
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.patris.gr - Τιμή Φύλλου 1€  ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020Περίοδος Β’ Ετος 73ο, Αρ. Φύλλου  21931

Σε
λί

δ
α

 1
1

ΣΥΔΚΑΚ

Βράβευσε
Καρανικόλα
και Μαλαμά 

ΟΦΗ 

Οι παραμένοντες,
οι δανεικοί και
οι “ελεύθεροι” 

Σε ποιόν αξίζει τέτοιο τέλος;

Ήρθε η … Δευτέρα Παρουσία; Ο κορωναϊός κατα-
σκευάστηκε Ήρθε η … Δευτέρα Παρουσία; Ο κορω-
ναϊός κατασκευάστηκε σε εργαστήριο από την κινεζική
κυβέρνηση ή σε κάποια στρατιωτική βάση ως βιολογικό
όπλο; «Θα πεθάνουμε όλοι!!!!» όπως προειδοποιεί ο
εθνικός «μακελάρης» Στέφανος Χίος.  Υπάρχει σωσμός;
Και αν υπάρχει βιολογικός σωσμός, τι θα γίνει με την
σωτηρία της ψυχής; Ο Αμβρόσιος με το ψεκαστηράκι
του τι λέει; Σελίδα 2

Της Eυαγγελίας Καρεκλάκη

Ακυρώνεται η Eurovision
και τραβιέται… η Sirina

Σελίδα 2

Να μην απουσιάσει κανείς από το προσκλητήριο της ζωή εύχεται Κρητικός πατέρας εφήβου που παλεύει με τη νεοπλασία. Σε
αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, που ο κορωναιός προκαλεί διπλό καρδιοχτύπι στα άτομα υψηλού κινδύνου και τις
οικογένειές τους, προτρέπει όσους νιώθουν δυνατοί και… άτρωτοι να γίνουν πολεμιστές για τους αδύναμους και ευάλωτους,
να αποτελέσουν την  «ασπίδα» τους.   Σελίδα 4 

Κανένας απόντας από το προσκλητήριο ζωής

“Στέγνωσε” η αγορά από
αντισηπτικά και μάσκες  
Ακάλυπτη είναι η αγορά της Κρήτης από τα αντισηπτικά και τα γάντια, τα οποία έχουν γίνει
ανάρπαστα, καθώς κάθε νέα παρτίδα που φτάνει, αποδεκατίζεται με συνοπτικές διαδικα-
σίες. Την ίδια ώρα εκτινάσσονται στα ύψη οι τζίροι των super και mini market που σηκώ-
νουν πλέον όλο το βάρος της λειτουργίας της αγοράς και όπως είναι φυσικό έχουν αλλάξει
άρδην τα δεδομένα. Στο μεταξύ, φαίνεται ότι ομαλοποιείται η λειτουργία της αγοράς κα-
θώς υπάρχει επάρκεια προϊόντων σε όλες τις κατηγορίες τροφίμων.                 Σελίδα 5      

Έρμαιο της πανδημίας οι αγρότες  
Στον... πάγο λόγω κορωναϊού, βρίσκεται οποιαδήποτε ενέρ-
γεια στήριξης των αγροτών, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Οι αγρότες, πολλοί εκ των οποίων ζουν στο
όριο της εξαθλίωσης πλέον ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για
τη στήριξη των προϊόντων τους, αλλά και εν γένει του κλά-
δου.   Σελίδα 8

…ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

«Ενέσεις» σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους
Τ

ο ελληνικό πακέτο στήριξης της
οικονομίας, επιχειρήσεων και ερ-
γαζομένων… εν καιρώ “πολέ-
μου” ρίχνει στην αγορά ένεση
ρευστότητας που αγγίζει τα 5

δισ. ευρώ, με βασική προϋπόθεση των εται-
ριών να μην κάνουν απολύσεις.   Τα κυβερ-
νητικά μέτρα θωράκισης της οικονομίας από
την πανδημία αφορούν 220.000 επιχειρήσεις
που έχουν κλείσει με 660.000 εργαζόμενους,
αλλά και για 100.000 επιχειρήσεις που επη-
ρεάζονται με άλλους με 200.00 εργαζόμε-
νους. Σημαντικό το πακέτο στήριξης της
απασχόλησης. Προβλέπεται πως όλοι οι ερ-
γαζόμενοι για τους οποίους αναστέλλεται
προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους, λόγω
αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με
κρατική εντολή, θα λάβουν αποζημίωση στις
αρχές Απριλίου, από τον κρατικό προϋπολο-

γισμό, ύψους 800 ευρώ. Στο μεταξύ τα δισε-
κατομμύρια που δαπανούν και υπόσχονται
να δαπανήσουν οι κυβερνήσεις για τη στή-

ριξη των οικονομιών τους δεν φαίνεται να κα-
θησυχάζουν τους επενδυτές που ρευστοποι-
ούν μαζικά τις τοποθετήσεις τους.   Σελίδα 9

Απαγορεύονται 
οι συναθροίσεις
άνω των 10 ατόμων  

Απαγορεύονται από σήμερα οι δημόσιες υπαίθριες
συναθροίσεις με συμμετοχή 10 ή περισσότερων
ατόμων. Ο αρμόδιος Υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς,
στο πλαίσιο χθεσινής ενημέρωσης διευκρίνισε ότι
αποθαρρύνονται και οι συναθροίσεις πάνω των 10
ατόμων ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους. Ο Νίκος
Χαρδαλιάς δεν επέβαλε απαγόρευση της κυκλοφο-
ρίας εκτός σπιτιών, ωστόσο τόνισε πως πρέπει να
περιοριστεί στο ελάχιστο, κάνοντας σαφές ότι οι πο-
λίτες μπορούν να μετακινούνται εκτός σπιτιού μόνο
για τα απολύτως απαραίτητα.                  Σελίδα 5

Αισιοδοξία 
για το εμβόλιο
και τα φάρμακα  
Το δικό τους κατοστάρι τρέχουν αυτή την περίοδο
φαρμακευτικές εταιρείες από διάφορα μέρη του
κόσμου που προσπαθούν να βρουν  όπλο ενάντια
στον κοροναϊό. Οι ΗΠΑ με τη Γερμανία κονταρο-
χτυπιούνται για το ποια χώρα θα καταφέρει πρώτη
να παρουσιάσει ένα εμβόλιο. Ισχυροί παίκτες,
όμως, έρχονται, επίσης, από το Ισραήλ, τον Κα-
ναδά αλλά και την Κίνα, που ανακοίνωσε πως αν-
τιγριπικό φάρμακο το οποίο έχει αναπτύξει εται-
ρεία του Ιαπωνικού ομίλου Fujifilm, λειτουργεί
αποτελεσματικά έναντι του κοροναϊού.    Σελίδα 8 

Ρήτρα μη απολύσεων έβαλε 
ο Σταϊκούρας για την ενίσχυση

Η Μ. ΔΕΝΑΞΑ ΣΤΗΝ “Π”

Δραματική η νέα
...ζωή στη Γαλλία  

Οι Γάλλοι μέχρι τη περασμένη
Κυριακή, συνέχιζαν κανονικά
τη ζωή τους. Θεωρούσαν ότι η
πανδημία του κοροναϊού δεν
θα τους “αγγίξει” και ότι το
θέμα διογκώνεται από τις
“υπερβολές των δημοσιογρά-
φων”. Πώς αντέδρασαν, όταν
ξαφνικά η κυβέρνηση τους
ανακοίνωσε ότι μπαίνουν σε
καθεστώς απαγόρευσης της

κυκλοφορίας; Η δημοσιογράφος Μαρία Δεναξά περιγρά-
φει στην “Π” τη νέα ζωή στη Γαλλία που άλλαξε δραματικά
από τη μια ημέρα στην άλλη, λόγω covid-19.      Σελίδα 4              

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΩΓΗ

Με μάσκες... 
ελαιοχρωματιστή και
σπιτικά αντισηπτικά
Με μάσκες …ελαιοχρωματιστή και αντισηπτικά από το
σπίτι  παρέλαβαν χθες το πρωί μεταγωγή δεκαέξι κρατου-
μένων, σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Αλικαρνασ-
σού. Η στρατηγική για την αποτροπή του κορωναϊού στις
ελληνικές φυλακές επαφίεται, όπως καταγγέλλεται, στο
δόγμα… ο καθείς και μόνος του. Αποκαλυπτικά είναι τα
όσα αναφέρει ο πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων
Αλικαρνασσού, ο οποίος προειδοποιεί ότι όταν σκάσει το
πρώτο κρούσμα, θα είναι αργά. Σελίδα 3 

500 συνεργεία για 
εξετάσεις κατ’ οίκον
Πεντακόσια συνεργεία με ένα οδηγό και ένα νοσηλευτή
βγαίνουν στο δρόμο για να κάνουν εξετάσεις κοροναϊού
κατ’ οίκον. Κάθε συνεργείο θα διεκπεραιώνει 2 δείγματα
ανά βάρδια!  Σελίδα 7

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

“Μένουμε σπίτι” με
λιγότερα κρούσματα  
Λιγότερες καταγγελίες για  ενδοοικογενειακή  βία από κάθε
άλλη φορά δέχονται το τελευταίο διάστημα οι αστυνομικές
Αρχές, αλλά όπως λένε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ είναι άγνωστο
μέχρι πότε θα κρατήσει αυτό, ενώ φοβούνται ότι λόγω της
παραμονής όλων μας στα σπίτια η  ήρεμη εικόνα που πα-
ρατηρείται είναι πολύ πιθανό  να αλλάξει.   Σελίδα 3 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Αγώνας δρόμου για
να μη χαθεί το 6μήνο  
Στο φουλ δουλεύουν αυτό το διάστημα το Υπουργείο Παι-
δείας και τα Πανεπιστήμια προκειμένου να μην πάει στο
βρόντο το τρέχον εαρινό εξάμηνο, λόγω κοροναϊού. Όλες οι
κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να μη χαθεί ο κόπος των
φοιτητών συζητήθηκαν χθες  στη σύνοδο των πρυτάνεων
που έγινε με τηλεδιάσκεψη και τη συμμετοχή της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Σελίδα 8

Πώς βίωνουν την πανδημία
δύο Ηρακλειώτες 

στο εξωτερικό
Σε δύο διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικές, μάλιστα, ηπείρους και με διαφορετικά μέτρα για τον κοροναϊό, δύο Ηρακλειώτες
περιγράφουν για το πώς βιώνουν στις πόλεις όπου ζουν τις καταστάσεις που διαμορφώνει η πανδημία. Από τη μία η καθηγήτρια
Γαλλικών Σοφία Καρφή, η οποία μένει στην Ολλανδία και από την άλλη ο σεφ Δημήτρης Παπανικολάου που μένει στην Τασμανία
. Η πρώτη βιώνει καταστάσεις και μέτρα που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Ο δεύτερος αν και στη μακρινή Αυστραλία, λέει
ότι τα μέτρα που λαμβάνονται μοιάζουν με εκείνα της… Αγγλίας.   Σελίδα 3             

Σοκ στην Ιταλία 
με 475 θανάτους 
σε μία ημέρα Σελίδα 7
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Φαρμακεια

κΛιΝικεσ
Εφημερεύει το ΠΑΓΝΗ, Τηλ. 2810-392111

ΒοΥΛκαΝιΖαΤερ
Καρούζος Ιωάννης, Μάχης Κρήτης 30, Τηλ. 2810-255512

Από 22.00 έως 8.30 π.μ. (όλη τη νύχτα)

Βαρδάκη  Μαρ. Μίνωος 81-83 Θέρισος, Τηλ. 2810-255011

Ανοικτά από 8.30 εως 21.00

Τρουλινού-Καπλάτζη Χ. 1821 αρ. 60, Τηλ. 2810-223626

Λαγούδη Κ.-Καραγιάννη Νικ. Παπαναστασίου 16, Τηλ. 2810-

239582

Σαλούστρου Ε. Σ. Γιαμαλάκη 8, Καμαράκι, Τηλ. 2810-282439

Ανοικτά από 8.30 έως 14.00 και 17.30 έως 24.00

Τσικριτσάκη Μ. λεωφ. Ικάρου 78, Τηλ. 2810-229150

Καρουζάκης Γ. Θερίσου 34, Τηλ. 2810- 253188

Ξημέρης Εμμ. Ανδρόγεω 1, Τηλ. 2810-346377

Δασκαλάκης Ε. Ακαδημίας 25, Τηλ. 2810-341858
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ (1946-1964)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ (1964-2007)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ A. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κ.A. ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗΣ - Ι. Ε. ΣΠΑΝΑΚΗΣ

Εδρα: Θεσσαλονίκης 2, Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο, Τηλ.: 2810 282625

Σύνταξη: Λάππα 7, Τηλ.: 2810 258079, 2810 258082

FAX: 2810 258161

Εκτύπωση: ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Τηλ.: 2810 229967

Σελίδα στο Internet: http://www.patris.gr

e-mail: patris@patris.gr
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O καιροσ σημερα...
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Ήρθε η … Δευτέρα Παρουσία; Ο κορωναϊός κατασκευάστηκε σε
εργαστήριο από την κινεζική κυβέρνηση ή σε κάποια στρατιωτική
βάση ως βιολογικό όπλο; «Θα πεθάνουμε όλοι!!!!» όπως
προειδοποιεί ο εθνικός «μακελάρης» Στέφανος Χίος.  Υπάρχει
σωσμός; Και αν υπάρχει βιολογικός σωσμός, τι θα
γίνει με την σωτηρία της ψυχής; Ο Αμβρόσιος με
το ψεκαστηράκι του τι λέει; Να χειροκροτήσω ως
ήρωες αυτούς (γιατρούς- νοσηλευτές) που μέχρι
χθες κατηγορούνταν σαν  χαραμοφάηδες; (μην
ρωτάς γιατί: έτσι είμαστε εμείς οι ¨Έλληνες, σκοτωνόμαστε,
αγκαλιαζόμαστε, φιλιόμαστε…). Να βγω στο μπαλκόνι να ψάλλω
τον εθνικό ύμνο ή να τσιφτετελιαστώ με Λένα Ζευγαρά;
Αντισηπτικό θα βρω ή να παίξω τζόκερ; Η ρακή σκοτώνει τον
Covid-19; Και αν δεν σκοτώνει τον «κόβιντ», μήπως σκοτώνει τη
μ@λ@κί@; Πότε θα βάψω τη ρίζα; Πότε θα κάνω πρόβα νυφικού;
Πότε θα γίνω μάνα; Σε ποιο κορωναϊσμένο κόσμο θα φέρω το
παιδί μου; 
Στα χρόνια της πανδημίας πώς ερωτευόμαστε, πώς φλερτάρουμε,
πώς μαλώνουμε, πώς γελάμε, πώς πεθαίνουμε, πώς ζούμε…
Μένουμε …σπίτι, Μένουμε …κάγκελο. Κοντράρονται ο θάνατος
με τη ζωή, η ψυχραιμία με τον πανικό, η λογική με τον
παραλογισμό. Γίναμε όλοι ειδικοί, πιο …ειδικοί και από τους
ειδικούς. 
Σκέφτομαι τους αγαπημένους μας, τους συνανθρώπους
μας, όλους εκείνους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
και ζουν τον εφιάλτη της μετάδοσης. Εκείνους που
πρέπει να συνεχίσουν να πηγαίνουν στα νοσοκομεία
για χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, αιμοκάθαρση…  Τη
κυρία Α.  με το βαρύ αναπνευστικό πρόβλημα και
το διαβήτη, τη  Χ.  που σε λίγες ημέρες
ολοκληρώνει τη θεραπεία της για τον καρκίνο του

μαστού και είναι κάπως αδύναμη, τη Λ. που δεν πρόλαβε να
χαρεί την πρώτη νίκη του μονάκριβου γιου της απέναντι στο
τέρας της λευχαιμίας και καλείται τώρα να πολεμήσει έναν ακόμα
πιο ύπουλο εχθρό. 

«Αυτό συμβαίνει μόλις τώρα στο Λονδίνο. Ο
Ιησούς εμφανίζεται στον Ουρανό. Ο Θεός
υπάρχει, ο Θεός είναι μεγάλος. Κοινοποιήστε το»
έγραφε το μήνυμα που έλαβα στο inbox με μία
φωτογραφία που δείχνει  τα σύννεφα να έχουν

σχηματίσει τη μορφή του Χριστού. 
Είπαμε: Μένουμε …κάγκελο! Και δεν το λέω με διάθεση ειρωνείας
απέναντι στην πίστη και σε όσους πιστεύουν. Ίσα-ίσα, πιστεύω
ότι είναι θαυμάσιο να πιστεύεις. Σε κάνει πιο αισιόδοξο γιατί μέσα
σου πάντα φέγγει η ελπίδα της μεταθανάτιας ζωής. Απλά δεν
αντέχω τις υπερβολές, τις γραφικότητες. 
Ο Covid-19 ήρθε να μας πάρει και να μας σηκώσει. Ήρθε να
αλλάξει δραματικά τις ζωές μας. Ήρθε όμως και να μας δώσει
σπουδαία μαθήματα ζωής, ακόμα και για απλά, καθημερινά, τα
οποία προσπερνάμε ως δεδομένα. Πόσο καλά γνωρίζουμε τον
εαυτό μας; Πόσο καλά γνωρίζουμε τους ανθρώπους της ζωής
μας; Μας αντέχουν; Τους αντέχουμε; Ο κορωνοϊός μας ωθεί στην

ενδοσκόπηση και ό,τι απομείνει… 
Ναι, φυσικά φοβάμαι για τους δικούς μου, για την

ανθρωπότητα, την ανθρωποφαγία… Και αν ένα πράμα
με έχει "ισοπεδώσει" περισσότερο, είναι οι μαρτυρίες
γιατρών να περιγράφουν τις τελευταίες στιγμές
ετοιμοθάνατων. «Ξέρεις τι είναι το πιο δύσκολο; Οι
ασθενείς που πεθαίνουν μόνοι τους και ακούς να
ζητούν τα παιδιά και τα εγγόνια τους να τους

αποχαιρετίσουν». 
Σε ποιόν αξίζει τέτοιο τέλος;

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σε ποιόν αξίζει τέτοιο τέλος;

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1903. Ένα καφενείο στο κέντρο της πόλης με τους περισσότερους Οθωμανούς ακόμη να είναι έξω
και να λιάζονται...
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KPHTIKA

O.. Επικρητικός

ΚΑΛΗΜΕΡΑ  και ο Θεός να βάλει το
χέρι του. Αν είναι να σωθούμε, ας σω-
θούμε και με χλωροκίνη, που δοκιμάζουν
επιτυχώς οι Γάλλοι σε νοσούντες με κορο-
ναϊό.

ΔΙΟΤΙ με την απόγνωση μας εδώ στην
Κρήτη μέχρι και τα… χλωροκούκια μπορεί
να επιστρατεύσουμε!

ΠΟΙΟΙ είναι πιο ανόητοι, οι δικοί μας
που πήγαν σε συνέδριο διαλογισμού στην
Τουρκία ή οΤζόνσον που δεν παίρνει μέ-
τρα στην Βρετανία για ν’ αποκτήσουν οι
Εγγλέζοι την «ανοσία της αγέλης»;

ΑΝΟΣΙΑ ή ανοησία; Τρόμαξαν οι επεν-
δυτές και βούλιαξε η στερλίνα.

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ τους 8.000 οι νεκροί από
την πανδημία με την Ευρώπη να… προ-
σπερνά την Ασία. 

ΤΟ ΠΛΗΓΜΑ είναι βαρύ, αφού ο κορο-
ναϊός ακυρώνει και τη Eurovision!

ΙΣΧΥΡΟ το χτύπημα και στο πορνό. Μέ-
χρι και η Sirina… κρεμάει τα εσώρουχα της
και αφού δεν… που δεν… πάει για ψά-
ρεμα!

ΜΠΡΑΒΟ στους Κινέζους που μας πα-
ρέδωσαν δωρεάν 50.000 μάσκες. Και ας
είναι για την ώρα οι μάσκες του… τρόμου.

ΠΑΛΙΑ το made in Taiwan ήταν παρά-
δειγμα προς αποφυγή. Τώρα με την παν-
δημία έγινε παράδειγμα προς μίμηση!

ΚΑΜΙΑ οικονομική βοήθεια σ’ επιχειρή-
σεις που απολύουν κόσμο μέσα στην παν-
δημία, τονίζει η κυβέρνηση.

ΣΩΣΤΟ αυτό αλλά να το δούμε και στην
πράξη, διότι στα δύσκολα χρόνια της κρί-
σης, επιχειρήσεις απέλυαν κόσμο ενώ επι-
δοτούνταν και έκαναν επενδύσεις στα βό-
ρεια και τα νότια παράλια του
Ηρακλείου…

ΤΗΝ ΩΡΑ που πήγαμε να έρθουμε πιο
κοντά, τώρα πρέπει να κρατήσουμε αναγ-
καστικά αποστάσεις. Τι σου είναι η πανδη-
μία…

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ τους 600 οι νεκροί στην
Ισπανία. Πανικόθ!

Ο ΚΟΣΜΟΣ καίγεται με την πανδημία
και οι μετανάστες στον Έβρο με τη συν-
δρομή Τούρκων του στρατού και άλλων
υπηρεσιών, προσπαθούν να ρίξουν το
φράχτη.

Ε, ΚΑΠΟΙΑ στιγμή θα υποχωρήσει ο λο-
γικότερος!

ΕΡΗΜΙΑ  σαν πόλη μεγάλη το κέντρο
του Ηρακλείου. Μα πιο πολύ λυπάμαι τα
σκυλιά που έχασαν τη φροντίδα και τη ζε-
στασιά των μαγαζιών.

Κριός: Παρόλες τις δύσκολες συγκυρίες, κατα-
φέρνετε να δείξετε σοβαρότητα και να πάρετε
υπεύθυνες αποφάσεις για το μέλλον σας. Τυχεροί
αριθμοί: 22,13,4,14,8. 
Ταύρος: Το καλό είναι ότι έχετε την επιθυμία και
μπορείτε να βάλετε σε οργάνωση, αρκετούς από
τους ρεαλιστικούς σας στόχους.Τυχεροί αριθμοί:
23,14,5,13,10. 
Δίδυμοι: Κάποιες από τις παρορμήσεις και τα έν-
στικτά σας βγαίνουν τώρα από μέσα σας, με μία
διάθεση να βασιστείτε στο ένστικτό σας. Τυχεροί
αριθμοί: 24,15,6,16,8. 
Καρκίνος: Το μέλλον που θα έχει κάποια συνερ-
γασία σας και αν μπορεί να πετύχει, είναι το σημαν-
τικότερο πράγμα που θα αποφασίσετε σήμερα.
Τυχεροί αριθμοί: 25,16,7,13,12. 
Λέων: Θα κουραστείτε σήμερα και όλα είναι μέσα
στο πρόγραμμα, αλλά τελικά καταφέρνετε και επι-
βραβεύεστε για τους κόπους σας. Τυχεροί αριθμοί:
26,17,8,18. 
Παρθένος: Διώξτε λίγο από το άγχος σας, συζη-
τήστε με το ταίρι σας και δείτε το μέλλον της σχέση
σας μαζί. Έχετε την απαιτούμενη καθαρότητα σκέ-
ψης. Τυχεροί αριθμοί: 27,18,9,13,14. 
Ζυγός: Ο έντονος συναισθηματισμός και η στροφή
προς το σπίτι, σας ωφελεί και θα δικαιωθείτε για τις
αποφάσεις που έχετε πάρει μέχρι τώρα. Τυχεροί
αριθμοί: 28,19,10,1,20,8. 
Σκορπιός: Φαίνεται μία υπεραισθησία σήμερα,
συνδυαζόμενη με την ανάγκη επικοινωνίας με το
ταίρι σας. Δείχνετε σε όλους ότι αυτά που λέτε τα
εννοείτε. Τυχεροί αριθμοί: 29,20,11,2,13,16. 
Τοξότης: Προτιμήστε την θαλπωρή ενός όμορφα
στολισμένου σπιτιού. Οι αποφάσεις σας σήμερα,
είναι σημαντικές για το μέλλον των οικονομικών
σας. Τυχεροί αριθμοί: 30,21,12,3,22,8. 
Αιγόκερως: Γίνεστε υπερβολικά απαιτητικοί με την
καθημερινότητά σας, γκρινιάζετε και έχετε κυκλο-
θυμική διάθεση. Μην σας πάρει η μέρα από κάτω.
Τυχεροί αριθμοί: 22,13,4,14,8. 
Υδροχόος: Οι αποφάσεις γύρω από τα οικονομικά
σας είναι απόλυτα σωστές. Έχετε την τάση να σκα-
λίζετε κρυφές πτυχές για να ανακαλύψετε παρα-
σκηνιακές κινήσεις. Τυχεροί αριθμοί: 23,14,5,15,8. 
Ιχθύς: Αν υπήρχε κάποιο προβληματάκι στη σχέση
σας, μπορεί να ξεπερασθεί μέσα από αλληλοκα-
τανόηση και συμφιλιωτική διάθεση. Τυχεροί αριθ-
μοί: 24,15,6,14,10. 

E-mail: eleni.astro70@gmail.com

ΕΝΔΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
ΣΤΗΡΙΞΟΥ ΣΕ ΜΑΣ

ΓΡΑΜΜΗ SOS 801 11 16000

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Συμπολίτισσα & συμπολίτη, 

τις επόμενες ημέρες, και με βάση τις συστάσεις του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των διεθνών
οργανισμών (WHO, CDC), θα πρέπει:

• Όσοι έχουμε ήπια συμπτώματα κοινού κρυολογή-
ματος (πονόλαιμος, καταρροή, μπούκωμα, δεκατική πυ-
ρετική κίνηση) να μένουμε σπίτι και να ΜΗΝ ΕΠΙΣΚΕ-
ΠΤΟΜΑΣΤΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΑ. 

• Συμβουλευόμαστε τηλεφωνικά τον γιατρό μας. 

• Εάν έχουμε πυρετό, βήχα ή δύσπνοια ενημερώ-
νουμε τηλεφωνικά τον γιατρό προτού επισκε-
φτούμε το ιατρείο ή μιλάμε με τον ΕΟΔΥ (1135) για
να μας κατευθύνει.

Έχεις μήνυμα

Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου

SOS εκπέμπει «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
Καλέστε στο 19810 και στηρίξτε  την προσπάθεια

Ας κάνουμε χρέος ζωής
όλοι μας

την προσπάθεια
αυτή!!!

Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας 
των Μαρτύρων
ανατολή 6.28• δύση 18.36
Σελήνη 25 ημερών

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: 1983... Δολοφο-
νείται στο γραφείο του 
ο εκδότης της εφημερίδας 
"Βραδυνή", Τζώρτζης 
Αθανασιάδης Αντισηπτικό θα βρω 

ή να παίξω τζόκερ;

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Συμπληρώθηκε 1 χρόνος από τον θάνατο
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
παππού, αδελφού και θείου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ
(ΕΠΙΤΡΟΠΑΛΕΚΟΣ)

Σεβόμενοι τις καταστάσεις υγειονομικού
ενδιαφέροντος που βρίσκεται η χώρα
μας καθώς και την δική μας και την υγεία

των συγγενών και φίλων αποφασίσαμε να μην πραγματοποιηθεί
μνημόσυνο για να μην μπει κανένας από όλους εμάς σε κίνδυνο.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την συμμετοχή σας στο
πένθος μας.
Η σύζυγος: Κλεάνθη Επιτροπάκη.
Τα παιδιά: Γεώργιος Επιτροπάκης, Μαρία και Εμμανουήλ Αν-
τωνάκη, Μαρίνα και Κωνσταντίνος Βαρβεράκης.
Τα εγγόνια: Αλέξανδρος-Στυλιανός-Αλέξανδρος-Γεώργιος-Αι-
κατερίνη.
Τα αδέλφια: Χαράλαμπος Επιτροπάκης, Ηλίας και Τατιάνα Επι-
τροπάκη, Νίκος και Άρτεμης Σφακιανάκη.
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Θέλοντας να συμβάλλουμε στην προστασία της δημόσιας υγείας,
στις κρίσιμες στιγμές που περνά η χώρα, στη μνήμη της αγαπη-
μένης μας μητέρας

ΠΟΠΗΣ χας ΣΤΥΛ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ
αντί του ετήσιου μνημοσύνου θα προσφέρουμε χρήματα για φι-
λανθρωπικούς σκοπούς.

Οι οικογένειες
Κωνσταντίνου Κατεχάκη

Μαρίας Κατεχάκη Γεωργιάδη

Σταθμός αιμοδοσίας 
στην καρδιά της πόλης

Ένα νέο σταθμό
αιμοδοσίας στην
καρδιά της πόλης
δημιούργησε η Πε-
ριφέρεια Κρήτης. 

Με βάση τις συ-
στάσεις του Υπουρ-
γείου Υγείας να
διατεθούν αίθου-
σες για τη μετα-
φορά του έργου
της αιμοληψίας των
Νοσοκομειακών Υ-
πηρεσιών της Αιμοδοσίας εκτός νοσοκομείου, για να διασφαλι-
στούν οι ανάγκες όσων έχουν ανάγκη μετάγγισης και απαντών-
τας σε σχετικό αίτημα της Αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ, σε συνεργασία
με την 7η ΥΠΕ Κρήτης και τη Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, ανταποκρί-
θηκε άμεσα και διέθεσε κατάλληλο χώρο στο κεντρικό κτίριο της
Περιφέρειας Κρήτης στην πλατεία Ελευθερίας με ανεξάρτητη εί-
σοδο από την οδό Δικαιοσύνης. 

Ο σταθμός θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή με ωράριο 9:30 πμ – 2:30μμ με τηλέφωνο επικοινω-
νίας για προσέλευση και ραντεβού το 2813 400390. Οι εθελον-
τές αιμοδότες, οι οποίοι διστάζουν να μεταβούν στα νοσοκομεία
λόγω φόβου αλλά και των μέτρων που λαμβάνονται για τον πε-
ριορισμό της επιδημίας του κορωναϊού, μπορούσαν από τη
Τρίτη 17/3/2020 να δίνουν αίμα εκτός νοσοκομείου. 

Ήδη την πρώτη ημέρα λειτουργίας του σταθμού προσήλθαν
εθελοντές αιμοδότες, ενώ το σταθμό επισκέφθηκε και ο περιφε-
ρειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος συζήτησε τα
θέματα του έργου και της λειτουργίας με τον αντιπεριφερειάρχη
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρο Βαμβακά και
με τη Διευθύντρια της Αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ, Ευαγγελία Λυδάκη.

Η διευθύντρια της Αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ, Ευαγγελία Λυδάκη
δήλωσε ότι:  «στο αίτημα μας για ανεύρεση χώρου στο κέντρο
του Ηρακλείου για δωρεά αίματος, ώστε οι εθελοντές αιμοδότες
να μην είναι αναγκασμένοι να προσέρχονται στο νοσοκομείο,
η Περιφέρεια Κρήτης ανταποκρίθηκε άμεσα και παραχώρησε
χώρο για σταθμό αιμοδοσίας στο κτήριο της Περιφέρειας (εί-
σοδος από Δικαιοσύνης). Ο χώρος έχει απολυμανθεί και τη-
ρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.  Στις
κρίσιμες αυτές ώρες πρέπει να δείξουμε όλοι ψυχραιμία, υπευ-
θυνότητα και κυρίως αλληλεγγύη. Εκτός από τους λίγους ασθε-
νείς που αυτή τη στιγμή έχουν νοσήσει από τον COVID-19
υπάρχουν και δεκάδες παιδιά και  ενήλικες που δίνουν διαρκώς
μάχη για τη ζωή τους στο νοσοκομείο, και χρειάζονται καθημε-
ρινά αίμα. Γι’ αυτό, η δωρεά αίματος τούτες τις ώρες είναι πραγ-
ματική δωρεά ζωής».

Νέο σταθμό αιμοδοσίας δημιούργησε
η Περιφέρεια Κρήτης
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ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ανακωχή στην ενδοοικογενειακή βία παρά το… «Μένουμε Σπίτι»
Λιγότερες καταγγελίες για ενδο-

οικογενειακή βία από κάθε άλλη
φορά δέχονται το τελευταίο διά-
στημα οι αστυνομικές Αρχές,
αλλά όπως λένε στελέχη της
ΕΛ.ΑΣ είναι άγνωστο μέχρι πότε
θα κρατήσει αυτό, ενώ φοβούν-
ται ότι λόγω της παραμονής όλων
μας στα σπίτια η  ήρεμη εικόνα
που παρατηρείται είναι πολύ πι-
θανό  να αλλάξει. Σε παλαιότερο
δημοσίευμα της «Π» (Νοέμβριος
2019), αστυνομικοί που γνώρι-
ζαν τη σκληρή πραγματικότητα
που υπάρχει στο Ηράκλειο, είχαν
καταγράψει 90 περιπτώσεις ενδο-
οικογενειακής βίας μόνο στην
πόλη και σε ορισμένα χωριά  του
Ηρακλείου, το 2018. Μέχρι προ-
σφάτως, προ κοροναϊού, οι Αρχές
λάμβαναν καθημερινά τηλεφωνι-
κές καταγγελίες και επενέβαιναν
σε  περιστατικά στα οποία τις πε-

ρισσότερες φορές ο άνδρας χτυ-
πούσε τη σύζυγό του, αλλά
ακόμα και τα παιδιά του. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, οι τελευ-
ταίες καταγγελίες που έγιναν ήταν
πριν δυο με τρεις ημέρες, αλλά
ήταν πολύ λιγότερες από το πρό-
σφατο παρελθόν. «Τα τμήματα
συνεχίζουν να δέχονται καταγγε-
λίες είτε τηλεφωνικά είτε με φυ-
σική παρουσία» σχολίασε αστυ-
νομικός, ο οποίος έχει εικόνα για
το συγκεκριμένο θέμα. 

Μαίρη Παχιαδάκη: 
«Συνεχίζουμε
να προσφέρουμε 

τις υπηρεσίες μας 
σε όσους έχουν ανάγκη»

Η πρόεδρος του συνδέσμου με-
λών γυναικείων σωματείων νομού

Ηρακλείου Μ. Παχιαδάκη δήλωσε
στην «Π» ότι αν και έχουν κλείσει
προσωρινά τα γραφεία του συν-
δέσμου, ωστόσο ειδικοί ψυχολό-
γοι συνεχίσουν να προσφέρουν
τη βοήθειά τους σε όσους το
έχουν ανάγκη. «Ο επισκέπτης της
ιστοσελίδας μας μπορεί να ενημε-
ρωθεί και να ζητήσει βοήθεια. Συ-

νεχίζουμε να προσφέρουμε τις
υπηρεσίες μας, τόσο εκείνες της

ψυχολογικής υποστήριξης, όσο
και εξ αποστάσεως συμβουλευ-
τική από ψυχολόγους. Υπάρχει το
τηλέφωνο 8011116000, όπου
απαντά ψυχολόγος του συνδέ-
σμου, αλλά και ειδική πλατφόρμα
για επικοινωνία πάντα με ανωνυ-
μία» Η κα Παχιαδάκη αναφέρει
επίσης: «Βλέπω μια μείωση τις τε-
λευταίες ημέρες στις γυναίκες που
ζητούν τη βοήθειά μας. Ίσως ο
κόσμος είναι ακόμα μουδιασμέ-
νος και δε ξέρει πως να συμπερι-
φερθεί. Ελπίζω όλοι να βγούμε
κερδισμένοι με το να είμαστε πιο
κοντά και να καταλάβουμε ότι
έχουμε ένα κοινό εχθρό»

Η ψυχολόγος του συνδέσμου
Ελένη Γερακάκη αναφερόμενη
στο πώς μπορούμε να αντιμετω-
πίσουμε τις καταστάσεις που
προκύπτουν λόγω της παραμονής
μας στο σπίτι, αναφέρει:  «Αυτό

που δίνω σαν συμβουλή είναι ότι
πρέπει να παραμένουμε ψύχραι-
μοι όσο μπορούμε και να μη δί-
νουμε εμείς βολές για να συνεχι-
στεί μια έξαρση θυμού.
Παραμένω ψύχραιμος, «υπο-
μένω» και για να μην παρεξηγη-
θεί η λέξη, αυτό σημαίνει ότι δε
δίνω συνέχεια σε αυτό που
ακούω, όσο μπορώ βέβαια. Γιατί
υπάρχουν περιπτώσεις που μπο-
ρεί να είναι άσχημες, να υπάρχει
ξυλοδαρμός, που εκεί δεν υπάρ-
χει η λέξη υπομονή, αλλά η λέξη
προστασία». 

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις
της ίδιας, η ψυχραιμία και η αυ-
τοσυγκράτηση είναι απαραίτητες,
ειδικά τώρα που η συνύπαρξη εί-
ναι όλο το 24ωρο. «Πρέπει να αν-
τιληφθούμε όλοι ότι το πρόβλημα
είναι κοινό και απασχολεί και τις
δύο πλευρές» καταλήγει. 

Η Μ. Παχιαδάκη

Παράταση 
αιτήσεων 
για εξετάσεις
γλωσσομάθειας

Η  λήξη υποβολής των αι-
τήσεων για τις εξετάσεις
γλωσσομάθειας NOCN πα-
ρατάθηκε έως 31 Μαρτίου,
όπως ανακοίνωσε ο Σύλλο-
γος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξέ-
νων Γλωσσών PALSO Νομού
Ηρακλείου.

Σημειώνεται ότι είναι και η
ημερομηνία λήξης υποβολής
αιτήσεων για τις εξετάσεις
γλωσσομάθειας LAAS/PALSO.

Δύσκολες οι ώρες για την
οικογένεια του 67χρονου
Μανώλη Αγιομυργιαννάκη,
του πρώτου νεκρού από κο-
ρωνοϊό στην Ελλάδα.

Ο συνταξιούχος εκπαιδευ-
τικός που ζούσε στην Αμα-
λιάδα - με καταγωγή από το
Ηράκλειο - κατέληξε τα ξημε-
ρώματα της 12ης Μαρτίου,
έχοντας προσβληθεί από τον
ιό, μετά την επιστροφή από
την προσκυνηματική εκ-
δρομή στους Αγίους Τόπους. 

Από τότε μέχρι και σή-
μερα η σορός του παραμέ-
νει στο νεκροτομείο του

Ρίου. Η κηδεία του δεν μπο-
ρεί να γίνει καθώς μέλη της
οικογένειάς του βρίσκονται
ακόμα σε καραντίνα. Υπεν-
θυμίζεται πως η σύζυγος του
είχε μεταφερθεί στο Νοση-
λευτικό Ίδρυμα του Ρίου -
Νοσοκομείο αναφοράς - και
κατά συνέπεια είναι αδύ-
νατη η παραλαβή - μετα-
φορά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες
η διαδικασία μεταφοράς της
σορού θεωρείται πλέον
θέμα χρόνου, καθώς τις επό-
μενες ημέρες λήγει η καραν-
τίνα για την οικογένεια.

Άδεια ψυκτικών 
θαλάμων ζητούν 
τα γραφεία τελετών

Άδεια για να λειτουργή-
σουν ψυκτικούς θαλάμους
ζητά με επιστολή της στο
Υπουργείο Υγείας η Ένωση
Λειτουργών Γραφείων Κη-
δειών Ελλάδος. 

Στην επιστολή αναφέρεται
χαρακτηριστικά:

Στο πλαίσιο της ατομικής
ευθύνης κι ενόψει της προ-
αναγγελθείσης αύξησης των
κρουσμάτων του κοροναϊού
στη χώρα μας, αλλά κι έχον-
τας πλήρη γνώση της υπάρ-
χουσας υποδομής, αναφο-
ρικά με τους λειτουργούντες
ψυκτικούς θαλάμους στους
Δήμους και τα Νοσοκομεία
της, παρακαλούμε όπως νο-
μοθετήσετε τάχιστα για την
παροχή αδείας στα μέλη μας,
προκειμένου να θέσουν με

δική τους δαπάνη σε λειτουρ-
γία, ψυκτικούς θαλάμους,
έτσι ώστε να ενισχυθεί άμεσα
η υπάρχουσα κρατική υπο-
δομή. 

Στη μάχη αυτή δεν περισ-
σεύει κανείς, αντιθέτως όλοι
θα πρέπει να δώσουν τον
αγώνα που αναλογεί στο δικό
του μετερίζι.

Την επιστολή συνυπογρά-
φουν, η Ένωση Λειτουργών
Γραφείων Κηδειών Ελλάδος,
το Σωματείο Γραφείων Τελε-
τών Πειραιά, το Σωματείο
Ιδιοκτητών Γραφείων Τελε-
τών Ν. Ηλείας, το Σωματείο
Ιδιοκτητών Γραφείων Τελε-
τών Αθηνών - Προαστίων
(ΣΙΓΤΑ) και το Σωματείο
Επαγγελματιών Πένθιμων Τε-
λετών Ελλάδος.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΣΜΑΝΙΑ
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Ηρακλειώτες του εξωτερικού
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Σ
ε δύο διαφορετικές χώρες,
σε διαφορετικές μάλιστα
ηπείρους και με διαφορε-
τικά μέτρα για τον κορο-
ναϊό, δύο Ηρακλειώτες περι-

γράφουν για το πώς βιώνουν στις
πόλεις όπου ζουν τις καταστάσεις που
διαμορφώνει η πανδημία.

Από τη μία η καθηγήτρια Γαλλικών
Σοφία Καρφή, η οποία μένει στην Ολ-
λανδία και από την άλλη ο σεφ Δημή-
τρης Παπανικολάου που μένει στην
Τασμανία. Η πρώτη βιώνει καταστά-
σεις και μέτρα που υπάρχουν σε όλη
την Ευρώπη. Ο δεύτερος αν και στη
μακρινή Αυστραλία, λέει ότι τα μέτρα
που λαμβάνονται μοιάζουν με εκείνα
της… Αγγλίας

«Δεν υπάρχει καθολική απαγόρευση
εξόδου από το σπίτι.  Για τους Ολλαν-
δούς κάτι τέτοιο θα ήταν πιθανώς
ακραίο. Φανταστείτε ότι καταγράφη-
καν πάνω από 1000 κρούσματα στη
χώρα πριν αποφασιστεί ότι θα κλεί-
σουν τα σχολεία και τα μαγαζιά» ανα-
φέρει η κα Καρφή και τονίζει ότι τα
σουπερμάρκετ παραμένουν ανοιχτά,
κάποια προϊόντα όμως δεν τα βρίσκει
κανείς εύκολα παντού, όπως χαρτί
υγείας, μακαρόνια, αλεύρι! «Αργή-
σαμε αλλά ζήσαμε κι εδώ πανικό τις
προηγούμενες μέρες, βγήκαν όλοι μα-
ζικά να εφοδιαστούν προμήθειες για
το σπίτι, το ίδιο κι εμείς. 

Σε όλη τη χώρα έκλεισαν τα coffee
shops αλλά ξανάνοιξαν σε κάποιες πό-
λεις όπως το Groningen για περιορι-

σμένο χρονικό διάστημα. Οι άνθρω-
ποι έκαναν ουρές και φυσικά μιλού-
σαν μεταξύ τους, μη βοηθώντας υπο-
θέτω τον ιό να περιοριστεί. Το
Άμστερνταμ τη νύχτα είναι άδειο αυ-
τές τις μέρες, οι εταιρείες κινητοποι-
ήθηκαν πολύ γρήγορα ώστε να μπο-
ρούν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν
από το σπίτι, τα τρένα μείωσαν τα
δρομολόγια και είναι άδεια από κό-
σμο!».

Εντυπωσιακή είναι η περιγραφή που

κάνει για το πόσο ανεπτυγμένο είναι
το αίσθημα της αλληλεγγύης μεταξύ
των κατοίκων της πόλης της.  «Η αλλη-
λεγγύη είναι παρούσα κι εδώ, σήμερα
(χθες) ένα ζευγάρι από τον τρίτο
όροφο της πολυκατοικίας είχε κολλή-
σει σημείωμα στο ασανσέρ με τα ονό-
ματα και το τηλέφωνό τους λέγοντας
ότι προσφέρονται να βοηθήσουν με
ψώνια ή οτιδήποτε άλλο άτομα που
μένουν μόνα τους ή είναι μεγάλα σε
ηλικία». 

Σχεδόν κανένα μέτρο 

Σε αντίθεση με τα με τα μέτρα που
λαμβάνονται στην Ευρώπη (πλην Αγ-
γλίας), στην πρωτεύουσα της Τσαμα-
νίας, το Χόμπαρτ… πέρα βρέχει! 

Ο κ. Παπανικολάου λέει στην «Π»
ότι αν και υπάρχουν κρούσματα, λι-
γοστά βέβαια, αν και υπάρχει ενημέ-
ρωση και ανησυχία  από τους πολί-
τες, οι εκεί Αρχές δεν λαμβάνουν
μέτρα. «Δεν έχει κλείσει τίποτα. Τα
σχολεία είναι ανοικτά, τα καταστή-
ματα, τα πάντα. Ανοικτό είναι και το
εστιατόριο που εργάζομαι» σχολιάζει
χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Βέ-
βαια η πελατεία έχει μειωθεί. 

Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε
150 πελάτες καθημερινά και χθες μό-
λις 22 άτομα. Δυστυχώς, ο κόσμος
δεν παίρνει αποστάσεις ο ένας από
τον άλλο. Αυτό που μου έκανε εντύ-
πωση είναι ότι κάτοικοι του Χόμπαρτ
λένε να μην κλείσουν τα σχολεία
γιατί δε θα έχουν που να πάνε τα
παιδιά τους». Ο κ. Παπανικολάου
λέει ακόμη ότι το μόνο μέτρο που
έχει ληφθεί είναι ως προς το ωράριο
των σούπερ μάρκετ. «Από τις 7 το
πρωί μέχρι τις 8, αυτή η ώρα είναι
μονο για τους ηλικιωμένους. Μετά
είναι για τους άλλους πολίτες, οι
οποίοι άδεισαν τις προηγούμενες
ημέρες τα ράφια».

Η κίνηση στους δρόμους είναι μει-
ωμένη, όπως τονίζει, όμως σπάνια
θα δεις κάποιον πολίτη με μάσκα ή
γάντια στα χέρια. «Το καλό είναι ότι
στα καταστήματα γίνεται διαρκώς
απολύμανση και ο κόσμος τη ζη-
τάει».

Του Θάνου Περβολαράκη

Η κ. Σ. Καρφή Ο κ. Δ. Παπανικολάου

Σωφρονιστικοί με μάσκες… ελαιοχρωματιστή 
για την παραλαβή  κρατουμένων από μεταγωγή

Με μάσκες… ελαιοχρωματιστή και
αντισηπτικά από το σπίτι (όσοι είχαν δη-
λαδή) παρέλαβαν χθες το πρωί μετα-
γωγή δεκαέξι κρατουμένων σωφρονιστι-
κοί υπάλληλοι των φυλακών
Αλικαρνασσού. Η στρατηγική για την
αποτροπή του κοροναϊού στις ελληνικές
φυλακές επαφίεται, όπως καταγγέλλεται,
στο δόγμα… ο καθείς και μόνος του. 

Αποκαλυπτικά είναι τα όσα αναφέρει
στην «Π» ο πρόεδρος των σωφρονιστι-
κών υπαλλήλων Αλικαρνασσού, Νίκος
Φιλιππάκης, ο οποίος είχε βάρδια και
συμμετείχε στην παραλαβή της πολυμε-
λούς μεταγωγής. Αναγκάστηκε να αγο-
ράσει μάσκες ελαιοχρωματιστή (οι άλ-
λες έχουν εξαφανιστεί από την αγορά)

για να κάνει χρήση τόσο ο ίδιος όσο  και
συνάδελφοι του. «Μόνο δύο-τρεις είχαν
κανονική μάσκα και αυτοί τις έφεραν
από τα σπίτια τους» τόνισε. 

Κάτι ανάλογο έγινε και με τα αντιση-
πτικά. Όσοι είχαν στα σπίτια τους, κρα-
τούσαν. 

Δριμύ το “κατηγορώ” του προέδρου,
ο οποίος διαπιστώνει ότι τόσες μέρες
μετά τα διαγγέλματα του πρωθυπουρ-
γού για τα έκτακτα μέτρα αλλά και τις
δεσμεύσεις του αρμόδιου υπουργείου,
εργαζόμενοι και κρατούμενοι εξακολου-
θούν να παραμένουν απόλυτα εκτεθει-
μένοι στον κοροναιό. «Ούτε μάσκες,
ούτε γάντια, ούτε αντισηπτικά. Ούτε λό-
γος φυσικά για μία-δύο ειδικές στολές.
«Δεν υπάρχει τίποτα» υπογραμμίζει ο κ.
Φιλιππάκης, ο οποίος προειδοποιεί: «κά-
ποιοι παίζουν με τις φυλακές, φοβούμε-

νοι αντιδράσεις και στάσεις. Όταν σκά-
σει το πρώτο κρούσμα του κοροναϊού,
θα είναι πολύ αργά. Τότε όμως η κατά-
σταση  δεν θα σώζεται γιατί δεν θα είναι
διαχειρίσιμη». 

Ο πρόεδρος των
σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ώ ν
υπαλλήλων φυλακών
Αλικαρνασσού καταγγέλλει ότι το Υπουρ-
γείο χρησιμοποιεί τους διευθυντές των

φυλακών και επιχειρεί να σπρώξει προς
τα κάτω τις ευθύνες. «Δεν είναι δυνατόν
ο διευθυντής των φυλακών Αλικαρνασ-

σού να σηκώσει ένα βάρος
που δεν του αναλογεί. Η κεν-
τρική διοίκηση οφείλει να χα-
ράξει τις στρατηγικές και να
εξασφαλίσει τον απαραίτητο
εξοπλισμό. Είμαστε ένας κλει-
στός πληθυσμός. Έχουν αντι-
ληφθεί κάποιοι τι σημαίνει
αυτό; Δεν μπορούμε να στη-
ριζόμαστε σε αυτοσχεδια-
σμούς και αλχημείες». 

Ο κ. Φιλιππάκης εξέφρασε
με πικρία την άποψη ότι για
την πολιτεία κρατούμενοι και

εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται
απλώς ως αναλώσιμοι και τόνισε ότι θα
έπρεπε να έχουν ληφθεί αυστηρότερα

μέτρα όπως να υπάρξει παύση των με-
ταγωγών. Ο ίδιος έκρουσε τον κώδωνα
του κινδύνου και για το γεγονός ότι η
διαδικασία της θερμομέτρησης γίνεται
εντός της φυλακής αφού η Αλικαρνασ-
σός δεν διαθέτει εξωτερικό θυρωρείο
όπως άλλες φυλακές. Μάλιστα, στο ση-
μείο αυτό άφησε να εννοηθεί ότι η δια-
δικασία αυτή θα έπρεπε να γίνεται από
την εξωτερική φρουρά, πριν ο ιός ει-
σβάλλει στη φυλακή οπότε και θα είναι
αργά. «Η θερμομέτρηση όλων γίνεται
εντός της φυλακής, στο εσωτερικό θυ-
ρωρείο αφού δεν υπάρχει εξωτερικό.
Ποια η συμβολή της εξωτερικής φρου-
ράς Αλικαρνασσού σε αυτό; Απολύτως
τίποτα. Όμως ο αγώνας είναι κοινός και
σε αυτή τη μάχη θα πρέπει όλοι να βά-
λουμε πλάτη και να σταθούμε στο ύψος
των περιστάσεων».

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Ο κ. Νίκος Φιλιππάκης

Η οικογένεια σε καραντίνα
και η σορός στο… ψυγείο
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ΕΡΤ1
10:00 Ειδήσεις, 10:15 Επικοινωνία,
12:00 Ειδήσεις, 13:00 Συνδέσεις,
15:00 Ειδήσεις, 16:00 Έκτακτη ενη-
μερωτική εκπομπή, 18:00 Ειδήσεις,
18:15 Καιρός για... ΕΡΤ, 18:20 Ταξι-
δεύοντας στην Ελλάδα, 19:00 Ο
αχόρταγος, 21:00 Ειδήσεις, 22:00
10, 23:15 Ξένη σειρά, 00:00 Ειδή-
σεις, 00:15 True detective, 01:20 Η
κλίκα, 02:05 Εκπομπή, 02:50 Ταξι-
δεύοντας στην Ελλάδα, 04:00 Ξένη
σειρά, 05:30 Σαν σήμερα τον 20ο
αιώνα, 05:50 Από τις Έξι...

ΕΡΤ2
07:00 Molang, 07:20 Λουί, 07:30 Ο
Μουκ, 07:55 Σκίουρος της Συμφοράς,
08:00 Η Τίλι Και οι Φίλοι Της, 08:35
Γάτος Σπιρουνάτος, 09:00 Ψέματα και
αλήθεια έτσι είναι τα παραμύθια,
09:30 Ο γύρος του κόσμου με 80 βι-
βλία, 10:30 Η Μιρέτ ερευνά, 10:35
Γιακαρί, 11:00 Ροζ Πάνθηρας, 12:00
Εμείς και ο μπλε πλανήτης, 13:00
1.000 χρώματα του Χρήστου, 14:00
Το καπλάνι της βιτρίνας, 15:00 Στα
φτερά του έρωτα, 16:00 Έξι αδελφές,
18:00 Ο παράδεισος των κυριών,
19:45 Εντός Αττικής, 20:00 Από πέτρα
και χρόνο, 20:30 Ες αύριον τα σπου-
δαία, 21:00 Art week, 22:30 Ιστορίες
για αγρίους, 00:15 Η Ιστορία της επι-
στημονικής φαντασίας, 01:00 Art
Week, 02:00 Από πέτρα και χρόνο,
02:30 Ες αύριον τα σπουδαία, 03:00
Στα φτερά του έρωτα, 04:00 Η Ιστορία
της επιστημονικής φαντασίας, 05:00 Ο
παράδεισος των κυριών. 

STAR
06:00 Αλήθειες με τη Ζήνα, 07:30
Shopping Star, 09:00 Στη φωλιά των
Κου Κου, 12:00 Αλήθειες με τη Ζήνα,
14:00 Ντετέκτιβ Μονκl, 15:00 Ειδή-
σεις, 15:50 Shopping Star, 17:30 Elif,
18:30 Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα, 18:40 Ο τροχός της τύχης,
19:50 Ειδήσεις, 21:00 MasterChef 4,
23:20 Τζον Γουίκ: Κεφάλαιο 2, 01:45
MasterChef 4, 04:00 Η συμμαχία.

ΣKAΪ
06:00 Σήμερα, 10:00 Αταίριαστοι,
12:00 Μεσημέρι, 14:00 Ειδήσεις,
15:00 Καλό Μεσημεράκι, 17:00 Ειδή-
σεις νοηματική γλώσσα, 17:05 My
Style Rocks, 19:50 Ειδήσεις, 21:00 8
λέξεις, 23:00 Big Brother, 01:00
S.W.A.T., 02:00 My Style Rocks, 04:15
Καλό Μεσημεράκι.

OPEN BEYOND
07:00 Ώρα Ελλάδος, 09:50 Ευτυ-
χείτε, 13:00 Open News, 14:00 Με-
σημέρι Yes, 15:30 Mac Gyver, 16:30
Θυρίδα τηλεπώλησης, 16:45 Ειδή-
σεις, 17:00 Ρόδα, τσάντα και κοπάνα
Νο 2, 18:50 Open News, 20:00 Ένας
Για Όλους, 21:00 Δια Πυρός Και Σι-
δήρου (Man On Fire), 00:00 Criminal
Minds, 02:00 Transporter 3, 04:30
Ελληνικό πρόγραμμα, 05:30 Ώρα Ελ-
λάδος.

MEGA
09:10 Το Ρετιρέ, 10:00 Mega Mag,
11:20 Εμείς Και Εμείς, 11:50 Ντόλτσε
Βίτα, 13:00 Ειδήσεις, 14:00 Η
Νταντά, 14:30 Μαρία η άσχημη,
15:20 Singles, 16:20 Καιρός για
αγρότες, 16:30 Live News, 17:00 Ει-
δήσεις στη νοηματική γλώσσα, 17:10

Live News, 18:45 Σαββατογεννημέ-
νες, 19:45 Ειδήσεις, 20:50 Στο Παρά
Πέντε, 22:00 Πενήντα Πενήντα,
23:00 Μαύρα μεσάνυχτα, 00:00 Σι-
νεμά Στη Σέντρα, 00:45 Τραπέζι για
φίλους (Ε), 01:20 Forensic Files,
01:50 Ίχνη, 02:50 Είμαστε στον
αέρα, 03:50 Ο Πέτρος και τα κορίτσια
του, 04:30 Παράλληλοι δρόμοι,
04:50 Η ώρα η καλή, 05:50 Κοινωνία
ώρα Μega.

ALPHA
06:00 Θυρίδα τηλεπώλησης, 06:30
Παπιοπεριπέτειες, 07:30 Η σερίφης
Κάλι στην άγρια δύση, 08:00 Happy
Day στον Alpha, 10:30 Εκτός γραμ-
μής στον Alpha, 12:15 Ειδήσεις,
13:00 Ελένη, 15:30 Εντιμότατοι... κε-
ρατάδες, 16:40 Divided, 17:40 Ειδή-
σεις στη νοηματική γλώσσα, 17:50
Deal, 19:00 Ειδήσεις, 20:00 Έλα στη
θέση μου, 21:00 Σπίτι είναι..., 21:50
Έρωτας μετά, 23:00 The Rookie,
00:00 Αυτοψία, 02:30 Οι Ιστορίες
του Αστυνόμου Μπέκα, 03:45 Deal,
04:45 Θυρίδατ ηλεπώλησης, 05:15
Divided.

ΑΝΤ1
06:00 Καλημέρα Ελλάδα, 10:00 Το
Πρωινό, 13:00 Ειδήσεις, 14:00 Κων-
σταντίνου και Ελένης, 15:00 Ρουκ
Ζουκ, 16:00 Εγκλήματα, 17:00 Ειδή-
σεις στη νοηματική γλώσσα, 17:15
Still Standing, 18:15 Γυναίκα χωρίς
όνομα, 19:30 Ειδήσεις, 20:45 Αν
ήμουν πλούσιος, 21:45 Μην ψαρώ-
νεις, 22:45 Άγριες μέλισσες, 23:45
Τhe 2night Show, 02:00 Της αγάπης
μαχαιριά, 03:00 Έρωτας, 05:00 Ιδι-
αιτέρα για κλάματα.

CRETA CHANNEL
08:00 On Air, 10:00 Life & health,
11:00 On Air, 14:00 Ίασις, 15:00
On Air, 16:00 Ενημερωτικός μαραθώ-
νιος για τον κοροναϊό, 19:00 On Air,
19:30 Ενημερωτικός μαραθώνιος για
τον κοροναϊό, 00:00 Ενημερωτικός
μαραθώνιος για τον κοροναϊό, 05:30
On Air.

ΚΡΗΤΗ TV
07:00 Παιδικό πρόγραμμα, 09:00
Aστυνόμος Σαΐνης, 09:40 Ubos,
10:00 Sissi η μικρή πριγκίπισσα,
10:30 Gormiti, 11:00 Πάνω από όλα
η υγεία μας, 12:20 Καθρέφτη καθρε-
φτάκι μου, 13:20 Ανάδειξέ το, 14:30
Eιδήσεις, 15:00 Καλό μεσημέρι,
17:30 Eιδήσεις, 18:00 Κρήτη σή-
μερα, 19:20 Μπρούσκο, 20:30 Ειδή-
σεις, 21:50 Η Κρήτη... θυμάται,
22:50 Βραδινές ιστορίες, 00:00 Ξένη
ταινία, 01:30 Καλό μεσημέρι, 03:40
Ειδήσεις, 04:40 Κρήτη σήμερα.

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
05:30 Ειδήσεις, 06:50 Nτένιςο ο τρο-
μερός, 07:15 Τα κουνελάκια, 07:30
Καρέ-καρέ, 08:00 Στο κόκκινο, 10:00
Τηλεπωλήσεις, 14:00 Mama Mia,
15:00 Ειδήσεις, 16:00 Στο Κόκκινο,
18:00 Ειδήσεις, 18:30 Mama Mia,
19:30 New Sport Magazine, 20:00
Modern Family, 20:30 Ειδήσεις,
22:00 The Mumbo Jumbo, 23:00
Περπατώντας με τα θηρία, 00:00 Ει-
δήσεις, 00:10 Wire in the blood,
01:00 Ζώδια και Συμβουλές, 01:30
New Sport Magazine, 02:30 Detona-
tor, 04:00 Nομοί Χανίων, 04:30 Wire
in the blood.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

«Σ
το προσκλητή-
ριο να μην
απουσιάζει κα-
νείς….». Είναι η
ευχή ενός πα-

τέρα-πολεμιστή, ο οποίος τους τε-
λευταίους πέντε μήνες έχει κάνει το
ΠΑΓΝΗ δεύτερο σπίτι και ας είναι
το πρώτο πολλά χιλιόμετρα μακριά.
Σε ένα μήνα ο κύκλος των θερα-
πειών για τη νεοπλασία του έφηβου
γιου του ολοκληρώνεται και ελπί-
ζουν να αφήσουν πίσω τους αυτή
τη δοκιμασία. 

Φυσικά και η πανδημία του κο-
ροναϊού τον επηρεάζει όπως και τό-
σους άλλους, μπαμπάδες, μαμάδες,
κόρες και γιους, αδερφούς και
αδερφές που νιώθουν αγωνία για
την προστασία των αγαπημένων
τους που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες. Είναι μία ύστατη μάχη που
πρέπει να δοθεί μαζικά απ’ όλους
μας για να κερδίσει η κοινωνία μας,
η παγκόσμια κοινότητα, η ζωή.

«Δεν θέλουμε ούτε εμείς ούτε οι
γύρω μας να είναι φοβισμένοι. Συ-
νειδητοποιημένοι θέλουμε να είμα-
στε… Έχουμε εμπιστοσύνη στις οι-
κογένειες μας, στους επιστήμονες.
Να είμαστε συνειδητοποιημένοι για
τον αγώνα που δίνουμε… είμαστε
μια ανθρώπινη αλυσίδα και αν ένας
κρίκος σπάσει, τότε θα υπάρχουν
κλυδωνισμοί και στους υπόλοι-
πους» διαμηνύει ο κρητικός πατέ-
ρας. «Είναι κρίμα ένα παιδί που δί-
νει αγώνα ζωής δύο χρόνια να
κινδυνεύσει η ζωή του ή να πισω-
γυρίσει η θεραπεία του. Το δικό

μου παιδί είναι και δικό σας. Είναι
τα παιδιά όλου του κόσμου…». 

Έχουμε πόλεμο 
και είμαστε πολεμιστές
για τους αδύναμους 

Η οικογένεια του μένει στο σπίτι
όπως άλλωστε επιβάλλεται. Ο ίδιος
λόγω της εργασίας του είναι αδύ-
νατον να απουσιάσει. Όμως λαμ-
βάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας και ατομικής υγιεινής.
«Στο προσκλητήριο να μην λείπει
κανείς… Ο πρωθυπουργός είπε ότι
έχουμε πόλεμο και είναι αλήθεια,
το βιώνουμε… Οι γιατροί ως επι-
στήμονες καλούνται να παλέψουν
τον ιό, όχι τον κάθε ανόητο. Αυτή
την στιγμή η κοινωνία μας δίνει μία
μεγάλη μάχη. Είμαστε όλοι πολεμι-
στές. Αν δεν θέλουμε να το κά-

νουμε για μας επειδή νιώθουμε δυ-
νατοί και άτρωτοι, ας το κάνουμε
για τους άλλους που είναι ανήμπο-
ροι και ευάλωτοι. Ας γίνουν οι άλλοι
η …προσευχή μας και το κεράκι
που θα ανάβαμε στην εκκλησία.
Έχουμε πόλεμο και σε έναν πόλεμο
οι πολεμιστές είναι εκείνοι που πάνε
στο μέτωπο για να προστατεύσουν
αυτούς που μένουν πίσω. Αυτό εί-
ναι το χρέος μας. Στο προσκλητή-
ριο δεν πρέπει να λείπει κανείς…». 

Το δικό της ευχαριστώ προς το
ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό
προσωπικό κάθε νοσοκομείου κα-
θώς και σε όλους τους ανθρώπους
του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
που στέκονται στο ύψος των περι-
στάσεων με ακεραιότητα και
με  υψηλό το αίσθημα της ευθύνης
υπερβαίνοντας εαυτόν, στέλνει
μέσω της «Π» η πρόεδρος του συλ-

λόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών
με Νεοπλασία “η Ηλιαχτίδα” κ. Μα-
ρία Ευστρατίου. «Αυτό που θέλουν
εκείνοι από εμάς ως ανταμοιβή εί-
ναι η απόλυτη πειθαρχία στην
εφαρμογή των μέτρων που δίνον-
ται καθημερινά από τον ΕΟΔΥ. Με
την πειθαρχημένη και ψύχραιμη
στάση μας βοηθάμε τα παιδιά που
δίνουν μία δύσκολη μάχη, διευκο-
λύνουμε το έργο των γιατρών και
των νοσοκομείων και συμβάλλουμε
στη μείωση εξάπλωσης του Covid-
19».

Με την πειθαρχημένη και ψύ-
χραιμη στάση μας βοηθάμε τα παι-
διά που δίνουν μία δύσκολη μάχη,
διευκολύνουμε το έργο των για-
τρών και των νοσοκομείων και συμ-
βάλλουμε στη μείωση εξάπλωσης
του Covid-19. Να σημειωθεί ότι
λόγω της νέας κατάστασης, οι δια

ζώσης συνεδρίες παροχής ψυχολο-
γικής στήριξης στα παιδιά και στις
οικογένειες παιδιών με νεοπλασίες,
οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει με
την έναρξη της λειτουργίας της
νέας δομής Ψυχοκοινωνικής Στήρι-
ξης, έχουν αντικατασταθεί  με εξ΄
αποστάσεως συνεδρίες, είτε μέσω
internet (skype) είτε μέσω τηλεφώ-
νου.  Παράλληλα, προσφέρεται η
δυνατότητα της εξ΄αποστάσεως
στήριξης σε όσες οικογένειες παι-
διών με νεοπλασία από όλη την
Κρήτη ενδιαφέρονται να ξεκινή-
σουν στην παρούσα χρονική πε-
ρίοδο. Οι ενδιαφερόμενοι αρκεί να
καλέσουν στα παρακάτω τηλέ-
φωνα: 2811810316 (17:00-21:00)
& 6946728607, ώστε να ενημερω-
θούν αναλυτικότερα και να κλεί-
σουν το διαδικτυακό ή τηλεφωνικό
ραντεβού τους.

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

Ψυχολογική στήριξη
εξ΄ αποστάσεως

Την προσωρινή  αντικατά-
σταση των δια ζώσης συνε-
δριών παροχής ψυχολογικής
στήριξης στα παιδιά και στις
οικογένειες παιδιών με νεο-
πλασίες, αποφάσισε ο Παγ-
κρήτιος Σύλλογος Γονέων &
Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία,
η ‘’Ηλιαχτίδα‘’, στο πλαίσιο
λήψης και εφαρμογής προλη-
πτικών μέτρων κατά της εξά-
πλωσης του κοροναϊού
COVID-19 και λαμβάνοντας
υπόψη τις συστάσεις του Εθνι-
κού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας. Οι συνεδρίες έχουν
ήδη ξεκινήσει με την έναρξη
της λειτουργίας της νέας δο-
μής Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
«η ηλιαχτίδα», με εξ΄αποστά-
σεως συνεδρίες, είτε μέσω in-
ternet (skype) είτε μέσω τηλε-
φώνου.

Παράλληλα, προσφέρεται η
δυνατότητα της εξ΄αποστά-
σεως στήριξης σε όσες οικογέ-
νειες παιδιών με νεοπλασία
από όλη την Κρήτη ενδιαφέ-
ρονται να ξεκινήσουν στην
παρούσα χρονική περίοδο. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί

ότι, οι εκάστοτε εξ΄αποστά-
σεως συνεδρίες προσαρμό-
ζονται σύμφωνα με τις ανάγ-
κες του κάθε υποκειμένου και
είναι εξίσου ασφαλείς και
αποτελεσματικές με τις συνε-
δρίες που πραγματοποιούνται
στο γραφείο. 

Επιπλέον, είναι μια αναγνω-
ρισμένη, αποτελεσματική και
ασφαλής τεχνική για ψυχολο-
γική υποστήριξη από το
ISMHO (International Society
for Mental Health On Line). 

Οι ενδιαφερόμενοι αρκεί να
καλέσουν  στα παρακάτω τη-
λέφωνα: 2811810316 (17:00-
21:00) & 6946728607, ώστε
να ενημερωθούν αναλυτικό-
τερα και να κλείσουν το διαδι-
κτυακό ή τηλεφωνικό ραντε-
βού τους. 

“Μένουμε σπίτι συμβάλ-
λοντας με αυτόν τον τρόπο
όλοι στη μείωση  εξάπλωσης
του Covid-19, αλλά παράλ-
ληλα δε σταματάμε να προ-
σφέρουμε τις υπηρεσίες μας
σε αυτούς που το έχουν
ανάγκη”, τονίζεται, σε σχετική
ανακοίνωση. 

Η ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ

«Από το προσκλητήριο 
της ζωής δεν πρέπει να λείπει κανένας»

Μεταφορά ασθενών
με στρατιωτικά αεροσκάφη

Ο γαλλικός στρατός ανακοί-
νωσε ότι άρχισε την μεταφορά
ασθενών με Covid-19 που βρί-
σκονται σε κρίσιμη κατάσταση
από την ανατολική Γαλλία σε
στρατιωτικό νοσοκομείο της
Τουλόν για την ανακούφιση των
νοσοκομείων που δέχονται με-
γάλη πίεση.

Η απόφαση για την μετα-
φορά ασθενών σε κρίσιμη κα-
τάσταση στην Τουλόν, όπου
υπάρχουν πολλά στρατιωτικά
νοσοκομεία, ελήφθη όταν οι
γιατροί που βρίσκονται στο επί-
κεντρο της επιδημίας στις πόλεις
Μιλούζ και Κολμάρ της ανατο-
λικής Γαλλίας προειδοποίησαν
ότι το σύστημα υγείας έφθασε
στα όρια της κατάρρευσης.

«Τις τελευταίες τρεις ημέρες
έχουμε κατακλυσθεί από επεί-
γοντα περιστατικά και αδιά-
κοπη ροή ασθενών που χρή-
ζουν νοσηλείας», αναφέρεται
σε εσωτερικό σημείωμα για-
τρού νοσοκομείου της περιο-
χής.

Η ανατολική Γαλλία έχει πλη-
γεί σκληρά από την επιδημία.
Οι γιατροί αναφέρουν 10 νέες
περιπτώσεις σε κρίσιμη κατά-
σταση κάθε μέρα, ελλείψεις σε
εξοπλισμό και μάσκες, εξάντ-
ληση του ιατρικού και νοσηλευ-
τικού προσωπικού και αυξανό-
μενο αριθμό μελών του
προσωπικού που προβάλλονται
από τον ιό. Οι γιατροί δηλώ-
νουν ότι πλησιάζουν στο ση-
μείο όπου θα πρέπει να αποφα-
σίζουν σε ποιους ασθενείς θα
δώσουν προτεραιότητα.

Η Γαλλία διαθέτει 5.000 κλί-
νες ΜΕΘ σε ολόκληρη την
χώρα. Από τα 7.500 κρούσματα
σε εθνικό επίπεδο, στην Μιλούζ

έχουν καταγραφεί τα 1.800 και
αυξάνονται με ρυθμό 300 επι-
πλέον ημερησίως.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μα-
κρόν δήλωσε την Δευτέρα ότι η
Γαλλία βρίσκεται σε πόλεμο
κατά της επιδημίας και η κυβέρ-
νηση έδωσε εντολή στον γαλ-
λικό στρατό να κινητοποιήσει το
Systeme Morphee (Σύστημα
Μορφέας. Χρησιμοποιείται από
τον γαλλικό στρατό για την απο-
μάκρυνση τραυματιών πολέμου
από εμπόλεμες ζώνες με μετα-
γωγικά στρατιωτικά αεροσκάφη
εξοπλισμένα με ΜΕΘ. Μέχρι
στιγμής έχει χρησιμοποιηθεί 5
φορές στο Αφγανιστάν και στο
Κόσοβο).

«Είναι η πρώτη φορά που το
σύστημα χρησιμοποιείται για
μη στρατιωτικούς ασθενείς. Η
κρίσιμη κατάσταση στην Αλσα-
τία το δικαιολογεί», δήλωσε εκ-
πρόσωπος του γαλλικού στρα-
τού.

Η χθεσινή μεταφορά των έξι
ασθενών αναμένεται ότι θα εί-
ναι η πρώτη από πολλές τέτοιες
επιχειρήσεις. Πέντε ακόμη
στρατιωτικά νοσοκομεία έχουν
τεθεί σε κατάσταση συναγερ-
μού σε άλλες περιοχές της Γαλ-
λίας.

Στην Μιλούζ, τουλάχιστον 30
άνθρωποι βρίσκονται στην Εν-
τατική και με τον ρυθμό των 10
επιπλέον ασθενών που χρήζουν
νοσηλείας κάθε μέρα, τα νοσο-
κομεία της ανατολικής Γαλλίας
δεν έχουν πλέον διαθέσιμες κλί-
νες.

Ο γαλλικός στρατός ετοιμάζε-
ται επίσης να οργανώσει νοσο-
κομείο εκστρατείας με 30 μονά-
δες ΜΕΘ, δίπλα στα
νοσοκομεία της Μιλούζ.

Με στρατιωτικά αεροπλάνα μεταφέρονται οι ασθενείς από την
μια άκρη της χώρας στην άλλη, για ένα κρεβάτι ΜΕΘ

Η  ΜΑΡΙΑ ΔΕΝΑΞΑ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ...

Δραματική η προσγείωση
των Γάλλων στην πραγματικότητα

“Υπερβολές των δημοσιογράφων” θε-
ωρούσαν οι Γάλλοι μέχρι την περασμένη
Κυριακή την πανδημία του κοροναϊού
που σκοτώνει εκατοντάδες ανθρώπους σ’
όλο τον κόσμο και συνέχιζαν κανονικά τη
ζωή τους, πιστεύοντας ότι ο ιός δεν τους
απειλεί.

Έτσι βρέθηκαν ξαφνικά από τη μία
μέρα στην άλλη σε καθεστώς απαγόρευ-
σης κυκλοφορίας και συνειδητοποίησαν
πολύ γρήγορα ότι η κατάσταση, είναι πα-
ραπάνω από σοβαρή.

Τόσο σοβαρή που το σύστημα υγείας
έχει φθάσει στα όρια του και ήδη τέθηκε
σε εφαρμογή έκτακτο σχέδιο του στρα-
τού για την μεταφορά ασθενών από την
μια άκρη της χώρας στην άλλη για να
βρεθεί ένα νοσοκομειακό κρεβάτι εντατι-
κής.

Η δημοσιογράφος Μαρία Δεναξά, μί-
λησε χθες στην �Π� για τις δραματικές αλ-
λαγές στη ζωή των Γάλλων, που πλέον κυ-
κλοφορούν με γραπτή άδεια, ανάμεσα σε
χιλιάδες αστυνομικούς που τους “κό-
βουν”�πρόστιμα όταν δεν επιδεικνύουν
το σχετικό έγγραφο.

Ερωτ.: Οι Γάλλοι περίμεναν την απαγό-
ρευση κυκλοφορίας, πως την αντιμετω-
πίζουν και πως συμπεριφερόταν πριν
από αυτήν;

Απ.: Όχι, σε καμία περίπτωση. Την πε-
ρασμένη Κυριακή που είχαμε τις δημοτι-
κές εκλογές, είπαν �”δεν πάμε να ψηφί-
σουμε”� και γέμισαν τα �πάρκα� και τις
πλατείες. Έβλεπαν και διάβαζαν για τον
κοροναϊό, αλλά δεν θεωρούσαν ότι το
όλο θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ούτε ότι
θα τους �”αγγίξει”. Πίστευαν ότι όλα αυτά
ήταν �οι γνωστές υπερβολές των δημο-
σιογράφων.� Άλλωστε στην αρχή, το μή-
νυμα που έστελναν οι ειδικοί ήταν πως
επρόκειτο για μια απλή γρίπη και συνέχι-
ζαν τη ζωή τους, κανονικά.

Ερωτ.: Πότε άρχισαν να αντιλαμβάνον-
ται την σοβαρότητα της κατάστασης;

Απ.: Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός
Μακρόν είπε ότι �είμαστε σε πόλεμο� και
λίγη ώρα αργότερα ο υπουργός Εσωτερι-
κών ανακοίνωσε την απαγόρευση της κυ-
κλοφορίας, ενώ είπε ότι θα απαιτείται

υπεύθυνη δήλωση για πεζούς και οδη-
γούς ώστε να δικαιολογούν τη μετακί-
νησή τους.

Οι Γάλλοι πληροφορήθηκαν ξαφνικά
ότι 100.000 αστυνομικοί θα περιπολούν
σε ολόκληρη τη χώρα για να κάνουν ελέγ-
χους και να επιβάλουν πρόστιμα. Τα
άτομα που δεν θα μπορούν να δικαιολο-
γήσουν την μετακίνησή τους, είτε ως πε-
ζοί, είτε ως οδηγοί, θα καλούνται να πλη-
ρώνουν πρόστιμο 38 ευρώ. Το πρόστιμο
θα αυξηθεί στη συνέχεια στα 135 ευρώ
αν δεν συμμορφωθούν με τις υποδείξεις.

Ερωτ.: Μετά την ανακοίνωση για απα-
γόρευση της κυκλοφορίας τι ακολού-
θησε;

Απ.: Ήταν ένα σοκ, επικράτησε πανι-
κός. Ο κόσμος έτρεξε στα ανοικτά Σού-
περ – Μάρκετ και τα άδειασε, ενώ πο-
λιόρκησε  αεροδρόμια και
σιδηροδρομικούς σταθμούς για να προ-
λάβει να μετακινηθεί πριν την εφαρμογή
των μέτρων.

Ερωτ.: Υπάρχουν τώρα ελλείψεις προ-
ϊόντων στην Γαλλία;

Απ.: Η τροφοδοσία συνεχίζεται αλλά
περιορισμένα. Τα ράφια δεν είναι γε-
μάτα, δεν υπάρχει αφθονία προϊόντων,
αλλά οι ελλείψεις σταδιακά, αποκαθίσταν-
ται.

Ερωτ.: Τι ενημέρωση υπάρχει για την
χρονική διάρκεια της καραντίνας;

Απ.: Μας είπαν αρχικά ότι θα διαρκέσει
15 ημέρες.

Ερωτ.: Οι πολίτες πλέον, κυκλοφορούν
με ένα έγγραφο στο χέρι, που αιτιολογεί
για ποιο λόγο πρέπει να μετακινηθούν.
Με ποιο κριτήριο δίνονται αυτές οι
άδειες;

Απ.: Είναι ένα έγγραφο που το βρίσκεις
στο διαδίκτυο. Στο χαρτί αυτό αναγρά-
φονται μια σειρά λόγων που πρέπει να
κυκλοφορήσεις. Για παράδειγμα, ότι πρέ-
πει να πας στην εργασία σου, γιατί δεν
μπορείς να δουλέψεις από το σπίτι, ότι
πρέπει να πας να αγοράσεις είδη πρώτης
ανάγκης, ότι πρέπει να πας στο φαρμα-
κείο, ότι έχεις σοβαρούς οικογενειακούς
λόγους και πρέπει να μετακινηθείς στους
δικούς σου κ.α. Υπάρχει η δυνατότητα
και περιορισμένης μετακίνησης στην γει-
τονιά σου, για να πας να ψωνίσεις ή να
βγάλεις το κατοικίδιό σου για τουαλέτα.
Όλα αυτά προβλέπονται. Αλλά αν δεν
έχεις το έγγραφο μαζί σου, το πρόστιμο
τώρα έφθασε στα 135 ευρώ!

Ερ.: Το σύστημα υγείας σε ποιο βαθμό
μπορεί αν ανταποκριθεί στην πανδημία;

Απ. Απλά, δεν μπορεί. Υπάρχουν τρο-
μερές ελλείψεις στα νοσοκομεία δεν
υπάρχουν εντατικές. Για παράδειγμα
στην πόλη που ζω- σε απόσταση μίας
ώρας από το Παρίσι- κι έχει περίπου
30.000 κατοίκους, έχουμε μόνο  1 κλίνη
ΜΕΘ. Τώρα με την πανδημία πετάνε
στρατιωτικά αεροπλάνα, μεταφέροντας
ασθενείς από την μια μεριά της χώρας
στην άλλη, για να βρεθούν κρεβάτια σε
Μονάδα.

¨Οι Γάλλοι θεωρούσαν την πανδη-
μία κάτι μακρινό για αυτούς” είπε
στην “Π” η Μαρία Δεναξά

Χιλιάδες αστυνομικοί στους
δρόμους μετά την απαγόρευση της
κυκλοφορίας

Συνέντευξη στην  Άννα Κωνσταντουλάκη
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Μ
ε το σταγονόμετρο πλέον τα
αντισηπτικά και τα γάντια,
που έχουν γίνει ανάρπαστα
στην αγορά που ξεμένει.
Κάθε νέα παρτίδα που φτά-

νει, αποδεκατίζεται με συνοπτικές διαδικασίες
γεγονός που δημιουργεί μεγάλο προβλημα-
τισμό, καθώς είναι ελάχιστες οι διαθέσιμες
ποσότητες που υπάρχουν, σε ολόκληρη την
Κρήτη που παραμένει ακάλυπτη. Έτσι ενώ
υπάρχει επάρκεια προϊόντων σε όλες τις κα-
τηγορίες τροφίμων, το μεγάλο πρόβλημα
εστιάζεται πλέον στα αντισηπτικά μέσα προ-
στασίας που δεν φτάνουν για όλους. 

Ψυχραιμία! Υπάρχει πλήρης
επάρκεια προϊόντων πλην 
αντισηπτικών 

«Υπάρχει πλήρης επάρκεια  προϊόντων σε
όλες τις κατηγορίες τροφίμων. Τα απολυμαν-
τικά και τα γάντια μιας χρήσης  όμως θα
υπάρχουν σε ελάχιστες ποσότητες από την
επόμενη εβδομάδα. Ο κόσμος πρέπει να εί-
ναι ψύχραιμος και να μην ανησυχεί», διαβε-
βαιώνει ο κ. Νεκτάριος  Κανακαράκης Πρό-
εδρος του επιστημονικού Σωματείου
Logistics Κρήτης. Όπως τονίζει, οι κατηγορίες
των προϊόντων που σημείωσαν αυτές τις ημέ-
ρες αύξηση πωλήσεων (περίπου 300-350%)
και κατανάλωσης σε  σχέση με τη αντίστοιχες
περυσινές ημερομηνίεςείναι τα ζυμαρικά,
όσπρια, αλεύρι κονσέρβες ντομάτας, ζάχαρη

χλωρίνες και απολυμαντικά. Από σήμερα δια-
κρίνονται  αλλαγές στις τάσεις  κατανάλωσης
εφόσον ο κόσμος παραμένει στα σπίτια και η
κατανάλωση  αυξάνεται αποφεύγοντας την
παραγγελία ετοίμων φαγητών.
Συνεπώς  εκτός των κυρίων γευμάτων  και
λόγω της περισσότερης  παραμονής στο σπίτι
αυξάνεται και η κατηγορία  του σνακ και των
ξηρών καρπών». 

Τι λένε οι προμηθευτές 
για τα αντισηπτικά και τα 
προϊόντα με αιθυλική αλκοόλη

Τεράστιο πρόβλημα με την παραλαβή αι-

θυλικής αλκοόλης  περιγράφει ότι υπάρχει η
κ. Άννα Καραγιωργάκη που διατηρεί επιχεί-
ρηση εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ και το Γε-
νικό Χημείο του Κράτους,  τυποποίησης αλ-
κοολούχας λοσιόν και οινοπνεύματος (
λευκού και φωτιστικού). 

Όπως εξηγεί «είναι ελάχιστες οι ποσότη-
τες που φτάνουν και δεν επαρκούν την
Κρήτη. Αλλά και αυτές τις λιγοστές ποσότη-
τες που φτάνουν τις διαχέουμε αμέσως στην
αγορά και δεν κρατάμε ούτε γραμμάριο αν-
τιλαμβανόμενοι την αγωνία και την ανάγκη
του κόσμου να προστατευθεί. 

Ωστόσο οι βασικοί τροφοδότες μας έχουν

ανακόψει την ομαλή διάθεση της πρώτη
ύλης καθώς διαχέεται στα νοσοκομεία κατά
προτεραιότητα. 

Η κ. Φωτεινή Παναγιωτάκη αντιπρόσω-
πος μεγάλης εταιρείας ειδών καθαριότητας
και υγιεινής με δηλώσεις της στην «Π» εξη-
γεί ότι το κυρίαρχο ζήτημα που ανακύπτει
είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει σύνεση στη
διαχείριση του υλικού που φτάνει. Όπως
σημειώνει, οι ποσότητες που φτάνουν είναι
μικρές και διαχέονται με μεγάλη ταχύτητα.  

Η τροφοδοσία δεν ανακόπτεται έστω και
με περιορισμένη ροή, αλλά όταν για παρά-
δειγμα ένας πολίτης επιλέξει να παίρνει με-
γαλύτερες ποσότητες από όσες έχει πραγ-
ματική ανάγκη, την ίδια στιγμή έχει αφήσει
ακάλυπτους άλλους συμπολίτες μας. Άρα
εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρξει
σεβασμός στον διπλανό και στις ανάγκες
του. 

Οι τζίροι των σούπερ μάρκετ
Όλο το βάρος της λειτουργίας της αγοράς

σηκώνουν πλέον τα σούπερ μάρκετ, όπου οι
τζίροι όπως είναι φυσικό έχουν αλλάξει άρ-
δην. Άνθρωποι της αγοράς εξηγούν ότι σε
ένα κεφαλοχώρι για παράδειγμα όπου ο κα-
θημερινός τζίρος σε ένα σούπερ μάρκετ
έφτανε τα 800 ευρώ, τώρα έχει απογειωθεί
στις 4.000 ευρώ. Αντίστοιχα ένα μικρό σού-
περ μάρκετ στην πόλη με ημερίσιες εισπρά-
ξεις 3.500 τώρα φτάνει τις 9.000- 10.000
ενώ ένα αντίστοιχο μεγάλο κατάστημα όπου
οι εισπράξεις προ του κοροναϊού έφταναν
τις 10.000 ευρώ τώρα φτάνουν τις 30.000
ευρώ. 

Περισσότεροι θα είναι οι υπάλληλοι
του Δημοσίου με βαριές παθήσεις που
θα πρέπει να λάβουν την υποχρεωτική
ειδική άδεια, ως μέσον προστασίας
τους από τον κοροναϊό, όπως ανακοί-
νωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης
Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησε μέσω διαδικτύου.

Πέρα από τους μεταμοσχευμένους
και τους καρκινοπαθείς, η σχετική ΚΥΑ
περιλαμβάνει και όσους πάσχουν από
πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες και
αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, οι
οποίοι έχουν και αυτοί τη δυνατότητα,
εάν το επιθυμούν, να εργαστούν εξ
αποστάσεως, από το σπίτι τους, διευ-
κρίνισε ο υπουργός. 

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε,
ακόμα, ότι μετατίθεται κατά δύο μήνες
κάθε προθεσμία στο Δημόσιο για αιτή-
ματα των εργαζομένων και των πολι-
τών, καθώς και για τις διοικητικές προ-
σφυγές, ενώ υπενθύμισε ότι έχει ήδη
μετατεθεί για τις 30 Ιουνίου η προθε-
σμία αιτήσεων για τα αδήλωτα τετρα-
γωνικά.

Ανέφερε ότι χρήση της άδειας ειδι-
κού σκοπού έχουν κάνει μέχρι τώρα
15.000 δημόσιοι υπάλληλοι, που είναι
γονείς μαθητών έως τη Γ΄ Γυμνασίου.

Είπε, επίσης, ότι θεσπίζεται αναρρω-
τική άδεια ειδικού σκοπού για όσους
υπαλλήλους έχει δοθεί οδηγία ότι πρέ-
πει να βρίσκονται σε κατ' οίκον περιο-
ρισμό, χωρίς υποχρέωση να παρα-
στούν σε υγειονομική επιτροπή.

«Προτεραιότητές μας στον δημόσιο
τομέα», τόνισε, «είναι η προστασία της

υγείας και τη ζωής των εργαζομένων
και των πολιτών, καθώς και η λειτουρ-
γία του κράτους και της αυτοδιοίκησης
σε κάθε περίπτωση, για να μπορέσουν
να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων που δημιουργούνται
από την κρίση του κοροναϊού».

Η εξυπηρέτηση των πολιτών με το
Δημόσιο θα γίνεται μέσω τηλεφωνικής
και διαδικτυακής επικοινωνίας, ενώ οι
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις θα
εξυπηρετούνται μόνο κατόπιν ραντε-
βού. 

Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος,
το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης προετοιμάζει κατά προτεραιότητα
με τα υπουργεία Οικονομικών και Εσω-
τερικών τη δυνατότητα λειτουργίας από
απόσταση, για να έχουν πρόσβαση
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλοι
οι εργαζόμενοι των υπουργείων.

Τέλος, σημείωσε ότι ενισχύεται το
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με ερ-
γαζόμενους των ΚΑΠΗ και των παιδι-
κών σταθμών, τα οποία δεν λειτουρ-
γούν, για να συνδράμουν στη στήριξη
των ηλικιωμένων. 

Τονίστηκε, ακόμα, ότι η καθαριότητα
στους δήμους θα πρέπει να πραγματο-
ποιείται σε δύο βάρδιες.

Ο υπουργός Εσωτερικών, 
κ. Τάκης Θεοδωρικάκος

Από την αρχή της εβδομά-
δας υπήρχε το σενάριο πως η
κυβέρνηση θα ανακοινώσει
νέα, αυστηρότερα μέτρα την
Τετάρτη, ως προς την κυκλο-
φορία προσώπων με κάποι-
ους να διασπείρουν σενάρια,
ακόμα και καθολικής απαγό-
ρευσης της κυκλοφορίας. 

Τελικά, μετά από τη χθε-
σινή ενημέρωση που πραγ-
ματοποίησε ο Υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας Νίκος
Χαρδαλιάς, αποφασίστηκε ότι
από σήμερα απαγορεύονται
οι δημόσιες υπαίθριες συνα-
θροίσεις με συμμετοχή 10 ή
περισσότερων ατόμων. Η μη
συμμόρφωση στις υποδείξεις
επιφέρει διοικητικό πρόστιμο
ύψους 1.000 ευρώ, ανά πρό-
σωπο και ανά περίπτωση,
ανεξάρτητα από τυχόν άλλες
ευθύνες, ειδικότερα ποινικές. 

Ο αρμόδιος Υφυπουργός
διευκρίνισε ότι αποθαρρύ-
νονται και οι συναθροίσεις
πάνω των 10 ατόμων ακόμα

και σε εσωτερικούς χώρους.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς δεν επέ-
βαλε απαγόρευση της κυκλο-
φορίας εκτός σπιτιών,
ωστόσο τόνισε πως πρέπει να
περιοριστεί στο ελάχιστο. 

Ο κ. Χαρδαλιάς απηύθηνε
αυστηρή σύσταση στους πο-
λίτες  να παραμένουν σπίτι
και να έχουν επαφές με
άτομα αυστηρώς εντός οικο-
γενειακού κύκλου, ώστε να
περιοριστεί η κυκλοφορία
εκτός σπιτιού.

Όπως ανέφερε, στις εξαι-

ρέσεις κυκλοφορίας εκτός
σπιτιού, εντάσσονται η μετά-
βαση στην εργασία, στο για-
τρό, σε καταστήματα τροφί-
μων, στο ταχυδρομείο σε
τράπεζα, σε πρατήριο καυσί-
μων, η μετάβαση για βοήθεια
ανθρώπων που έχουν ανάγκη
και η κίνηση με απόσταση με
1,5 μέτρο με συνοδεία κά-
ποιου. Σε περίπτωση που πα-
ρατηρηθούν φαινόμενα πολι-
τών που κυκλοφορούν για
άλλους λόγους σε πρώτη
φάση θα τους γίνεται σύ-

σταση και όχι επιβολή προστί-
μου.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρδα-
λιάς, οι επιχειρήσεις οφείλουν
να λειτουργούν εκ περιτρο-
πής με το αναγκαίο προσω-
πικό. 

Για τα call centers πρέπει να
υπάρχουν ανά δύο μέτρα θέ-
σεις εργασίας.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας
είχε αναφέρει ότι η σύσταση
να μείνουμε στο σπίτι ακο-
λουθείται από ένα μέρος του
πληθυσμού αλλά όχι από
όλους, τονίζοντας πως αυτό
είναι επικίνδυνο.

«Ευχαριστούμε και ευγνω-
μονούμε όλους αυτούς που
θα’ πρεπε να’ ναι σπίτι τους
και δεν μπορούν όπως πέρα
από τους εργαζόμενους στα
νοσοκομεία οι εργαζόμενοι
στα σούπερ μάρκετ, delivery,
κούριερ κλπ» τόνισε άλλωστε
ο κ. Χαρδαλιάς ολοκληρώνον-
τας τις ανακοινώσεις του.

Την απαγόρευση συνάθροισης άνω των 10 ατόμων 
ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Απαγορεύονται οι συναθροίσεις 
άνω των δέκα ατόμων 4 Αποθαρρύνονται και σε εσωτερικούς χώρους

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΒΑΡΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Έτσι θα λειτουργεί το Δημόσιο

ΤΙ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ “Π” Ο Μ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ομαλοποιείται η κίνηση στα τοπικά σούπερ μάρκετ
Ομαλά εξελίσσεται η κίνηση

στην αγορά, μετά την πρώτη
έξαρση που παρατηρήθηκε
τρεις μέρες πριν την Καθαρά
Δευτέρα, όταν ανακοινώθηκε το
κλείσιμο των σχολικών μονά-
δων. Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων
με δηλώσεις του στην «Π» ο
υπεύθυνος marketing στο super
market Χαλκιαδάκης κ. Μιχάλης
Τσαγκαράκης, ο οποίος υπο-
γραμμίζει ότι οι καταναλωτές
συνεργάζονται και εφαρμόζουν
τα νέα μέτρα με τον καλύτερο
τρόπο. «Συγκεκριμένα, το νέο
μέτρο για τον καλύτερο έλεγχο
της προσέλευσης των πελατών
και για την διασφάλιση της τή-
ρησης της αναλογίας 1 ατόμου
ανά 10 τμ, που είναι σε ισχύ από
τη Δευτέρα, εφαρμόζεται με επι-
τυχία σε όλα μας τα καταστή-
ματα. Κάθε πελάτης παραλαμ-
βάνει μια κάρτα κατά την

είσοδο του στο κατάστημα και
την αφήνει κατά την έξοδο του
στο ταμείο. Το σύνολο των καρ-
τών που έχει κάθε κατάστημα
αντιστοιχεί στον μέγιστο αριθμό
των πελατών για το κατάστημα
με βάση τα τ.μ., ώστε να μπο-
ρούμε να ελέγχουμε το μέγιστο
αριθμό πελατών που βρίσκονται
εντός του καταστήματος ανά
πάσα στιγμή».  Σε ότι αφορά
στο διευρυμένο ωράριο τονίζει
ότι «θα είναι σε ισχύ από σή-
μερα και τα καταστήματα μας
θα είναι ανοικτά καθημερινά,
και το Σάββατο, από τις 07:00-
22:00, καθώς και την Κυριακή
09:00-17:00. Είναι πολύ σημαν-
τικό να τονίσουμε ότι καλό είναι
να προσέρχεται ένας πελάτης
ανά νοικοκυριό, ώστε να εξα-
σφαλίσουμε την ταυτόχρονη
εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν
περισσότερων οικογενειών.

Η εταιρεία μας, σε διαρκή επι-
κοινωνία, ενημέρωση και συντο-
νισμό με τις Υγειονομικές αρχές
και τους γιατρούς εργασίας,
λαμβάνει για το προσωπικό και
τους πελάτες μας όλα τα μέτρα
προφύλαξης που απαιτούνται.
Προχωράμε σε προληπτικές μι-
κροβιακές απολυμάνσεις των

καταστημάτων και της κεντρικής
αποθήκης μας, μετά το πέρας
λειτουργίας τους, με τη μέθοδο
της εκνέφωσης (ULV Fogging)
με τη χρήση εγκεκριμένων από
τον ΕΟΦ σκευασμάτων για χώ-
ρους τροφίμων.

Οι Κρητικοί έχουμε αντιδρά-
σει αρκετά ψύχραιμα, δεν ψωνί-
ζουμε πλέον για να στοκάρουμε,
αλλά για τις καθημερινές μας
ανάγκες, που είναι εκ των πραγ-
μάτων πιο αυξημένες λόγω του
ότι “Μένουμε Σπίτι”. Υπάρχει
επάρκεια προϊόντων και καθη-
μερινές παραδόσεις από τους
προμηθευτές μας και τις βιομη-
χανίες. Οι μόνες ελλείψεις που
ίσως παρατηρούνται είναι σε
απολυμαντικά, αλκοολούχες λο-
σιόν και αντισηπτικά μαντηλά-
κια, αλλά συνεχώς παραλαμβά-
νουμε και διοχετεύουμε στην
αγορά, διαθέτοντας μέχρι 3 τμχ

ανά νοικοκυριό. Δεν υπάρχει
όμως κανένας λόγος ανησυχίας. 

Όσον αφορά τα φαινόμενα
αισχροκέρδειας που τυχόν πα-
ρατηρούνται στην αγορά, θα
θέλαμε να ενημερώσουμε τους
πελάτες ότι εμείς συνεχίζουμε
κανονικά τις προσφορές και τα
φυλλάδια μας. Θα πρέπει οι κα-
ταναλωτές να συνεχίζουν να εμ-
πιστεύονται τα κανάλια που εμ-
πιστεύονταν ως τώρα, για να
μην πέφτουν θύματα εξαπάτη-
σης. Τέλος, ευχαριστούμε και
από εδώ όλο το προσωπικό μας,
τους συνεργάτες μας και όλους
τους ανθρώπους που δίνουν την
καθημερινή μάχη από το δικό
τους μετερίζι για να μας εξυπη-
ρετούν με χαμόγελο και είναι
στις επάλξεις ώστε να μη μας
λείψει τίποτα. Χρειάζεται απ’
όλους ψυχραιμία και υπομονή
και όλα θα πάνε καλά!». 

Ο υπεύθυνος marketing 
Super Market Χαλκιαδάκης
κ. Μιχάλης Τσαγκαράκης

Αναρτήθηκαν χθες στην ιστοσελίδα  της 7ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας Κρήτης, οι πίνακες με την κατάταξη των ενδιαφερομένων
που υπέβαλαν αίτηση το 2020 για το λοιπό επικουρικό προσωπικό,
πλην ιατρών. Η κατάταξη έχει γίνει ανά φορέα, κλάδο, σειρά προτί-
μησης και σύνολο μορίων των ενδιαφερομένων. Ενστάσεις μπο-
ρούν να υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από σήμερα και εντός 15 ημερών
(λήξη ημερομηνίας υποβολής ένστασης 2 Απριλίου 2020).  

Οι αιτήσεις των γιατρών
Διευκρινίσεις για τις διαδικασίες κατάθεσης αιτήσεων για προσ-

λήψεις γιατρών δίνει η 7η ΥΠΕ Κρήτης.
Συγκεκριμένα αναφέρει: “Η Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης ενη-

μερώνει ότι στο εξής οι αιτήσεις εγγραφής στον κατάλογο επικουρι-
κών ιατρών της 7ης Υ.Πε. Κρήτης θα αποστέλλονται μέσω ταχυδρο-
μείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στη Δ/νση: Διεύθυνση
Ανθρώπινου Δυναμικού 7ης ΥΠΕ Κρήτης, 3ο χλμ.  Εθνικής Οδού
Ηρακλείου Μοιρών,  Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης.

Οι ιατροί για την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
τα οποία οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την αίτηση εγγραφής
τους στον κατάλογο, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της
7ης Υ.Πε. Κρήτης https://www.hc-crete.gr/ Αιτήσεις-Δικαιολογητικά.  

Επισημαίνουμε ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και την Αίτηση
του ενδιαφερόμενου ιατρού θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπο το
γνήσιο της υπογραφής, το οποίο πραγματοποιείται στα Κ.Ε.Π.

Επίσης οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου που είναι υποψήφιοι προς
διορισμό σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία αρμοδιότητας
7ης Υ.Πε. Κρήτης, παρακαλούνται να αποστέλλουν τα δικαιολογη-
τικά διορισμού τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύ-
θυνση: dynamiko@hc-crete.gr.  Μετά τον απαραίτητο έλεγχο των δι-
καιολογητικών, οι ιατροί θα ειδοποιούνται από την αρμόδια Δ/νση
προκειμένου εν συνεχεία να αναλάβουν καθήκοντα στην υπηρεσία
διορισμού τους.  Για τις Αιτήσεις – Δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι
για διορισμό ιατροί μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της
7ης Υ.Πε. Κρήτης”.

7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Αναρτήθηκαν 
οι πίνακες 
του 
επικουρικού 
προσωπικού

ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΖΙΡΟΙ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ
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Να που ήλθε ένας αόρατος εχθρός
να κλείσει στα σπίτια μας, εμάς τους
Έλληνες, ένα λαό μεσογειακό, που εί-
χαμε μάθει να διημερεύουμε και να
διανυχτερεύουμε  στις πλατείες,  στα
καφενεία, στα μπαράκια. Εξωστρε-
φείς, όπως είμαστε, δεν μπορούσαμε
καν να φανταστούμε ότι θα ερχόταν
ώρα που θα ήμασταν αναγκασμένοι
να μείνουμε κλεισμένοι στα σπίτια
μας για άγνωστο αριθμό ημερών. Γι’
αυτό και η πρωτόγνωρη αυτή κατά-
σταση μας φαίνεται πολύ δύσκολη,
κυρίως για τα μικρά παιδιά και τους
νέους, που η δύναμη και η ορμή της
ηλικίας τους τους καλεί να βγουν στον
ανοιχτό χώρο, να μορφωθούν, να
παίξουν, να κάμουν παρέες, να αθλη-
θούν, να φλερτάρουν. Ο κλειστός χώ-
ρος ανήκει κυρίως στις μεγαλύτερες
ηλικίες, στους ανθρώπους δηλαδή
εκείνους που τα χρόνια, η ευάλωτη
υγεία τους αλλά και ο τρόπος που εί-
ναι οργανωμένη η μαζική διασκέ-
δαση δεν τους επιτρέπει να βρίσκον-
ται για  πολύ στον ανοιχτό χώρο.
Έφτασε, λοιπόν, ο καιρός του κλει-
στού χώρου για όλους, μικρούς και
μεγάλους. Στο νου μου έρχεται το
γνωστό ποίημα του Κ. Καβάφη «Τα
τείχη». Εκεί ο αφηγητής-ποιητής βλέ-
πει ότι: 
Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς
αιδώ
μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν
τείχη

Κι εμείς κλεισμένοι στα «τείχη» των
σπιτιών μας είμαστε. Με τη διαφορά
ότι εμάς μας έκλεισαν «με περίσκεψιν
και με λύπην», επειδή η μόνη προ-
στασία μας είναι αυτά τα τείχη κι
επειδή τα πράγματα με τον κορωναϊό
δεν έπρεπε να αφεθούν στην τύχη. Κι
αν ο ποιητής λέει ότι «κάθομαι κι
απελπίζομαι τώρα εδώ», επειδή
«πράγματα πολλά έξω να κάμω εί-
χον», εμείς πρέπει να κάνομε την
ανάγκη φιλοτιμία και να μην απελπι-
ζόμαστε, αλλά να δούμε τι μπορούμε
να κάνομε, όσο είμαστε κλεισμένοι

μέσα στα «τείχη» των σπιτιών μας. Τα
πολλά πράγματα που έχουμε να κά-
νουμε «έξω», ας τα αφήσουμε για αρ-
γότερα.

Είναι αλήθεια ότι,  κατά τις δύσκο-
λες τούτες ώρες που είμαστε κλεισμέ-
νοι στο σπίτι, ο χρόνος δεν περνάει
εύκολα, επειδή οι επιλογές μας είναι
περιορισμένες: κουβέντα, τηλεό-
ραση, διαδίκτυο, παιγνίδια με τα παι-
διά για όσους είναι γονείς. Ωστόσο,
υπάρχουν κι άλλες δυνατότητες:  να
διαβάσουμε ένα καλό βιβλίο, ν’
ακούσομε μουσική, να ασχοληθούμε
με ένα μουσικό όργανο, να ζωγραφί-
σουμε, να ασχοληθούμε, τέλος πάν-
των, με ένα χόμπι. Το ουσιαστικό-
τερο, όμως, όλων είναι να
ασχοληθούμε με τον εσώτερο εαυτό
μας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι
γνωστό ότι μας θέλει εντελώς εξω-
στρεφείς, δεν αφήνει περιθώρια για
ενδοσκόπηση και στοχασμό γύρω
από τα μεγάλα θέματα της ζωής. Ο
«αγοραίος άνθρωπος», όπως τον
αποκαλεί ο Γερμανός κοινωνιολόγος,
ψυχολόγος και φιλόσοφος Έριχ
Φρομ, αυτό το  γέννημα της κατανα-
λωτικής κοινωνίας, είναι εξολοκλήρου
στραμμένος στον εξωτερικό κόσμο,
έχει κατατμηθεί, σχεδόν διαλυθεί, ως
πνευματική ύπαρξη. Τώρα λοιπόν
που η φοβερή Ανάγκη έχει κλείσει τις
πόρτες του «έξω», μήπως είναι μια
ευκαιρία για ένα άλμα προς το
«μέσα»; Μήπως, δηλαδή, είναι και-
ρός για στοχασμό πάνω στα ουσιώδη
της ζωής:  το πεπερασμένο και εφή-
μερο της ανθρώπινης ζωής, το πρό-
βλημα της συνυπάρξεως και συμβιώ-
σεως, τη σχέση με τον εαυτό μας, τα
ζητήματα της πίστεως, τις περιπέτειες
της πολιτικής, τον πόλεμο και την ει-
ρήνη, τα όρια της ανθρώπινης ελευ-
θερίας κ.ά. Ευρισκόμενοι μπροστά
σε μια οριακή κατάσταση, λόγω του
φόβου της ασθένειας, ακόμη και του

πιθανού θανάτου, έχουμε την ευκαι-
ρία να στοχαστούμε κυρίως πάνω σε
θέματα υπαρξιακά, πάνω στο ίδιο το
νόημα της ζωής και το νόημα της
ύπαρξης. 

Τι σημαίνει όμως «στοχάζομαι»;  Το
ρ. παράγεται από τη λ. στόχος (= στύ-
λος, σημάδι) και, ως εκ τούτου, ση-
μαίνει «στοχεύω» και μεταφορικά
«κατευθύνω τη σκέψη μου, σκέφτο-
μαι βαθιά, συλλογίζομαι». Επομένως,
ο στοχασμός σχετίζεται με τη βαθιά
σκέψη, και μάλιστα επί ζητημάτων
σοβαρών. Ωστόσο, ο στοχασμός μας
αυτός πρέπει να είναι δημιουργικός,
που σημαίνει ότι αφήνουμε στην
άκρη κάθε δογματισμό και επεξεργα-
ζόμαστε τις εμπειρίες, τις αναμνήσεις,
τα «πιστεύω» μας με πνεύμα ελευθε-
ρίας, έτοιμοι για αναθεωρήσεις, αν
χρειαστεί. Σημαίνει ακόμη ότι δεν μέ-
νουμε στην επιφάνεια και στο φαίνε-
σθαι της πραγματικότητας, αλλά εισ-
δύουμε πίσω από τα φαινόμενα,
ώστε να βρούμε την αλήθεια. Αυτό,
όμως, απαιτεί να είμαστε τίμιοι και ει-
λικρινείς με τον εαυτό μας, απαιτεί
θάρρος και εντιμότητα έναντι ημών
των ιδίων. Μόνον έτσι ο στοχασμός
μας θα είναι δημιουργικός και παρα-
γωγικός και δεν θα εξανεμιστεί σε μια
έωλη ενδο-συζήτηση, που θα μας
αφήσει και πάλι στο σημείο από όπου

ξεκινήσαμε. Διότι το ουσιαστικό είναι
όχι απλώς να στοχαστούμε και να
συλλογιστούμε, αλλά ο στοχασμός
μας να συμβάλει στη βελτίωσή μας:
να αλλάξει και να κάνει πιο παραγω-
γικό τον τρόπο σκέψης μας, να αλλά-
ξει και να βελτιώσει το ήθος μας, δηλ.
τη σχέση μας με τον εαυτό μας, το
συνάνθρωπό μας, το περιβάλλον, την
πολιτική.

Επ’  αυτού το παράδειγμα δίνουν
οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και
στοχαστές, που δεν ήταν απλώς άν-
θρωποι της θεωρητικής δραστηριότη-
τας. Όλη τους η θεωρητική ενατένιση
σε ένα πράγμα αποσκοπούσε:  στον
τρόπο της  αρετής, δηλαδή σε μια
ορισμένη στάση ζωής. Γράφει ο Γάλ-
λος καθηγητής της Φιλοσοφίας Pierre
Hadot στο βιβλίο του με τον τίτλο «Τι
είναι η αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία»:
«…κατά την αρχαιότητα, η φιλοσοφική
σχολή αντιστοιχούσε πάνω από όλα στην
επιλογή ενός ορισμένου τρόπου ζωής, σε
μια απόφαση ζωής, μια συγκεκριμένη
υπαρξιακή αίρεση (=επιλογή) που απαι-
τεί από το άτομο μια ολοκληρωτική μετα-
βολή, μια προσήλωση ολόκληρου του εί-
ναι, ολόκληρης της ύπαρξης, στην
επιθυμία να είναι και να ζει με ένα ορι-
σμένο τρόπο» (σ.16). Αυτό σημαίνει
ότι η φιλοσοφία για τους αρχαίους
Έλληνες αλλά και για τον ορθόδοξο
τουλάχιστον χριστιανισμό είναι προ-
παρασκευαστική άσκηση που απο-
βλέπει στην αρετή και στη σοφία (η
λ. σοφία για τους αρχαίους είχε τη
σημασία της ευφυΐας, της δεξιότητας,
της εμπειρίας σε μια τέχνη, της ορθό-
τητας της κρίσεως, της συνέσεως, της
γνώσεως της ύψιστης αλήθειας). 

Όταν, λοιπόν, λέμε ότι το «μένουμε
σπίτι» είναι μιας πρώτης τάξεως ευ-
καιρία για στοχασμό, εννοούμε το
«ένδον σκάπτε», που έλεγε ο στωικός
φιλόσοφος αυτοκράτορας Μάρκος
Αυρήλιος. 

Να ερευνούμε βαθιά μέσα μας, όχι
επιφανειακά και επιπόλαια, για να
ανακαλύψουμε τον αληθινό εαυτό
μας. Για τον χριστιανό, αυτή η
στροφή στην εσωτερική ζωή γίνεται
με την άσκηση και την προσευχή. Γι’
αυτό ο Χριστός, αναφερόμενος στην
αληθινή προσευχή, προτρέπει τον άν-
θρωπο: «Εσύ, όταν προσεύχεσαι, πή-
γαινε στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπι-
τιού σου, κλείσε την πόρτα σου και
προσευχήσου εκεί κρυφά στον Πατέρα
σου» (Ματθ. 6,6).  Ο αληθινός στοχα-
σμός απαιτεί ησυχία μακριά από την
τύρβη της καθημερινής ζωής, απαιτεί
συγκέντρωση στον εαυτό μας, όχι
μόνο επειδή εύκολα διασπάται η προ-
σοχή μας αλλά και επειδή ασχολού-
μαστε με τα πιο σοβαρά θέματα που
αφορούν τη ζωή μας: τις μέχρι τώρα
επιλογές μας, τη σχέση μας με το
Θεό, τις διαπροσωπικές σχέσεις μας,
το νόημα της ύπαρξής μας, με τελικό
σκοπό να αποκτήσουμε τη σοφία και
την αρετή, ένα τρόπο ζωής που το
κεντρικό του σημείο θα είναι ο σεβα-
σμός και ο αυτοσεβασμός, σύμφωνα
με τη φιλοσοφική σκέψη των αρχαίων
Ελλήνων και τη μεγάλη πνευματική
παράδοση της Ορθοδοξίας.

Ας δούμε τον καιρό που είμαστε
κλεισμένοι στα σπίτια μας ως μια ευ-
καιρία να στραφούμε εντός μας, να
μαζέψουμε τον κομματιασμένο εαυτό
μας γύρω από το χαμένο κέντρο της
πνευματικής μας  παράδοσης, που
έχει πολλά να μας πει επ’  αυτού. Ει-
δικά σήμερα, που ο σύγχρονος τρό-
πος ζωής μάς γεμίζει με ψυχολογικά
προβλήματα και η κατάθλιψη έχει
απλώσει τα πέπλα της πάνω από τις
κοινωνίες, ο στοχασμός, η ενδοσκό-
πηση, η ανεύρεση του ζωοποιού κέν-
τρου της πνευματικής μας παράδο-
σης, γύρω από το οποίο θα χτίσουμε
τον εαυτό μας, είναι όρος sine qua
non για μια προσωπική ζωή αξιο-
βίωτη αλλά και για την επιβίωσή μας
ως λαού, μέσα στο σύγχρονο παγκο-
σμιοποιημένου περιβάλλον. 

Ο Άγγλος ποιητής Μπλέικ μάς κα-
λεί να δούμε τον κόσμο «σ’ έναν
κόκκο άμμου και σε ένα αγριολού-
λουδο τον ουρανό». Τώρα που βιώ-
νουμε πρωτοφανείς περιπέτειες, κα-
ταλαβαίνουμε πως τα γεγονότα στον
χρόνο δεν είναι προσθετικά, αλλά
ασύμμετρα. Άλλωστε, η Ιστορία δεν
έχει γραμμική ροή. Διακρίνεται από
ασυνέχειες και ανατροπές. Το κλειδί
για να κατανοήσουμε όσα συμβαί-
νουν γύρω μας είναι να συνδέουμε
το μερικό με το ολικό. Έτσι ξεχωρί-
ζουμε τον ορθολογισμό από τις ψευ-
δείς συνειδήσεις. Τις προσλαμβάνου-
σες παραστάσεις από τις αυθεντικές
αξίες. Τις πραγματικές ανάγκες από
τις τεχνητές. 

Ο κορωναϊός κι ο Έβρος, δοκιμά-
ζουν τις αντοχές μας. Πρωτίστως, επι-
σημαίνουν την αναγκαιότητα απε-
ξάρτησης από κλειστά συστήματα
σκέψεων και ιδεών. Ο ανορθολογι-
σμός στη δημόσια ζωή μάς στερεί τη
δυνατότητα σύνδεσης του παρόντα
και του παρελθόντα χρόνου με τον
μέλλοντα. 

Η πολιτική τάξη, στην πρωτόγνωρη
αυτή συγκυρία επέδειξε, σχεδόν στο
σύνολό της, την απαιτούμενη προ-
σαρμοστικότητα. Κατάλαβε ότι ο κό-
σμος των βεβαιοτήτων έχει παρέλθει.
Ο σκοταδισμός, η θρησκοληψία, η
πνευματική υστέρηση, τα φοβικά
σύνδρομα είναι όψεις μιας κλειστής
κοινωνίας. Στους σημερινούς μετα-
βατικούς καιρούς, μείζον στοίχημα
καθίσταται η πολιτισμική αλλαγή. Τα
προβλήματα δεν προσμετρώνται με
τις γνώριμες προσεγγίσεις. Ούτε ξε-
περνιούνται με τα παραδοσιακά ερ-
γαλεία. 

Οι τωρινές ιδεολογικές, ηθικές και
πολιτικές επιλογές απαιτούν νέα
αξιακά φορτία. Τα παραδοσιακά
μοντέλα έκλεισαν τον κύκλο τους. Οι
δυνάμεις που αντιλαμβάνονται αυτή
την εξέλιξη έχουν συγκριτικό πλεονέ-
κτημα. Η εναρμόνιση στα νέα δεδο-
μένα είναι δείκτης προόδου για το
υπάρχον πολιτικό σύστημα. Στο πε-
δίο αυτό αναμετρώνται κυρίως οι
πρωταγωνιστές του νέου δικομματι-
σμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο
Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρωθυπουργός αναμφίβολα
κλήθηκε να διαχειριστεί απρόσμενα
γεγονότα. Οι επιδόσεις του κρίνονται
θετικές. Το επιβεβαιώνουν και οι σχε-
τικές έρευνες. Βέβαια, όλα θα αξιολο-
γηθούν από την τελική τους έκβαση.
Το κυριότερο, δεν παγιδεύτηκε στις
συντηρητικές συνταγές, που κυριαρ-
χούν στην παράταξή του. Η έντεχνη
διαφοροποίησή του από τη στάση
της Εκκλησίας στο θέμα του κορο-
νοϊού το αποδεικνύει. Με τη συγκε-
κριμένη επιλογή διατηρεί τη σχέση
εμπιστοσύνης που καλλιέργησε με
ένα προοδευτικό τμήμα του εκλογι-
κού σώματος.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, παρά τις αρχικές αμφιτα-
λαντεύσεις, φαίνεται να αφομοιώνει
τον διακηρυγμένο μετασχηματισμό
των πολιτικών του. Η προσαρμογή
του στο νέο περιβάλλον είναι εμφα-
νής. Έτσι, μπορεί να δημιουργήσει
διαύλους επικοινωνίας με το ευρύ-
τερο κεντροαριστερό ακροατήριο.

Η μεγάλη πρόκληση, ωστόσο, είναι
αυτή που αντιμετωπίζει η νέα Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας. Ο λόγος και
ο ρόλος της στο μεταίχμιο μιας φορ-
τισμένης εποχής αποκτούν ιδιαίτερη
αξία και σημασία. Κατ’ αρχάς ο συμ-
βολισμός της εκλογής της είναι ξεχω-
ριστός. Δεν αποτελούσε εφεδρεία κά-
ποιου κομματικού χώρου. Το
σημαντικότερο, εμφανίζεται ως φο-
ρέας μιας πολιτικής κουλτούρας που
καταλύει τα παρωχημένα ιδεολογικο-
πολιτικά και πολιτισμικά υποδείγ-
ματα. 

Ως εκ τούτου, η προεδρία της θα
κριθεί από την κυριαρχία του Μάκρο
στο Μίκρο. Στην πραγματικότητα, η
Κατερίνα Σακελλαροπούλου επωμίζε-
ται την ευθύνη να ενσαρκώσει την
Ελλάδα του ορθολογισμού, κόντρα
σε ένα στοιχειωμένο και εσωστρεφές
εποικοδόμημα που βρίθει από ιδεο-
ληπτικές εμμονές, φοβικά σύνδρομα
και πνευματική ξηρασία.

Για να ξαναθυμηθούμε τον Μπλέικ,
η αλλαγή στα θεωρούμενα «μικρά»
μεταβάλλει μακροπρόθεσμα και τα
«μεγάλα».

* Ο Γιώργος Πανταγιάς 
είναι Σύμβουλος Στρατηγικής 
και Επικοινωνίας Προέδρου 

και Διευθύνοντος Συμβούλου 
της Ρolity Α.E.

Τις τελευταίες ημέρες η χώρα
αντιμετωπίζει καταστάσεις πρωτό-
γνωρες από δυο κρίσεις: Την
εθνική και την υγειονομική, όπως
αυτές εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα
αγγίζοντας τα όρια του χαρακτήρα
των ασύμμετρων απειλών.

Η μία είναι η επιχείρηση εισβο-
λής της Τουρκίας με «όπλο» χιλιά-
δες μετανάστες και η άλλη ο κίνδυ-
νος από τη ραγδαία εξάπλωση του
κορωναϊού.

Στο ζήτημα του μεταναστευτι-
κού η Ελλάδα κατάφερε να απο-
κρούσει το σχέδιο αποσταθερο-
ποίησης της Τουρκίας. Η
κυβέρνηση κατά γενική ομολογία
λειτούργησε με αποφασιστικότητα
και αποτελεσματικότητα. Οι ένο-
πλες δυνάμεις και τα Σώματα
Ασφάλειας κράτησαν όρθια τα σύ-
νορα, ενώ ο πρωθυπουργός με

συντονισμένες κινήσεις συσπεί-
ρωσε γύρω από τα Ελληνικά δί-
καια τα κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στο ίδιο κλίμα ενότητας
προσχώρησε και ο πρόεδρος της
αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ ο
οποίος κατήγγειλε τον Ερντογάν
και αγνόησε τις λανθασμένες δη-
λώσεις στελεχών του, επικαλούμε-
νων την τουρκική προπαγάνδα
που χαρακτήριζαν ως αντιδημο-
κρατική και απάνθρωπη την Ελλη-
νική προσπάθεια για την προστα-
σία των συνόρων μας.

Το στοιχείο της ενότητας που
επικρατεί θεωρείται θετικό γεγονός
καθώς η κρίση που εκδηλώθηκε
στα σύνορα δεν έχει τελειώσει.

Γιατί μπορεί σε αυτή τη φάση η
Τουρκία να έχει ηττηθεί αλλά είναι
βέβαιο ότι θα θελήσει να συντηρή-
σει το «πολεμικό» κλίμα που είχε
διαμορφωθεί.

Σε ότι αφορά την υγειονομική
κρίση που εξελίσσεται από τον κο-
ρωναϊό οι δυσκολίες είναι ακόμη
μπροστά και η Πολιτεία δίκαια επι-
μένει καθημερινά στη λήψη επι-
πρόσθετων μέτρων. Μπορεί στην
αρχή σε όλους μας τα μέτρα να θε-
ωρούνταν υπερβολικά και όλοι θυ-
μόμαστε τη γκρίνια και τα σχόλια
που επικρατούσαν, όμως στην πο-
ρεία οι εξελίξεις δικαίωσαν την κυ-
βέρνηση για την έγκαιρη κινητο-
ποίησή της.

Ο πρωθυπουργός δεν δίστασε
να αναφερθεί και στην Εκκλησία
λέγοντας ότι πρέπει να ακολουθή-
σουμε τις οδηγίες των ειδικών,

γιατί τώρα δεν δοκιμάζεται η πίστη
μας αλλά η δημόσια υγεία. 

Όταν είχαν έρθει τα μνημόνια
πέσαμε όλοι από τα σύννεφα στην
εμπόλεμη ζώνη της οικονομικής
κρίσης, γιατί δεν είχαμε φροντίσει
μόνοι μας να πάρουμε τα μέτρα
που οι άλλοι αργότερα αναγκα-
στικά μας επέβαλλαν. Δεν εννο-
ούμε τη μείωση των μισθών και
των συντάξεων, διότι αυτά έγιναν
επειδή δεν είχαν προηγηθεί τα
άλλα. Με αφορμή την κατάσταση
που επικρατεί με τον κοροναϊό εί-
δαμε πολλές συμπεριφορές να εκ-
δηλώνονται στην κοινωνία. Κά-
ποιοι αψήφησαν τον κίνδυνο,
άλλοι επέδειξαν ανυποταξία στις

οδηγίες, άλλοι ψυχραιμία, αυτο-
συγκράτηση και υπακοή στις συ-
στάσεις των ειδικών. Κυρίαρχο συ-
ναίσθημα είναι ο φόβος μπροστά
στο άγνωστο και η επικράτηση του
πανικού. Κάποιοι επέδειξαν γενναι-
ότητα και αδιαφορία ή αντιφοβική
συμπεριφορά και αργότερα έρ-
χονταν σε αναθεώρηση των σκέ-
ψεών τους οδηγούμενοι στην
προσγείωση της σημερινής πραγ-
ματικότητας.

Οι πληροφορίες που ο κόσμος
δέχεται καθημερινά είναι πολλές,
ενίοτε αλληλοαναιρούμενες που
επιτείνουν τη σύγχυση στην προ-
σπάθεια αναζήτησης της ορθότε-
ρης λύσης.

Είναι λογικό στην παρούσα πε-
ρίοδο να εντείνονται οι αγωνιώδεις
σκέψεις και οι συμπεριφορές των
πολιτών, την ίδια ώρα που αρχη-
γοί κρατών παγκόσμιων υπερδυ-
νάμεων αρχικά υποτίμησαν την
κρίση και τώρα εσπευσμένα τρέ-
χουν να αναθεωρήσουν τις από-
ψεις τους. 

Είναι ενθαρρυντικό ότι στην Ελ-
λάδα σήμερα οι δυο αυτές εθνικές
κρίσεις αντιμετωπίζονται με σοβα-
ρότητα και υπευθυνότητα, καθώς
και τα δυο μέτωπα παραμένουν
ανοικτά. Εκείνο που απομένει είναι
η ανάγκη οι πολίτες να αναλάβουν
τις ευθύνες που τους αναλογούν,
συμμετέχοντας ενεργά στην
«άσκηση» της ετοιμότητας, της ψυ-
χραιμίας και της ενότητας, που διε-
ξάγεται για τη σωτηρία της πατρί-
δας και της Δημόσιας Υγείας.
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Η κρίσιμη αυτή ώρα 
είναι τώρα... όχι χθες...

Διαβάζοντας τα τελευταία
24ωρα ρεπορτάζ που αναφέ-
ρουν παραλίες ασφυκτικά γε-
μάτες - λες και προλάβαμε να
μπουχτίσουμε τόσο λίγες μέ-
ρες μέσα στο σπίτι- , επιχειρή-
σεις να είναι ακόμη ανοιχτές
παρά τις αυστηρές εντολές της
κυβέρνησης , εκκλησίες (όπως
π.χ στη Θεσσαλονίκη) γεμάτες
με ευθυνόφοβους τελικά πι-
στούς, να σπεύδουν να κοινω-
νήσουν, για να βρουν παρη-
γοριά , νομίζοντας ότι έτσι θα
καταφέρουν να ξορκίσουν τον
ιό και να τον ξαποστείλουν
από ΄κει που ήρθε, αναρωτιέ-
μαι τι πάει λάθος, θα βάλει
ποτέ μυαλό αυτός ο λαός;

Ένας λαός -και βάζω μέσα
και τον εαυτό μου- που έχει
γαλουχηθεί από γενεές γενεών
στην παρανομία , την έχει στο
DNA του , αψηφώντας κινδύ-
νους και συνέπειες , δε μπορεί
δυστυχώς να αλλάξει από τη
μια μέρα στην άλλη. 

Η ευσυνειδησία και η συνέ-
πεια είναι άγνωστες λέξεις στο
“ηθικό προσοντολόγιο” πολ-
λών και γι΄ αυτό θέλει πολλή
δουλειά για να κατανοήσει ο
καθένας από εμάς ότι ανά
πάσα ώρα και στιγμή μπορεί
να χτυπήσει και τη δική του
πόρτα ένας αόρατος επικίνδυ-
νος εχθρός , όπως ο Κορω-
ναϊός ή οποιοσδήποτε άλλος
κίνδυνος που παραμονεύει και
επιτίθεται την κατάλληλη
στιγμή. 

Ίσως είναι αυτή η πιο κρί-
σιμη στιγμή και ώρα για τον
ελληνικό λαό να μάθει επιτέ-
λους τη σημαντική αυτή αρετή
της ευθύνης και του σεβα-
σμού απέναντι στον εαυτό του
και στους συνανθρώπους του.
Να μάθει επιτέλους –ναι- να
τον νοιάζει αν η κατσίκα του
διπλανού του ψόφησε και να
βγει επιτέλους από τη γυάλα
της αδιαφορίας και της εγω-
πάθειας. 

Να γίνει Άνθρωπος με Α κε-
φαλαίο , έτοιμος να αγωνιστεί
και να διασφαλίσει το υπέρ-
τατο αγαθό της ανθρώπινης
ύπαρξης, που δεν είναι άλλο
από την υγεία! Σωματική και
ψυχική!

Μένουμε σπίτι λοιπόν ,γιατί
η κρίσιμη αυτή ώρα είναι
τώρα...όχι χθες!!

* Η Μαρία Μαστοράκη 
είναι εκπαιδευτικός 

γενικής και ειδικής Αγωγής                                                   

Της Μαρίας 
Μαστοράκη*

“Μένουμε σπίτι”: Καιρός για στοχασμό

Η πρόκληση για τη νέα Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Toυ Γιώργου 
Πανταγιά*

Άσκηση ετοιμότητας, ψυχραιμίας και ενότητας

Του Μαρίνου 
Παττακού

Του Γιάννη 
Τσερεβελάκη

Va’ Penciero...*
(Πέταξε σκέψη...)

Πέτα χρυσόψαρη Σκέψη,
πέτα ψηλά στον ουρανό,

κάνε τη Γή!..να γαληνέψει,
λίγο κουράγιο να μαζέψει..
για τον πρωτόγνωρο χαμό.

Πέτα ψηλά, ψηλά!..Ελπίδα..
δώσε σε όλους μας πνοή,

κάμε να ‘δούμε κάποια ακτίδα,
μα κι’ ένα φώς στην καταιγίδα..

..πόσο αλλάξαν οι καιροί..

Ιός περάξενος μας βρήκε..
..κι’ η Γή,..απροετοίμαστη!..
μέσα στον Άνθρωπο εμπήκε,
..εκεί τον βόλεψαν συνθήκαι..
μα η ψυχή του αδάμαστη!..

Όλοι με χέρια υψωμένα..
στέλνομ’ ευχή στον Ουρανό!..

και μια Kραυγή!..απ’ τον καθένα,
..πως είναι όνειρο και ψέμα!

και δε θα βγεί αληθινό..

Δός μας Θεέ τη δύναμή σου,
ν’ απαλλαχθούμε απ’ το κακό!
είμαστε κάτοικοι της Γής σου,

ενός δικού σου..”Παραδείσου”!..
..όλα ‘ναι θέληση..Δική Σου!..

να ξεπεράσομε κι’ αυτό..

• - Mιά άρια από την Όπερα του GIUSEPPE VERDI.
- Mιά κραυγή αγωνίας από την αιχμαλωσία των
Εβραίων
στη Βαβυλώνα τον 6ον π.χ. αιώνα.
- Ένας Εθνικός Ύμνος των Ιταλών του 1815, για την
Ανεξαρτησία των από το ζυγό των Αψβούργων
(Αυστριακών).
- Μια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΑΥΓΗ..των Ιταλών και όλου του
Κόσμου,
για τη Λαίλαπα!..που ενέσκυψε Παγκοσμίως (Τον
Κορωνοϊό!..)
- ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ..και στα σπίτια μας..

Δημήτρης Τριχάς
Τοπογρ. Μηχαν. Ε.Μ.Π. (dimtri43@yahoo.gr)

ε μμετρα

Ενσυναίσθηση...
Η παγκόσμια επικρατούσα ανησυχία σχετικά με

την πανδημία, σύντομα θα καταλαγιάσει, αν όλοι
οι άνθρωποι του πλανήτη γη, ενστερνιστούν με
προθυμία, θερμή Υπακοή και βαθύτατη πίστη τις
οδηγίες των ειδικών επιστημόνων και τις κυβερνη-
τικές αποφάσεις-
οδηγίες.

Όλοι, μά όλοι,
επιβάλλεται να βάλ-
λουν στο λεξιλόγιό
τους τις λέξεις, που
σε αυτήν τη χρονική
περίοδο, έχουν τη
μέγιστη αξία:

Ενσυναίσθηση -
Δικαίωμα - Υπο-
χρέωση.

Το δικαίωμα είτε
ηθικό είτε νομικό
γεννά ευθύνη. Ευθύνη απέναντι στο άτομο και
απέναντι στο Σύνολο. Έχει ο καθένας το δικαίωμα
να διαφωνεί με το Σύνολο. 

Έχει όμως υποχρέωση, με την έννοια της ηθικής
επιταγής, να σέβεται το δικαίωμα του Συνόλου.
Και στην προκειμένη περίπτωση είναι η μη μετά-
δοση του ιού.

Αυτό γεννά την ενσυναίσθηση, δηλαδή την
αρετή να συμπαραστέκεται με όποιονδήποτε
τρόπο, ηθικά, συναισθηματικά, πρακτικά, δίπλα
στον άλλο.

Η υποχρέωση της υπακοής, στις συστάσεις
των ειδικών και στα κελεύσματα και στις προστα-
γές του Κράτους στο οποίο ανήκουν. 

Αν προσπαθεί ο καθένας να δώσει, εξ ιδίων,
συμβουλές ή συστάσεις δεν έχει αξία, γιατί ίσως
να μην διαθέτεις τις ειδικές απαιτουμενες γνώσεις.

Το δικαίωμα και η υποχρέωση επιτάσ-
σουην την κοινή λογική να σέβεσαι τον άλλο
και τούτο μαρτυρείται από μια αρετή που
πρέπει να κοσμεί τον άνθρωπο: Η Ενσυναί-
σθηση...

Του Νίκου 
Φλεμετάκη
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Στα βήματα της Ιταλίας η... Ισπανία
Με τους νεκρούς να έχουν φθάσει

τους 598, όπως ανακοίνωσε  ο επι-
κεφαλής του ισπανικού κέντρου
εκτάκτων υγειονομικών καταστά-
σεων, η Ισπανία είναι η δεύτερη
πληγείσα χώρα στην Ευρώπη μετά
την Ιταλία.

Ειδικότερα σε 13.716 ανέρχονται
πλέον τα κρούσματα του κοροναϊού
στην Ισπανία, ενώ ο αριθμός των
νεκρών αυξήθηκε στους 598. 

Συγκριτικά, την Τρίτη τα κρού-
σματα ανέρχονταν στα 11.178 (αύ-
ξηση 18%) και οι θάνατοι στους 491
(αύξηση 21,8%). 774 άτομα έχουν
εισηχθεί σε Μονάδες Εντατικής Θε-
ραπείας, ενώ 1,081 άτομα με συμ-
πτώματα έχουν πάρει εξιτήριο

Στο μεταξύ η ισπανική οικονομία
θα συρρικνωθεί ως αποτέλεσμα της
κρίσης του κοροναϊού, δήλωσε ο
πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μι-
λώντας σήμερα σε ένα σχεδόν άδειο
κοινοβούλιο και κάλεσε όλους να συ-
στρατευθούν στον «πόλεμο», όπως
τον χαρακτήρισε, εναντίον του ιού.

Προκειμένου να αποφευχθεί ενδε-
χόμενη εξάπλωση του ιού στο κοινο-
βούλιο, μόνο 28 βουλευτές και πέντε

υπουργοί ήταν εκεί για να ακούσουν
τον Σάντσεθ, με αποτέλεσμα η αί-
θουσα της βουλής των 350 μελών να
είναι ασυνήθιστα άδεια.

«Δεν έχουμε περάσει ποτέ κάτι πα-
ρόμοιο και η κοινωνία μας, η οποία
μεγάλωσε συνηθισμένη σε αλλαγές
που διευρύνουν τις δυνατότητές μας
για γνώση, υγεία και ζωή, βρίσκεται
τώρα σε πόλεμο προκειμένου να
προασπίσει όλα εκείνα που θεωρού-
σαμε δεδομένα», είπε ο Σάντσεθ.

Ανάμεσα στις ομιλίες, ένας καθα-
ριστής με μάσκα και γάντια ανέ-
βαινε τα σκαλιά που οδηγούν στο
βήμα του ομιλητή για να απολυμά-
νει την κουπαστή, καθώς και το
έδρανο και τα μικρόφωνα.

«Είναι σαφές πως το ετήσιο ΑΕΠ
θα μειωθεί, όπως έχει ήδη επισημά-
νει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2020
δεν θα έχει 12 μήνες, αλλά 10,
ακόμη και εννέα», είπε ο Σάντσεθ
στο κοινοβούλιο.

«Αν καταφέρουμε να διατηρή-
σουμε τα επίπεδα της απασχόλησης
και τη διάρθρωση της παραγωγής
όσο διαρκεί η κρίση χωρίς μεγάλη
και ανεπανόρθωτη ζημιά, στο τέλος

της κρίσης θα υπάρξει γρήγορη
ανάκαμψη, περιλαμβανομένου και
ενός πιθανού ριμπάουντ που θα
επιταχύνει τη δραστηριότητα», συ-
νέχισε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Περιγράφοντας τη βαναυσότητα
μιας κρίσης που οδήγησε την Ισπα-
νία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να
κλείσουν τα σχολεία και τα περισσό-

τερα καταστήματα, ο Σάντσεθ ση-
μείωσε πως εκείνοι που χάνουν αγα-
πημένα τους πρόσωπα από την
ασθένεια δεν μπορούν να τους κά-
νουν μια κανονική κηδεία.

Ο Πάμπλο Κασάδο, ηγέτης του
συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος,
εξέφρασε την υποστήριξή του στον
Σάντσεθ, παρότι είπε πως η κυβέρ-

νηση άργησε να αντιδράσει στο ξέ-
σπασμα και θα έπρεπε να λάβει
πολύ πιο δραστικά μέτρα.

Ο Κασάδο κάλεσε τους Ισπανούς
να είναι ενωμένοι απέναντι σε έναν
«αόρατο και ανελέητο εχθρό».

«Τώρα είναι η ώρα για να τραβή-
ξουμε όλοι κουπί προς την ίδια κα-
τεύθυνση», είπε.

Η Ισπανία είναι η δεύτερη πληγείσα χώρα στην Ευρώπη

Μόνο επείγοντα 
στα οδοντιατρεία

Μόνο τα επείγοντα πε-
ριστατικά θα καλύπτον-
ται από τους οδοντιά-
τρους μετά από
ραντεβού.

Ο Ιατρικός Σύλλογος
Ηρακλείου επισημαίνει
σε ανακοίνωσή του:

“Στα μέλη μας, Οδον-
τιάτρους, Ορθοδοντι-
κούς, Γναθοχειρουργούς,
έχει συσταθεί να λειτουρ-
γούν για το επόμενο διά-
στημα και μέχρι νεωτέ-
ρας, μόνο για την
αντιμετώπιση επειγόντων
περιστατικών ή αυστηρά
κατόπιν συνεννόησης με
τους ασθενείς τους, μέσω
τηλεφωνικών ραντεβού”.

Θέλουμε 
να βοηθήσουμε

Εξάλλου, ο Σύλλογος
προσθέτει:

“ Ο  Ο δ ο ν τ ι α τ ρ ι κ ό ς
Σύλλογος Ηρακλέιου, δη-
λώνει την ηθική και έμ-
πρακτη συμπαράστασή
του προς όλους τους
υγειονομικούς φορείς
και στέκεται αρωγός, δί-
πλα στους Ιατρούς,
Οδοντίατρους, Νοση-
λευτές, Διοικητικό προ-
σωπικό και Ερευνητές
της πρωτοβάθμιας και
δευτερόβαθμιας φροντί-
δας υγείας που βρίσκον-
ται αυτή τη στιγμή στην
πρώτη γραμμή της μά-
χης έναντι της νόσου
Covid19.

Το σύνολο των οδον-
τιάτρων του νομού δη-
λώνουν τη διάθεσή τους
να προσφέρουν από
οποιοδήποτε μετερίζι
τους ζητηθεί και σε οτι-
δήποτε μπορούν να φα-
νούν χρήσιμοι”.

475 ΝΕΚΡΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ!

Ασύλληπτη τραγωδία στην Ιταλία

Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται μια ανείπωτη τραγω-
δία στην Ιταλία, όπου οι νεκροί λόγω του
κοροναϊού έφθασαν μόνο χθες τους
475! Ο συνολικός αριθμός των περιστα-
τικών κοροναϊού στην Ιταλία είναι

35.713. Οι νεκροί έφτασαν τους 2.978. Παράλληλα,
4.025 άνθρωποι έχουν ιαθεί. 

Προχθές το σύνολο των κρουσμάτων του κορο-
ναϊού ήταν 31.506 και είχαν χάσει την ζωή τους
2.503 άνθρωποι.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν
την ζωή τους 475 ασθενείς και καταγράφηκαν
4.207 νέα κρούσματα. Άλλα 1084 άτομα έγιναν αρ-
νητικά στον ιό.

Την ίδια ώρα, 2.257 ασθενείς βρίσκονται στην εν-
τατική μονάδα θεραπείας.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι
17.713 και οι νεκροί 1.959.

Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 4.525 με
τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 458. Στην περι-
φέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 3.214, με 94
νεκρούς.

Μπρέσια: Το νέο κέντρο 
της επιδημίας

Οταν πρέπει να επιλέγεις ανάμεσα στους ασθε-
νείς… Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της
Μπρέσια, στην βόρεια Ιταλία, που πλήττεται
σκληρά από την πανδημία του κοροναϊού, το ια-
τρικό προσωπικό κάνει ό,τι μπορεί απέναντι στον
κατακλυσμό των ασθενών.

Στην καρδιά της Λομβαρδίας, η Μπρέσια κατέ-
γραψε χθες την μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων
σε 24 ώρες, 382, σε σύνολο 3.300 κρουσμάτων.

«Το νοσοκομείο μας νοσηλεύει αυτήν την στιγμή
300 ασθενείς προσβεβλημένους από τον κοροναϊό,
51 από αυτούς βρίσκονται στην Εντατική», εξηγεί ο
διευθυντής του νοσοκομείου Poliambulanza Αλε-
σάντρο Τριμπόλντι, την ώρα που εξαντλημένοι για-
τροί γύρω του εξετάζουν ασθενείς.

Νοσηλευτές καλυμμένοι από την κορυφή μέχρι

τα νύχια με προστατευτικές στολές σπρώχνουν σιω-
πηλά στους διαδρόμους φορεία. Δεν φαίνεται παρά
ο λαιμός και τα αυτιά τους.

Παντού ακούγονται τα «μπιπ» σε τρεις νότες που
εκπέμπουν οι ιατρικές συσκευές, ενώ το βοηθητικό
προσωπικό τοποθετεί στα κρεβάτια τους νεοαφιχ-
θέντες ασθενείς τυλιγμένους σε κουβέρτες επιβίω-
σης. Οσοι βρίσκονται σε σοβαρότερη κατάσταση,
διασωληνώνονται και η αγωγή σταλάζεται σταγόνα
σταγόνα στο αίμα τους.

«Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται κατευθείαν
από τα σπίτια τους στα Επείγοντα και βρίσκονται
ήδη σε σοβαρή κατάσταση», εξηγεί με σφιγμένο
λαιμό ο Τζουζέπε Ναταλίνι, διευθυντής της Εντατι-
κής. «Δεν καταφέρνουν να αναπνεύσουν, έχουν
κομμένη ανάσα και καθόλου οξυγόνο στο αίμα, γι’
αυτό χρειάζονται ταχεία φροντίδα».

Επιλέγουν τους ασθενείς

Στην Ιταλία, ο κοροναϊός χτύπησε πρώτα την Λομ-
βαρδία, όπου σήμερα υπάρχουν καταγεγραμμένα
16.000 κρούσματα, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε
1.640.

Αν και η γειτονική πόλη Μπέργκαμο έχει μεγαλύ-
τερο αριθμό κρουσμάτων, ο ιός μοιάζει να μεταδί-

δεται ταχύτερα στην Μπρέσια.
Η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και

όλοι σκανάρονται με την άφιξή τους στην Poliambu-
lanza. Ετοιμα στρωμένα κρεβάτια πλημμυρίζουν
τους διαδρόμους, έτοιμα να υποδεχθούν νέο κύμα
ασθενών.  Το νοσοκομείο υποδέχεται ασθενείς κάθε
ηλικίας, αλλά «οι ηλικιωμένοι και όσοι πάσχουν από
υποκείμενες νόσους είναι στην σοβαρότερη κατά-
σταση». «Είναι οι ασθενείς που δεν τα καταφέρ-
νουν», λέει ο Τόνι Σαμπατίνι, διευθυντής του τμήμα-
τος Γενικής Ιατρικής. Εδώ, και οι σειρήνες των
ασθενοφόρων που μεταφέρουν ασθενείς δεν στα-
ματούν ποτέ, ο μεγάλος αριθμός των περιστατικών
υποχρεώνει τους γιατρούς να κάνουν επιλογές.

«Ορισμένες φορές πρέπει να αξιολογηθούν οι πι-
θανότητες επιτυχίας δεδομένης της κατάστασης του
ασθενούς», παραδέχεται ένας γιατρός από το τμήμα
των Επειγόντων, με τα προστατευτικά του γυαλιά
ανεβασμένα στο μέτωπο και το κεφάλι κατεβασμένο
. «Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για
όλους, κάνοντας παράλληλα λίγο περισσότερο για
όσους έχουν περισσότερες πιθανότητες» να τα κα-
ταφέρουν. 

Εξω από τους τοίχους του νοσοκομείου, ο ιός συ-
νεχίζει αόρατος την σιωπηλή του πορεία στην
Μπρέσια.

Τραγική η κατάσταση στην Ιταλία

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΓΝΗ

“Χάνουν” τα ραντεβού
αλλά όχι τη φροντίδα

“Τα παιδιά που “χάνουν”
τα ραντεβού τους δεν θα χά-
σουν και την φροντίδα μας”.
Αυτό τονίζει στο καθησυχα-
στικό μήνυμά της στο Face-
book η διευθύντρια της Παι-
διατρικής κλινικής του
ΠΑΓΝΗ Ενη Μιχαηλίδου.

Απευθυνόμενη στους γο-
νείς και τους μικρούς της
ασθενείς, αναφέρει:

“Αγαπημένοι μου γονείς και
μικροί μου ασθενείς

Διάγουμε μια δύσκολη πε-
ρίοδο. Θα ήθελα να σας ενημε-
ρώσω ότι κατά το διάστημα της
πρωτόγνωρης αυτής κρίσης δεν
πραγματοποιούνται Τακτικά
Εξωτερικά Παιδοπνευμονολο-
γικά Ιατρεία στο ΠΑΓΝΗ
(πρωινά και απογευματινά ).
Στον εξεταστικό χώρο των Τακτι-
κών Παιδιατρικών ιατρείων, που
γνωρίζετε, μεταφέρθηκε το
τμήμα των Επειγόντων Παιδια-
τρικών περιστατικών για όσο
διάστημα χρειαστεί και ορισθεί
από τους αρμόδιους φορείς .

Τα παιδιά που «χάνουν» τα
ραντεβού τους δεν θα χάσουν
και τη φροντίδα μας ! Όταν με
το καλό μας αφήσει αυτή η κα-
ταιγίδα θα φροντίσουμε αυτά τα
παιδιά με όλες μας τις δυνάμεις!

Τώρα όμως πρέπει να εστιά-
σουμε στο μεγάλο παγκόσμιο
πρόβλημα που χτύπησε και την
πόρτα μας. Η δική σας βοήθεια
είναι πολύτιμη. Μην πανικοβάλ-
λεστε αμέσως με τα πρώτα συμ-

πτώματα απλού κρυολογήματος
σε σας ή τα παιδιά σας. Αντιμε-
τωπίστε με ψυχραιμία το γεγο-
νός χωρίς να τρελαίνετε αμέσως
τους γιατρούς σας με δεκάδες
τηλέφωνα και μηνύματα, γιατί
τώρα είναι πραγματικά πολύ
φορτισμένοι και προσπαθούν να
επικεντρωθούν αποτελεσματικά
στο δύσκολο έργο τους…. Άλλω-
στε αυτή την εποχή κυκλοφο-
ρούν πολλές ήπιες ιώσεις, ενώ η
γρίπη συνεχίζει το δρόμο της.

Να προσέρχεστε στο Νοσο-
κομείο MONO όταν υπάρχει
πραγματικά σοβαρό πρόβλημα
στο παιδί και αφού συμβουλευ-
θείτε τον παιδίατρό σας. Σύμ-
φωνα με τις γενικές οδηγίες αν
το παιδί σας έχει πυρετό ή βήχει
και πρέπει να έρθετε στο Νοσο-

κομείο, να φοράτε μάσκα εσείς
και το παιδί και να φροντίσετε
να ενημερώνετε στην είσοδο
πριν πλησιάσετε άλλους ασθε-
νείς που περιμένουν στον ίδιο
χώρο και μπορεί να πάσχουν
από κάποιο σοβαρό χρόνιο νό-
σημα. Με τον τρόπο αυτό θα
βοηθήσετε τους συνανθρώπους
σας και τους γιατρούς που βρί-
σκονται εκεί για να σας βοηθή-
σουν.

Επιπλέον κρατείστε τα παιδιά
στο σπίτι, τηρείτε τους στοιχει-
ώδεις κανόνες υγιεινής και
φροντίσετε να γεμίσετε παραγω-
γικά το χρόνο σας. Είναι δύ-
σκολο αλλά θα το κάνετε για σας
και τους γονείς σας ! Εύχομαι να
είστε όλοι καλά και να μη μας
χρειαστείτε ποτέ!”.

“Είμαστε δίπλα σας” τονίζει η Ένη Μιχαηλίδου

Πεντακόσια συνεργεία 
για δειγματοληψίες κατ’ οίκον

Με διαδικασίες εξπρές
στελεχώνονται 500 κινητά
συνεργεία για λήψεις δειγμά-
των κοροναϊού κατ' οίκον.
Κάθε κινητό συνεργείο θα
διαθέτει έναν οδηγό και ένα
νοσηλευτή και θα μπορεί να
διεκπεραιώνει 20 δείγματα
ανά βάρδια.

Ενισχύονται σημαντικές
δομές υγείας για τον κορο-
ναϊό, μεταξύ των οποίων οι
εργαστηριακές εξετάσεις
κατ΄ οίκον, το τηλεφωνικό
κέντρο ενημέρωσης του
Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας (ΕΟΔΥ), αλλά και
η κατάρτιση επαγγελματιών
του κλάδου Υγείας. 

Σύμφωνα με την πρό-
σκληση για υποβολή προτά-
σεων του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων που
δημοσιεύτηκε χθες στη «Δι-
αύγεια», το έργο έχει προ-
ϋπολογισμό 10,8 εκατομμυ-

ρίων ευρώ και αφορά τη δη-
μιουργία δικτύου νοσηλευ-
τών για κατ’ οίκον λήψη δειγ-
μάτων βιολογικού υλικού και
υπηρεσίες νοσηλευτικής
φροντίδας από πιθανά κρού-
σματα που παραμένουν σε
περιορισμό στο σπίτι τους.

Στην πρόσκληση περιλαμ-
βάνεται στελέχωση 500 κινη-
τών συνεργείων λήψης δειγ-
μάτων σε όλη τη χώρα. Κάθε

κινητό συνεργείο θα περι-
λαμβάνει ένα οδηγό και ένα
νοσηλευτή και θα μπορεί να
διεκπεραιώνει 20 δείγματα
ανά βάρδια περιλαμβάνον-
ται παροχή καθοδήγησης
σχετικά με τη διαχείριση των
περιστατικών Covid – 19
στους νέους επαγγελματίες
υγείας που προσλαμβάνον-
ται για την αντιμετώπιση της
επιδημίας σε νοσοκομεία,

κέντρα υγείας και ΕΚΑΒ.
• Προμήθεια εξοπλισμού

ατομικής προστασίας για τα
μέλη των κινητών συνερ-
γείων, ηλεκτρονικού συστή-
ματος διαχείρισης των συμ-
βάντων και κιτ λήψης
δειγμάτων

• Μίσθωση έως 500 οχη-
μάτων για τις μετακινήσεις
των κινητών συνεργείων 

• Ενίσχυση του τηλεφωνι-
κού κέντρου του ΕΟΔΥ για τη
διαχείριση των κλήσεων για
λήψη δειγμάτων βιολογικού
υλικού από ύποπτα κρού-
σματα κορονοϊού κατ’ οίκον.

Όπως ανέφερε ο υπεύθυ-
νος λοιμωξιολόγος για τον
κοροναϊό στη Ελλάδα, Σωτή-
ρης Τσιόδρας, τα μέτρα αυτά
λαμβάνονται προκειμένου να
μειωθούν στο ελάχιστο οι με-
τακινήσεις των πολιτών και
με στόχο τον περιορισμό της
μετάδοσης της νόσου.  

Στελεχώνονται άμεσα 500 κινητά συνεργεία για εξετάσεις
κοροναϊού στο σπίτι

... ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΤΣΙΟΡΔΑΣ

Τριάντα ένα 
νέα κρούσματα
και αποφυγή πανικού

Η εκτίμηση της ομάδας της λοιμω-
ξιολόγου, Βασιλικής Σύψα είναι ότι
αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2.000 με
3.000 κρούσματα στην Ελλάδα,
αλλά με αρκετή αβεβαιότητα, ανέφερε
κατά την χθεσινή ενημέρωση ο καθη-
γητή Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόρ-
δας και τόνισε ότι όσοι ισχυρίζονται ότι
βρισκόμαστε ένα βήμα πριν γίνουμε
Ιταλία, στηρίζονται σε ανακριβή στοι-
χεία.

Ο καθηγητής ο οποιός έκανε έκκληση
για αποφυγή δημιουργίας κλίματος πα-
νικού, ανακοίνωσε την αύξηση των επι-
βεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα
στα 418, μετά την επιβεβαίωση 31 νέων
περιστατικών.

Τα επικίνδυνα “ορφανά” κρούσματα
πλέον ανέρχονται σε 64.

Από τους ασθενείς νοσηλεύονται 79,

εκ των οποίων οι 13 είναι διασωληνωμέ-
νοι.

«Η διασπορά του ιού συνεχίζεται σε
όλον τον κόσμο» σημείωσε ο κ. Τσιό-
δρας, αναφέροντας ότι τα επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα ανέρχονται σε
208.000 παγκοσμίων και οι θάνατοι σε
8.008.

Έκκληση για αποφυγή 
δημιουργίας κλίματος πανικού

Σε αυστηρό τόνο ο κ. Τσιόδρας σχο-
λίασε εκτιμήσεις γιατρών και άλλων επι-
στημόνων σχετικά με την εξέλιξη της
επιδημίας στη χώρα που βλέπουν το
φως της δημοσιότητας.

Υποστήριξε ότι όσοι ισχυρίζονται ότι
βρισκόμαστε ένα βήμα πριν γίνουμε
Ιταλία στηρίζονται σε ανακριβή στοι-

χεία, χαρακτηρίζοντας πολλά από τα δη-
μοσιεύματα που κινδυνολογούν ως fake
news.

Κάνοντας έκκληση να μην καλλιεργεί-
ται κλίμα πανικού, που δεν προσφέρει
τίποτα στην αντιμετώπιση της κρίσιμης
κατάστασης που βιώνουμε, υποστήριξε
ότι ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιοι
φορείς αντιμετωπίζουν την κατάσταση
είναι σωστός, απορρίπτοντας ιδέες περί
μοντέλων που εφαρμόστηκαν πχ στη
Νότια Κορέα.

Τέλος ο κ. Τσιόδρας έδωσε μήνυμα
ελπίδας αναφέροντας δύο επιτυχημένες
θεραπείες για τον ιό που ανακοινώθη-
καν σε Κίνα και Γαλλία. «Υπάρχουν κά-
ποια ενθαρρυντικά δεδομένα, που μας
επιτρέπουν να βλέπουμε το μέλλον με
σχετική αισιοδοξία» είπε χαρακτηρι-
στικά. 
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Ξεκινούν 
οι ψεκασμοί

Άμεσα και έγκαιρα αρχίζουν
για μία ακόμα χρονιά οι ψεκα-
σμοί για την αντιμετώπιση εκκό-
λαψης των κουνουπιών στην
Κρήτη, σε όλες τις Περιφερει-
ακές Ενότητες του νησιού. 

Μετά από σχετική εντολή που
έδωσε ο Περιφερειάρχης Κρή-
της, Σταύρος Αρναουτάκης οι
εργασίες των ψεκασμών θα αρ-
χίσουν άμεσα τόσο σε παρόχθια,
όσο και σε παράχθια φυσικά συ-
στήματα, σε περιαστικές περιο-
χές, ενώ θα συνεχίσουν στην εν-
δοχώρα και όπου αλλού κριθεί
αναγκαίο και ζητηθεί από φο-
ρείς,  πολίτες. Η Περιφέρεια πα-
ράλληλα συνεχίζει τη συνεργα-
σία της με το Ινστιτούτο
Έρευνας Τεχνολογίας Κρήτης
στο πλαίσιο προγραμματικής
σύμβασης για την εντομολογική
επιτήρηση του προγράμματος
καταπολέμησης των κουνου-
πιών.  Η εντομολογική επιτήρηση
πραγματοποιείται συστηματικά
και στις τέσσερις Περιφερειακές
ενότητες της Κρήτης, για την
επιστημονική υποστήριξη των
προγραμμάτων καταπολέμησης.
Οι δράσεις περιλαμβάνουν την
παρακολούθηση της δυναμικής
και της μοριακής σύστασης των
πληθυσμών των κουνουπιών, την
παρουσία και ένταση εντομομε-
ταδιδόμενων ασθενειών σε αυτά
και την ανθεκτικότητά τους, ή
την επικινδυνότητα ανάπτυξης
ανθεκτικότητας στα εντομο-
κτόνα.

Συμβάσεις 21 εκατ. από την Οικονομική Επιτροπή
Συμβάσεις έργων, διακηρύξεις διαγωνισμών

και μελετών συνολικού ύψους 21 εκατομμυρίων
ευρώ, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Πε-
ριφέρειας υπό την προεδρεία του Περιφερει-
άρχη, η οποία και πραγματοποιήθηκε με τηλε-
διάσκεψη. 

Τα έργα που ενέκρινε η επιτροπή αφορούν κυ-
ρίως έργα οδικής ασφάλειας και βελτίωσης οδι-
κού δικτύου, καθώς και κτιριακές υποδομές, εγ-
καταστάσεις υγείας, Παιδείας και υποδομές
αθλητισμού. 

Συγκεκριμένα τα θέματα που εγκρίθηκαν από
την οικονομική επιτροπή είναι:

Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση διακή-
ρυξης, έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και έγ-
κριση σύστασης επιτροπής διαγωνισμού για το
έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση εδαφικών αστοχιών
και εργασίες αποκατάστασης στον οδικό άξονα
Ηράκλειο Βιάννος και ειδικά στο τμήμα Μάρθα
Βιάννος» με προϋπολογισμό έργου 6.630.000,00
€.

Έγκριση δημοπράτησης του έργου, Έγκρισης
Διάθεσης Πίστωσης, της Διακήρυξης Δημοπρα-
σίας και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του
έργου: “Βελτίωση της ασφάλειας του Εθνικού
Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας
Κρήτης με τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας”
προϋπολογισμού 3.000.000 €.

Έγκριση προσωρινού αναδόχοsυ για το έργο:
«Κατασκευή γηπέδου 5χ5 του Ναυτικού Αθλητι-
κού και Ποδοσφαιρικού Ομίλου “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ”»
με προϋπολογισμό 75.000,00 €.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση διακή-
ρυξης, έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για το
έργο: “Καθαρισμός τάφρων, άρση καταπτώ-
σεων επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερει-
ακής ενότητας Ηρακλείου” με προϋπολογισμό
75.000,00 €.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση διακή-
ρυξης, έγκριση διενέργειας διαγωνισμού «Απο-
κατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Επαρχια-

κών οδών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρα-
κλείου με προϋπολογισμό 1.350.000,00 €.

Έγκριση του   διαγωνισμού και ανάθεση στον
οριστικό μειοδότη οικονομικό φορέα  της σύμ-
βασης εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση επαρ-
χιακής οδού από Λούκια έως Βασιλική” με προ-
ϋπολογισμό 246.000,00 €.

Έγκριση του  Πρακτικού I Διαγωνισμού και
ανάθεση στον μειοδότη της σύμβασης εκτέλε-
σης του έργου:  «Αποκατάσταση βατότητας
επαρχιακής οδού “Βασιλική – Κρότος”» με προ-
ϋπολογισμό 2.300.000,00  €.

Έγκριση του  Πρακτικού I Διαγωνισμού και
ανάθεση στον μειοδότη της σύμβασης εκτέλε-
σης του έργου:  «Νέο ισόγειο κτίριο περιφερει-
ακού Ιατρείου Ψαρής Φοράδας» με προϋπολο-
γισμό 280.000,00  €.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση διακή-
ρυξης, έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και έγ-
κριση σύστασης επιτροπής διαγωνισμού για το
έργο με τίτλο «Συντήρηση επαρχιακής οδού 27
στο τμήμα Χανιά Αλικιανός  της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων » με προϋπολογισμό έργου
1.500.000,00 €.

Μάχη με το χρόνο στα Πανεπιστήμια
Μία μάχη με το χρόνο αλλά και την τεχνολογία δί-

νουν αυτό το διάστημα τα Πανεπιστήμια αφού ο στό-
χος όλων, και του Υπουργείου Παιδείας, είναι να μη
χαθεί το τρέχον εαρινό εξάμηνο.

Ως την ερχόμενη Τετάρτη 24 Μαρτίου, ημέρα που
υποτίθεται πως λήγει η αναστολή λειτουργίας των
ΑΕΙ, κάτι που κανείς δεν πιστεύει ότι θα ισχύσει, πρέ-
πει όλα τα Ιδρύματα να έχουν στείλει στο Υπουργείο
έναν κατάλογο με τα μαθήματα που είναι σε θέση να
γίνουν διαδικτυακά. Όσο αφορά στα εργαστηριακά
μαθήματα, θα γίνει μία διαφορετική ρύθμιση, σε δεύ-
τερο χρόνο.

Το θέμα του λουκέτου και πώς μπορούν τα Ιδρύ-
ματα να συνεχίσουν να είναι ενεργά υπό αυτές τις
συνθήκες ήταν εκείνο που απασχόλησε κυρίως τη
χθεσινή σύνοδο των πρυτάνεων που έγινε με τηλε-
διάσκεψη και τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου Παιδείας.

Συμμετείχαν οι πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κρή-
της, κ. Παναγιώτης Τσακαλίδης, και του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κ. Νίκος Κατσαράκης.
Τα δύο Ιδρύματα ήδη κινούνται σε ρυθμούς διδασκα-
λίας εξ αποστάσεως ενώ, σημειώνεται πως έχουν γί-
νει απολυμάνσεις στις εγκαταστάσεις τους.

Οι πρυτάνεις τόνισαν πως προκειμένου να γίνει
πράξη η τηλεκπαίδευση και η τηλεργασία, φυσικά,
πρέπει να δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση ή να βρε-
θεί μία φόρμουλα να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα
ταμειακά τους διαθέσιμα, αφού θα χρειαστεί επι-
πλέον εξοπλισμός και λογισμικό υλικό.

Εκφράστηκε και η απορία τι θα συμβεί με όσους
φοιτητές δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και, γε-
νικότερα, τα μέσα για να παρακολουθήσουν τα μα-
θήματα αυτά, που  αναμένεται να αποτελούνται από
ασύγχρονα και σύγχρονα κομμάτια.

Ακόμα, από πλευράς Υπουργείου ανακοινώθηκε
ότι, όπως είναι λογικό, πάει πίσω χρονικά το νομο-
σχέδιο που αφορά κυρίως σε θέματα πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ θα ακουμ-
πούσε και ζητήματα της τριτοβάθμιας, όπως είναι ο
τρόπος διεξαγωγής των πρυτανικών εκλογών. Όπως
έχει γράψει η “Π”, τους επόμενους μήνες αναμενό-

ταν να γίνουν εκλογές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και
θέση του Υπουργείου είναι να καταρτιστούν ενιαία
ψηφοδέλτια με πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις ενώ θα
γίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Στο νομοσχέδιο θα
υπάρχουν αλλαγές και στον τρόπο που θα γίνονται
οι μετεγγραφές, πλέον, θα υπάρχουν και ακαδη-
μαϊκά κριτήρια. Δηλαδή, ένας φοιτητής με 14.000 μό-
ρια, για παράδειγμα, δεν θα μπορεί να παίρνει μετεγ-
γραφή σε ένα τμήμα με 19.000 μόρια, μία
συνηθισμένη μέχρι σήμερα τακτική.

Τονίστηκε, παράλληλα, πως το Υπουργείο εμμένει
στη δέσμευσή του ότι για κάθε αποχώρηση ενός μέ-
λους ΔΕΠ, θα προκηρύσσεται και μία θέση αλλά και
πάλι τονίστηκε ότι πρέπει πρώτα να περάσει το σο-
βαρό πρόβλημα της πανδημίας και μετά θα γίνει
πράξη.

Τέλος, αναφέρθηκε πως η σύνδεση με την αμερι-
κανική πραγματικότητα, τις επισκέψεις δηλαδή με-
λών Ιδρυμάτων από τις ΗΠΑ σε ελληνικά ΑΕΙ θα γίνει
στα μέσα Ιουνίου, εκτός απροόπτου, κάτι που επρό-
κειτο να γινόταν την τρέχουσα περίοδο.

Στόχος όλων είναι να μη χαθεί το τρέχον εαρινό
εξάμηνο

Διαμαρτυρία των γιατρών
Παράσταση διαμαρτυρίας στο

Υπουργείο Παιδείας οργανώνει σή-
μερα στις 4 το απόγευμα η Ομοσπον-
δία Ενώσεων Νοσοκομειακών Για-
τρών Ελλάδας.

Απαιτούν, όπως αναφέρουν, η  ηγε-
σία του Υπουργείου Υγείας να δεχτεί
επιτέλους να συναντήσει αυτούς που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για
την αντιμετώπιση της επιδημίας του
κοροναϊού.

Διεκδικούν:
“1. Άμεσα χωρίς άλλη καθυστέ-

ρηση να προσληφθεί το αναγκαίο ια-
τρονοσηλευτικό προσωπικό για να
λειτουργήσει το σύνολο των κλειστών
κρεβατιών ΜΕΘ.

2. Να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος
εξοπλισμός των ΜΕΘ ώστε να πλη-
ρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές
και να μπορούν να αντιμετωπιστούν
οι ανάγκες νοσηλείας των ασθενών
με κοροναϊό (αναπνευστήρες για μη-
χανικό αερισμό αυξημένων, κλπ.).

3. Να εξασφαλιστεί επάρκεια σε
ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό
του υγειονομικού προσωπικού (μά-

σκες, πλαστικά γυαλιά χειρουργείου
μιας χρήσης, αδιάβροχες φόρμες
μιας χρήσης κλπ.).

4. Άμεση στελέχωση με το ανα-
γκαίο μόνιμο προσωπικό των νοσοκο-
μείων, με προτεραιότητα τα Τ.Ε.Π και
τις Μ.Ε.Θ αλλά και των δομών Π.Φ.Υ
ώστε να εξασφαλιστεί η 24ωρη λει-
τουργία τους και να αποσυμφορη-
θούν τα νοσοκομεία.

5. Διάθεση δωρεάν στον πληθυσμό
αντισηπτικών, μασκών και των άλλων
μέσων ατομικής προστασίας για να
αντιμετωπιστεί η αισχροκέρδεια.

6. Να χορηγούνται οι άδειες ειδι-
κού σκοπού σε όσους συναδέλφους
τις δικαιούνται. Υπάρχουν καταγγε-
λίες συναδέλφων ότι διοικήσεις νοσο-
κομείων προσπαθούν να αποτρέψουν
τους συναδέλφους να την ζητήσουν ή
αρνούνται να απαντήσουν στο αίτημά
τους για τη χορήγηση της εν λόγω
άδειας.

7. Μέτρα προστασίας για τους
υγειονομικούς που ανήκουν σε ευπα-
θείς ομάδες, ώστε να μειωθεί ο κίνδυ-
νος έκθεσής τους στον κοροναϊό”.

Εν μέσω κοροναϊού αναζητούν τις αποζημιώσεις για την ελαιοπαραγωγή

Ίσως τη δεδομένη στιγμή να ακούγε-
ται έως παράδοξο, ωστόσο αποτελεί
ένα γενικευμένο πρόβλημα που εντάσ-
σεται στο πλήθος των προβλημάτων
που αντιμετωπίζει η χώρα. 

Ο λόγος για τον φάκελο της Ελλάδας
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση
με τις αποζημιώσεις από τη φετινή τε-
ράστια καταστροφή που υπέστη η
Κρήτη. Η καταστροφή του ελαιολάδου
βέβαια μπροστά στα παγκόσμια προ-
βλήματα μπορεί να μοιάζει μικρή, είναι
όμως κομμάτι μίας «αλυσίδας» δεδομέ-
νων που δημιουργεί «ασφυξία» στους
αγρότες και την αγροτική οικονομία.

Αυτή τη στιγμή, οι αγρότες βρίσκον-
ται «στον αέρα». Δεν υπάρχει καμία κί-

νηση καταγραφής, δεν προωθείται κα-
μία στην ουσία δράση, ενώ ακόμα και οι
λιγοστές σε σχέση με πέρυσι ποσότη-
τες ελαιολάδου παραμένουν αδιάθετες,
χωρίς κανείς να μπορεί να κάνει κάτι. Οι
εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων
βρίσκονται στη χειρότερη καμπή τους,
ενώ ο αγροτικός τομέας είναι ένας από
τους τομείς που αν και θεωρητικά πα-
ραμένει ενεργός, στην ουσία έχει «κλεί-
σει» και μάλιστα από καιρό. 

Αυτοί, αλλά κι ακόμα περισσότεροι
λόγοι, οδήγησαν την Οργάνωση Αμπε-
λουργών και Ελαιοπαραγωγών Κρήτης,
να παρέμβει υποστηρίζοντας πως είναι
επιτακτική ανάγκη η στήριξη του πρω-
τογενή τομέα. 

Ο πρόεδρος της Οργάνωσης μίλησε
μάλιστα τηλεφωνικά με τον Γενικό

Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης Γιώργο Στρατάκο, προκει-
μένου να του περιγράψει την κατά-
σταση, αλλά και να τον ενημερώσει
πως η Οργάνωση προετοιμάζει ένα
αναλυτικό κείμενο προτάσεων προς το
Υπουργείο. 

Σύμφωνα με το πλαίσιο προτάσεων,
ζητείται να υπάρξει μια άμεση εθνική
αγροτική πολιτική η οποία να εναρμονι-
στεί με την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
για την στήριξη των καλλιεργειών ώστε
να παραχθούν προϊόντα.

Άμεση είναι και η ανάγκη στήριξης
του ταμείου του ΕΛΓΑ και βεβαίως το
επόμενο διάστημα η εξειδίκευση δρά-
σεων στήριξης του παραγωγού ο
οποίος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Η
Οργάνωση σε αυτή τη φάση προτείνει,

στο βαθμό του εφικτού την έγκριση κά-
ποιων έκτακτων ενισχύσεων. 

Η Οργάνωση Αμπελουργών και Ελαι-
οκαλλιεργητών γνωρίζει πολύ καλά ότι
αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
παρατηρείται το παράδοξο σενάριο,
τουλάχιστον αναφορικά με την Ελλάδα,
αλλά και άλλες χώρες, οι οποίες αν και
θα μπορούσαν να έχουν αυτάρκεια
αγαθών, εισάγουν πλήθος αγροτικών
προϊόντων από τρίτες χώρες. Πάνω σε
αυτό το παράδοξο η Οργάνωση καλεί
την κυβέρνηση, αλλά και την Ευρω-
παϊκή Ένωση να παρέμβει, προκειμένου
να μειωθούν τα ποσοστά εισαγωγών, να
αυξηθεί η αυτάρκεια προϊόντων εντός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να
υπάρξει σαφέστατη μείωση ενεργει-
ακού αποτυπώματος. Μέτρα στήριξης ζητούν οι αγρότες 

Επιφυλάξεις για την ιβουπροφαίνη
Δεν  υπάρχουν επιστημονικές εν-

δείξεις ότι το ευρέως χρησιμοποιού-
μενο αντιφλεγμονώδες “ιβουπρο-
φαίνη” επιδεινώνει τις συνέπειες του
κοροναϊού, όπως δήλωσε χθες ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Σε μια δήλωση, ο οργανισμός αυ-
τός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέ-
φερε ότι θέλει να διαλύσει λανθασμέ-
νες πληροφορίες που κυκλοφορούν
στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύω-
σης. «Προς το παρόν δεν υπάρχει κα-
μία επιστημονική ένδειξη περί δια-
σύνδεσης ανάμεσα στην
ιβουπροφαίνη και την επιδείνωση του
Covid-19», ανέφερε ο οργανισμός,
αναφερόμενος στην ασθένεια που

προκαλείται από τον νέο κοροναϊό.
«Όταν ξεκινούν τη θεραπευτική
αγωγή για πυρετό ή πόνο στον Covid-
19, οι ασθενείς και οι επαγγελματίες
υγείας θα πρέπει να εξετάζουν όλες
τις διαθέσιμες επιλογές θεραπευτι-
κής αγωγής» περιλαμβανομένης της
ιβουπροφαίνης και σχετικών φαρμά-
κων, καθώς και της παρακεταμόλης,
του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου
παυσίπονου. 

Τα φαρμακεία και τα σουπερμάρ-
κετ στην Ολλανδία έχουν αρχίσει να
περιορίζουν τις πωλήσεις παρακετα-
μόλης λόγω ελλείψεων που προκα-
λούνται από τη δημιουργία αποθεμά-
των από τους καταναλωτές.

Τ
ο μεγαλύτερο στοίχημα για
την ανθρωπότητα, αυτή τη
στιγμή, αλλά και την προσω-
πική τους επιτυχία, προσπα-
θούν να κερδίσουν φαρμα-

κευτικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο.
Ήδη, ξεκίνησαν στο Σιάτλ των ΗΠΑ οι

πρώτες κλινικές δοκιμές ενός εμβολίου
σε 45 νεαρούς εθελοντές ενώ από τη
Γερμανία υπάρχουν πληροφορίες πως
μεγάλη εταιρεία είναι πιθανό να έχει
έτοιμο εμβόλιο το φθινόπωρο.

Στη μάχη έχει μπει το  Ερευνητικό Ιν-
στιτούτο Υγείας Kaiser Permanent στην
Πολιτεία της Ουάσιγκτον, όπου θεωρεί-
ται ότι θα χρειασθεί ένας χρόνος έως 18
μήνες για να αξιολογηθεί πλήρως η απο-
τελεσματικότητα του εμβολίου που ανα-
πτύσσει. Στη Γερμανία η βιοφαρμακευ-
τική εταιρεία CureVac πιστεύεται ότι
είναι πολύ πιο κοντά στην παρουσίαση
ενός εμβολίου.

Την ίδια στιγμή, Ισραηλινοί επιστήμο-
νες υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν
σημαντική πρόοδο στην κατανόηση του
βιολογικού μηχανισμού του ιού, η οποία
οδηγεί σε βελτιωμένη διαγνωστική ικα-
νότητα, παραγωγή αντισωμάτων για
όσους έχουν ήδη τον ιό, αλλά και την
παρασκευή εμβολίου.

Από την Κίνα έρχεται η είδηση ότι αν-
τιγριπικό φάρμακο το οποίο έχει ανα-
πτύξει εταιρεία του ιαπωνικού ομίλου
Fujifilm λειτουργεί αποτελεσματικά
έναντι του κοροναϊού

Το Πεκίνο έχει ήδη αρχίσει να προ-
ωθεί τη χρήση του φαρμάκου favipiravir,
το οποίο αναπτύσσεται από την Fujifilm
Toyama Chemical και πωλείται υπό την
εμπορική ονομασία Avigan.

"Είναι ιδιαίτερα ασφαλές και εμφανώς
αποτελεσματικό", σημείωσε ο Zhang
Xinmin, διευθυντής του Εθνικού Κέν-

τρου Ανάπτυξης Βιοτεχνολογίας του
υπουργείου Επιστημών της Κίνας, σε
συνέντευξη Τύπου την οποία παραχώ-
ρησε.

Η Fujifilm Toyama ανέπτυξε το φάρ-
μακο το 2014. Χρησιμοποιείται στην Ια-
πωνία σε ασθενείς που έχουν προσβλη-
θεί από τον κοροναϊό από τον
Φεβρουάριο.

Κλινικές μελέτες έγιναν σε 200 ασθε-
νείς σε νοσοκομεία της Ουχάν και της
Σενζέν, με τα αποτελέσματα να δείχνουν
ότι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο
εμφανίστηκαν πολύ σύντομα αρνητικοί
στο τεστ του ιού.

Ταυτόχρονα, τα συμπτώματα πνευμο-
νίας υποχώρησαν σημαντικά.

Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, δεν
παρουσιάστηκαν εμφανείς παρενέρ-
γειες.

Η ίδια η Fujifilm, πάντως, μέσω εκπρο-
σώπου του, τονίζει ότι δεν ενεπλάκη στις
κλινικές μελέτες στην Κίνα και βρίσκεται
σε φάση αξιολόγησής τους.

Κινεζική εταιρεία έχει λάβει ήδη άδεια
από τον Φεβρουάριο να παράγει το
φάρμακο ως γενόσημο.

Η Fujifilm παρέχει το Avigan σε ιαπω-
νικά νοσοκομεία για κλινικές μελέτες
ετοιμάζει και δικά της, ξεχωριστά πειρά-
ματα στην Ιαπωνία. Τα αποτελέσματα
των μελετών, ωστόσο, θα χρειαστούν
μήνες πριν ανακοινωθούν.

Επίσης, ιατροί στην Ινδία ανέφεραν

ότι αντιμετώπισαν αποτελεσματικά
κρούσματα κοροναϊού, χρησιμοποιών-
τας συνδυασμό των φαρμάκων
Lopinavir, Retonovir, Oseltamivir, μαζί με
Chlorphenamine, και σχεδιάζουν να συ-
στήσουν τη μέθοδο αυτή και στον υπό-
λοιπο κόσμο.

Ακόμα, κλινική του Κλίβελαντ στις
ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε τεστ για
τον COVID-19, το οποίο εμφανίζει το
αποτέλεσμα σε λίγες ώρες αντί για ημέ-
ρες.

Μεταξύ των “μαχητών” είναι Καναδοί
ερευνητές, εταιρεία βιοτεχνολογίας από
το Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ  σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Ντιουκ και το Εθνικό
Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

Καλά νέα από ΗΠΑ, Γερμανία, Κίνα

Αυτό το εμβόλιο ποιος 
θα το πρωτοφτιάξει;
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Δεν μπορεί να ξεφύγει της πτωτικής δί-
νης που βρίσκονται όλες οι αγορές παγ-
κοσμίως, με αποτέλεσμα μια ακόμη πτω-
τική συνεδρίαση.  Κυριότερες απώλειες
σημειώθηκαν στις τράπεζες με την αξία
όμως των συναλλαγών να παραμένει σε
χαμηλά επίπεδα.  Ειδικότερα, ο γενικός
δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,93% στις
487,35 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε
μεταξύ 473,17 μονάδων (-3,82%) και
490,65 μονάδες (-0,26%). Ο τζίρος

ανήλθε στα 61,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος
ανήλθε στα 53,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω
προσυμφωνημένων συναλλαγών διακινή-
θηκαν 3,7 εκατ. τεμάχια. Ο δείκτης υψη-
λής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες
1,12%, στις 1.176,08 μονάδες, ενώ στο
+0,70% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο
Mid Cap και στις 703,93 μονάδες. Ο τρα-
πεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση 7,99%
στις 282,69 μονάδες. Διευρύνουν τις
απώλειες τους τα ευρωπαϊκά χρηματιστή-

ρια την Τετάρτη, καθώς οι ανακοινώσεις
των κρατικών αρχών για πακέτα στήριξης
προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρή-

σεις και τα νοικοκυριά εν μέσω της παν-
δημικής κρίσης δεν αρκούν για να καθη-
συχάσουν τους επενδυτές.

Πτώση για δείκτη και τζίρο στη Σοφοκλέους

Η κίνηση στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

18-3-2020

ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α                    1,10706               1,06889

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (**)                  0,93839               0,90603

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ                       7,585                 7,3234

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ               11,1805                 10,795

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ                        119,54                 115,41

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ                1,07008               1,03318

ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ            11,8722               11,4628

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ               1,59705               1,54198

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ        1,88164                1,81675

Με απώλειες 0,93% έκλεισε το Χ.Α.Α.

οικονομια 9πεμπτη 19 μΑΡτΙΟΥ 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πως θα δοθεί η 
επιστρεπτέα προκαταβολή 

Εντός του επόμενου διμήνου και μέσω Taxinet θα δοθεί
στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων η επιστρεπτέα προκα-
ταβολή, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Θ. Σκυ-
λακάκης. «Επιστρεπτέα σημαίνει ότι όλη ή ένα μεγάλο μέρος
της, εξαρτάται από την περίπτωση, θα επιστραφεί στην πολιτεία
μέσα στα επόμενα χρόνια, με χαμηλό επιτόκιο», είπε. Ανέφερε
ότι οι παράμετροι για να αποφασιστούν οι κλάδοι στους οποί-
ους θα ισχύσει αυτό και οι επιχειρήσεις, είναι η πτώση του τζί-
ρου, ο αριθμός των εργαζομένων, η δομή κόστους του κάθε
κλάδου, θέμα για το οποίο – όπως είπε – συνεργαζόμαστε με τις
εργοδοτικές οργανώσεις, και η καταστροφή αποθεμάτων, που
μπορεί να συμβεί στη διάρκεια της κρίσης, καθώς και άλλα συμ-
πληρωματικά κριτήρια. «Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά
μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών των τραπεζών και των δη-
λώσεων και στοιχείων στον ΦΠΑ και στον ΕΦΚΑ, τι συμβαίνει
στην οικονομία», σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι  σύμ-
φωνα με την εικόνα που έχει η κυβέρνηση  μέχρι τις 12 Μαρ-
τίου υπήρχαν μεγάλες αλλαγές μεταξύ κλάδων, όχι όμως δρα-
ματική μείωση της κατανάλωσης, όπως επίσης δεν είχαμε τέτοια
φαινόμενα μέχρι τις 16 Μαρτίου και στα δημόσια έσοδα.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει να
διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, όπως είπαν οι υπουργοί. Και
η επιστρεπτέα προκαταβολή είχε ως προϋπόθεση αυτό», συνέ-
χισε. και κατέληξε προαναγγέλλοντας νέες ρυθμίσεις για τις συ-
ναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα οι μετα-
χρονολογημένες επιταγές, που θα εξεταστούν και θα
αντιμετωπιστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Η ΑΝΕΚ αποχαιρετά 
τον καπετάν Πέτρο

Σήκωσε “άγκυρα” για το “μεγάλο ταξίδι” ο Αρχιπλοίαρχος
DPA της ΑΝΕΚ LINES καπετάν  Πέτρος Χατζηδάκης, την Τρίτη
17/3. Η σκληρή είδηση του “φευγιού” του επώδυνη για όλους:
Διοίκηση, Πληρώματα, Εργαζόμενους. Σε ανακοίνωση του Δ.Σ.
της ΑΝΕΚ, αναφέρεται: «Ο θαλασσόλυκος από το Βάμμο, με το
καυστικό χιούμορ, άφησε την δική του σφραγίδα στην αγαπη-
μένη του ΑΝΕΚ, για την οποία ήταν πάντα περήφανος, όπως άλ-
λωστε και εμείς στην ΑΝΕΚ για τον καπετάν Πέτρο.

Το ήθος, η αξιοπρέπεια, η εντιμότητα, το τσαγανό, η στιβα-
ρότητα του χαρακτήρα του, ήταν χαρακτηριστικά της προσω-
πικότητας του σε όλη του την πορεία, σε στεριά και θάλασσα.

Θερμά συλλυπητήρια στην αγαπημένη γυναίκα του, την κα
Μαίρη και τα λατρεμένα του παιδιά Νίκο και Άννα, εκ μέρους
της θαλασσινής οικογένειάς του καπετάνιου, της ΑΝΕΚ LINES.

Της ΑΝΕΚ που θρηνεί μαζί τους το χαμό του καπετάν Πέτρου
με τις σημαίες των πλοίων της σε όλο τον κόσμο να κυματίζουν
μεσίστιες. Είναι σίγουρο ότι το μπλέ των ματιών του και η βρον-
τερή φωνή του, θα μας οδηγούν ακόμα και από το μακρινό λι-
μάνι για το οποίο, ήδη, έβαλε ρότα. 

Εκ μέρους του Δ.Σ της ΑΝΕΚ καλό ταξίδι καπετάν Πέτρο!»

Σ
ανίδα σωτηρίας σε επι-
χειρηματίες και εργαζό-
μενους που χάνονται
στη δίνη του κοροναϊού
προσπαθούν να προ-

σφέρουν τα Υπουργεία Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Εργασίας.

Χθες, ο υπουργός Οικονομικών,
κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ανακοί-
νωσε τη δεύτερη δέσμη των οικο-
νομικών μέτρων, συνολικού ύψους
3,8 δισ. ευρώ, για την αντιμετώ-
πιση των συνεπειών από τον κορο-
ναϊό.

Το κόστος επιμερίζεται σε 2 δισ.
ευρώ από τον προϋπολογισμό (1
δισ. ευρώ για επιχειρήσεις και 1
δισ. ευρώ για εργαζόμενους) και
σε 1,8 δισ. ευρώ από το ειδικό ευ-
ρωπαϊκό ταμείο.

Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Σταϊκού-
ρας, απολύτως απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την ενίσχυση των επι-
χειρήσεων είναι να μην
προχωρήσουν σε απολύσεις.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός,
τα μέτρα έχουν ως εξής:

1. Οριζόντια αναστολή έως τις
31 Ιουλίου της πληρωμής φόρων
και εισφορών, μέσω συγκεκριμέ-
νων ΚΑΔ, για τις επιχειρήσεις που
πλήττονται δραστικά. Υπολογίζον-
ται περίπου 200.000 επιχειρήσεις
με περίπου 600.000 εργαζόμε-
νους.

2. Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
με τη μορφή της επιστρεπτέας
προκαταβολής για την αντιμετώ-
πιση της μείωσης του τζίρου και
του μισθολογικού και μη μισθολο-
γικού κόστους, υπολογιζόμενη σε
περίπου 1 δισ. ευρώ.

3. Οι εργαζόμενοι που αναστέλ-
λεται προσωρινά η σύμβαση εργα-
σίας τους, θα λάβουν στις αρχές
Απριλίου αποζημίωση 800 ευρώ,
ενώ το κράτος θα καλύψει τις ει-
σφορές ασφάλισης και υγείας. Πα-
ράλληλα, αναστέλλονται για 4 μή-
νες οι φορολογικές υποχρεώσεις
Μαρτίου. Υπολογίζεται πως αφορά
σε περίπου 500.000 άτομα και το
κόστος για Μάρτιο και Απρίλιο εί-
ναι περίπου 450 εκατ. ευρώ.

4. Για αυτοαπασχολούμενους,
ατομικές επιχειρήσεις κ.ά. αναβάλ-
λονται όλες οι φορολογικές υπο-
χρεώσεις για 4 μήνες.

5. Επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ θα

αξιοποιηθεί άμεσα από το ειδικό
ευρωπαϊκό ταμείο, για δράσεις ενί-
σχυσης ρευστότητας, απασχόλη-
σης και εισοδήματος εργαζομένων.

6.Μειώνεται στο 6% από 24%
έως το τέλος του έτους ο ΦΠΑ για
μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, μαν-
τηλάκια, σαπούνι και γενικά για τα
προϊόντα αυτά υγιεινής και προ-
στασίας. Το ίδιο γίνεται για την αι-
θυλική αλκοόλη που θα χρησιμο-
ποιείται από τις επιχειρήσεις για
την παραγωγή αντισηπτικών.

7. Οι επιχειρήσεις που κλείνουν
θα καταβάλλουν το 60% του ενοι-
κίου για Μάρτιο και Απρίλιο για
την επαγγελματική στέγη. Το ίδιο
θα ισχύσει για την α' κατοικία των
εργαζομένων. Παράλληλα, ανα-
στέλλονται για 4 μήνες οι φορολο-
γικές υποχρεώσεις και οι δόσεις σε
πιθανή ρύθμιση.

8. Παραμένει το ισχύον καθε-
στώς για τον ΕΝΦΙΑ και οι νέες αν-
τικειμενικές αξίες θα ισχύσουν από
το επόμενο έτος.

9. Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην
άμεση πληρωμή όλων των ληξι-
πρόθεσμων υποχρεώσεων του Δη-
μοσίου σε επιχειρήσεις και φυσικά
πρόσωπα. Σημειώνεται ότι, από
25/2- 13/3 έχουν επιστραφεί 218
εκατ. ευρώ.

10. Η διευκόλυνση από τις τρά-

πεζες και οι σχετικές παρεμβάσεις
για τις επιχειρήσεις να αφορά και
σε φυσικά πρόσωπα και να υπάρ-
ξουν χρηματοδοτικά εργαλεία για
την ενίσχυση της ρευστότητας στις
επιχειρήσεις. Να προσδιοριστούν
από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών
οι τραπεζικές συναλλαγές για τις
οποίες δεν απαιτείται φυσική πα-
ρουσία, για την προστασία τραπε-
ζοϋπαλλήλων και πελατών. Τέλος,
ελήφθησαν προληπτικά μέτρα για
την προστασία του Χρηματιστη-
ρίου.
Δέσμη έξι χρηματοδοτικών

εργαλείων
Ο υπουργός Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης,
υπογράμμισε ότι όλα τα μέτρα
συνδέονται με διατήρηση των θέ-
σεων εργασίας, πριν την ανακοί-
νωση των μέτρων υπογράμμισε ότι
η αγορά έχει ομαλοποιηθεί και
πρόσθεσε:  «Από αυτή κρίση θα
εξέλθουμε όλοι μαζί και κανένας
δεν θα μείνει πίσω, κρινόμαστε
άπαντες, κυβέρνηση, επιχειρήσεις,
εργαζόμενοι πολίτες».

Τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι:
1. Για τους αυτοαπασχολούμε-

νους, ελεύθερους επαγγελματίες
και ατομικές επιχειρήσεις που
πλήττονται, για το διάστημα 15
Μαρτίου-30 Απριλίου�, θα δοθεί

στις αρχές Απριλίου ενίσχυση 800
ευρώ.

2. Επιδότηση επιτοκίου ενήμε-
ρων επιχειρηματικών δανείων για
3 μήνες για τους κλάδους της οικο-
νομίας που πλήττονται άμεσα από
τον κοροναϊό. Σε περίπτωση που η
κρίση συνεχιστεί, το μέτρο δύναται
να επεκταθεί περαιτέρω χρονικά.
Ενώ σε συνεννόηση με τις τράπε-
ζες που ήδη το ανακοίνωσαν, ανα-
βάλλεται η πληρωμή και των χρεο-
λυσίων τους έως 30/9/2020.

3. Σε συνεννόηση με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, για την περίοδο
επανεκκίνησης της οικονομίας, θα
υλοποιηθεί εγγυοδοτικός μηχανι-
σμός για χορηγήσεις δανείων κε-
φαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, έως 3 δισ. ευρώ.

4. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων θα χορηγήσει ρευστότητα
στις τράπεζες για τη χορήγηση
νέων επιχειρηματικών δανείων
ύψους 2 δισ. ευρώ.

5. Σε συνεργασία με τον όμιλο
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ-
σεων, δημιουργείται εγγυοδοτικός
μηχανισμός για δάνεια επενδυτι-
κού σκοπού έως 500 εκατ. ευρώ.

6. Απλοποιείται το Ταμείο Επιχει-
ρηματικότητας της Ελληνικής Ανα-
πτυξιακής Τράπεζας και αυξάνουμε
τους πόρους του κατά 250 εκατ.

ευρώ για την χορήγηση νέων δα-
νείων σε επιχειρήσεις που πλήττον-
ται από τον κορονοϊό με επιδότηση
100% του επιτοκίου για δύο χρό-
νια.

Ρήτρα διατήρησης θέσεων
Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης

Βρούτσης, ανακοίνωσε  από την
πλευρά του την στήριξη εργαζομέ-
νων και επιχειρήσεων.

Η εικόνα της αγοράς εργασίας
είναι απογοητευτική σύμφωνα με
τα στοιχεία της Εργάνη είπε.

Η κρίση ήρθε για να περάσει
είπε, ο υπουργός χαρακτηριστικά.

Για εργαζόμενους, τόνισε πως θα
υπάρξει ρήτρα διατήρησης θέ-
σεων εργασίας και κατέστησε σα-
φές ότι απαγορεύονται οι απολύ-
σεις.

Θα υπάρξει αποζημίωση ειδικού
σκοπού ύψους 800 ευρώ από 15
Μαρτίου έως 30 Απριλίου για
όλους τους εργαζόμενους που θα
καταβληθεί το α δεκαήμερο του
Απριλίου.

Παράταση καταβολή επιδότησης
τακτικής ανεργίας σε ελεύθερους
επαγγελματίες και αυτοπασχολού-
μενους για δύο ακόμα μήνες.

Αναστολή πληρωμής ασφαλιστι-
κών εισφορών μηνός Φεβρουα-
ρίου για τρεις μήνες χωρίς τόκους
και προσαυξήσεις.

ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

Ένεση ρευστότητας 5 δισ.
σε αγορά και εργαζόμενους

Μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις 
που πλήττονται αλλά και τους εργαζόμενους
ανακοίνωσαν χθες οι τρεις υπουργοί

Ο τουριστικός τομέας και ει-
δικότερα οι διεθνείς ταξιδιωτι-
κές εισπράξεις  αναμένεται να
αντιμετωπίσουν τα πρώτα και
σημαντικότερα πλήγματα από
τη διεθνή εξάπλωση του κορω-
νοϊού (COVID-19), όπως τονί-
ζεται σε έρευνα που υλοποίησε
το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματι-
σμού και Οικονομικών Ερευ-
νών).

Μάλιστα, για κάθε 1 δισ.
ευρώ απώλειας διεθνών ταξι-
διωτικών εισπράξεων, προκα-
λείται μία συνολική (άμεση και

έμμεση) μείωση του ΑΕΠ της
οικονομίας κατά περίπου 1,076
δισ. ευρώ, μείωση της απασχό-
λησης στην οικονομία κατά πε-
ρίπου 26.403 απασχολούμε-
νους, επιβάρυνση του
Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρε-
σιών κατά περίπου 675,52
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
πάνω από τα 2/3 οφείλονται σε
απώλειες εισπράξεων από υπη-
ρεσίες διαμονής και εστίασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα έως
σήμερα διαθέσιμα στοιχεία για
το ύψος του ΑΕΠ, της Απασχό-

λησης και του ελλείμματος στο
Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρε-
σιών της ελληνικής οικονομίας
για το έτος 2019, το ΚΕΠΕ κάνει
αναγωγή και εκτιμά ότι για
κάθε 1 δισ. ευρώ απώλειας διε-
θνών ταξιδιωτικών εισπράξεων,
προκαλείται μία συνολική
(άμεση και έμμεση) μείωση
του ΑΕΠ της χώρας κατά περί-
που 0,57%, μείωση της απα-
σχόλησης κατά περίπου 0,61%,
αύξηση του  ελλείμματος  του
Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρε-
σιών κατά περίπου 38,9%.

Όπως επισημαίνει το ΚΕΠΕ
το ύψος της πραγματικής επί-
πτωσης της εξάπλωσης του
νέου κορωνοϊού στις ταξιδιωτι-
κές εισπράξεις της χώρας είναι
ακόμα πολύ νωρίς για να εκτι-
μηθεί. Η ανάλογη διεθνής εμ-
πειρία της εξάπλωσης του ιού
SARS το 2003 δείχνει ότι μία
μείωση των διεθνών ταξιδιωτι-
κών εισπράξεων κατά περίπου
8% δεν πρέπει να θεωρείται
απίθανη.

Στη βάση ενός τέτοιου σενα-
ρίου, εκτιμάται ότι η μείωση

των ταξιδιωτικών εισπράξεων
θα προκαλέσει:

Επιβράδυνση της αναπτυξια-
κής δυναμικής της οικονομίας
(ΑΕΠ) κατά περίπου 0,83 ποσο-
στιαίες μονάδες

Συρρίκνωση της συνολικής
απασχόλησης στην οικονομία
κατά περίπου 38.284 θέσεις ερ-
γασίας ή κατά περίπου 0,88 πο-
σοστιαίες μονάδες

Αύξηση του ελλείμματος του
Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρε-
σιών κατά περίπου 56,4 ποσο-
στιαίες μονάδες

ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Απώλειες σε ΑΕΠ και θέσεις εργασίες

Ο Π. Χατζηδάκης
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΝΙ SUPER

MARKET σε χώρο 95τμ,

πλήρως εξοπλισμένη και

με εμπόρευμα, επί του

Πεταλοειδή.  Μόνο σοβα-

ρές προτάσεις.  Πληρ.

τηλ. 6977315952 ώρες

07.00πμ έως 16.00μμ

(ΚΩΔ. 83789)

ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΜ/ΤΑ

ΠΕΥΚΟΣ-ΒΙΑΝΝΟΥ πωλεί-

ται διπλοκατοικία 125τ.μ.

και 125τ.μ.σε  οικόπεδο

250τ.μ. με κήπο. Απεριόρι-

στη θέα πευκόδασος.

Βεράντες μπρος-πίσω.

Εξαιρετική θέση. Πληροφο-

ρίες Πληρ. τηλ.

2106109094 6946959430

(ΚΩΔ. 84071)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε νεόδμητη

μικρή πολυκατοικία πολυ-

τελές οροφοδιαμέρισμα

85 τ.μ., επί της Λασιθίου

(Πλ. Κορνάρου), διαμπε-

ρές και φωτεινό, μπαλκό-

νια, με αυτόνομη θέρμαν-

ση, αποθήκη, πάρκινγκ.

Πληρ. τηλ. 6945333334

(ΚΩΔ. 83348)

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 682

τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο

(240 τ.μ. σπίτι - 452 τ.μ.

Βιοτεχνία) πλησίον της

κεντρικής πλατείας του

χωιρόυ Μεσοχωριό

(νοτίως του Νομού Ηρα-

κλείου) κοντά στον Πύργο

Μονοφατσίου) με πανμο-

ραμική θέα στην Πεδιάδα

των Ελαιώνων Μεσαρά.

Γαλήνιο, φυσικό περιβάλ-

λον. Απόσταση 8 χλμ. από

την παραλία Τσούτσουρα.

Ταχέια και άνετη πρόσβα-

ση από Ηράκλειο λόγω

νέου σύγχρονου οδικου

δικτύου. Τιμή 103.000

ευρώ. Πληρ. τηλ.

2810251043 (10.00-

14.00) (ΚΩΔ. 84165)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον οικισμό

των Αξιωματικών (ΦΙΛΟ-

ΘΕΗ) (νεόδμητη - καλαί-

σθητη  ήσυχη περιοχή με

άνετη πρόσβαση, 1 χλμ.

από την Πλατεία Ελευθε-

ρίας στο κέντρο της

πόλεως του Ηρακλείου)

οικόπεδο 200 τ.μ. με

πρόσοψη σε πάρκο επί

της οδού 20ης Μαϊου

1941. Αρτιο, οικοδομήσι-

μο. Συντελεστής Δομη-

σης 0,8. Τιμή πώλησης

141.000 ευρώ. Πληρ.

τηλ. 2810251768 (ώρες

επικοινωνίας (10.00-

14.00) (ΚΩΔ. 84164)

ΟΙΚΟΠΕΔΑ εντός οικισμού

Πατσιδών (άρτια - οικοδο-

μήσιμα) από 300 τ.μ. και

άνω (στα 300 τ.μ. οικοδομή

240 τ.μ. και στα 700 τ.μ.

οικοδομή 560 τ.μ.) Παρο-

χές: δίκτυο ύδρυσης, απο-

χετευτικό δίκτυο ΔΕΗ - ΟΤΕ

στα 20 μ. 130 ευρώ / τ.μ.

Πληρ. τηλ. 6948930364

(ΚΩΔ. 84167)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΜΑΛΙΑ: ανατολικά 2 χιλιόμ.,

κοντά στη θάλασσα με

πανοραμική θέα θαλάσσης,

σε μικρό οροπέδιο, 31.000

Μ2  + 5.000 Μ2 + 5.000

Μ2, επίπεδα με γεώτρηση

παροχής 25 Μ3  / ώρα,

ολόκληρο ή σε τμήματα, με

αυξημένο συντελεστή

δόμησης, κατάλληλο για

φωτοβολταϊκή μονάδα,

αγροτουριστική μονάδα,

Βίλες-κατατμημένο σε 4

στρ., κάμπινγκ, κατοικίες

διαβίωσης τρίτης ηλικίας,

δίδεται και με leasing, ή με

αντιπαροχή.  Τιμή � 8-10,

για τα 5 στρεμ. � 22,- για τα

31στρεμ. Πληρ.

2810841390 (ΚΩΔ. 82626)

ΟΙΚ/ΔΑ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραθαλάσσιο

οικόπεδο στην αμμώδη

(πέντε χιλιόμετρα) παρα-

λία Αμμουδάρα 5 χλμ.

δυτικά του κέντρου πόλε-

ως Ηρακλέιου. Εχει έκτα-

ση 1.850 τ.μ. με μήκος

πλευράς προς θάλασσα

100 μέτρα, πανοραμική

θέα στο κρητικό πέλαγος,

350 μ. από το κύμα. Γαλή-

νιο φυσικό περιβάλλον.

Απόσταση από το λιμάνι 5

χλμ., από αεροδρόμιο 8

χλμ. από νοσοκομείο

ΠΑΓΝΗ 4 χλμ. Υπό ένταξη

στο σχέδιο πόλεως στο

εγγύς μέλλον. Τιμή 400

ευρώ / τ.μ. Πληρ. τηλ.

2810289915 (ώρες επικ.

10.00-14.00) (ΚΩΔ.

84166)

ΠΩΛΕΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ spe-

cialized hard rock χρώμα

ματ μαύρο σε άριστη κατά-

σταση. Δισκόφρενα μπρο-

στά και πίσω (v-brake)

ταχύτητες 21 shimano (7

speed). Λάστιχα (ζάντες)

νούμερο 26. Δίνεται μαζαί

με όλο τον εξοπλισμό που

είναι γνήσιος specialized

(κράνος, τσαντάκι σέλας,

θήκη για υγρά και τρόμ-

πα). Φώτα μπροστά και

πίσω, κουδούνι, καθρε-

φτάκι και κλειδαριά. Τιμή

370 ευρώ (συζητήσιμη).

Πληρ. τηλ. 6945972612 κ.

Αναστασία (ΚΩΔ. 83935)

3ΑΡΙΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Σταλίδα

(μετά το Blue Sea) δίχωρη

γκαρσονιέρα με βεράντα.

Προσφέρεται και για επαγ-

γελματική χρήση. Πληρ.

τηλ. 6948873547

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατά-

στημα 50 τ.μ., κεντρικά

(πρώην Απολλώνειο Νοσο-

κομείο και νυν Δ/νση Τεχνι-

κών Υπηρεσιών Περιφέρει-

ας). Κατάλληλο και για γρα-

φειακό χώρο. Πληροφορίες

στο τηλ. 6948539853 (ΚΩΔ.

78682)

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Σταλί-

δα (μετά το Blue Sea)

μικρός χώρος με βεράντα

κατάλληλος για επαγγελ-

ματική χρήση. Πληρ. τηλ.

6948873547

Από εταιρεία επεξεργα-

σίας κρεάτων στη ΒΙ.ΠΕ.

ζητούνται κόπτες κρέα-

τος έως 40 ετών. Απο-

στολή βιογραφικού: 

cretanfoodmeat@gmail.

com Πληρ. τηλ.

2810315248 (ΚΩΔ.

84141)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

έως 40 ετών γνώστης

απταίστως της Ρωσικής

γλώσσας για το ξενοδο-

χείο ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ στην

Αμουδάρα. Απαραίτητη

προϋπηρεσία και βιογρα-

φικό. Πληρ. τηλ.

2810251043, ώρες επι-

κοινωνίας 10.00-14.00

(ΚΩΔ. 84097)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

τουριστικού γραφείου με

τα παρακάτω προσόντα

συν κάρτας ΟΑΕΔ, για τη

στελέχωση τουριστ. γρα-

φείου. Γνώση Αγγλικών +

Γερμανικών + γνώση

Office (word, excel, power

point) +διαχείριση Inter-

net  + λογιστικής + τιμο-

λόγησης (cost control). Η

γνώση Ιταλικών και προ-

ϋπηρεσία στον τουριστικό

κλάδο θα εκτιμηθούν.

Πληρ. τηλ. 6932635703

(ΚΩΔ. 83005)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ αυτοκινή-

των με προϋπηρεσία

ζητούνται από αντιπρο-

σωπεία αυτοκινήτων.

Πληρ. τηλ. 2810264051

(ΚΩΔ. 84163)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ

ανταλλακτικών αυτοκινή-

των με μηχανικές γνώ-

σεις.  Πληρ. τηλ.

2810200747 (ΚΩΔ.

84128)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ έμπειρη στην

καθαριότητα αναλαμβά-

νει τον καθαρισμό σπι-

τιών, γραφείων και σκά-

λας επίσης και σίδερο.

Πληρ. τηλ. 6986658976

(ΚΩΔ. 83980)

ΣΟΒΑΡΗ και υπεύθυνη

κυρία με συστάσεις, ανα-

λαμβάνει να κάνει παρέα

σε ηλικιωμένη κυρία και τις

δουλειές του σπιτιού 3-4

φορές την εβδομάδα.

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Θα απαντηθούν τηλέφωνα

με αναγνώριση κλήσης.

Πληρ. τηλ. 6944990103

(ΚΩΔ. 81438)

Κυρία σοβαρή και υπεύθυ-

νη με συστάσεις, αναλαμ-

βάνει τον καθαρισμό σπι-

τιών, γραφείων, σκάλες,

εκκλησίες και σίδερο.

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Θα απαντηθούν κλήσεις με

αναγνώριση. Πληρ. τηλ.

6944990103 (ΚΩΔ.

81439)

ΚΥΡΙΑ ΝΕΑ με εμπειρία και

μεγάλωμα 4 παιδιών ανα-

λαμβάνει να προσέχει

μικρά παιδιά και δουλειές

του σπιτιού. Πληρ. τηλ.

2810322384 (ΚΩΔ.

81754)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕ-

ΑΣ παραθαλάσσιου 32

στρεμ., με αυξημένο συν-

τελεστή δόμησης, 500 μ.

βορειότερα του Παλιόκα-

στρου, με 500 μ. πρόσο-

ψη θαλάσσης δίπλα στην

Εθνική, κατάλληλο για

βίλες, τουριστική μονάδα,

κάμπινγκ, κατοικίες δια-

βίωσης τρίτης ηλικίας.

Πληρ. τηλ. 2810841390

(από 09.00-12 και 16.00-

20.000) (ΚΩΔ. 81319)

αΤο κατάστημά μας ΖΗΤΑ

& ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ για

συνεργασία με έμπειρο

ΟΠΤΙΚΟ με όρεξη, να

συνεχίσει μια παράδοση

50 και πλέον ετών στο

χώρο!! Για πληροφορίες

και προτάσεις  τηλ.

6944794071

ΦΥΣΙΚΟΣ απόφοιτος του

Τμήματος Φυσικής του

Πανεπιστημίου Κρήτης

και τελειοφ. τμήματος

Μαθηματικών (με μεγάλη

διδακτική εμπειρία)

παραδίδει μαθήματα

Φυσικής και Μαθηματι-

κών σε μαθητές Γυμνασί-

ου / Λυκείου. Πληρ. τηλ.

6982162594 (ΚΩΔ.

82054)

ΙΤΑΛΙΚΑ κοπέλα με πολυε-

τή σπουδές στην Ιταλία με

επάρκεια και άδεια διδα-

σκαλίας παραδίδει μαθή-

ματα ιταλικών σε όλες τις

ηλικίες. Πληρ. τηλ.

6983419376 (ΚΩΔ.

79056)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
με πολύχρονη εμπειρία σε
προετοιμασία πτυχίων
παραδίδει ιδιαίτερα όλων
των επιπέδων σε πολύ
προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ.
6946082351 

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήμα-

τα Αγιογραφίας - Ζωγρα-

φικής. Πληρ. τηλ.

6980477790 (ΚΩΔ.

83676)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΕΡΑΣΜΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ γεωτρή-

σεις οριζόντιες και κάθε-

τες για περισσότερο νερό

στη πηγή σας. πέρασμα

αποχέτευσης - σωλήνας

χωρίς σκαψίματα ή σπασί-

ματα κάτω από το σπίτι

σας. Πληρ. κος Παντελής

6944805897 (ΚΩΔ.

83872)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΟ-

ΓΡΑΦΗΣΕΙΣ πολυτονικών

και μονοτονικών κειμένων

καθώς και σελιδοποίηση

βιβλίων - εφημερίδων -

περιοδικών. Πληρ. τηλ.

2810236661 και

6946980138 (ΚΩΔ.

81996)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΑ:

κοπέλα με επάρκεια σπου-

δών στην Ιταλία αναλαμβά-

νει μεταφράσεις. Πληρ.

τηλ. 6983419376 (ΚΩΔ.

79056)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΓΕΩΤΡΗ-

ΣΕΙΣ καθαρισμούς γεω-

τρήσεων και συναφή

εργασίες. Πληρ. Πληρο-

φορίες κ. Τάσος

6973576836 (ΚΩΔ.

83690)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα στον γ’ όροφο 111

τ.μ. κοντά στο κέντρο.

Διαθέτει δύο μεγάλα

υπνοδωμάτια, καθιστι-

κό, κο υζίνα, μπάνιο,

WC, ηλιόθερμο. Πλήρως

ανακαινισμένο. Πληρ.

τηλ. 6947801432 (ΚΩΔ.

84149)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

ζητείται από εταιρεία

Λιπαντικών - Ανταλλα-

κτικών αυτοκινήτων, με

πολυετή παρουσία στο

χώρο. Θα προτιμηθεί

άτομο με εμπειρία στο

αντικείμενο. Παρέχεται

ασφάλιση και σταθερός

μισθός. Πληρ. τηλ.

2810311781 και

2810317766 (ΚΩΔ.

84142)

Η ξενοδοχειακή μονά-

δα Lavris Hotels &

Spa 4* στις Γούβες

Ηρακλείου αναζητά για

υτην σεζόν 2020 1.

Maitre D’ Hotel, 2. Συν-

τηρητή. Οι ενδιαφερό-

μενοι παρακαλούνται

να αποστείλουν το

βιογραφικό τους

σημείωμα στην ηλε-

κτρονική διεύθυνση

hr@lavrishotels.com

ή να επικοινωνήσουν

στο τηλέφωνο

2897041101 (ΚΩΔ.

84168)

Το ξενοδοχείο Orph-

eas Resort 4* (Adults

only - Half board) στον

Καβρό Αποκορώνου

Χανίων αναζητάει: *

ΒARMAN με γνώση

γερμανικών, * ΜΑΓΕΙ-

ΡΑ κρύας κουζίνας.

Απαραίτητη ξενοδοχει-

ακή εμπειρία. Πληρ.

τηλ. 2825061218.

Αποστολή βιογραφι-

κών applieshr@

o r p h e a s - r e s o r t . g r

(ΚΩΔ. 84150)

ΘΕΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΓΑΛ-

ΛΙΚΑ, να μπορείς να

μιλάς και να καταλαβαί-

νεις σε γαλλόφωνη

χώρα; Αν ναι, επικοινώ-

νησε. Είμαι καθηγητής

Γαλλικής Φιλολογίας.

Απευθύνομαι κυρίως σε

ενήλικες. Διαθέσιμος

χρόνος μόνο Σάββατο.

Τιμές προσαρμοσμένες

στην οικονομική κρίση.

Πληρ. τηλ.

6936755164 (ΚΩΔ.

83345)

 

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:
Για οποιαδήποτε πληροφορία

2810-282625

Το κατάστημά μας ΖΗΤΑ & ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
για συνεργασία με έμπειρο ΟΠΤΙΚΟ

με όρεξη, να συνεχίσει 
μια παράδοση 50 και πλέον ετών στο χώρο!!

Για πληροφορίες και προτάσεις  τηλ. 6944 794071

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ πολυτονικών και μονοτονικών
κειμένων καθώς και σελιδοποίηση βιβλίων - εφημερίδων - περιοδι-
κών. Πληρ. τηλ. 2810236661 και 6946980138

αναζητά Προσωπικό στις παρακάτω ειδικότητες:

Απαραίτητα προσόντα:
Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 έτη
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Πρόσθετη γνώση ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
• Ευχέρεια στην επικοινωνία και στην προώθηση προϊόντων
• Ευχάριστη προσωπικότητα
Προσφέρονται:
• Ικανοποιητικές αποδοχές
• Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με μια

πρόσφατη φωτογραφία σας, αναφέροντας την θέση που σας ενδιαφέ-
ρει στο email: jobs@hersotels.gr

Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής του βιογραφικού σας, παρα-
καλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2810221805 & 2897022850

Παραλαβή βιογραφικών επίσης μπορεί να γίνει στην Γιαννιτσών 11
στο Ηράκλειο και στο ξενοδοχείο Silva Beach Hotel στην Χερσόνησο.

Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευ-
τικότητα.

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα 
HERSONISSOS GROUP HOTELS και το ξενοδοχείο

AΒΑΤΟΝ  Island Resort & Spa 5*
στην Χερσόνησο Κρήτης 

• Guest Relation Officer
• Υπάλληλος Υποδοχής
• Νυχτερινός υπάλληλος  Υποδοχής
• Captain Εστιατορίου 
• Βοηθός Προϊσταμένης ορόφων
• Αισθητικός -Θεραπεύτρια  Spa
• Υπεύθυνο Καταστήματος (boutique)
• Μάγειρας Α’ & Μάγειρας Β΄& Μάγειρας Γ’
• Σερβιτόρος Α’ & Σερβιτόρος Β’
• Hostess
• Barman
• Αποθηκάριος
• Συντηρητής (Υδραυλικός-

Ηλεκτρολόγος-Υπεύθυνος Πισινών)
• Γκρουμ
• Kαμαριέρα
• Λαντζέρης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

PERMARIPERMARI

Οδός 1821 αρ. 28,
α’ όροφος
Τηλ. 287385, 282512 
& 6945551983

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ
οικιακό προσωπικό

    Γραφείο 
    ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
    
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
υπηρετικό προσωπικό, 
baby sitter, οικοβοηθούς, 
οικονοσοκόμες, καθαρίστριες,
καμαριέρες, πωλητές, 
πωλήτριες & διάφορες εργασίες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Σταλίδα 
(μετά το Blue Sea) δίχωρη γκαρσονιέρα 

με βεράντα. Προσφέρεται και 
για επαγγελματική χρήση. 

Πληρ. τηλ. 6948873547

με πολύχρονη εμπειρία σε προετοιμασία πτυχίων
παραδίδει ιδιαίτερα όλων των επιπέδων σε πολύ
προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 6946082351

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

w w w . p a t r i s . g r
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Συγκίνηση, υπερηφάνεια και
χαρά ήταν τα τρία επίθετα που
χαρακτήρισαν (και) φέτος την
εκδήλωση κοπής πίτας του συν-
δέσμου διαιτητών μπάσκετ
Κρήτης που έγινε προ…μέτρων
κοροναϊου στο ξενοδοχείο Ατ-
λαντίς.
Οι οικογένεια των διαιτητών πα-
ρουσία του Γενικού Γραμματέα
της ΟΔΚΕ Παναγίωτη Ντού-
βαρη, του Αντιδημάρχου Κώστα
Βαρδαβά και του Προέδρου του
ΕΑΚΗ Λευτέρη Ζερβού, έκοψε
την πίτα της, η επιτυχημένη δι-
οίκηση μοίρασε δώρα στα μέλη
της και όλοι διασκέδασαν
πριν... κοπούν όλα λόγω ιου.
«Να είστε κοντά στον σύνδε-
σμο που είναι το δεύτερο σπίτι
σας.Η Κρήτη είναι διαιτητο-
μάνα και έτσι ευχόμαστε να
συνεχίσει»τόνισε ο ΓΓ της
ΟΔΚΕ κ.Ντούβαρης που πέταξε
και το... καρφί του «Διαιτητές
θα υπάρχουν πάντα. Δεν χρει-
άζονται πολλοί σωτήρες για
την διαιτησία..».
Ο πρόεδρος του συνδέσμου Μι-
χάλης Μαχαιριανάκης, ως άρι-
στος οικοδεσπότης,
ευχαρίστησε όλους όσοι έδω-
σαν το παρών υπογραμμίζοντας
ότι «κύριο μέλημα μας είναι η
επιμόρφωση των μελών» και
ευχήθηκε καλές διαιτησίες
στους νέους διαιτητές που
πήραν τα πτυχία τους. Ο Αντιδή-
μαρχος αθλητισμού, μπασκε-
τάνθρωπος, κ. Βαρδαβάς
τόνισε. «Είναι χαρά μου που
συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια.
Υπάρχει ένα οικογενειακό πε-
ριβάλλον στο χώρο σας αν και
έχετε περάσει καλές και δύ-
σκολες στιγμές. Έχετε όμως
κατακτήσει τον σεβασμό κάτι
που θα φανεί και στις επόμε-
νες γενεές των διαιτητών. Ο
Δήμος είναι κοντά σας και
διεκδικούμε μεγάλες διοργα-
νώσεις για ολους».
Για τον σημαντικό ρόλο που
παίζει η κρητική διαιτησία στο
υψηλό επίπεδο του μπάσκετ,
έκανε λόγω ο πρόεδρος του
ΕΑΚΗ κ. Ζερβός. Να είναι
κοντά στον σύνδεμο οι διαιτη-
τές προέτρεψαν τα νέα μέλη οι
κκ Ευαγγελινός (μέλος της
ΚΕΔ\ΕΚΑΣΚ) και Τούλης (πρό-
εδρος συνδέσμου Βετεράνων
μπασκετμπολιστών) δίνοντας τα
πτυχία.
Η πιο συγκινητική στιγμή της
βραδιάς ήταν όταν ο κ.Μαχαι-
ριανάκης βράβευσε την Αλε-
ξάνδρα Καρανικόλα που έχει

χρηστεί διεθνής διαιτητής. Απο-
τελεί μόλις τον δεύτερο διαιτητή
από την Κρήτη που έγινε διε-
θνής και τον πρώτο μετά από
29 χρόνια(Αύγουστο 2019
έγινε), καθώς ο τελευταίος (και
μοναδικός) ήταν ο Γιάννης
Ράλλης. Κατασυγκινημένος ο
κ.Μαχαιριανάκης έδωσε την
πλακέτα λέγοντας «νοιώθουμε
συγκίνηση που δύο παιδιά του
συνδέσμου μας έκαναν υπερή-
φανους. 
Οι κόποι τους, οι προσπάθειες
του συνδέσμου και η πολύ
καλή συνεργασία με την
ΕΚΑΣΚ, απέδωσαν. Τόσο η
Αλεξάνδρα οσο και ο Γιάννης
αποτελούν παράδειγμα προς
μίμηση και αφήνουν μεγάλη
παρακαταθήκη στον σύνδεσο».
Η Αλεξάνδρα Καρανικόλα που
είναι είναι μια από τις τρεις
αδελφές που σφυριζουν (σφυ-
ριξαν) σε αγώνες κοιτώντας την
οικογένεια της και τον συνά-
δελφό της Γιαννη Μαλαμά είπε.
«Ευχαριστώ τον σύνδεσμο,
την ΕΚΑΣΚ, τους ανθρώπους
της διαιτησίας, τους φίλους
μου και την οικογένεια μου.
Χωρίς την στήριξή του δεν θα
έφτανα εδώ πέρα.Μακάρι το
χρήσμα αυτό να επιτρεπόταν
να το έκοβα στη μέση και να το
μοιραζόμουν με το φιλο μου,
άξιο συνάδελφό μου Γιάννη
Μαλαμά».
Λόγια που έκαναν τους παρα-
βρισκόμενους να δακρύσουν
όπως και όταν μίλησε για όλους
και για όλα ο Γιάννης Μαλαμάς
που βραβεύτηκε από τον
κ.Ντούβαρη, διοτι κι εκείνος τον
Αυγουστο του 2019 συμπεριλή-
φθηκε στους πίνακες διεθνών
διαιτητών FIBA για διοργανώ-
σεις “Basketball 3X3”. «Ευ-
χαριστώ τον σύνδεσμο που
αναγνωρίζει τις προσπάθειες
και βγάζει διαιτητές. Ο ΣΥΔ-
ΚΑΚ είναι μια οικογένεια. Για
μένα είναι η δεύτερη οικογέ-
νεια και δεν εχω μετανιώσει
που ασχολήθηκα με την διαι-
τησία μετά που σταμάτησα το
μπάσκετ. 
Και για να ασχοληθώ με αυτήν
επέβαλα στον πατέρα μου την
παραίτηση του από την διοί-
κηση της ΕΚΑΣΚ οπου τότε
ηταν παράγοντας. Ο σύνδε-
σμος είναι πρωτοπόρος σε
πολλα θέματα και τον ευχαρι-
στώ, όπως ευχαριστώ την οι-
κογένεια μου, την φίλη μου
Αλεξάνδρα, τους διαιτητές
αλλά και την ΕΚΑΣΚ».

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟ... ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ • ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ ΑΛ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΜΑΣ

Συγκίνηση, υπερηφάνεια και χαρά

Ο κ. Μαχαιριανάκης βραβεύει την Καρανικόλα

ΠΕΝΘΟΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

«Έφυγε» ξαφνικά ο Γεμισάι
Στο πένθος βυθίστηκε το Χα-
νιώτικο ποδόσφαιρο καθώς το
γελαστό παιδί του Απόλλωνα,
ο Φέλιξ Γεμισάι, “έφυγε”
ξαφνικά για το μεγάλο ταξίδι,
σε ηλικία μόλις 32 ετών. Η εί-
δηση έγινε γνωστή από φί-
λους του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, μέσω των οποίων
τον αποχαιρετά με συγκινητικά
μηνύματα πλήθος κόσμου.  Η
τραγική ειρωνεία είναι ότι
μόλις λίγα εικοσιτετράωρα
πριν ο Γεμισάι Φέλιξ ευχαρι-
στούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους διαδι-
κτυακούς φίλους του για τις ευχές τους, αφού είχε
γενέθλια στις 16 Μαρτίου (γενν. 16/03/1988).
Ήταν ποδοσφαιρικό παιδί του Απόλλωνα Αγίου
Ιωάννη, στον οποίο ήταν αρχηγός μέχρι και όταν πήρε
την απόφαση να μετακομίσει στη Νορβηγία, για επαγ-
γελματικούς λόγους, μένοντας μαζί με τον αδερφό του.

«ΠΡΩΤΑ Η ΥΓΕΙΑ ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ 
ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΖΗΝ»

Το ποδόσφαιρο στην δίνη 
της οικονομικής κρίσης
Το ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει για πρώτη φορά μετά
από δεκαετίες μία γενικευμένη οικονομική κρίσι με
τον κίνδυνο μάλιστα να υπάρξουν μαζικές λύσεις
συμβολαίων με ποδοσφαιριστές αν δεν στηριχθούν οι
σύλλογοι.
Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο θα σβηστεί από τον
χάρτη για εβδομάδες ίσως και για μήνες αφού όλα τα
μεγάλα πρωταθλήματα, τα κύπελλα και οι διεθνείς
αναμετρήσεις αναβλήθηκαν με αποκορύφωμα την
αναβολή του Euro 2020 και του Κόπα Αμέρικα.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υγεία όλων είναι η
πρωταρχική ανησυχία, αλλά οι ανησυχίες των ποδο-
σφαιριστών μετατοπίζονται και στα προς το ζην. Για
τη συντριπτική πλειοψηφία η απώλεια εισοδήματος
για δύο ή τρεις μήνες είναι πιο απειλητική από κάθε
άλλο εργαζόμενο. Οι συνέπειες για τον κλάδο μας
μπορεί να έρθουν πολύ γρήγορα, επομένως οποι-
αδήποτε συντονισμένη δράση κρίνεται πολύ σημαν-
τική. Πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες
αντιμετωπίζουμε μία πραγματική οικονομική κρίση
στο ποδόσφαιρο», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της
FIFPro, Γιόνας Μπάερ-Χόφμαν.
Ο πάντως εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
απόφαση να αναβληθεί το Euro προκειμένου να δοθεί
η ευκαιρία στις εγχώριες λίγκες να ολοκληρωθούν.
Επίσης δήλωσε ικανοποιημένος με την προαναγγελία
του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο για τη δημι-
ουργία ενός παγκοσμίου ταμείου βοηθείας για τα
μέλη της ποδοσφαιρικής κοινότητας που πλήττονται
από την κρίση.
Η ΟΥΕΦΑ άλλωστε έχει ήδη συστήσει ομάδα εργασίες
που θα προτείνει μέτρα για την άμβλυνση των οικονο-
μικών επιπτώσεων της πανδημίας.

FAKE NEWS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 
Ο ΤΣΕΦΕΡΙΝ

«Δεν υπάρχει πρόωρο 
τέλος στην σεζόν»
Fake news χαρακτήρισε ο πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ, Αλε-
ξάντερ Τσέφεριν, το σενάριο για πρόωρο τέλος στη
σεζόν και ανάδειξη πρωταθλητή με βάση των τωρινή
βαθμολογία, βεβαιώνοντας για την πρόθεση να ολο-
κληρωθούν κανονικά όλες οι διοργανώσεις.
Η αναβολή των κορυφαίων πρωταθλημάτων και συνο-
λικά της πλειονότητας των διοργανώσεων πανευρω-
παϊκά είχε δώσει τροφή για τα επικρατέστερα σενάρια
ως προς το μέλλον της σεζόν, στη σκιά του
κοροναιού .
Ένα από αυτά έκανε λόγο για πρόωρο τέλος και απο-
νομή του τίτλου στον τωρινό πρωτοπόρο κάθε Λίγκας,
σενάριο που θα έχριζε πρωταθλήτριες τις Λίβερ-
πουλ στην Premier League, Μπαρτσελόνα στη La
Liga, Γιουβέντους στη Serie A κ.ο.κ.
Ωστόσο, ο Αλεξάντρ Τσέφεριν έσπευσε να βάλει
τέλος στις υποθέσεις και τις ανεπιβεβαίωτες φήμες,
κάνοντας λόγο για fake news στην περίπτωση να
λήξει η σεζόν πρόωρα.
Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης που έλαβε χώρα την
Τρίτη (17/3), ο πρόεδρος της UEFA ξεκαθάρισε ότι
δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προχωρήσει στη μα-
ταίωση της αγωνιστικής περιόδου και πώς η πρόθεση
είναι να τελειώσουν κανονικά όλες οι Λίγκες.
«Είδα και άκουσα ξανά κάποια fake news ότι η UEFA
θα συμβουλεύσει τις Λίγκες να τελειώσουν τώρα τα
πρωταθλήματα και νικητές θα αναδειχθούν οι ομάδες
που βρίσκονται πρώτες αυτή τη στιγμή στη βαθμολο-
γία. Μπορώ να πω ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο στόχος
μας είναι να τελειώσει κανονικά η σεζόν και ουδέ-
ποτε προτείναμε κάτι τέτοιο στις ενώσεις ή τις ομο-
σπονδίες και τις Λίγκες», δήλωσε συγκεκριμένα ο
Σλοβένος παράγοντας.

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Κατέβασε ρολά και η ΕΠΟ
Η Ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Ελλάδας ανακοί-
νωσε την αναστολή των υπηρεσιών της έως τις 31
Μαρτίου. Συνεπώς αναβάλλεται και η συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία ήταν προγραμματι-
σμένη για τις 26 του μήνα. 

Οκοροναϊός έχει παγώσει
κάθε αθλητική δραστηριό-
τητα σε ολόκληρο τον

πλανήτη και φυσικά έχει επηρεά-
σει και τις ομάδες οι οποίες βρί-
σκονται αυτές τις μέρες σε
αγωνιστική αδράνεια. 
Σε ότι αφορά τον ΟΦΗ ακολουθεί
και αυτός πιστά τα μέτρα που
έχουν επιβληθεί με τους παίκτες
του να απέχουν και από τις προπο-
νήσεις μέχρι τις 27 Μαρτίου.
Σε…καραντίνα έχει μπει και ο σχε-
διασμός για τη νέα σεζόν αφού
από την μια δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμα-και κανείς δεν γνωρίζει αν
και πότε-η φετινή και από την άλλη
το πρώτο μέλημα αυτή την στιγμή
για όλους είναι η υγεία.
Κάποια στιγμή ωστόσο, αργά ή
γρήγορα,  ο κοροναιός θα μας
αφήσει(ή έστω δεν θα είναι τόσο
επιθετικός με την μορφή που είναι
σήμερα) και η ζωή θα επανέλθει
σε μια(ας την πούμε) κανονικό-
τητα. Τότε είναι που η επόμενη

μέρα θα ξαναμπεί στο κάδρο, για
όλες τις ομάδες και φυσικά για τον
ΟΦΗ που πριν από το χτύπημα της
πανδημίας ήταν από τις ομάδες
που είχαν αρχίσει τον προγραμμα-
τισμό τους. 
Το ρόστερ
Όταν με το καλό η ζωή θα ξανα-
βρεί τους κανονικούς της ρυθμούς
και ο ΟΦΗ θα μπορεί να σκέφτεται
ξανά την επόμενη μέρα, η οποία
λογικά θα περιλαμβάνει για πρώτη
φορά μετά από 20 χρόνια και την
Ευρωπαική συμμετοχή, ο σχεδια-
σμός θα έχει αφετηρία το ρόστερ
της ομάδας.
Αυτήν την στιγμή το ρόστερ του
ΟΦΗ αριθμεί 31 ποδοσφαιριστές.
Από αυτούς κάποιοι μένουν ελεύ-
θεροι τον ερχόμενο Ιούνιο, άλλοι
δεσμεύονται με συμβόλαιο και
υπάρχει και η κατηγορία των δα-
νεικών.
Μεταγραφικά ο ΟΦΗ έχει ήδη
κλείσει για τη νέα χρονιά τον Ουές
ο οποίος από την 1η Ιουλίου θα

λογίζεται ως παίκτης του.

Τα συμβόλαια που λήγουν

Τα πράγματα σε αυτή την κατηγο-
ρία είναι απλά καθώς τα συμβό-
λαια που λήγουν είναι μόλις έξι.
Οι παίκτες που είναι ελεύθεροι
από το καλοκαίρι είναι οι  Δερμι-
τζάκης, Μπράουν, Μπολάκης,
Νάστος, Ντίνας και Ζοάο Βίκτορ.

Οι «δεσμευμένοι»

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι
περισσότεροι ποδοσφαιριστές συ-
νολικά 21.
Συμβόλαιο με τον ΟΦΗ για την
επόμενη σεζόν έχουν οι Γουάλι,
Σωτηρίου, Σηφάκης, Κουτρουμ-
πής, Βαφέας, Μαρινάκης, Κορο-
βέσης, Γιαννούλης,
Δεληγιαννίδης, Περδίκης,  Σακόρ,
Νέιρα, Ναμπί, Στάικος, Μίγγος,
Σουρνάκης, Τσιλιανίδης, Φιγκεϊ-
ρέντο, Καλαϊτζάκης, Νοικοκυρά-
κης,  Φερέιρα.

Οι δανεικοί

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν
τρείς ποδοσφαιριστές :  Μεγιάδο,
Σεμέντο, Μάνος. 
Με βάση, λοιπόν, την κατανομή
του ρόστερ το συμπέρασμα που
βγαίνει είναι ότι ο ΟΦΗ διαθέτει
τον κορμό και δεν θα χρειαστεί με-
γάλη ενίσχυση όπως συνέβαινε τα
προηγούμενα χρόνια. Αν λάβουμε
υπόψη ότι το ρόστερ αριθμητικά θα
αποτελείται  από 25-28 παίκτες η

ομάδα θα κινηθεί για την απόκτηση
παικτών σε συγκεκριμένες θέσεις
που θα κάνουν την διαφορά. Το τι
θέλουν στον ΟΦΗ είναι πολύ
νωρίς ακόμα με βάση και την κατά-
σταση που επικρατεί. Ο σχεδια-
σμός λογικά θα αρχίσει να κινείται
όταν και το ποδόσφαιρο επανέλθει
σε μια κανονικότητα, οπότε και θα
αρχίσουν να γίνονται σιγά σιγά
πράξη τα πλάνα για τη νέα πε-
ρίοδο…

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ  markakis@patris.gr
ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ vasilakis@patris.gr

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

ANTΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
papoutsakis@patris.gr
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Ο Μεγιάδο είναι ένας από τους τρεις δανεικούς του ΟΦΗ

Το παιδικό τουρνουά ποδο-
σφαίρου ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-AEGEO
CUP, μετά από 18 χρόνια συνε-
χούς παρουσίας στο αναπτυ-
ξιακό ποδόσφαιρο αναστέλλει
για το 2020 τη διοργάνωσή του
προσαρμοζόμενο στις τρέχου-
σες εξελίξεις στο χώρο της
υγείας και πάντα με σεβασμό
στις ομάδες που όλα αυτά τα
χρόνια στήριξαν το θεσμό του.
«Σας ευχαριστούμε που και
φέτος επιλέξατε να συμμετέ-
χετε στο ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-

AEGEO CUP!
Ευχαριστούμε την Περιφέρεια
Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου
και την ΕΠΣΗ που από την αρχή
στηρίζουν την προσπάθεια
αυτή! Ευχόμαστε από καρδιάς
να ξεπεράσουμε και να βγούμε
αλώβητοι από αυτή τη δοκιμασία
που περνάει η χώρα μας και
όλη η ανθρωπότητα!
Ανανεώνουμε υγιείς και δυνα-
τοί το ραντεβού μας για την επό-
μενη χρονιά!» αναφέρει
ανακοίνωση του συλλόγου.

Αναστολή του Εργοτέλης-Aegeo Cup 

Ο κ. Ντούβαρης βραβεύει τον Μαλαμά

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΡΟΣΤΕΡ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Η ζωή στον ΟΦΗ 
μετά τον κοροναϊό

Ο κ. Μαχαιριανάκης με τα μέλη της διοίκησης του ΣΥΔΚΑΚ κόβουν την πίτα

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση των διαιτητών

ΕΑΚΗ

Θα αποκατασταθεί η βλάβη ανακυκλοφορίας στο κολυμβητήριο
Εγκρίθηκε από το Υφυ-
πουργείο αθλητισμού
κονδύλι 130.000 ευρώ
για την αποκατάσταση
βλαβών στα δίκτυα ανα-
κυκλοφορίας του ανοι-
χτού κολυμβητηρίου του
Λίντο.  Όπως ανακοινώ-
θηκε από το ΕΑΚΗ:
Εμείς μένουμε σπίτι, για
την δική μας ασφάλεια
και των συνανθρώπων

μας. Όμως, η αναβάθμιση
των εγκαταστάσεων του
ΕΑΚΗ δεν μπορεί να περι-
μένει. Με χαρά λάβαμε
την έγκριση από τον Υφυ-
πουργό Αθλητισμού Λευ-
τέρη Αυγενάκη για την
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑ-
ΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗ-
ΤΗΡΙΟΥ”.
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Δολοφόνησε και τις δύο
Είναι ίσως το πρώτο έγκλημα στην μετά κορωναϊό

εποχή. Αστυνομικός που υπηρετεί στην Τροχαία Βορει-
οανατολικής Αττικής δολοφόνησε εν ψυχρώ την εν δια-
στάσει σύζυγό του και μία φίλη της σε υπαίθριο πάρκινγκ
γνωστού σούπερ μάρκετ στην οδό Αχαρνών στην Κηφι-
σιά. Ο αστυνομικός φαίνεται ότι είχε στήσει ενέδρα θα-
νάτου στις δύο γυναίκες. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν
ότι τις προσέγγισε στις 19.00 στο υπαίθριο πάρκινγκ σού-
περ μάρκετ όπου είχαν οι δύο γυναίκες για ψώνια. Στη
συνέχεια, τις πυροβόλησε και τις τραυμάτισε θανάσιμα.
Ο αστυνομικός είχε εδώ και καιρό οικογενειακά προβλή-
ματα και  βρισκόταν σε διάσταση με τη σύζυγό του.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια.

Ήρθαν με πτήση 
Και χθες έφτασε πτήση στο Ηράκλειο από την Ολλανδία. Ορισμένοι πήγαν και στη

νότια Κρήτη. Και αντιλαμβάνομαι ότι είναι… Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τίθεται ζή-
τημα απαγόρευσης, αλλά…με την καραντίνα τι γίνεται; Δεν έχουμε πει ότι όσοι έρ-

χονται από ταξίδι πρέπει να μένουν στο σπίτι τους για…14 μέρες; Τι ισχύει; (κι
εδώ πέφτει η ιδέα: μήπως η Κρήτη έπρεπε να απομονωθεί για…2-3
εβδομάδες υγειονομικά;).

Βρήκε… προστασία
Οι ταξιτζήδες είναι κι αυτοί εκτεθειμένοι στον ιό. Με δική του πα-

τέντα, οδηγός ταξί στη Θεσσαλονίκη επιχειρεί να προστατευθεί αλλά
και να προστατεύσει τους πελάτες του, από τον κορωναϊό.   Χαρακτη-
ριστική είναι η περίπτωση του Θέμη Καψάλη, ο οποίος τοποθέτησε
προστατευτική μεμβράνη προκειμένου να διαχωρίσει την καμπίνα του
οχήματός του από το πίσω μέρος για να μην έρχεται σε επαφή με τον

κόσμο που μεταφέρει. «Θορυβήθηκα με όλα αυτά που ακούω
και εκτός από τα προσωπικά μέ-
τρα προστασίας επινόησα και
αυτόν τον τρόπο για να προστα-
τεύσω τους πελάτες μου, αλλά
και για να αισθάνομαι μεγαλύ-
τερη ασφάλεια κι εγώ», εξηγεί
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καψάλης.

Το… καρότσι 
του Παπαδημούλη

Ένας χαμός χθες με τον Πα-
παδημούλη που κατέληξε και
σε καβγά με τον Άδωνι! Την
επίθεση στον Δημήτρη Παπα-

δημούλη, που εθεάθη σε σούπερ μάρκετ με δύο γεμάτα καρότσια, εξαπέλυσε
ο Άδωνις Γεωργιάδης, όταν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να αν-
τιστρέψει τα «βέλη» που δέχτηκε πανταχόθεν για την στάση του, εν μέσω της
επιδημίας του κορωνοϊού. «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον @papadimoulis
για την γενναία δημόσια παραδοχή του για το πόσο καλά εξελίσσεται η λει-
τουργία της Αγοράς των Super Markets με τα μέτρα που θεσπίσαμε. «Με γε-
μάτα ράφια και λίγο κόσμο...τα δε ράφια γεμάτα». 

Και εκεί άρχισε ο... πόλεμος. Απαντώντας στον υπουργό Ανάπτυξης, ο ευ-
ρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε στο Twitter: «Αφήστε τις εξυπνάδες κύριε
@AdonisGeorgiadi. Η χώρα και η κοινωνία δίνουν μια δύσκολη μάχη. Πάρτε
μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στην αγορά. Στηρίξτε το ΕΣΥ που θέλατε να

ξηλώσετε. Κάντε κάτι επιτέλους με την τιμή των καυσίμων. Και αφήστε τα ψεύδη ότι
η αμόλυβδη είναι στο 1.25€!». Και ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε: «Ακούστε "κύριε"

στην ανάρτησή σας γράψατε ότι μόλις γυρίσατε από τις Βρυξέλλες πήγατε στο Su-
per Market, ενώ θα έπρεπε να είστε σε καραντίνα 14 ημερών για την προστασία

της Δημόσιας Υγείας. Δεν σας το είπα και επέλεξα την ειρωνία και φωνάζετε και από
πάνω; Ντροπή σας!». Ο Δημήτρης Παπαδημούλης αρχικά είχε γράψει στο Twitter:

«Πριν λίγο, σε εκπομπή του MEGA με
κατήγγειλαν για «αντικοινωνική συμ-
περιφορά»! 

Ο λόγος είναι ότι, επιστρέφοντας
στην Ελλάδα, παρέλαβα από ένα
«Σκλαβενίτη» με γεμάτα ράφια κ λίγο
κόσμο, μια παραγγελία -2 καρότσια-
που είχα κάνει. Χωρίς να το διασταυ-
ρώσουν! Έλεος με την λασπολογία!».

Καθάρισε και 
το νερό της!
Ουδέν κακόν αμιγές καλού! Ο απο-

κλεισμός λόγω κορωνοϊού έχει αφήσει
τους δρόμους της Βενετίας έρημους από κόσμο, και η δραστική μείωση της κυκλοφορίας στα κανάλια,
που δεν διασχίζονται πια από γόνδολες, σημαίνει ότι τα ιζήματα κατακάθισαν, κάνοντας το νερό πιο
διαυγές. 

Κόκκινος

Λίγο πριν από την χθεσινή
ενημέρωση για την πορεία του κορο-
ναϊού στη χώρα και τα νέα κρού-
σματα που εμφανίστηκαν, ο Σωτήρης
Τσιόδρας αποκάλυψε την ομάδα που
υποστηρίζει! Προτού αρχίσει το brie-
fing, ένας από τους ρεπόρτερ που
ήταν στην αίθουσα, σχολίασε απευθυ-
νόμενος προς τον λοιμωξιολόγο, που
εκπροσωπεί το υπουργείο Υγείας, το
χρώμα του προσώπου του. «Είστε λίγο
κόκκινος» του είπε χαρακτηριστικά ο
δημοσιογράφος, και ο καθηγητής που
πήρε την... πάσα, του απάντησε χαμο-
γελώντας: «Γενικώς, είμαι κόκκινος!
Ολυμπιακός δηλαδή»...

Τι ισχύει

Αλήθεια όταν λέμε… συνά-
θροιση 10 ατόμων τι εννοούμε; Για
παρέες ή οπουδήποτε; Ισχύει για τις
οικοδομές ή και για τα εργοτάξια; Για
όλα;
`

Τρολάρισμα

Δεν είμαι θρησκόληπτος
αλλά είναι αλήθεια ότι   ο covid-19
μάλλον τρολάρει όσους ειρωνεύονται
το Χάρβαρντ,  την αριστεία, την οικο-
γένεια, την εκκλησία… Ειδικά όταν
ακούν με απόλυτη προσοχή τον αρι-
στούχο του Χάρβαρντ,  πολύτεκνο και
ψάλτη κ. Τσιόδρα!

Η απορία

Τελικά… λύθηκε η απορία
ορισμένων για τη θερμομετρηση στο
αεροδρόμιο της Κορέας  πριν το ξέ-
σπασμα της κρίσης. 

Ο κ. Τσιόδρας είπε ότι μετά το
SARS στην Ν. Κορέα οι έλεγχοι δεν
έχουν σταματήσει να γίνονται, εξαι-
τίας του τόσο μεγάλου πληθυσμού
σε μια χώρα μικρότερη από την Ελ-
λάδα!

Αναβολή

Την  αναβολή της προ-
γραμματισμένης, για τη Δευτέρα 23
Μαρτίου  Ετήσιας Γενικής Συνέλευ-
σης, αποφάσισε η διοίκηση  του Σω-
ματείου Επιπλοξυλουργών Ν. Ηρα-
κλείου  στο πλαίσιο των μέτρων
πρόληψης μετάδοσης του κορο-
ναϊού. Θα υπάρξει νεότερη ανακοί-
νωση για την ημερομηνία διεξαγω-
γής της Γ.Σ. “Καλούμε όλους τους
συναδέλφους να τηρούν τα μέτρα
αυτοπροστασίας που συστήνονται
από τους αρμόδιους φορείς”, τονίζει
το σωματείο.

Επείγοντα

Μόνο τις επείγουσες περι-
πτώσεις θα εξυπηρετεί το υποκατά-
στημα του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων στο Ηρά-
κλειο. 

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέ-
φωνα 2810264200, 2810264201,
2810264208, 2810264220 και
2810264221. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πα-
ράλληλα να απευθύνονται στην
ιστοσελίδα του οργανισμού
www.elga.gr. 

Όλοι θέλουν άδεια!
Παλιρροιακό κύμα αιτήσεων αδειοδότησης δημοτικών

υπαλλήλων λόγω κοροναϊού καταγράφεται στη Λότζια. Οι
αιτήσεις που αυξάνονται συνεχώς με την επίκληση διαφό-
ρων αιτιάσεων, αποτυπώνει τη διάχυτη αγωνία και το φόβο
που υπάρχει στους εργαζόμενους που ζητούν να προστα-
τευθούν. Η πλευρά της Δημοτικής Αρχής απαντά ότι για την
προστασία των εργαζομένων, εφαρμόζεται η εκ περιτροπής
εργασία, υπογραμμίζοντας ότι θα διασφαλιστεί απολύτως ο
μηχανισμός λειτουργίας του δήμου, στο πλαίσιο της ευθύνης
που υπάρχει να καλυφθούν οι ανάγκες της κοινωνίας που εί-
ναι πρόσταγμα. 

Για μια επικύρωση;
Ο νέος τρόπος λειτουργίας των ΚΕΠ όπου πλέον όλα γί-

νονται με τηλεφωνικά ραντεβού ασφαλώς και είναι ένα μέ-
τρο που υλοποιείται για την προστασία και του πολίτη και του
εργαζόμενου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν ένας πολίτης με-
ταβεί στο ΚΕΠ και ζητήσει να εξυπηρετηθεί, θα του κλείσουν
ραντεβού σε επόμενη μέρα. Όμως όταν κάποιος ζητά μια
απλή επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής και του κλείνουν
ραντεβού για τις 24 του μήνα… αυτό πάει πολύ. Και υπάρχουν
έντονες διαμαρτυρίες συμπολιτών μας για τον τρόπο που αν-
τιμετωπίστηκαν στο ΚΕΠ της Πλαστήρα που αγανάκτησαν,
επειδή αναγκάζονται για μια εξαιρετικά απλή τυπική διαδικα-
σία να περιμένουν τόσες μέρες…

Πήγαν με τις μάσκες!
Πριν πάει ο Παπαδημούλης στο σούπερ μάρκετ πήγε ο Άδωνις!

Φορώντας μάσκα έκαναν δηλώσεις ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος
Παπαθανάσης, από το σούπερ μάρκετ το οποίο επισκέφθη-
καν, όπως κάνουν τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Γεωργιάδης
ευχαρίστησε το προσωπικό των σούπερ μάρκετ λέγον-
τας: "Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό των σού-
περ μάρκετ που έχουν καταβάλλει προσπάθεια σε επί-
πεδο ηρωισμού αυτές τις ημέρες, έχουν ξεπεράσει τον
εαυτό τους". Σημειώνεται ότι από αύριο τα σούπερ μάρκετ
θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, λόγω κορωναϊού.

Δεν τους άρεσαν οι… Αυστριακοί
Δεν μπορούσαν να το καταπιούν! Την ενόχλησή τους για

την παρουσία αστυνομικών από χώρες της ΕΕ στον Έβρο,
στο πλευρό των Ελλήνων συνοριοφυλάκων που κρατούν
κλειστά τα ελληνικά σύνορα στις ορδές των παρανόμων με-
ταναστών που επιχείρησαν να περάσουν από την περιοχή
της Αδριανούπολης, αποκάλυψαν Τούρκοι αστυνομικοί λίγες ώρες
πριν το νυχτερινό επεισόδιο στις Καστανιές. Οι κομάντος της αυστρια-
κής δύναμης Cobra, οι οποίοι περιπολούν στα ελληνικά σύνορα στον
Έβρο, βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με με Τούρκους αστυνομικούς που
βρίσκονταν στην άλλη πλευρά του φράχτη. Κάποια από τα δεκατρία επίλε-
κτα μέλη της αυστριακής ομάδας Cobra, που βρίσκεται στην Ελλάδα από
την προηγούμενη εβδομάδα έπειτα από πρωτοβουλία της ελληνικής κυ-
βέρνησης, ενισχύοντας τις ελληνικές δυνάμεις που φυλούν τα σύνορά μας,
ρωτήθηκαν την Τρίτη από τους Τούρκους που βρέθηκαν απέναντί τους: «Τι
κάνετε εδώ, αφού δεν είναι η χώρα σας;». Οι κομάντος της αυστριακής
αστυνομίας απάντησαν στους Τούρκους αστυνομικούς σύμφωνα με το
“Πρώτο Θέμα”: «Εδώ είναι η χώρα μας και υπερασπιζόμαστε τα ευρω-
παϊκά σύνορα».  

Δεν βρήκαν στοιχεία!
Έχετε ακούσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στο Δια-

δίκτυο για τον κορωναϊό, όπως εκείνη που υποστηρίζει ότι ο SARS-CoV-
2 δημιουργήθηκε σε εργαστήριο από την κινεζική κυβέρνηση ή σε κά-
ποια αμερικανική στρατιωτική βάση ως βιολογικό όπλο. Ωστόσο,
ερευνητές της Scripps Research, μιας αμερικανικής μη κερδοσκοπικής
ιατρικής ερευνητικής οργάνωσης, που εστιάζει στην έρευνα και εκπαί-
δευση στις βιοιατρικές επιστήμες, ανέλυσαν τα στοιχεία που έχουν δει
το φως της δημοσιότητας για την αλληλουχία του γονιδιώματος του
φονικού κορωνοϊού και δεν βρήκαν «αποδείξεις» ότι δημιουργήθηκε
σε εργαστήριο. Αντίθετα η ανάλυσή τους δείχνει ότι ο ιός είναι προϊόν
φυσικής εξέλιξης. «Συγκρίνοντας τα διαθέσιμα δεδομένα αλληλουχίας
γονιδιώματος για γνωστά στελέχη κορωναϊού μπορούμε να πούμε ότι
ο SARS-CoV-2 προέκυψε από φυσικές διεργασίες», τόνισε ο συντάκτης
της έρευνας, δρ Κρίστιαν Άντερσεν, αναπληρωτής καθηγητής ανοσο-
λογίας και μικροβιολογίας. Βάσει των ευρημάτων τους οι ερευνητές θε-
ωρούν ότι ο νέος κορωνοϊός προήλθε από κάποιο άλλο ζώο -έναν εν-
διάμεσο ξενιστή – προτού περάσει στους ανθρώπους. Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για
να επιβεβαιώσει ακριβώς από που προήλθε ο ιός, οι ερευνητές ελπίζουν ότι με τη μελέτη τους
θα μπει ένα τέλος στα σενάρια ότι ο κορωναϊός είναι ανθρώπινο δημιούργημα. 

Η
Τουρκία έκλεισε τα
μεσάνυχτα τα σύ-
νορά της προς την
Ελλάδα και την
Βουλγαρία ανακοί-

νωσε το τουρκικό υπουργείο Εσω-
τερικών. Η Τουρκία λαμβάνει έκτα-
κτα μέτρα για να περιορίσει τα
κρούσματα κοροναϊού. Μάλιστα,
την Τρίτη στη γειτονική χώρα ση-
μειώθηκε και ο πρώτος θάνατος
ασθενούς που είχε νοσήσει από
τον ιό.

Σύμφωνα πάντως με πηγές των
τουρκικών μέσων ενημέρωσης,
κλείνουν μόνο τα χερσαία σύνορα,
ενώ έχουν σταματήσει και τα δρο-
μολόγια από θαλάσσης. Συγκεκρι-
μένα, δεν θα πραγματοποιείται εί-
σοδος και έξοδος ταξιδιωτών από
το Παζάρκουλε (Καστανιές) και τα
Ύψαλα (Κήποι) ούτε και από τα
σύνορα με την Βουλγαρία. 

Ωστόσο, θα επιτρέπεται η μετα-
φορά ιατρικών και εμπορικών αγα-
θών με οχήματα.

Μέτρα
Στο μεταξύ Πακέτο κοινωνικών

και οικονομικών μέτρων για την
αντιμετώπιση της επιδημίας του
κορωνοϊού ανακοίνωσε απόψε ο

Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, μετά από πολύωρη ευ-
ρεία σύσκεψη στο προεδρικό μέ-

γαρο στην Άγκυρα.
Ακολουθώντας τα βήματα των

ευρωπαϊκών χωρών, η Τουρκία συ-

νιστά στους πολίτες της να μείνουν
στο σπίτι τους και να μην βγαίνουν
παρά μόνο για την εργασία τους
και σε έκτακτη ανάγκη.

«Ο καλύτερος τρόπος να προ-
στατευθείτε από το COVID-19 είναι
να λάβει ο καθένας μέτρα προσω-
πικά. 

Όλα τα ληφθέντα ή προτεινό-
μενα μέτρα είναι για να παραμεί-
νουμε υγιείς και να μην προσβάλ-
λουμε και τους άλλους με τον ιό.
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να θέ-
σει σε κίνδυνο την υγεία της κοινω-
νίας από εγωισμό ή αμέλεια. Ο κα-
θένας έχει προσωπική ευθύνη να
προβεί σε αυτοθυσίες για χάρη της
υγείας και της ευημερίας ολόκλη-
ρης της κοινωνίας. 

Τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν
προσωρινά στην Τουρκία, όπως
και σε άλλες χώρες του κόσμου,
έως ότου τελειώσει ο κίνδυνος της
πανδημίας», ανέφερε ο Τούρκος
πρόεδρος στο διάγγελμά του, προ-
σθέτοντας ότι «Ήρθε η ώρα να κά-
νουμε από το σπίτι μας ό,τι θα κά-
ναμε».

Η Τουρκία έκλεισε τα σύνορά της

ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

@patris

Ζisis

Τον Μάιο βγαίνουμε
από τα σπίτια μας
και μπαίνουμε 
στα ψυχιατρεία!
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