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ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

Στο Ηράκλειο
το Παγκόσμιο
νέων 2022  

ΟΦΗ

Πένθος 
για την απώλεια
του Λέκκα  

Οι γάμοι πλέον 
γίνονται για... λίγους 

Με δύο μάρτυρες και δύο καλεσμένους το πολύ,  οι πολιτικοί γάμοι που
γίνονται στη Λότζια καθώς η επέλαση της πανδημίας έχει φέρει να
πάνω κάτω στις ζωές μας. Την τελευταία εβδομάδα έχουν τελεστεί τέσ-
σερις γάμοι και σήμερα αναμένονται άλλοι δύο χωρίς την παρουσία
γονέων και με συνοπτικές διαδικασίες.  Σελίδα 12

Σε ιδιότυπο καθεστώς
απομόνωσης το νησί  

Με το κλείσιμο και των ξενοδοχείων πόλης, αλλά και το σχέδιο διακοπής
των πτήσεων που εξετάζει η κυβέρνηση, η Κρήτη μπαίνει σε ένα ιδιό-
τυπο καθεστώς απομόνωσης. Σήμερα, η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρα-
κλείου συζητά για να αποφασιστεί ποιο ξενοδοχείο θα παραμείνει ανοι-
κτό, όπως προβλέπεται. Σελίδα 5

Μέτρα και στο Αστυνομικό Μέγαρο  

Μέτρα αυτοπροστασίας των αστυνομικών από τον κοροναϊό  αποφασίστηκαν σε σύσκεψη
που έγινε πριν λίγες ημέρες στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου με τους διοικητές των τμη-
μάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου και τον Α.Δ Ηρακλείου Ν. Σπυριδάκη. Τα μέτρα
ξεκίνησαν αμέσως και προβλέπουν την όσο το δυνατόν λιγότερη παρουσία πολιτών στις εγ-
καταστάσεις του Μεγάρου. Η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά και αποφασίζεται ο τρό-
πος εξυπηρέτησης του κάθε πολίτη.  Σελίδα 3

Οι φωτογραφίες με τα φορτηγά του Ιταλικού στρατού που έχουν μετατραπεί σε αυτοσχέδιες
νεκροφόρες έχουν σοκάρει την παγκόσμια κοινότητα. Πόσο μάλλον  τους ανθρώπους που…
αναπνέουν θάνατο. Στην περιοχή-επίκεντρο της επιδημίας ζει με την οικογένεια του ο φυσικο-
θεραπευτής Παντελής Θεοφανάκης, από την Επισκοπή Ηρακλείου. «Τα σύγχρονα κρεματόρια
της περιοχής δεν επαρκούν για τόσους νεκρούς και τους μεταφέρουν σε άλλες επαρχίες» ανα-
φέρει, στέλνοντας μήνυμα στους συμπατριώτες του να μείνουν στο σπίτι.  Σελίδα 7

“Παντού φέρετρα και νεκροί...” 

Σε καθεστώς... αντισηψίας και οι λαϊκές
Με γάντια, αντισηπτικά και μάσκες θα πραγματοποιούνται,
πλέον οι αγοραπωλησίες στις λαϊκές αγορές, οι οποίες ακολου-
θούν τις γενικές οδηγίες προφύλακης από τον κοροναϊό. Σε σχε-
τική σύσκεψη στην Περιφέρεια χθες εξειδικεύθηκαν τα επιμέ-
ρους μέτρα. Σελίδα 8

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ -ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥΣ

10 δισ. στην πραγματική οικονομία
Ε

πιπλέον μέτρα ύψους 10
δισεκατομμυρίων ευρώ,
800 ευρώ για όλους τους
εργαζόμενους, αλλά και
απόδοση δώρου Πάσχα

στο ακέραιο, ήταν μερικές από τις
χθεσινές δεσμεύσεις του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο
πλαίσιο του διαγγέλματος που έκανε
προς τον Ελληνικό λαό.  Ο πρωθυ-
πουργός ανακοίνωσε επιπλέον δώρο
για τους «ήρωες με τις πράσινες και

τις λευκές μπλούζες» ενώ τόνισε πως
η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από
δέκα χρόνια αντιμετωπίζεται ως ίσο
μέλος της Ευρώπης με τις υπόλοιπες
χώρες, μετά την ένταξη της στην πο-
σοτική χαλάρωση.  Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης τόνισε πως δεν μπορεί να
υπάρξει εφησυχασμός, επανέλαβε
πως οι επόμενοι δύο μήνες είναι δύ-
σκολοι, ενώ χαρακτήρισε κρίσιμο το
Σαββατοκύριακο για τη λήψη ή όχι
νέων μέτρων. Σελίδα 4

Τοκετός ελπίδα 
από έγκυο ασθενή!
Ελπίδα δίνει σε όλους μας η γέννηση του πρώτου απόλυτα υγιούς παιδιού
στην Ελλάδα από γυναίκα θετική στον κοροναϊό. Η γυναίκα και το νεογνό
είναι σε άριστη κατάσταση. Το μωρό είναι αρνητικό στον Covid-19.

Σελίδα 5

Πως βιώνουν
την κρίση

στη Γερμανία
Η πρόεδρος
της Ομοσπον-
δίας Κρητικών
Συλλόγων Ευ-
ρώπης, για-
τρός, κ. Ευτυ-
χία Olowson
Σαβιολάκη,
περιγράφει στην “Π” την κατάσταση που
επικρατεί στην Γερμανία. “Έχουν κλείσει
σχολεία και περισσότερα καταστήματα. Έχει
πιάσει πανικός τον κόσμο που ψωνίζει με-
ρικά είδη σε πολύ μεγάλες ποσότητες με
αποτέλεσμα να είναι άδεια τα ράφια σε
πολλά σουπερμάρκετ, ιδίως στα μακαρόνια,
το ρύζι, το αλεύρι και το χαρτί υγείας”.

Σελίδα 7

Η “καραντίνα” 
της Γαύδου  
Ακόμα και οι λιγοστοί κάτοικοι που μένουν χειμώνα
-καλοκαίρι σε σκηνές στην παραλία αποφεύγουν
τις άσκοπες μετακινήσεις και το συνωστισμό και
μένουν μέσα. Τα λιγοστά καφενεία είναι κλειστά,
ενώ κατεβασμένα ρολά έχουν και τα ξενοδοχεία
που υπάρχουν» Έτσι περιγράφει τη ζωή, τις τελευ-
ταίες ημέρες  στην ακριτική Γαύδο η δήμαρχος Λί-
λιαν Στεφανάκη, με τους λιγοστούς κατοίκους να
αγωνιούν- όπως όλος ο κόσμος- για το μέλλον και
τις εξελίξεις για τον κοροναϊό.  Σελίδα 7

Προσοχή στα τηλεφωνήματα - απάτες  
“Στον τραπεζικό  λογαριασμό μου είχα 9.020 ευρώ.
Ήταν οι κόποι μιας ζωής.  Μου τηλεφώνησε μια κο-
πέλα και μου συστήθηκε ως υπάλληλος  της  Mi-
crosoft και δυστυχώς εξαπατήθηκα. Αυτό όμως που
με εξοργίζει περισσότερο είναι ότι η Τράπεζα μου
όταν ζήτησα να ακυρώσει το έμβασμα μου είπε ότι
δεν μπορεί να το κάνει γιατί χρειάζονται 15 ευρώ,
που εγώ δεν έχω» Είναι η μαρτυρία μιας αλλοδαπής,
κατοίκου του Ηρακλείου, η οποία έπεσε κι εκείνη
θύμα των γνωστών απατεώνων που τηλεφωνούν με
σκοπό να υποκλέψουν τα στοιχεία των ανυποψία-
στων πελατών και να τους αδειάσουν τους τραπεζι-
κούς λογαριασμούς.   Σελίδα 3

Το 4ο κρούσμα 
της Κρήτης
και ο έκτος νεκρός
από τον κοροναϊό
στην ελληνική
επικράτεια

Αναμενόμενο χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς το 4ο
επιβεβαιωμένο κρούσμα του κοροναϊού στην Κρήτη.
Πρόκειται για άνθρωπο που ανήκει στο συγγενικό περι-
βάλλον των τριών πρώτων κρουσμάτων που τέθηκαν σε
καραντίνα στο σπίτι. Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τη χθε-
σινή ενημέρωση του εκπροσώπου του υπουργού υγείας
Σωτήρη Τσιόδρα, οι νεκροί από την επιδημία στη χώρα
αυξήθηκαν στους 6, τα συνολικά κρούσματα έφθασαν
τα 464 και ο μέσος όρος ηλικίας των νοσούντων είναι τα
68 έτη. Σελίδα 5 
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ΦΑΡμΑκΕΙΑ

κΛΙΝΙκΕΣ
Εφημερεύει το Βενιζέλειο, Τηλ. 2810-368000

ΒΟΥΛκΑΝΙΖΑΤΕΡ
Μαλαδάκης Γιώργος, λεωφ. Κνωσού 241, Τηλ. 2810-328575, 6979427279

Από 22.00 έως 8.30 π.μ. (όλη τη νύχτα)
Λαφνούν Αλ. Εθν. Αντιστάσεως 135, Τηλ. 2810-312001
Ανοικτά από 8.30 εως 21.00
Μπαλοθιάρη Ελ. λεωφ. Κνωσού 245, Τηλ. 2810-320177
Επιτροπάκη Ε.-Γενετζάκη Γ. Λεβήνουν 74, Τηλ. 2810-370290
Κάββαλος Ι. Θησέως 15 Ψαράδικα, Τηλ. 2810-287923
Ανοικτά από 8.30 έως 14.00 και 17.30 έως 24.00
Σαριδάκης Κ.-Σαριδάκης Ορ. Σμπώκου και Λευθεραίου 8, Τηλ. 2811-
103195
Αποστολάκης Εμμ. Ανθέων 40, Τηλ. 2810-361007
Ρούσσος Γ. Χ. Γιάνναρη 7, Τηλ. 2810-288534
Νικολαϊδης Εμμ. Ολύμπου 50, Τηλ. 2810-220574
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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

TΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1€, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 0,80 €

O κΑΙΡΟΣ ΣΗμΕΡΑ...
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Η μέρα έχει ξημερώσει πλέον τον Μάη. Έναν Μάη μετά από τα
τόσα που ζήσαμε και τέσταραν αντοχές, υπομονή, πίστη κι
αφοσίωση. Ακόμα δεν γελάμε. Αλλά
τουλάχιστον ελπίζουμε. Έξω έχει μια ζέστη
που με ανασταίνει. Ξυπνητήρι δεν χτυπά,
γιατί δεν χρειάζεται. Ρύθμισα πλέον το
βιολογικό μου ρολόι και τα πόδια αγγίζουν το
πάτωμα στις 7.01 ακριβώς για να χάνει το κορμί ελάχιστο μόνο
χρόνο από τη χαρά της ζωής. 
Πατώ στο χαλί που ακόμα δεν έχω βγάλει, επιθυμώντας μια ζεστή
θαλπωρή στην πρώτη επίγεια επαφή με τον πραγματικό κόσμο κι
ανοίγω πια με ευχαρίστηση κι όχι νωχελικά, τα λευκά παντζούρια
μου μυρίζουν άνοιξη και καθαριότητα. Οι αλλεργίες πλέον δεν με
αγγίζουν. Έχουν φύγει και αυτές. Αισθάνομαι σε όλο μου το κορμί
το άρωμα του καφέ που σε πολύ λίγο έχει γεμίσει την ψυχή με
ευχαρίστηση. Φορώ τις φόρμες μου και βγαίνω έξω χωρίς ζακέτα ή
μπουφάν. 
Πλάι στις κληματαριές, έχουν φτιάξει ένα ασπροκίτρινο πάπλωμα οι
μαργαρίτες, τόσο παχύ και τόσο όμορφο όσο καμία άνοιξη δεν
είχε προσφέρει. 
Μέσα στο πάπλωμα κείτονται γέροι, νέοι, παιδιά και μωρά, που
έχουν γίνει ένα, ανταλλάσοντας “καλημέρες” και λίγη από τη
γλύκα του μελιού, που με υπομονή υφαίνουν οι μέλισσες. 
Σκέφτομαι μέσα μου ότι όλο αυτό τον καιρό ήθελα να
κρατώ ημερολόγιο. Κι όμως δεν το έκανα. Όπως δεν το
έκανα όταν έριξα όλο το σπίτι κάτω για να θυμάμαι πως

ότι γκρεμίζεται, φτιάχνεται ξανά, ίσως και καλύτερο. Την παρακμή
και την αποσύνθεση δεν την ήθελα ούτε ως ανάμνηση. Ότι με

βαραίνει θέλω να το ξεχνώ. Καλύτερα που
γράφω τώρα. Καλύτερα, αφού ξέρω πως
έχουν τελειώσει όλα. 
Και σήμερα. σήμερα που δεν τσακώνομαι με
τον άγνωστο αλλά του μιλώ ξανά, όπως

μιλούν οι παππούδες στο χωριό, νιώθω γεμάτος. 
Νιώθω πως πάντα όταν κάτι χάνεται, κάτι άλλο γεννιέται. Μέσα
μου ένιωσα πως έκανα ένα μικρό ταξίδι. Ένα μικρό, δύσκολο κι
επικίνδυνο ταξίδι, από αυτά που κάποιοι πληρώνουν για να
κάνουν, προκειμένου να αναμετρηθούν με τις αντοχές και τον
θάνατο.  Μόνο που η επιστροφή δεν με έφερε στο αύριο. Με έφερε
στο χθες. Στο χθες το παιδικό, που ξέραμε να μιλάμε λίγο πιο
αληθινά, ξέραμε να αγαπάμε λίγο πιο αληθινά, ξέραμε να ζούμε
πάνω από το “λίγο ακόμα”. Κι αυτό το χθες δεν με ενοχλεί. Ίσως
ήταν ανάγκη πάνω σ’ αυτό το χθες να χτίσει η γενιά μου ένα

καινούριο αύριο, γιατί το σήμερα έμπαζε τόσα νερά, που είχε
πνιγεί προτού το καταλάβει. Πιάνω λοιπόν ξανά παλάμη και
μυστρί. Αφήνω στη φύση τις μαργαρίτες γιατί θέλω να βλέπω
τη ζωή και όχι τη φθορά τους σ’ ένα στεφάνι. 
Και τώρα που ξέρω πως όλοι πλέον καταλαβαινόμαστε μεταξύ

μας, δεν με νοιάζει αν η δική μου λάσπη είναι λίγη ή πολλή.
Είμαι σίγουρος πως το “μαζί” θα ξαναχτίσει όσα πρέπει να

χτιστούν.  

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μια άλλη Πρωτομαγιά με παλάμη και μυστρί 

Του Γιάννη Ζωράκη

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ δρομων στη Κρήτη μετά τον πόλεμο (πηγή φωτογραφίας, dmitri Kessel, 1948)
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KPHTIKA

O.. Επικρητικός

ΚΑΛΗΜΕΡΑ και καλό κουράγιο που μας
έλεγε κάποτε ένας Ευρωπαίος επίτροπος.  Και
να ξέρετε ότι ακόμη δεν έχουμε κλείσει δύο
εβδομάδες.

ΠΟΥ θα πάει αυτό το πράγμα; Κανένας
δεν ξέρει. Ουδείς γνωρίζει πώς θα τελειώσει
αυτή η ιστορία…

ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΑ πράγματα αυτά
που ζούμε έτσι κι αλλιώς. Μοναδικά. Και δεν
πρέπει να το ξεχνάμε.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ίσως της σοβαρότητας και
το τηλεοπτικό διάγγελμα της καγκελαρίου
Άγγελας Μέρκελ – το πρώτο της 15ετους θη-
τείας της. Μέχρι τώρα, η κυρία Μέρκελ απέ-
φευγε επιμελώς τις φορτισμένες εμφανίσεις,
περιοριζόταν στο καθιερωμένο πρωτοχρο-
νιάτικο μήνυμά της. 

«ΕΙΝΑΙ σοβαρό, πάρτε το σοβαρά!», ήταν
η δραματική της έκκληση προς τους πολίτες,
ενώ η Γερμανία κατεβάζει σταδιακά τα
«ρολά» απ’ άκρη σ’ άκρη.

ΕΠΡΕΠΕ να έρθει ο κοροναϊός για να συμ-
μετάσχουμε κι εμείς στο πάρτι! Η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποδεσμεύει 750
δισεκατομμύρια ευρώ για την επαναγορά
δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, μια ένεση
ρευστότητας για να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυ-
πος της πανδημίας του κορωναϊού στην ευ-
ρωπαϊκή οικονομία.

ΚΑΙ σε αυτό περιλαμβάνονται και τα ελλη-
νικά ομόλογα. Κατάλαβαν τελικά ότι δεν…θα
τα πάρουν μαζί τους!

(ΒΕΒΑΙΑ αυτά…τα περί μεγάλης επιτυχίας
της κυβέρνησης δεν χρειαζόταν. Ο κόσμος
ξέρει και βγάζει τα συμπεράσματά του)

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. Αναστέλλεται από αύριο (και
για όσο θα διαρκεί η κρίση του ιού) η λει-
τουργεία των εισπρακτικών εταιρειών. Χρει-
αζόταν.

ΚΑΛΟ θα ήταν να μην ανακοινώνουν
φάρμακα και ουσίες που βοηθούν (λένε)
στον ιό γιατί τρέχουν σαν παλαβοι στα φαρ-
μακεία και τα σηκώνουν όλα.

ΟΤΑΝ το 1606 ο Σαίξπηρ ήταν σε καραν-
τίνα εξαιτίας της πανούκλας, έγραψε τον Βα-
σιλιά Ληρ. Τι σημαίνει αυτό αγαπητή μου;
ΘΑ αρχίσεις να γράφεις;

ΝΑ ΔΕΙΤΕ που αυτό που κυκλοφόρησε ως
αστείο ότι η Dettol θα αγοράσει την Ama-
zon θα… γίνει στο τέλος. Και θα πάρει και…
μερικές αεροπορικές εταιρείες και τράπεζες!

ΦΥΣΙΚΑ Dettol είναι η εμπορική ονομασία
μιας σειράς προϊόντων υγιεινής που κατα-
σκευάζονται από την Reckitt Benckiser. Τα
προϊόντα χρησιμοποιούνται για τον καθαρι-
σμό τραυμάτων και για την απολύμανση επι-
φανειών.

Κριός: Ωθείστε να πάρετε δυναμικές πρωτοβου-
λίες και να ξεχωρίσετε. Η μέρα μπορεί να δείξει
καλή, αν δείξετε και εσείς την κατάλληλη διάθεση.
Τυχεροί αριθμοί: 15,6,9. 
Ταύρος: Εγκαινιάζετε μία περίοδο έντονης εσω-
στρέφειας. Μπορείτε να ασχοληθείτε με διαγνώ-
σεις και προβλέψεις και με πλάνα που θέλουν
επανεξέταση. Τυχεροί αριθμοί: 16,7,8. 
Δίδυμοι: Κάποια γεγονότα δείχνουν από μόνα τους
περίεργα. Συγκρατήστε όσο μπορείτε την φαντασία
σας, σκεφτείτε απλά και λειτουργήστε θετικά. Τυχε-
ροί αριθμοί: 17,8,11,6. 
Καρκίνος:  Σήμερα δεν βλέπω να μπορείτε να
ασχοληθείτε με σοβαρά επαγγελματικά θέματα,
καθώς στρέφετε την προσοχή σας στις εξελίξεις
των ημερών. Τυχεροί αριθμοί: 18,9,8,10. 
Λέων: Δείξτε υπομονή και καρτερία και αποφύγετε
σήμερα τα δύσκολα. Μην περιμένετε τίποτα το συν-
ταρακτικό. Είναι μέρες που απλά περνάνε. Τυχεροί
αριθμοί: 19,10,1,13,6. 
Παρθένος: Αλλαγές έρχονται στις προσωπικές και
στις επαγγελματικές σας σχέσεις. Μπορείτε να τα
χειριστείτε άριστα, αντιμετωπίζοντας οποιαδήποτε
πρόκληση. Τυχεροί αριθμοί: 20,11,2,8,12. 
Ζυγός: Ξεπεράστε κάποια περίεργα αισθήματα,
προκαταλήψεις ή έμμονες ιδέες που θα έχουν επί-
δραση και θα δημιουργήσουν ένταση με τους γύρω
σας.Τυχεροί αριθμοί: 21,12,3,15,6. 
Σκορπιός: Ωθείστε να γίνετε πιο πρακτικοί και απο-
τελεσματικοί ενώ προσέξτε γιατί πολύ πιθανόν να
έχετε αντιδράσεις λίγο εκρηκτικές. Τυχεροί αριθμοί:
22,13,4,8,14. 
Τοξότης: Η διάθεσή σας είναι να ακούσετε τα προ-
βλήματα των άλλων, να ασχοληθείτε με κάποιες
λεπτομέρειες, ενώ είναι πολύ πιθανόν να έχετε
έκτακτα έξοδα. Τυχεροί αριθμοί: 23,14,5,17,6. 
Αιγόκερως: Η προσοχή σας θα είναι στραμμένη
στο σπίτι και στην οικογένεια ενώ από την άλλη
πλευρά μπορείτε να δείξετε το δυναμικό σας πρό-
σωπο. Τυχεροί αριθμοί: 15,6,9. 
Υδροχόος: Παρόλο που μπορείτε να διαφημίσετε
τον εαυτό σας με τον καλύτερο τρόπο, νιώθετε ότι
ενισχύετε το εσωτερικό σας άγχος. Τυχεροί αριθ-
μοί: 16,7,10,6. 
Ιχθύς: Ίσως εξετάζετε σημαντικές αποφάσεις
αλλά αυτό γίνεται με ένταση. Μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε με τρόπο που οι άλλοι σας αποδέχονται.
Τυχεροί αριθμοί: 17,8,9. 

E-mail: eleni.astro70@gmail.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

... πάντα όταν κάτι χάνεται,
κάτι άλλο γεννιέται

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Συμπληρώθηκε 1 χρόνος από τον θά-
νατο του αγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα, 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 αποφασί-

σαμε να μην πραγματοποιηθεί μνημόσυνο για να μην μπει κανέ-
νας 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
Επιτροπάκη, 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

Γ΄ Χαιρετισμοί
ανατολή Ηλίου 6.27•δύση Ηλίου 18.37
σελήνη 26 ημερών
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: 1947... Δολοφονείται
στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης 
Ζέβγος, κορυφαίο στέλεχος 
του ΚΚΕ και του ΕΑΜ
1966... Πεθαίνει ο Δημήτριος
Γαλάνης, Έλληνας 
χαράκτης.

Είναι γνωστό, ότι με Κυβερνητική απόφαση, ανεστάλη η τέλεση
όλων των Ιερών Ακολουθιών στους Ιερούς Ναούς της Χώρας μας,
εντός των πλαισίων των μέτρων προστασίας για τη διάδοση του
κοροναϊού.

Κατόπιν τούτων, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ανακοινώνει ότι
οι ευσεβείς Χριστιανοί μπορούν να παρακολουθούν τις Ιερές
Ακολουθίες καθημερινά, οι οποίες τελούνται σε συγκεκριμένους
Ναούς κεκλεισμένων των θυρών, (πρωί 7.30΄π.μ και εσπέρας
6.00΄ μ.μ.), μέσω του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ι. Αρχιεπισκο-
πής Κρήτης «Τό Φως», στη συχνότητα 99,7 FM.

Επίσης, ο τηλεοπτικός σταθμός «KΡΗTΗ TV» και ο Ραδιοφω-
νικός Σταθμός «ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ 101,5 FM» θα αναμεταδίδουν
την Ακολουθία των Χαιρετισμών και τις Κυριακάτικες Θείες Λει-
τουργίες.

Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, 19 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΩΡΕΑΣ
Ευχαριστούμε τον κ. Στέφανο και την κα

Ιωάννα Κορτσιδάκη για τη δωρεά τους (300
ευρώ) εις μνήμην Μιχάλη Λέκκα.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. της Εταιρείας για τη νόσο Alzheimer και την

Υγιή Γήρανση Ηρακλείου  «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 

(μια εικόνα από το μέλλον)

ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού, αδελφό και θείο 

ΜΙΧΑΛΗ ΕΜΜ. ΛΕΚΚΑ
(ΣΥΝ/ΧΟ ΕΜΠΟΡΟ)

Κηδεύομε την Παρασκευή 20 Μαρτίου
2020 και ώρα 11π.μ. από τον Ιερό Ναό
του Αγίου Κωνσταντίνου (Α’ Κοιμητή-
ριο Ηρακλείου) όπου και θα ψαλεί η νε-

κρώσιμος ακολουθία σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω των
ειδικών συνθηκών που επιτάσσουν τα μέτρα της κυβέρνησης.
Η σύζυγος: Καίτη Λέκκα.
Τα παιδιά: Μανώλης και Ελίζα Λέκκα, Αλέξης και Γιώτα
Λέκκα.
Τα εγγόνια.
Τα αδελφια: Νίκος Λέκκας, Μαρία και Γιάννης Κληρονόμου,
Μαρία Ευαγγ. Λέκκα, Μάνος και Κατερίνα Μυλωνάκη, Γιάννης
και Έλσα Ανδρουλάκη.
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020
40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση
της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας,
γιαγιάς και θείας 

ΑΡΓΥΡΗΣ χας ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΟΥΡΔΗ

σε στενό οικογενειακό κύκλο, σεβόμενοι
απόλυτα τις οδηγίες της Πολιτείας, αυτές

τις δύσκολες για όλους μας στιγμές.
Τα παιδιά: Μαγδαληνή και Κώστας Μπερτσιάς,  Γιάννα και Κώ-
στας Βαρβεράκης.
Τα εγγόνια: Γιώργος και Μαριλένα, Αντώνης-Βασιλική,
Ιωάννης και Ελένη,  Άργυ-Λευτέρης.
Τα δισέγγονα:  Κωνσταντίνος-Αριάδνη.
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς. 

ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Σεβόμενοι τις αποφάσεις των επιστημόνων και της πολιτείας σχε-
τικά με τα μέτρα πρόληψης για το κοροναϊό, αποφασίσαμε αντί
ετήσιου μνημοσύνου για τον σύζυγο και πατέρα μας  

ΜΑΝΟ ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
να δωρίσουμε ποσό 1.000 ευρώ για το ορφανοτροφείο και το γη-
ροκομείο της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλυβιανής.
Η σύζυγος: Ρέμη Κουλεντάκη.
Τα παιδιά: Γιάννης Κουλεντάκης-Ελένη Χαλκιαδάκη, Μαίρη
Κουλεντάκη-Διαμαντής Κοφτερίδης.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Εναρμονιζόμενοι με τις υποδείξεις και ανακοινώσεις του Οικ.
Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Κρήτης και για μας προέχει
η ανθρώπινη υγεία. Γι’ αυτό ματαιώνεται η τέλεση μνημοσύνου
της αγαπημένης μας  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕΤΟΥΣΗ-ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
που θα γινόταν στις 22/03/2020 στα Άνω Καλέσσα.
Η οικογένειά της αντ’ αυτού προσέφερε συσσίτια σε άπορους συ-
νανθρώπους μας.

Η οικογένειά της

ΚΗΔΕΙΑ
Την λατρευτή μας θεία 

ΠΕΛΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
(ΕΤΩΝ 95)

Κηδεύουμε την Παρασκευή 20 Μαρτίου
2020. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί
στη 1μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως
του Κυρίου (Νέο Κοιμητήριο).
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

Σημ.: Η κηδεία θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
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Η πανδημία “δένει”
τα ιδιωτικά σκάφη
Τον προσωρινό περιορι-

σμό του κατάπλου ιδιωτικών
πλοίων (σκαφών) αναψυχής
ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο
Ηρακλείου.

Στην ανακοίνωση αναφέ-
ρεται:

“Από το κεντρικό Λιμεναρ-
χείο Ηρακλείου ανακοινώνε-
ται ότι αποφασίστηκε ο προ-
σωρινός περιορισμός εν όλω
του κατάπλου ιδιωτικών
πλοίων (σκαφών) θαλάσσιας
αναψυχής σε ελληνικά λιμά-
νια, προερχόμενων από οποι-

ονδήποτε γεωγραφικό προ-
ορισμό, καθώς και η με οποι-
ονδήπτοε τρόπο αποβίβαση
επιβατών από τα σκάφη
αυτά, για προληπτικούς λό-
γους προστασίας της δημό-
σιας υγείας από την περαι-
τέρω διάδοση του κοροναϊού
στην ελληνική επικράτεια.

Οι προαναφερθείσες απα-
γορεύσεις ισχύουν για το
χρονικό διάστημα από
19/3/2020 και ώρα 07.00
έως 19.4.2020 και ώρα
07.00.

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ… ΔΙΧΑΖΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

Η απάντηση της εξωτερικής φρουράς στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους
Απάντηση στις αιχμές του προέδρου

των σωφρονιστικών υπαλλήλων  σχε-
τικά με τη διαδικασία θερμομέτρησης
των εισερχομένων στη φυλακή από
τους υπαλλήλους της εξωτερικής φρου-
ράς δεδομένου ότι το κατάστημα δια-
θέτει μόνο εσωτερικό θυρωρείο, δίνει
ο πρόεδρος των υπαλλήλων εξωτερικής
φρούρησης των φυλακών, Γιάννης Συ-
κιωτάκης.

”Με έκπληξη ενημερωθήκαμε για
τους χαρακτηρισμούς του Προέδρου
της σωφρονιστικής υπηρεσίας του κα-
ταστήματος κράτησης Αλικαρνασσού
και αφορούν την υπηρεσιακή υπό-
σταση της εξωτερικής φρουράς. Προς

αποκατάσταση της πραγματικότητας
θέλω να δηλώσω ότι: η υπηρεσία της
εξωτερικής φρουράς του καταστήματος
κράτησης Αλικαρνασσού, αποτελεί μία
ειδική ένοπλη και ένστολη υπηρεσία η
οποία λειτουργεί με κανόνες, έχοντας
συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιό-
τητες, πράγματα που απ’ ότι φαίνεται
δεν είναι γνωστά σε κάποιους.

Θέλω να κάνω γνωστό προς όλους,
ότι η υπηρεσία της εξωτερικής φρου-
ράς καταστήματος κράτησης Αλικαρ-
νασσού, με βάση επίσημων στοιχείων,
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ανά την
Ελλάδα, σε μεταγωγές κρατουμένων,
σε φυλάξεις κρατουμένων σε νοσηλευ-

τικά ιδρύματα και σε εκτελέσεις εκτά-
κτων μεταγωγών. Είμαστε από τις ελά-
χιστες υπηρεσίες εξωτερικής φρούρη-
σης, που εκτελεί μεταγωγές
κρατουμένων που αιτούνται άσυλο
(περιφερειακό γραφείο ασύλου Κρή-
της). 

Σεβόμενοι το πλήθος των σωφρονι-
στικών υπαλλήλων, με τους οποίους
συνεργαζόμαστε αρμονικά, χαρακτη-
ρίζω τις προσωπικές απόψεις του Προ-
έδρου της σωφρονιστικής υπηρεσίας
του καταστήματος κράτησης Αλικαρ-
νασσού και αφορούν την υπηρεσία της
εθνικής φρουράς, ως ανυπόστατες και
εντελώς αβάσιμες. Συμφωνούμε ότι, οι

άσκοπες μετακινήσεις κρατουμένων θα
πρέπει να σταματήσουν, ώστε να προ-
φυλαχτούν τα καταστήματα κράτησης
από τον κοροναϊό.

Όσον αφορά τα μέτρα προφύλαξης
και κατανοώντας ότι βρισκόμαστε σε
“πόλεμο”, οι υπάλληλοι της εξωτερικής
φρουράς, με ιδία έξοδα, έχουμε προ-
μηθευτεί μάσκες και αντισηπτικά. Πρέ-
πει όλοι να συνδράμουμε ώστε να προ-
στατεύσουμε τους εαυτούς μας, τις
οικογένειές μας, αλλά και τους συνα-
δέλφους μας. Καλό είναι να ενεργοποι-
ηθούμε όλοι και να μην τα περιμέ-
νουμε όλα από την πολιτεία. Α μη τι
άλλο είμαστε Επαγγελματίες”.

Κι άλλος καφετζής
στο... δόκανο

Μία ακόμα σύλληψη ιδιο-
κτήτη καταστήματος υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος
(καφενείο) που αγνόησε τις
σχετικές οδηγίες και άνοιξε
το καφενείο του. 
Πρόκειται για έναν
51χρονο στον Πλατανιά
Χανίων, ο οποίος αναμένε-

ται να οδηγηθεί στο Αυτό-
φωρο. 

Υπενθυμίζεται ότι την τε-
λευταία εβδομάδα, και από
τη μέρα που ανακοινώθηκε
το προληπτικό κλείσιμο αυ-
τών των καταστημάτων,
έχουν συλληφθεί τουλάχι-
στον 7 άτομα στην Κρήτη.

Μέτρα προστασίας και απολύμανση στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου
Μέτρα αυτοπροστασίας

των αστυνομικών από τον κο-
ροναϊό  αποφασίστηκαν σε
σύσκεψη που έγινε πριν λίγες
ημέρες στο Αστυνομικό Μέ-
γαρο Ηρακλείου, με τους διοι-
κητές των τμημάτων της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας
Ηρακλείου και τον Α.Δ Ηρα-
κλείου Ν. Σπυριδάκη. Τα μέ-
τρα ξεκίνησαν αμέσως και
προβλέπουν την όσο το δυνα-
τόν λιγότερη παρουσία πολι-
τών στις εγκαταστάσεις του
Μεγάρου. Η κάθε περίπτωση
εξετάζεται ξεχωριστά και απο-
φασίζεται ο τρόπος εξυπηρέ-
τησης του κάθε πολίτη. Για
παράδειγμα, όπως λέει στην
«Π» ο υποδιοικητής της Τρο-
χαίας Στέλιος Καρακούδης,
εάν ο πολίτης επιθυμεί να πά-
ρει πίσω τις πινακίδες ή το δί-
πλωμά του, τροχονόμοι που
βρίσκονται στον εξωτερικό
χώρο τον κατευθύνουν προς
το κλουβάκι του ανακριτικού
της τροχαίας. «Εκεί συνάδελ-
φος μιλάει μέσω ασυρμάτου
με το ανάλογο γραφείο και ο
πολίτης παραλαμβάνει τα έγ-
γραφά του από έναν άλλο
αστυνομικό που θα του τα
παραδώσει χωρίς ο πολίτης

να χρειαστεί να εισέλθει στο
εσωτερικό του μεγάρου».

Μία ανάλογη διαδικασία
ακολουθήθηκε και σε όσους
οφείλουν να εμφανίζονται
κάθε 1η και 15 του μήνα στην
Ασφάλεια Ηρακλείου. Το «πα-
ρών» δινόταν εξωτερικά από
αστυνομικούς της συγκεκρι-
μένης υπηρεσίας.

Αναφορικά με τις ενστάσεις
αλλά και τα αιτήματα εκείνα
που αφορούν σε αντίγραφα
από το βιβλίο συμβάντων των
αστυνομικών τμημάτων και
υπηρεσιών, οι αστυνομικοί
λένε ότι αυτά γίνονται μόνο
με ηλεκτρονική αλληλογρα-
φία. Φυσικά εάν κάποιος ηλι-
κιωμένος δεν έχει e-mail ή
κάποιος που δεν έχει εξοικειω-
θεί με την τεχνολογία, υπάρ-
χουν και γι αυτές τις περιπτώ-
σεις στελέχη της αστυνομίας
που αναλαμβάνουν αυτή τη
δουλειά.

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και
ημέρες με εντολή του Αρχη-
γείου της ΕΛ.ΑΣ αποφασί-
στηκε ότι για τα διαβατήρια
και τις ταυτότητες, χρειάζεται
προηγουμένως ο πολίτης να
έχει τηλεφωνήσει με το αντί-
στοιχο τμήμα και να κλείσει

ραντεβού. 

Απολύμανση 

Ξεκίνησε χθες με πρωτο-
βουλία της Ένωσης Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Νομού Ηρα-
κλείου η απολύμανση των
χώρων του αστυνομικού με-
γάρου Ηρακλείου. Σύμφωνα
με τον πρόεδρο της συνδικα-
λιστικής Ένωσης των Αστυνο-
μικών Γιώργο Πικράκη,  «σή-
μερα (χθες) ξεκίνησε η
απολύμανση του αστυνομι-

κού μεγάρου. Θα απολυμαν-
θούν όλα τα οχήματα της
Αστυνομίας ενώ τις επόμενες
ημέρες τα συνεργεία θα πάνε
και σε όλα τα τμηματα της
υπαίθρου».

«Η Ένωσή μας ανέλαβε το
κόστος αυτής της διαδικασίας
γιατί το κονδύλι για απολύ-
μανση από το Αρχηγείο δεν
έχει εγκριθεί, παρά το ότι το
αίτημα έγινε εγκαίρως από τη
Διεύθυνση Αστυνομίας» ανα-
φέρει ο κ. Πικράκης.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται και σε υπηρεσιακό βαν
στο προαύλιο του Μεγάρου

Απολύμανση σε χώρους του Αστυνομικού Μεγάρου

“ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ” ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Πληθαίνουν και στο Ηράκλειο τα θύματα
των απατεώνων στο όνομα της... Microsoft

“Σ
τον τραπεζικό  λογα-
ριασμό μου είχα
9.020 ευρώ. Ήταν οι
κόποι μιας ζωής.
Μου τηλεφώνησε μια

κοπέλα και μου συστήθηκε ως υπάλλη-
λος  της  Microsoft και δυστυχώς εξαπα-
τήθηκα. Αυτό όμως που με εξοργίζει πε-
ρισσότερο είναι ότι η Τράπεζα μου όταν
ζήτησα να ακυρώσει το έμβασμα μου
είπε ότι δεν μπορεί να το κάνει γιατί χρει-
άζονται 15 ευρώ, που εγώ δεν έχω» Είναι
η μαρτυρία μιας αλλοδαπής, κατοίκου
του Ηρακλείου, η οποία έπεσε κι εκείνη
θύμα των γνωστών απατεώνων που τη-
λεφωνούν με σκοπό να υποκλέψουν τα
στοιχεία των ανυποψίαστων πελατών και
να τους αδειάσουν τους τραπεζικούς λο-
γαριασμούς. 

Η νέα απάτη που είχε άσχημο τέλος
για την ίδια έγινε πριν λίγες ημέρες. Ακο-
λουθήθηκε η συνηθισμένη  διαδικασία.
Την κάλεσαν στο σταθερό της τηλέφωνο
και της έδωσαν έναν αριθμό, τον οποίο
έκανε το λάθος να περάσει στο κινητό
της τηλέφωνο. Από εκεί και μετά ήταν
όλα προδιαγεγραμμένα… «Πήγα σε ΑΤΜ
και είδα ότι ο λογαριασμός μου είχε αδει-
άσει» αναφέρει η ίδια. «Ο κόσμος θα
πρέπει να γνωρίζει ότι είναι απατεώνες.
Να μην ξεγελαστούν όπως εγώ» τονίζει. 

Η απογοήτευσή της συνεχίστηκε όταν
από την τράπεζα της είπαν ότι δεν μπο-
ρούν να κάνουν κάτι. «Μα γιατί έστειλαν
το έμβασμα χωρίς να με ρωτήσουν;» διε-
ρωτάται, αλλά απάντηση από το πιστω-
τικό κατάστημα δεν πήρε. «Θα στραφώ
εναντίον τους και μακάρι να βρεθούμε
όλοι που εξαπατηθήκαμε να κάνουμε μια
ομαδική μήνυση. Η τράπεζα έπρεπε να
μας προστατεύσει κι όχι να δίνει τα λε-
φτά μας χωρίς να μας ρωτάει».

Πάντως, όπως αναφέρουν οι πληρο-

φορίες της «Π», τα τηλεφωνήματα τις τε-
λευταίες ημέρες από τους απατεώνες σε
Ηρακλειώτες είναι εκατοντάδες. Αυτό
που θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος εί-
ναι ότι η Microsoft δεν ακολουθεί αυτού
του είδους τις διαδικασίες με τους πελά-
τες της.

Ενημέρωσε τη Δίωξη 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

Αναγνώστης της «Π» αναφέρει μία
άλλη μορφή απάτης, για την οποία ενη-

μέρωσε τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος. Στο μήνυμα του προς την «Π»
αναφέρει:

«Εργάζομαι σε δημόσια υπηρεσία.
Μου τηλεφώνησαν με ηχογραφημένο
μήνυμα, στο υπηρεσιακό σταθερό, ώρα
13.22 19/3/2020 από το 2120001.
Μου είπαν “Συγχαρητήρια κερδίσατε
640ευρώ από το σούπερ μάρκετ προ-
σφορών. Πατήστε το ένα για να συνεχί-
σετε.” Φυσικά δεν το πάτησα. Αν πα-
τούσα προφανώς θα συνδεόταν με
κάποιο νούμερο υψηλής χρέωσης

π.χ.901χχχ.
Δεν έφταναν οι πολλές κλήσεις που

είχα σπίτι  από 0049 Γερμανία, 0044 Αγ-
γλία, 0035 Βουλγαρία και δεν τα σηκώ-
ναμε. Αν έπαιρνε κανένας φίλος δε ρί-
σκαρα να το μάθω.

Αν από το 2120001543 καλούσαν
σπίτι και απαντούσαν οι ηλικιωμένοι γο-
νείς μου, ή τα παιδιά μου θα πατούσαν
το ένα και θα χρεωνόμουν εγώ. Είναι
νόμιμο αυτό; Φαίνεται και το νούμερό
τους! Τόση διαφθορά σε αυτή τη
χώρα;»

Του Θάνου Περβολαράκη

Προσοχή δεν είναι υπάλληλοι της Microsoft αλλά απατεώνες

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ

Αύριο η κηδεία 
του Μ. Αγιομυργιανάκη

Αύριο το  μεσημέρι
θα τελεστεί η κηδεία
του περιφερειακού
συμβούλου από την
Αμαλιάδα, και Κρητι-
κού - με καταγωγή
από το Αρκαλοχώρι -
Μανώλη Αγιομυργιαν-
νάκη, του πρώτου Έλ-
ληνα που έχασε τη
ζωή του από τον κορο-
ναϊό.

Σύμφωνα με πληρο-
φορίες του patris-
news.com, το μεση-
μέρι της Πέμπτης
δόθηκε η άδεια από
την Μητρόπολη
Ηλείας για την τέλεση
της κηδείας, στον Ιερό
ναό Αγίου Αθανασίου
στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, το φέρε-

τρο θα φτάσει 2 λεπτά
πριν την έναρξη της
κηδείας και εντός του
ναού θα βρίσκονται
μόνο οι στενοί του
συγγενείς.

Σήμερα, βγήκε το
αποτέλεσμα της επα-
ναληπτικής εξέτασης
των παιδιών του άτυ-
χου 66χρονου, το
οποίο είναι αρνητικό.

ΣΥΛΛΗΨΗ

Έκλεβε πορτοφόλια 
και χρέωνε κάρτες

Μια 40χρονη από τον Άγιο Νικόλαο
συνέλαβαν αστυνομικοί της Ασφά-
λειας γιατί έμπαινε σε εμπορικά κατα-
στήματα, δημόσιες υπηρεσίες  αλλά
και νοσοκομεία και έκλεβε τα πορτο-
φόλια των εργαζομένων. Η ίδια χρησι-

μοποιούσε και τις κάρτες ανάληψης
χρημάτων και έκανε ανέπαφες αγορές.

Συνελήφθη χθες στο σπίτι όπου φι-
λοξενούνταν στο Ηράκλειο και στην
κατοχή της βρέθηκαν ναρκωτικές ου-
σίες.
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ΕΡΤ1
10:00 Επικοινωνία, 12:00 Ειδήσεις,
13:00 Συνδέσεις, 15:00 Ειδήσεις,
16:00 Covid  19:  Συνεχής  Ενημέ-
ρωση, 17:30 Ειδήσεις, 18:00 Covid
19: Συνεχής Ενημέρωση, 19:00 Ει-
δήσεις,  20:40 10,  22:00 Θα  σε
κάνω  βασίλισσα,  23:40 Ειδήσεις,
00:00 True detective,  01:00 Cool
Daddio: The Second Youth of R. Ste-
vie  Moore,  02:30 Ταξιδεύοντας
στην Ελλάδα, 03:10 True detective,
04:15 Cool  Daddio:  The  Second
Youth of R. Stevie Moore, 05:40 Σαν
σήμερα τον 20ο αιώνα.

ΕΡΤ2
07:00 Molang, 07:20 Λουί,  07:30
Ο Μουκ, 07:55 Σκίουρος της συμφο-
ράς, 08:00 Η Τίλι  και  οι φίλοι  της,
08:35 Γάτος  Σπιρουνάτος,  09:00
Ψέματα και αλήθεια έτσι είναι τα πα-
ραμύθια,  09:30 Ο  Γύρος  του  κό-
σμου με 80 βιβλία, 10:00 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 Τα ξύλινα σπαθιά,
15:00 Στα φτερά του έρωτα,  16:00
Έξι αδελφές,  18:00 Ο παράδεισος
των κυριών, 19:00 Ακολουθία Γ' Χαι-
ρετισμών  LIVE, 21:00 Η  αυλή  των
χρωμάτων,   23:00 Λαίδη Μάκβεθ,
00:30 Πέγκι Γκούγκενχαϊμ:Εθισμένη
στην Τέχνη, 02:00 Η Ιστορία της Επι-
στημονικής  Φαντασίας,  03:00 Στα
φτερά του έρωτα, 04:00 Η αυλή των
χρωμάτων.

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 Μονκ,  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 Η  Χιονάτη
και ο κυνηγός, 23:30 Mad Max: Ο
δρόμος της οργής, 02:00 Το άγγιγμα
του δολοφόνου, 04:15 Person of In-
terest. 

ΣKAΪ
06:00 Σήμερα, 10:00 Αταίριαστοι,
12:00 Ενημερωτική εκπομπή, 14:00
Ειδήσεις, 15:00 Καλό Μεσημεράκι,
17:00 Ειδήσεις στη  νοηματική
γλώσσα,  17:05 My  Style  Rocks,
19:50 Ειδήσεις,  21:30 8  Λέξεις,
22:30 My  Style  Rocks,  02:15 Το
άρωμα: Η ιστορία ενός δολοφόνου,
04:45 Αταίριαστοι.

OPEN BEYOND
10:00 Η Αλίκη στη χώρα των θαυ-
μάτων  (Alice  In  Wonderland),
12:00 Άριστη γεύση Best Of, 13:00
Ειδήσεις,  14:00 Μεσημέρι  Yes,
15:30 Θυρίδα τηλεπώλησης, 15:45
Άλλος για το εκατομμύριο, 17:45 Ει-
δήσεις στη  νοηματική  γλώσσα,
18:00 Open  Ελλάδα, 19:30 Ειδή-
σεις, 21:00 Ο πόλεμος των κόσμων
(War Of The Worlds), 23:30 Crimi-
nal  Minds,  01:30 Travel  Guide,
02:30 Ο Κοριολανός (Coriolanus),
04:30 Επανάληψη προγράμματος.

MEGA
09:10 Το Ρετιρέ, 10:00 Mega Mag,
11:20 Εμείς και εμείς, 11:50 Ντόλ-
τσε Βίτα, 13:00 Ειδήσεις, 14:00 Η
Νταντά,  14:30 Μαρία  η  άσχημη,
15:20 Singles,  16:20 Καιρός  για
αγρότες, 16:30 Ειδήσεις στη νοημα-
τική  γλώσσα,  16:40 Live  News,
18:45 Σαββατογεννημένες, 19:45
Ειδήσεις,  20:50 Στο  Παρά  Πέντε,
22:00 Πενήντα  Πενήντα,  23:00
Έκτακτη εκπομπή για τον Κορωναϊό,

01:00 Λατέρνα, φτώχεια και φιλό-
τιμο,  02:50 Είμαστε  στον  αέρα,
03:50 Ίχνη, 04:50 Ο Πέτρος και τα
κορίτσια  του,  05:20 Παράλληλοι
δρόμοι, 06:00 Η ώρα η καλή.

ALPHA

06:00 Θυρίδα τηλεπώλησης, 06:30
Παπιοπεριπέτειες,  07:30 Fancy
Nancy  Clancy,  08:00 Happy  Day
στον Alpha, 10:30 Εκτός  γραμμής
στον Alpha, 12:15 Ειδήσεις, 13:00
Ελένη, 15:30 Εντιμότατοι... κερατά-
δες,   16:40 Divided, 17:40 Ειδή-
σεις στη νοηματική γλώσσα, 17:50
Deal, 19:00 Ειδήσεις, 21:00 Μην
αρχίζεις τη μουρμούρα, 21:50 Βαϊ-
άνα, 23:50 Φως στο τούνελ, 02:30
Οδηγός καλής ζωής, 03:15 Αληθινοί
έρωτες, 04:00 Deal, 04:45 Θυρίδα
τηλεπώλησης, 05:15 Divided.

ΑΝΤ1

06:00 Καλημέρα  Ελλάδα,  10:00
Πρωινή  Ενημέρωση,  13:00 Ειδή-
σεις, 14:00 Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης,  15:00 Ρουκ  Ζουκ,  16:00
Εγκλήματα, 17:00 Ειδήσεις στη νοη-
ματική  γλώσσα, 17:15 Still  Stand-
ing,  18:15 Κωνσταντίνου  και
Ελένης, 19:30 Ειδήσεις, 21:15 Το
Καφέ της Χαρά, 22:15 Άγριες μέλισ-
σες,   00:30 Κόκκινη γωνία, 02:45
Vice on Hbo, 03:30 Της αγάπης μα-
χαιριά, 04:30 Έρωτας, 05:15 Ιδιαι-
τέρα για κλάματα.

CRETA CHANNEL

07:00 Ίασις, 08:00 On Air, 10:30
Beauty box by oasis med, 11:00 On
Air,  14:00 Ίασις,  15:00 On  Air,
16:00 Ενημερωτικός μαραθώνιος
για τον κοροναϊό, 19:00 Beauty box
by oasis med, 19:30 Ενημερωτικός
μαραθώνιος για  τον  κοροναϊό,
21:00 On Air, 00:00 Ενημερωτικός
μαραθώνιος για  τον  κοροναϊό,
05:30 On Air.

ΚΡΗΤΗ TV

06:00 Αστυνόμος Σαΐνης,  06:30
Ubos, 07:30 Sissi η  μικρή  πριγκί-
πισσα, 08:00 Πάνω απ’ όλα η υγεία
μας, 09:30 Παιδική  ταινία, 11:00
Γάμος με  τα  όλα  του, 12:00 Ιστο-
ρίες γης, 13:00 Πας μαγειρεύοντας,
14:00 Bake my day, 14:30 Eιδήσεις,
15:00 Καλό μεσημέρι, 17:30 Αuto
Stop, 17:55 Δια..  κρητικά, 18:00
Κρήτη σήμερα, 18:35 Χαιρετισμοί,
20:30 Ειδήσεις, 21:45 Ταξίδια στον
όμορφο  κόσμο, 22:00 Αντιθέσεις,
01:00 Καλό  μεσημέρι, 03:00
Movie time,  05:00 Ειδήσεις, 05:59
Κρήτη σήμερα.

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

05:30 Ειδήσεις,  06:50 Nτένις  ο
τρομερός,  07:15 Τo παιχνίδι της
ταινίας,  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, 19:00 Γ’ Χαιρε-
τισμοί απευθείας μετάδοση, 20:30
Ειδήσεις, 22:10 Δοξάρια και σκαρό-
φτερα,  00:00 Ειδήσεις, 00:10Wire
in the blood, 01:00 Ζώδια και Συμ-
βουλές,  01:30 Υπερ  γέφυρες  της
Κίνας, 02:30 The 24 hour woman,
04:30 Wire in the blood.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΔΕΝ ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΥΜΕ

Νέα δέσμη μέτρων με 10 δισ. και κάλυψη όλων
Την αναθεώρηση του προϋπολογισμού κατά 10 δις

ευρώ και την διαβεβαίωση πως όλοι οι εργαζόμενοι
θα λάβουν στο ακέραιο το δώρο του Πάσχα έδωσε
στο χθεσινό διάγγελμα του ο Πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης. 

Λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα, ο πρωθυπουργός
ανακοίνωσε μια νέα δέσμη μέτρων, στην οποία περι-
λαμβάνεται επίσης μεταξύ άλλων το έκτακτο δώρο
Πάσχα για όλο το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας,
που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώ-
πιση του κοροναϊού. 

Ο πρωθυπουργός έκανε σαφές επίσης, ότι 800
ευρώ θα λάβουν και όλοι όσοι απολύθηκαν ή εξα-
ναγκάσθηκαν σε παραίτηση από 1η Μαρτίου μέχρι
και χθες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους πολί-
τες επίσης να ακούν μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις
διευκρινίζοντας πως τα fake news κάνουν κακό στην
υγεία. 

«Τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας» υπενθύ-
μισε ο πρωθυπουργός για να προσθέσει:

«Πήραμε νωρίτερα από άλλες χώρες δραστικά μέ-
τρα για να μειώσουμε τη διάδοση του ιού, αλλά δεν
ξέρουμε ακόμα πόσο αποτελεσματικά θα είναι.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές και
για τη χώρα μας. Είναι στο χέρι μας να αποδειχθούν
σκληρές και περίπλοκες αλλά όχι εφιαλτικές. Σας
ζητώ, λοιπόν, να μη γκρεμίσουμε τώρα όλα όσα χτί-
σαμε το τελευταίο διάστημα». 

Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να εξηγήσει ότι το
«οπλοστάσιο» της κυβέρνησης σε σχέση με τη λήψη
μέτρων έχει σχεδόν εξαντληθεί, οπότε είναι πλέον
χρέος όλων μας να προστατεύσουμε εαυτούς και οι-
κείους από το κακό που όπως δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός «θέλει έναν κρίκο δίπλα του για να απλω-
θεί». 

«Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μία ευκαιρία να
δείξουμε την κοινωνική μας ευθύνη» τόνισε ο πρω-
θυπουργός και πρόσθεσε:

«Αφού δεν θα έχουμε καμία επαγγελματική υπο-
χρέωση, δεν κυκλοφορούμε! Μένουμε στο σπίτι και
διαβάζουμε, ακούμε μουσική, βλέπουμε ταινίες, επι-
κοινωνούμε με τους δικούς μας, αυτούς που αγα-
πάμε. Πάμε για έναν περίπατο ή για τρέξιμο μόνοι. Και
σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε τις συναθροίσεις.

Απ’ όλους εμάς και τη συμπεριφορά μας εξαρτά-
ται, τελικά, αν η κυβέρνηση χρειαστεί να πάρει ακόμα

πιο δραστικά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.
Και κάτι τελευταίο. Ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα και

αποστάσεις. Όσο πιο μικρό είναι το νησί όπου κάποιος
πιστεύει ότι θα καταφύγει για να προστατευθεί, τόσο
πιο δύσκολη, αν όχι αδύνατη, θα είναι και η περί-
θαλψή του αν αρρωστήσει εκεί». 

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην απόφαση της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να εντάξει τη χώρα
σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, κάνοντας σα-
φές πως η Ελλάδα πλέον αντιμετωπίζεται όπως και οι
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

«Αυτή η εξέλιξη μας δίνει τη δυνατότητα να υλο-
ποιήσουμε ένα πολύ πιο φιλόδοξο πρόγραμμα υπο-
στήριξης της πραγματικής οικονομίας. Το πρόγραμμα

αυτό είναι δυναμικό και θα διαμορφώνεται ανάλογα
με τις εξελίξεις» ανέφερε ο πρωθυπουργός και εξειδί-
κευσε:

«Σήμερα, ανακοινώνω ότι ο Προϋπολογισμός του
Κράτους αναθεωρείται. Έτσι, πέραν των μέτρων που
έχουν ήδη δρομολογηθεί, ύψους 3,8 δισ., θα διατε-
θούν ακόμη περίπου 3 δισ. για τη στήριξη της οικο-

νομίας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τουλάχι-
στον αλλά τόσα από τον ανασχεδιασμό του ΕΣΠΑ.

Μιλώ, δηλαδή, για περίπου 10 δισ., χωρίς τις προ-
βλέψεις για την παροχή προσθετής ρευστότητας στις
επιχειρήσεις από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργα-
λεία. Κατά συνέπεια, μπορώ σήμερα να ανακοινώσω
ότι επεκτείνεται ο έκτακτος μισθός των 800 ευρώ έως
τα τέλη Απριλίου και σε όσους απασχολούνται σε επι-
χειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν με μεί-
ωση του τζίρου τους.

Το μέτρο, λοιπόν, δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις
που ανέστειλαν τη λειτουργία τους, αλλά τη μεγάλη
πλειονότητα των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα.
Των οποίων το κράτος θα καλύψει και όλες τις ασφα-
λιστικές εισφορές.

Την ενίσχυση των 800 ευρώ θα λάβουν και όλοι οι
ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι της
χώρας. Και για αυτούς θα ανασταλεί επίσης η υποχρέ-
ωση καταβολής εισφορών.

Οκτακόσια ευρώ όμως θα λάβουν και όλοι όσοι
απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση από 1η
Μαρτίου μέχρι και χθες. Φροντίζουμε, πέρα και πάνω
από όλα, αυτούς που χτυπήθηκαν πρώτοι και πιο
σκληρά από την κρίση». 

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το δώρο του Πά-
σχα θα καταβληθεί στο ακέραιο, ενώ τόνισε ότι οι
«ήρωες με τις πράσινες και τις λευκές μπλούζες» θα
πάρουν έκτακτο δώρο. 

«Θέλω να τονίσω, για άλλη μια φορά, ότι κανείς
στην πατρίδα μας δεν θα μείνει μόνος μέχρι να περάσει
κι αυτή η περιπέτεια. Και η προσωπική μου δέσμευση
είναι να μην πάψω να αγωνίζομαι για έναν διπλό
στόχο» έκανε σαφές ο πρωθυπουργός, τονίζοντας κα-
ταληκτικά: 

«Ο μεγαλύτερος πλούτος του τόπου μας είναι οι άν-
θρωποί του, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, και η δική
τους υγεία είναι η πρώτη μου φροντίδα.

Αλλά και η ευημερία τους αποτελεί ταυτόχρονα
προτεραιότητα. Η κυβέρνηση λοιπόν, θα κρατήσει
ζωντανό τον σπόρο της ανάπτυξης που είχε ήδη αρχί-
σει να καρποφορεί. Η επόμενη μέρα μπορεί να είναι
καλύτερη. Και θα ξημερώσει πιο φωτεινή αν μεί-
νουμε υπεύθυνοι και πειθαρχημένοι. Ενωμένοι αλλά
μακριά ο ένας από τον άλλο! Μένουμε σπίτι, μέ-
νουμε αισιόδοξοι, μένουμε αποφασισμένοι, μένουμε
-πάνω απ’ όλα- υγιείς!»

• Σε περισσότερους τα 800 ευρώ και κάλυψη ασφαλιστικών 
εισφορών με έξτρα δώρο Πάσχα για νοσοκομειακούς •

Ελπίδες σε πολλά μέτωπα για το εμβόλιο
Με εντατικούς ρυθμούς προσπαθούν επι-

στήμονες από πολλά σημεία του πλανήτη να
ανακαλύψουν εμβόλια και θεραπευτικά σκευά-
σματα κατά του κοροναϊού.

Η πρώτη κλινική δοκιμή για ένα υποψήφιο
εμβόλιο ξεκίνησε στο Σιάτλ, σύμφωνα με τις
Αμερικανικές υγειονομικές αρχές.

Το εμβόλιο ονομάζεται mRNA-1273  και
αναπτύχθηκε από επιστήμονες των Αμερικανι-
κών Εθνικών Ινστιτούτων  Υγείας (NIH)  και την
εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna με έδρα το
Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης.

Αν όλα εξελιχθούν κατά τα προβλεπόμενα,
το εμβόλιο αυτό μπορεί να τεθεί σε κυκλοφο-
ρία σε ενάμισυ χρόνο, στο πλαίσιο της υπόθε-
σης ότι η επιδημία θα παραταθεί μέχρι την προ-
σεχή περίοδο της εποχικής γρίπης, σύμφωνα
με τον κορυφαίο επιδημιολόγο των ΗΠΑ  δρ.
Αντονι Φάουτσι (Anthony Fauci).

Ακόμα, η Γερμανική εταιρεία εργάζεται σή-
μερα σε σύμπραξη με το Institut Paul-Ehrlich,
που ειδικεύεται στην έρευνα για τα εμβόλια και
αναφέρεται στο γερμανικό υπουργείο Υγείας,
για την παρασκευή εμβολίου κατά του Covid-
19. 

Η CureVac, με έδρα το Τούμπινγκεν, εργά-
ζεται σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο του
Queensland για την ανάπτυξη εμβολίου με
βάση τον "RNA messenger" και προβλέπει την
ανάπτυξη υποψήφιου εμβολίου «σε λίγους μή-
νες». Το  remdesivir της αμερικανικής Gilead θα
μπορούσε να είναι το πρώτο που θα φθάσει
στην αγορά.

Το αντιικό αναπτύχθηκε κατά άλλων ιών
όπως ο Εμπολα (χωρίς να αποδειχθεί αποτελε-
σματικό) και δεν έχει ακόμη πάρει έγκριση που-
θενά. Αλλά αποδείχθηκε πολλά υποσχόμενο
στην αγωγή ασθενών του νέου κοροναϊού στην
Κίνα, σύμφωνα με τους γιατρούς, και χρησιμο-
ποιήθηκε στην αγωγή δύο ασθενών στις ΗΠΑ
και την Γαλλία.

Η Gilead ξεκίνησε την δεύτερη φάση κλινι-
κών δοκιμών στην Ασία, γνωστή ως "Phase 3". 

Το φάρμακο μπορεί να είναι διαθέσιμο «εν-
τός των προσεχών μηνών.

Επίσης, η Regeneron ανέπτυξε τον περα-
σμένο χρόνο ένα φάρμακο, που λαμβάνεται
ενδοφλεβίως, και είναι γνωστό υπό την ονομα-

σία «μονοκλωνικά αντισώματα» και το οποίο
έχει βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά επιβίω-
σης των ασθενών που έχουν προβληθεί από
τον ιό Εμπολα.

Οι κλινικές δοκιμές θα ξεκινήσουν φέτος το
καλοκαίρι.

Το φάρμακο θα μπορεί να λειτουργήσει
τόσο ως θεραπεία όσο και ως εμβόλιο, με την
λήψη του από ανθρώπους πριν εκτεθούν,
ακόμη και αν τα αποτελέσματα δεν θα είναι
παρά προσωρινά, διότι τα αντισώματα δεν θα
ενταχθούν στην μνήμη του ανοσοποιητικού συ-
στήματος των ανθρώπων.

Η  Regeneron δοκιμάζει επίσης για την αντι-
μετώπιση της φλεγμονής των πνευμόνων που
αναπτύσσεται σε σοβαρές μορφές συνεπεία
του νέου κοροναϊού  την χρήση και ενός άλλου
φαρμάκου της, του Kevzara, που αρχικά προ-
ορίζεται για την αντιμετώπιση των φλεγμονών
που προκαλεί η αρθρίτιδα.

Το φάρμακο αυτό αντιμετωπίζει το σύμ-
πτωμα και όχι τον ίδιο τον ιό.

Παράλληλα, ο γαλλικός φαρμακευτικός όμι-
λος Sanofi συνεργάσθηκε με τον αμερικανικό
υπουργείο Υγείας για την ανάπτυξη υποψήφιου
εμβολίου, χρησιμοποιώντας «μία τεχνολογία
ανακατάταξης του DNA». Εκτιμάται ότι ένα
υποψήφιο εμβόλιο θα έχει παρασκευασθεί σε
λιγότερο από έξι μήνες και οι κλινικές δοκιμές

θα μπορούν να εκκινήσουν περίπου σε έναν
έως ενάμισυ χρόνο. 

Επίσης, η  Inovio, αμερικανική εταιρεία βιο-
τεχνολογίας, προβλέπει  την έναρξη κλινικών
δοκιμών στις ΗΠΑ τον Απρίλιο και στην συνέ-
χεια γρήγορα στην Κίνα και την Νότια Κορέα.

Την ίδια στιγμή η  βρετανική GlaxoSmithK-
line (GSK) συνεργάζεται με μία κινεζική εταιρεία
βιοτεχνολογίας προσφέροντας την τεχνολογία
παρασκευής ανοσοενισχυτικών ουσιών για τα
εμβόλια κατά των επιδημιών.

Στις ΗΠΑ, η φαρμακευτική εταιρεία Johnson
and Johnson  εξετάζει την χρησιμοποίηση ορι-
σμένων φαρμάκων της για την αντιμετώπιση
των συμπτωμάτων που αναπτύσσουν οι ασθε-
νείς του Covid-19. Εργάζεται επίσης για την
ανάπτυξη εμβολίου βάσει της απενεργοποί-
ησης του παθογόνου. 

Η Καλιφορνέζικη εταιρεία βιοτεχνολογίας Vir
έχει απομονώσει αντισώματα ασθενών που
επέζησαν του Sars για να αναλύσει αν είναι σε
θέση να χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπιση
του νέου κοροναϊού. Η χλωροκίνη, η συνθε-
τική μορφή της κινίνης, που χρησιμοποιείται
στην αντιμετώπιση της ελονοσίας, θα μπο-
ρούσε να χρησιμεύσει στην αντιμετώπιση του
ιού και οι επιστήμονες ζητούν περισσότερες
έρευνες για το θέμα.

Απογοήτευση από την πρώτη αποτυχία
Απογοήτευση προκαλεί η ανακοίνωση Κι-

νέζων επιστημόνων ότι απέτυχε στην πρώτη
κλινική δοκιμή της μια πολλά υποσχόμενη
θεραπεία για τον κοροναϊό.  

Πρόκειται για την επονομαζόμενη Kaletra,
ένα συνδυασμό δύο φαρμάκων, του lopinavir
και του ritonavir, τα οποία χρησιμοποιούνται
κατά του ιού HIV.

Οι ερευνητές, που έκαναν τη σχετική δημο-
σίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό
«New England Journal of Medicine», σύμ-
φωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», ανέ-
φεραν ότι «κανένα όφελος δεν παρατηρή-
θηκε» κατά τη δοκιμή της θεραπείας σε 199
ενηλίκους ασθενείς ηλικίας 48 έως 68 ετών
σε νοσοκομείο της πόλης Γουχάν, του επικέν-
τρου της επιδημίας στην Κίνα.

Για 14 μέρες οι μισοί από τους Κινέζους
ασθενείς έκαναν τη «στάνταρντ» θεραπεία για
πνευμονία, ενώ οι άλλοι μισοί πήραν επιπρό-
σθετα και την Kaletra. Όπως διαπιστώθηκε, η

Kaletra δεν μείωσε τη χρονική διάρκεια της
νόσου, ούτε απέτρεψε θανάτους στη δεύτερη
ομάδα των ασθενών.

Αν και απογοητευτική η δοκιμή, οι ερευνη-
τές επεσήμαναν ότι δεν αποτελεί την τελευ-
ταία λέξη, καθώς περαιτέρω δοκιμές θα δεί-
ξουν κατά πόσο τα εν λόγω δύο φάρμακα θα
έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αν
χορηγηθούν σε πιο πρώιμο στάδιο της Covid-
19 ή αν συνδυασθούν με άλλα φάρμακα.

Δε χάνεται η ελπίδα

Προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο,
ούτε αποδεδειγμένη φαρμακευτική θεραπεία
για το νέο κοροναϊό SARS-CoV-2, που προ-
καλεί την πανδημική νόσο Covid-19. Οι για-
τροί ανά τον κόσμο δοκιμάζουν απελπισμένα
διάφορα φάρμακα, τα οποία κανονικά χρησι-
μοποιούνται σε άλλες ασθένειες, μήπως κά-
ποιο από αυτά βοηθήσει τελικά τους σοβαρά
αρρώστους.

Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάποιο φάρ-
μακο να έχει σαφή αποτελεσματικότητα. Με-
ταξύ άλλων, δοκιμάζεται η χορήγηση υδρο-
ξυχλωροκίνης, ενός φθηνού και σχετικά
ασφαλούς φαρμάκου κατά της ελονοσίας. Οι
έως τώρα αναφορές από τη δοκιμή της σε
ασθενείς στην Κίνα και στη Γαλλία δείχνουν
ότι μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν υπάρχουν
αρκετά στοιχεία ακόμη για να είναι βέβαιοι οι
γιατροί.

Υπό δοκιμή σε νοσοκομεία βρίσκεται και το
πειραματικό αντιικό φάρμακο remdesivir της
εταιρείας Gilead, καθώς και ένα παλιό ασφα-
λές αντιυπερτασικό φάρμακο, το losartan,
μήπως μπορεί να αποτρέψει τις ήπιες λοιμώ-
ξεις του Covid-19 να επιδεινωθούν στην πο-
ρεία. Το εν λόγω φάρμακο μπλοκάρει τον
υποδοχέα που χρησιμοποιεί ο ιός για να εισ-
δύσει στα κύτταρα του ανθρώπου, συνεπώς
οι επιστήμονες ελπίζουν ότι μπορεί να επι-
βραδύνει τη δράση του SARS-CoV-2.

Με μια σκληρή δήλωση από το γραφείο του απάντησε
στις προχθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης ο πρό-
εδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας,
ασκώντας παράλληλα δριμεία κριτική. 

«Φοβάμαι ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη συνειδητο-
ποιήσει το μέγεθος της οικονομικής κρίσης που έρχεται»
ανέφερε μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας
για να προσθέσει:

«Και ενώ ορθώς, με εξαίρεση τις εκκλησίες, πήρε έγ-
καιρα προληπτικά μέτρα για τη δημόσια υγεία, για την οι-
κονομία δεν παίρνει ούτε έγκαιρα ούτε προληπτικά μέτρα.
Παρά μονάχα αποσπασματικά, τρέχει πίσω από το πρό-
βλημα.

Δεν είναι μόνο το ύψος των παρεμβάσεων αλλά και ο
χαρακτήρας τους. Μέτρα που δεν είναι οριζόντια, αφήνουν
δεκάδες επαγγελματικούς κλάδους εκτός στήριξης».

Ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τόνισε πως
αν αυτό συνεχιστεί, οι 

«χιλιάδες απολύσεις που θα ακολουθήσουν, θα μας επι-
στρέψουν σε επίπεδα ανεργίας που θα θυμίζουν τις χειρό-
τερες μέρες του 2014, ενώ αν δεν υπάρξει άμεσα κρατική
παρέμβαση στις τράπεζες, ώστε να παγώσουν τις δανειακές
οφειλές και για τα φυσικά πρόσωπα, να παγώσουν τους
πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, καθώς και να παρατεί-
νουν την εξόφληση των επιταγών για όσο διαρκεί η κρίση,
τότε σε λίγες εβδομάδες, φοβάμαι, δε θα υπάρχει επιχεί-
ρηση ή επιχειρηματίες δίχως ασφυκτικά προβλήματα». 

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τα μέτρα της κυβέρνη-
σης, «μέτρα – ασπιρίνες», τονίζοντας πως αυτό που χρει-
άζεται η χώρα, είναι ένα «γενναίο πρόγραμμα σωτηρίας με
ορίζοντα τουλάχιστον ως το τέλος του έτους, που θα κα-
λύπτει οριζόντια όλη την οικονομία»

«Απαιτείται η απαγόρευση απολύσεων με ταυτόχρονη
καταβολή από το κράτος, πλήρως, των μισθολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων, όπως φυσικά και του δώρου
του Πάσχα» επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να το-
νίσει καταληκτικά:

«Απαιτείται η παροχή άτοκων δανείων στις επιχειρήσεις,
καθώς και η δημιουργία νέων εργαλείων ρευστότητας
μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Απαιτείται, τέλος, η συγκρότηση ενός αντίστοιχου «σχε-
δίου Ηρακλής» για τις επιχειρήσεις και για την εγγύηση του
δημοσίου σε επιχειρηματικά δάνεια». 

Τσίπρας: δεν έχει
καταλάβει η κυβέρνηση
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Ο τοκετός της ελπίδας

Μια γέννηση που φέρνει ελπίδα είχαμε χθες στην Έλ-
λάδα.

Αρνητικό για κορονοϊό το αποτέλεσμα του εργαστηρια-
κού ελέγχου στο αγοράκι που γεννήθηκε χθες από γυ-
ναίκα θετική στον κορονοϊό στην Γ' Μαιευτική και Γυναι-
κολογική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο «Αττικόν».

Πρόκειται για το πρώτο παιδί στην χώρα από γυναίκα
θετική στον κορωνοϊό.

Η 24χρονη γυναίκα βρισκόταν στην 40ή εβδομάδα
κύησης και παρακολουθείτο στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
Από την Κυριακή παρουσίασε συμπτώματα γρίπης (πυ-
ρετό, βήχα), και ενημέρωσε τον ΕΟΔΥ. Η γυναίκα καθώς
και ο σύζυγός της βρέθηκαν θετικοί στον ιό COVID-19 και
συστήθηκε να μεταβεί για την περάτωση του τοκετού στο
«Αττικόν» Νοσοκομείο, το οποίο έχει οριστεί ως Νοσοκο-
μείο αναφοράς.

Το προσωπικό του Νοσοκομείου ενημερώθηκε για το
περιστατικό και τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο αντιμετώ-
πισης εγκύων θετικών στον ιό COVID-19. Η περάτωση του
τοκετού κρίθηκε επιβεβλημένο να γίνει με καισαρική τομή
λόγω δυσαναλογίας και μακροσωμίας του εμβρύου (βά-
ρος γέννησης νεογνού 4.140 γραμμάρια), σύμφωνα με

το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Η μητέρα και το νεογνό είναι σε άριστη κατάσταση. Η

μητέρα μεταφέρθηκε σε θάλαμο βραχείας νοσηλείας με
αρνητική πίεση και το νεογνό μεταφέρθηκε στη μονάδα
προώρων νεογνών για παρακολούθηση.

Το μήνυμα Κικίλια

Το δικό του μήνυμα ελπίδας έστειλε ο Βασίλης Κικίλας
μέσα από μια ανάρτηση που δημοσίευσε στους προσω-
πικούς τους λογαριασμούς στα social media.

Ο υπουργός Υγείας συνόδευσε το μήνυμα του με μια
φωτογραφία από την αίθουσα τοκετών του νοσοκομείου
«Αττικόν», στην οποία απεικονίζονται γιατροί και ιατρικό
προσωπικό πλήρως εξοπλισμένου και φορώντας κατάλλη-
λες στολές, χαρούμενους από το γεγονός της γέννησης
του μωρού.

«Και μέσα στις δυσκολίες γεννήθηκε η ελπίδα.
Γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου "Αττικόν"

μετά τη γέννα του πρώτου παιδιού στη χώρα μας, από
μητέρα θετική στον κορωνοϊό.

Το μωρό είναι υγιέστατο» έγραψε ο κ. Κικίλιας.

Καθαρό το νεογέννητο αγοράκι 
από μητέρα φορέα του Covid- 19!

Τέταρτο κρούσμα του ιού στην Κρήτη
Στο συγγενικό περιβάλ-

λον ενός από τα τρία
πρώτα κρουσματα του κο-
ροναϊού στην Κρήτη, ανή-
κει η 4η ασθενής η οποία
έκανε το τεστ του Covid19
και βγήκε θετικό.

Πρόκειται για την σύ-
ζυγο ηλικίας 36-76 ετών η
οποία βρισκόταν σε καραν-
τίνα στο σπίτι με τον άνδρα

της. Ωστόσο, εμφάνισε
συμπτώματα πνευμονίας
και αποφασίστηκε η μετα-
φορά της στο νοσοκομείο.
Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
και η εικόνα της υγείας της
εμφανίζεται βελτιωμένη.

Οι γιατροί λένε ότι πρό-
κειται για ένα κρούσμα
αναμενόμενο και ελεγχό-
μενο.

Σύμφωνα με τους γιατρούς πρόκειται για ένα κρού-
σμα αναμενόμενο και ελεγχόμενο

Σε ένα ιδιότυπο καθεστώς απομόνωσης μπαί-
νει η Κρήτη μετά τις ανακοινώσεις για αναστολή
λειτουργίας των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουρ-
γίας, αλλά και το σχέδιο διακοπής πτήσεων, που
εξετάζει η κυβέρνηση. Με τους ξενοδόχους της
πόλης του Ηρακλείου θα συναντηθεί σήμερα η
διοίκηση της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου για
να αποφασιστεί πιο από τα ξενοδοχεία θα παρα-
μείνει ανοικτό μετά την απόφαση του Υπουρ-
γείου Τουρισμού ότι κλείνουν μέχρι τα τέλη Απρι-
λίου και οι μονάδες 12μηνης λειτουργίας όπως
μας είπε.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρεται πως
“το υπουργείο Τουρισμού με γνώμονα την προ-
στασία των εργαζομένων στα ξενοδοχεία, ανα-
κοινώνει την απόφαση της κυβέρνησης για ανα-
στολή λειτουργίας των ξενοδοχείων 12μηνης
λειτουργίας έως τέλος Απριλίου με την υποχρέ-
ωση να λειτουργεί 1 ξενοδοχείο ανά πρω-

τεύουσα περιφερειακή ενότητας και 3 ξενοδοχεία
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Νίκος Χαλκιαδά-
κης είπε στην “Π” ότι μετά την ανακοίνωση αυτή
η σχετική απόφαση πρέπει να ληφθεί άμεσα.

Να σημειωθεί ότι ήδη ξενοδοχεία της πόλης
έχουν σταματήσει να λειτουργούν.

Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδας Αλέξανδρος Βασιλικός δήλωσε:

“Με την αναπόφευκτη κυβερνητική απόφαση
για την αναστολή εργασιών και στα ξενοδοχεία
δωδεκάμηνης λειτουργίας, επισφραγίζεται το γε-
γονός πως ο ελληνικός τουρισμός βιώνει μια
πρωτόγνωρη κατάσταση χωρίς προηγούμενο και
τα ελληνικά ξενοδοχεία βρίσκονται σε αχαρτο-
γράφητα νερά. Εν αναμονή των ειδικών κυβερ-
νητικών μέτρων για τον τουρισμό, στο πλαίσιο
της στήριξης όλων των κλάδων, οι Έλληνες ξενο-
δόχοι είμαστε έτοιμοι, μόλις οι συνθήκες το επι-

τρέψουν, να πρωταγωνιστήσουμε και πάλι στην
ανάταξη της οικονομίας, όπως κάναμε και κατά
τη διάρκεια της κρίσης, στηρίζοντας την κοινω-
νία”.

Στοπ και στις πτήσεις;

Εντωμεταξύ την σκέψη να σταματήσουν όλες
οι επιβατικές πτήσεις στην Ελλάδα από το βράδυ
της Κυριακής κάνει η κυβέρνηση, στο πλαίσιο
των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κο-
ρωνοϊού. Η σχετική συζήτηση έγινε χθες το πρωί,
μέσω τηλεδιάσκεψης, με τον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Μεταφορών Κώ-
στα Καραμανλή, τον υπουργό Οικονομικών Κώ-
στα Σταϊκούρα και άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Έγιναν διερευνητικές επαφές με τις αεροπορι-
κές εταιρείες, με την Fraport, την ΥΠΑ και ετέθη
το ερώτημα αν θα έπρεπε να δοθεί διορία μιας ή
τριών ημερών πριν σταματήσουν οι πτήσεις από
και προς την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες
από την απόφαση θα εξαιρεθούν συγκεκριμένες
πτήσεις cargo που αφορούν στην τροφοδοσία
και ιατρικό υλικό. Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν
ακόμη ληφθεί, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές,
και οι όποιες αποφάσεις θα ανακοινωθούν από
τον πρωθυπουργό.

Ο κ. Νίκος Χαλκιαδάκης

Ο κ. Αλέξανδρος Βασιλικός

Κλείνουν και τα ξενοδοχεία της πόλης

Κλειστά μέχρι τέλη Απριλίου 
τα 12μηνης λειτουργίας-Ανοικτό 

ένα σε κάθε πρωτεύουσα 

Πλησιάζει τους 3.500 νεκρούς η Ιταλία!
Το δράμα που ζει η γειτονική

χώρα δεν έχει τέλος, αφού το τε-
λευταίο -μόνο- 24ωρο έχασαν τη
ζωή τους ακόμα 427 άνθρωποι,
ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό
στους  3.405. Αυτό σημαίνει ότι
πλέον, η Ιταλία είναι η χώρα με
τους περισσότερους νεκρούς
στον κόσμο, ξεπερνώντας την
Κίνα, τη χώρα από την οποία ξε-
κίνησε ο φονικός ιός, η οποία έχει
3.245 νεκρούς και ο ιός βρίσκε-
ται σε ύφεση.

Φάλαγγες θανάτου
Εκπρόσωπος του στρατού επι-

βεβαίωσε χθες πως 15 φορτηγά

και 50 στρατιώτες αναπτύχθηκαν
στην περιοχή για να μετακινή-
σουν τις σορούς για ταφή σε γει-
τονικές επαρχίες. Νωρίτερα οι
αρχές του Μπέργκαμο εξέπεμ-
ψαν έκκληση για βοήθεια στις
αποτεφρώσεις, μιας και τα απο-
τεφρωτήρια της περιοχής είναι
υπερπλήρη. Τα κρούσματα στην
Ιταλία έφτασαν τα 41.035, ενώ
παράλληλα, 4440 άνθρωποι
έχουν ιαθεί. Στην Λομβαρδία, τα
συνολικά κρούσματα είναι
19.884 και οι νεκροί 2.168. Στην
Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα εί-
ναι 5.214 με τους νεκρούς να
έχουν φτάσει τους 531 . Στην πε-

ριφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον
ιό είναι 3.484, με 115 νεκρούς.

«Η επιδημία δε θα
φύγει ούτε τους επό-
μενους τρεις μήνες»

Η Ιταλία δεν πρόκειται να
εξέλθει «νωρίτερα από ένα τρί-
μηνο» από την επιδημία του κο-
ροναϊού, ο οποίος ήδη έχει προ-
καλέσει σχεδόν 3.000 νεκρούς
στη χώρα, εκτιμά σήμερα ο γνω-
στός ειδικός στους ιούς γιατρός
Μάσιμο Γκάλι, υπεύθυνος του
τμήματος λοιμωδών νόσων του
μεγαλύτερου νοσοκομείου στο
Μιλάνο.

Η προσφορά των ξενοδόχων του Ρεθύμνου στους γιατρούς των νοσοκομείων αναφοράς
Ανοιχτή πρόσκληση για φιλοξε-

νία στα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου
των γιατρών και του νοσηλευτικού
προσωπικού, που είναι στα νοσο-
κομεία αναφοράς για τον Covid-
19, όταν όλα θα έχουν τελειώσει
απευθύνει ο Σύλλογος Ξενοδόχων
Ν. Ρεθύμνης.

Οι ξενοδόχοι αναφέρουν:
“Η πανδημία έχει βάλει σε ιδι-

αίτερα  δύσκολη θέση την Ευ-
ρώπη και την χώρα μας. Οι νεκροί
πλέον στην Ελλάδα είναι 6 , ενώ
τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 400.

Εκτός από τους πολίτες, εκείνοι
που πρακτικά έχουν επωμιστεί το
βάρος και τη μεγαλύτερη ευθύνη,
είναι οι άνθρωποι του Συστήματος
Υγείας”.

Οι γιατροί και το νοσηλευτικό
προσωπικό, τις τελευταίες ημέρες
εργάζονται πυρετωδώς, υπό δύ-
σκολες συνθήκες, υπερβάλλοντας
εαυτούς, ξεπερνώντας τις ανθρώ-
πινες αντοχές.

Αυτός ο καθημερινός, ηρωικός
αγώνας που διεξάγεται σε όλη τη
χώρα και ιδιαίτερα στα 13 νοσο-

κομεία αναφοράς, έχει συγκινήσει
μαζί με όλο τον κόσμο και εμάς.

Θέλουμε ως Σύλλογος Ξενοδό-
χων Ρεθύμνου, να κάνουμε κάτι.
Να προσφέρουμε κάτι, ίσως μι-
κρό αλλά από καρδιάς, για να ευ-
χαριστήσουμε συμβολικά και να
αποδώσουμε τιμή στους γιατρούς
και το νοσηλευτικό προσωπικό
που δίνουν για χάρη μας, για
χάρη όλων των συνανθρώπων
μας, τη δική τους γενναία μάχη
ενάντια στην αρρώστια και το
χρόνο.

Όταν όλα θα έχουν τελειώσει,
όταν ο κίνδυνος θα έχει αποσοβη-
θεί και η πανδημία θα αποτελεί
ένα περασμένο, κακό εφιάλτη,
προσκαλούμε εκείνους, που σή-
μερα αφιερώνουν τις μέρες και
τον εαυτό τους στην άνιση πάλη
με τον Corvid-19, να έρθουν στο
Ρέθυμνο και στα ξενοδοχεία μας.

Μετά από συνεννόηση με τα
Δ.Σ. των νοσοκομείων αναφοράς,
με μεγάλη χαρά κι ευγνωμοσύνη,
θα φιλοξενήσουμε και θα περιποι-
ηθούμε όσους μπορούμε, προ-

σπαθώντας να τους ξεκουρα-
στούμε και ν' ανταποδώσουμε μέ-
ρος από όσα εκείνοι προσφέρουν
στο σύνολο της κοινωνίας,  με το
λειτούργημα τους. 

Αυτή η πρόταση-προσφορά
του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύ-
μνου, αποτελεί την ελάχιστη ανα-
γνώριση της προσπάθειας και του
κόπου των ανθρώπων του Συστή-
ματος Υγείας, γιατρών και νοση-
λευτών, που σε καιρό υψηλής κρί-
σης, αδιάκοπα αγωνίζονται για
μας.

Η γυναίκα και το νεογνό είναι σε άριστη κατάσταση

ΧΩΡΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

Σε καθεστώς 
ιδιότυπης απομόνωσης η Κρήτη

ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΑ 464 ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ

46 νέα κρούσματα κοροναϊού

Τ
α 464 ανέρχονται συνολικά τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα κο-
ροναϊου στη χώρα μας μετά την
επιβεβαίωση 46 νέων κρουσμά-
των, σύμφωνα με την επίσημη

ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις
σχετικά με την πανδημία του κοροναϊού
που μαστίζει τη χώρα μας από τον εκπρό-
σωπο του υπουργείου Υγείας Σωτήρης
Τσιόδρα. Τα ιδιαιτέρως ανησυχητικά «ορ-
φανά» κρούσματα έχουν αυξηθεί σε 72. 

Από τους ασθενείς νοσηλεύονται 78 και
16 είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πά-
τρα. Ο μέσος όρος ηλικίας των νοσούντων
είναι τα 68 έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας
των ασθενών σε ΜΕΘ είναι τα 69 έτη. Οι
νεκροί από την επιδημία στη χώρα αυξή-
θηκαν σε έξι. 

Ο Σωτήρης Τσιόδρας αναφέρθηκε και
πάλι στην έρευνα της αναπληρώτριας κα-
θηγήτριας Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επι-
δημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Βάνας Σύψα, στην οποία υπολογίζεται ότι
ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων
στην Ελλάδα αγγίζει τα 2.000 με 3.000. 

Εξαντλητική η καταγραφή
των σοβαρών κρουσμάτων

Με νέες αιχμές κατά όσων κινδυνολο-

γούν, αλλά και επικρίνουν τον τρόπο που
δρουν οι αρμόδιοι φορείς ο κ. Τσιόδρας
σημείωσε ότι «η καταγραφή των σοβα-
ρών κρουσμάτων είναι εξαντλητική, όχι
δειγματοληπτική. Από μόνο του ένα τέτοιο
σύστημα μας δίνει καλή εικόνα της εξέλι-
ξης της επιδημίας. Επενδύουμε περισσό-
τερο στην ενίσχυση αυτής της στρατηγι-
κής. Αυτό είναι το ορθό επιστημονικά».

Όσον αφορά στις κατηγορίες ότι δεν
επαρκούν τα τεστ και ότι ο πραγματικός
αριθμός των κρουσμάτων παραμένει «μυ-
στικός», χωρίς να τις αρνηθεί, ο λοιμωξιο-
λόγος ανέφερε απλά ότι: «Παρακολου-
θούμε την επιδημία» όσο πιο καλά
μπορούμε. Πάντως από την Τρίτη, στην
ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ θα υπάρχει καθημε-
ρινά λεπτομερής αναφορά για τους ασθε-
νείς με σοβαρά κρούσματα της νόσου.

H σχέση του πυρετού με τη
θνησιμότητα του κορο-
ναϊού

Επικαλούμενος τα διεθνή δεδομένα, ο
κ. Τσιόδρας σημείωσε ότι τα ποσοστά θα-
νάτου είναι υψηλότερα για τους άνδρες
από τις γυναίκες και αφορά κυρίως άτομα
με καρδιακά προβλήματα, διαβήτη, χρό-
νια αναπνευστικά νοσήματα και κακοή-
θειες. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον πυ-
ρετό, λέγοντας ότι σύμφωνα με έρευνα, ο
υψηλός πυρετός σχετίζεται με το να εμφα-

νίσει κάποιος αναπνευστική ανεπάρκεια,
αλλά ταυτόχρονα συνδέεται με μικρότερη
πιθανότητα θανάτου.

«Αυτό δείχνει ότι ο πυρετός είναι μια
σημαντική γραμμή άμυνας γι’ αυτόν τον
ιό», τόνισε.

Οργή Τσιόδρα για τα
πλοία: Δεν μπορεί να έχουν
εικόνα Δεκαπενταύγουστου

Μιλώντας για την αντιμετώπιση του κο-
ρονοϊού στην Ελλάδα τόνισε ότι επεν-
δύουμε περισσότερο στην ενίσχυση της
στρατηγικής, με ελέγχους και με προστα-
σία των πολιτών.

Ωστόσο, ο κ. Τσιόδρας άφησε αιχμές
για την εικόνα που παρουσιάζουν τα κα-
ράβια.

«Δεν μπορεί τα πλοία μας να έχουν ει-
κόνα Δεκαπενταύγουστου με άπειρο κό-

σμο να συρρέει στα νησιά. Υπονομεύει
την όλη προσπάθεια», τόνισε.

Ελπίδες για εμβόλιο
Στις θετικές ειδήσεις της ημέρας ο κ.

Τσιόδρας ανέφερε την γέννηση του υγι-
ούς μωρού από μητέρα θετικη στον κορο-
ναϊό, αλλά και την πρώτη πειραματική κλι-
νική έρευνα για εμβόλιο που ξεκίνησε στις
ΗΠΑ. 

Επιπλέον ο εκπρόσωπος του υπουρ-
γείου Υγείας διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν
επαρκείς ποσότητες των φαρμάκων για
τους ασθενείς. «Τα σοβαρά περιστατικά
απαιτούν συνδυασμένη θεραπεία με κο-
κτέιλ φαρμάκων που κάποια είναι μόνο
νοσοκομειακά είδη. Ειδική ομάδα της επι-
τροπής μας εξετάζει πιθανή χορήγηση
ορού από ανθρώπους που έχουν αναρ-
ρώσει από την νόσο», είπε ο Σωτήρης
Τσιόδρας.

78 οι ασθενείς που νοσηλεύονται 
με τους 16 στη ΜΕΘ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Εκθετική αύξηση νεκρών και κρουσμάτων
Τρομακτική αύξηση νεκρών

και κρουσμάτων στην Ισπανία.
Σε 24 ώρες καταγράφηκαν 209
νέοι θάνατοι και 3.431 νέα

κρούσματα στη χώρα.
Στα 17.147 είναι ο συνολικός

αριθμός των κρουσμάτων, από
13.716 χθες, ανακοίνωσε το

υπουργείο Υγείας.  Ο αριθμός
των νεκρών πέρασε από 558
σε 767 κατά το τελευταίο
24ωρο. 

Εξαντλητική η καταγραφή των σοβαρών κρουσμάτων
σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα
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Επανεξετάζοντας εγκατεστημένες  συμπεριφορές 

Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι η παν-
δημία που ενέσκηψε και στα ημέτερα
εδάφη λόγω του κοροναϊού,  δημιούρ-
γησε πάμπολλα προβλήματα σε όλες τις
εκφάνσεις της ζωής μας, κι’ ίσως ήταν λίγο
απότομο το ξάφνιασμα εν όψει της δια-
φαινόμενης άνοιξης. Το να κλειστείς
ετούτη την εποχή στο σπίτι σου για κά-
ποιες μέρες ίσως εβδομάδες, ακόμα δεν
γνωρίζουμε, και να περιορίσεις τις εξό-
δους σου όσο πιο πολύ γίνεται,  κινδυ-
νεύοντας να μολυνθείς από τον αόρατο
και άγνωστο στη συμπεριφορά, επί του
παρόντος, ιό, δεν είναι και μικρό πράγμα,
για  έναν, κατά βάση,  απείθαρχο και ατί-
θασο σε κεντρικές επιταγές, λαό. Έτσι
σιγά-σιγά φαίνεται πως με την έξαρση της
πανδημίας δημιουργείται μια αλλαγή στις
καθημερινές συνήθειες όλων μας, κάποιες
από αυτές πρόσκαιρες, αλλά και μερικές
άλλες, μάλλον, μόνιμες. Για παράδειγμα,
η διακοπή όλων των  εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων θα στερήσει την έξοδο
στους νεαρούς, κυρίως, με αποτέλεσμα
την μεγαλύτερη παραμονή στο σπίτι τους. 

Παρά τα μειονεκτήματά της η τελευταία
φαίνεται να εμπεριέχει και κάποια θετικά
αποτελέσματα, όπως την σύσφιξη των
σχέσεων παιδιών και γονέων. Είναι ευκαι-
ρία για τους γονείς να έρθουν σε στενό-
τερη επαφή με τα προβλήματα των παι-
διών τους τα οποία, ως γνωστόν, πολλοί
παραμελούσαν για διάφορους λόγους. Το
ίδιο θα γίνει και με τους μεγάλους, όσο και
να μη φαίνεται εκ πρώτης όψεως, ειδικά

τους συζύγους, αφού θα φανούν πιο κα-
θαρά τα ειλικρινή, βαθύτερα και υφέρ-
ποντα αισθήματα  του ενός απέναντι στον
άλλο, ή και τα αντίθετα, φυσικά, δηλαδή
της αδυναμίας συνέχισης μιας, κατά το
μάλλον ή ήττον, καταστροφικής σχέσης! Ο
εγκλεισμός μας έχει ως αναπόφευκτη συ-
νέπεια την μικρότερη επαφή με όλους εκεί-
νους τους γνωστούς και συνήθεις από την
προηγούμενη καθημερινότητά μας. Θα
αναγκαστούμε να αναμένουμε περισσό-
τερο στη ουρά, στη σειρά δηλαδή υπομο-
νετικά, όσο κι’ αν φαίνεται εξαιρετικά δύ-
σκολο και όχι να προσπαθούμε να
σπρωχνόμαστε διεκδικώντας τα δικαιώ-
ματα του άλλου, καταστάσεις που ανή-
κουν σε άλλα έμβια όντα και συνομοτα-
ξίες.  Ο πολιτισμός ενός  λαού, έλεγε
κάποιος, είναι συνάρτηση του μήκους της
σειράς όταν πολλοί περιμένουν ή προσδο-
κούν κάτι, και όχι της απαράδεκτης και
ντροπιαστικής κατάστασης που έχουμε
βιώσει διαχρονικά άπαντες. Θα μάθουμε
και θα εξασκηθούμε σε καλύτερη ατομική
υγιεινή, τόσο δική μας όσο  και των ευρι-
σκομένων γύρω μας. Η καλή προσωπική
καθαριότητα, δεν θα μας προστατέψει
μόνο από τον επικίνδυνο κοροναϊό, αλλά

και από πληθώρα άλλων  δυσμενών κατα-
στάσεων. Θα πρέπει να συνηθίσουμε σε
καλύτερη εφαρμογή των μέτρων υγιεινής
στους χώρους δουλειάς, ωσάν οι τελευ-
ταίοι  να αποτελούν περιουσία μας  και όχι
πάρεργο για ένα οκτάωρο. Θα μάθουμε
κι’ εμείς και οι ιδιοκτήτες δημοφιλών κα-
ταστημάτων, όπως εστιατόρια, μπαρ και
άλλα γνωστά, ότι ο συγχρωτισμός μόνο
δυσμενή προβλήματα δημιουργεί  στο
σύνολο των παρευρισκόμενων εκεί. Η
διακοπή του καπνίσματος ίσως ήταν η
αρχή και τώρα δίνεται άλλη μια καλύτερη
ευκαιρία για περαιτέρω συνέχιση και
εφαρμογή άλλων μέτρων, πέρα από κα-
τασκευασμένες και ακατανόητες  δικαιο-
λογίες ότι δήθεν μειώνονται τα δικαιώ-
ματα των πολιτών. Η παραμονή στο σπίτι
σίγουρα θα δώσει σε επιχειρήσεις το
έναυσμα κι’ ίσως το κίνητρο για εργασία
κατ’ οίκον σε κάποιες ομάδες πληθυσμού,
χωρίς την παρουσία τους, όλες τις μέρες,
στους αρχικούς χώρους εργασίας. Κι’
ετούτο φυσικά θα απαιτήσει και καλύτερο
και γρηγορότερο ίντερνετ που θα ομοι-
άζει με εκείνο όλων των ανεπτυγμένων
χωρών κι’ όχι να «σέρνεται», κατά την δη-
μοφιλή έκφραση όλων, όπως εδώ στα

ημέτερα χώματα.  Οι εταιρείες που μας
παρέχουν αυτές τις συγκεκριμένες υπηρε-
σίες θα πρέπει να πιεσθούν και να υπο-
χρεωθούν να μας προσφέρουν σωστό
και ασφαλές διαδίκτυο και όχι  το σημε-
ρινό, και το χειρότερο απ’ όλα με την
προκλητική αδιαφορία ή έστω ανεκτικό-
τητα του επίσημου κράτους. Η επικοινω-
νία είναι απ’ τις πρώτες προτεραιότητες
για κάτι τέτοιο, και το παράδειγμα της μι-
κρής και εγκαταλελειμμένης Εσθονίας για
μερικές δεκαετίες, είναι αρκούντως χαρα-
κτηριστικό. 

Η θρησκευτική συμπεριφορά μας βρέ-
θηκε με την παρουσία του ιού να αρχίζει
να αλλάζει κάπως, με την έννοια όχι της
αλλαγής θρησκεύματος, προς Θεού, αλλά
με επανεξέταση κάποιων σχετικών ατομι-
κών και συλλογικών συμπεριφορών η
ανάλυση των οποίων ξεφεύγει προφανώς
του παρόντος κειμένου. Το ίδιο θα μπο-
ρούσαμε να αναφέρουμε για τη σχέση
μας με το βιβλίο. Είναι καιρός να γυρί-
σουμε λίγο τα ενδιαφέροντά μας και να
βρούμε καταφύγιο στις σελίδες γνωστών
και άγνωστων συγγραφέων απ’ τους
οποίους θα κερδίσουμε αναμφίβολα
πολλά. Δεν είναι μικρή  υπόθεση, υποστή-
ριζε κάποιος, να γνωρίζεις έναν ξένο άν-
θρωπο, τις ιδέες και τις γνώσεις του δια-
βάζοντας ένα βιβλίο του! Γιατί
διαβάζοντας αυτό μαθαίνουμε πράγματα
που δεν ξέραμε, ενώ από την άλλη μεριά,
οι συγγραφείς είναι καταφανώς «αδικη-
μένοι» γιατί γράφοντας ένα βιβλίο εξιστο-
ρούν εκείνα που ξέρουν χωρίς να έχουν
και αυτοί το προνόμιο να «μαθαίνουν»
παράλληλα κάτι άλλο! 

Πάνω απ’ όλα, όμως, να πούμε κλεί-
νοντας, πως η παρουσία του απρόσκλη-
του και επικίνδυνου ιού γύρω μας, θα μας
δώσει την ευκαιρία για μεγαλύτερο
βαθμό και υψηλότερο επίπεδο αυτογνω-
σίας, να δούμε τα πλεονεκτήματα καθώς
και τα μειονεκτήματα του χαρακτήρα
μας, να τροποποιήσουμε  προβληματικές
και απορριπτέες συμπεριφορές, ή και να
υιοθετήσουμε άλλες  ομορφότερες και
πιο ανθρώπινες. 

Του Γεωργίου Νικ.
Σχορετσανίτη

Θυμήσου τις “ροδαρές”...
Στην εορταστική διαδρομή

του χρόνου, μία, από τις πιο
ευωδιαστές, Κυριακές μέσα
στους ναούς της Κρήτης και
όχι μόνον, με πλημμύρα από
χρώματα κι αρώματα της
ανοιξιάτικης φύσης, είναι η
Κυριακή της Σταυροπροσκυ-
νήσεως, η  τρίτη Κυριακή των
Νηστειών,της Σαρακοστής
του Πάσχα. Δεν θυμάμαι χρο-
νιά, σαν τέτοια μέρα, κατά
την Θεία Λειτουργία, δίχως
την έντονη, πανέμορφη, πα-
ρουσία της  λουλουδιασμένης
φύσης, να τυλίγει το προσκυ-
νητάρι με το Σταυρό, που το
εκκλησίασμα θα προσκυ-
νούσε, την κατάλληλη στιγμή,
και λίγο πιο δίπλα πανέρια με
μυρωδάτα μπουκετάκια, από
αρισμαρί, ζουμπούλια και
άλλα μοσχοβολιστά άνθη,τις
«ροδαρές». 

Στιγμές, όπου η πνευματι-
κότητα και οι αισθήσεις  πλέ-
κονταν, δένονταν, σε κοινή
μυσταγωγία. Εμπειρία, μέθε-
ξης και κοινής προσευχής,
που είχε την προέκτασή της
στη σχέση καθενός μας  με
τους άλλους και τον εαυτό
του. Οι «ροδαρές» της Σταυ-

ροπροσκυνήσεως, που μοιρά-
ζονταν  σε έναν έναν,μετά το
αντίδωρο από τους ιερείς, συ-
νοδεύονταν από θερμά, οι-
κεία, Χρόνια Πολλά και ευχές,
όπως και «με το καλό και στη
Λαμπρή».

Σίγουρα, είναι γνώριμα
βιώματα από την παραδο-
σιακή ορθόδοξη πίστη μας.
Θα σταθώ ωστόσο, στην φω-
τογραφία, που συνοδεύει τις
δυο τρεις αράδες που μοιρά-
ζομαι μαζί σας, την οποία
τράβηξα μια χρονιά της Σταυ-
ροπροσκυνήσεως, ίσως δύο ή
τρία χρόνια πριν.  Έτυχε μετά
την Θεία Λειτουργία της ημέ-

ρας, στον πρόναο, να μεί-
νουμε τελευταίες, μια γιαγιά
κι εγώ. 

Το μάτι μου έπεσε στα χέ-
ρια της γιαγιάς και με συγκί-
νησε ο τρόπος που κρατούσε
τη «ροδαρά» της.  Την κρα-
τούσε με τόση ευλάβεια,
χαρά, τρυφεράδα, που στην
όψη της έμοιαζε σαν να
έφεγγε η ψυχή της. Ήταν μια
σπάνια στιγμή, που την
κρατώ μέσα μου με ευγνωμο-
σύνη, για αυτή την εικόνα,
που είδα! Η γιαγιά χαμογέ-
λασε στην ίδια την Ομορφιά
της ζωής, στο Θείο δώρο, το
πιο ακριβό και πολύτιμο! Η
Κυριακή που έρχεται είναι της
Σταυροπροσκυνήσεως. Όλοι
διανύουμε δύσκολες ώρες και
με τις παρούσες συνθήκες,
αναζήτησα τη γιαγιά, τη
μάνα, που απόθετε τη «ρο-
δαρά» της στο εικονοστάσι
της, για «καλορίζικα». Στη φω-
τογραφία, μοιάζει να μας
προσφέρει τη «ροδαρά» της,
με την ευχή την άλλη χρονιά,
να χαρούμε την εορτή της
Σταυροπροσκυνήσεως, μέσα
στις εκκλησίες του τόπου μας,
με υγεία όλοι!

Της Αταλάντης Μιχελο-
γιαννάκη Καραβελάκη

Ο γέρος και ο Κορωνιός
«Και με τα τόσα βάσανα πάλι η ζωή γλυκειά ‘ναι»

Δύσπνοια ήπιασε το Μανα-
ρόλη οψές το μεσημέρι και μπή-
κανε στ�αυτιά ντου ψύλλοι, με όσα
μέρες τώρα γροικά στη τηλεόραση
για ένα ύπουλο εχθρό που έβαλε
στ� μάτι όλα τα γεροντάκια και τα
θερίζει ωσάν τα στάχυα, από τη
μιάν άκρα του κόσμου μέχρι την
άλλη…

-Τα ύστερα του κόσμου…συλλο-
γίστηκε.

Το ταίρι ντου το Δεσποινιώ, τη
πήρε ο θεός εδά και τρία χρόνια
και τηνε εφύλαξε στον ουρανό .

Το Μαρικάκι, η μοναχοθυγα-
τέρα ντου τον ανεμάζωξε στο σπίτι
που της είχε χτισμένο με την άδεια
της σημαίας, στις παρυφές του
Ηρακλείου.  Τον  εγκατέστησε στο
δωμάτιο που διαμόρφωσε ανά-
λογα ο γαμπρός  του ο Κωσταντής
στη πίσω αυλή του σπιθιού  που
έβλεπε στο λιόφυτο του γείτονα
και παραπέρα  το ασπαλαθόφυτο
ύψωμα που του έκοβε τη θέα
προς τα μέρη που πέρασε όλη
ντου τη ζωή  με το Δεσποινιώ…

Βολεύτηκε ήθελε δεν ήθελε στη
γωνιά ντου, έκανε τον  περίπατό
ντου πρωί βράδυ γύρω από το
λιόφυτο του γείτονα, έπαιζε με τα
εγγόνια του,  που τόνε σταυρώ-

νανε με τις φωνές και τα παιγνίδια
ντος όλη μέρα και  απολάμβανε
τα «χριστιανικά τέλη» της ζωής
του…

Όμως ετούτη η συμφορά του
Κορωνιού που βρήκε τους αν-
θρώπους στα καλά καθούμενα,
δεν είχε προηγούμενο στη μνήμη
ντου… Όχι πως πολυκαταλάβαινε
αυτά που άκουε στη τηλεόραση
αλλά κατάλαβε το ζόρε που
υπήρχε  από τις αυστηρές απαγο-
ρεύσεις που του επέβαλε η θυγα-
τέρα ντου . Ούτε εγγόνια έβλεπε
μπλειό, ούτε όξω στο λιόφυτο τον
άφηνε να βγει κι όταν του πή-
γαινε φαΐ, ήτανε μουστουχωμένη
σα την αίγα   και οι κουβέντες της
λίγες και κοφτές :

-Μην αποτολμήσεις και βγεις
όξω αποπαδέ, γιατί δα μας σε
κουβαλήσεις τη συμφορά που
λένε και δα ποθάνομε  όλοι …Το
νου σου… Κάτσε μέσα κι ανή-
μενε  ετσά που ανημένουνε όλοι
οι αθρώποι…

Μια εβδομάδα ελούφαξε
μέσα σα το λαγό και προσπα-
θούσε να καταλάβει όσα άκουε
από το πρωΐ μέχρι το βράδυ στη
τηλεόραση …

Η χθεσινή όμως δύσπνοια, οι
συνεχείς φοβέρες της θυγατέρας
να μην πορίσει όξω, η έλλειψη
των εγγονιών που άκουε μόνο τις
φωνές τους από τη μπροστινή
αυλή, η κλεισούρα και   τα όσα
καταλάβαινε για τα συμπτώματα
του κορωνιού από τη τηλεόραση,
ανέτρεψαν την ευαίσθητη ισορ-
ροπία του μυαλού ντου…  Ωφου-
ώφου , Δεσποινιώ και θαρρώ
πως ομπανέ* δαρθώ  κι εγώ να
σε βρω εκειά που αναπαύεσαι …

Η μόνη πεθυμιά που του δημι-
ουργήθηκε τη δύσκολη εκείνη
ώρα, ήτανε να αγναντέψει το χω-
ριό ντου, να πέψει  το βλέμμα

ντου στην ανατολική
ντου άκρα όπου με-
ρικά πανύψηλα κυ-
παρίσσια έκρυβαν
την εκκλησιά του
Α ρ χ α γ γ έ λ ο υ
Μιχαήλ  και
την ασπράδα των μαρμάρινων
τάφων κι αν τα κατάφερναν τα
κουρασμένα μάθια ντου να ξε-
διακρίνει το άσπρο σπιτάκι που
τον περίμενε το Δεσποινιώ ντου…

Δεν το πολυσκέφτηκε  μα ούτε
και ήταν ικανός να σκεφτεί την
ώρα εκείνη.

Ετράβηξε το συρμάτινο
πλέγμα που έκλεινε την έξοδο της
μικρής αυλής και βγήκε στο μονο-
πάτι πλάϊ στο λιόφυτο … Έσυρε
τα ζάλα ντου μέχρι την άκρα του
ασπαλαθόφυτου λόφου που
έκρυβε τις αναμνήσεις μιας ζωής
από τα μάθια ντου και πήρε τον
ανήφορο ανάμεσα στους ασπα-
λάθους και τους σπάρτους που εί-
χαν αρχίσει να μπουμπουκιάζουν
και να ευωδιάζουν. Έπρεπε να
ανεδιάσει* πιο πάνω κι από πίσω,
για να αγναντέψει τα αγαπημένα
του μέρη . 

Η δύσπνοια που ένιωθε νωρί-
τερα είχε μετριαστεί παρά το
ζόρε της ανηφόρας και  το μόνο
που σκεφτόταν ήταν να ανεβεί
πιο πάνω και να αγναντέψει… 

Ανέβηκε κι ήφυγε φουριόζο το
βλέμμα ντου κατά τα μέρη που
σεργιάνισε ολόκληρη  τη ζωή
ντου… Γέμισε τ� αμάτι του εικό-
νες αγαπημένες, κύλησαν οι μνή-
μες σαν αστραπή στο καθρέπτη
του νου ντου και γέμισε ευωδιές
ασπαλανθών  τα σωθικά  ντου με
τους αναστεναγμούς που ανέ-
βαιναν ασταμάτητα στα χείλη
ντου… Είδε και το Δεσποινιώ να
περκατσάρεται* ακούραστα
ανάμεσα στα πόδια ντου… Υπέ-

θεσε πως ήταν το σπι-
τάκι που τον περίμενε

εκεί ανάμεσα στα κυπαρίσ-
σια… Ξεχάστηκε κι απόμεινε πε-
ρισσότερο  απ όσο έπρεπε, μα
τον  συνέφερε η αγριωπή φωνή
της θυγατέρας από το σπίτι, που
ανακάλυψε την απουσία ντου:

Μπρε συ πατέρα …
Έρχομαι Μαρικάκι …
Εδά που δαρθείς δα τα

πούμε…
Το μπελά μου δα βρω εδά που

δα γιαΰρω εσκέφτηκε , ο Μανα-
ρόλης . Ήργησα φαίνεται πολύ
και πως δα δικαιολογηθώ … 

Η δύσπνοια είχε περάσει ολό-
τελα, οι μυρωδιές και οι εικόνες
τον είχανε ξαναζωντανέψει από
την απελπισία της καραμπίνας (
έτσι είχε παρακούσει και έλεγε τη
«καραντίνα» που άκουε στη τη-
λεόραση) και το μυαλό ντου
δούλεψε με την επιτρεπόμενη
πονηριά….

Έσκυψε, μάζεψε ένα χοχλιό,
έκανε μια τρυπίτσα στο κέλυφος
και πέρασε ένα μικρό σπάγγο
που είχε στη τσέπη του. Περπά-
τησε όσο μπορούσε πιο γρή-
γορα και φτάνοντας στο σπίτι,
άφησε κάτω το χοχλιό και τον
έσερνε σιγά-σιγά ωσάν να ήτανε
κατσίκα … Έβαλε φωνή στο Μα-
ρικάκι ότι εγιάϋρε και όταν βγήκε
στη πόρτα είχε έτοιμη τη δικαιο-
λογία : Ετούτονε το κακομοίρη
βρήκα στη στράτα και τον ήδεσα
να τόνε φέρω στο σπίτι, μα πάει
ο έρμος πολλά σιγά σα το χοχλιό
και ήργησα μωρέ παιδί μου…
Μα δε ξαναβγαίνω όξω, Μαρίκα
παιδί μου, γιατί «και με τα τόσα
βάσανα πάλι η ζωή γλυκειά ναι»

ομπανέ*= όπου νάναι
αναδειάσει*= ξεπροβάλλει
περκατσάρεται*=απασχολεί-

ται

Σε έναν κόσμο, ο οποίος με-
ταλλάσσεται κυριολεκτικά
λόγω της πανδημίας που έχει
ενσκήψει στον πλανήτη, η προ-
σαρμογή όλων - ατόμων, συ-
στημάτων, ομάδων – κρίνεται
επιβεβλημένη. Οι εκπαιδευτι-
κοί οργανισμοί είναι ανοικτά
κοινωνικά συστήματα που αλ-
ληλεπιδρούν δυναμικά με τον
κοινωνικό περίγυρο, προκειμέ-
νου να βελτιωθούν, να εξελιχ-
θούν και να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά στην απο-
στολή τους.

Κατά ανάλογο τρόπο, το εκ-
παιδευτικό σύστημα στη χώρα
μας, προσαρμοζόμενο στα
εκρηκτικά δεδομένα του «κο-

ροναϊού» επιχειρεί να εφαρμό-
σει το σύστημα της «εξ’ απο-
στάσεως» εκπαίδευσης. Η αλ-
λαγή που επιχειρείται απαιτεί
διαφοροποιήσεις τόσο στην
κουλτούρα της μάθησης όσο
και στην καθημερινή εκπαιδευ-
τική πρακτική. Κατ’ επέκταση,
το βάρος της υιοθέτησης και
εφαρμογής των αλλαγών μετα-
τοπίζεται στο επίπεδο λειτουρ-
γικών διαδικασιών εντός των
εκπαιδευτικών οργανισμών. 

Το συντονισμό αυτής της

προσπάθειας έχει αναλάβει το
Υπουργείο και όλες οι δομές
που υπάγονται σ’ αυτό ενώ
στο επίκεντρο της εφαρμογής
του στρατηγικού σχεδιασμού
για την ομαλοποίηση της κατά-
στασης στην εκπαίδευση βρί-
σκονται εκπαιδευτικοί, μαθη-
τές και γονείς. Όλοι έχουν
αποδυθεί σε έναν αγώνα δρό-
μου προκειμένου να στηρί-
ξουν σε κάθε επίπεδο (γνω-
στικό, ψυχολογικό,
παιδαγωγικό) τους μαθητές,

ιδιαίτερα τους τελειόφοιτους. 
Όλοι όσοι εμπλεκόμαστε

στην εκπαιδευτική διαδικασία
και επιθυμούμε να στηρίξουμε
την  αποτελεσματικότητα του
έργου μας οφείλουμε να  κατα-
βάλλουμε κάθε προσπάθεια
για να συνεισφέρουμε στο
κοινό καλό. 

Προφανώς και οι συνθήκες
δεν είναι ιδανικές αλλά μπο-

ρούν να βελτιωθούν. Προφα-
νώς και οι δυσκολίες είναι πολ-
λές αλλά όχι ανυπέρβλητες.
Προφανώς και η υλικοτεχνική
υποδομή του εκπαιδευτικού
μας συστήματος δεν είναι
προετοιμασμένη για μια ρα-
γδαία μετάβαση στο χώρο της
διαδικτυακής μάθησης. Οι εκ-
παιδευτικοί, όμως, στην πλει-
ονότητά τους εργάζονται προς

την κατεύθυνση της προσαρ-
μογής στα νέα δεδομένα, χω-
ρίς αυτό να σημαίνει ότι πα-
ραβλέπουν την εκπαιδευτική
πραγματικότητα στη χώρα
μας.

Η αλλαγή στην καθημερινό-
τητα της εκπαίδευσης είναι μια
πολύπλοκη διαδικασία που
αφορά στη δομή και το έμ-
ψυχο δυναμικό της. Οι συμμε-
τέχοντες στην εκπαιδευτική
διαδικασία  οφείλουν να συνει-
δητοποιήσουν το περιεχόμενο

και τη σημασία της, ώστε να
μπορούν να την κατανοήσουν
και να την διαχειριστούν. Συ-
χνά, η διαφορετική οπτική
όσων εμπλέκονται στην εκπαι-
δευτική αλλαγή, η ελλιπής συμ-
μετοχή τους στη λήψη αποφά-
σεων, η έλλειψη οράματος και
επικοινωνίας, η αναίτια αντί-
σταση, η απουσία γνώσης εν-
δέχεται να οδηγήσουν στην
αποτυχία των αντίστοιχων
προσπαθειών. Σε μια συγκυρία
σαν τη σημερινή δεν περισ-

σεύει κανένας εκτός από τις μι-
κροπολιτικές μεμψιμοιρίες.

Αντιμετωπίζουμε μια κρί-
σιμη περίσταση και στην εκ-
παίδευση. Πίσω όμως από
κάθε ανάλογη δυσκολία υπάρ-
χει πάντα μια ευκαιρία να βελ-
τιώσουμε, να εξελίξουμε και να
καταστήσουμε αποτελεσμα-
τική την προσπάθειά μας. 

Ας αντιμετωπίσουμε με
γνώση, ηρεμία, αισιοδοξία την
παρούσα φάση για να μπο-
ρούμε να οραματιζόμαστε το
μέλλον, μικρών και μεγάλων!

* Η Καμπουράκη Γωγώ εί-
ναι Εκπαιδευτικός Φιλόλογος
- ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία &

Πολιτική (OUC)

Της Γωγώς Καμπουράκη

Νέα πρόκληση για την εκπαίδευση

Μπόρα είναι και θα περάσει

Πίστη έχεις, όταν κάθε σου
όνειρο το ανάφτεις στο βωμό

της τάμα κι αν κάποιο τάμα σου
είναι αδύνατο, περιμένεις να

γενεί το θαύμα
(Γ. Δροσίνης)

Οι μεγάλες και κρίσιμες πραγ-
ματικότητες στη ζωή των ανθρώ-
πων είναι τρεις. 1. Οι σχέσεις τους
με τους άλλους 2. Οι αρρώστιες
και 3. ο θάνατος. Όλες οι αρρώ-
στιες υπενθυμίζουν και προσμαρ-
τυρούν το θάνατο και θέτουν σε
δοκιμασία τις ανθρώπινες σχέ-
σεις. Περισσότερο απειλούν και
θανατώνουν οι λοιμώδεις αρρώ-
στιες που είναι μεταδοτικές και
κολλητικές. Γίνονται επιδημίες και
πανδημίες. Τρομοκρατούν τους
ανθρώπους και γκρεμίζουν τα
πάντα στην οικονομία, στις αν-
θρώπινες σχέσεις και τη λειτουρ-
γία του κράτους. Απειλούν τη ζωή
όλων των ανθρώπων. Η αντιμε-
τώπισή τους δεν χρειάζεται μόνο
την ιατρική και φαρμακευτική
αγωγή, αλλά και την κοινωνική
και προσωπική ευθύνη όλων μας.

Ο κοροναϊός είναι η μεγάλη
πληγή, των ημερών μας, σ’ όλο
τον κόσμο. Παρουσιάστηκε στην
Κίνα και γρήγορα εξαπλώθηκε
παντού. Για την αντιμετώπιση και
τον έλεγχό του, οι κυβερνήσεις
όλων των κρατών, πήραν αυ-
στηρά μέτρα. Απαγόρευσαν τον
συγχρωτισμό των ανθρώπων.

Έκλεισαν δημόσιους και ιδιωτι-
κούς οργανισμούς, επιχειρήσεις
και τόπους όπου συναναστρέ-
φονταν οι άνθρωποι. “Μένουμε
σπίτι”, είναι η συνταγή του Εθνι-
κού Οργανισμού Δημόσιας
υγείας και των Εθνικών Οργανι-
σμών (WHO, COC). Όσα προτεί-
νει η ιατρική επιστήμη για την κα-
ταπολέμηση των ασθενειών, δεν
είναι μόνο παρόμοια αλλά και
ταυτόσημα με τα προτεινόμενα
από την Ορθόδοξη παράδοσή
μας. Αυτό δείχνουν οι αποφάσεις
της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της
Ελλάδος, του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου και της τοπικής μας
Εκκλησίας, για την καταπολέμηση
του κοροναϊού. Είναι απόλυτα
σύμφωνες με τις αποφάσεις των
Υγειονομικών Υπηρεσιών και
προτρέπουν τους πιστούς να
συμμορφωθούν.

Ο Χριστός μας δίδαξε πως για
να γίνει το θαύμα στον άνθρωπο,
πρέπει κι ο άνθρωπος να πράξει
όλα όσα του αναλογούν. Αν έχει
αρρώστια, να τρέξει στους ειδι-
κούς. Να τηρήσει τις υποδείξεις
και συμβουλές τους. Ν’ αλλάξει
τον τρόπο ζωής και συμπεριφο-
ράς του. Ν’ αναστήσει μέσα του
τη φλόγα της πίστης. Να δοκιμα-
στεί και να συνειδητοποιήσει πως
είναι πολύ μικρός κι όχι πολύ με-
γάλος. Έτσι, με τη συντριβή της
καρδιάς και προσευχή ζητά τη
βοήθεια του Θεού, και ζητεί το
θαύμα. Αυτό το δρόμο καλούμα-
στε κι εμείς σήμερα ν’ ακολουθή-
σουμε για ν’ απαλλαγούμε από
την κόλαση του κοροναϊού. Η Εκ-
κλησία, η Μάνα του λαού μας,
συνεχώς υπενθυμίζει, παροτρύνει
και προσεύχεται για τον ανηφο-
ρικό αυτό δρόμο των ανθρώπων.
Πολλοί, ίσως από άγνοια, δημι-
ουργούν θέμα με το μυστήριο
της Θείας Ευχαριστίας. Ας έχουν
υπόψη τους, ότι ύστερα από ια-
τρικές έρευνες, διαπιστώθηκε πως
μπορεί ένας άνθρωπος με τη δύ-
ναμη της ψυχής και τη φλόγα της

πίστης να επιβραδύνει ή ν’ αντι-
στρέψει την πορεία μιας αρρώ-
στιας. Αυτούς τους ανθρώπους
που είναι η ζύμη που αλλάζει και
μεταμορφώνει τον κόσμο, ποιος
μπορεί ή έχει δικαίωμα να εμπο-
δίσει την προσέλευσή του, στο
Μυστήριο; Στα θέματα της
υγείας, η επιστήμη έχει κάμει
θαύματα. Πολύ γρήγορα πι-
στεύομε πως θ’ ανακαλύψει και
το φάρμακο της μάστιγας του κο-
ροναϊού. Μέχρι τότε, πειθαρχία
στις αποφάσεις της Πολιτείας και
της Εκκλησίας. Για την ύπαρξη και
εμφάνιση των ασθενειών η ια-
τρική επιστήμη μας πληροφορεί
πως οφείλονται σε πολλούς παρά-
γοντες. Ένας απ΄αυτους είναι και
η κληρονομικότητα. Οι αρρώ-
στιες εκδηλώνονται ανάλογα με
το περιβάλλον που ζει κι εργάζε-
ται ο άνθρωπος. Το φυσικό και το
κοινωνικό. Από το φυσικό περι-
βάλλον  ο άνθρωπος τρέφεται,
αναπνέει ακούει κι οσφραίνεται.
Από το κοινωνικό δέχεται επιδρά-
σεις ψυχολογικές και συναισθη-
ματικές. Το φυσικό περιβάλλον εί-
ναι κληρονομιά όλων των
ανθρώπων (αέρας, νερό, γη).
Όσο περισσότερο δηλητηριάζει
κι αλλοτριώνει ο άνθρωπος το φυ-
σικό και κοινωνικό περιβάλλον,
τόσο όλα τα είδη των ασθενειών
παρουσιάζονται. Η επιστήμη
προειδοποιεί πως ο τρόπος της
ζωής και συμπεριφοράς μας παί-
ζει βασικό ρόλο στην υγεία ή τις
αρρώστιες του σώματος και της
ψυχής. Το σώμα κι η ψυχή είναι
ένα. Το ανθρώπινο πρόσωπο που
διδάσκει η Εκκλησία μας. Οι αρ-
ρώστιες του σώματος είναι και
της ψυχής και το αντίθετο.

Μακριά από το Θεό και τους
ανθρώπους είμαστε βαριά άρ-
ρωστοι. Βαριές και πολλές αρρώ-
στιες γεννούν οι ανταγωνισμοί
μεταξύ των ανθρώπων, λόγω έν-
τασης. Ο κάθε άνθρωπος δεν εί-
ναι υπεύθυνος για όλες τις αρρώ-
στιες και τα κακά της ζωής του.

Μερικά΄ απ’ αυτά προξενούν οι
αμαρτίες των άλλων. Πολλοί πι-
στεύουν πως για να φτάσει ο άν-
θρωπος στη Χάρη του Θεού και
να βαδίζει στο δρόμο Του, μα-
κριά από παραπτώματα κι αρρώ-
στιες, πρέπει να νεκρώσει το
σώμα, τις επιθυμίες και συναι-
σθήματά του. Εάν αυτό είναι σω-
στό τότε τι θα προσφέρομε στο
Θεό; Ένα ανθρώπινο φάντασμα
(κρέας - κόκαλα). Χωρίς την ακε-
ραιότητα του σώματος, των επι-
θυμιών και συναισθημάτων είναι
νεκρός ο άνθρωπος. Η περιφρό-
νησή τους είναι αυτοκτονία κατά
τον Γρηγόριο Παλαμά. Η θεωρία
της νέκρωσης είναι Δυτική κι Ανα-
τολική παρερμηνεία του Χριστια-
νισμού. Γονείς κι εκπαιδευτικοί
πρέπει να γνωρίζουν, να πι-
στεύουν και να σέβονται αυτές
τις δυνατότητες του ανθρώπου
για να κάνουν καλά τη δουλειά
τους. Η Πουριτανική αγωγή δίδει
προτεραιότητα στη λογική κι
υποτιμά το σώμα, επιθυμίες και
συναισθήματα. Αυτές οι θεωρίες
κάνουν απάνθρωπους κι άρρω-
στους ανθρώπους.

Ζούμε τον εφιάλτη της πανδη-
μίας του κοροναϊού. Ολοι οι λαοί
είναι φοβισμένοι και τρομοκρα-
τημένοι. Ζούμε ένα φοβερό, ανε-
λέητο, ανεκδιήγητο κι ύπουλο πό-
λεμο. Εμείς οι Έλληνες στους
δύσκολους και μεγάλους κινδύ-
νους, βρίσκομε τον εαυτό μας.
Ξυπνά μέσα μας η δύναμη της
ψυχής και της πίστης που είναι
κρυμμένη στις φράσεις “Έχει ο
Θεός”, “Με τη δύναμη του Χρι-
στού και της Παναγίας” και κά-
νομε θαύματα. Οι Έλληνες πολι-
τικοί, η Εκκλησία και Πολιτεία
έχουν πάρει σύμφωνες αποφά-
σεις. Σ’αυτές τις αποφάσεις, θα
πειθαρχήσομε. Θα προσευχη-
θούμε, θα ενδυναμωθούμε και
με τη Χάρη του Χριστού και της
Παναγίας θα νικήσομε, θα ζή-
σομε χαρά μεγάλη. Θ’ αναστη-
θούμε.

Του Γιώργου Μηλιαρά

Του Κώστα Χαρ. 
Νεονάκη
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Επιστημονικός Υπεύθυνος 
του Οφθαλμολογικού 

Τμήμ. Creta InterClinic

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ 

ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΜΕ O.C.T.

Ακόμα και οι λιγοστοί κάτοικοι που
μένουν χειμώνα -καλοκαίρι σε σκηνές
στην παραλία αποφεύγουν τις άσκοπες
μετακινήσεις και το συνωστισμό και μέ-
νουν μέσα. Τα λιγοστά καφενεία είναι
κλειστά, ενώ κατεβασμένα ρολά έχουν
και τα ξενοδοχεία που υπάρχουν» Έτσι
περιγράφει τη ζωή τις τελευταίες ημέ-
ρες  στην ακριτική Γαύδο η δήμαρχος
Λίλιαν Στεφανάκη, με τους λιγοστούς
κατοίκους να αγωνιούν- όπως όλος ο
κόσμος- για το μέλλον και τις εξελίξεις
για τον κοροναϊό. «Έχουμε τρία καφε-
νεία όλα κι όλα που είναι κλειστά, ενώ
ανοικτός παραμένει μόνο ο φούρνος
για την αγορά εφοδίων». Στο νοτιότερο
άκρο της Ευρώπης με τους περίπου
100 κατοίκους, η εικόνα δε διαφέρει σε
σχέση με τις μεγαλουπόλεις. Ο κόσμος

εκεί ενημερώνεται από την τηλεόραση
και το διαδίκτυο προσπαθώντας να συ-
νηθίσει με τα νέα δεδομένα  που έχουν
προκύψει το τελευταίο διάστημα. «Συ-
νομιλώντας με τους κατοίκους αυτό
που τους ανησυχεί είναι μην έρθει κά-
ποιος στο νησί και είναι φορέας του
ιού. Υπάρχει ανησυχία και σε εμάς,
παρά το γεγονός ότι είμαστε λίγοι σε
πληθυσμό. Αυτό το διάστημα δε θα δει
κανείς να κυκλοφορούν άτομα συγκεν-
τρωμένα. Ο καθένας είναι μόνος του,
κάνει τις δουλειές του και επιστρέφει
στο σπίτι του» αναφέρει η κα Στεφα-
νάκη και τονίζει ότι παρά το ότι υπάρχει
η ανησυχία όλων για πιθανές αφίξεις
από εκείνους  που αγαπούν το νησί,
ωστόσο κανείς δεν μπορεί να τους το
απαγορεύσει. «Ούτε φυσικά έχουμε
σκοπό να κάνουμε κάτι τέτοιο, απλώς
αναφέρω τι μου λένε οι κάτοικοι».

Η δική της ανησυχία ή μάλλον μία

από τις ανησυχίες που έχει αφορά
στους ηλικιωμένους κατοίκους.
«Έχουμε αρκετούς ηλικιωμένους και
ευχόμαστε να μη γίνει κάτι. Υπάρχει
ένα αγροτικό ιατρείο και η γιατρός κά-
νει ότι μπορεί και θα κάνει εάν χρει-
αστεί. Το ευχάριστο στην όλη υπόθεση
είναι ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι
δεν πρέπει να συνωστίζεται. Όμως και
να το ήθελε, είμαστε λίγοι άνθρωποι
εδώ αυτή την περίδο. Δεκαπέντε κάτοι-
κοι στο Καστρί, δέκα σε ένα άλλο χω-
ριό, τέσσερις σε ένα άλλο κοκ».

Γύρισα από τα Χανιά και
σκεφτόμουν τα μέτρα 
προφύλαξης 

Οι δουλειές στο δήμο  την υποχρέω-
σαν να… ταξιδέψει στα Χανιά για να τις
διευθετήσει. «Όταν επέστρεψα σκεφτό-
μουν ότι πρέπει να πάρω τα μέτρα μου
για την προστασία των συνδημοτών

μου. Έβαλα τα γάντια μου και δεν συ-
ναντούσα κόσμο. Όποιος έρχεται στο
νησί θεωρείται εν δυνάμει φορέας».
Με ανακοίνωσή μας ενημερώσαμε
τους κατοίκους ότι θα πρέπει να τηλε-
φωνούν ή να στέλνουν email για τις
υποθέσεις τους».

Σύμφωνα με τη δήμαρχο, τις τελευ-
ταίες ημέρες έγιναν προμήθειες σε αν-
τισηπτικά και απολυμαντικά και μοιρά-

στηκαν στους κατοίκους. «Ότι άλλο
χρειαζόμαστε το παίρνουμε από απέ-
ναντι, από την Παλαιόχωρα ή τα Σφα-
κιά κι έρχεται με το πλοίο κανονικά. Ευ-
τυχώς δεν έχουμε ελλείψεις» καταλήγει.

Θα ανοίγαμε αυτές τις 

ημέρες 
Ο ξενοδόχος Λυκούργος Παπαδάκης

λέει στην «Π» ότι αυτές τις ημέρες θα

άνοιγε το ξενοδοχείο του, όμως ακυρώ-
θηκαν τα πάντα! «Στο 100% είναι οι
ακυρώσεις. Οι πελάτες μας είναι από
την Ιταλία οι περισσότεροι και τους
γνωρίζουμε γιατί έρχονται χρόνια στο
νησί. Οι άνθρωποι είναι συντετριμμένοι
με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα
τους. Δυστυχώς, η σεζόν χάθηκε, όμως
η δημόσια υγεία είναι πάνω από όλα».

Στη Γαύδο ζουν τη δική τους καραντίνα

Η δήμαρχος κ. Στεφανάκη

Του Θάνου Περβολαράκη

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΤΕ

Η χρήση ορού-αίματος θα μπορούσε 
να είναι μια πρώτη θεραπεία για τον ιό

Η  χρήση ορού-αίματος από ασθενείς που
έχουν αναρρώσει θα μπορούσε να αποτελέσει
μια άμεση προσέγγιση για την βραχυπρόθεσμη
πρόληψη/θεραπεία της νόσου COVID-19, εξου-
δετερώνοντας τον SARS-CoV2 στο σώμα των μο-
λυσμένων ατόμων. Το παραπάνω υποστηρίζει ο
καθηγητής  Μικροβιολογίας των Πανεπιστημίων
Κρήτης και Exeter και ερευνητής του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ,
Δρ. Παναγιώτης Σαρρής.

«Πηγή των αντισωμάτων είναι ο ορός-αίματος
ατόμων που έχουν ανακάμψει από COVID-19 ή
ακόμα και παρασκευάσματα που παράγονται

από ζωικούς ξενιστές που έχουν ανοσοποιηθεί
για τον SARS-CoV2. Προς το παρόν όμως η μόνη
πηγή τέτοιων αντισωμάτων, που είναι άμεσα δια-
θέσιμα, είναι αυτά που βρίσκονται στον ορό των
ατόμων που έχουν αναρρώσει. Καθώς όλο και πε-
ρισσότερα άτομα θα αναρρώνουν από τον
COVID-19, ο αριθμός των χορηγών τέτοιων αντι-
σωμάτων θα αυξάνεται συνεχώς», λέει ο καθηγη-
τής.

Η χρήση ορού του αίματος από ασθενείς που
ανάρρωσαν δεν είναι καινούργια. Αντίθετα έχει
χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν εναντίον ασθε-
νειών που προκλήθηκαν από ιούς όπως η πολιο-
μυελίτιδα, η ιλαρά, η παρωτίτιδα και η γρίπη, η
μέθοδος χρησιμοποιήθηκε και κατά της επιδη-
μίας Ebola, χρησιμοποιήθηκε αποτελεσματικά και
στις επιδημίες της γρίπης των πτηνών H5N1 και
H7N9 με όλους τους ασθενείς να επιβιώνουν. «Η

χορήγηση αντισωμάτων χρησιμοποιείται και σή-
μερα στην κλινική πράξη. Ασθενείς που εκτίθενται
σε ηπατίτιδα-Β και στη λύσσα, υποβάλλονται σε
θεραπεία με αντισώματα για την ηπατίτιδα-Β
(HBIG) και τη λύσσα (HRIG), αντίστοιχα. Επίσης,
αντίσωμα χρησιμοποιείται για την πρόληψη της
σοβαρής ασθένειας του Αναπνευστικού Συγκυ-
τιακού Ιού (RSV) σε βρέφη», καταλήγει ο Έλλη-
νας ερευνητής.

Η μέθοδος της «παθητικής ανοσίας» με χορή-
γηση έτοιμων αντισωμάτων, όπως αποκαλείται,
είναι αποτελεσματικότερη όταν χρησιμοποιείται
ως μέτρο πρόληψης, παρά ως μέτρο θεραπείας.
Μελέτες έχουν δείξει ότι κατά την θεραπεία το αν-
τίσωμα είναι πιο αποτελεσματικό όταν χορηγείται
λίγο μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Ενώ,
ο λόγος της χρονικής διακύμανσης στην αποτελε-

σματικότητα δεν είναι ακόμα επαρκώς κατανοη-
τός. «Παράδειγμα αποτελεί η χρήση αντισωμά-
των για την πνευμονιοκοκκική πνευμονία, η θε-
ραπεία της οποίας είναι πιο αποτελεσματική όταν
χορηγούνται τα αντισώματα λίγο μετά την εμφά-
νιση των συμπτωμάτων, ενώ δεν φαίνεται να
υπάρχει σημαντικό όφελος εάν η χορήγηση αντι-
σώματος καθυστερεί μετά την τρίτη ημέρα.

Ανάλογα με την ποσότητα των αντισωμάτων
και τη σύνθεση τους, η προστασία που παρέχεται
μπορεί να διαρκέσει από εβδομάδες έως και μή-
νες. Αυτό στην περίπτωση του SARS-CoV2 θα δη-
μιουργούσε ένα σημαντικό «παράθυρο χρόνου»
έως την κυκλοφορία των εμβολίων», εξηγεί.

Οι νοσηλευτές, οι γιατροί και όσοι βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή της μάχης, εκτίθενται συνε-
χώς στον SARS-CoV2, μάλιστα μερικοί από αυ-
τούς έχουν είδη εμφανίσει συμπτώματα της

ασθένειας και βρίσκονται σε καραντίνα, γεγονός
που αν συνεχιστεί, θα απειλήσει με κατάρρευση
το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Η εφαρ-
μογή της μεθόδου επαγωγής της παθητικής ανο-
σίας θα αποτρέψει τη μόλυνση με SARS-CoV2 σε
εκείνους στους οποίους χορηγείται αλλά και σε
άτομα ευπαθών ομάδων.

Όπως κάθε θεραπευτική μέθοδος έτσι και η
συγκεκριμένη θεωρητικά εγκυμονεί κινδύνους
που σχετίζονται τόσο με την ακούσια μόλυνση με
κάποιον άλλο παράγοντα μολυσματικής νόσου,
όσο και με πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις στα
συστατικά του ορού. 

Έναν ακόμα θεωρητικό κίνδυνο αποτελεί το
φαινόμενο της “εξαρτώμενης από αντίσωμα αύ-
ξησης της μόλυνσης” που είναι πιθανό να εμφα-
νιστεί σε διάφορες ιικές ασθένειες, προκαλώντας
ενίσχυση της νόσου.

Ε. ΣΑΒΙΟΛΑΚΗ

Στη Γερμανία ακόμη οργανώνουν
πάρτυ... κοροναϊού!

Πάρτυ κοροναϊου οργανώνουν στην
Γερμανία, ορισμένοι πολίτες που επιλέ-
γουν να μην πειθαρχούν στα μέτρα που
επιβάλλονται.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρητι-
κών Συλλόγων Ευρώπης, γιατρός, κ. Ευτυ-
χία Olowson Σαβιολάκη, περιγράφει στην
“Π” την κατάσταση που επικρατεί στην
Γερμανία.

“Το πρόβλημα κι εδώ είναι με τα αντι-
σηπτικά και με τις μάσκες. Έχουν εξαφα-
νιστεί. Επειδή καινούριες παραγγελίες για
αντισηπτικά δεν μπορούσαν να γίνουν
έδωσε εντολή η υπουργός υγείας στους
φαρμακοποιούς να φτιάξουν αντισηπτικά
μόνοι τους. Αλλά ακόμα και οι φαρμακο-
ποιοί έχουν πρόβλημα γιατί δεν μπορούν
να βρουν τις πρώτες ύλες, ιδίως την αιθα-
νόλη.”

Στο ιατρείο ακόμα έχουν αντιση-
πτικό.”Δυστυχώς, όμως, γίνονται και πολ-
λές κλοπές από νοσοκομεία και ιατρεία.
Μάσκες δεν μπορούμε να παραγγεί-
λουμε. Τα νοσοκομεία έχουν ακόμη, από
ό,τι γνωρίζω. Εμείς καταφέραμε να
βρούμε τουλάχιστον για τΟΥς συναδέλ-
φους που έχουν πολύ κοντινή επαφή με
τους ασθενείς και δεν μπορούν να κρατή-
σουν απόσταση, όπως οι οφθαλμίατροι
και οι καρδιολόγοι. Εμείς οι διαβητολόγοι
απλά κρατάμε απόσταση και φοράμε
γάντια, χρησιμοποιούμε αντισηπτικό”,
περιγράφει. Έχει, βέβαια, αλλάξει ο τρό-
πος εργασίας των γιατρών και ο τρόπος
προσέγγισης του ασθενούς.

“Προσπαθούμε να συντομεύσουμε
πολύ το χρόνο επαφής με τον ασθενή.
Κρατάμε απόσταση γιατί ο καθένας θεω-
ρείται δυνητικά φορέας του ιού. Περιορι-
ζόμαστε στα εντελώς απαραίτητα. Εμένα
προσωπικά αλλά και τους συναδέλφους
μου μας ενοχλεί αυτό πολύ ότι πολλοί
ασθενείς δεν έρχονται από φόβο στα
ραντεβού”, αναφέρει.

Την περασμένη Τετάρτη, στο Αμ-
βούργο τα κρούσματα ήταν 414, τα 11
νοσηλεύονταν, δύο ήταν στην Εντατική
και είχε σημειωθεί ένας θάνατος.

Έχουν κλείσει σχολεία και περισσότερα
καταστήματα. Έχει πιάσει πανικό τον κό-
σμο που ψωνίζει μερικά είδη σε πολύ με-
γάλες ποσότητες, με αποτέλεσμα να είναι
άδεια τα ράφια σε πολλά σουπερμάρκετ,
ιδίως στα μακαρόνια, το ρύζι, το αλεύρι
και το χαρτί υγείας. Αντισηπτικά σαφώς
δεν υπάρχουν. Ούτε αντισηπτικά μαντη-
λάκια. Υπάρχουν όμως και αρκετοί που
δεν συμμερίζονται τον κίνδυνο και δεν
τηρούν τα μέτρα. Μάλιστα κάποιοι κα-
λούν σε «πάρτυ κοροναϊού».

Τα νοσοκομεία ευτυχώς πάντως έχουν
ακόμη καλό εξοπλισμό. Γενικώς, η Γερμα-
νία έχει ακόμη μικρό ποσοστό θνησιμό-
τητας.

Το Αμβούργο έχει το μεγαλύτερο ποσο-
στό, αναλογικά σε όλη την Γερμανία, 19,4
περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους.

Του Κατερίνας Μυλωνά

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρητικών
Συλλόγων Ευρώπης, γιατρός, κ. Ευτυχία
Olowson Σαβιολάκη, περιγράφει στην
“Π” την κατάσταση που επικρατεί στην
Γερμανία 

ΟΤΑΝ ΓΕΜΙΣΑΝ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΡΕΜΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ

Οι...  νεκροφόρες του Ιταλικού
στρατού στα μάτια ενός Ηρακλειώτη

Ζει με την οικογένεια του στο
Lecco της Λομβαρδίας, μία πόλη
50.000 κατοίκων, «προικισμένη» με
ένα συγκλονιστικό φυσικό τοπίο. Εί-
ναι κτισμένη στις ανατολικές όχθες
του νότιου τμήματος της λίμνης
Κόμο και αγκαλιάζεται από τις επι-
βλητικές Άλπεις. Μία συναρπαστική
περιοχή για …φίλημα. Όχι πια!
Όλα αυτά μέχρι πριν από περίπου
ένα μήνα. Πλέον ο κ. Παντελής Θεο-
φανάκης, από την Επισκοπή Ηρα-
κλείου,  και η οικογένεια του ζουν
στην περιοχή-επίκεντρο  της επιδη-
μίας που «θερίζει» με αιμοδιψείς
ρυθμούς τους κατοίκους της γειτονι-
κής μας Ιταλίας. 

Το Lecco απέχει μία ανάσα από το
Μπέργκαμο, το οποίο έχει κυκλωθεί
από θάνατο και σκοτεινιά. Οι φωτο-
γραφίες με τα φορτηγά του Ιταλικού
στρατού που έχουν μετατραπεί σε
αυτοσχέδιες νεκροφόρες έχουν σο-
κάρει την παγκόσμια κοινότητα.
Πόσο μάλλον αυτούς τους ανθρώ-
πους που  …αναπνέουν θάνατο. «Τα
σύγχρονα κρεματόρια της περιοχής
δεν επαρκούν για τόσους νεκρούς
και τους μεταφέρουν σε άλλες επαρ-
χίες. Παρακολουθούμε και εμείς τις
εικόνες με τα στρατιωτικά οχήματα
που μεταφέρουν τα φέρετρα. Είναι
σοκαριστικό. Ποιος θα μπορούσε να
φανταστεί αυτό που ζούμε. Είναι
ασύλληπτο. Χθες μιλούσα με ένα
γνωστό μου, ο οποίος λόγω της δου-
λειάς του (μάρμαρα) συνεργάζεται
με ένα τοπικό γραφείο τελετών. Η ζή-
τηση έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Δεν
προλαβαίνουν…». 

Ο κ. Θεοφανάκης είναι φυσικοθε-
ραπευτής και διατηρεί δικό του ια-
τρείο φυσικοθεραπείας.  Το έκλεισε
μόλις την προηγούμενη Τετάρτη. Θα
περίμενε κανείς να επιβληθεί το κλεί-
σιμο εβδομάδες πριν λαμβάνοντας

υπόψη τον αποδεκατισμό που συντε-
λείται. «Τα τελευταία 24ωρα έχω αρ-
χίσει να φοβάμαι και εγώ. Είναι γιατί
αρχίζω να μετράω απώλειες από το
περιβάλλον  γνωστών μου. Άνθρω-
ποι που δεν ήταν ηλικιωμένοι και δεν
είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας,
νόσησαν και έφυγαν σε σύντομο
χρόνο. Ο ιός δεν χτυπά μόνο άτομα
ηλικιωμένα με βεβαρημένο ιστορικό
υγείας. Και αυτό είναι τρομακτικό». 

Θεωρεί και εκείνος ότι η κατά-
σταση στην Ιταλία ξέφυγε επειδή δεν
εκτιμήθηκε σωστά. Υπήρξε βίαιη με-
ταδοτικότητα του ιού σε μια περιοχή
που είναι ανεπτυγμένη βιομηχανικά
και υπάρχει εκ των πραγμάτων τερά-
στια μετακίνηση.

Βγαίνει μόνο για να πάει σούπερ-
μάρκετ ή στο φαρμακείο, κάνοντας
απαραίτητα  χρήση του σχετικού εν-
τύπου που είναι υποχρεωμένοι να
συμπληρώνουν άπαντες. «Πρέπει να
δηλώνουμε πού πάμε, πόση ώρα,
για ποιο λόγο. Αν υπάρχει δεύτερο
άτομο στο αυτοκίνητο, θα πρέπει να
φοράει υποχρεωτικά μάσκα και να
κάθεται πίσω». 

Προσπαθεί να περνάει ήρεμα και
δημιουργικά τις ώρες και τις ημέρες
του στο σπίτι. Λατρεύει το διάβασμα
και βρίσκει καταφύγιο στα βιβλία
του. Όσο δούλευε, δεν είχε αυτή
την… πολυτέλεια αφού εργαζόταν
καθημερινά έως τις 10 τη νύχτα, με
ένα ενδιάμεσο διάλειμμα. «Ας αφή-
σουμε και λίγο την εξωστρέφεια και
την κοινωνικότητα. Να κάνουμε μία
συζήτηση με τα παιδιά μας, να τα
κοιτάξουμε στα μάτια, να πούμε
πράγματα που δεν είχαμε πει…».
Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει και
στους συμπατριώτες του, να μείνουν
στο σπίτι και να μην υποτιμήσουν
την κατάσταση. 

Η σύζυγος του υπηρετεί στην Ει-
σαγγελία της περιοχής και πηγαίνει
κανονικά στη δουλειά της, λαμβά-
νοντας φυσικά τα απαραίτητα μέτρα

ασφαλείας και ατομικής υγιεινής. Άλ-
λωστε και εκεί τα δικαστήρια υπολει-
τουργούν και υπάρχουν αυστηροί
περιορισμοί και κανόνες. Ο γιος
τους, Γιάννης-Παύλος, σπουδάζει νο-
σηλευτική. Αυτές τις ημέρες που εί-
ναι αυτοπεριορισμένος στο σπίτι
διαβάζει τα μαθήματα του, σερφά-
ρει στο ίντερνετ, γυμνάζεται  στον
κήπο. Η κόρη τους, Άννα-Ειρήνη, ερ-
γάζεται ως μαία στην Ελβετία. 

Η  κοντινή κωμόπολη Codongo,
αναφέρει, που πρώτη τέθηκε σε
πλήρη καραντίνα, είναι πλέον «απε-
λευθερωμένη» από τον ιό εξαιτίας
των αυστηρότατων περιοριστικών
μέτρων που επιβλήθηκαν. Ας κά-
νουμε υπομονή λοιπόν για να …απε-
λευθερωθούμε και οι υπόλοιποι.

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Ο Παντελής Θεοφανάκης

Η σύζυγος και τα δύο παιδιά του Π.
Θεοφανάκη

Η εικόνα που σοκάρει την 
παγκόσμια κοινότητα

Ο κ. Σαρρής
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5+1 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5 1 32.179,22
4+1 14 2.500,00
4 255 50,00
3+1 583 50,00
3 9.903 2,00
2+1 6.056 2,00
1+1 29.851 1,50

1η - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
2η - 25.000,00
3η 2 2.500,00
4η 21 250,00
5η 234 25,00
6η 2.449 2,00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Ηρακλείου Εταιρεία για τη
νόσο Alzheimer και την Υγιή Γήρανση ενημερώνει

τα μέλη και τους ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας, ότι σεβόμενη τα
έκτακτα μέτρα της Κυβέρνησης για τον περιορισμό του κοροναϊού,
ανέστειλε προσωρινά στα κέντρα της όλες τις δραστηριότητες νοητι-
κής ενδυνάμωσης για τους ασθενείς, εκπαίδευσης και ψυχολογικής
υποστήριξης για τους περιθάλποντες καθώς και την λειτουργία του
«καφέ Alzheimer», όπως  επίσης  προγραμματισμένες ενημερωτικές
εκδηλώσεις όπως η «Ημέρα του Περιθάλποντα» και άλλες για τον εορ-
τασμό συμπλήρωσης 15 χρόνων από της ιδρύσεως και λειτουργίας
της. Επιθυμούμε να ενημερώσουμε επίσης ότι για κάθε έκτακτη περί-
σταση όπως και για σχετική επικοινωνία είμαστε όπως πάντα στη διά-
θεσή σας στα τηλέφωνα: 6908768006, 6974192595  και
6947816155.

Ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε πάλι όλοι μαζί και θα
συνεχίσουμε κανονικά.

Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά!!

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΥ ΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

Μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του αγαπημένου μας
Δημήτρη Καφετζόπουλου, ερευνητή του ΙΤΕ, το Δ.Σ. του συλ-
λόγου “Ευ Ζω με τον καρκίνο” συνήλθε εκτάκτως και αποφά-
σισε:

1. Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια
του εκλιπόντος,

2. Να προχωρήσει στη δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισμού στην
παθολογική – ογκολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκο-
μείου Ηρακλείου αξίας 500 ευρώ και 

3. Να εκφράσει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του στο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό της παθολογικής – ογκολογικής κλινικής
του ΠΝΗ για την εξαιρετική φροντίδα και την ενσυναίσθηση με
την οποία περιέβαλλε τον εκλιπόντα και την οικογένειά του κατά
τη διάρκεια της νοσηλείας του. 

Η πρόεδρος
Η γραμματέας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ηράκλειο 11-03-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
Με την αριθμ. 1583/11-03-2020 πράξη

μας (ΑΔΑ: Ψ3ΠΠΟΡ1Θ-2ΦΨ ), η οποία
εκδόθηκε κατά τη διαδικασία του άρθρου
14 Ν. 998/79, «Περί προστασίας των δα-
σών και δασικών εν γένει εκτάσεων της
Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), μετά από αί-
τηση του Γεωργίου'Συνατσάκη του Μι-
χαήλ, από τη συνολική έκταση εμβαδού
4.123,81 τ.μ., η οποία κείται στη θέση
«Κορακόπετρα», κτηματικής περιφέρειας
Κοινότητας Ροδιάς, Δ.Ε. Γαζιού, Δήμου
Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ηρακλείου, χαρακτηρίσθηκε τμήμα
αυτής εμβαδού 972,70 τ.μ. ως μη δασική,
μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας, κατά την έννοια της παρ. 6β,
άρθρ. 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύει.

Η πράξη αυτή, με την οποία δεν θίγον-
ται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του
Δημοσίου ή Ιδιωτών και δεν αποτελεί
στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγμα-
των δικαιωμάτων, εστάλη στον οικείο
Δήμο Μαλεβιζίου προκειμένου να αναρ-

τηθεί επί (1) ένα μήνα στον πίνακα ανα-
κοινώσεων της Κοινότητας Ροδιάς, προς
γνώση παντός έχοντος έννομο συμφέρον
για την υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα
με το άρθρο 14 Ν.998/79 και αναρτήθηκε
στον ειδικό για το σκοπό αυτό διαδι-
κτυακό τόπο (http:/dp.ypeka.gr).

Κατά της παραπάνω πράξης μας, επι-
τρέπονται αντιρρήσεις της Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ατε-
λώς, καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού
προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον
κατόπιν καταβολής παραβόλου, ενώπιον
της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 Ν.998/79
όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 24 Ν.
4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/04-12-2015) Τεχνι-
κής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων.
Το ανωτέρω παράβολο κατατίθεται υπέρ
του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κω-
δικό Ειδικός Φορέας Δασών και το ύψος
του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 1 της
ΚΥΑ 117679/7182/11-12-2014 [ΦΕΚ
3473/Β/2014].

Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός προθε-
σμίας εξήντα (60) ημερών από της επίδο-
σης και κοινοποίησής της ή, σε κάθε άλλη
περίπτωση, από την ανάρτησή της στον
ειδικό διαδικτυακό τόπο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. 
ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. 

Χανιά, 13 Mαρ 2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ προσκαλεί τους ενδιαφερόμε-
νους  να  υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια χρωμάτων, σύμφωνα με
το Συνημμένο «1», εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων επτακο-
σίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (17.737,50€), χωρίς ΦΠΑ. Η δια-
δικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα 
www.namfi.gr/ procurement-announcements.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται

η Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης
Προμηθειών & Συμβάσεων.

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας τελεί υπό την έγκριση
του Πεδίου Βολής Κρήτης.

Ταξίαρχος Κλεάνθης Καρατσίν
Διοικητής 

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. 
ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. 

Χανιά, 10 Mαρ 2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ προσκαλεί τους ενδιαφερόμε-
νους  να  υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια τροφοδοτικού αδιάλειπτης
παροχής ισχύος (UPS), σύμφωνα με το Συνημμένο «1», εκτιμώμενου προϋπο-
λογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγ-
ματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα 
www.namfi.gr/ procurement-announcements.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται
η Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης
Προμηθειών & Συμβάσεων.

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας τελεί υπό την έγκριση
του Πεδίου Βολής Κρήτης.

Ταξίαρχος Κλεάνθης Καρατσίν
Διοικητής 

ΑΔΑ: ΨΒ5Ι7ΛΚ-8ΗΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Οργανισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Διεύθυνση: ΛΑΣΣΑΙΑΣ ΙΑ Ταχυδρομικός κώδικας 71305
Τοποθεσία/Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2813412500
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 2813412525
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) dte@crete.gov.gr
Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
πρόσβαση στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τίτλος: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΙΝΙΟΥ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑ-
ΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ» και ο τόπος της παροχής
η Περιφέρεια Κρήτης - Δ/νση Τεχνικών Έργων - Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Για την ικανοποίηση των αναγκών του φράγ-
ματος Ινίου -Μαχαιράς απαιτούνται να συμπεριληφθούν στην μελέτη του θέματος τα
ακόλουθα:

1. Δύο αναβαθμοί (φράγματα εκτροπής), ένα στον χείμαρρο Αναποδάρη και ένα
στον χείμαρρο Ινιώτη.

2. Δύο αντλιοστάσια με τις υπόγειες δεξαμενές άντλησης, ένα για τον κάθε χεί-
μαρρο.

3. Αγωγός μεταφοράς από Αναποδάρη έως φράγμα, μήκους περίπου 6.820,00 μέ-
τρα.

4. Αγωγός μεταφοράς από Πλατειά Περάματα έως ένωση με αγωγό από Αναπο-
δάρη, μήκους περίπου 660,00 μέτρα.

5. Δρόμοι πρόσβασης προς τους αναβαθμούς.
6. Δρόμος πρόσβασης προς την σήραγγα μήκους περίπου 210,00 μέτρα.

7. Διάνοιξη Περιμετρικού δρόμου (χωματόδρομος) λεκάνης κατάκλισης, μήκους πε-
ρίπου 2.600,00 μέτρα.

8. Ασφαλτόστρωση δρόμου στέψης μήκους περίπου 305,00 μέτρα.
9. Οριοθέτηση και διευθέτηση τμήματος κάθε χειμάρρου στην θέση των αναβαθ-

μών
Εκτός της περιβαλλοντικής μελέτης των δραστηριοτήτων, οι οποίες περιγράφονται

παραπάνω, θα συμπεριληφθεί και η περιβαλλοντική μελέτη του ίδιου του φράγματος,
καθόσον έχει λήξει και απαιτείται ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων.

Απαιτούνται οι αντίστοιχες αποτυπώσεις στους χειμάρρους για την τοποθέτηση των
φραγμάτων εκτροπής και τις αναγκαίες οριοθετήσεις. Για τις οριστικές οριοθετήσεις
και διευθετήσεις (έκδοση απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύε-
ται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης), απαιτείται αποτύπωση ζώνης ρέματος μήκους
όσο το μήκος οριοθέτησης συν 200 μέτρα (ΙΟΟμ. ανάντη και 100 μ. κατάντη) και πλά-
τος τουλάχιστον 50 μέτρων. Στην πορεία των αγωγών θα γίνει μερική απαλλοτρίωση
καθόσον ναι μεν θα περάσουν κατά το μεγαλύτερο μέρος από υφιστάμενους δρό-
μους πλην όμως υπάρχουν τμήματα στα οποία το πλάτος δεν επαρκεί για την κατα-
σκευή του αγωγού. Υπάρχει και ένα τμήμα στο οποίο δεν υφίσταται δρόμος και θα γί-
νει απαλλοτρίωση στο σύνολό του. Στις θέσεις των αντλιοστασίων απαιτούνται
αντίστοιχες αποτυπώσεις.

Η διαδρομή του αγωγού από τα αντλιοστάσια προς το φράγμα διέρχεται στη μεγα-
λύτερη διαδρομή από αγροτικούς δρόμους. Αυτή η διαδρομή προκρίθηκε ως η συν-
τομότερη δυνατή, λαμβάνοντας υπόψη την μικρότερη όχληση που θα προξενούσε ο
αγωγός αυτός στους ήδη κατασκευασμένους αγωγούς του αρδευτικού δικτύου που
λειτουργεί. Επίσης λήφθηκε μέριμνα να αποφευχθεί διαδρομή σε επαρχιακούς δρό-
μους.

Συνοπτικά θα πρέπει να γίνουν οι εξής επιμέρους μελέτες :
1. Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη
2. Υδραυλική μελέτη αρδευτικού δικτύου
3. Μελέτη κλειστών δεξαμενών
4. Μελέτη Αντλιοστασίων (οικοδομικά)
5. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (αντλιοστασίων κλπ)
6. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
7. Σύνταξη μελετών ΣΑΥ - ΦΑΥ
8. Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας
9. Περιβαλλοντική μελέτη
10. Τοπογραφική μελέτη (και κτηματογράφησης )

11. Γεωτεχνική Μελέτη
12. Μελέτη Αγροτικής οδοποιίας
13. Μελέτη οριοθέτησης -Διευθέτησης
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 705.756,93 � προ Φ.Π.Α. β) Ανά Κατηγορία

Μελέτης 225.299,53 � για μελέτη κατηγορίας Υδραυλικών, 34.006,34 � για μελέτη κα-
τηγορίας Η/Μ Μελετών, 38.344,90 €για μελέτη κατηγορίας Συγκοινωνιακών,
109.268,24 € για μελέτη κατηγορίας Περιβαλλοντικών Μελετών, 57.454,28 �€ για με-
λέτη κατηγορίας Τοπογραφικών Μελετών, 58.939,81€ για μελέτη κατηγορίας Γεωλο-
γικών Ερευνών και Μελετών, 90.388,58€ για μελέτη κατηγορίας Γεωτεχνικών Ερευνών
και Μελετών και 92.055,25€ για απρόβλεπτες δαπάνες.

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης δεκαοκτώ μήνες (18 μήνες).
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μη-

τρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους, α) Οι προσφέροντες που είναι εγ-
κατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για
τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών και τάξης, ως εξής: στην κατηγορία μελέτης (13)
Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και
Αποχετεύσεων) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων τάξη πτυχίου Γ' και άνω, στην κατη-
γορία μελέτης (09) Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές μελέτες τάξη
πτυχίου Β' και άνω, στην κατηγορία μελέτης (10) Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
(οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολι-
μένων) και Κυκλοφοριακές Μελέτες τάξη πτυχίου Α' και άνω, στην κατηγορία μελέτης
(27) Περιβαλλοντικές Μελέτες τάξη πτυχίου Β' και άνω, στην κατηγορία μελέτης (16)
Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματο-
γραφικές και τοπογραφικές) τάξη πτυχίου Β' και άνω, στην κατηγορία μελέτης (20)
Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες και έρευνες τάξη πτυχίου Β'
και άνω, στην κατηγορία μελέτης (21) Γεωτεχνικές Μελέτες και'Ερευνες τάξη πτυχίου
Β' και άνω.

β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτή-
ματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.

Κάθε προσφέρων πρέπει να πληροί τους λόγους περί μη αποκλεισμού του άρθρου
18 και επιπλέον πρέπει να διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως αναλύεται στο άρθρο 19 της διακήρυξης.
Τέλος, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν και σχετική πιστοποίηση δια-
σφάλισης ποιότητας και πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης.

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις : Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατά-
θεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν δεκαπέντε ευρώ
και δεκατέσσερα λεπτά (14.115,14 �). Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέ-
λεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της συμβατικής αμοιβής των στα-
δίων της μελέτης που ανατίθενται χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ σύμφωνα με το άρ-
θρο 7 2 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016.

2. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ στην ΣΑΕΠ 402 Περιφέρειας Κρήτης με ΚΑ
2010ΕΠ40200009. 

ΤΜΗΜΑ IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης της σύμ-

βασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τι-
μής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της Διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορί-
ζεται η 28/04/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται
η 05/05/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο
του υποσυστήματος.

Οι προσφορές θα ισχύουν για δεκατρείς (13) μήνες από την ημέρα λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής προσφορών.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκρι-

μένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέ-
τουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 13/03/2020. Στην Ε.Ε. δημοσιεύθηκε
στις 17/03/2020 με αριθμό ΕΕ : 2020/S 054-128857.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19/03/2020
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ηράκλειο 19-03-2020 
Αρ. πρωτ. 66365

Εκτακτα μέτρα για τις λαϊκές αγορές
Με μάσκα, γάντια και αντιση-

πτικό ακόμα και για τα ... νομί-
σματα θα πραγματοποιούνται
από σήμερα οι αγοραπωλησίες
στις ανοιχτές λαϊκές αγορές της
Περιφερειακής Ενότητας Ηρα-
κλείου. 

Μετά τη λήψη μέτρων που
έλαβε ο Δήμος Ηρακλείου για τον
περιορισμό της μετάδοσης του
ιού και η Περιφέρεια Κρήτης έχει
λάβει σχετικές αποφάσεις, προκει-
μένου να διασφαλίσει ότι οι αγο-
ρές και πωλήσεις των προϊόντων
γης και θάλασσας θα γίνονται με
τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, δε-
δομένων των συνθηκών. 

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματο-
ποιήθηκε χθες, ενημερωτική συ-
νάντηση για τα θέματα που αφο-
ρούν τις λαϊκές αγορές στην
Περιφέρεια Κρήτης με πρωτοβου-
λία του Πρόεδρου της Επιτροπής
Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου, Περιφερει-
ακού Συμβούλου Νίκου Σκουλά.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο
Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Παύλος Μπαριτάκης,
ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου
Νίκος Συριγωνάκης και ο Αντιπερι-

φερειάρχης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρος
Βαμβακάς. 

Στη συνάντηση υπήρξε συζή-
τηση για την εγκύκλιο  5/18-03-
2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης
η οποία στο εδάφιο 6 αναφέρεται
στις λαϊκές αγορές, στο πλαίσιο

των διευκρινίσεων που δίνονται
από τη Γενική Γραμματεία Εμπο-
ρίου και Προστασίας του Κατανα-
λωτή για τα μέτρα προς περιορι-
σμό της διασποράς του
κοροναϊού COVID-19, όπως δη-
μοσιεύονται στο ΦΕΚ Β915-17-03-
2020. 

Σύμφωνα λοιπόν με την πρό-
βλεψη, στις λαϊκές αγορές του
Ν.4497/2017 εφαρμόζονται:

α) ελάχιστη απόσταση μεταξύ
των πάγκων των πωλητών τα 2 μέ-
τρα με τον ενδιάμεσο χώρο, κενό-
ελεύθερο από αντικείμενα, 

β) όλοι οι πωλητές (επαγγελμα-
τίες και παραγωγοί) υποχρεούνται
να φορούν κατά τις συναλλαγές
και καθ’ όλη την διάρκεια της πα-
ραμονής τους στον χώρο, υγει-
ονομική μάσκα και γάντια μιας
χρήσης, 

γ) κάθε πωλητής οφείλει να το-
ποθετήσει σε εμφανές σημείο του
πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο
αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να
απολυμαίνονται τα μεταλλικά νο-
μίσματα, 

δ) οι φορείς λειτουργίας των
λαϊκών αγορών υποχρεούνται
όπως λάβουν μέτρα για τον συχνό
καθαρισμό των χώρων, την έγ-
καιρη αποκομιδή των απορριμμά-
των, την πλύση και απολύμανση
μετά το πέρας λειτουργίας των
λαϊκών αγορών και την διαρκή
πληροφόρηση με κάθε μέσο των
καταναλωτών για την ανάγκη απο-
φυγής συνωστισμού.

Για τις προβλέψεις της εγκυκλίου, ο κ. Σκουλάς ενημέ-
ρωσε τον Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου Νίκο Σπυρι-
δάκη κοινοποιώντας το πρόγραμμα των λαϊκών αγορών
που διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση στη περιφερει-
ακή ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Περιφερει-
ακής Ενότητας Ηρακλείου, τόνισε πως τόσο η
Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου όσο και η Δημοτική
Αστυνομία έχουν ανταποκριθεί θετικά και συντονίζονται
για την αρτιότερη διεκπεραίωση της αποστολής. 

ΧΩΡΙΣ... ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κάθετη πτώση των τιμών
Είναι από τις φορές, που η βενζίνη σημειώνει

πολύ μεγάλη πτώση μέσα σε πολύ μικρό διά-
στημα! Όμως υπάρχουν ελάχιστοι οι οποίοι
έχουν ανάγκη το καύσιμο αφού πλέον έχουν πε-
ριορίσει τις μετακινήσεις τους δραστικά, ακολου-
θώντας τις υποδείξεις της κυβέρνησης για να μεί-
νουν σπίτι. 

Η πτώση στις τιμές, που έχει περάσει και στα
πρατήρια του νομού Ηρακλείου, κυμαίνεται με-
ταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, με τη μέση τιμή
για το νομό να βρίσκεται κοντά στο 1,55. Όπως
σημειώνει ωστόσο ο Σύνδεσμος Βενζινοπωλών
Νομού Ηρακλείου, πρέπει να γίνει κατανοητό το
γεγονός, ότι στην Ελλάδα περίπου το 80 % της τι-
μής των καυσίμων παραμένει ανελαστικό ανε-
ξάρτητα από τις διακυμάνσεις των τιμών στις Διε-
θνείς Αγορές, αφού περιλαμβάνει φόρους από το
Κράτος. Ο Σύνδεσμος τονίζει επίσης, ότι η τελική
τιμή στην πώληση του καυσίμου επηρεάζεται
άμεσα από τις τιμές που δίνουν τα διυλιστήρια,
αφού βάσει αυτών καθορίζουν οι εταιρίες τις δι-
κές τους τιμές, με τις οποίες στη συνέχεια αγορά-
ζουν οι πρατηριούχοι. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, θεωρείται ενθαρ-
ρυντικό το γεγονός των μειώσεων στις τιμές, το
οποίο αποτελεί διαχρονικό ζητούμενο. Βέβαια,
ενώ η ζήτηση στα υγρά καύσιμα κίνησης πέφτει
διαρκώς, η ζήτηση στο πετρέλαιο θέρμανσης αυ-
ξάνεται δυσανάλογα για την συγκεκριμένη πε-
ρίοδο. Κι αυτό γιατί, υπάρχουν πολλοί πλέον που
μένουν στο σπίτι, έχοντας μάλιστα και μικρά παι-
διά, για τα οποία επιδιώκουν να διασφαλίσουν
ένα σωστό περιβάλλον που να προασπίζει την

υγεία τους. 
Ανακοίνωση ΠΟΠΕΚ
Η αύξηση στη ζήτηση του πετρελαίου θέρμαν-

σης, πάντως, δεν φαίνεται πως είναι από μόνη της
αρκετή στο να ανακόψει μια πολύ δύσκολη πο-
ρεία καθόδου, που παρατηρείται συνολικά. 

Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων,
ζητά με επιστολή της, την ένταξη των πρατηρίων
υγρών καυσίμων και ενέργειας, σε πρόγραμμα
οικονομικής ενίσχυσης για να παραμείνουν ανοι-
κτά για τις ανάγκες των καταναλωτών.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία υποστηρίζει πως η
πανελλαδική πτώση τζίρου ξεπερνά το 60 % γε-
γονός που επηρεάζει συνολικά τον κύκλο εργα-
σιών των πρατηρίων. 

«Μετά την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση
διάδοσης του κοροναϊού, όπως γνωρίζετε τα

πρατήρια θα συνεχίσουν να παραμένουν ανοικτά
για να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες του
καταναλωτικού κοινού. Η εφαρμογή των μέτρων,
με κυρίαρχο το “ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ”, οδήγησε
τους καταναλωτές σε αυστηρό περιορισμό των
μετακινήσεων τους, με αποτέλεσμα την πτώση
των πωλήσεων στα πρατήρια πάνω από το 60%»
αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό κείμενο
της επιστολής, όπου και προστίθεται:

«Παρακαλούμε, όπως υποστηρίξετε την έν-
ταξη των πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέρ-
γειας σε πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων,
επιδότηση μισθοδοσίας προσωπικού και ενοι-
κίου, προκειμένου να συνεχίσουν να καλύπτουν
τις όποιες ανάγκες των καταναλωτών-συμπολιτών
μας, πριν βρεθούν σε οικονομική απόγνωση και
αναγκασθούν σε απολύσεις προσωπικού και κλεί-
σιμο των πρατηρίων τους».

Του Γιάννη Ζωράκη

Πτώση τιμών κατά 15 λεπτά και μείωση ζήτησης κατά 60 % καταγράφεται το
τελευταίο διάστημα στα πρατήρια υγρών καυσίμων

ΦΑΙΣΤΟΣ

Εγκρίνεται ο δημοτικός προϋπολογισμός
Την ερχόμενη Δευτέρα, εκτός απροόπτου,

αναμένεται να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Φαιστού, ο προϋπολογισμός του Δήμου,
ο οποίος έχει περάσει από «σαράντα κύματα». 

Ο Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης
επιχείρησε να περάσει τον προϋπολογισμό σε
Δημοτικό Συμβούλιο δια περιφοράς, χωρίς δη-
λαδή την φυσική παρουσία των μελών, αλλά με
έγγραφη ψήφο, την Τρίτη, ο οποίος και έλαβε 15
ψήφους υπέρ και μία κατά. Οι 16 ψήφοι όμως
στις περιπτώσεις των δια περιφοράς Δημοτικών
Συμβουλίων δεν στοιχειοθετούν σύμφωνα με το
Δήμαρχο απόφαση, αφού απαιτείται αυξημένη
πλειοψηφία, οπότε χρειάζονταν να ψηφίσουν
τουλάχιστον 18 μέλη του Συμβουλίου. 

Αυτή η εξέλιξη «έδεσε» για μία ακόμα φορά
τα χέρια του Δημάρχου, σε μια συγκυρία μάλι-

στα, που όπως καταγγέλθηκε ακόμα και μέσα
στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ελήφθη καν
υπόψη ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει
έγκριση κονδυλίου 40.000 ευρώ για μέτρα προ-
στασίας από τον κοροναϊό. Τα χρήματα και θα
μπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν αξιοποιηθεί
ήδη, ωστόσο η αντιπολίτευση, όπως καταγγέλ-
λεται από Δημοτικούς Συμβούλους, δεν έλαβε
καν υπόψη την προστασία της Δημόσιας Υγείας
και έβαλε τα μικροκομματικά συμφέροντα πάνω
από τους Δημότες του Δήμου Φαιστού, αλλά και
την ασφάλεια ολόκληρης της Κρήτης και της χώ-
ρας, σε περιόδους μάλιστα αρκετά κρίσιμες. 

Όπως είναι φυσικό, οι εξελίξεις έχουν δημι-
ουργήσει ένα πολεμικό κλίμα στη Φαιστό, διότι
από τη μία η απόφαση της αντιπολίτευσης να
τραβήξει στα άκρα το θέμα, όπως υποστηρίζουν

οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης, εν-
δέχεται να έχει τραγικές συνέπειες, ενώ από την
άλλη, υπάρχουν αρκετοί που εξαιτίας της μη έγ-
κρισης του προϋπολογισμού παραμένουν χωρίς
χρήματα, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Οι όλες καταστάσεις θεωρούνται πρωτοφα-
νείς, όχι μόνο για τα δεδομένα του Δήμου Φαι-
στού, αλλά για τα παγκόσμια δεδομένα, αφού
γίνονται προσπάθειες σε επίπεδο ηγετών του κό-
σμου για περιορισμό του κοροναϊού. Την ίδια
στιγμή, στη Φαιστό, μάλλον εκτιμάται ότι δεν
υπάρχει κανένας φόβος και δεν υπολογίζεται
πως όταν τίθεται ζήτημα για ανθρώπινες ζωές
και για απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ που τε-
λικά θα επηρεάσουν και όσους αντιδρούν, δεν
υπάρχει κανένας χώρος για μικροκομματικά παι-
χνίδια και άνευ λόγου εντυπωσιασμούς. 

Σε αναμμένα κάρβουνα οι παραγωγοί
Κανείς δεν θέλει να σκεφτεί το

εφιαλτικό σενάριο ενός «παγκό-
σμιου αποκλεισμού» χωρών, οι
οποίες και θα πρέπει να αναλάβουν
την αυτάρκεια τους με «ιδίους φυ-
σικούς πόρους». 

Κι όμως, η ιδέα και μόνο είναι
αυτή που δημιουργεί εγρήγορση
στους παραγωγούς της Κρήτης,
που τονίζουν ότι πριν να είναι
αργά, θα πρέπει να διασφαλιστεί
ότι την επόμενη ημέρα θα είμαστε
έτοιμοι και οργανωμένοι να αντα-
ποκριθούμε σε νέες, ενδεχομένως
ακραίες συνθήκες. Πατώντας σε
αυτή τη βασική ιδέα και διαπιστώ-
νοντας πως η κυβέρνηση δεν έχει
ακόμα προχωρήσει σε ανακοινώ-
σεις για τη στήριξη των αγροτών, η
Οργάνωση Αμπελουργών και Ελαι-
οκαλλιεργητών Κρήτης, έχει ήδη
ετοιμάσει έναν πλήρη φάκελο προ-
τάσεων που έχει αποστείλει προς το
Υπουργείο προς επεξεργασία και

έγκριση.
Η Οργάνωση συνεδρίασε εκτά-

κτως χθες, με βασικό και κυρίαρχο
θέμα της την κατάρτιση του σχετι-
κού φακέλου. Είχε προηγηθεί βε-
βαίως συνεργασία και επικοινωνία
του προέδρου της Οργάνωσης
Πρίαμου Ιερωνυμάκη με τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Γιώρ-
γου Στρατάκου, ο οποίος και είχε
επισημάνει ότι κάθε πρόταση πρέ-

πει να είναι επαρκώς τεκμηριω-
μένη. 

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε η
συνεδρίαση, με την επισήμανση ότι
είναι πλέον αναγκαίο το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργα-
σία με τους παραγωγούς να λαμβά-
νει γρήγορες και άμεσες αποφά-
σεις, με στόχο την ανάπτυξη του
κλάδου. Στη σύσκεψη τονίστηκε
παράλληλα πως η επόμενη ημέρα
μετά τον κορωναϊό θα είναι μία νέα
μέρα στην παγκόσμια πραγματικό-
τητα, οπότε θα πρέπει να υπάρχουν
και οι κατάλληλες δράσεις.  

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους

των αγροτών, υπάρχει μια μεγάλη
ανάγκη στήριξης του αγροτικού το-
μέα, ο οποίος προς το παρών δεν
περιλαμβάνεται στη δέσμη κά-
ποιων μέτρων που ανακοίνωσε η
κυβέρνηση.  Όπως τονίζουν μάλι-
στα οι αγρότες, κάποιες μεμονωμέ-
νες αποφάσεις που έχουν κοινοποι-
ηθεί για αναστολή ασφαλιστικών ή
λοιπών εισφορών, αποτελούν κενό
γράμμα, αφού διευκρινίζουν πως
στην συντριπτική πλειοψηφία τους
οι κατ’ επάγγελμα αγρότες έχουν
καλύψει ήδη τις συγκεκριμένες ει-
σφορές. 

Οι προτάσεις που καταθέτουν οι
αγρότες είναι επαρκείς και τεκμη-
ριωμένες και «πατούν» σε μια πολύ
συγκεκριμένη βάση, η οποία σχετί-
ζεται με την βιωσιμότητα κατ’ αρ-
χάς του κλάδου, με την παροχή
συγκεκριμένων κινήτρων παραγω-
γικότητας, αλλά και με την εφαρ-
μογή ενός ολοκληρωμένου σχε-
δίου, σύμφωνα με το οποίο το
μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζή-
τησης θα μπορεί να καλύπτεται από
την εγχώρια παραγωγή με συνθή-
κες αξιοπρέπειας. 

Τις προτάσεις τους έχουν στείλει ήδη οι αγρότες προς το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
Περιοχή ‘’Λούτρες’’ , 70007 Μάλια
(28970) – 32407, 34070, 34006 Fax (28970) – 34005
E-mail: giak2009@otenet.gr giak2009@gmail.com

Αρ. πρωτ. : 1239 Χερσόνησος, 18.03.2020
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΤΙΤΛΟΣ:   «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗ-
ΜΑΤΩΝ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ) ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΕΤΟΥΣ
2019-20»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.000,00 €+ΦΠΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (ΔΕΥΑΧ) προ-
κηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού σε επανάληψη
για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο:

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ –
ΔΙΚΥΚΛΩΝ) ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2019-20»

με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση ποσοστού έκπτωσης επί των
τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω παροχής υπηρεσίας είναι με την υπ’
αριθμόν 13/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Χερσονήσου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω παροχής υπηρεσίας είναι
58.000,00 ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 62.07.03.01.02
«Επισκευές Μεταφορικών Μέσων – Μηχανημάτων Έργου»  του προϋπολογι-
σμού του έτους 2020.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30.03.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Βιολο-
γικός Καθαρισμός Μαλίων – Θέση Λούτρες Τηλ.: 28970 32407, FAX: 28970
34005), από την αρμόδια επιτροπή Προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προ-
σαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα Ελληνικά ή άλλων χωρών, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αν-
τικείμενο της παροχής υπηρεσιών και αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών
ή νομικών προσώπων που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, παρέχοντες εχέγγυα
άρτιας εκτέλεσης.

Τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν από τη
Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Βιολογικός Καθαρισμός Μαλίων – Θέση
Λούτρες Τηλ.: 28970 32407, FAX: 28970 34005), τις εργάσιμες μέρες και ώρες
έως και την Πέμπτη 26.03.2020 και ώρα 14:00μ.μ., μετά τη δημοσίευση της δια-
κήρυξης.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στο
Βιολογικό καθαρισμό Χερσονήσου), τηλ. 28970 29529 (κ. Γιακουμάκης Δημ.) Η
δαπάνη της δημοσίευσης καθώς και κάθε επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνει
τον ανάδοχο.

ΜΑΛΙΑ 
Μάρτιος 2020

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Χερσονήσου
Ματθαιάκης Εμμανουήλ
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«Προσπάθεια Αντίδρασης»

Η κίνηση στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

19-3-2020

ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α                      1,0964                 1,0586

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (**)                  0,94334               0,91081

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ                     7,5854                 7,3238

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ               11,3778               10,9855

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ                        120,54                 116,38

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ                1,06965                1,03276

ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ            12,6383               12,2025

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ               1,58257                   1,528

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ        1,88629               1,82124

Ανοδικό άλμα με 7,78% στο Χ.Α.Α.
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ΕΠΙ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Για ποιους
δανειολήπτες 
αναστέλλονται οι δόσεις

Αναστολή καταβολής των δόσεων για τρεις μήνες
σε όσους δανειολήπτες δικαιούνται την κρατική ενί-
σχυση των 800 ευρώ αποφάσισε η Ελληνική Ένωση
Τραπεζών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων – μετά και τις
σχετικές παραινέσεις του υπουργείου Οικονομικών-
για τη διευκόλυνση δανειοληπτών, που τεκμηριω-
μένα πλήττονται λόγω της διάδοσης του κοροναϊού
και των μέτρων αντιμετώπισής του.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Τραπεζών
Οι ελληνικές τράπεζες μέλη της Ελληνικής Ένωσης

Τραπεζών εξακολουθούν να συνεργάζονται με τη Κυ-
βέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές και λαμβάνουν πε-
ραιτέρω μέτρα για τη στήριξη της ελληνικής οικονο-
μίας και το μετριασμό των επιπτώσεων της
υγειονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις και στα φυσικά
πρόσωπα.

Ως εκ τούτου, σε συνέχεια στενής συνεργασίας και
σύσκεψης με τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομι-
κών κ Χ. Σταϊκούρα και Ανάπτυξης κ. Αδ. Γεωργιάδη
αποφάσισαν να στηρίξουν, εκτός από τις επιχειρήσεις
και τα φυσικά πρόσωπα, που αποδεδειγμένα πλήτ-
τονται από την κρίση, προσφέροντας τους διευκολύν-
σεις στην πληρωμή των δόσεων των ενήμερων δα-
νείων τους.

Προτεραιότητα θα δοθεί και δίνεται για φυσικά
πρόσωπα (εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες
και ατομικές επιχειρήσεις) που επλήγησαν άμεσα,
λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρή-
σεων, στο πλαίσιο των ληφθέντων από την κυβέρ-
νηση ήδη μέτρων, και θα λάβουν την ενίσχυση των
800 ευρώ.

Για τη συγκεκριμένη ειδικά κατηγορία των άμεσα
πληγέντων, οι τράπεζες, κατόπιν επικοινωνίας με τον
δανειολήπτη θα προχωρήσουν σε αναστολή των δό-
σεων για διάστημα τριών μηνών.

Περαιτέρω, οι τράπεζες προσαρμόζουν τον τρόπο
επικοινωνίας τους με τους οφειλέτες δανειολήπτες
στις σήμερα κρατούσες ακραίες και ευαίσθητες συν-
θήκες.

Yπογραμμίζουν ωστόσο ότι ομάδες πολιτών (φυσι-
κών προσώπων και επιχειρήσεων), που δεν πλήττον-
ται από την κρίση θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά
την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε το
Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη βοή-
θεια της νέας παρέμβασης της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χα-
μηλή και πάλι η αξία των
συναλλαγών. 

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης
έκλεισε με κέρδη 7,78% στις 525,29
μονάδες, ενώ κινήθηκε μεταξύ
487,60 μονάδων (+0,05%) και
534,78 μονάδων (+9,73%). Ο τζί-
ρος ανήλθε στα 68,9 εκατ. ευρώ και
ο όγκος ανήλθε στα 50,3 εκατ. τεμά-

χια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων
συναλλαγών διακινήθηκαν 319 χιλ.
τεμάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης έκλεισε με άνοδο 8%, στις
1.270,18 μονάδες, ενώ στο +3,43%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid
Cap και στις 728,05 μονάδες. Ο
τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη
2,87% στις 290,80 μονάδες.

Με μικτά πρόσημα συνεχίζουν τα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στις συ-
ναλλαγές της Πέμπτης καθώς οι αγο-

ρές αδυνατούν να αποτινάξουν τη
νευρικότητα εν μέσω της τιτάνιας
προσπάθειας των κρατικών αρχών
να περιορίσουν την εξάπλωση του
κορονοϊού και να προστατέψουν τις
οικονομίες τους από την πανδημία.

Υψηλότερα κινούνται οι αμερικανι-
κές μετοχές, διαγράφοντας τις αρχι-
κές απώλειες, με τους επενδυτές να
αξιολογούν την παρέμβαση της ΕΚΤ
(νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλά-
ρωσης) και τα νέα μέτρα της Fed.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΔΕΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

Έρχονται διευκολύνσεις στην πληρωμή του ρεύματος
Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση ερ-

γαζομένων και επιχειρήσεων που
πλήττονται από την κρίση για την
πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρι-
κού ρεύματος, προανήγγειλε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Κωστής Χατζηδάκης, μέσω συ-
νεντεύξεών του στους ραδιοφωνι-
κούς σταθμούς Παραπολιτικά FM και
Alpha Radio.

Όπως διευκρίνισε, οι ρυθμίσεις θα
αποφασιστούν αφού πρώτα σταθμι-
στούν όλες οι παράμετροι ενώ το κό-
στος τους θα καλυφθεί από την κυ-
βέρνηση.

Ειδικότερα, σε ερώτηση για το εν-
δεχόμενο αναστολής πληρωμών των
λογαριασμών της ΔΕΗ ο κ. Χατζηδά-
κης τόνισε:

«Δεν υπάρχει η δυνατότητα να κά-
νει κάποιες κινήσεις που δεν έχει με-
τρήσει, διότι μπορεί να κατρακυλήσει
πάλι προς τα κάτω, παρασύροντας
όλο το ενεργειακό σύστημα και όλη
την οικονομία. Αν υιοθετήσουμε
αυτή την ώρα απερίσκεπτα μέτρα,
θα φτάσουμε από το «ωσαννά» των
πρώτων ημερών στο «σταύρωσον
αυτόν» σε λίγο καιρό».

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η ΔΕΗ
έχει το 70% της αγοράς, ενώ το 30%

το έχουν ιδιώτες, εναλλακτικοί πάρο-
χοι και προσέθεσε:

«Επομένως, τα όποια μέτρα θα λη-
φθούν σε κεντρικό επίπεδο αφού
σταθμιστεί η κατάσταση, γιατί αλλά-
ζει κάθε μέρα. Αυτό που υπήρχε από
πλευράς πληρωμών πριν από 15
ημέρες είναι διαφορετικό σήμερα και
μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό
σε 10 ημέρες προς τη μία ή την άλλη
κατεύθυνση, επειδή ζούμε πρωτό-
γνωρες καταστάσεις.

Μελετάμε την κατάσταση και με τη
ΔΕΗ και με τους εναλλακτικούς παρό-
χους. Οι όποιες πρωτοβουλίες δεν
μπορούν να αναληφθούν μέσω της
ίδιας της ΔΕΗ και των άλλων εται-
ρειών, εκτός βέβαια και αν το επιθυ-
μούν οι ίδιες. Στο πλαίσιο της εταιρι-
κής κοινωνικής ευθύνης όλες οι
εταιρείες μπορούν να κάνουν ό,τι θέ-
λουν. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέσω
της κεντρικής κυβέρνησης και του
υπουργείου Οικονομικών. Τα όποια
μέτρα για την ηλεκτρική ενέργεια θα
πληρωθούν από την κυβέρνηση, όχι
από τη ΔΕΗ».

Τι είπε για την απόφαση
της ΕΚΤ

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την

απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας που περιλαμβάνει και τα
ελληνικά ομόλογα στο νέο πρό-
γραμμα που εξήγγειλε, σημείωσε ότι
είναι σε συνέχεια των προηγούμενων
αποφάσεων του Eurogroup για αυξη-
μένη δημοσιονομική ευελιξία και
υπογράμμισε:

«Είναι προφανώς θετική για την οι-
κονομία και δεν νομίζω ότι είναι μό-

νον θέμα αλληλεγγύης. Επειδή η ΕΚΤ
είναι πιο αυστηρή συνήθως από ό,τι
το Eurogroup, το πράγμα έχει να κά-
νει με την αξιοπιστία του ίδιου του
πρωθυπουργού προσωπικά σε διε-
θνές επίπεδο, αλλά έχει να κάνει και
την προσπάθεια όλης της κυβέρνη-
σης τους τελευταίους μήνες και το
μήνυμα που εκπέμπει ότι είναι μία
σοβαρή και αποτελεσματική κυβέρ-

νηση. Αυτό να μην το υποτιμούμε.
Εμείς εξαντλούμε όλα τα περιθώρια
αλλά δεν είναι κάτι που να αποτελεί
πανάκεια, όπως προς το παρόν δυ-
στυχώς δεν υπάρχει φάρμακο για τον
κοροναϊό, δεν υπάρχει φάρμακο για
την αντιμετώπιση όλων των δυσμε-
νών συνεπειών στην οικονομία, την
επιχειρηματικότητα, τους εργαζομέ-
νους, στην καθημερινότητά μας».

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία
Εντείνονται τα μέτρα και των

τραπεζών για την αποτροπή εξά-
πλωσης του κοροναϊου.

Ήδη οι τράπεζες παρατηρούν
σημαντικά μειωμένη προσέ-
λευση στα καταστήματα, μετά
την εφαρμογή του μέτρου εισό-
δου συγκεκριμένου αριθμού πε-
λατών που μπορούν να εξυπηρε-
τηθούν ταυτόχρονα, αναλόγως
του εμβαδού του καταστήματος.

Οι υπόλοιποι πελάτες αναμέ-
νουν εκτός καταστήματος και ει-
σέρχονται σταδιακά.

Όμως, για να αποφευχθεί και
η ουρά εκτός καταστήματος, με
τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού,
το προσωπικό των καταστημά-
των θα εκπαιδεύει εφεξής πολύ
πιο εντατικοποιημένα τους πελά-
τες για τη χρήση των εναλλακτι-
κών δικτύων και θα τους προμη-
θεύει με τα απαραίτητα (π.χ.
άμεση έκδοση κωδικών e-bank-
ing, έκδοση κάρτας και ενεργο-
ποίησή της την ίδια στιγμή στο

κατάστημα).
Επέκταση των μέτρων προστα-

σίας κατά του κοροναϊού προ-
αναγγέλλει η χθεσινή ενημέ-
ρωση της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών προς τους συναλλασ-
σόμενους για το ποιες συναλλα-
γές μπορούν να διεκπεραιώνουν
χωρίς τη φυσική τους παρουσία
στο κατάστημα.

Πρόκειται συγκεκριμένα για:

Αναλήψεις μετρητών
Μπορούν να γίνονται με

χρήση χρεωστικής κάρτας από
τα ΑΤΜ, που τροφοδοτούνται
ανελλιπώς, εντός του ημερήσιου
ορίου που έχει ο κάτοχος.

Καταθέσεις μετρητών
Είναι δυνατή η κατάθεση με-

τρητών σε ΑΤΜ. Επίσης, για
όσους δεν διαθέτουν χρεωστική
κάρτα είναι δυνατή η κατάθεση
στα Κέντρα Αυτόματων Συναλλα-
γών (APS). Όσοι δεν είναι ακόμη
κάτοχοι χρεωστικής κάρτας μπο-

ρούν να την προμηθευτούν
άμεσα στα τραπεζικά καταστή-
ματα.

Μαζικές εντολές πληρω-
μών

Είναι εφικτό να πραγματοποι-
ούνται μαζικές πληρωμές εται-
ρειών, χωρίς την υποχρέωση φυ-
σικής παρουσίας στο
κατάστημα, μέσω αποστολής
αρχείων πληρωμών και internet
banking.

Ενημέρωση λογαρια-
σμών Ταμιευτηρίου

Μην προσέρχεστε στα κατα-
στήματα, για την ενημέρωση
του βιβλιαρίου σας. Προμηθευ-
τείτε χρεωστική κάρτα και ενημε-
ρωθείτε για το υπόλοιπο λογα-
ριασμού και τις τελευταίες
κινήσεις του από το ΑΤΜ. Εξάλ-
λου το internet banking σας εξα-
σφαλίζει, επίσης, ενημέρωση για
τις κινήσεις και το υπόλοιπο του
λογαριασμού σας.

Μεταφορές σε λογαρια-
σμό

Η μεταφορά σε λογαριασμό
που τηρεί στην ίδια τράπεζα ο
πελάτης ή τρίτος μπορεί να
πραγματοποιηθεί μέσω ΑΤΜ ή
internet banking.

Πληρωμές σε τρίτους
Είναι δυνατή, χωρίς την υπο-

χρέωση φυσικής παρουσίας του
πελάτη, η πληρωμή τρίτων, μέσω
εναλλακτικών δικτύων (ATM, in-
ternet banking) και των ειδικών
website πληρωμών που διαθέ-
τουν οργανισμοί και εταιρείες.

Πληρωμή φορολογικών
υποχρεώσεων

Η πληρωμή των φορολογικών
υποχρεώσεων στις κατά τόπους
ΔΟΥ είναι εφικτή και χωρίς την
έκδοση τραπεζικής επιταγής από
κατάστημα τράπεζας, και μπορεί
να πραγματοποιηθεί σε Κέντρο
Αυτόματων Συναλλαγών, ATM &
internet banking.

Οι επιπτώσεις, από την επέκταση και εξά-
πλωση του κοροναϊού πέρα από την Κίνα,
αποτυπώνονται στις τιμές όλων των αξιών
συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών
προϊόντων, όπως καταγράφεται στο τεύχος
Μαρτίου 2020, του Μηνιαίου Ενημερωτι-
κού Δελτίου Τιμών Αγροτικών Προϊόντων
της Τράπεζας Πειραιώς.

Με την καινοτόμα δράση της, η Τράπεζα
Πειραιώς συμβάλει στην έγκαιρη-διεξοδική
ενημέρωση των Αγροτικών  Συνεταιρι-
σμών/Επιχειρήσεων/Ιδιωτών/Φορέων του
Αγροτικού και Διατροφικού Τομέα, αναφο-
ρικά με την εξέλιξη των βασικών οικονομι-
κών μεγεθών που επηρεάζουν,   τις τιμές
των βασικών αγροτικών προϊόντων.

Το Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων, το
οποίο υλοποιείται για τον Αγροτικό Τομέα
της Τράπεζας Πειραιώς από τη Μονάδα Οι-
κονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατη-
γικής, απευθύνεται σε εξαιρετικά ευρύ
κοινό, που δραστηριοποιείται στον  αγρο-
διατροφικό τομέα. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Θύματα της
πανδημίας
τα αγροτικά
προϊόντα

ΑΨΙΜΑΧΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΣΥΡΙΖΑ

«Στον αέρα» το δώρο του Πάσχα
Ο Χρήστος Σταϊκούρας επα-

νήλθε με νεότερη δήλωσή του
για να δώσει διευκρινίσεις στο
θέμα της καταβολής του δώρου
του Πάσχα για το οποίο είχε πει
νωρίτερα σήμερα στην ΕΡΤ πως
εξετάζεται το αν θα δοθεί ή όχι.

Ο υπουργός Οικονομικών
απέφυγε να αποσαφηνίσει τις
προθέσεις της κυβέρνησης και
να κλείσει τη συζήτηση που έχει
προκληθεί, καθώς στη νεότερη

δήλωσή του δεν κάνει καμία
αναφορά για το τι μέλει γενέ-
σθαι με το δώρο του Πάσχα.

Σταϊκούρας: Μέλημά μας ερ-
γαζόμενοι και επιχειρήσεις

Τονίζει, ωστόσο, πως η κυ-
βέρνηση έχει ήδη αποδείξει και
θα συνεχίσει να αποδεικνύει
έμπρακτα το επόμενο διά-
στημα, ότι αποτελεί κύριο μέ-
λημά της η στήριξη των εργα-
ζόμενων και των επιχειρήσεων.

Προσθέτει δε ο κ. Σταϊκούρας
πως η ΝΔ, ως το μεγάλο κόμμα
της κεντροδεξιάς παράταξης με
ιδεολογικό πυρήνα τον κοινω-
νικό φιλελευθερισμό, που κατά
κύριο λόγο διαχρονικά οικοδό-
μησε το κοινωνικό κράτος, το
τιμά και το στηρίζει.

Ταυτόχρονα, ο κ. Σταϊκούρας
εξαπολύει σφοδρή επίθεση
στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο κατηγορώντας τους

για λαϊκισμό και μαξιμαλισμό.

Λαϊκισμός και 
μαξιμαλισμός

Απαντώντας ουσιαστικά στη
δήλωση του κ. Τσακαλώτου «να
μη διανοηθεί» η κυβέρνηση να
κόψει το δώρο του Πάσχα, ο κ.
Σταϊκούρας αναφέρει πως ο
πρώην υπουργός Οικονομικών
του ΣΥΡΙΖΑ «αντί να συνταχθεί
με όλους τους Έλληνες στην

πρώτη γραμμή αυτών των μα-
χών, διολισθαίνει ταχύτατα σε
μία από τις χειρότερες πρακτι-
κές του, επιδιδόμενος σε ένα
κρεσέντο λαϊκισμού και μαξιμα-
λισμού.

Το υπεύθυνο πρόσωπο που
προσπάθησε να φιλοτεχνήσει ο
ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτά τα με-
γάλα προβλήματα κατέρρευσε
εντός ελαχίστου χρόνου».
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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

ΟΙΚΟΠΕΔΑ εντός οικι-

σμού Πατσιδών (άρτια -

οικοδομήσιμα) από 300

τ.μ. και άνω (στα 300 τ.μ.

οικοδομή 240 τ.μ. και στα

700 τ.μ. οικοδομή 560

τ.μ.) Παροχές: δίκτυο

ύδρυσης, αποχετευτικό

δίκτυο ΔΕΗ - ΟΤΕ στα 20

μ. 130 ευρώ / τ.μ. Πληρ.

τηλ. 6948930364 (ΚΩΔ.

84167)

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 οικόπεδο εντός

σχεδίου 321 τ.μ. άρτιο και

οικοδομήσιμο, διαμπερές,

σε ανισοϋψείς δρόμους με

πρανές (Υ.Δ. 4 μ.) επίπε-

δο, απόσταση 17 χλμ. από

το Ηράκλειο στο δημοτικό

διαμέρισμα ΠΑΛΙΑΝΗΣ

χωριό ΣΙΒΑ του Δ. Ηρα-

κλείου. Τιμή 15.000 ευρώ.

Πληρ. τηλ. 6976872450

(ΚΩΔ. 84133)

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)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΜΑΛΙΑ: ανατολικά 2

χιλιόμ., κοντά στη θάλασ-

σα με πανοραμική θέα

θαλάσσης, σε μικρό ορο-

πέδιο, 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)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

παραθαλάσσιο 1100 τ.μ.

εκτός σχεδίου (Σαραντάρι

Λιμένας Χερσονήσου).

Πληρ. τηλ. 6977268088

(ΚΩΔ. 84151)

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραθαλάσσιο

οικόπεδο στην αμμώδη

(πέντε χιλιόμετρα) παραλία

Αμμουδάρα 5 χλμ. δυτικά

του κέντρου πόλεως Ηρα-

κλέιου. Εχει έκταση 1.850

τ.μ. με μήκος πλευράς

προς θάλασσα 100 μέτρα,

πανοραμική θέα στο κρητι-

κό πέλαγος, 350 μ. από το

κύμα. Γαλήνιο φυσικό περι-

βάλλον. Απόσταση από το

λιμάνι 5 χλμ., από αεροδρό-

μιο 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

κατάσταση. Δισκόφρενα

μπροστά και πίσω (v-bra-

ke) ταχύτητες 21 shimano

(7 speed). Λάστιχα (ζάν-

τες) νούμερο 26. Τιμή

370 ευρώ (συζητήσιμη).

Πληρ. τηλ. 6945972612

κ. Αναστασία (ΚΩΔ.

83935)

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Σταλί-

δα (μετά το Blue Sea)

δίχωρη γκαρσονιέρα με

βεράντα. Προσφέρεται

και για επαγγελματική

χρήση. Πληρ. τηλ.

6948873547

3ΑΡΙΑ

Από εταιρεία επεξεργα-

σίας κρεάτων στη ΒΙ.ΠΕ.

ζητούνται κόπτες κρέα-

τος έως 40 ετών. Απο-

στολή βιογραφικού: cre-

tanfoodmeat@gmail.com

Πληρ. τηλ. 2810315248

(ΚΩΔ. 84141)

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)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ

ανταλλακτικών αυτοκινή-

των με μηχανικές γνώ-

σεις . Πληρ. τηλ.

2810200747 (ΚΩΔ.

84128)

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)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ αυτοκινή-

των με προϋπηρεσία

ζητούνται από αντιπρο-

σωπεία αυτοκινήτων.

Πληρ. τηλ. 2810264051

(ΚΩΔ. 84163)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΟΒΑΡΗ και υπεύθυνη

κυρία με συστάσεις, ανα-

λαμβάνει να κάνει παρέα

σε ηλικιωμένη κυρία και τις

δουλειές του σπιτιού 3-4

φορές την εβδομάδα.

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)

ΚΥΡΙΑ έμπειρη στην

καθαριότητα αναλαμβά-

νει τον καθαρισμό σπι-

τιών, γραφείων και σκά-

λας επίσης και σίδερο.

Πληρ. τηλ. 6986658976

(ΚΩΔ. 83980)

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)

Το κατάστημά μας ΖΗΤΑ &

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ για συνερ-

γασία με έμπειρο ΟΠΤΙΚΟ

με όρεξη, να συνεχίσει μια

παράδοση 50 και πλέον

ετών στο χώρο!! Για πλη-

ροφορίες και προτάσεις

τηλ. 6944794071

ΙΤΑΛΙΚΑ κοπέλα με άδεια
διδασκαλίας παραδίδει
μαθήματα 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)

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)

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) 

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)

Το ξενοδοχείο Orpheas

Resort 4* (Adults only -

Half board) στον Καβρό

Αποκορώνου Χανίων

αναζητάει: * ΒARMAN

με γνώση γερμανικών, *

ΜΑΓΕΙΡΑ κρύας κουζί-

νας. Απαραίτητη ξενο-

δοχειακή εμπειρία.

Πληρ. τηλ.

2825061218. Αποστολή

βιογραφικών applie-

shr@orpheas-resort.gr

(ΚΩΔ. 84150)

ΘΕΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΓΑΛΛΙ-

ΚΑ, να μπορείς να μιλάς

και να καταλαβαίνεις σε

γαλλόφωνη χώρα; Αν

ναι, επικοινώνησε. Είμαι

καθηγητής Γαλλικής

Φιλολογίας. Απευθύνο-

μαι κυρίως σε ενήλικες.

Διαθέσιμος χρόνος

μόνο Σάββατο. Τιμές

προσαρμοσμένες στην

οικονομική κρίση. Πληρ.

τηλ. 6936755164 (ΚΩΔ.

83345)

 

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

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

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

Η ξενοδοχειακή μονάδα 4* LAVRIS Hotels & Spa, στις Κάτω
Γούβες Ηρακλείου Κρήτης αναζητά  Maître D’ hotel

Απαιτούμενα προσόντα:
• Απόφοιτος τουριστικής σχολής
• Άριστη γνώση εστιατορικής τέχνης και γνώσεις οινολογίας
• Ανάλογη εμπειρία σε 4* ή 5* ξενοδοχειακές μονάδες
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της
γερμανικής
• Πολύ καλή γνώση των διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας και
διαχείρισης τροφίμων και ποτών
• Ικανότητα εκπαίδευσης, οργάνωσης και παρακίνησης ομάδας
• Ηγετική προσωπικότητα, επαγγελματική και δυναμική παρουσία
• Ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημα΄των
• Εστίαση στην παροχή υπρηεσιών υψηλού επιπέδου και στην
ικανοποίηση του πελάτη
Παροχές:
Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον
Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@lavrishotels.com
ή να επικοινωνήσουν στο τηλ. 2897041101
Η εταιρεία διαχειρίζεται τα βιογραφικά με απόλυτη εμπιστευτικότητα

Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργα-
νισμός με παρουσία σε 6 χώρες και συνολικό δίκτυο 730 σημείων
εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που παρέχει ολοκλη-
ρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε
ιδιώτες και επιχειρήσεις.Έχοντας πάντα στο επίκεντρο τις ανάγκες
των πελάτών της και με στόχο τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης
και αμοιβαίου οφέλους, αναζητά νέα και δυναμικά στελέχη για το Δί-
κτυο Καταστημάτων της στη περιοχή της Χερσονήσου.
Ο Διευθυντής Καταστήματος αποτελεί έναν από τους σημαντικότε-
ρους ρόλους στη δομή του Δικτύου Καταστημάτων. Έχει την πλήρη
ευθύνη για την καθοδήγηση, ανάπτυξη και αξιολόγηση της ομάδας
του, την επίτευξη των στρατηγικών στόχων στην περιοχή ευθύνης
του καθώς και την ανάπτυξη των υφιστάμενων πελατών και τη δημι-
ουργία σχέσεων αμοιβαίου οφέλους με νέους.

Κύρια Καθήκοντα:
• Εφαρμόζει την εμπορική πολιτική για το κατάστημα ευθύνης και
διασφαλίζει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών.
• Αναλύει την αγορά στην περιοχή ευθύνης του, αναγνωρίζει επιχει-
ρηματικές ευκαιρίες και σχεδιάζει στοχευμένες ενέργειες.
• Καθοδηγεί, συντονίζει και αναπτύσσει το ανθρώπινο δυναμικό του
καταστήματος.
• Έχει τη συνολική ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος
κι επιβλέπει τις εργασίες αναφορικά σε λειτουργικούς κινδύνους, κα-
νονιστική συμμόρφωση, τήρηση πολιτικών/διαδικασιών.

Απαραίτητα προσόντα και Δεξιότητες:
• Πτυχίο ανώτερου/ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος με κατεύ-
θυνση στα χρηματοοικονομικά/διοίκηση επιχειρήσεων. Μεταπτυχια-
κός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε Τραπεζικό Ίδρυμα εκ
των οποίων 5 στο Δίκτυο Καταστημάτων σε θέση ευθύνης.
• Επιθυμητή Πιστοποίηση στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση.
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office και της αγγλικής γλώσσας.
• Ανεπτυγμένη επιχειρησιακή αντίληψη και ικανότητα ανάπτυξης ερ-
γασιών.
• Ανεπτυγμένο επίπεδο πρωτοβουλίας με έμφαση στη δυνατότητα λή-
ψης γρήγορων αποφάσεων και ικανότητα άμεσης επίλυσης προβλη-
μάτων.
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες με έμφαση στη διαπραγμάτευση.
• Ικανότητα ανάθεσης εργασιών, ανάπτυξη άλλων και εστιασμένη κα-
θοδήγηση

Επαγγελματικές Συμπεριφορές που Υποστηρίζουν τις Αξίες μας:
· Προτεραιότητά μας ο πελάτης: Λειτουργούμε με γνώμονα τον πε-
λάτη και το όφελός του. Με τις ενέργειές μας κάνουμε τη διαφορά
στη ζωή των πελατών μας στο παρόν και στο μέλλον.
· Κάνουμε τη διαφορά μαζί: Συνεργαζόμαστε για την επίτευξη των
στόχων της Eurobank. Βάζουμε το «εμείς» πάνω από το «εγώ».
· Δεσμευόμαστε για συνεχή δράση: Επιτυγχάνουμε αποτελέσματα
με αποφασιστικότητα και δυναμισμό. Συμβάλλουμε με τη δράση μας
στα σταθερά αποτελέσματα / ανοδική πορεία της Eurobank.
· Διαμορφώνουμε το μέλλον: Έχουμε ανήσυχο πνεύμα, προσαρμο-
ζόμαστε στις αλλαγές και εξελισσόμαστε. Επιδιώκουμε τη συνεχή
ανάπτυξη και εξέλιξη.
· Εμπνέουμε εμπιστοσύνη: Λειτουργούμε με διαφάνεια, ακεραι-
ότητα και επαγγελματισμό, με έμφαση στον άνθρωπο. Σεβόμαστε το
πλαίσιο λειτουργίας της Eurobank.

Η Eurobank προσφέρει προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε
ένα δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας καθώς και ένα
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

στέλνουν το βιογραφικό τους στο παρακάτω link. 
Σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σας
παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά.

Eurobank / 
Διευθυντής Καταστήματος

- Περιφερειακή Αγορά Ηρακλείου / Έδρα: Χερσόνησος

https://apply.workable.com/j/18368C992F  
Λήξη υποβολής ενδιαφέροντος: 27/03/2020

Διεύθυνση Talent Recruitment, Selection and Onboarding
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2144059339
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Επιστολή προς τους Υπουρ-
γούς Οικονομικών, Χρήστο
Σταϊκούρα και Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη
Βρούτση, απέστειλε ο Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέ-
ρης Αυγενάκης.
Με αυτήν αιτείται όπως συμπεριλη-
φθούν και τα αθλητικά Σωματεία, οι
Ενώσεις και οι αθλητικές Ομοσπον-
δίες στις κατηγορίες που δικαιούνται
τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε,
καθώς και σε αυτά που σχεδιάζει να
ανακοινώσει το επόμενο διάστημα, η
κυβέρνηση.
Ο κ. Αυγενάκης σημειώνει ότι έτσι θα
είναι δίκαιη και ισότιμη η αντιμετώ-
πιση των αθλητικών Ομοσπονδιών,
Ενώσεων και αθλητικών Σωματείων,
καθώς τα έως τώρα μέτρα έχουν οδη-
γήσει στη διακοπή οιασδήποτε αθλη-
τικής, αγωνιστικής και προπονητικής

δραστηριότητας.
Αποτέλεσμα να επηρεάζονται άμεσα,
με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις,
οι προπονητές, το προσωπικό των
αθλητικών Ομοσπονδιών και Ενώ-
σεων και το προσωπικό των Εθνικών
Αθλητικών Κέντρων (ΕΑΚ), αφού δια-
κόπηκε η λειτουργία τους.

Οι Κρητικοί που προπονούνται
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
γνωστοποίησε τη λίστα με τους 84
αθλητές που είτε έχουν προκριθεί,
είτε διεκδικούν την πρόκρισή τους για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα
προπονούνται κατ' εξαίρεση στις
αθλητικές εγκαταστάσεις.
Ανάμεσα σε αυτούς είναι η Ηρακλει-
ώτισσα Ειρήνη Βασιλείου (προπονεί-
ται στο Παγκρήτιο στάδιο)και οι

Χανιώτες σφυροβόλοι Μιχάλης Ανα-
στασάκης και Χρήστος Φραντζεσκά-
κης, όπως και η Χανιώτισσα αθλήτρια
Δήμητρα Γναφάκη.
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αι-
τήθηκε αρμοδίως από τις Ομοσπον-
δίες τα στοιχεία των αθλητών/τριών οι
οποίοι/ες έχουν προκριθεί ή διεκδι-
κούν την πρόκριση για τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του Τόκιο. Έπειτα,
λοιπόν, από σχετικές προτάσεις των
Ομοσπονδιών και επεξεργασία τους
από την Επιτροπή Ολυμπιακής Προ-
ετοιμασίας της Ελληνικής Ολυμπια-
κής Επιτροπής, με πρόεδρο τον
Σπύρο Ζαννιά (ΕΠΟΠ-ΕΟΕ), καταρτί-
στηκε ο κατάλογος με 84 δικαιού-
χους από 12 ομοσπονδίες, ο οποίος
στάλθηκε από τον γγΑ, Γιώργο Μαυ-
ρωτά σε 37 αθλητικές εγκαταστάσεις,
όπου και θα πραγματοποιηθεί η προ-
ετοιμασία τους.

Στήριξη σε σωματεία
και ενώσεις ζητά ο Αυγενάκης

Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΙ ΑΛΛΟΙ 83 ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Στο Παγκρήτιο στάδιο προπονήτε μόνη της η Βασιλείου

“ΤΟΚΙΟ 2020”

Παραδόθηκε
η φλόγα
στους Ιάπωνες 

Η πανδημία του κορονΑϊού μετά την
λαμπαδηδρομία έπληξε και την τε-
λετή παράδοσης της Φλόγας για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο
2020», η οποία πραγματοποιήθηκε
χωρίς την παρουσία κοινού στο Πα-
ναθηναϊκό στάδιο.
Λιγοστοί οι παρευρισκόμενοι στο
στάδιο για τη λιτή τελετή και χωρίς
την παρουσία της Προέδρου της
Δημοκρατίας Αικατερίνης Σακελλα-
ροπούλου αλλά και της ηγεσίας της
οργανωτικής επιτροπής του Τόκιο
και της ΔΟΕ.
Στην τελετή πραγματοποιήθηκε λαμ-
παδηδρομία εντός του Καλλιμάρμα-
ρου με δύο Έλληνες δρομείς, τους
«χρυσούς» Ολυμπιονίκες, Λευτέρη
Πετρούνια και Κατερίνα Στεφανίδη,
ενώ στη συνέχεια άναψε ο βωμός
εντός του Σταδίου.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής και μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα
Σπύρος Καπράλος, ενώ μέσω video
έστειλε μήνυμα ο πρόεδρος της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής «ΤόκΙο 2020»
και πρώην πρωθυπουργός Γιοσίρο
Μόρι.
Στη συνέχεια, ο κ. Καπράλος παρέ-
λαβε την Ολυμπιακή Φλόγα από την
Πρωθιέρεια Ξανθή Γεωργίου και την
παρέδωσε στην εκπρόσωπο της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής «Τόκιο
2020» Ναόκο Ιμότο, πρώην αθλή-
τρια της κολύμβησης με συμμετοχή
στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Ατ-
λάντα 1996» και υπεύθυνη εκπαί-
δευσης της UNICEF στην Ελλάδα.
Έτσι, πλέον, η Φλόγα άρχισε το τα-
ξίδι της για τη διοργανώτρια πόλη
των Ολυμπιακών Αγώνων (24/7-
9/8), όπου θα γίνει λαμπαδηδρομία
επί Ιαπωνικού εδάφους.
Ο κ. Καπράλος, μεταξύ άλλων, ευ-
χήθηκε καλή τύχη και καλή επιτυχία
στους Ιάπωνες διοργανωτές, τονί-
ζοντας τη συγκίνηση όλων κάθε
φορά που πραγματοποιείται η τελετή
παράδοσης της Φλόγας «γιατί απο-
χαιρετούμε αυτό το σπουδαίο
Ολυμπιακό σύμβολο», όπως είπε
χαρακτηριστικά.
Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, λόγω
της πανδημίας του κοροναϊού αναγ-
καστήκαμε να ακυρώσουμε τη λαμ-
παδηδρομία στη χώρα μας και η
τελετή παράδοσης δεν μπόρεσε να
γίνει όπως -από κοινού- την είχαμε
προγραμματίσει. Σε κανένα όμως
σημείο δεν χάνει τη λάμψη της».

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ
ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ

Για τον Ιούνιο 
η Formula 1
Από Ιούνιο και… βλέπουμε η έναρξη
της φετινής σεζόν στη Formula 1.
Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια
αρχή, λόγω της πανδημίας δεν θα
πραγματοποιηθούν τα GP που ήταν
προγραμματισμένα για τον Μάιο, δη-
λαδή στην Ολλανδία, την Βαρκε-
λώνη και το Μονακό.
Θυμίζουμε επίσης ότι έχουν ήδη
αναβληθεί οι τέσσερις πρώτοι αγώ-
νες του πρωταθλήματος σε Αυστρα-
λία, Μπαχρέιν, Βιετνάμ και Κίνα
χωρίς να έχει ανακοινωθεί αν και
πότε θα πραγματοποιηθούν αυτοί.
Έτσι η σεζόν, στην καλύτερη περί-
πτωση, θα ξεκινήσει στις 7 Ιουνίου
στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.
Πρόθεση πάντως της FIA είναι να
πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν
περισσότεροι από τους αγώνες που
έχουν αναβληθεί. Το πώς θα επι-
τευχθεί αυτό, είναι ένα καλό ερώ-
τημα.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο πα-
λαίμαχος τερματοφύλακας του ΟΦΗ, Μιχά-
λης Λέκκας.
Ο Λέκκας αγωνίστηκε στον ΟΦΗ τις περιό-
δους 1955-56, 56-57, 57-58 και διακρί-
θηκε για τις ικανότητες, το ήθος του και την
ευγένεια του. Πάντα ήταν με χαμόγελο.
Ο Λέκκας για αρκετά χρόνια ήταν συνεργά-
της της “Π” ενώ το 1996 στη στήλη “για
να... θυμούνται οι παλιοί... και να μαθαί-
νουν οι νέοι” είχαμε αναφέρει:
“Στα γήπεδα του Ηρακλείου την εποχή
εκείνη, γύρω στα 1954 τραγουδούσαν 
«Βραδιά σκοτεινιασμένη 
στο γήπεδο παιδιά
ο ΟΦΗ κατεβαίνει
με παίκτες λεβεντιά
Έχομε τέρμα Λέκκα
Και μπακ αμυντικό
Διαμάντια είναι όλα
Της ομάδας τα παιδιά»”
Ο Μιχάλης Λέκκας πρωτόπαιξε μπάλα στην
Ποδοσφαιρική Ομάδα Πολυκλινικής Ηρα-
κλείου (ΠΟΠΗ) την ομάδα της γειτονιάς
του. Εκεί τον είδαν οι….σκάουτερ της επο-
χής και τον πήγαν στον ΟΦΗ. Υπηρέτησε
την ομάδα σε μια εποχή δύσκολη για τους

παίκτες που όχι μόνο δεν έπαιρνα χρήματα
αλλά έβαζαν κι από την τσέπη τους.
Παράλληλα, υπήρξε  αθλητής στίβου, κο-
λύμβησης και πόλο του Συλλόγου, με πολ-
λές διακρίσεις στο ενεργητικό του, τόσο σε
παγκρήτιο, όσο και σε πανελλήνιο επί-
πεδο. Επίσης,  είχε προσφέρει στο παρελ-
θόν τις υπηρεσίες του και ως διοικητικός
παράγοντας της ομάδας, αλλά και της

EΠΣH.
O εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην
κοινωνία του Ηρακλείου.
Η κηδεία του σε οικογενειακό κύκλο θα
γίνει σήμερα στις 11π.μ. στον Αγ. Κωνσταν-
τίνο, στο παλαιό νεκροταφείο.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΟΦΗ

«Έφυγε» από την ζωή ο Μιχάλης Λέκκας
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΦΗ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ
ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Μέχρι τέλος Απριλίου
η παράταση 
για την αδειοδότηση
από ΟΥΕΦΑ
Μέχρι τέλος Απριλίου έχει το περιθώριο ο ΟΦΗ να συμπληρώ-
σει και να στείλει τον φάκελο του για την αδειοδότηση ώστε
να συμμετάσχει στο Γιουρόπα Λιγκ της επόμενης περιόδου.
Με απόφαση της ΟΥΕΦΑ – που ενημέρωσε το αρμόδιο τμήμα
της ΕΠΟ και εκείνο με τη σειρά του τις ομάδες – η προθεσμία
για τις ΠΑΕ που θα αγωνιστούν στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις
θα λήξει στις 30 Απριλίου και όχι στις 31 Μαρτίου όπως ήταν
αρχικά προγραμματισμένο Η παράταση δόθ8ηκε λόγω κορο-
ναιού και  οι οφειλές που υπάρχουν θα πρέπει να διευθετη-
θούν μέχρι τις 30 Απριλίου, όπως ενημέρωσε τις ομάδες ο
υπεύθυνος του τμήματος αδειοδότησης Γιώργος Δημητρίου.
Αναλυτικά η σχετική επιστολή του κ. Δημητρίου αναφέρει:
«Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,
Κατόπιν ενεργειών και αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Αδει-
οδότησης με την UEFA, ενημερωθήκαμε σήμερα για την χορή-
γηση παράτασης της ημερομηνίας διευθέτησης πάσης φύσεως
οφειλών (31 Μαρτίου 2020) έως την 30η Απριλίου 2020 για
την λήψη άδειας συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
2020-21 (UEFA License).
Θεωρούμε ότι η απόφαση της UEFA δίνει μια μεγάλη ανάσα
αναφορικά με τις οφειλές έως 31.12.2019 και ενδεχόμενες
ρυθμίσεις/διακανονισμούς με δόσεις στο πρώτο τρίμηνο του
2020. Η Διεύθυνση Αδειοδότησης παρακολουθεί τις εξελίξεις
έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την παροχή βοήθειας στις ελ-
ληνικές ομάδες, στην προσπάθειά τους για την εξασφάλιση
ευρωπαϊκής άδειας υπό τις παρούσες αντίξοες συνθήκες.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι λόγω της απόφασης για ανα-
στολή των υπηρεσιών της ΕΠΟ από 18.03 έως 31.03, θα επα-
νέλθουμε με νεότερα με την επαναλειτουργία της
Ομοσπονδίας. Μείνετε σπίτι – μείνετε ασφαλείς. Υγεία σε
όλους σας».

Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 800.000
ευρώ ανακοίνωσε χθες και τυπικά η ΠΑΕ ΟΦΗ.

ΕΑΚΗ

Εργασίες συντήρησης
στο κολυμβητήριο
Δεν θέλει η Διοικουσα επιτροπή του ΕΑΚΗ να περνάνε οι ημέ-
ρες χωρίς να γίνονται κάποια έργα στο κολυμβητήριο του
“Λίντο”. Έτσι χθες εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:
“Με αφορμή την υποχρεωτική διακοπή των προπονήσεων
λόγω κοροναϊού με απόφαση της Διοικούσας και με την σύμ-
φωνη γνώμη των εργαζομένων (τους ευχαριστούμε για αυτό)
για το διάστημα που θα παραμείνουν ανενεργές θα προχωρή-
σουμε σε εργασίες συντήρησης στο μέτρο του δυνατού, τηρών-
τας  πάντα τις οδηγίες του Κράτους. Η μικρή πισίνα ήδη έχει
αδειάσει προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές.
Ούτε μια μέρα χαμένη!”.

Στο πένθος έχει βυθι-
στεί η οικογένεια τον
Εργοτέλη από τον ξαφ-
νικό χαμό του Αντώνη
Μανουσάκη.
Ο εκλιπών ήταν αδερ-
φός του ποδοσφαιριστή
της ομάδας Γιώργου
Μανουσάκη και γιός του
υπεύθυνου ασφαλείας
των «κιτρινόμαυρων»
Γιάννη Μανουσάκη. Ο
Αντώνης Μανουσάκης
που είχε μεγάλη του
αγάπη στην μουσική

έφυγε από την ζωή σε
ηλικία μόλις 28 ετών
προκαλώντας τεράστιο
πόνο στην οικογένεια
του και θλίψη στο κιτρι-
νόμαυρο στρατόπεδο. Η
κηδεία του έγινε χθες
σε στενό οικογενειακό
κύκλο.
Ανακοίνωση εξέδωσε η
ΠΑΕ Εργοτέλης στην
οποία τονίζει ότι  «Με
βαθιά θλίψη και με
πόνο ψυχής σύσσωμη η
ΠΑΕ Εργοτέλης εκφρά-

ζει τα ειλικρινή και
θερμά της συλλυπητή-
ρια στην οικογένεια
Μανουσάκη για τον
αδόκητο χαμό του Αν-
τώνη.
Η τραγική είδηση
έσκασε σαν βόμβα στην
ομάδα μας καθώς πρό-
κειται για τον γιο του
Υπεύθυνου ασφαλείας
Γιάννη Μανουσάκη και
αδελφό του ποδοσφαι-
ριστή του συλλόγου
μας  Γιώργου Μανου-

σάκη.
Θέλουμε να εκφρά-
σουμε την αμέριστη
συμπαράσταση μας και
να ευχηθούμε κουράγιο
και δύναμη στην οικο-
γένεια. 
Ας είναι ελαφρύ το
χώμα που θα τον σκε-
πάζει…

Καλό Παράδεισο 
Αντώνη...»

Εξάλλου «Ο πρόεδρος
και το διοικητικό συμ-

βούλιο του Γ.Σ. Εργο-
τέλης εκφράζουν τα
θερμά τους συλλυπητή-
ρια στην οικογένεια
Μανουσάκη για τον
αδόκητο χαμό του Αν-
τώνη Μανουσάκη, υιού
του υπευθύνου ασφα-
λείας της ΠΑΕ Εργοτέ-
λης Γιάννη και
αδερφού του ποδο-
σφαιριστή της πρώτης
ομάδας Γιώργου. Να
είναι ελαφρύ το χώμα
που θα τον σκεπάσει».

«ΕΦΥΓΕ» ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Στο πένθος ο Εργοτέλης  

Απο παλιό αφηέρωμα της “Πατρίς”

Απο την χθεσινή τελετή 

Ο Μιχάλης Λέκκας στο “Γεντί Κουλέ”

Συντήρηση θέλει η μικρή πισίνα

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:

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

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

ANTΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
papoutsakis@patris.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

11
Στο Ηράκλειο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Νέων άρσης βαρών του 2022
Τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρω-
ταθλήματος Νέων στην άρση βαρών για
το 2022 ανέλαβε η Ελλάδα, μέσω της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών,
που κατέθεσε την υποψηφιότητα και
έγινε ομόφωνα αποδεκτή από την Εκτε-
λεστική Επιτροπή της Παγκόσμιας Ομο-
σπονδίας Άρσης Βαρών.
Πρόκειται για μία πολύ μεγάλη επιτυχία
για τον ελληνικό αθλητισμό, καθώς η
χώρα μας διεκδικεί ξανά και της ανατί-

θενται φιλοξενίες μεγάλων αθλητικών
διοργανώσεων αποκτώντας και πάλι τη
θέση που της αρμόζει στον παγκόσμιο
χάρτη των σπορ
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων θα
γίνει στο Ηράκλειο την άνοιξη του
2022 και η ανάληψη της διοργάνωσης
έγινε με τη σημαντική βοήθεια και υπο-
στήριξη του Υφυπουργού Αθλητισμού
Λευτέρη Αυγενάκη και της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής.

Η διοργάνωση θα φέρει στο Ηράκλειο
την αφρόκρεμα της παγκόσμιας άρσης
βαρών και κυρίως το νέο «αίμα» του
αθλήματος, που θα πρωταγωνιστήσει
στο μέλλον στους κορυφαίους αγώνες.
Είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που θα
διεξαχθεί Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
άρσης βαρών στην Ελλάδα, μετά από
εκείνο το Παγκόσμιο Εφήβων – Νεανί-
δων, που είχε διοργανωθεί το 2001 στη
Θεσσαλονίκη. Ο κ. Αυγενάκης με τον κ. Δήμα

Ο κοροναϊός βρίσκεται σε έξαρση σε όλη
την Ευρώπη, με την Τουρκία να ανακοινώ-
νει την αναστολή των πρωταθλημάτων πο-
δοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ, λόγω του
ιού.
Την τελευταία εβδομάδα το πρωτάθλημα
Τουρκίας ήταν το μοναδικό στο οποίο
υπήρχε δράση. Κι αυτό γιατί με απόφαση
της Κυβέρνησης οι ομάδες αγωνίζονταν
κανονικά, με τις αναμετρήσεις όμως να
διεξάγονται σε άδεια γήπεδα.
Η σοβαρότητα της κατάστασης, όμως, άλ-
λαξε τα δεδομένα. Κι αυτό γιατί έπειτα από
συνάντηση των ομοσπονδιών με την Κυ-
βέρνηση της γειτονικής χώρας αποφασί-

στηκε η αναστολή κάθε δραστηριότητας
στα πρωταθλήματα για τις επόμενες μέρες.
Έτσι και στην Τουρκία μπαίνει… λουκέτο
στη δράση, έπειτα από την απόφαση αυτή.

Μέχρι τέλος Απρίλη 
η Πρέμιερ Λιγκ

Η πανδημία έχει πλήξει σε μεγάλο βαθμό
τη Μεγάλη Βρετανία, η Πρέμιερ Λιγκ
έχει… κατεβάσει ρολά, η πρώτη απόφαση
ήταν πως θα επιστρέψουν οι ομάδες στα
γήπεδα στις 4 Απριλίου. Ωστόσο αυτό αλ-
λάζει και η αναβολή παίρνει παράταση για
– τουλάχιστον – ένα μήνα ακόμα.

Έπειτα από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη της
ομοσπονδίας με τους εκπροσώπους και
των 20 ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ, αλλά
και με τη συμμετοχή όλων των πρωταθλη-
μάτων, έγινε γνωστή η απόφαση να επε-
κτείνουν το «λουκέτο» στις
ποδοσφαιρικές δραστηριότητες σίγουρα
μέχρι τις 30 Απρίλιου.
Παράλληλα, ενώ στο καταστατικό της λίγ-
κας αναφέρεται ότι η σεζόν πρέπει να
ολοκληρώνεται μέχρι την 1η Ιουνίου, ξε-
καθαρίζεται ότι για πολύ σημαντικούς λό-
γους αυτή πρέπει να παραταθεί μέχρι τις
30 Ιουνίου, όπως δηλαδή αποφάσισε η
ΟΥΕΦΑ.

ΕΝΩ Η ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Σταματάει και η Τουρκία
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Ευλογούν τα γένια τους
Αυτά τώρα δεν πολυχρειάζονται. Η κυβέρνηση πι-

στώνεται τις όποιες επιτυχίες, δεν είναι σίγουρο πως
όταν ευλογείς τα γένια σου πολύ σου κάνει καλό...
Πάντως τεράστια επιτυχία «που δεν έγινε τυχαία και
από μόνη της», χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές
την ένταξη της Ελλάδας στα 750 δισ. ευρώ και στο κα-
θεστώς QE (quantitative easing ή ποσοτική χαλά-
ρωση) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που απο-
κλιμακώνει το κόστος δανεισμού της χώρας και
εξασφαλίζει μεγάλη ρευστότητα στην πραγματική οι-
κονομία. Οι ίδιες πηγές έσπευδαν να πουν πως είναι

«τεράστια προσωπική επιτυχία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη», καθώς έγινε έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο ίδιος
χθες το πρωί με την επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. «Κάτι που
δεν μπόρεσαν να κάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας επί 4,5 χρόνια», ανέ-
φεραν χαρακτηριστικά. Ενήμεροι για το θέμα ήταν μόνο ο διοικητής της
ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας και ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου

του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης. Είπαμε δεν χρειάζονται αυτά...

Μηνύματα αγάπης
Το λουκέτο στα σχολεία καλά κρατεί και είναι γεγονός ότι πια

αναζητούν τις σχολικές τάξεις τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθη-
τές.

Είναι συγκινητικό το μήνυμα που έστειλε στους μαθητές του ο διευ-
θυντής του Λυκείου Γουβών, κ. Γιώργος Φουκαδάκης.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει
“«Της αγάπης την ουσία τη μετρώ στην απουσία»
Αγαπητοί μου μαθητές και μαθήτριες, εύχομαι να είστε καλά, εσείς και

οι οικογένειές σας. Ελπίζουμε   να   περάσει   γρήγορα   αυτή   η   περι-
πέτεια,   αυτός   ο «Γολγοθάς   της   ανθρωπότητας»   και   να βρεθούμε
πάλι   όλοι   μαζί«πρόσωπο   προς   πρόσωπο».   Σας   σκεφτόμαστε   με

περισσότερη αγάπη όλοι μας.Να έχετε πολλή υπομονή και δύναμη”. 

«Φρένο» στις απολύσεις!
Έκκληση στους εργοδότες να ανακόψουν το κύμα απολύσεων

που σημειώνεται αυτή την περίοδο απηύθυνε από το βήμα της βου-
λής ο υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης.

«Βλέπω στην ΕΡΓΑΝΗ ένα απογοητευτικό νούμερο: μείον 41.000 για
το μήνα Μάρτιο, ενώ πέρυσι ήταν θετικό. Όλα τα χρόνια ήταν θετικά
ακόμα και την περίοδο των μνημονίων ο Μάρτιος είχε πάντα θετικό ισο-
ζύγιο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης και πρόσθεσε: «Δείχνει
ότι υπάρχει ένας πανικός, ότι οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις προχωρούν
σε απολύσεις, τις οποίες εγώ θεωρώ άδικες, αδικαιολόγητες. Δεν έπρεπε

να υπάρξει πανικός, διότι αυτή η κρίση είναι προσωρινού χαρακτήρα ούτε λουκέτο μπαίνει στις επι-
χειρήσεις. Ένα διοικητικό μέτρο αναστολής της λειτουργίας τους είναι. Και κάνω έκκληση στον επιχει-
ρηματικό κόσμο, κάνω έκκληση δια βήματος Βουλής να σταματήσουν αυτές τις ενέργειες, οι οποίες

μπορεί υποτίθεται νομικά να έχουν έρεισμα να μπορούν να προβαίνουν σε
απολύσεις, όμως, δεν είναι ούτε ηθικά σωστές ούτε οικονομικά σωστές ούτε
κοινωνικά σωστές, διότι από την κρίση ή θα βγούμε όλοι μαζί ενωμένοι ή θα
ηττηθούμε όλοι».

Δείτε πως μπαίνουν…
Αυτό που βλέπετε είναι φωτογραφία από θάλαμο ασθενών(στην

Κίνα) που νοσηλεύονται με κοροναϊό. Βλέπετε τους γιατρούς πως είναι ντυ-
μένοι για να προστατευτούν; Αν αρκούσε ένα ζευγάρι γάντια και  η χειρουρ-

γική μάσκα θα έμπαιναν έτσι, τι λέτε;

Κι όμως συμφώνησαν!
Δεν υπήρξε καμία αντίρρηση κατά τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση της Ευ-

ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην ένταξη, για πρώτη φορά, των ομολόγων
του ελληνικού Δημοσίου στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ, όπως
αναφέρει δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται τρεις πηγές της ΕΚΤ. Οι πη-
γές σημείωσαν ότι οι σημερινές δυσκολίες δεν συνδέονται με την πολιτική της
Ελλάδας και ότι συνεπώς ένας αποκλεισμός των ελληνικών ομολόγων θα απο-
τελούσε ουσιαστικά τιμωρία της χώρας.  Μία από τις πηγές, αναφέρει το δη-
μοσίευμα, δήλωσε ότι ορισμένοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ εξέφρασαν τη στήριξή
τους στην έκδοση ενός "κορονο- ομολόγου" ("coronabond") από τον Ευρω-
παϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για τη χρηματοδότηση μίας κοινής αν-
τίδρασης της Ευρωζώνης στον κορονοϊό, αλλά συμφωνήθηκε ότι αυτή την από-
φαση πρέπει να τη λάβουν οι κυβερνήσεις και όχι η ΕΚΤ. 

Απαγόρευση και στον Άθω
Η διοίκηση του Αγίου Όρους αποφάσισε την αναστολή εισόδου επισκε-
πτών-προσκυνητών στη χερσόνησο του Άθω, από σήμερα έως τις 30

Μαρτίου, εξαιρουμένων των ενταύθα εργαζομένων και των απαραίτη-
των επαγγελματιών.
Η απόφαση καλεί τις αρχές και τις υπηρεσίες στο 'Αγιο Όρος για τη συμ-

μόρφωση τους στις οδηγίες των ανωτέρων Ιερών Σωμάτων και της Διοικήσεως
του Αγίου Όρους, καθώς και κάθε κυβερνητικής εντολής ή οδηγίας.

Τα γεύματα

Έχουν περάσει δέκα ημέ-
ρες από τη στιγμή που αποφασίστηκε
το κλείσιμο των σχολείων. Ένας πα-
ράγοντας που δεν ελήφθη υπόψη
ήταν τι θα γίνουν οι μαθητές που
απολάμβαναν τα δωρεάν γεύματα,
σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις,
έπαιρναν πακέτο και μοιράζονταν το
φαγητό με τα υπόλοιπα μέλη της οι-
κογένειας. Τώρα, μέσα στη δίνη που
ζούμε όλοι, υπάρχουν και σπίτια που
δεν έχουν κάθε μεσημέρι ένα γεμάτο
τραπέζι. Η ένωση γονέων μαθητών
Δήμου Φαιστού ζητά από το δήμο και
το διδασκαλικό σύλλογο της περιοχής
να πιέσουν ώστε τα γεύματα να συ-
νεχίσουν να παρέχονται σε συνεργα-
σία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις
κοινωνικές δομές του Δήμου.

Τακτικές

Χαμός στην επικοινωνία.
Βγήκε ο Σταϊκούρας και είπε «αξιολο-
γείται» το ένα, το άλλο…Αμέσως ο
Τσίπρας…έκανε το δικό του διάγ-
γελμα και…δυο ώρες μετά ο Μητσο-
τάκης υπερκέρασε δίδοντας ρέστα!

Βιάστηκαν;

Βιάστηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ ή
δεν είχαν πληροφορίες; Όπως
έγραψε και ο Κουσούλης: Παρά-
κληση Αν κάποιος συμπαθεί τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ας τον προμηθεύσει μερικά αν-
τίτυπα από την “Tέχνη της σιωπής”
του Αββά Ντινουάρ. Είναι σύντομο,
κατανοητό, σε μικρή τιμή». (Κι αν ο
Αλέξης πανηγυρίζει ότι…αυτός πίεσε;)

Σεμινάριο

"Διαδικτυακό σεμινάριο"
θα πει το webinar, για να μην ψά-
χνετε, αυτά που λέει ο Σωτήρης Τσιό-
δρας. Μέχρι να τελειώσει η κρίση
όλοι θα έχουν πάρει το…λόουερ!

Ρευστό

Οι κεντρικες τράπεζες
προσπαθούν να λύσουν ένα νέο πρό-
βλημα με αποτυχημένους τρόπους.
Ωστόσο υπάρχουν και διαφορετικές
απόψεις. Ίσως οι επαναγορές ομολό-
γων δεν βοηθούν την πραγματική οι-
κονομία- αλλά τι να κάνεις που οι Γερ-
μανοί φοβούνται πιο πολύ τον
πληθωρισμό από τον ιό. Και λένε ότι
τα 750 δις της ΕΚΤ πιστωνόταν στις
τράπεζες σε μετρητά θα ήταν μια έμ-
μεση ένεση ρευστότητας στις τράπε-
ζες με αύξηση των καταθέσεων, θα
μείωναν την αβεβαιότητα των πολι-
τών, θα τόνωναν την κατανάλωση.  

Κράτημα

Πήραμε νωρίς μέτρα κι
έχουμε ευκαιρία να μην ζήσουμε κα-
ταστάσεις Ιταλίας.  Τώρα παίρνουμε
μέτρα στήριξης 10 δις για να αντέ-
ξουμε την μάχη με την πανδημία. Αν
είχαμε και επαρκή τεστ, θα μιλού-
σαμε για τελειότητα, αλλά… κρατι-
ούνται!

«Θα περάσει μαμά»!
Η πιο συγκινητική φωτογραφία που είδα στο δί-

κτυο χθες. «Βλέπω τη μαμά μου το τελευταίο διά-
στημα μόνο από το μπαλκόνι όταν της πάω προ-
μήθειες κτλ. Μου έχει λείψει ήδη πάρα πολύ. Χθες
βράδυ αποφάσισα να της αφήσω ένα μήνυμα για να
το δει από το μπαλκόνι της το πρωί. Η φωτογραφία εί-
ναι από την ίδια από το μπαλκόνι της» έγραψε ο γιος
της.

Θετικός και ο πρίγκιπας
Όλοι θα περάσουν από τον…πάγκο; Έτσι φαί-

νεται! O πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό βρέ-
θηκε θετικός στον κοροναϊό. Την είδηση εξέδωσε το
ίδιο το Παλάτι, χθες  Πέμπτη. Ωστόσο, σύμφωνα με
πληροφορίες, δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία, καθώς
δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο ο 62χρονος πρίγκιπας. Οι
γιατροί του τον έχουν υπό παρακολούθηση.

Ραντεβού το καλοκαίρι, γιαγιά!
Όσοι έχουμε μικρά παιδιά το ζούμε καθημερινά, η

επαφή με τον παππού και τη γιαγιά γίνεται πλέον μόνο
μέσω τηλεφώνου και η αγωνία για το πότε θα έρθει η
πολυπόθητη αγκαλιά κορυφώνεται.

Αυτή τη σκηνή περιγράφει το σποτ της Περιφέρειας
Κρήτης με κεντρικό μήνυμα “Μένουμε σπίτι για
τους ανθρώπους που αγαπάμε”.

Ένα κοριτσάκι τηλεφωνεί στη γιαγιά του, την
ενημερώνει ότι παίζει κρυφτό για να μην τη βρει ο
ιός και αν κερδίσει θα περάσει το καλοκαίρι στο σπίτι
της γιαγιάς.

Το βίντεο επιμελήθηκε η ομάδα του Ημιμαραθωνίου
Κρήτης με σενάριο του Γιώργου Αλεβυζάκη και εκτέ-
λεση παραγωγής του Αλέξανδρου Χατζηπαναγιώτη.
Πρωταγωνίστρια του σποτ είναι η μικρή, Κατε-
ρίνα Λαμπράκη.

Γάμοι σε κλειστό κύκλο
Μπορεί η πανδημία του κοροναϊού να

έχει αλλάξει δραματικά την καθημερινό-
τητα μας, αλλά στις ζωές κάποιων αν-
θρώπων συμβαίνουν ιδιαίτερα ευχάρι-
στα πράγματα, καθώς ανταλλάσσουν
όρκους αγάπης στους πολιτικούς γάμους που
γίνονται στη Λότζια. Όπως είναι γνωστό στη
Λότζια οι πολιτικοί γάμοι έχουν απαγορευτεί
από τις 17 έως 27 Μαρτίου στο πλαίσιο των μέ-
τρων για τον περιορισμό της διασποράς του
κοροναϊού, αλλά όσοι είχαν προγραμματιστεί
πριν να ξεσπάσει η πανδημία όπως είναι φυσικό δεν αναβάλλονται. Έτσι την τελευ-
ταία εβδομάδα έχουν τελεστεί τέσσερις γάμοι και σήμερα αναμένονται άλλοι δύο
με ελάχιστους καλεσμένους όπως είναι φυσικό που αθροιστικά δεν μπορούν να ξε-
περνούν τα έξι άτομα. Δύο άτομα το ζευγάρι, δύο οι μάρτυρες και δύο καλεσμένοι
είναι το σύνολο των ατόμων που μπορούν να παραβρίσκονται σε ένα γάμο, που
συνήθως γίνεται χωρίς γονείς και με συνοπτικές διαδικασίες. 

Μπορούν να το σκεφτούν
…Όπως τονίζει στην «Π» ο αντιδήμαρχος κ. Κ.Βαρδαβάς, δεν ήταν σωστό να μην

πραγματοποιήσουμε  τους ήδη προγραμματισμένους γάμους των ζευγαριών γνω-
ρίζοντας εκτός των άλλων ότι συχνά συντρέχουν και άλλοι λόγοι που τους επιβάλ-
λουν. Ωστόσο ο  Δήμος Ηρακλείου δίνει τη δυνατότητα να ακυρώσουν ή να ανα-
βάλουν το γάμο τους σε όσους το επιθυμούν οι οποίου μπορούν να επικοινωνούν
με το τηλέφωνο 2813-409-164 ή με το email syrmou-z@heraklion.gr.

Συμπαράσταση στην Ιταλία
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επικοινώνησε

τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, προ-
κειμένου να του μεταφέρει την αλληλεγγύη του Ελληνικού λαού και της ίδιας προ-
σωπικά προς τον δοκιμαζόμενο Ιταλικό λαό.

Εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων και το θαυμασμό
της για την υπεύθυνη στάση των Ιταλών πολιτών ως προς την αντιμετώπιση της παν-
δημίας. Έστειλε όμως παράλληλα κι ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τη δοκιμαζόμενη
Ιταλία, ευχόμενη στον κ. Ματαρέλα «andrà tutto bene» (όλα θα πάνε καλά).

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας ευχαρίστησε θερμά
την κ. Σακελλαροπούλου για την ειλικρινή έκφραση συμπαράστασης εκ μέρους της
και εξέφρασε την ελπίδα να αντιμετωπισθεί σύντομα και με επιτυχία η πανδημία
που δεν γνωρίζει σύνορα και έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής όλων των ανθρώπων.

Ευχήθηκε επίσης η εμπειρία της Ιταλίας να βοηθήσει τις άλλες χώρες να αντιμε-
τωπίσουν αποτελεσματικότερα και με λιγότερα θύματα την πανδημία, επισημαίνον-
τας ότι τα αυστηρά μέτρα προστασίας είναι εντελώς απαραίτητα για να αποτραπεί
η εξάπλωση του ιού.

ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

Ηλεκτρονική τηλεδιάσκεψη για την... επιτροπή
Την πρώτη ηλεκτρονική

τηλεδιάσκεψη πραγματοποί-
ησε χθες η Εκτελεστική Επι-
τροπή της δημοτικής Αρχής
στη Λότζια, εν μέσω της νέας
πραγματικότητας που δημι-
ουργεί ο κοροναϊός που έχει
θέσει σε κατάσταση επιφυλα-
κής ολόκληρο το Δήμο Ηρα-
κλείου. Αυτό στο οποίο όλοι
συμφώνησαν είναι ότι θα
πρέπει με κάθε τρόπο να δια-
σφαλιστεί η απρόσκοπτη και
ομαλή λειτουργία συγκεκρι-
μένων υπηρεσιών ο ρόλος
των οποίων στις μέρες μας
αποδεικνύεται κυρίαρχος και
αφορούν στην ύδρευση και
άρδευση, τις κοινωνικές υπη-
ρεσίες, την καθαριότητα το
ληξιαρχείο, τις τεχνικές υπη-
ρεσίες, τα νεκροταφεία, τα
ΚΕΠ τις οικονομικές υπηρε-
σίες… Το στοίχημα είναι να
αξιοποιηθεί με τον καλύτερο
τρόπο το υπάρχον προσω-
πικό με δεδομένες τις απώ-

λειες που υπάρχουν από τις
άδειες ειδικού σκοπού και
όσων ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες, και παράλληλα να
διαμορφωθεί ένα σχέδιο
ετοιμότητας για την επόμενη
μέρα με βάση τα δεδομένα
που διαφαίνονται από τη ση-
μερινή πραγματικότητα. 

Όπως τονίζει η Αντιδή-
μαρχος Οικονομικών κ. Μα-
ρία Καναβάκη, αυτή τη
στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η
προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας συνολικού
ύψους 430.000 ευρώ, τα
οποία αφορούν σε ειδικές
στολές σε γάντια πολλαπλών
χρήσεων, άρβυλα ειδικά
γυαλιά και γιλέκα τα οποία
θα αξιοποιηθούν για την
ασφάλεια των εργαζομένων
Η ίδια σημειώνει ότι πλέον
δεν είναι εύκολες οι προμή-
θειες καθώς μέρος του υλι-
κού της ατομικής προστα-
σίας έχει επιταχθεί από το

κράτος με αποτέλεσμα να εί-
ναι πλέον δυσεύρετα. Το ίδιο
ισχύει επίσης και για την προ-
μήθεια αντισηπτικού υλικού,
και γαντιών καθώς από τον
πρώτο διαγωνισμό που έγινε
(ύψους 2.600 ευρώ) δεν
υπήρξε ανάδοχος και αυτό
δείχνει τις τεράστιες δυσκο-
λίες που υπάρχουν στην
αγορά. Σε αυτή τη φάση
αξιοποιείται όλο το στοκ που
υπάρχει στις αποθήκες, ενώ
την ίδια στιγμή υπάρχει ει-
δική μέριμνα με απολυμαν-
τική εταιρεία που έχει ανα-
λάβει όλους τους
εσωτερικούς χώρους του Δή-
μου Ηρακλείου, ώστε να
υπάρχει και ασφάλεια στους
εργαζόμενους σε σχέση με
το περιβάλλον στο οποίο ερ-
γάζονται. Η ίδια εξηγεί ότι σε
αυτή τη φάση έχουν ενεργο-
ποιηθεί όλες οι διαδικασίες
που έχουν καθοριστεί από
τις Πράξεις Νομοθετικού Πε-

ριεχομένου σε σχέση με
τους όρους εργασίας του
προσωπικού, που πλέον
δουλεύει εκ περιτροπής.
Όμως την ίδια στιγμή είναι
σημαντικό να τονισθεί ότι
έχει ξεκινήσει μια προσπά-
θεια να συγκροτηθεί ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο που
θα αφορά στη συγκρότηση
ενός υποστηρικτικού μηχανι-

σμού σε όλες τις σημαντικές
υπηρεσίες, οι οποίες στις κρί-
σιμες αυτές ώρες πρέπει να
λειτουργήσουν υποστηρι-
κτικά προς την κοινωνία, με
το βλέμμα στραμμένο στις
απαιτήσεις που θα προκύ-
ψουν σε ενδεχόμενη επιδεί-
νωση της πρωτόγνωρης κα-
τάστασης που βιώνουμε
όλοι.  

Η κ. Καναβάκη

Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη χρήση
της υδροξυλοχλωροκίνης κατά
του κοροναϊού, μίας θερα-
πείας που χρησιμοποιείται συ-
νήθως για την ελονοσία, η
οποία “έδειξε πολύ, πολύ εν-
θαρρυντικά προκαταρκτικά
αποτελέσματα”, ανακοίνωσε
χθες ο πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ,  στη διάρκεια συνέν-
τευξης Τύπου στον Λευκό
Οίκο, 

“Θα μπορέσουμε να έχουμε
διαθέσιμο το φάρμακο τούτο
σχεδόν αμέσως”, τόνισε ο
Αμερικανός πρόεδρος,    εκτι-
μώντας πως η θεραπεία αυτή
θα μπορούσε να “αλλάξει τα
δεδομένα” στην αντιμετώπιση
της πανδημίας.  

Ωστόσο, μόλις λίγα λεπτά
μετά την ανακοίνωση του
Αμερικανού προέδρου, ο ίδιος
ουσιαστικά αναίρεσε τα περί
έγκρισης, σημειώνοντας ότι
έχει δώσει εντολή  στην FDA

να επιταχύνει την κυκλοφορία
δυνητικών θεραπειών για τον
κοροναϊό, λόγω της ραγδαίας
εξάπλωσής του, υποστηρίζον-
τας πως θα αποτελέσουν μία
σημαντική πρόοδο στην αντι-
μετώπιση της πανδημίας, τη
στιγμή που οι έρευνες για την
ανάπτυξη εμβολίου βρίσκον-
ται ακόμη σε πειραματικό στά-
διο. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος
αναφέρθηκε συγκεκριμένα

στις προσπάθειες της Gilead
Sciences να αναπτύξει το αν-
τιικό φάρμακο Remdesivir και
το σκεύασμα κατά της ελονο-
σίας hydroxychloroquine, το-
νίζοντας παράλληλα πως έχει
δώσει εντολή στην FDA να επι-
σπεύσει τις αδειοδοτήσεις.
“Θα πρέπει να μετακινήσουμε
κάθε εμπόδιο. Αυτό μπορεί να
αλλάξει το παιχνίδι, ή όχι”, τό-
νισε ο Τραμπ στους δημοσιο-
γράφους. 

Υδροξυλοχλωροκίνη κατά του κοροναϊού

@patris

M.L KING

Μπορεί να έχουμε έρθει
όλοι με διαφορετικά καρά-
βια, αλλά είμαστε όλοι στην
ίδια βάρκα τώρα.
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