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Τα νούμερα, τα μέτρα 
και ο μεγάλος κίνδυνος

Είμαστε αισιόδοξοι βλέποντας τα ακόμη μικρά νούμερα στην
χώρα μας- το είπε και ο Τσιόδρας-  αλλά και το γεγονός ότι από
αυτό το, συνήθως χύμα, κράτος ελήφθησαν γρηγορότερα
μέτρα συγκριτικά με άλλες «ανεπτυγμένες» χώρες που ενίοτε
μας κουνούσαν το δάκτυλο. 

Του Κώστα Α. Μπογδανίδη

Οι ήρωες των σούπερ μάρκετ!  7 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κρήτη

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το χρονικό
της καραντίνας
στην Ελλάδα  Σε
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ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστική
διακοπή
της Α1  

Ελαφρύνσεις σε ενώσεις και σωματεία από το κράτος

Θα γίνουν όσες προσλήψεις
χρειαστούν στο ΕΣΥ  
“Θα γίνουν όσες προσλήψεις χρειαστούν για την ενίσχυση του ΕΣΥ, είπε χθες ο υπουρ-
γός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Ο υπουργός τόνισε ότι αυξάνονται συνεχώς οι κλίνες ΜΕΘ
ενώ έχουν δεσμευθεί περίπου 2158 κλίνες για ασθενείς με covid-19. Σελίδα 5

Ν’ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Πειθαρχία για να κερδίσουμε τον πόλεμο
Η

πειθαρχία και η  ψυχραιμία
αποτελούν τα «όπλα» για να
κερδηθεί ο πόλεμος με τον κο-
ροναϊό και στην Ελλάδα, όπως
διαμηνύουν οι ειδικοί, που ζη-

τούν την ευλαβική τήρηση των μέτρων. Μέ-
τρα που κλιμακώνονται μέρα με τη μέρα και
χθες προέβλεπαν την ελεγχόμενη και δικαιο-
λογημένη παρουσία στους δρόμους.  Χθες με
πολλές δυνάμεις, με περισσότερη κατανόηση
λόγω πρώτης ημέρας εφαρμογής του μέτρου,
αλλά και με αρκετές απορίες για τις «ειδικές
κατηγορίες» ξεκίνησαν  οι έλεγχοι από Αστυ-
νομία, το Λιμενικό, τη Δημοτική Αστυνομία
και την Πυροσβεστική για την απαγόρευση

της κυκλοφορίας των πολιτών στο νομό Ηρα-
κλείου. Έντονο  πάντως προβληματισμό  έχει
προκαλέσει στη δημοτική αστυνομία η εικόνα
της επόμενης μέρας του κυκλοφοριακού απο-
κλεισμού, αφού σύμφωνα με τον πολιτικό
προϊστάμενο της υπηρεσίας κ.Μαρίνο Πατ-
τακό  έδειξε ότι ένα σημαντικό μέρος του πλη-
θυσμού δεν έδειξε την απαιτούμενη πειθαρ-
χία και αυτοσυγκράτηση που για κανένα λόγο
δεν πρέπει να μας εγκαταλείψει τις δύσκολες
αυτές ώρες που διανύουμε. Σε μία περίπτωση
βεβαιώθηκε πρόστιμο σε μία αλλοδαπή, η
οποία ενεπλάκη σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ. Στο
μεταξύ Αγγλία και Κύπρος απαγόρευσαν την
κυκλοφορία.  Σελίδες 3 και 12

Σελίδα 2

Μέσα στην κρίση ψάχνουν τη... δόση τους  
Ακόμα και σε περίοδο πανδημίας δεκάδες είναι  οι Ηρακλειώτες που ψάχνονται για κόκα όπως
προκύπτει μέσα από τη δικογραφία της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου. Το... μισό Ηράκλειο φέ-
ρεται να τροφοδοτούσε 33χρονος Αλβανός, τον οποίο προ διετίας καταγγελίες που είχαν φθάσει
στην «Π», τον παρουσίαζαν ως «ανέγγιχτο». Πάντως το περιεχόμενο καταγεγραμμένων συνο-
μιλιών έχει προκαλέσει έκπληξη σε αστυνομικούς κύκλους.  Σελίδα 3

Από σήμερα οι δηλώσεις για τα 800 ευρώ  
Από σήμερα αναμένεται τελικά
να ξεκινήσει η υποβολή των ειδι-
κών ψηφιακών υπεύθυνων δη-
λώσεων από τους εργοδότες στο
σύστημα «Εργάνη» προκειμένου
να λάβουν πάνω από 1 εκατ. ερ-
γαζόμενοι την αποζημίωση ειδι-
κού σκοπού ύψους 800 ευρώ.
Οι ψηφιακές υπεύθυνες δηλώ-
σεις των εργοδοτών θα μπορούν
να υποβάλλονται για μια εβδο-
μάδα έως την επόμενη Τρίτη 31
Μαρτίου. Το επίδομα δικαιούν-
ται οι εργαζόμενοι που έχουν
υποστεί αναστολή συμβάσεων...

Σελίδα 9

Παρελάσεις δεν κάνουμε
αλλά οι σημαίες
μπαίνουν στο μπαλκόνι!  
Σελίδα 12

Η “Π” λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου
δε θα κυκλοφορήσει αύριο 
θα είναι ξανά μαζί σας την Πέμπτη  

Η “Π” λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου
δε θα κυκλοφορήσει αύριο, 
θα είναι ξανά μαζί σας την Πέμπτη  

«Χτυπούν» 12ωρα, χωρίς ρεπό, δεν προλαβαίνουν ούτε να ξαποστάσουν.  Η πίεση της δου-
λειάς είναι τόσο ασφυκτική που κάποιοι έχουν ξεχάσει και το όνομα τους. Δεν είναι υπεράν-
θρωποι. Είναι… υποχρεωμένοι  να λειτουργούν σαν ρομπότ. Δεν έχουν δικαίωμα  να κουρά-
ζονται, να  παραπονιούνται, να  φοβούνται μήπως μεταδώσουν τον κοροναϊό στις δικές τους
οικογένειες. Εργαζόμενοι στα σούπερ-μάρκετ περιγράφουν στην «Π» πώς βιώνουν την παν-
δημία ανάμεσα σε διαδρόμους και ράφια.  Σελίδα 7

Στην Εντατική νοσηλεύονται 2 από τα 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19 στην Κρήτη,
ο Γερμανός καθηγητής, αλλά και η 63χρονη γυναίκα από την Αργεντινή που έκανε κρουα-
ζιέρα και τώρα βρίσκεται διασωληνωμένη στο Βενιζέλειο. Για τη μεταφορά της στο νοσοκο-
μείο ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, ενώ ώρες απερίγραπτης αγωνίας ζουν οι εκατον-
τάδες συνεπιβάτες της, οι περισσότεροι ηλικιωμένοι, καθώς κανείς δεν γνωρίζει την διασπορά
του ιού μέσα στο πλοίο που έπλευσε προς την Βενετία. Σελίδα 5

Σ. Τσιόδρας: αγοράσαμε χρόνο, συνεχίζουμε!  
“Αγοράσαμε χρόνο με τα μέτρα, πρέπει να συνεχι-
στούν” είπε χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας
Σωτήρης Τσιόδρας, δίνοντας κάποια στίγματα αισιοδο-
ξίας που δεν πρέπει όμως να μας εφησυχάζουν. “Η τάση
δείχνει σταθεροποιητική σαν να έχει μπει φρένο” τόνισε.

Ο καθηγητής είπε, ότι μέχρι τώρα έχουν προσβληθεί έως
10.000 άτομα και έχουν χάσει τη ζωή τους 17 άνθρωποι.
Ο ίδιος τόνισε ότι αν μ’ ένα μαγικό ραβδί σταματούσαμε
ο ένας στον άλλο στα δύο μέτρα, για 2 εβδομάδες, η
εξάπλωση θα σταματούσε.  Σελίδα 5
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ΦΑΡμΑκΕΙΑ

κΛΙΝΙκΕΣ
Εφημερεύει το Βενιζέλειο, τηλ. 2810-368000

ΒΟΥΛκΑΝΙΖΑΤΕΡ
Χατζάκης Κων/νος, Ευμαθείου 63, Τηλ. 2810-328535

Από 23.00 έως 8.30 π.μ. (το επόμενο πρωί)
Παρασύρη Αννα Γεωργ. Παπανδρέου 74, τηλ.  2810-222587
Από 8.30 έως 24.00  
Σαβιολάκης Π. Π. Μπακογιάννη 4, Αγ.Ιωαν.Χωστός, τηλ.  2810-528634
Αλιφιεράκης Βασ. Μ. Μερκούρη & Στεργιογιάννη, τηλ. 2810-317584
Λυδάκη Ολγα, Πλ. Νικηφόρου Φωκά Μεϊντάνι, τηλ. 2810282223
Χανιωτάκη Ευαγγελία Λ. Χρυσοστόμου 23, ΟΑΣΗ
(200 μ. πριν την Καιν. Πόρτα) τηλ. 2810242100
Γωνιανάκης Ι. Λ. Καλοκαιρινού 202 Καμαράκι, τηλ. 2810-229939
Κοκάλης Κων. οδος 1866 αρ. 99, τουριστική αγορά, τηλ.
2810283884
Γιαλελάκη Ε. Μονής Πρέβελης 79
(πλησ. εκκλ. Αγ. Αννας) τηλ. 2810-326962
Χατζάκης Παντελής - Παπανδρουλιδάκη Ειρ. Λεωφ. Ιωνίας 121, 
Ατσαλένιο τηλ. 2811118136
Κ. Κοκοκιός-Ε.Κοκοκιός Ο.Ε. Λ. Καλοκαιρινού 234, Χανιπορτα,
έναντι Εθνικής Τραπ., τηλ.  2810287038
Μαρκάκη Θαλεια Ολυμπου 88, Πατέλες, τηλ.  2810-324220
Βαρδάκη Μαρία Μίνωος 81-83 Θέρισος, τηλ.  2810 255011
Τσιτέρης Χ. Αυγουστάκης Ν. Εβανς 62, τηλ.  2810-282605
Κανιαδάκης Α. Κνωσού 203, τηλ.  2810-239923
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ (1946-1964)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ (1964-2007)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ A. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ

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

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

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

FAX: 2810 258161

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

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

e-mail: patris@patris.gr
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O κΑΙΡΟΣ ΣΗμΕΡΑ...
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Είμαστε αισιόδοξοι βλέποντας τα ακόμη μικρά νούμερα στην χώρα
μας- το είπε και ο Τσιόδρας-  αλλά και το γεγονός ότι από αυτό το,
συνήθως χύμα, κράτος ελήφθησαν γρηγορότερα μέτρα συγκριτικά
με άλλες «ανεπτυγμένες» χώρες που ενίοτε μας κουνούσαν το
δάκτυλο. Σε κάθε κρίση αυτό έκαναν (Τώρα
έχουν λουστεί πολλά, αλλά δεν είναι ώρα για
τέτοιου είδους κριτική).
Αλλά να που για κάποιες περιπτώσεις έρχεται

η μικρή Ελλάδα και δείχνει ότι υπάρχουν
ακόμη νησίδες σοβαρότητας, νηφαλιότητας
και προσωπικότητες από τον επιστημονικό ή και τον πολιτικό χώρο
που μπορούν να μπουν μπροστά, ηγετικά, δυναμικά και όχι με τρόπο
λαϊκιστικό περιμένοντας το…κύμα που θα τους πάει, τον άνεμο που
θα φυσήξει.
Είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να
κρυβόμαστε και πίσω από το δάκτυλό μας. Η πανδημία που
ενέσκηψε αφορά πλέον όλους μας και όλο τον πλανήτη. Από τη
Γουινέα Μπισάου μέχρι τον Μακρύ Γιαλό και από τη Χουάν, από την
Καστοριά μέχρι την απομονωμένη Μαδαγασκάρη. Άρα κανείς δεν
γλιτώνει. Όπως δεν γλίτωσε ακόμη και σε άλλες εποχές που
«χτύπησαν» ιοί και προκάλεσαν εκατομμύρια θανάτους στον κόσμο-
και μάλιστα σε εποχές που οι μετακινήσεις πληθυσμών και η ώσμωση
δεν ήταν τόσο μεγάλη. 
(Το παρήγορο πια είναι για πρώτη φορά πλέον, ότι ο κόσμος
όλος πήρε πρωτοφανή μέτρα, έκλεισε πόλεις και χωριά,
ισχυρά κράτη έβαλαν…λουκέτο και μιλάμε για ένα lockdown
που δεν έχει απαντηθεί ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν
είναι το φρικιαστικό σενάριο, όπως νομίζουμε, είναι το
αισιόδοξο αυτό… μην σας παραξενεύει).
Μέσα λοιπόν στον μικρόκοσμό μας υπάρχουν και

ψήγματα ανησυχίας. Τι θα γίνει εάν αυξηθούν τα κρούσματα
ξαφνικά; Πώς θα αντιμετωπίσουμε τον πολλαπλασιασμό των
θανάτων δικών μας ανθρώπων; Ποιο είναι το εφιαλτικό σενάριο για
το οποίο προφανώς πάρθηκαν τα ακραία μέτρα περιορισμού

μετακίνησης και κυκλοφορίας;
Κι αυτός είναι ένας επιπλέον φόβος. Τα
μέτρα από σήμερα γίνονται αυστηρά και
κατασταλτικά, ουδείς θα μπορεί να κινηθεί
χωρίς την άδεια των αρχών που θα
καλούνται να επιβάλουν κυρώσεις και

πρόστιμα. Ουδείς θα μπορεί να κινείται χωρίς έγγραφη δήλωση,
sms…κάτι που να δείχνει την πρόθεσή του να κινηθεί επί τούτου και
όχι ασκόπως.
Εάν τα μέτρα ήταν τελείως προσωρινά δεν θα είχε κανένας
αντίρρηση. Αλλά επειδή μιλάμε για… πόλεμο- το είπε και ο
πρωθυπουργός- κανείς δεν ξέρει πότε και πώς θα λήξει, πότε θα
αρθούν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, της ελεύθερης
μετακίνησης. Προσοχή, μιλάμε για απαγόρευση κυκλοφορίας και
όχι…αυτοπεριορισμό! Ελευθερίες και δημοκρατικές κατακτήσεις που
προβλέπονται από το Σύνταγμα και που κανένας δεν έχει δικαίωμα
να ανατρέψει.
Αυτό ενέχει κινδύνους, να υπάρξουν δηλαδή πρόσωπα και ομάδες

που θα αντιδράσουν, θα αποπροσανατολίσουν την κουβέντα, θα
χρησιμοποιήσουν επιχειρήματα έξω από τον στόχο, υπάρχει
κίνδυνος να χάσουμε πραγματικά το δάσος βλέποντας το
δέντρο. Και στο τέλος να γελοιοποιήσουμε όλο αυτό το πλαίσιο.
Αυτό μόνο φοβάμαι, μην γελοιοποιήσουμε τα μέτρα για ένα
ιερό σκοπό και χάσουμε όχι μόνο συνανθρώπους μας αλλά και
την κοινωνική συνοχή που είχαμε αποκτήσει τις πρώτες μέρες με

το φιλότιμο.

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Τα νούμερα, τα μέτρα και ο μεγάλος κίνδυνος

Του Κώστα Α. Μπογδανίδη

ΚΡΗΤΗ ΜΑΙΟΣ 1941. Γερμανοί των Ορεινών στρατευμάτων συνοδεύουν Βρετανούς αιχμαλώτους πολέμου.
ΠΗΓΗ WWII- Jason Lowe
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KPHTIKA

O.. Επικρητικός

ΚΑΛΗΜΕΡΑ και καλή δύναμη! Ζούμε
κάτι απίστευτο μετά και την απαγόρευση
της κυκλοφορίας. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ
στην παγκόσμια ιστορία αυτό το πράγμα.

ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ…λαλήσει γιατί δεν είναι
ούτε εύκολο ούτε διαχειρισιμο και απλό.
Ειδικά για τα παιδιά.

ΚΑΤΙ πρέπει να κάνουμε για τα παιδιά,
τις νέες γενιές. Μένουμε σπίτι για τους με-
γαλύτερους, αλλά δεν μπορεί να αφεθούν
στην τύχη τους οι νέοι άνθρωποι. Με
τραύματα και πληγές που δεν ξέρεις που
θα οδηγήσει ο ιδρυματισμός και ο εγκλει-
σμός τους.

ΤΑ ΞΕΡΟΥΜΕ αυτά. Τα περιμέναμε με
τον Τσιόδρα. Κάποτε θα τον χτυπούσαν…
αλύπητα. Στόχος να τον αποδομήσουν γι’
αυτό και…είχαμε τις fake φωτογραφίες.

ΒΕΒΑΙΑ, είναι και αυτοί που τον έχουν
κάνει Θεό. Αλλά όταν άνθρωποι σαν τον
Τσιόδρα αποφασίζουν να ασχοληθούν με
τα κοινά και να προσφέρουν στο πεδίο
των γνώσεων τους, βγαίνουν στις τελευ-
ταίες θέσεις γιατί ψηφίζουμε Ζαγοράκηδες
και Ραλλίες.

ΚΑΙ ΕΚΕΙ που είχαμε μπει σε μια λογική
ομοψυχίας ξεκίνησε πάλι η γνωστή ιστο-
ρία με τα τρολάκια. Όπως οι λογαριασμοί
που έγιναν τύπου…#ΜεταΘαΛογαρια-
στουμε.

ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ λίγο γραφικό, ακούγεται
σαν τη  νέα έκφραση του “Ραντεβού Στα
Γουναράδικα”. Γιατί κάποιοι ηλίθιοι στην
χώρα μας, δεν σταμάτησαν ποτέ να ονει-
ρεύονται έναν τρίτο γύρο με όλους και με
όλα!

ΠΕΡΙΜΕΝΩ τον Κρίτωνα Αρσένη να
απαντήσει στην  Εφημερίδα των Συντα-
κτών που τον κατηγορεί για διασπορά
ψεύτικων ειδήσεων σε ένα εξόχως σοβαρό
θέμα. Αν δεν απαντήσει υπάρχει μείζον
θέμα για την αξιοπιστία του.

ΤΕΛΙΚΑ ο Κουσούλης έγραψε το καλύ-
τερο: Τι σημαίνει” Μέρα 25”; Απαντήθηκε
η απορία από βουλευτή της. Παράταση
της νύχτας κατά μία ώρα!

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ θα είχε ενδιαφέρον να
μάθουμε τις συγκεντρώσεις   CO2 τωρα
που ο ο πλανήτης έχει…κλειδώσει και να
μετρηθεί η επίδραση της ανθρώπινης
δραστηριότητας -  μοναδικη ευκαιρία για
να δούμε κι όλα τα μοντέλα.

ΤΡΑΓΙΚΟ! 490 άτομα που δουλεύουν
σε νοσοκομεία του Παρισιού βρέθηκαν
θετικά στον ιό. 3 είναι στην εντατική. Το τε-
λευταίο 24ωρο πέθαναν δυο γιατροί από
κοροναϊό.

Κριός: Διατηρείστε την προσοχή σας γιατί η εποχή
δεν σας συνιστά ρίσκο και τόλμη. Ευχάριστα νέα
στα οικονομικά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τυχεροί
αριθμοί: 16,7,4,12. 
Ταύρος: Μπαίνετε σε μία περίοδο σημαντικών ευ-
θυνών στην καριέρα. Μπορεί να σας παροτρύνει
κάποιος να δεχθείτε μια βοήθεια από το πουθενά.
Τυχεροί αριθμοί: 17,8,3,14. 
Δίδυμοι: Είστε σε συζητήσεις που αφορούν τα με-
τέπειτα βήματα στην καριέρα σας και μπορώ να πω
ότι πετυχαίνετε σημαντικά πράγματα. Τυχεροί αριθ-
μοί: 18,9,6,12. 
Καρκίνος: Βλέπετε κάποιες καταστάσεις πιο κα-
θαρά, η επικοινωνία σας εξομαλύνεται ενώ λύνεται
το μυστήριο που υπήρχε γύρω σας. Τυχεροί αριθ-
μοί: 19,10,1,3,16. 
Λέων: Μία νέα περίοδος ευθυνών ανοίγεται μπρο-
στά σας και ξεκινάτε να βλέπετε τις σχέσεις σας
από μία πιο σοβαρή και υπεύθυνη οπτική γωνία. Τυ-
χεροί αριθμοί: 20,11,2,8,12. 
Παρθένος: Στα αισθηματικά σας μπορείτε να προ-
σμένετε χαρούμενα νέα με τρόπο, που θα σας ανα-
πτερώσει αλλά και θα σας δώσει ελπίδα. Τυχεροί
αριθμοί: 21,12,3,18. 
Ζυγός: Οι διαθέσεις αλλά και οι προτεραιότητες
σας αλλάζουν. Αφιερώνετε την ενέργειά σας σε
θέματα σχέσεων, ενώ ωριμάζουν κάποια πράγματα
μέσα σας. Τυχεροί αριθμοί: 22,13,4,10,12. 
Σκορπιός: Θέλετε να ανοίξετε την καρδιά σας και
να εκφράσετε όλα τα συναισθήματα σας. Οι επι-
κοινωνίες στα αισθηματικά σας έχουν ενδιαφέρον. 
Τυχεροί αριθμοί: 23,14,5,3,20. 
Τοξότης: Αν αξιοποιήσετε πρακτικά και υπεύθυνα
τις ευκαιρίες που σας παρουσιάζονται θα μπορέ-
σετε να δείτε σημαντική πρόοδο.
Τυχεροί αριθμοί: 24,15,6,12. 
Αιγόκερως: Πιέζεστε, ζορίζεστε και τρέχετε με
υπερβολή να τα προλάβετε όλα. Ο έρωτας και η
επικοινωνία αποτελούν ευχάριστη διέξοδο στις εξε-
λίξεις. Τυχεροί αριθμοί: 16,7,4,12. 
Υδροχόος: Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή και οικεία
στη σχέση σας και αυτό σας γαληνεύει και σας
κάνει να βρίσκεστε σε αρμονία. Έρχονται εντυπω-
σιακές μεταβολές. Τυχεροί αριθμοί: 17,8,5,12. 
Ιχθύς: Στα επαγγελματικά σας μπαίνετε σε περίοδο
ευθυνών και πιέσεων και ίσως θα χρειαστεί να κά-
νετε κάποιες θυσίες. Τυχεροί αριθμοί: 18,9,4,14. 

E-mail: eleni.astro70@gmail.com

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

Ας κάνουμε χρέος ζωής
όλοι μας

την προσπάθεια αυτή!!!

www.patris.gr • www.patris.gr • www.patris.gr • www.patris.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τρεις μήνες ΜΑΝΑ πέρασαν δίχως σε, μακρυά σου
κι ο λόγος που σου έδωσα, με φέρνει ακόμα πιο κοντά σου.
Γιατί κάθε χρονιά, μες του Μαρτίου το γέρμα
η ψυχή μου πάντοτε πονεί και πλημμυρίζει στο αίμα.
Είναι ο καιρός που φύγανε, οι δύο δικοί μας ανθρώποι
και ολούθε τριγυρίζουνε στην σκέψη μας κατόπι.
Δεν λησμονιούνται, δεν αχνούν και πάντα μας προσμένουν
γιατί γνωρίζουν απ’ εκεί πως μες στην καρδιά μας μένουν.
Φέτος είναι η πρώτη σου χρονιά, που αφιέρωμα δε θα γράψεις
και ήταν ο λόγος κι η αφορμή γι ακόμα μια φορά να κλάψεις.
Γιατί τα δάκρυά σου στέγνωσαν μιας κι είσαι εκεί κοντά τους
και νιώθω πως οι προσευχές, γίνονται πια μαζί τους
Να ξέρεις όμως πάντοτε, θα κάνω αυτό που νιώθω
και θα σας υμνολογώ με κάθε λογής τρόπο.
Μπορεί εκεί από ψηλά, να βλέπετε, να βοηθάτε,
μα κι εγώ εδώ στη γη, ξέρω πως με φρουκάστε.
Γιατί ποτέ δεν ένιωσα, τόσο θλίψη και πόνο,
όσο με την απουσία σας, ετούτο εδώ το χρόνο.

Σωτήρης Λέλεκας

Για τον Πατέρα, την Αδελφή και την Μάνα μου

Προεόρτια του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
ανατολή 6.21• δύση 18.41
σελήνη 0 ημερών

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: 1934... 
Πεθαίνει
ο Θεόφιλος, Έλληνας
λαϊκός ζωγράφος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
“Ζαχαρίας Κ. Μπαντουβάς”

CRETAN PALLIATIVE CARE,
το Διοικητικό Συμβούλιο, η διεπι-

στημονική ομάδα εθελοντών, τα μέλη και οι ασθενείς, ευχαρι-
στούμε από καρδιάς την κύρια Ερωφίλη Σταματάκη 

για την ευγενική χορηγία του ποσού των 100 Ευρώ υπέρ του
σκοπού του Σύλλογο μας, που στόχο  έχει την ανακούφιση και
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με χρονιές ασθε-
νείς και απειλητικές για την ζωή τους καταστάσεις και των οικο-
γενειών τους. 

Η Προέδρος
Ροσβιτά Μπαντουβά

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Εναρμονιζόμενοι με τις υποδείξεις και ανακοινώσεις του Οικ.
Πατριαρχείου και της Εκκλησίας μας ματαιώνεται η τέλεση του
40ήμερου μνημοσύνου του αγαπημένου μας ποσώπου   

ΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
που θα γινόταν στις 22/03/2020.
Η οικογένεια θα προσφέρει συσσίτια σε συνανθρώπους μας.
Καλή ανάπαυση της ψυχής του.

Η οικογένειά του

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια του Δημήτρη Καφετζόπουλου θα ήθελε να εκφρά-

σει τις από καρδιάς ευχαριστίες της τόσο στο ιατρικό όσο και στο
νοσηλευτικό προσωπικό της Παθολογικής Ογκολογικής κλινικής του
ΠαΓΝΗ για την αμέριστη φροντίδα που παρείχαν στον Δημήτρη
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Ένα μεγάλο Ευχαριστώ στον διευθυντή της κλινικής Καθηγητή
Δημήτρη Μαυρουδή και στον Αν. Καθηγητή Γιάννη Σουγ-
κλάκο, διακεκριμένους παγκοσμίως επιστήμονες, που με την επι-
στημονική τους πληρότητα αλλά και την ανθρώπινη συμπεριφορά
τους, με ενσυναίσθηση μας βοήθησαν να διανύσουμε τον δύ-
σκολο δρόμο της-ασθένειας. Αισθανόμασταν ασφαλείς και σε καλά
χέρια! Στην πορείά μας αυτή, ανεκτίμητη υπήρξε η βοήθεια της
ψυχιάτρου Ευγενίας Χουρδάκη, Διευθύντριας της Ψυχιατρικής
κλινικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου και την ευχαριστούμε
θερμά!

Ευχαριστούμε επίσης, όλους τους γιατρούς (ιδιαίτερα τους ει-
δικευόμενους που συχνά ξεπερνούνε τον εαυτό τους), την Προ-
ϊσταμένη και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό της Παθολογικής
Ογκολογικής κλινικής του ΠαΓΝΗ. Η προσφορά τους είναι τερά-
στια, κάτω από πολύ δύσκολες και αντίξοες συνθήκες. Όταν το νο-
σοκομείο χρειάστηκε να γίνει πια το σπίτι μας, με το χαμόγελό τους,
το άγγιγμά τους, τη καλή τους κουβέντα γίνανε κομμάτι της οικο-
γένειάς μας!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές των δράσεων «Δια-
βάζω για τους άλλους», «Μουσικό επισκεπτήριο» και «Θεα-
τρικό επισκεπτήριο» για την ανιδιοτελή διάθεση του χρόνου και
της αγάπης τους, προκειμένου να ομορφύνουν τις δύσκολες μέρες
νοσηλείας των ογκολογικών ασθενών και των συνοδών τους. Συγ-
χαρητήρια στον διευθυντή της κλινικής καθ. Δ. Μαυρουδή και σε
όλους τους συντελεστές, για την εφαρμογή τέτοιων, πρωτοπορια-
κών πανελλαδικά, συμπληρωματικών προσεγγίσεων.

Τέλος, θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθε-
λοντές του Συλλόγου ΕΥ ΖΩ με τον καρκίνο που δεν έλλειψαν
στιγμή από το πλευρό μας.

Με τιμή
Μαρία Θεοδωρίδου

Λιάνα Καφετζοπούλου
Γιάννης Καφετζόπουλος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΩΡΕΑΣ
Ευχαριστούμε την κυρία Καίτη Λέκκα για 

τη δωρεά της υπέρ των σκοπών της ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗΣ (300 ευρώ) εις μνήμην του συζύγου

της Μιχάλη Λέκκα.

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

Γήρανση Ηρακλείου  «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 

Να στηρίξουμε την ανάγκη 
να σωθούν ζωές 

και να μην ξεφύγει η συζήτηση
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Φαίνεται πως ακόμα και στην εποχή του
κοροναϊού , οι απατεώνες βρίσκουν τρόπο
να αποσπούν χρήματα από θύματά τους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. οι
επίδοξοι απατεώνες εμφανίζονται ως
υπάλληλοι Δήμων για τη διενέργεια απο-
λυμάνσεων. 

Η αστυνομία τονίζει πως οι πολίτες πρέ-
πει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να
μην πείθονται από επιτήδειους που προ-
σπαθούν με διάφορα προσχήματα να
τους αποσπάσουν χρήματα. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:
“Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδι-

αίτερα προσεκτικοί και να μην πείθονται
από επιτήδειους οι οποίοι επιχειρούν με
διάφορα τεχνάσματα – προσχήματα να
τους αποσπάσουν χρήματα.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται οι πο-
λίτες να μην πείθονται από άτομα που εμ-
φανίζονται ως υπάλληλοι Δήμων για τη
διενέργεια απολυμάνσεων.

Επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε
απατηλά SMS που υπόσχονται δώρα από
εμπορικά καταστήματα με σκοπό είτε να

τους υφαρπάξουν τα προσωπικά τους
στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσουν σε
εγκληματικές πράξεις, είτε να τους απο-
σπάσουν χρήματα είτε να απαντήσουν
στα SMS και να χρεωθεί υπέρογκα ο λογα-
ριασμός τους.

Επιπλέον επισημαίνεται ειδικά στους
ηλικιωμένους και τους συγγενείς τους:

•να μην δέχονται σε καμία περίπτωση
άγνωστα άτομα να τους οδηγήσουν σε πι-
στωτικό κατάστημα για ανάληψη χρηματι-
κού ποσού,

•να μην πείθονται εύκολα από άτομα τα
οποία εμφανίζονται ως υπάλληλοι δημό-
σιας υπηρεσίας για την επιδιόρθωση κά-
ποιου τεχνικού προβλήματος και 

• να μην πείθονται εύκολα από άτομα
που τους πλησιάζουν ως γνωστοί φιλικών
ή συγγενικών τους προσώπων και τους ζη-
τούν χρήματα. 

Σε κάθε περίπτωση να είναι επιφυλακτι-
κοί, να μην εμπιστεύονται άγνωστα άτομα
ενώ αν αντιληφθούν τέτοιο περιστατικό
παρακαλούνται να ενημερώνουν αμέσως
την Αστυνομία (100)”.

Δεν είναι απολυμαντές, είναι... απατεώνες

Μ
ε πολλές δυνάμεις,
με περισσότερη κα-
τανόηση λόγω πρώ-
της ημέρας εφαρμο-
γής του μέτρου, αλλά

και με αρκετές απορίες για τις «ειδικές
κατηγορίες» ξεκίνησαν χθες οι έλεγχοι
από Αστυνομία, Λιμενικό και Πυρο-
σβεστική για την απαγόρευση της κυ-
κλοφορίας των πολιτών στο Νομό
Ηρακλείου. 

Δεκάδες συνεργεία από νωρίς χθες
το πρωί πραγματοποιούσαν ελέγχους
και ζητούσαν … «εξηγήσεις» από τους
πολίτες για το λόγο της παρουσίας
τους στους δρόμους. «Δυστυχώς, η
πρώτη μέρα βρήκε πολλά από τα εκα-
τοντάδες, αν όχι χιλιάδες άτομα που
ελέγχθηκαν να μην έχουν ενημερωθεί
σωστά και να δίνουν δικαιολογίες, τις
οποίες δεν μπορούσαμε να επιβεβαι-
ώσουμε εάν ήταν αληθινές ή όχι. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, απλώς κάναμε
συστάσεις, αλλά τονίσαμε ότι από αύ-
ριο (σήμερα δηλαδή) δεν θα υπάρχει
καμία ανοχή για τους παραβάτες του
μέτρου» σχολίασε αστυνομική πηγή
και πρόσθεσε ότι υπήρχαν εκατοντά-
δες πολίτες οι οποίοι είχαν μαζί τους τα
σχετικά έγγραφα που αποδείκνυαν
τους λόγους της παρουσίας τους έξω.

Ωστόσο, αυτό που διαπιστώθηκε
από τους σαρωτικούς ελέγχους που
έγιναν είναι ότι υπήρχαν άνθρωποι
που έπρεπε να βγουν από τα σπίτια
τους, όμως δεν υπήρχαν συγκεκριμέ-
νες κατηγορίες στα σχετικά έγγραφα
που θα έπρεπε να υποδείξουν στους
διενεργούντες τον έλεγχο. «Υπήρχαν
άνθρωποι που τηλεφωνούσαν στα
τμήματα και δεν ξέραμε τι να τους
πούμε. Για παράδειγμα κάποιος που
θα πρέπει να ταΐσει τα ζώα του, να
αγοράσει ζωοτροφές πώς θα γλυτώσει
το πρόστιμο; Θα πρέπει να υπάρξουν
διευκρινίσεις» σχολίασε αξιωματικός.
Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι τα τηλεφω-
νήματα χθες ήταν δεκάδες για να
απαντηθούν ερωτήματα πολιτών. «Σε
μία περίπτωση ένας κύριος μας είπε
ότι το παιδί του αντιμετωπίζει προβλή-
ματα υγείας και πρέπει μισή ώρα κάθε
μέρα να το πηγαίνει βόλτα με το ανα-
πηρικό καροτσάκι. Μία άλλη κυρία
μας ζήτησε να πάμε σπίτι της για να
κάνει τη διαθήκη της, επειδή δεν βρί-
σκει το συμβολαιογράφο της»

Σύμφωνα με άλλους αστυνομικούς,
ιδιαίτερη βαρύτητα στους ελέγχους
δίδεται και στα οχήματα ώστε να μην
υπάρχουν σε καθένα από αυτά περισ-
σότερα από δύο άτομα. Μάλιστα και
οι λιμενικοί που διενεργούν ελέγχους
στην περιοχή ευθύνης τους, χθες το
πρωί απαγόρευσαν στους εφτά υπαλ-
λήλους εταιρίας στη νότια Κρήτη να
επιβιβαστούν στο βανάκι της εται-
ρείας. «Σε αυτό επιβιβάστηκαν δύο
άτομα και τα υπόλοιπα μοιράστηκαν

σε ταξί» δήλωσε αξιωματικός του Κεν-
τρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. 

Σημειώνεται ότι λιμενικοί ελέγχουν

και τους επιβάτες που έρχονται με τα
πλοία της γραμμής καθώς επιτρέπεται
η άφιξη στο νησί μόνο σε εκείνους

που είναι μόνιμοι κάτοικοι ή εργάζον-
ται. 

Ανησυχία όμως υπάρχει και στους
ίδιους τους αστυνομικούς, λιμενικούς
και πυροσβέστες (η πυροσβεστική
συνδράμει κι εκείνη από χθες με στε-
λέχη της στην πλατεία Ελευθερίας, 18
Άγγλων, Παραλιακή κλπ), οι οποίοι έρ-
χονται σε επαφή με τους πολίτες. «Μα-
κριά και αγαπημένοι» είναι η οδηγία
που πρέπει να τηρείται και έλεγαν συν-
δικαλιστικοί εκπρόσωποι τους, αναφε-
ρόμενοι στις αποστάσεις ασφαλείας
που πρέπει να τηρούνται.

Τα πρόστιμα
Πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε

άσκοπη μετακίνηση προβλέπει η κυ-
βερνητική απόφαση για την απαγό-
ρευση κυκλοφορίας των πολιτών. Πα-
ράλληλα για κάθε παραβάτη, που δεν
αποδεικνύει εγγράφως τους επαγγελ-
ματικούς ή άλλους επιτρεπτούς λόγους
της μετακίνησης, προβλέπεται και ποι-
νική διαδικασία στο πλαίσιο του Αυτο-
φώρου, καθώς η παραβίαση της Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης
συνδυάζεται ποινικά (ή μπορεί να
συνδυαστεί εφόσον το κρίνει ο εισαγ-
γελέας) με το άρθρο 285 ΠΚ περί απο-
τροπής μετάδοσης ασθενειών.

Με βάση αυτό:
Τιμωρείται με φυλάκιση (δηλαδή

έως 5 ετών) και χρηματική ποινή αν
από την πράξη μπορεί να προκύψει
κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε
αόριστο αριθμό ανθρώπων.

Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλε-
σμα να μεταδοθεί ο ιός σε άνθρωπο,
επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.

Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλε-
σμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κά-
θειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν
προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθ-
μού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί
να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

Μάλιστα όλες οι διώξεις από την Ει-
σαγγελία συνήθως ασκούνται σε συν-
δυασμό της εκάστοτε ΚΥΑ και του άρ-
θρου 285, συνεπώς όσοι
αποφασίσουν να παραβιάσουν τις
απαγορεύσεις πρέπει να γνωρίζουν
πως οι καμπάνες θα είναι βαριές.

Υπενθυμίζεται πως με βάση την κυ-
βερνητική απόφαση η απαγόρευση
δεν περιλαμβάνει όσους υπηρετούν
στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες
δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό και νο-
σηλευτικό προσωπικό και το εξουσιο-
δοτημένο προσωπικό της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
για την εκπλήρωση των καθηκόντων
τους.

Του Θάνου Περβολαράκη

Θύμα ξυλοδαρμού εργαζόμενος στο Βενιζέλειο
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε, από υπαλλήλους γρα-

φείου τελετών, ένας 45χρονος εργαζόμενος στο Βε-
νιζέλειο νοσοκομείο 

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 45χρονος ζή-
τησε από τους δύο άνδρες να απομακρύνουν τη νε-
κροφόρα από το σημείο που είχαν σταθμεύσει και
σχεδόν αμέσως δέχτηκε την επίθεσή τους. 

Φέρονται να τον γρονθοκόπησαν προκαλώντας
του σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στη συνέ-
χεια, όταν έγινε αντιληπτό το επεισόδιο, τράπηκαν

σε φυγή.  Ο εργαζόμενος δέχτηκε τις πρώτες βοή-
θειες από τους συναδέλφους του στο Βενιζέλειο και
στη συνέχεια διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ, το οποίο
και εφημερεύει. 

Με αφορμή το περιστατικό σε ανακοίνωσή της η
Ένωση Εργαζομένων του Βενιζελειου“ αναφέρει:

“Το περιστατικό έλαβε χώρα εντός του Νοσοκομείου
και δυστυχώς η παραβατική συμπεριφορά του εν λόγω
γραφείου τελετών δεν είναι ασυνήθιστη, καθώς και στο
παρελθόν έχει προβεί σε αντίστοιχες πράξεις.

Δηλώνουμε απερίφραστα τη συμπάθεια μας στον συ-
νάδελφο και ταχεία ανάρρωση.

Για το θέμα ενημερώθηκε άμεσα η Διοίκηση του Νο-
σοκομείου, η οποία και έπραξε τα δέοντα”.

Πτώμα ηλικιωμένου βρέθηκε στη θάλασσα
Νεκρός βρέθηκε ένας 92χρονος στην

περιοχή του Παγκρήτιου Σταδίου. Το
άψυχο σώμα του βρέθηκε να επιπλέει στα
νερά πίσω από το Παγκρήτιο Στάδιο. Ο
άτυχος ηλικιωμένος ήταν κάτοικος της πε-

ριοχής και βρέθηκε από περαστικό ο
οποίος τηλεφώνησε στις Αρχές. Αστυνομία
και Πυροσβεστική βρέθηκαν στο σημείο
για την ανάσυρσή του. Προανάκριση διε-
νεργεί το Α Α.Τ Ηρακλείου.

ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Κάθε αρχή και δύσκολη
3Πρόστιμο 

σε αλλοδαπή 
που ενεπλάκη 
σε τροχαίο!

3Υπάλληλοι γραφείου
τελετών οι δράστες

Τράκαρε και της βεβαίωσαν 
και πρόστιμο

Έπεσε επάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα με τη μηχανή της, δεν τραυματί-
στηκε, αλλά της επιβλήθηκε πρόστιμο! Ο λόγος για μια αλλοδαπή, η οποία χθες κι-
νούνταν με τη μηχανή της επί του ΒΟΑΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για
μια αλλοδαπή, η οποία όπως διαπιστώθηκε δεν είχε λόγους αλλά ούτε και έγγραφα
που να δικαιολογούν την παρουσία της στους δρόμους της Κρήτης. Το τροχαίο έγινε
κοντά στο ΚΤΕΟ. Ένα ακόμη πρόστιμο βεβαιώθηκε στο νομό Λασιθίου καθώς ο πα-
ραβάτης δεν είχε λόγους να βρίσκεται εκτός σπιτιού. 

Σύλληψη του καφετζή, 
πρόστιμα στους θαμώνες

Μπορεί οι περισσότεροι πολίτες και επαγγελματίες να έχουν πειθαρχήσει στα
μέτρα της κυβέρνησης ενάντια στην διασπορά του κορωναϊού, ωστόσο υπάρ-
χουν πάντα κάποιοι που θα αποτελούν την εξαίρεση, εκτιμώντας προφανώς ότι
θα την γλυτώσουν! Ίσως έτσι σκέφτηκε ιδιοκτήτης καφενείου στο Μασταμπά,
που άνοιξε την επιχείρησή του, ωστόσο λογάριασε χωρίς τον ξενοδόχο, εν προ-
κειμένω την αστυνομία.  Οι αρχές συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη στο πλαίσιο του αυ-
τοφώρου, ενώ στους τρεις θαμώνες επιβλήθηκε πρόστιμο 150 έκαστος, όπως
προβλέπεται.

Ήταν Σεπτέμβριος του 2018
όταν στη διάθεση της «Π» έφθα-
σαν καταγγελίες σχετικά με τη
δράση νεαρού Αλβανού, ο οποίος
παρουσιαζόταν ως ….αδικαιολό-
γητα «ανέγγιχτος» στη διακίνηση
κόκας στο Ηράκλειο. Υποστηριζό-
ταν ότι πίσω από αυτόν τον …
αέρα υπήρχε υπόβαθρο που θα
έπρεπε να διερευνηθεί αρμο-
δίως. 

Ενάμιση χρόνο μετά, ο 33χρο-
νος Αλβανός εμφανίζεται σε δικο-

γραφία της Δίωξης Ναρκωτικών
Ηρακλείου ως «κεφάλι» στη διακί-
νηση κόκας στο Ηράκλειο. Με τον
38χρονο συγκατηγορούμενο του
φέρονται να τροφοδοτούσαν το
μισό Ηράκλειο με φιξακια κόκας
προς 50 ευρώ το ένα. Σε διάρκεια
1,5 μήνα οι καταγεγραμμένες τη-
λεφωνικές συνομιλίες
«οδηγούν»  στην ταυτοποίηση πε-
ρισσότερων από εξήντα αγορα-
στών κόκας, οι περισσότεροι ντό-
πιοι. Πολλοί «ψώνιζαν»
συστηματικά από δέκα έως 30
φορές. Ανάμεσα στους αγορα-
στές συγκαταλέγονται ποινικές

«φίρμες», ποδοσφαιριστής, μου-
σικός, ένστολος και πολλοί άλλοι.
Κάποιοι έφθαναν στο σημείο να
βάλουν ενέχυρο χρυσούς σταυ-
ρούς και ρολόγια για να πάρουν
τη δόση τους. Εκλιπαρούσαν να
πάρουν την κόκα και να πληρώ-
σουν μεταγενέστερα όμως το με-
γάλο αφεντικό πιστώσεις δεν
έκανε. Δεν έλειπαν και οι διαμαρ-
τυρίες για το «ρίξιμο» σε ποιότητα
ή σε βάρος. Οι πάσες γίνονταν
όπου μπορεί να φανταστεί κά-
ποιος: κοντά στο κολυμβητήριο,
σε σχολείο, σε εκκλησία, στο αε-
ροδρόμιο, σε λαϊκή αγορά, σε ζα-

χαροπλαστεία και βενζινάδικα, σε
πιάτσες ταξί, σε μπαρ, σε ταβέρ-
νες, σε πρακτορεία Προ-Πο…
Πολλή η δουλειά, πολλά τα
φράγκα, πολυέξοδη ζωή. 

Τα … αμίλητα των 
τηλεφωνικών συνομιλιών 

Αστυνομικοί κύκλοι υποστηρί-
ζουν ότι οι απομαγνητοφωνήσεις
των καταγεγραμμένων συνομι-
λιών δεν αποτελούν δικά τους
συμπεράσματα και κρίσεις. Υπάρ-
χουν ευρήματα που συνδέονται
ευθέως με όσα άκουγαν. Ενδει-
κτικά αναφέρονται σε συγκεκρι-

μένες συλλήψεις αγοραστών
αλλά και στην κατάσχεση
ενός όπλου σε μπαρ, το
οποίο όπλο φέρεται να ανήκει
στον 33χρονο βασικό κατηγορού-
μενο. Μάλιστα η περίπτωση του
κατασχεμένου  zastava προκάλεσε
τηλεφωνική συνομιλία (ο κωδικός
της οποίας είναι στη διάθεση της
«Π») το περιεχόμενο της οποίας
όχι μόνο εξέπληξε αλλά και «θο-
ρύβησε» όσους το άκουσαν.  Πη-
γές ενημέρωσης υποστηρίζουν,
ότι δεν αποκλείεται κάποιες από
τις καταγεγραμμένες συνομιλίες
να προκαλέσουν ακόμα και

έρευνα από ειδική υπηρεσία της
ΕΛΑΣ. Επίσης, φέρεται να προκύ-
πτει ζήτημα ηθικής τάξης για κά-
ποια πρόσωπα. Η «Π» θα επανέλ-
θει σύντομα στο παρασκήνιο
αυτής της υπόθεσης.

Σε ό,τι αφορά στην ποινική δια-
δικασία της παρούσας δικογρα-
φίας, οι δύο Αλβανοί αναμένεται

να απολογηθούν σήμερα ενώπιον
της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρα-
κλείου οπότε και θα αξιολογηθούν
τα στοιχεία που υπάρχουν σε βά-
ρος τους.

Το πρωτοσέλιδο της “Π” το Σε-
πτέμβριο του 2018 αναρωτιόταν
αν ο διακινητής είχε ασυλία

ΜΕ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΚΑΣ

Αυτές οι συνομιλίες «θορύβησαν» πολλούς 
Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη
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Έντονο προβληματισμό  έχει προκαλέ-
σει στη δημοτική αστυνομία η εικόνα της
επόμενης μέρας του κυκλοφοριακού απο-
κλεισμού, αφού σύμφωνα με τον πολιτικό
προϊστάμενο της υπηρεσίας κ.Μαρίνο
Παττακό, ένα σημαντικό μέρος του πλη-
θυσμού δεν έδειξε την απαιτούμενη πει-
θαρχία και αυτοσυγκράτηση που για κα-
νένα λόγο δεν πρέπει να μας
εγκαταλείψει τις δύσκολες αυτές ώρες
που διανύουμε. 

Μάλιστα όπως τονίζει σε μια περί-
πτωση ελέγχου που έγινε στη Νέα Αλι-
καρνασσό από ένα κλιμάκιο της υπηρε-
σίας (η οποία έχει επιφορτιστεί και αυτή
την αρμοδιότητα) ήταν τέτοια η απείθεια
ενός πολίτη που χρειάστηκε να κληθεί η
συνδρομή της αστυνομίας προκειμένου
να αναγκαστεί να επιστρέψει σπίτι του. 

Εκτός όμως από την ακραία αυτή περί-
πτωση ο κ. Παττακός σημειώνει ότι το
πρώτο πρόβλημα, το οποίο παρατηρή-
θηκε χθες, αφορούσε στο γεγονός ότι ο
κόσμος ο οποίος κυκλοφόρησε ήταν πε-
ρισσότερος σε σχέση με τις προηγούμε-
νες μέρες. Αυτό πρακτικά σημαίνει, όπως
εξηγεί, ότι υπήρξε μια χειραγωγική δια-
χείριση της των δυνατοτήτων εξόδου που
δίδονται με βάση τα νέα μέτρα, τα οποία
πολλοί προσάρμοσαν στα μέτρα τους,
ώστε να κυκλοφορούν έξω αδικαιολό-
γητα σπάζοντας το εμπάρκο   που έχει
επιβληθεί. 

Ειδικότερα όπως τονίζει, με βάση τα
στοιχεία που έχει συλλέξει η υπηρεσία,
αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι, από το
σύνολο του πληθυσμού που κινήθηκε
χθες στους δρόμους, ένα ποσοστό της
τάξεως του 50% είχε φροντίσει να εξα-
σφαλίσει την απαιτούμενη άδεια και να
εφαρμόσει σωστά το νόμο. ‘

Όμως υπάρχει και ένα άλλο 50% το
οποίο «έσπασε» το πλαίσιο της απαγό-
ρευσης  φροντίζοντας να συμπληρώσει
μια υπεύθυνη δήλωση που του παρείχε

μια τυπική κάλυψη στον όποιο πιθανό
έλεγχο, από τον οποίο φάνηκε ότι δεν επι-
βεβαιωνόταν η αιτία της εξόδου. Αντί-
στοιχα υπήρχε και ένα σημαντικό ποσο-
στό συμπολιτών μας οι οποίοι δεν
μπήκαν καν στη διαδικασία να συμπλη-
ρώσουν χαρτιά και να παρέχουν στον
εαυτό της την κάλυψη της ελεύθερης με-
τακίνησης. 

Οι άνθρωποι αυτοί όπως τονίζει ο κ.
Παττακός δεν είχαν καν χαρτιά στις τσέ-
πες τους ούτε είχαν και καμία αγωνία γι
αυτό, και δυστυχώς έδειξαν μια ελαφρό-
τητα στη διαχείριση της τόσο κρίσιμης
κατάστασης που ζούμε από την οποία
κρίνονται κυριολεκτικά ανθρώπινες ζωές. 

Ο ίδιος απευθύνει κάλεσμα στους πολί-
τες να αναλογιστούν την ευθύνη που
έχουν απέναντι στον εαυτό τους, στην οι-
κογένειά τους και στην κοινωνία, και να
λειτουργήσουν υποστηρικτικά μέσα από
τον οικειοθελή εγκλεισμό τους στη γιγαν-
τιαία προσπάθεια που καταβάλλεται για
να μην έχουμε διασπορά του κοροναϊού. 

Της Λίλιαν Δαφερμάκη

Ο πολιτικός προϊστάμενος της δημοτικής
αστυνομίας Ηρακλείου Μαρίνος Παττακός

Απειθαρχία... συνάντησε 
η δημοτική αστυνομία

Η βόλτα του σκύλου είναι 
η πιο ευχάριστη δικαιολογία

Δεκάδες συνεργεία χθες 
για τους ελέγχους

Και με SMS η αιτιολογία 
των μετακινήσεων

03.qxp_Layout 1  23/03/2020  21:15  Page 1



Υ
πό μελέτη  βρίσκονται
τουλάχιστον 20 εμβόλια
για τον κοροναϊό, σύμ-
φωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας.

Με περισσότερα από 328.000
κρούσματα και σχεδόν 15.000 νε-
κρούς παγκοσμίως από την ασθένεια
COVID-19, είναι επιτακτική ανάγκη η
πλήρης κατανόηση του κοροναϊού
SARS-CoV-2, η δοκιμή φαρμάκων και
η ανάπτυξη εμβολίων για να προ-
στατευθούν μελλοντικά όσοι δεν
έχουν προσβληθεί.

Ήδη γνωρίζουμε ότι η Moderna
Inc. έχει ξεκινήσει τις κλινικές δοκιμές
του δικού της εμβολίου από την πε-
ρασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020
και περιμένουμε τα πρώτα αποτελέ-
σματα, αλλά είναι προφανές ότι δεν
είναι η μόνη εταιρεία που ασχολείται

με την ανάπτυξη εμβολίου.
Όπως επιβεβαίωσε ο Παγκόσμιος

Οργανισμός Υγείας, αυτή τη στιγμή

βρίσκονται υπό ανάπτυξη τουλάχι-
στον 20 εμβόλια για τον κοροναϊό
από διάφορες εταιρείες σε όλο τον

κόσμο και κάποια από αυτά θα αρχί-
σουν να δοκιμάζονται κλινικά στο
κοντινό μέλλον. 

Παρόλα αυτά, ο ΠΟΥ τονίζει ότι
θα χρειαστεί να περάσουν τουλάχι-
στον 18 μήνες για να δοθεί η οποι-
αδήποτε έγκριση πραγματικής χρή-
σης τους.

Οι διαδικασίες επιταχύνθηκαν με
δραματικό ρυθμό και βασιζόμαστε
επάνω στη δουλειά που είχε γίνει για
τους ιούς SARS και MERS τα προ-
ηγούμενα χρόνια, με σκοπό να δημι-
ουργηθεί εμβόλιο για το COVID-19.
Θα πρέπει, όμως, να είμαστε πολύ
πολύ πολύ προσεκτικοί με την ανά-
πτυξη οποιουδήποτε προϊόντος που
δυνητικά θα μοιραστεί στην πλει-
οψηφία του παγκόσμιου πληθυ-
σμού. Το μόνο πιο επικίνδυνο από
έναν κακό ιό είναι ένα κακό φάρ-

μακο. Εάν και εφόσον εγκριθεί κά-
ποιο εμβόλιο, τότε ο ΠΟΥ θα πρέπει
να έρθει σε συνεννόηση με τις κυ-
βερνήσεις για την αντιμετώπιση άλ-
λων ζητημάτων, όπως αυτών της δια-
νομής και του οικονομικού σκέλους
για να τηρούνται και οι ηθικοί κανό-
νες. Θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη και
ισότιμη πρόσβαση στο εμβόλιο για
τον καθένα. Αυτό το εμβόλιο δεν θα
πρέπει να απευθύνεται μόνο στους
έχοντες, αλλά και σε αυτούς που δεν
μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονο-
μικά. 

Ο κόσμος θα είναι πραγματικά
προστατευμένος από τον κοροναϊό
μόνο εάν εμβολιαστούν όλοι.

Μέχρι τότε, τηρούμε τους αυστη-
ρότατους (πλέον) κανόνες της κυ-
βέρνησης, μένουμε σπίτι και διατη-
ρούμε την ψυχραιμία μας.

ΕΡΤ1
10:00 Επικοινωνία, 12:00 Ειδήσεις,
13:00 Συνδέσεις, 15:00 Ειδήσεις,
16:00 Covid 19: Συνεχής ενημέρωση,
17:30 ΕΡΤ Ειδήσεις, 18:00 Covid 19:
Συνεχής ενημέρωση, 19:00 Ειδήσεις,
20:40 10, 22:00 Ο Αλή πασάς και η
κυρά Φροσύνη, 23:40 Ειδήσεις, 00:00
True detective, 01:00 Ballers, 02:00 Τα-
ξιδεύοντας στην Ελλάδα,  03:10 True de-
tective, 04:10 Ballers, 05:10 Σαν
σήμερα τον 20ο αιώνα, 05:30 Από τις
έξι...

ΕΡΤ2
07:00 Molang, 07:20 Λουί, 07:30 Ο
Μουκ, 07:55 Σκίουρος της Συμφοράς,
08:00 Η Τίλι και οι φίλοι της, 08:35 Γάτος
Σπιρουνάτος, 09:00 Ψέματα και αλήθεια
έτσι είναι τα παραμύθια, 09:30 Ο Γύρος
του Κόσμου με 80 βιβλία,  10:00 Η Μιρέτ
ερευνά, 10:35 Γιακαρί, 11:00 Ροζ Πάν-
θηρας, 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,  19:45
Εντός Αττικής,  20:00 Η Ζωή είναι στιγ-
μές, 21:00 Η μοδίστρα, 22:00 Mr Self-
ridge,  23:00 Τσόρτσιλ, 01:00 Η Ιστορία
της επιστημονικής φαντασίας,  02:00 Η
ζωή είναι στιγμές, 03:00 Η μοδίστρα,
04:00 Mr Selfridge, 05:00 Ο παράδει-
σος των κυριών. 

STAR
06:00 Αλήθειες με τη Ζήνα, 07:30 Shop-
ping Star, 09:00 Στη φωλιά των Κου Κου,
12:00 Αλήθειες με τη Ζήνα, 14:00 Ντε-
τέκτιβ Μονκ, 15:00 Ειδήσεις, 15:50
Shopping Star, 17:30 Elif Κ3, 18:30 Ει-
δήσεις στη νοηματική γλώσσα, 18:40 Ο
τροχός της τύχης, 19:50 STAR News,
21:00 MasterChef 4, 00:00 Luther,
01:15 MasterChef 4, 04:00 Πολύ καλά
κορίτσια.

ΣKAΪ
06:00 Σήμερα, 10:00 Αταίριαστοι,
11:55 Έκτακτη επικαιρότητα, 14:00 Ει-
δήσεις, 15:00 Καλό Μεσημεράκι, 17:00
Ειδήσεις στη νοηματική γλώσσα, 17:05
Εξελίξεις LIVE, 18:40 Ο πιο αδύναμος κρί-
κος, 19:50 Ειδήσεις, 21:30 8 λέξεις,
22:30 Star Trek, 01:00 Deadly Women,
02:00 Μπάτσοι από τον πάγκο, 03:45
Happy traveller, 04:30 Καλό Μεσημε-
ράκι.

OPEN BEYOND
09:50 Ευτυχείτε, 13:00 Ειδήσεις,
14:00 Μεσημέρι Yes, 15:30 Θυρίδα τη-
λεπώλησης, 15:45 Καλώς ήρθε το δολά-
ριο, 17:45 Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα, 18:00 Open Ελλάδα, 19:30 Ει-
δήσεις, 21:00 Χελωνονιτζάκια 2
(Teenage Mutant Ninga Turtles: Out Of
The Shadows), 23:30 Ο Εκλεκτός (The
Book Of Eli), 01:45 Criminal Minds,
03:45 Σε επιφυλακή (The Sentinel),
05:30 Ώρα Ελλάδος.

MEGA
09:00 Mega Mag, 11:20 Εμείς και
εμείς, 11:50 Ντόλτσε Βίτα, 13:00 Ειδή-
σεις,  14:00 Η Νταντά, 14:30 Μαρία η
άσχημη, 15:20 Singles, 16:20 Καιρός
για αγρότες, 16:30 Ειδήσεις νοηματικής
γλώσσας, 16:40 Live News, 18:45 Σαβ-
βατογεννημένες, 19:45 Ειδήσεις, 20:50

Στο Παρά Πέντε, 22:00 Πενήντα Πε-
νήντα, 23:00 Έκτακτη εκπομπή: Η κρίση
του Κοροναϊού, 01:00 Σκοτεινό Μυστικό
(Memory Keepers Daughter), 03:00 Ο
Πέτρος και τα κορίτσια του, 03:40 Με-
τράω στιγμές, 04:40 Παράλληλοι δρό-
μοι, 04:50 Η ώρα η καλή, 05:50
Κοινωνία ώρα Μega.

ALPHA
06:00 Θυρίδα τηλεπώλησης, 06:30 Πα-
πιοπεριπέτειες, 07:30 Fancy Nancy
Clancy Κ1 Fancy Nancy Clancy, 08:00
Happy Day στον Alpha, 10:30 Εκτός
γραμμής στον Alpha, 12:15 Ειδήσεις,
13:00 Ελένη, 15:30 Kitchen Lab, 16:30
Εντιμότατοι... κερατάδες, 17:40 Ειδήσεις
στη νοηματική γλώσσα, 17:50 Deal,
19:00 Ειδήσεις, 20:00 Οι Εξελίξεις για
τον κοροναϊό, 21:00 Μην αρχίζεις τη
μουρμούρα, 21:50 Το σόι σου,  22:40
Κρατάς μυστικό;, 23:30 The Rookie,
00:20 Το δείπνο, 02:45 Αληθινοί έρω-
τες, 03:40 Οι Ιστορίες του Αστυνόμου
Μπέκα', 04:00 Deal, 04:45 Θυρίδα τη-
λεπώλησης, 05:15 Divided.

ΑΝΤ1
06:00 Καλημέρα Ελλάδα, 10:00
Πρωινή Ενημέρωση, 13:00 Ειδήσεις,
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης,  15:00
Ρουκ Ζουκ, 16:00 Εγκλήματα7, 17:00
Ειδήσεις στη νοηματική γλώσσα, 17:15
Still Standing, 18:15 Κωνσταντίνου και
Ελένης,  19:30 Ειδήσεις, 21:15 Πέτα τη
φριτέζαας, 22:15 Άγριες μέλισσες,
23:30 Special Report, 00:30 Επανά-
ληψη ελληνικού προγράμματος, 01:30
Vice,  02:30 Της αγάπης μαχαιριά,
03:30 Έρωτας, 05:00 Ιδιαιτέρα για κλά-
ματα.

CRETA CHANNEL
08:00 On Air, 10:30 Beauty Box by
Oasis Med, 11:00 On Air, 14:00 Ίασις,
15:00 On Air, 16:00 Μαραθώνιος
Creta, 19:00 On Air, 19:30 Μαραθώ-
νιος Creta, 21:30 On Air, 00:00 Μαρα-
θώνιος Creta
05:30 On Air, 07:00 Life & health.

ΚΡΗΤΗ TV
06:30 Ubos, 07:00 Gormiti, 07:30 Sissi
η μικρή πριγκίπισσα, 08:00 Πάνω απ’
όλα η υγεία μας, 09:30 Παιδική ταινία,
11:00 Γάμος με τα όλα του, 12:00 Iδεν
άστεα, 13:00 Πας μαγειρεύοντας,14:00
Bake my day, 14:30 Eιδήσεις, 15:00
Καλό μεσημέρι, 17:30 Αuto Stop, 17:55
Δια...κρητικά, 17:59 Κρήτη σήμερα,
19:20 Μπρούσκο, 20:30 Ειδήσεις,
21:50 Η Κρήτη θυμάται, 22:50 Ήρωες,
22:50 Ήρωες, 23:50 Ανδριανή,  01:10
Καλό μεσημέρι, 03:25 Κρήτη σήμερα,
04:350 Ειδήσεις, 05:50 Μπρούσκο.

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
05:30 Nτοκιμαντέρ, 06:30 Ειδήσεις,
08:00 Στο κόκκινο, 09:00 Ο Σταγονού-
λης, 10:00  Ο σούπερ Ντοματού-
λης,11:00 Τηλεπωλήσεις, 14:00 Mama
Mia, 15:00 Ειδήσεις, 16:00 Στο Κόκ-
κινο, 17:00 Mama Mia, 18:00 Ειδήσεις,
19:00 Modern Family, 20:30 Ειδήσεις,
22:00 Τα μυστικά της Αιγύπτου, 23:00
Modern Family, 00:00 Ειδήσεις, 00:10
Wire in the blood, 01:00 Ζώδια και συμ-
βουλές, 01:30 Extreme ops, 02:00
Modern Family, 03:30 Nelson mandela,
04:30 Wire in the blood.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
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Ματαίωση 
του φεστιβάλ

Ματαιώνεται το Διεθνές Φεστιβάλ Aegean
Arts που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί
από 4 ως 12 Ιουλίου.  Η διοργάνωση του φεστι-
βάλ ξεκινάει ένα χρόνο πριν. Aυτούς τους μήνες
λόγω του κοροναϊού δεν μπορούσαν να πραγ-
ματοποιηθούν οι απαραίτητες οργανωτικές λει-
τουργίες για την επιτυχή πραγματοποίηση του
φεστιβάλ τον Ιούλιο. 

Οι διοργανωτές τονίζουν πως “δεν θέλουμε
να επιβαρύνουμε ούτε να αναστατώσουμε κα-
νέναν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές (φορείς,
μουσικούς, χορηγούς, επισκέπτες, συμμετέχον-
τες κτλ.) και για αυτό, προχωρήσαμε στη ματαί-
ωσή του. Γνωρίζουμε, ότι αυτή η είδηση πρό-
κειται να απογοητεύσει πολλούς ανθρώπους
ειδικά τα πολλά παιδιά που συμμετέχουν κάθε
χρόνο στο φεστιβάλ και στο διαγωνισμό ζωγρα-
φικής αλλά με την κλιμάκωση της παγκόσμιας
αβεβαιότητας, είναι πλέον αδύνατο να προχω-
ρήσουμε. Το AAF έχει ήδη αναγνωριστεί ως ένα
από τα πολύ σημαντικά φεστιβάλ ιδιαίτερα για
προώθηση νέων ταλέντων διεθνώς και στο-
χεύουμε να συνεχίσουμε το συντομότερο δυ-
νατόν, μόλις οι συνθήκες μας το επιτρέψουν. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς
που έχετε υποστηρίξει το φεστιβάλ τόσο γενναι-
όδωρα και να εκφράσουμε την εκτίμησή μας εκ
των προτέρων για τη συνεχή υποστήριξή σας”.

Αναβολή 
του διαγωνισμού

Αναβάλλεται, λόγω κοροναϊού, το 5ο Φεστι-
βάλ Κιθάρας Κρήτης.

Οι διοργανωτές, σε ανακοίνωσή τους, τονί-
ζουν πως “από τον Εθνικό Οργανισμό Δημό-
σιας Υγείας ανακοινώνονται διαρκώς προλη-
πτικά ειδικά μέτρα, που αφορούν δράσεις για
τον περιορισμό της πιθανότητας της εξάπλωσης
της επιδημίας κοροναϊού στην πατρίδα μας και
έχουν ως κύριο στόχο, την προστασία πρωτί-
στως των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Κατόπιν των ανωτέρω, μετά λύπης μας αναβάλ-
λεται το  5ο Φεστιβάλ Κιθάρας Κρήτης, που
ήταν να διεξαχθεί από τις 10 ως τις 12 Απριλίου
στο Ρέθυμνο για 5η συνεχή χρονιά, από τον
Μουσικό Καρπό, με την στήριξη του Συλλόγου
Ελλήνων Κιθαριστών”.

Για τα αδέσποτα
Πρωτοβουλία για την προστασία των αδέσποτων ζώων που δεν

βρίσκουν εύκολα τροφή και νερό, λόγω της απαγόρευσης της κυ-
κλοφορίας των πολιτών για προστασία από τον COVID-19   ανα-
λαμβάνει ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με τους Εθελοντές
και τις Φιλοζωικές Οργανώσεις της πόλης.  Από την προηγούμενη
εβδομάδα ο δήμος φρόντισε να τοποθετηθούν ποτίστρες και ταΐ-
στρες για τα αδέσποτα σε πολλά σημεία της πόλης, προμηθεύτηκε
τις απαιτούμενες τροφές ενώ καλεί και τους πολίτες- στο μέτρο του
δυνατού και τηρώντας πάντα τα μέτρα ασφαλείας – να βάζουν
τροφή και νερό στα ζωάκια που βρίσκονται στην περιοχή τους. 

Μάλιστα, για τον λόγο αυτό ξεκινά και μία σχετική καμπάνια
από τα social media του Δήμου Ηρακλείου έτσι ώστε να ενημε-
ρωθούν το γρηγορότερο οι Δημότες.   «Σε αυτή τη δύσκολη συγ-
κυρία κανείς δεν πρέπει να μείνει αβοήθητος, να δείξουμε την αλ-
ληλεγγύη, την φροντίδα και τον πολιτισμό μας», όπως επεσήμανε
ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και υπεύθυνος
του Γραφείου Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Γιώργος Σισαμάκης. 

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο
Τακτική θα είναι στο εξής η ενημέρωση από το Επιμελητή-
ριο Ηρακλείου προς τα μέλη του για τα κυβερνητικά μέτρα.
Αναλυτικά, με ενημερωτικά δελτία (Newsletters), σε τακτι-
κότερη βάση,  θα ενημερώνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου
τα μέλη του για όλα τα κυβερνητικά μέτρα που σχετίζονται
με τη λειτουργία των επιχειρήσεων την περίοδο που δια-
νύουμε. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει συστήσει ειδική
επιτροπή, η οποία συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αποκω-
δικοποιεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και θα στέλνει  στο
e-mail που έχουν δηλώσει τα μέλη του, όλες τις απαραίτη-
τες πληροφορίες προκειμένου να έχουν έγκυρη και έγκαιρη
ενημέρωση για όλες τις αλλαγές που δρομολογούνται στο
φορολογικό και εργασιακό περιβάλλον των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, το Επιμελητήριο Ηρακλείου παρέχει τη δυνα-
τότητα σε όσα μέλη του δεν έχουν δηλώσει το e-mail τους
ώστε να λαμβάνουν ενημέρωση, να το δηλώσουν στον πα-
ρακάτω σύνδεσμο http://eepurl.com/gWZNNf ή στo
www.ebeh.gr. Επίσης, οι επιχειρηματίες που δεν γνωρίζουν
αν καλύπτονται από τα κυβερνητικά μέτρα ή επιθυμούν
εξειδικευμένη ενημέρωση για κάποιο από τα παραπάνω θέ-
ματα, θα μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ: 2810 247034
ή να στείλουν μήνυμα στο e-mail: stefanoudaki@ebeh.gr.
Σε μήνυμά του προς τους επιχειρηματίες ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης επιση-
μάνει μεταξύ άλλων: «Στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώ-
νει ολόκληρος ο πλανήτης,  καλούμαστε όλοι να διατηρή-
σουμε την ψυχραιμία μας υπακούοντας στις υποδείξεις του
κράτους και των ειδικών.  Οι κανόνες υγιεινής πρέπει να τη-
ρούνται αυστηρά σε όλες τις εν λειτουργία επιχειρήσεις για
να περιορίσουμε τη διασπορά του κορωνοϊού  στον επαγ-
γελματικό και το οικογενειακό μας χώρο. Είναι θέμα ατομι-
κής ευθύνης και ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπου προέχει η ανθρώπινη
υγεία,  οι επιχειρήσεις μας καλούνται για άλλη μια φορά ν’
αντέξουν σε εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Το Επιμελη-
τήριο Ηρακλείου και σ’ αυτή τη συγκυρία θα βρίσκεται δι-
πλά σε όλα τα μέλη του και με συνεχή ενημέρωση θα δίνει
έγκυρες πληροφορίες».

Κάλεσμα του συλλόγου
Οι ημέρες που περνάμε είναι δύσκολες, ιδιαίτερα για

ανθρώπους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πλη-
θυσμού και μένουν μόνοι τους. Υπάρχουν άτομα τρίτης
ηλικίας που δεν έχουν κανέναν δίπλα τους για να τους
προσφέρει τα απαραίτητα, τρόφιμα και φάρμακα.  Ο πο-
λιτιστικός σύλλογος Γουρνών απηύθυνε κάλεσμα, και ήδη
έχει ανταπόκριση, ειδικά από νεαρά άτομα, αν κανείς
γνωρίζει ανθρώπους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού του χωριού είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω ασθέ-
νειας δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν για να έχουν τα
απαραίτητα τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης
ανάγκης και χρήζουν κάθε είδους άλλης βοήθειας, θα
μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη του συλλόγου μέσα
από τη σελίδα του στο Facebook, “έτσι ώστε κανένας
συμπολίτης μας να μη νιώσει μόνος στις δύσκολες αυτές
ημέρες που διανύουμε”, τονίζει ο σύλλογος. “Στόχος μας
δεν είναι μόνο η αλληλεγγύη στους συγχωριανούς μας
αλλά και η όσο γίνεται λιγότερη μετακίνησή μας για την
αποφυγή εξάπλωσης του ιού”, αναφέρει. Πολλοί είναι
εκείνοι που έσπευσαν να δηλώσουν εθελοντές.

Η σελίδα της Βικελαίας
Στη διάθεση όλων των πολιτών είναι η  ηλεκτρονική

σελίδα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης που με
σχετική ανακοίνωση της, καλεί τους πολίτες να περιη-
γηθούν στο εσωτερικό της. Όπως τονίζεται σε σχετική
ανακοίνωση της, «προσαρμοσμένη η Βικελαία εδώ
και χρόνια στο ψηφιακό οικοσύστημα, δηλώνει πα-
ρούσα. Μπορεί να έχει κλείσει την φυσική πόρτα του
κτηρίου της, του μεγάρου «Αχτάρικα» για το αναγνω-
στικό και ερευνητικό της κοινό, για τους μαθητές και
δασκάλους που καθημερινά έδιναν το παρόν, όμως
κρατά ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τους
ανθρώπους που τη χρειάζονται. 

Οι αναγνώστες μπορούν να περιηγηθούν στην ψη-
φιακή βιβλιοθήκη http://vikelaia.gr /index.php/ser-
vices/digitallibrary, και να έχουν πρόσβαση σε ψη-
φιακά βιβλία, αρχεία, εφημερίδες αλλά και
εκδηλώσεις.

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Μεγάλες μελέτες για το εμβόλιο

«Θα λάβουμε όσα μέτρα μπορούμε για
την ελάφρυνση των δημοτών» ανακοί-
νωσε χθες ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασί-
λης Λαμπρινός απευθυνόμενος στους δη-
μότες, εξαγγέλλοντας παράλληλα μια
σειρά ανακουφιστικών παρεμβάσεων για
την οικονομική διευκόλυνση των πολιτών
σε σχέση με τα δημοτικά τέλη και τις χρε-
ώσεις του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, ενώ παράλληλα
προανήγγειλε ότι εξετάζει και πολλές άλ-
λες ελαφρύνσεις. Την ίδια στιγμή η παρά-
ταξη «Ηράκλειο 375»  κατέθεσε προχθές
στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου-
λίου κ. Γρηγόρη Πασπάτη και κοινοποί-
ησε στο δήμαρχο κ. Βασίλη Λαμπρινό και
στους επικεφαλής των δημοτικών παρα-
τάξεων μια νέα δέσμη μέτρων που πρό-
τεινε να ληφθούν ώστε να αμβλυνθούν οι
αρνητικές συνέπειες που επιφέρει η παν-
δημία του κοροναϊού στους πολίτες. 

Τι ανακοίνωσε ο δήμαρχος
Β.Λαμπρινός 

Την απαλλαγή των επιχειρήσεων εστία-
σης από την υποχρέωση καταβολής τε-
λών κοινοχρήστου χώρου, από την
ημέρα που έκλεισαν και για όσο διά-
στημα παραμείνουν κλειστές,  πρόκειται
να φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς
ψήφιση ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης
Λαμπρινός.  Αντίστοιχα, ο Δήμαρχος θα
προτείνει προς το Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑΗ,
οι γονείς που έχουν παιδιά στους δημοτι-
κούς παιδικούς σταθμούς, να απαλλα-
γούν από τα τροφεία, για τους μήνες
αναστολής της λειτουργίας τους.  Ο Δή-
μαρχος τόνισε ότι «πρόκειται για δυο αυ-
τονόητα μέτρα, τα οποία είμαστε πλέον
έτοιμοι να λάβουμε, με την σύμφωνη

γνώμη φυσικά του Δημοτικού Συμβου-
λίου και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, ενώ όπως είπε
εξετάζονται και  

άλλες προτάσεις για την ελάφρυνση
των δημοτών και των  επιχειρήσεων που
δοκιμάζονται. 

Ο ίδιος επανέλαβε ότι τη λειτουργία της
Γραμμής Βοήθειας που λειτουργεί από τις
8.00 το πρωί ως τις 8.00 το βράδυ, οι δη-
μότες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
μπορούν να καλούν και να καταθέτουν τα
αιτήματά τους, για ζητήματα όπως αγορά
φαρμάκων, προμηθειών, ειδών πρώτης
ανάγκης κ.λπ. και εν συνεχεία, οι υπηρε-
σίες του Δήμου να τα αξιολογούν και να
τα ικανοποιούν, στο μέτρο του εφικτού.
Τηλέφωνο: 2813409-999 – Ηλεκτρονική
Πλατφόρμα κατάθεσης αιτημάτων:
https:// www.heraklion.gr/ request.html?
wf_route_id=762

Στην γραμμή ψυχολογικής υποστήρι-
ξης, που λειτουργεί επίσης από τις 8 το
πρωί έως τις 8 το βράδυ,  οι ψυχολόγοι
του Δήμου συνομιλούν και παρέχουν
συμβουλές στους ανθρώπους που βρί-
σκονται σε ανάγκη.

Τηλέφωνο: 2813-409-990.

Η πρόταση της παράταξης
Ηράκλειο 375 για 
την ανακούφιση των πολιτών

Δέσμη μέτρων που αφορούν τόσο τις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, όσο και
για τον αγροτικό κόσμο, κατέθεσε η δη-
μοτική κίνηση ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5, υπο-
γραμμίζοντας την ανάγκη ολόπλευρης
στήριξης της κοινωνίας που θα πρέπει με
κάθε διαθέσιμο μέσο να στηριχθούν.
Όπως τονίζει ο επικεφαλής της παράτα-

ξης Γ. Κουράκης, επιβάλλεται, με προνοη-
τικότητα, μεθοδικότητα και ρεαλισμό, να
αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες, να
παρθούν αποφάσεις και μέτρα προκειμέ-
νου να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή
και να αμβλυνθούν οι αρνητικές συνέ-
πειες που επιφέρει η πανδημία του κορο-
ναϊού στους πολίτες και στην πραγματική
οικονομία του Δήμου. 

Συγκεκριμένα, προτείνει απαλλαγή από
την καταβολή των τελών κοινοχρήστων
χώρων (και εξέταση της μείωσης τους)
από την ημερομηνία επιβολής της διακο-
πής ή του περιορισμού της επαγγελματι-
κής τους δραστηριότητάς και μέχρι την
ημερομηνία επανέναρξης του συνόλου
των εργασιών τους. 

Επίσης απαλλαγή από την καταβολή
ανταποδοτικών δημοτικών τελών για την
περίοδο που ισχύουν τα μέτρα αποτρο-
πής της διασποράς του νέου κορωνοιού.
Αναστολή πληρωμών, χωρίς τόκους και
προσαυξήσεις πάσης φύσεως οφειλών
προς τον Δήμο, τις Δημοτικές Επιχειρή-
σεις και Οργανισμούς, για όσο ισχύουν
τα μέτρα αποτροπής για τη διασπορά
του κοροναϊού, με ταυτόχρονη αναστολή
κάθε διαδικασίας δέσμευσης ΑΦΜ και μη
έκδοσης Δημοτικής Ενημερότητας. Μεί-
ωση των Τελών Άρδευσης για τη στήριξη
του πρωτογενούς τομέα. 

Μείωση στα ενοίκια των δημοτικών
επαγγελματικών ακινήτων, που εισπράτ-
τει ο Δήμος από τρίτους και πλήττονται
από τα μέτρα αποτροπής. Απαλλαγή κα-
ταβολής τροφείων στους Βρεφονηπια-
κούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου
όσο παραμένουν κλειστοί, όπως και των
διδάκτρων στα Δημοτικά Ωδεία. 

Μέτρα για τους Ηρακλειώτες

Σε προσωρινή αναστολή πτή-
σεων εξωτερικού προχωράει ως
τις 30 Απριλίου η Aegean Air-
lines. Στην ανακοίνωση αναφέ-
ρει: Λόγω της διασποράς του
Covιd-19, των ταξιδιωτικών πε-
ριορισμών από την Ελλάδα, την
ΕΕ αλλά και τρίτα κράτη, και τη
σημερινή ενεργοποίηση περαι-
τέρω εκτάκτων μέτρων από την
ελληνική πολιτεία, η AEGEAN
ανακοινώνει ότι υποχρεούται να
προχωρήσει σε αναστολή των
δρομολογίων εξωτερικού από
26 Μαρτίου. H αναστολή αυτή
γίνεται με προτεραιότητα την

ασφάλεια των επιβατών και ερ-
γαζομένων της αλλά φυσικά και
τη διασφάλιση της βιωσιμότη-
τας της δραστηριότητας της.

Ειδικότερα, από την Πέμπτη
26 Μαρτίου και μέχρι 30 Απρι-
λίου, αναστέλλονται όλες οι πτή-
σεις του δικτύου εξωτερικού
από όλες τις βάσεις της εται-
ρείας. Θα εκτελείται μόνο μι-
κρός αριθμός εβδομαδιαίων
πτήσεων από Αθηνά και προς
Βρυξέλες, για λόγους διατήρη-
σης της συνδεσιμότητας της χώ-
ρας με το διοικητικό κέντρο της
ΕΕ. 

Νωρίτερα, μετά από οδηγία
(NOTAM) της Υπηρεσίας Πολι-
τικής Προστασίας, από αύριο
διακόπτονται όλες οι πτήσεις
από και προς την Αγγλία (οι τε-
λευταίες πτήσεις προς/από Λον-
δίνο θα πραγματοποιηθούν σή-
μερα 23 Μαρτίου).

Επισημαίνεται ότι η AEGEAN
σε συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστα-
σίας και το Υπουργείο Εξωτερι-
κών θα συνεχίζει, εφόσον της
ζητηθεί από τις αρχές, να εκτελεί
ειδικές πτήσεις για τον επαναπα-
τρισμό των Ελλήνων πολιτών ή

και για άλλες έκτακτες ανάγκες
που μπορεί να προκύψουν. Ση-
μειώνεται, ότι έχουν ήδη πραγ-
ματοποιηθεί 8 πτήσεις επαναπα-
τρισμού από Μαρόκο, Ισπανία,
Τσεχία, Πολώνια, Σερβία και Γε-
ωργία για λογαριασμό του ελλη-
νικού κράτους και 1 πτήση από
το Λονδίνο προς τη Λάρνακα
για λογαριασμό της Κυπριακής
Δημοκρατίας.  Η AEGEAN ενη-
μερώνει ότι, προς το παρόν, δια-
τηρείται ένα μικρό σε συχνότη-
τες  πτητικό πρόγραμμα εσωτε-
ρικού σε όλους τους προορι-
σμούς του δικτύου και με  μονα-

δικό σκοπό τη συνδρομή στην
ειδική μετακίνηση προσώπων
και αναγκαίων υλικών για κά-
λυψη των βασικών αναγκών. 

Για όποιες πληροφορίες σχε-
τικά με τις ακυρώσεις των πτή-
σεων και την απόκτηση του ει-
δικού πιστωτικού voucher που

προσφέρεται ήδη από την
εταιρεία, οι επιβάτες παρακα-
λούνται να επισκέπτονται την
ηλεκτρονική διεύθυνση www
.aegeanair.com καθώς όλες οι
σχετικές ενημερώσεις και δια-
δικασίες είναι διαθέσιμες on-
line. 

Σταματάει τα δρομολόγια εξωτερικού η Aegean

...ΜΕΧΡΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Η Aegean δεν πετά στο εξωτερικό

Αγώνας δρόμου για το εμβόλιο
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Και η Ρωσία στη μάχη του εμβολίου
Η Ρωσία έχει μπει δυνα-

μικά στη μάχη για το εμβόλιο
κατά του Covid-19.

Η παρασκευή του εμβο-
λίου κατά του κοροναϊού υπό
την αιγίδα της Ομοσπονδια-
κής Υπηρεσίας Ιατρικών και
Βιολογικών Ερευνών (ΟΥΙΒΕ)
πέρασε την πρώτη φάση.
Όλες οι δοκιμές θα έχουν
ολοκληρωθεί τον Ιούνιο και
έπειτα από περίπου 11 μήνες
θα είναι έτοιμο, δήλωσε η
επικεφαλής της ΟΥΙΒΕ Βερό-
νικα Σκβαρτσόβα.

«Η παρασκευή του εμβο-
λίου πέρασε την πρώτη
φάση. Είναι ένα ανασυνδυα-

σμένο εμβόλιο, όχι από
ζώντα ιό, αλλά από πρωτεΐνες
οι οποίες διαθέτουν τους λε-
γόμενους επιτόπους είτε τα
κέντρα σύνδεσης με τον ιό»
δήλωσε η Σκβαρτσόβα.

Η Σκβαρτσόβα διευκρίνισε
ότι στην παρούσα φάση
έχουν δημιουργηθεί τρία
είδη ανασυνδυασμένων
πρωτεϊνών, τα οποία έφθα-
σαν στο Επιστημονικό κέν-
τρο κλινικών δοκιμών και ια-
τρικής χημείας της ΟΥΙΒΕ,
ώστε με τη βοήθεια των υπο-
λογιστικών μαθηματικών
μοντέλων ανάλυσης να μπο-
ρέσουμε να επιλέξουμε από

έναν μεγάλο αριθμό σημείων
τα πιο ιογενή τα οποία ενι-
σχύουν αισθητά την δράση

και αποτελεσματικότητα του
εμβολίου. Εν συνεχεία το εμ-
βόλιο θα χρησιμοποιηθεί για

δοκιμές σε ειδικά επιλεγμένη
ομάδα κουναβιών, τα οποία
μολύνονται από τον ιό αυτό.

«Όλες οι δοκιμές θα ολο-
κληρωθούν τον Ιούνιο. Και
μετά από αυτό θα προχωρή-
σουμε στις αναγκαίες εκείνες
έρευνες που απαιτούνται για
την κατοχύρωση του εμβο-
λίου. Εάν όλα γίνουν όπως τα
σχεδιάζουμε, τότε έπειτα
από περίπου 11 μήνες θα
μπορέσουμε να έχουμε το
δικό μας αποτελεσματικό εμ-
βόλιο, και ενδεχομένως όχι
μόνο ένα, αλλά μερικές πα-
ραλλαγές» πρόσθεσε η
Σκβαρτσόβα.

Οι δοκιμές θα έχουν ολοκληρωθεί τον Ιούνιο

Βρέφος 3 μηνών 
θετικό στον ιό

Ένα μωράκι μόλις
τριών μηνών βρέθηκε
θετικό στον κοροναϊό
σύμφωνα με τα όσα
διηγήθηκε η μητέρα
του στην εκπομπή
LiveNews στο Mega.

Η μητέρα του Κατε-
ρίνα Ρετσώνη ανέ-
φερε ότι το μωράκι
γεννήθηκε τον Δεκέμ-
βριο του 2019, πρό-
ωρα.

«Δεν γνωρίζουμε τι
έγινε πραγματικά.
Έχουμε σκεφτεί πως
μπορεί να συνέβη
αλλά η δική μας περί-
πτωση μάλλον κατα-
γράφεται ως ορφανό
κρούσμα. Δεν υπήρχε
μετακίνηση δική μας,
πέρα από μια νοση-
λεία που χρειάστηκε
το μωρό για 7 μέρες»
περιέγραψε η μητέρα.

Το βρέφος, ανέ-
φερε η μητέρα ότι
μετά την γέννησή

του, έμεινες για 49
μέρες στην εντατική
και μετά κόλλησε μία
ίωση. Πήγαν στο νο-
σοκομείο και μετά
από κάποιες μέρες το
ξεπέρασε.  Κι ενώ
ήταν πολύ καλά ο σύ-
ζυγός της αποφάσισε
να γυρίσει πίσω στο
σπίτι τους στην
Αθήνα, γιατί μένουν
στην επαρχία. Αλλά
είχε ένα ατύχημα και
μεταφέρθηκε στο νο-

σοκομείο της Θήβας.
Εν τω μεταξύ το

μωρό παρουσίασε
και πάλι συμπτώματα
ίωσης και μεταφέρ-
θηκε στο Παίδων.
Εκεί, έγιναν όλα τα
τεστ και τελικά το
παιδί διαγνώσθηκε
θετικό στον κορο-
ναϊό! Αναγκαστικά
τους μετέφεραν σε
θάλαμο αρνητικής
πίεσης από την Παρα-
σκευή.

Το μωρό σύμφωνα με την μητέρα του
μεταφέρθηκε σε θάλαμο αρνητικής πίεσης

Κικίλιας: Προσλήψεις
χωρίς φειδώ στο ΕΣΥ

Διαβεβαιώσεις ότι θα γίνουν όσες
προσλήψεις χρειαστούν για την ενί-
σχυση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας έδωσε χθες ο υπουργός
Υγείας.

Από τον Ιανουάριο ορίσαμε τα 13
νοσοκομεία αναφοράς και πραγμα-
τοποιήσαμε υπό τον συντονισμό του
ΕΚΑΒ, ασκήσεις ετοιμότητας» σημεί-
ωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κι-
κίλιας που ευχαρίστησε θερμά τον
Σωτήρη Τσιόδρα για ό,τι έχει προ-
σφέρει και θα συνεχίσει να προσφέ-
ρει στη μάχη κατά του κοροναϊού
ανοίγοντας τη χθεσινή ενημέρωση
του υπουργείου Υγείας προς τους ια-
τρικούς συντάκτες για την εξέλιξη
της πανδημίας COVID -19 στην Ελ-
λάδα.

Όπως είπε ο υπουργός, συνεχίζε-
ται η σταδιακή λειτουργία νέων
ΜΕΘ σημειώνοντας ότι «πριν από
δύο μήνες το ΕΣΥ είχε 565 κλίνες
ΜΕΘ, σε αυτό προσθέσαμε 80 από
τον ιδιωτικό τομέα για την έξαρση
της γρίπης. Έχουμε προσθέσει στο
σύστημα 38 κλίνες ΜΕΘ από τα
στρατιωτικά νοσοκομεία καθώς και

ολόκληρο το ΝΙΜΙΤΣ που θα χρησι-
μοποιηθεί ως νοσοκομείο για τον κο-
ροναϊό».

Συνολικά, υπολογίζεται πως 2158
κλίνες έχουν δεσμευθεί για ασθενείς
με COVID -19 και όπως είπε ο κ. Κι-
κίλιας, Παμακάριστος, ΝΙΜΙΤΣ, πτέ-
ρυγες του Αγία Βαρβάρα και το θε-
ραπευτήριο «Άττικα» στην Ελευσίνα
θα δέχονται αποκλειστικά ασθενείς
με COVID-19. «Είναι στο χέρι σας να
συνεχίσει να αντέχει το εθνικό σύ-
στημα υγείας» σημείωσε ο υπουρ-
γός Υγείας και συμπληρώνοντας ότι
θα γίνουν όσες προσλήψεις χρει-
αστούν για την ενίσχυση του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας.

ΣΤΑ 694 ΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

Στους 17 οι νεκροί στην Ελλάδα

Σ
τα 71 ανήλθαν
τα νέα επιβεβαι-
ωμένα κρού-
σματα το τελευ-
ταίο 24ωρο στη

χώρα, αυξάνοντας τον συνο-
λικό αριθμό των κρουσμά-
των στα 695, όπως ανέφερε
στην επίσημη ενημέρωση
για τις εξελίξεις σχετικά με
την πανδημία του κορο-
ναϊού ο εκπρόσωπος του
υπουργείου Υγείας, λοιμω-
ξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας.

Από τους ασθενείς νοση-
λεύονται 114 εκ των οποίων
35 είναι διασωληνωμένοι. 

Ο μέσος όρος ηλικίας των
διασωληνωμένων είναι τα 68
έτη, όλοι άνδρες εκτός από
μία γυναίκα, με το 74% αυ-
τών να έχει υποκείμενο σο-
βαρό πρόβλημα υγείας.

Ο τραγικός απολογισμός
των θυμάτων του κοροναϊού
στη χώρα έχει αυξηθεί φθά-
νοντας τους 17.

Από το σύνολο των κρου-
σμάτων στη χώρα μας, το

56% είναι άνδρες, ενώ το
25% άνω των 65 ετών.

Τα περισσότερα κρού-
σματα στην Ελλάδα κατα-
γράφονται σε 28 περιφερει-
ακές ενότητες σε όλη τη

χώρα, με τα περισσότερα
στην Αττική.

Τα κρούσματα κοροναϊού
παγκοσμίως, σε 193 χώρες,
ξεπερνούν τις 358.000, ενώ
περισσότεροι από 15.000
άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι
στιγμής τη ζωή τους λόγω
του ιού, με την Ευρώπη να
παραμένει στο επίκεντρο της
πανδημίας, πρόσθεσε ο κ.
Τσιόδρας.

Εως 10.000 άτομα
έχουν προσβληθεί
στην Ελλάδα

Ο κ. Τσιόδρας εκτίμησε ότι
με βάση τα επιστημονικά δε-
δομένα περίπου 8 έως
10.000 άτομα έχουν προ-
σβληθεί στη χώρα μας από
τον κοροναϊό.

Όχι στην χαλάρωση 
των μέτρων

Χθες ήταν η πρώτη μέρα
εφαρμογής των αυστηρών
μέτρων γενικής απαγόρευ-
σης της κυκλοφορίας, με κά-
ποιους πολίτες να αντι-
δρούν.

Την αναγκαιότητα λήψης
αυστηρών μέτρων επανέ-
λαβε ο κ. Τσιόδρας, τονίζον-
τας ότι δεν υπάρχει λόγος να
χαλαρώσουν τα μέτρα.

Όπως είπε χαρακτηρι-
στικά σε άλλο σημείο της
ομιλίας του «αν είχαμε μα-
γικό ραβδί να σταματού-
σαμε τον έναν από τον άλλο
στα δύο μέτρα» για δύο
εβδομάδες η εξάπλωση του
ιού θα σταματούσε.

Ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας

Στη ΜΕΘ με κοροναϊό η επιβάτιδα του Costa Victoria
Διασωληνωμένη στη Μονάδα Εν-

τατικής Θεραπείας του Βενιζελείου,
βρίσκεται η 63χρονη επιβάτιδα του
κρουαζιερόπλοιου “Costa Victoria”
από την Αργεντινή, η οποία διαγνώ-
στηκε με κοροναϊό, και η κατά-
σταση της υγείας είναι σοβαρή.

Πρόκειται για το 7ο περιστατικό
του Covid19 που διαγνώστηκε στην
Κρήτη.

Στην ΜΕΘ ο Γερμανός 
καθηγητής

Στην Εντατική καθώς η υγεία του
παρουσίασε επιδείνωση είναι και ο
53χρονος καθηγητής Γερμανικών,
που ήλθε στην Κρήτη προκειμένου
να κάνει σεμινάρια στο Πανεπιστή-
μιο και διαγνώστηκε με τον ιό.

Σε καλή κατασταση βρίσκεται η

γυναίκα που διαγνώστηκε με
Covid-19 και νοσηλεύεται στο νο-
σοκομείο Αγίου Νικολάου.

Η επιβάτης 
του κρουαζιερόπλοιου

Σε σοβαρότερη κατάσταση από
όλους βρίσκεται η ασθενής που
επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο
“Costa Victoria” που αγκυροβόλησε
ανοιχτά του Κόκκινου Πύργου. Στή-
θηκε ολόκληρη επιχείρηση για τη
μεταφορά της στο νοσοκομείο,
μετά την ενημέρωση που έκανε ο
καπετάνιος στις λιμενικές αρχές και
ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπό-
μενα πρωτόκολλα καθώς θεωρή-
θηκε ύποπτο κρούσμα για  Covid-
19.

Πολύ γρήγορα, η κατάστασή της

επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να
διασωληθωνεί. Το πλοίο κατέ-
πλευσε με προορισμό τη Βενετία.
Εχει περισσότερους από 750 επιβά-
τες και στην πλειοψηφία τους ανή-

κουν στην τρίτη ηλικία.
Όπως είναι φυσικό, ζουν ώρες

απερίγραπτης αγωνίας, αφού κα-
νείς δεν γνωρίζει την διασπορά του
ιού, μέσα στο κρουαζιερόπλοιο.

Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου είναι άνθρωποι τρίτης ηλικίας

Ακόμη 601 ασθενείς έχασαν τη ζωή του στην
Ιταλία το τελευταίο 24ωρο, ενώ καταγράφηκαν
4.789 νέα κρούσματα του νέου κοροναϊού, σε
μια ακόμη δύσκολη ημέρα για τη χώρα.

Πλέον, ο συνολικός αριθμός των περιστατικών
κοροναϊού στην Ιταλία ανέρχεται στα 63.927,
ενώ οι νεκροί έφτασαν τους 6.077. Παράλληλα,
7.432 άνθρωποι έχουν ιαθεί. 

Χιλιάδες τα νέα κρούσματα 
και εκατοντάδες οι νεκροί

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κοροναϊού
ήταν 59.138 και είχαν χάσει την ζωή τους, συνο-
λικά, 5.476 άνθρωποι και 7.024 είχαν ιαθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν
την ζωή τους 601 ασθενείς και καταγράφηκαν
4.789 νέα κρούσματα. 408 ασθενείς έγιναν αρ-
νητικοί στον ιό.3.204 ασθενείς βρίσκονται σε

μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά,
20.692 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για
26.522 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορι-
σμός. Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά
είναι 28.761 και οι νεκροί 3.776 . Στην Εμίλια
Ρομάνια τα κρούσματα είναι 8.535 με τους νε-
κρούς να έχουν φτάσει τους 892. Στην περιφέ-
ρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 5.505, με
192 νεκρούς.

Σε σχέση με το προηγούμενο εικοσιτετράωρο
επιβεβαιώνεται ο περιορισμός της αύξησης του
αριθμού των νεκρών και του συνόλου των περι-
στατικών.

Στο μεταξύ πριν λίγο έγινε γνωστό ότι πήρε
εξιτήριο από το νοσοκομείο ο 38χρονος μάνα-
τζερ και αθλητής γνωστός ως ο ασθενής νού-
μερο 1 ο οποίος εκτιμάται ότι είχε μεταδώσει τον
ιό σε 15 τουλάχιστον άτομα στην πόλη Κοντόνιο.

Πάνω από 600 χθες οι νεκροί στην Ιταλία

Καλπάζει ο ιός στην Ισπανία
Ο αριθμός των νε-

κρών του κοροναϊού
στην Ισπανία έφθασε
τους 2.182, με 462 νέ-
ους θανάτους το τελευ-
ταίο 24ωρο.

Ο αριθμός των κατα-
γεγραμμένων κρουσμά-
των αυξήθηκε από χθες
κατά 4.517, για να φθά-
σει στα 33.089 κρού-
σματα. 

Σύμφωνα με τα τε-
λευταία στοιχεία του
Υπουργείου Υγείας,  της
χώρας 2.355 άτομα νο-
σηλεύονται σε Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας.

Δημοσιεύματα ανα-
φέρουν ότι η κυβέρ-
νηση, εξετάζει το ενδε-
χόμενο παράτασης της
κατάστασης έκτακτης
ανάγκης μέχρι τις 11

Απριλίου.
Σημειώνεται ότι η

Ισπανία έχει αυξήσει

την ικανότητα πραγμα-
τοποίησης διαγνωστι-
κών τεστ.

Αυξάνονται τα διαγνωστικά τεστ στην Ισπανία

Το "κύμα" διογκώνεται και τα
περιοριστικά μέτρα μπορεί να
παραταθούν στη Γαλλία, όπου η
επιδημία του κοροναϊού έχει
σκοτώσει τουλάχιστον 674 αν-
θρώπους, στους οποίους περι-
λαμβάνεται για πρώτη φορά
ένας νοσοκομειακός γιατρός, και
προκαλεί όλο και περισσότερες
νοσηλείες.

Το άγχος εντείνεται και ο
στρατός των εργαζομένων στον
τομέα της υγειονομικής περίθαλ-
ψης έχασε σήμερα τον πρώτο
στρατιώτη του, έναν 67χρονο
γιατρό που πέθανε αφότου είχε
αναλάβει τη νοσηλεία των πρώ-

των ασθενών με κοροναϊό.
Μεταξύ Σαββάτου και Κυρια-

κής, 112 επιπλέον θάνατοι κατα-
γράφηκαν στα γαλλικά νοσοκο-
μεία, με τις αρχές να γνωρίζουν
ότι πιθανόν να επήλθαν και άλλοι
θάνατοι στην πόλη ή σε γηροκο-
μεία.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμέ-
νων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά
1.559 και πλέον ανέρχεται σε
16.018.

Ο αριθμός των νοσηλευόμε-
νων ασθενών ανήλθε σε 7.240,
εκ  των οποίων 1.746 είναι σε
μονάδες εντατικής θεραπείας
(με σχεδόν το ένα τρίτο αυτών

των σοβαρών περιστατικών να
έχουν ηλικία μεταξύ 40 και 65
ετών).

"Η κατάσταση θα συνεχίσει
να επιδεινώνεται τις επόμενες
ημέρες προτού τα αποτελέσματα
του αυστηρού περιορισμού επι-
βραδύνουν την επιδημία", δή-
λωσε ο γενικός διευθυντής
Υγείας Ζερόμ Σαλμόν απηχώντας
τις δηλώσεις του προέδρου Εμα-
νουέλ Μακρόν σε εβδομαδιαία
εφημερίδα. "Το κύμα είναι
εδώ".

Ακόμη 112 νεκροί μεταξύ
τους και ο πρώτος νοσοκο-
μειακός γιατρός στην Γαλλία

Γρήγορο τεστ με χαμηλό κόστος
Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρ-

δης έχουν αναπτύξει 30λεπτο test για τον COVID-
19, το οποίο μπορεί να γίνει οπουδήποτε, με χα-
μηλό κόστος.

Κόστος και εφαρμογή

Οι πρώτες ύλες κοστίζουν περίπου 25 δολάρια.
Μια ομάδα στο Εργαστήριο Μηχανικών, σε συνερ-
γασία με τους συνεργάτες ιατρούς της Κίνας, βρι-
σκόταν 8 εβδομάδες μπροστά για την ανάπτυξη της
δοκιμής, η οποία χρησιμοποιεί ένα σύνολο χημικών
ουσιών και ενζύμων που μετατρέπονται από ροζ σε
κίτρινο χρώμα στην παρουσία του ιού.

Η δοκιμή έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα τόσο
στην ταχύτητά της, όσο και επειδή οι χημικές ουσίες
πρέπει να διατηρούνται στους 65 ° C (ή 150 ° F)
για μισή ώρα, κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα σε
κάθε νοσοκομείο ή ακόμη και τελικά στο σπίτι.

Ενώ υπάρχουν εμπόδια μπροστά, η δοκιμή μπο-
ρεί να ολοκληρώσει τις κλινικές δοκιμές τις επόμενες
μέρες. «Έχουμε 3 πράγματα να κάνουμε», δήλωσε
ο καθηγητής Zhengfang Cui, ο οποίος ηγήθηκε της
ομάδας. «Το πρώτο είναι να πάρουμε κλινικές δοκι-
μές που ξεκινήσαμε όλοι εδώ στο Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο της Οξφόρδης, το δεύτερο είναι η έγ-
κριση των κανονισμών, η οποία βασίζεται στον
αριθμό των δοκιμών που έγιναν».

«Το τρίτο είναι να κάνουμε τους εταίρους της βιο-
μηχανίας να εφαρμόσουν μεγάλης κλίμακας κατα-
σκευές. Για αυτό, χρειαζόμαστε καθαρά δωμάτια
και εγκαταστάσεις παραγωγής. Και έπειτα μπο-
ρούμε να αναπτύξουμε το προϊόν», δήλωσε ο Ζεν-
φάγκ, προσθέτοντας, ότι ελπίζει ότι τα βήματα μπο-
ρούν να ολοκληρωθούν σε 2 έως 4 εβδομάδες.

Οι πρώτες ύλες κοστίζουν περίπου 25 δολάρια

Aυξάνονται οι θάνατοι
και το άγχος στη Γαλλία

Ξεπέρασαν τους 6.000
οι νεκροί στην Ιταλία
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«Μα υπάρχουν πουλιά στο Πα-
ρίσι;» Αναρωτιέται Ελληνίδα γιατρός
γυρνώντας κατάκοπη και ζαλισμένη
τα ξημερώματα από βάρδια σε νοσο-
κομείο της Γαλλικής πρωτεύουσας. Ο
κοροναϊός έχει δημιουργήσει μια
τρομερή πλανητική δίνη. Άναυδη η
γη περιστρέφεται γύρω του. Ηγέτες,
επιστήμονες, γιατροί και νοσηλευτές,
απλοί πολίτες ελπίζουν στο θαύμα. Το
θαύμα που θα επιφέρει την κανονικό-
τητα στις συνθήκες καθημερινής δια-
βίωσης των κοινωνιών του κόσμου.
Που θα αποποινικοποιήσει το άγ-
γιγμα και θα αθωώσει τις αγκαλιές
μας. Καταμεσής της καταιγίδας η επι-
βίωση είναι το μέλημα που πρωταγω-
νιστεί και οι απολογισμοί που ούτως
ή άλλως θα ακολουθήσουν είναι σε
αυτό το στάδιο, κομπάρσοι. Το μετά
δεν αντέχει στο εύθραυστο τώρα και
η ζωή, ζηλεύοντας τη λογοτεχνία, μας
κλείνει συνωμοτικά το μάτι.

Ο ουρανός είναι πιο γαλάζιος από
ποτέ, η άνοιξη μπήκε θριαμβευτικά,
κάποιος που δε γνωρίζει από πανδη-
μίες την έφτιαξε για μας και φέτος.
Αναμένοντας μια διαφορετική Ανά-
σταση, ο πληθυσμός παραμένει
σπίτι. Ή τουλάχιστον η πλειοψηφία
του πληθυσμού. Διότι πάντα και παν-
τού θα υπάρχουν ελαφρόμυαλοι που
δεν συνετίζονται ούτε από τις κρατι-
κές υποδείξεις ούτε από τις παρακλή-

σεις των ειδικών. Θα δρούσαν άραγε
το ίδιο απερίσκεπτα αν ο ιός απει-
λούσε όχι τους γηραιότερους αλλά τα
παιδιά τους; Δε θα το μάθουμε όσο
το νέφος του θανάτου που πλανάται
στην Ευρώπη γιγαν-
τώνεται και συμπα-
ρασύρει τα σύνορα:
Ιταλία, Ισπανία, Γαλ-
λία υποκύπτουν στη
λαίλαπα. Και έπεται
συνέχεια. Οι λαοί
κρατούν την ανάσα
τους και παρακολου-
θούν παγωμένοι. Ο
χειμώνας στις καρ-
διές αντιστέκεται. Κι
ο τρόμος παραμο-
νεύει. 

Η ενωμένη -στην
αγωνία- γηραιά
ήπειρος νοσεί και δεν είναι η παρθε-
νική της φορά. Πριν 102 χρόνια, τέ-
τοια εποχή, μια γρίπη που ανακηρύχ-
θηκε πανδημία στη χώρα που της
έδωσε το όνομά της, η Ισπανική
γρίπη, αφάνισε εκατομμύρια ανθρώ-
πων στη γη. Έπληττε κυρίως τους νε-
ότερους και ο θάνατος ερχόταν ανα-
πόφευκτα από πνευμονία με ακραία
αιμορραγικά φαινόμενα μέσα σε λί-

γες μέρες. Η επιστήμη της εποχής σή-
κωσε τα χέρια ψηλά, κι ο κόσμος
αφέθηκε στο έλεός της, ώσπου να ξε-
θυμάνει έπειτα από αρκετούς μήνες. 

Η Ελλάδα μέτρησε εκατοντάδες
θύματα, οικογένειες
ξεκληρίστηκαν, περι-
ουσίες αφανίστη-
καν, τα χτυπήματα
ήταν απανωτά και
σφοδρότατα σε χερ-
σαία και νησιωτική
επικράτεια.

Οι πρώτες γενικές
οδηγίες πρόληψης
αφορούσαν:  «Γαρ-
γαρισμούς δι’ οξυ-
γονούχου ύδατος
και τας αντισηπτικάς
εισπνοάς. Πρέπει να
αποφεύγουμε τας

ψύξεις, την υπερκόπωση και συγκεν-
τρώσεις παντός είδους και να τηρήται
η καθαριότης των εσωρούχων και
των χεριών». 

Πέρα από αυτό, έριδες γιατρών,
συσσίτια, λιτανείες, συστάσεις για εν
οίκω νοσηλεία και ένας κανόνας ορ-
θογραφίας: η γρίππη γράφεται με
ένα πι «διότι η λέξις παράγεται από
τον γρύπον, το ψαράδικο δίκτυο.

Όπερ έδει δείξαι». Κι αφού σάρωσε
τα πάντα στο πέρασμά του, το δίχτυ
της γρίπης με ένα πι πια, ξεψύχησε το
φθινόπωρο, με τη συμβολή των ενέ-
σεων Σουμπλιμέ του γιατρού Σέιλερ
εκ Βιέννης.

Σήμερα βρισκόμαστε λίγο πριν τη
κορύφωση ενός παρόμοιου δράμα-
τος. Η επιστήμη μοιάζει να παλεύει
αβοήθητη από τις συγκυρίες. Η γενι-
κευμένη λιτότητα χρόνων και η παγ-
κόσμια οικονομική κρίση άφησαν
πίσω τους ένα ταλαιπωρημένο σύ-
στημα υγείας, που στη παρούσα
φάση τραντάζεται από δυνατούς
ασύμμετρους κλυδωνισμούς. Θα τα
καταφέρει; Θα τα καταφέρουμε; Οι
πιο αισιόδοξοι πιστεύουν στην αν-
θρωπότητα. Οι ποιητές επίσης. Οι
κουρασμένοι γιατροί ακούν τα τιτιβί-
σματα των πουλιών στις σιωπηλές με-
γαλουπόλεις κι ελπίζουν πως τα γεγο-
νότα θα προκαλέσουν εκτός από
καλύτερη ποίηση -όπως έλεγε ο αγα-
πημένος Νάνος Βαλαωρίτης- και έναν
πιο ώριμο, συνειδητοποιημένο κό-
σμο. Τον κόσμο εκείνων που αγωνί-
στηκαν στο πλευρό μας. Όταν κά-
ποτε τελειώσει ο πόλεμος και
καταλαγιάσει η άχλη της δυστοπίας
και αφού μετρήσουμε πληγές και
απώλειες, οφείλουμε να επενδύ-
σουμε σ’ αυτούς που τώρα δεν παρέ-
δωσαν τα όπλα. 

«Θα κάτσω σπίτι, θ' αράξω σπίτι
λοιπόν απόψε, δεν πρόκειται να

βγω!
Θα κάτσω σπίτι, θ' αράξω σπίτι
κι άμα πεινάσω τηγανίζω καν'

αυγό.»
… μια προφητική πρόταση, πολλά

χρόνια πριν, από το Λουκιανό Κη-
λαηδόνη. Όμως, αν ζούσε σήμερα,
μπορεί να ξανακυκλοφορούσε το
τραγούδι, με στίχους προσαρμοσμέ-
νους στην πανδημία των ημερών
μας … κάπως έτσι: «…Θα κάτσω
σπίτι, θ' αράξω σπίτι, να μην κολ-
λήσω καν’ α κο-ρο-να-ϊ-ό»! Αλλά και
χωρίς το Λουκιανό, έχουμε καταιγι-
στεί από αυτόκλητους μουσικούς,
ερασιτέχνες ή και επαγγελματίες, οι
οποίοι μεταδίδουν διαδικτυακά την
πρόσφατη δουλειά τους, δηλ. γνω-
στές επιτυχίες, στις οποίες τα λόγια
έχουν αντικατασταθεί με στίχους που
αναφέρονται στον κοροναϊό… Δια-
σκεδαστικό!

Δεν υπάρχει αμφιβολία, βλέπον-
τας τα πράγματα από την αισιόδοξη
πλευρά τους, ότι σε λίγους μήνες η
πανδημία από τον κοροναϊό θα είναι
μια «ανάμνηση παλιά», όσο κι αν
μας ταλαιπώρησε. Από τη μια η ανα-

κάλυψη εμβολίου και των κατάλλη-
λων φαρμάκων, μια που σύσσωμος
ο ιατρικός κόσμος ερευνά αγωνιω-
δώς γι’ αυτό, από την άλλη η αλλαγή
των κλιματικών συνθηκών, καθώς
έχουμε ήδη περάσει στην Άνοιξη, η
ανθρωπότητα θα έχει ξε-περάσει μια
δοκιμασία, που μαζί με τις βαριές
απώλειες, μας άφησε και κάτι θετικό.
Αυτό είναι η κατανόηση της ανάγκης
για συνεργασία, για ομαδική δου-
λειά, για την χρησιμότητα της τήρη-
σης των νόμων και για την ανάγκη
να νοιαστούμε για το συνάνθρωπο.
Αν όλα αυτά δεν εμπεδωθούν και
δεν μείνουν παρακαταθήκη για το
μέλλον, τότε η πανδημία, μας άφησε
μόνο δεινά χωρίς κανένα θετικό αν-
τίκρισμα… Όμως, η λογική, μας οδη-
γεί στο συμπέρασμα ότι, από αυτή
την πρωτόγνωρη δοκιμασία θα προ-
κύψει κάτι. Αυτό είναι σίγουρο, αν
και τί θα είναι αυτό, δεν μπορεί κα-
νείς να το προβλέψει. Είναι όμως βέ-
βαιο ότι κάτι θα προκύψει, αφού η
ανθρωπότητα δεν είχε ποτέ στην εμ-
πειρία της μια τέτοια παγκόσμια κα-
τάσταση και ποτέ πριν δεν αναγκά-
στηκε ένα τόσο μεγάλο μέρος του
πληθυσμού της Γης να μείνει αυτο-

βούλως έγκλειστο και απομονωμένο
… στο σπίτι! Θα δούμε…

Προς το παρόν και επειδή βρισκό-
μαστε «στο μάτι του κυκλώνα», χρη-
σιμοποιούμε το μόνο μέσο ή το μόνο
φάρμακο που μπορεί να επιβραδύ-
νει το ρυθμό εξάπλωσης του ιού – το
προϊόν “Menoume Spiti”…σε διάφο-
ρες συσκευασίες! Αυτό είναι το σύν-
θημα με το οποίο οι υπεύθυνοι φο-
ρείς ενημερώνουν και συνιστούν
εναγωνίως στο κοινό, ελλείψει άλλης
επιλογής. Λοιπόν, τι κάνουμε μένον-
τας κλεισμένοι σπίτι; Το διαδίκτυο εί-
ναι γεμάτο με μηνύματα, συμβουλές
και οδηγίες, για το πώς θα περά-
σουμε καλύτερα το χρόνο μας στο
σπίτι. Και για να συνεννοούμαστε, το
«μένω σπίτι», στη νοηματική
γλώσσα, αποδίδεται με το σχήμα του
σπιτιού, με τα δύο χέρια ενωμένα
στις άκριες των δακτύλων και τις πα-
λάμες λυγισμένες σε ορθή γωνία,
ενώ ακολουθεί διπλό χτύπημα της

μιας γροθιάς πάνω στην άλλη.
Μένουμε σπίτι, λοιπόν, με τον

πρώτο λόγο να έχουν ο Η/Υ μας, το
τάμπλετ και το κινητό μας, μηνύματα
και βιντεο-κλήσεις σε φίλους και γνω-
στούς. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε
(στους άλλους απέξω) και πιο πολλά
ν’ ακούσουμε. Μετά; Μα … διαβά-
ζουμε ένα καλό βιβλίο… αν τα άλλα
μέλη της οικογένειας είναι «free» από
κινητά και υπολογιστές, παίζουμε ένα
επιτραπέζιο παιχνίδι... Ολοκληρώ-
νουμε κάποιες κατασκευές (ή επι-
σκευές) που εκκρεμούν ή ασχολού-
μαστε με κάποιο πάζλ… λύνουμε
σταυρόλεξα ή sudoku, ακούμε μου-
σική ή προχωρούμε σε καραόκε, αν
προτιμάτε… ή μαζευόμαστε όλοι και
ανοίγουμε παλιά άλμπουμ με φωτο-
γραφίες, για να βλέπουν και τα παι-
διά φάτσες συγγενών και φίλων,
γιατί όταν αργότερα θα έχουν την
περιέργεια να ρωτήσουν, δεν θα
βρίσκουν κάποιο για να τους δώσει

μιαν απάντηση… τακτοποιούμε τη
ντουλάπα μας, τη βιβλιοθήκη, το
γραφείο μας, τα ξυριστικά και τα
καλλυντικά μας!

Άλλο: Κάνουμε μπάνιο … όμως,
μπάνιο πραγματικό. Όχι το γνωστό
«ντουζάκι και φύγαμε». Γεμίζουμε (ή
μάλλον μισογεμίζουμε , για να απο-
φύγουμε την υπερχείλιση) τη μπα-
νιέρα με νερό… χλιαρό, με τα ανά-
λογα αρωματικά άλατα και τα
συναφή, φυσικά, για να μας καλμά-
ρει το νεύρα και όσο για τη σπατάλη
του νερού, του τόσο πολύτιμου, μην
ξεχνάμε και το τραγούδι του Γερμα-
νού: «Δυο – δυο, στη μπανιέρα, δυο
– δυο»!... Γενικά, ξε-κου-ρα-στεί-τε,
όσο μπορείτε. Και μην ξεχνάτε το
δεύτερο(*) κανόνα του τεμπέλη: «Ξε-
κουράσου, για να μπορέσεις ν’ απο-
λαύσεις την ανάπαυση»!

Μένουμε σπίτι, ειδικά τώρα που
έκλεισαν και οι λαϊκές… κι αν ξανα-
νοίξουν θα είναι η εικόνα της, σαν

καταβρεγμένη διαδήλωση. Οι πάγ-
κοι σε απόσταση 10 – 15 μ. δηλ.
ακόμα και να διασχίσουμε τη λαϊκή
με το Ι.Χ. μας!!! Και τι διατίθεται;
Μόνο κανένα φρούτο, άντε και κα-
νένα ζαρζαβατο- λαχανικό. Γενικά,
αν και δεν είναι σκόπιμο να εμπλα-
κούμε με τα πολιτικά, ιδιαίτερα σ’
αυτούς τους καιρούς, δεν μου άρεσε
ποτέ ο περιορισμός του λαϊκού χα-
ρακτήρα, ακόμη κι αν αυτό εφαρμό-
ζεται στις λαϊκές αγορές... Όταν τις
επισκέπτομαι θέλω ν’ ακούω φωνές,
στριμωξίδι, φασαρία, να πω μερικά
«…παρακαλώ να περάσω»… να ρίξω
και κάμποσα «με συγχωρείτε», σε
όσους ενόχλησα μέσα στη βιασύνη
μου… οι πωλητές να διαλαλούν και
να διαφημίζουν στη διαπασών,
πάνω στους πάγκους, την πραμάτεια
τους … είδη ένδυσης, υπόδησης,
είδη προικός, κουρτίνες, σεντόνια και
κατσαρολικά… και φυσικά, πάντα
μια στάση στην καντίνα (έχει ομοι-

οκαταληξία με την κα(ρα)ντίνα!). Να
ελέγξω πώς είναι η γεύση και τι
σχήμα έχουν τα σουβλάκια, σε ποια
θερμοκρασία σερβίρεται η μπύρα,
να δοκιμάσω (έστω και κατ’ εξαί-
ρεση) δειγματοληπτικά τις πατάτες…
αυτά. Ζητάω πολλά; Ούουουπς!!! Ξε-
χάσαμε το σπουδαιότερο, που θα
μπορούσαμε να κάνουμε κλεισμένοι
σπίτι … αν και –τελικά- δεν θα ανα-
φερθούμε σ’ αυτό. Όλοι γνωρίζουμε
περί τίνος πρόκειται και μάλιστα το
κρατούσαμε μέσα μας, τόση ώρα,
για να το αναφέρουμε ως ψεγάδι
στο άρθρο μας… Λάθος! Δεν το ξε-
χάσαμε, αλλά είναι απ’ αυτά που δεν
λέγονται… έργα, λοιπόν και όχι λό-
για. Είπαμε, τώρα… να μην το παρα-
κάνουμε, όμως!!!

(*) Ο πρώτος κανόνας του τεμ-
πέλη, είναι: «Μην κάνεις ποτέ, σή-
μερα, κάτι που μπορείς να κάμεις αύ-
ριο»!

Ep.Peripatitis@gmail.com
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Το νερό είναι φυσικός πόρος, που
παράγεται με ρυθμούς μη-προβλέψι-
μους, ασταθείς και ανεξέλεγκτους. Γι’
αυτό, πολύ σωστά, στο 1ο άρθρο της
Οδηγίας-Πλαισίου Διαχείρισης των
Υδατικών Πόρων του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
(60/2000/ΕΕ), ορίζεται ότι: Το νερό δεν
είναι εμπορικό προϊόν, όπως όλα τα άλλα,
αλλά αποτελεί κληρονομιά, που πρέπει να
προστατεύεται και να αντιμετωπίζεται ως τέ-
τοια. Πέραν όμως αυτού, είναι απαραί-
τητη η διασφάλιση της ποιότητας του
νερού ύδρευσης ακόμη και σε περι-
πτώσεις ‘’Έκτακτης ανάγκης’’, όπως
αυτή που η υφήλιος διανύει αυτόν τον
καιρό. Γι’ αυτό σε όλες σχεδόν τις χώ-
ρες του δυτικού κόσμου, όπως οι ΗΠΑ,
η Γερμανία,  η Ιαπωνία και οι Σκανδινα-
βικές χώρες, ο έλεγχος των Δημοτικών
Υπηρεσιών  Ύδρευσης  και Αποχέτευ-
σης, των γνωστών ΔΕΥΑ, είναι υπό δη-
μόσιο ή/και δημοτικό έλεγχο.   Στη μα-
κρά ιστορία της ανθρωπότητας από τα
προϊστορικά χρόνια, έχουν αναφερθεί
πολεμικές συρράξεις για το νερό, τυ-
χαίες ή/και εσκεμμένες μολύνσεις, ενώ
το νερό χρησιμοποιήθηκε ακόμη και ως
πολεμικό όπλο. Στον ιστότοπο
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_w
ars_before_1000) αναφέρονται οι πο-
λεμικεές συρράξεις, που έγιναν την
εποχή του Χαλκού (ca. 3200-1100 BC)
σε όλο τον κόσμο και αφορούσαν θέ-
ματα υδατικών πόρων. Οι περισσότε-
ρες έγιναν στην περιοχή της ανατολικής

Μεσογείου, όπου οι Μινωίτες  κυριαρ-
χούσαν για περισσότερο από δυο χιλιε-
τίες, χωρίς όμως να έχουν συμμετοχή
σε καμιά από αυτές τις πολεμικές συρ-
ράξεις. Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις
δρούσαν συμφιλιωτικά  μεταξύ των εμ-
πλεκόμενων.

Αργότερα το 550 π.Χ., ο Γάλλος σπη-
λαιολόγος Eric Zilliοti, αναφέρει ότι
σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, στην πε-
ριοχή της Καππαδοκίας ο βασιλιάς
Κροίσος συνεργάστηκε με το Θαλή το
Μιλήσιο, ο οποίος σχε-
δίασε  την εκτροπή του πο-
ταμού Άλυς, κατά τους αρ-
χαίους και Κιζιλιρμάκ
(Κόκκινο Ποτάμι) κατά τους
Τούρκους, για να γίνει δυ-
νατή η διάβασή του. Οι δια-
στάσεις της στοάς, που δια-
νοίχθηκε, όπως αναφέρει ο
Eric Zilliοti, είναι εντυπωσια-
κές: 9 m φάρδος, 2 m ύψος
και 177 m μήκος. Κατά τις
εκτιμήσεις του πρέπει να
αφαιρέθηκαν 12.800 ton
μπάζα. Έτσι, μπόρεσαν να περάσουν
τον ποταμό τα στρατεύματα του Κροί-
σου και να επιτεθούν  σε αυτά του
Πέρση Κύρου Β’.

Σε άλλες περιπτώσεις, αναφέρεται
εσκεμμένη μόλυνση του νερού ύδρευ-
σης, με χρήση εκχυλισμάτων δηλητη-
ριωδών φυτών, ή απόρριψη πτωμάτων
ζώων ή υγρών αποβλήτων εντός πηγα-
διών ή δεξαμενών. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα αποτελεί η φωκική πόλη της
Κίρρας, κοντά στη σημερινή Ιτέα. Οι
κάτοικοί της καταπάτησαν το 590 π.Χ.
κτήματα του μαντείου των
Δελφών. Αμέσως το Αμφικτιονικό συνέ-
δριο κήρυξε πόλεμο κατά των ιερόσυ-
λων (γνωστός ως Α’ ιερός πόλεμος).
Επικεφαλής  της συμμαχίας Αθήνας και
Σικυώνας ήταν ο Κλεισθένης και ο Ευ-
ρύλοχος. Ο πόλεμος  διήρκεσε 10 χρό-
νια. Η Κίρρα πολιορκήθηκε από στεριά
και θάλασσα, τελικά, όμως υπέκυψε
μόνο όταν οι πολιορκητές δηλητηρία-
σαν τις πηγές, που υδροδοτούσαν την
πόλη, με το δηλητηριώδες φυτό ελλέ-

βορο. Επίσης, πιθανολογείται ότι ο Μέ-
γας Αλέξανδρος πέθανε αφού ήπιε
κρασί, που περιείχε ελλέβορο. 

Άλλο παράδειγμα, είναι ο Πελοπον-
νησιακός Πόλεμος. Κατά τη διάρκεια
του δεύτερου έτους του πολέμου, το
430 π.Χ., οι Σπαρτιάτες μόλυναν με
υγρά απόβλητα (κοπρανώδη κολοβα-
κτηρίδια) την κεντρική δεξαμενή υδρο-
δότησης στον Πειραιά, που αποτελού-
σαν και τη κύρια πηγή υδροδότησης

της Αθήνας. Ιστορικά δεδομένα δεί-
χνουν ότι η μόλυνση του νερού προκά-
λεσε το λοιμό της Αθήνας στη διάρκεια
του καλοκαιριού του δεύτερου έτους
του πολέμου 430-429 π.Χ. O Θουκυδί-
δης αναφέρει ότι ο λοιμός, από το μο-
λυσμένο νερό, έπληξε πρώτα τον Πει-
ραιά και μετά την Αθήνα
(Πελοποννησιακός Πολεμικός Βιβλίο ΙΙ,
48 2). Τέλος, οι Ρωμαίοι με εκτροπή πη-
γών πόσιμου νερού κατόρθωσαν να
ολοκληρώσουν την κατάληψη πολιορ-
κημένων πόλεων, όπως: (α) την παλαιά
πόλη Ισαυρία στη νοτιοανατολική πα-
ραλιακή περιοχή της  Μικρής
Ασίας (έναντι της Κύπρου) γύρω στο
75 π.Χ. και (β) την πόλη Uxellodunum
στην Ακουιτανία στη νότια Γαλλία,
όπου μια ομάδα Γάλλων καλλιεργητών
από την Αλεσία, κυνηγημένοι από τα
Ρωμαϊκά στρατεύματα το 52 π.Χ., κατα-
φύγιο.

Και τώρα, μετά από αυτά τα ιστορικά
γεγονότα, πίσω στην τρέχουσα επικαι-
ρότητα. Ο ιός COVID-19 δεν έχει μέχρι

σήμερα ανιχνευθεί σε πηγές πόσιμου
νερού,  η μετάδοση με το νερό δεν έχει
επιβεβαιωθεί και δεν υπάρχουν στοι-
χεία σχετικά με την επιβίωση του ιού
COVID-19 στο πόσιμο νερό ή στα υγρά
απόβλητα. Όμως, αποτελεί μια καλή
ευκαιρία για να προετοιμαστούμε για
τα χειρότερα, “κι’ αχρείαστα να είναι’’.
Συγκεκριμένα:

(α) Οι φορείς διαχείρισης του πόσι-
μου νερού (όπως η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ,

και οι ΔΕΥΑ) να καταρτίσουν
Σχέδια Ασφάλειας Νερού,
που να διασφαλίζουν την ποι-
ότητα του πόσιμου νερού
σύμφωνα με τις κατευθυντή-
ριες οδηγίες της Οδηγίας
98/83/ΕΕ, που έχει ενσωμα-
τωθεί στην Ελληνική Νομο-
θεσία με την αριθμό
Υ2/2600/2001 ΚΥΑ και αυ-
τές του Παγκόσμιου οργανι-
σμού Υγείας (ΠΟΥ) για την
ποιότητα του πόσιμου νε-
ρού. Αυτά τα σχέδια θεω-

ρούνται ως το πιο αποτελεσματικό
μέσο για τη συνεχή εξασφάλιση της
ασφάλειας και αποδοχής της παροχής
πόσιμου νερού. Απαιτούν εκτίμηση της
επικινδυνότητας, που περιλαμβάνει όλα
τα αναγκαία βήματα στην παροχή νε-
ρού από τη λεκάνη απορροής μέχρι τον
καταναλωτή, ακολουθούμενη από την
εφαρμογή και την παρακολούθηση των
μέτρων ελέγχου διαχείρισης κινδύνου,
με έμφαση στους κινδύνους υψηλής
προτεραιότητας.

(β) Επίσης, πρέπει να γίνουν Σχέδια
για τη διαχείριση και κυρίως τη λειτουρ-
γία των υποδομών ύδρευσης Εκτάκτου
Ανάγκης, σύμφωνα με το Σχέδιο του
Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ.
ΑΕ). 

Το Σχέδιο αυτό δημοσιοποιήθηκε
πρόσφατα και αποτελεί μια πρωτοπο-
ριακή αν όχι σε Ευρωπαϊκό σίγουρα σε
Εθνικό επίπεδο. Μπράβο σε όσους το
σχεδίασαν και το υλοποίησαν και μα-
κάρι να είναι αχρείαστο. ‘’Κάλλιον το
προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν’’ Ιπποκρά-
της (460-370 π.Χ.).

“Στοπ. Και τούτο θα περάσει!”

Την φράση  αυτήν δεν την είπε
μόνο, αλλά και την έγραψε κατά το
έτος 1932 περίπου με κεφαλαία
γράμματα έξω από το καφενείο του
ένας συγχωριανός μου, όταν βρέ-
θηκε σε πολύ δύσκολη οικονομική
κατάσταση. Πρόκειται για τον Χαρά-
λαμπο Τσαγκαράκη  ή Καπνιστήρη
ή Τσιγαρά.  Τα νοήματα της είναι εύ-
γλωττα. Δεν είναι δυσνόητα. Αυτές
οι δυο-τρεις λεξούλες μιλούν με πει-
στικότητα για την αξία που έχει η αι-
σιοδοξία, η ελπίδα και το ψυχικό
σθένος  του ανθρώπου.

Ο Καπνιστήρης ήταν μπάρμπας
μου. Ήταν άνθρωπος πολυμήχανος,
δραστήριος και πολυτεχνίτης.  Εκτός
από γεωργός ήταν λυράρης και τα-
χυδρόμος, δεδομένου ότι κατά τα-
κτά διαστήματα κατέβαινε στο Ηρά-
κλειο και εγέμιζε  μια χαρτέλλα με
επιστολές και τις διένειμε στα χωριά
του ορεινού Μαλεβυζίου.  Ήταν
ακόμη και καφετζής. Το καφενείο
του όμως υπολειτουργούσε εκ των
πραγμάτων, λόγω της παράλληλης
απασχόλησης του ως ταχυδρόμος.
Εκείνη όμως την εποχή, την εποχή
του «κράχ» υπολειτουργούσε έτι πε-
ρισσότερο, σε σημείο, που το λούξι
κάθε βράδυ να καίει σχεδόν

τσάμπα. Μ’ αυτό τον τρόπο πήγε να
δημιουργηθεί μια αφόρητη κατά-
σταση.  Μόλις ο Καπνιστήρης είδε
να καταφθάνουν χαλεποί καιροί
πήρε τις αποφάσεις του.  Σκέφθηκε
ότι πέρασε πολλές μπόρες. 

Έζησε την Τουρκοκρατία, έζησε
τους Βαλκανικούς πολέμους, τον
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, την Μι-
κρασιατική καταστροφή, αλλαξοβα-
σιλίκια και ένα σωρό πραξικοπή-
ματα. Και όμως όλα πέρασαν.
Συνεπώς σκέφθηκε ότι και τούτο θα
περάσει. Η πρώτη ενέργεια, που
είχε να κάνει ήταν να το γράψει έξω
από το καφενείο του.  Ήθελε να το
κάνει ταμπέλα, να το κάνει κολα-
ούζο. Έγραψε, λοιπόν, με κεφαλαία
γράμματα: «ΣΤΟΠ. ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ  ΘΑ
ΠΕΡΑΣΕΙ!». Έβαλε και θαυμαστικό,
όχι για να δείξει τον θαυμασμό του.
Απεναντίας ήθελε να εξωτερικεύσει
τον εσωτερικό του κόσμο.  Ήθελε να
δείξει τα συναισθήματα του.  Ήθελε
να δείξει την αντίθεση του στη νέα
κατάσταση και την αποφασιστικό-
τητα του για να την ανατρέψει, διότι
η κρίση μπορεί να γεννά κρίση,
γεννά όμως και ιδέες και ευκαιρίες
και κροίσους.  Η επόμενη ενέργεια
του ήταν να βγάλει τη λύρα του από
την βαλίτσα της και να αρχίσει να
παίζει και να τραγουδεί ολομόναχος.
Μ’ αυτό τον τρόπο είπε «ΟΧΙ»  στην
ανησυχητική ησυχία και στην απρα-
ξία.

Κάθε βράδυ η μεσοχωριά, που
βρισκόταν το καφενείο του, είχε την
τιμητική της.  Ο γλυκός  και απαλός
απόηχος της λύρας του, απλωνόταν
στα Γωνιανά σοκάκια από το Μα-
σκάλι μέχρι την πέρα γειτονιά.  Από

την μια άκρη του χωριού στην άλλη.
Η γλυκιά φωνή του γινόταν ακόμη
πιο γλυκιά μέσα στης νύκτας τη σι-
γαλιά.  Οι νυκτερινοί παραπονιάρι-
κοι σκοποί έγιναν πόλος έλξης πελα-
τών.  Σιγά - σιγά,  ένας- ένας άρχισε
να εμφανίζεται.  Μέσα σε μικρό
χρονικό διάστημα το καφενείο άρ-
χισε να παίρνει τα πάνω του. Ένας
μάλιστα καλός πελάτης και καλός με-
ρακλής τον προέτρεψε να εγκαταλεί-
ψει την τσάντα του ταχυδρόμου και
να ασχοληθεί κατά κόρο με το καφε-
νείο του.  Του είπε, λοιπόν, ένα
βράδυ μ’ ένα δίστιχο:
«Ήθελα και να κάτεχα, τι θέλεις τη χαρ-
τέλλα
και σπαταλάς το χρόνο σου να κάνεις
πηγαινέλα»

Με την υπομονή του και την επι-
μονή του ο μπάρμπας μου ξεπέ-
ρασε τα προβλήματα του.  Είμαι σί-
γουρος ότι αν ζούσε σήμερο θα
ξανάπιανε τη λύρα του και στα χρό-
νια της οικονομικής κρίσης, η οποία
δυστυχώς δεν ήταν σκέτη οικονο-
μική κρίση.  Ήταν κρίση ηθικών
αξιών και κρίση θεσμών, δεδομένου
ότι αυτοί που μας κυβερνούσαν εί-
χαν ξεχαρβαλώσει το κράτος και εί-
χαν μετατρέψει την Ελληνική οικονο-
μία σε πίθο των Δαναϊδων.

.  Είμαι σίγουρος ότι αν ζούσε,  θα
έπιανε τη λύρα του για μια ακόμη
φορά, για να τραγουδήσει από το
μπαλκόνι του καφενείου του, τώρα,
τον Μάρτη του 2020, όπως η Ισπα-
νίδα σοπράνο, στέλνοντας το μή-
νυμα ότι μένοντας στο σπίτι του ο
καθένας από εμάς και κλείνοντας
την πόρτα στον κοροναϊό  ΚΑΙ
ΤΟΥΤΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.

Θα κάτσω σπίτι…

Ασύμμετρη πρόκληση
Του Δημοσθένη   
Μαρκατάτου                                         

Της Αφροδίτης 
Φραγκιαδουλάκη

Του Α. Ν. 
Αγγελάκη

Η αναγκαιότητα του ΕΣΥ ήταν και παραμένει διαχρονική
Το σύστημα δημόσιας υγείας

έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί με
επάρκεια στην πρωτοφανή και ανα-
πάντεχη δοκιμασία της πανδημίας.

Σκοπός των κυβερνητικών    μέ-
τρων, εκτός της ανάσχεσης διάδο-
σης του Ιού, είναι και να κρατηθεί
όρθιο το σύστημα υγείας, για να
μην γίνομε ΙΤΑΛΙΑ και να χρει-
αστούν στρατιωτικά καμιόνια αντι-
καθιστώντας τα γραφεία κηδειών.

Η πανδημία που μας πλήττει τον
τελευταίο καιρό, χωρίς να γνωρί-
ζομε που θα φτάσει, έρχεται για να
μας υπενθυμίσει –μεταξύ άλλων- ότι
ακόμη και την εποχή των επιτευγ-
μάτων για τον ανεπτυγμένο κόσμο,
στο βάθος παραμένομε ευάλωτοι,
αδύναμοι και συνήθως ανυπερά-
σπιστοι.

Ο κοινός πολίτης επομένως, σε
σχέση με το μέγιστο αγαθό της
υγείας του, ανέκαθεν είχε την
ανάγκη    ενός συστήματος υγείας
πρωτίστως εθνικού, το οποίο
να  διασφαλίζει  διαχρονικά την πε-
ρίθαλψη του ανθρώπινα και αποτε-
λεσματικά.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτε-
λεί για κάθε χώρα και  κάθε κυβέρ-
νηση ένα εργαλείο   δύναμης, ευ-
στάθειας και υπερηφάνειας, γιατί ο
λαός, τον οποίο υπηρετεί, είναι
ασφαλής όσον αφορά την υγεία
του, πολλώ δε μάλλον όταν μαστίζε-

ται από κάποια ύπουλη πανδημία.
Για φανταστείτε την κάθε κυβέρ-

νηση και το λαό της, αν μέσα σε
αυτή  την λαίλαπα, σήμερα δεν είχε
αυτό το ΕΡΓΑΛΕΙΟ στη φαρέτρα
της, με ποιο τρόπο θα αντιμετώπιζε
την κατάσταση

Οι παραπάνω σκέψεις μοι-
ραία με φέρνουν –ίσως και πολλούς
από σας- 37 χρόνια πίσω στο 1983,
όταν η τότε κυβέρνηση του κακού
για κάποιους ΠΑΣΟΚ, (μερικοί από
τους οποίους σήμερα ομνύουν στο
ΕΣΥ) στα πλαίσια της μεταρρύθμι-
σης και αναβάθμισης της Δημόσιας
Υγείας και της λειτουργικής ενοποί-
ησης των δημοσίων υποδομών πε-
ρίθαλψης. Σκοπός του η Ιατροφαρ-
μακευτική και Νοσηλευτική κάλυψη
των αναγκών του Ελληνικού πληθυ-

σμού μέσω της παροχής δωρεάν
υπηρεσιών.

Η μεταρρύθμιση αυτή    έγινε
πράξη με το Ν.1397/1983, παρά τις
οργανωμένες αντιδράσεις πολλών
κατεστημένων συντεχνιακών και
πολιτικών δυνάμεων του τόπου,
αφού εθίγοντο πολλά και μεγάλα
συμφέροντα, γιατί εισήγαγε την
πλήρη και αποκλειστική απασχό-
ληση των νοσοκομειακών γιατρών,
καθώς τους απαγορεύτηκε να
ασκούν παράλληλα ιδιωτική Ια-
τρική, αλλά και απαγόρευε την
ίδρυση ιδιωτικών κλινικών. 

Αφού πέρασε από πολλές συμ-
πληγάδες, τελικά το ΕΣΥ επικράτησε
σχεδόν

στην αρχική του φιλοσοφία και γι
αυτό ακόμη και σήμερα, παρά την
διαχρονική αποστέωση του, παρα-
μένει δυνατό και κυρίως χρήσιμο
για τους χρήστες του.

Είμαι βέβαιος πως, οι πρωτεργά-
τες του ΕΣΥ Α.Παπανδρέου –Π.Αυ-
γερινός και Γ.Γενηματάς, θα είναι
σήμερα χαρούμενοι γιατί όπως φαί-
νεται, η αναγκαιότητά του ήταν
και παραμένει διαχρονική κυ-
ρίως για τον λαό, αλλά και για τις
εκάστοτε κυβερνήσεις.

*Ο Τίτος Ταγαράκης 
είναι επίτιμος δικηγόρος, 

τ. πρόεδρος Νομαρχιακού 
Συμβουλου Ηρακλείου

Του Τίτου 
Ταγαράκη*
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Το φυτό Ελλέβορος ο κυκλόφυλλος
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ΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗ ΜΟΔΑ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Π»

Η καραντίνα θέλει ενωμένη κοινότητα 
και απογευματινά τραγούδια στα μπαλκόνια

Ψυχραιμία, θέληση, θετικές
σκέψεις, συλλογική στήριξη
και ένωση με τους συμπολίτες
μας είναι τα χαρακτηριστικά
που πρέπει να διατηρήσουμε
κατά την διάρκεια της καραν-
τίνας σύμφωνα με τον Αλέξαν-
δρος Σαμόλη. Ο Αλέξανδρος
κατάγεται από το Ηράκλειο
Κρήτης, ζει περίπου 7 χρόνια
στην Ιταλία, συγκεκριμένα
στην Ρώμη και εργάζεται σε
μεγάλη επώνυμη αλυσίδα μό-
δας υψηλής ποιότητας. Δια-
νύει την 14η ημέρα της κα-
ραντίνας και μέσα από την
«Π» μοιράζεται την εμπειρία
του από τις κρίσιμες ημέρες
στην Ιταλία και τον επιβεβλη-
μένο αυτοπεριορισμό.  Ανα-
φέρει ποιο είναι το πιο δύ-
σκολο κομμάτι της όλης
υπόθεσης, αλλά και την προ-
σπάθεια των συμπολιτών να
ενωθούν και να στηρίξουν ο
ένας τον άλλο προκειμένου να
μείνουν δυνατοί και να αντιμε-
τωπίσουν αυτόν τον αόρατο
εχθρό.  Η απαγόρευση της κυ-
κλοφορίας είναι μια δύσκολη
υπόθεση για πρακτικούς αλλά
και ψυχολογικούς λόγους,
όμως χρειάζεται ο απαραίτη-
τος συμβιβασμός με το νέο
μέτρο και η συνειδητοποι-
ημένη αποδοχή του από μέ-
ρους μας. Όπως τονίζει ο
ίδιος: ‘’Αυτήν την στιγμή το να
μην κάνουμε απολύτως τίποτα
είναι το καλύτερο”. 

-Γιατί εξαπλώθηκε ρα-
γδαία ο κοροναϊός στην
Ιταλία και πότε αρχίσατε να
αντιλαμβάνεστε την σοβα-
ρότητα της κατάστασης;

-Το γιατί εξαπλώθηκε τόσο
γρήγορα δεν το ξέρω αλλά
από ότι αντιληφθήκαμε εδώ,
κυρίως το πρόβλημα ήταν η
περίοδος που ο ασθενής έχει
τον ιό αλλά χωρίς συμπτώ-

ματα. Οπότε χωρίς να το αντι-
ληφθεί συνεχίζει και τον μετα-
δίδει. Χρονικά, την Κυριακή 8
Μαρτίου η Ιταλία άρχισε να
παίρνει αυστηρά μέτρα και
μέσα σε 3 μέρες η χώρα
μπήκε σε καραντίνα. Από κά-
ποια άρθρα που έχω διαβάσει
πολλές χώρες σε μερικές εβδο-
μάδες θα είναι στην ίδια θέση,
δυστυχώς. 

-Πώς είναι να ζεις σε μια
χώρα με καθολική απαγό-
ρευση κυκλοφορίας;

-Η εμπειρία της απαγόρευ-
σης της κυκλοφορίας είναι
πολύ δύσκολη από πολλές
απόψεις, το μόνο που μας επι-
τρέπεται είναι αγορά τροφί-
μων και φαρμάκων, τηρώντας
πάντα τους ενδεδειγμένους
κανόνες υγιεινής. Το πιο δύ-
σκολο κομμάτι είναι το ψυχο-
λογικό και λόγω της απαγό-
ρευσης κυκλοφορίας αλλά και
από τις ειδήσεις της χώρας
που προς το παρόν δεν είναι
καθόλου θετικές. 

-Πόσο άλλαξε η καθημε-
ρινότητά σου;

-Η καθημερινότητα μου άλ-
λαξε ριζικά, είμαι συνηθισμέ-
νος σε πολύ γεμάτες ημέρες
με πολλές διαφορετικές ασχο-
λίες και ξαφνικά έχω πολύ
ελεύθερο χρόνο και λίγες επι-
λογές για να τον αξιοποιήσω.
Προσπαθούμε όλοι μας να
βρούμε καινούριους τρόπους
απασχόλησης μέσα στο σπίτι
και να παραμείνουμε ψύχραι-
μοι.  Το πιο δύσκολο κομμάτι
θεωρώ είναι να συνηθίσουμε
στην ιδέα ότι αυτήν την
στιγμή το να μην κάνουμε
απολύτως τίποτα είναι το κα-
λύτερο, πολλοί με ρώτησαν
για ποιο λόγο δεν γύρισα στη
χώρα μου σε αυτή τη δύ-
σκολη στιγμή και απαντάω σε
όλους το ίδιο, η οποιαδήποτε
μετακίνηση σε αυτήν την χρο-
νική στιγμή θα χειροτερέψει
τη κατάσταση και τη συνέχιση
μετάδοσης του συγκεκριμέ-
νου ιού.

- Ποια είναι η κατάσταση
που επικρατεί αυτή την
στιγμή στην Ιταλία;

-Κάποιος πανικός προφα-

νώς και υπάρχει, όπως είπα
παραπάνω η αλλαγή ήταν
πολύ απότομη και δραστική,
φαίνεται όμως ότι όσο περ-
νούν οι μέρες όλο και περισ-
σότεροι σκέφτονται το ζήτημα
υπεύθυνα και προσπαθούν να
παραμένουν ψύχραιμοι και
θετικοί, κάθε απόγευμα στις 6
έχουμε το ραντεβού μας στα
μπαλκόνια με τους γείτονες
μας, λέμε τα νέα μας από μα-
κριά και τραγουδάμε τραγού-
δια για να μας φτιάξει η διά-
θεση. Υπάρχει καλή θέληση
και θεωρώ ότι σε γενικές
γραμμές οι άνθρωποι έχουν
ενωθεί για να νικήσουν αυτήν
την δύσκολη κατάσταση.
Όσον αφορά τις μικρές μας
βόλτες σε σούπερ μάρκετ και
φαρμακεία, υπάρχουν συγκε-
κριμένοι κανονισμοί ανάλογα
με τη χωρητικότητα του κατα-
στήματος αλλά σε γενικό επί-
πεδο ο μέγιστος αριθμός σε
ένα μέσο σούπερ μάρκετ είναι
20 πελάτες, με γάντια μιας
χρήσης που σου παρέχει το
ανάλογο κατάστημά. Υπήρξε
μεγάλος πανικός και υπερ-
βολή τις πρώτες μέρες από τη
μεριά των πολιτών (ψώνια για
μήνες και υπερκατανάλωση
προϊόντων μακράς διάρκειας)
αλλά ευτυχώς φαίνεται να
έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα. 

- Υπάρχει κάποια ενημέ-
ρωση από την Ιταλική κυ-
βέρνηση για την χρονική
διάρκεια της καραντίνας ή
επικρατεί μια αβεβαιότητα;

-Η αρχική ενημέρωση για
την διάρκεια της καραντίνας
ήταν έως τις 3 Απριλίου αλλά
δυστυχώς στις 22 Μαρτίου η
κυβέρνηση ανακοίνωσε παρά-
ταση χωρίς κάποια συγκεκρι-
μένη ημερομηνία ακόμα. Ας
ελπίσουμε ότι τα μέτρα θα
έχουν θετικά αποτελέσματα
σύντομα και η χώρα θα βγει
από αυτή τη δύσκολη κατά-
σταση.

Της Εύας Διλβόη

Ο Αλέξανδρος Σαμόλης

Ο Α. ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

“Ζούμε τραγικά πράγματα...”

“Ζούμε τραγικά πράγματα.Δεν
περίμενα  ποτέ  στη  ζωή μου  να
ζούσαμε  αυτά  τα  πράγματα. Το
ηθικό  του  κόσμου  πολύ  πεσμένο…
αλλα  τι  να  κάνουμε…..κλεισμένοι
στα  σπίτια  μας”. Με τα παραπάνω
λόγα περιγράφει στην “Π” τι συμ-
βαίνει αυτό το διάστημα στη μα-
κρινή Αυστραλία ο πρόεδρος της
Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας
και Νέας Ζηλανδίας, κ. Αντώνης
Τσουρδαλάκης. 

Όπως αναφέρει, ο κόσμος  έχει
φοβηθεί  και  τρέχει  στα καταστή-
ματα και ψωνίζει πράγματα  σε με-
γάλες ποσότητες με αποτέλεσμα να
έχουν βάλει στα σουπερμάρκετ και
τα φαρμακεία  ειδικούς φρουρούς
να δίνουν στον κόσμο τα πράγματα,
γιατί  οι καταναλωτές μαλώνουν
ακόμα και για το χαρτί υγείας.
“Υπάρχουν ουρές του κόσμου στα
φαγώσιμα προϊόντα,  αν και  δεν
μπορώ  να  καταλάβω γιατί  ο κό-
σμος είναι  έτσι διότι  η Αυστραλία
παράγει  το 95%  των προϊόντων
που καταναλώνει.  Εντωμεταξύ,  δεν
υπάρχουν  μάσκες,  δεν  υπάρχουν
απολυμαντικά  και  γενικά  υλικά κα-
θαριότητας  και  αναγκαζόμαστε  να
τα  αγοράζουμε στην μαύρη  αγορά,
σε πολύ  ψηλές  τιμές”, αναφέρει.

Κάποια  λίγα  ιδιωτικά  σχολεία
έχουν κλείσει  και κάνουν οι μαθητές
μαθήματα  με  ηλεκτρονική μορφή
με τους  δασκάλους  τους, αν και  ο
πρωθυπουργός  δεν έχει  ζητήσει να
κλείσουν τα  σχολεία  για να μην βά-
λει μεγαλύτερο  βάρος στην οικονο-
μία, διότι  το αποτέλεσμα είναι ότι
εάν τα παιδιά είναι στο σπίτι, θα
αναγκαστούν αρκετοί γονείς να
αφήσουν την εργασία τους για να τα
προσέχουν,  άρα  ζητά  να  μείνουν
ανοιχτά…

“Ο  πρωθυπουργός  μας  έχει  κά-
νει  τραγικά  λάθη, όπως και  με  τις
πρόσφατες  πυρκαγιές. Βασικά  άρ-
γησε πάρα  πολύ  να  αντιδράσει
και  να  πάρει  μέτρα, με αποτέλε-
σμα  να  έχει  κυκλοφορήσει  ο ιός
πολύ  γρήγορα.  Μόλις  την περα-
σμένη βδομάδα  έκλεισε  τα  σύ-
νορα… άργησε πάρα  πολύ.   Εαν

είχε  κλείσει  τα  σύ-
νορα  νωρίτερα  δεν
θα  είχαμε  τόσο
μεγάλο  πρό-
βλημα  τωρα,
διότι  η χώρα
μας δεν έχει
πολλα  σύνορα,
αφού είναι  ένα
μεγάλο  νησί.

Από  παροικια-
κής  πλευράς  δεν  

το  συζητάω, όλα  έπρεπε  να  ακυ-
ρωθούν -  Παρέλαση και  Τελετή
της  Εθνικής  Επετείου, όλες  οι  εκ-
δηλώσεις  για  τη Μάχης  της Κρητης
φέτος,  έχουν ακυρωθεί, η επίσκεψη
των Ενοπλων Δυνάμενων από την
Ελλάδα  οι Κρητες  Καλλιτέχνες,  ενώ
με  τους  περιορισμούς  της  κυβέρ-
νησης δεν  μπορούν ούτε τα  παιδιά
να  κάνουν τα  μαθήματα  χορού,
και  μουσικής  στους  Συλλόγους  σε
όλη  την Αυστραλία, με  αποτέλεσμα
να  έχουν  ναρκώσει  τα  Κρητικά
σωματεία  μας. Εντελώς”, περιγρά-

φει ο κ. Τσουρδαλάκης.
Αναφέρει, επίσης,
πως χιλιάδες  έχουν

σταματήσει  από
την  εργασία  τους
χωρίς  πληρωμή.
“Εγώ  έχω  πάθει
μεγάλη  ζημιά
αφού  μου  έχουν
ακυρωθεί  όλοι  οι
γάμοι,  βαφτίσεις,

αρραβώνες  κτλ.  στο
κέντρο  μου μέχρι  και

το  τέλος  του  Μαΐου,
άρα   είμαι  χωρίς

εισόδημα  για
τρεις  μή-

ν ε ς …

και  φανταστείτε  Θα  περάσουν
αρκετά  χρόνια  να επανέλθουμε  οι-
κονομικά  από  αυτή  την  λαίλαπα
που  μας  έχει  βρει”, περιγράφει.

Επίσης, την περασμένη βδομάδα
ανακοίνωσε  ο  Σεβασμιότατος  Αρ-
χιεπίσκοπος  Αυστραλίας  κ.κ. Μα-
κάριος το  κλείσιμο  των  εκκλησιών,
Θα  λειτουργούν  οι  εκκλησίες
μόνο  από  τους  ιερείς και  τους
ψάλτες χωρίς  πιστούς.  Οι  Γάμοι,
κηδείες και βαφτίσεις  είναι  μόνο
με τους  γονείς και τους κουμπά-
ρους.

Της Κατερίνας Μυλωνά

Ο πρόεδρος της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, 
κ. Αντώνης Τσουρδαλάκης 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΑ… ΕΣΩΨΥΧΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ «Π»

Ιστορίες τρέλας και υστερίας 
στους διαδρόμους των σούπερ-μάρκετ

Ε
ίναι οι  μικροί ήρωες της κα-
θημερινότητάς μας, οι οποίοι
αυτές τις ημέρες  τρέχουν
σαν τον αείμνηστο… Θα-
νάση Βέγγο για να εξυπηρε-

τήσουν τους χιλιάδες καταναλωτές που
σπεύδουν στα σούπερ-μάρκετ, «πα-
κέτο» με τον πανικό, την ανασφάλεια,
την ξεροκεφαλιά και την αγένεια. «Χτυ-
πούν» 12ωρα, χωρίς ρεπό, δεν προλα-
βαίνουν ούτε να ξαποστάσουν, όμως
έχουν δύο χέρια και δύο πόδια. Η πίεση
της δουλειάς είναι τόσο ασφυκτική που
κάποιοι έχουν ξεχάσει και το όνομα
τους. Δεν είναι υπεράνθρωποι. Παρά
ταύτα  είναι …υποχρεωμένοι  να λει-
τουργούν σαν ρομπότ. Δεν έχουν δι-
καίωμα  να κουράζονται, να  παραπονι-
ούνται, να  φοβούνται μήπως
μεταδώσουν τον κοροναϊό στις δικές
τους οικογένειες. Είναι υποχρεωμένοι
να στέκονται «σούζα»  απέναντι στους
αγενείς πελάτες, διότι ακόμα και σε
καιρό πανδημίας «ο πελάτης έχει πάντα
δίκιο».  Οφείλουν να χαμογελούν και να
κάνουν τεμενάδες  και ας παίρνουν
κρυφά βαθιές ανάσες να …ξορκίσουν
τα νεύρα και το κακό.

Πήγαμε  σούπερ-μάρκετ και φρίξαμε
με τους… Ελληνάρες ανυπόμονους κα-
ταναλωτές, τους βιαστικούς και κακομα-
θημένους  που διακατέχονται από τη
λογική: «σου δίνω τα λεφτά μου, θα με
προσκυνήσεις». «Σε πληρώνω, θα πάρω
όλα τα αντισηπτικά εγώ».  Παρά τις

εξαγγελίες,  στα σούπερ-μάρκετ δεν
υπάρχει αυστηρή εφαρμογή των μέ-
τρων, με ευθύνη των ίδιων των κατανα-
λωτών και με συνευθύνη- κατά την
κρίση μας- των εταιρειών που εξακο-
λουθούν να επιδεικνύουν απεριόριστη
ανοχή για να μην κακοκαρδίσουν τον
καταναλωτή.

Ακόμα, οφείλουμε να παρατηρή-
σουμε (για την ιστορία)  ότι η δήθεν αλ-
ληλεγγύη στους εργαζόμενους για τις
Κυριακές περιορίζεται αυστηρά στις
καρδούλες και στα like του facebook.
Στην πραγματικότητα… μόνο για την
πάρτη μας λειτουργούμε. Την Κυριακή,
λίγα λεπτά πριν από το κλείσιμο  υπήρ-
χαν ουρές και διαμαρτυρίες.

Συνομιλήσαμε με  εργαζόμενους
ανώνυμα  γιατί πέραν από το φόβο του
κοροναϊού, υπάρχει και ο φόβος μήπως
στοχοποιηθούν ή παρερμηνευθούν τα
λεγόμενα τους.  Ζητήσαμε να μας εκ-
φράσουν πώς βιώνουν αυτό τον …πό-
λεμο. Κάποιοι έχουν πάρει άδειες ειδι-
κού σκοπού, οι περισσότεροι όμως
βρίσκονται στα πόστα τους από φιλό-
τιμο και ας συγκαταλέγονται οι ίδιοι ή
συγγενικά τους πρόσωπα στις ευπαθείς
ομάδες. 

Ο παππούς έπαθε υστερία…

Τέτοια κίνηση ούτε στις γιορτές των
Χριστουγέννων. Καθημερινά σε μεγάλα
σούπερ-μάρκετ εξυπηρετούνται περισ-
σότεροι από 1.200-1.300 καταναλωτές
(με βάση τις αποδείξεις). Όταν ακόμα
στην Ελλάδα τα κρούσματα ήταν μόλις

δύο, από πολύ μεγάλο σούπερ-μάρκετ
του Ηρακλείου έφυγαν μέσα σε μία
ώρα 70 αντισηπτικά, τα ράφια με τα
μακαρόνια και τα ρύζια άδειασαν. Πριν
ακόμα ανοίξουν τις πόρτες το πρωί,
τους περιμένει ουρά, κυρίως από ηλι-
κιωμένους. 

Παππούς έπαθε νευρικό κλονισμό
όταν διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε διαθέ-
σιμο αντισηπτικό.  Πήρε από πίσω ερ-
γαζόμενη, την οποία ακολουθούσε σε
κατάσταση υστερίας. Επενέβη άλλη πε-
λάτισσα, η οποία ένιωσε την ανάγκη να
υπερασπιστεί τους εργαζόμενους και
έβαλε στη …θέση του τον ηλικιωμένο

Άλλος πελάτης κόντεψε να χτυπήσει
στην κυριολεξία υπάλληλο επειδή δεν
του επέτρεψε να αγοράσει τα διαθέ-
σιμα αντισηπτικά. «Έχω κάνει λογαρια-
σμό 200 ευρώ και απαιτώ να πάρω όσα
θέλω». Μάταια προσπαθούσε να του
εξηγήσει ότι υπήρχε ένα πλαφόν ώστε
να εξυπηρετηθούν και άλλοι.  Τελικά πέ-
ρασε το δικό του μετά από παρέμβαση
της διευθύντριας, η οποία άκουσε τη
φασαρία και θέλησε να αποφύγει το
«θερμό» επεισόδιο. 

Καταναλωτής, επίσης ηλικιωμένος,
είχε την πονηράδα να κρύψει κάποια
αντισηπτικά πίσω από μία κολόνα. 

«Οι περισσότεροι ενεργούν υπό κα-
θεστώς πανικού και άγχους. Μας ζη-
τούν εξηγήσεις, δεν μας πιστεύουν ότι
δεν έχουμε αντισηπτικά, μας προσβάλ-
λουν. Εκνευρίζονται όταν τους ζητάμε
να τηρούν αποστάσεις. «Λεπροί είμα-
στε;» διαμαρτύρονται θιγμένοι. Επιμέ-
νουν να «φιλήσουν» τον μανάβη ή τον

ψαρά. Τόσο κοντά θέλουν να πάνε, δια-
φορετικά δεν έχει νόημα για εκείνους.
Συνωστίζονται στους διαδρόμους και
στο ταμείο τηρείται η απόσταση μόνο
για τον πρώτο. Οι υπόλοιποι είναι ο
ένας πάνω στον άλλον. Όσο για τα γάν-
τια, κάποιοι τα βάζουν στις τσέπες. Δε
τα μπορούν» περιγράφουν εργαζόμε-
νοι, οι οποίοι καθημερινά πια δοκιμά-
ζουν τις αντοχές τους. 

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Μεγάλη πίεση για τους υπαλλήλους 
στα σούπερ μάρκετ του Ηρακλείου

Μέσα σε αυτό τον
ορυμαγδό υπάρχουν
και εξαιρέσεις και είναι
εκείνες που δίνουν δύ-
ναμη στους εργαζόμε-
νους να συνεχίσουν να
δουλεύουν και να προ-
σφέρουν. Συγκίνησε μία

πελάτισσα τους υπαλλή-
λους μεγάλου καταστή-
ματος γνωστής αλυσί-
δας. Προσεγγίζοντας
στο ταμείο προσέφερε
στην υπάλληλο μία με-
γάλη σοκολάτα που συ-
νοδευόταν από ένα ευ-

χαριστήριο μήνυμα.
«Σας ευχαριστούμε για
όλα. Καλή δύναμη!». Η
ταμίας έβαλε τα κλά-
ματα από την συγκί-
νηση. Η κίνηση αυτή
συγκίνησε όλο το προ-
σωπικό.

Η σοκολάτα και το ευχαριστώ 
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Απολύμανση 
στον καταυλισμό των Ρομά

Σε απολυμάνσεις για την αν-
τιμετώπιση του κοροναϊού σε
πληθυσμούς Ρομά προχώρησε
η Περιφέρεια Κρήτης λαμβά-
νοντας όλα τα αναγκαία προλη-
πτικά μέτρα. 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης μετά
από συνεννόηση με τις αρμό-
διες υπηρεσίες της Περιφέρειας
και τους εκπροσώπους των κοι-
νοτήτων Ρομά έδωσε εντολή να
ληφθούν άμεσα όλα τα ανα-
γκαία προληπτικά μέτρα. 

Ο  συντονισμός των δρά-
σεων έγινε από τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Πολιτικής δρ. Λάμ-
προ Βαμβακά ο οποίος ενημέ-
ρωσε τους Προϊσταμένους των
διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής μέριμνας και
των 4 Περιφερειακών ενοτήτων
για τις απαιτούμενες δράσεις
που πρέπει να πραγματοποι-
ηθούν τις επόμενες ημέρες σε
όλους τους καταυλισμούς που
λειτουργούν στις περιοχές ευ-
θύνης τους.  

Αναφορικά με τον μεγαλύ-
τερο, σε αριθμό κατοίκων, κα-
ταυλισμό στην περιοχή, «Δυο
Αοράκια» της Δημοτικής Ενότη-
τας Νέας Αλικαρνασσού, ο Αν-
τιπεριφερειάρχης Δημόσιας
Υγείας σε συνεργασία με τον
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερει-
ακής Ενότητας Ηρακλείου Νίκο
Συριγωνάκη και μετά από συ-
νεννόηση με τον πρόεδρο του
Παγκρήτιου Συλλόγου των Ελ-
λήνων Τσιγγάνων της Φυλής
Χαλκίδος, Θανάση Κατσαρή
καθώς και τον Πρόεδρο του
Συλλόγου Ελλήνων Ρομά «Δυο

Αοράκια», Συμεών Σεραφειμό-
πουλο συμφώνησαν για τις πα-
ρακάτω προληπτικές δράσεις:

Με επίβλεψη του Αν. Προ-
ϊσταμένου του Τμήματος Δημό-
σιας Υγιεινής της Δ/νσης Δημό-
σιας Υγείας της Περιφέρειας
Κρήτης Δρ. Αντωνίου Παπα-
δάκη πραγματοποιήθηκαν  το
Σάββατο 21-3-2010 στον κα-
ταυλισμό των Ρομά στην πε-
ριοχή «Δυο Αοράκια» της ΔΕ
Νέας Αλικαρνασσού οι παρα-
κάτω δράσεις:

1) Από ιδιωτικά συνεργεία,
το κόστος των οποίων θα καλύ-
ψει η Περιφέρεια α) μικρο-
βιακή απολύμανση όλων των
εξωτερικών χώρων του καταυ-
λισμού β) μυοκτονία των εξω-
τερικών χώρων και γ) εκτεταμέ-
νοι ψεκασμοί σύμφωνα με το
πρόγραμμα καταπολέμησης
κουνουπιών στην Περιφέρεια
Κρήτης. Οι εν λόγω δράσεις θα
επαναληφθούν εφόσον αυτό
κριθεί απαραίτητο.  

2) Δόθηκαν ενημερωτικές
αφίσες και φυλλάδια με κεί-
μενο και εικόνες ώστε όλοι οι
κάτοικοι, ακόμα και οι αναλφά-
βητοι,  να ενημερωθούν σχε-
τικά με τα μέτρα προφύλαξης

αλλά και των ενεργειών που
απαιτούνται σε περίπτωση
συμπτωμάτων σύμφωνα με τις
Οδηγίες του Υπ. Υγείας και του
Ε.Ο.Δ.Υ.    

3) Δόθηκαν απολυμαντικά με
βάση το χλώριο ώστε να υπάρ-
χει η δυνατότητα από τους κα-
τοίκους να προβούν μόνοι τους
σε καθημερινή απολύμανση
και καθαρισμό επιφανειών και
όλων των  εσωτερικών  χώρων
προκειμένου να ανασχεθεί η
διασπορά του ιού στον καταυ-
λισμό. Δόθηκαν δε οδηγίες για
τον τρόπο παρασκευής και
εφαρμογής των υλικών αυτών. 

Εξάλλου στελέχη της Διεύ-
θυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρε-
θύμνου επισκέφθηκαν τον κα-
ταυλισμό Ρομά στο Τζεσμέ Ρε-
θύμνου όπου έγινε ενημέρωση
του πληθυσμού για την λήψη
ατομικών μέτρων υγιεινής για
την πρόληψη μετάδοσης του
κοροναϊού και γίνεται προλη-
πτική απολύμανση εξωτερικών
και εσωτερικών χώρων. 

Ανάλογες δράσεις προγραμ-
ματίζονται και στις Περιφερει-
ακές Ενότητες Χανίων και Λασι-
θίου.

Απολυμάνσεις σε καταυλισμούς Ρομά από την Περιφέρεια

Ένα στεφάνι για τον Γιάννη
Ένα στεφάνι που

έγραφε “Στον αγαπη-
μένο μας, Γιάννη, καλό
ταξίδι”, ήταν το μόνο
που κατάφεραν να
στείλουν η πρόεδρος,
καθηγήτρια Άννα Μη-
τράκη και τα μέλη του
Τμήματος Επιστήμης
και Τεχνολογίας Υλικών
του Πανεπιστημίου
Κρήτης στην κηδεία
του εκλεκτού τους συ-
ναδέλφου, υποψήφιου
διδάκτορα, Γιάννη Τα-
μιωλάκη, που έγινε
χθες στην Παναγία Πε-
διάδος σε κλειστό οικο-
γενειακό κύκλο.

Ήθελαν τόσο πολύ
να βρίσκονται εκεί για
το τελευταίο “αντίο”

αλλά οι συνθήκες δεν
το επέτρεψαν. Το κλίμα,
όμως, στο ΤΕΤΥ είναι
βαρύ, όλοι θρηνούν για
τον άξιο επιστήμονα,
μόλις 32 ετών, που τα-
λαιπωρήθηκε τόσο
πολύ με την υγεία του.
Αν τα πράγματα ήταν
αλλιώς, η συμβολή του
στην επιστήμη θα ήταν
πολύτιμη, μέσα σε λίγα
χρόνια είχε καταφέρει
να βάλει το δικό του λι-
θαράκι στην έρευνα.
Όμως, το νήμα της
ζωής του κόπηκε τόσο
σύντομα.

Το Τμήμα, σε μή-
νυμά του, τονίζει πως
“Ο Γιάννης πήρε πτυ-
χίο και μεταπτυχιακό

δίπλωμα από το Τμήμα
μας, και εκπονούσε τη
διδακτορική διατριβή
του. Είχε σπάνιες επι-
δόσεις στην έρευνα, με
πάνω από δέκα δημο-
σιεύσεις σε κορυφαία
επιστημονικά περιο-
δικά και πολλές διακρί-
σεις, όπως την υποτρο-
φία «Μανασσάκη» ως
ο καλύτερος μεταπτυ-
χιακός φοιτητής μας.
Δεν σταμάτησε να δη-
μοσιεύει παρά τα προ-
βλήματα υγείας. Συν-
δύαζε την
επιστημονική αριστεία
με εξαιρετικό χαρα-
κτήρα και ήθος, κι ήταν
ιδιαίτερα αγαπητός
από όλους”.

Το ΤΕΤΥ αποχαιρέτησε χθες έναν άξιο επι-
στήμονα, τον Γιάννη Ταμιωλάκη, που έφυγε
πολύ γρήγορα από τη ζωή

Ε
ντατικοποιεί τους ελέγχους
της η Περιφέρεια Κρήτης
αναφορικά με τις επιχειρή-
σεις αρτοποιείων και όλες
τις επιχειρήσεις τροφίμων

και ποτών. 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοί-

νωση της Περιφέρειας, οι έλεγχοι θα
είναι πολύ αυστηρότεροι, με πρωταρ-
χικό μέλημα την προστασία της δημό-
σιας υγείας. 

Παράλληλα θα γίνεται  ενημέρωση
στους  υπευθύνους  των επιχειρήσεων
για αυξημένα μέτρα υγιεινής και αυ-
τοελέγχου.

O Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Δρ.
Λάμπρος Βαμβακάς δήλωσε ότι οι
Υγειονομικές Υπηρεσίες της Περιφέ-
ρειας Κρήτης  βρίσκονται σε 24ωρη
επαγρύπνηση και ετοιμότητα, ενώ πα-
ράλληλα δίνεται  ιδιαίτερη  έμφαση
στην ενημέρωση των υπευθύνων των
επιχειρήσεων για τα μέτρα προστα-
σίας που θα πρέπει να λαμβάνουν
από την ιστοσελίδα του Υπουργείου
Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), αλλά και
μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της
όπου υπάρχουν όλες οι νεώτερες οδη-

γίες και προληπτικά μέτρα σε σχέση
με τον SARS-Cov2.

Αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις σχε-
τικές οδηγίες, οι υπεύθυνοι των επιχει-
ρήσεων αναλαμβάνουν την ευθύνη
ώστε: 

1.  Όλοι   οι   εργαζόμενοι   να   εί-
ναι   εφοδιασμένοι   με πιστοποιητικό
υγείας   σύμφωνα με την Υγειονομική
Διάταξη υπ. αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797
(ΦΕΚ 1199/11-4-2012),  όπως  κάθε
φορά  ισχύει  και  να  τηρούν  τα  μέ-
τρα προσωπικής υγιεινής.

2.  Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων
είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν:

- ότι οι επιχειρήσεις τους πληρούν
τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής και
ασφάλειας των τροφίμων, όπως καθο-
ρίζονται στον Ε.Κ 852/2004, σε όλα τα
στάδια παρασκευής, μεταποίησης,
συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφο-
ράς, διανομής, διακίνησης και προ-
σφοράς προς πώληση ή διάθεσης αυ-
τών

-την   εφαρμογή   μεθόδων   καθα-
ρισμού-απολύμανσης   και   απεντό-
μωσης   – μυοκτονίας της επιχείρησης

-την εκπαίδευση του προσωπικού
αναφορικά με την υγιεινή

-τον καλό αερισμό του καταστήμα-

τος
-  όλα  τα  προϊόντα  αρτοποιίας

που  διατίθενται  στο  καταναλωτικό
κοινό  να τοποθετούνται σε χάρτινο
περιτύλιγμα

-  τα άτομα που απασχολούνται στο
αρτοποιείο να φορούν  στολή εργα-
σίας και σκούφο που θα πλένονται και
θα διατηρούνται καθαρά, καθώς επί-
σης προστατευτική μάσκα και γάντια
μιας χρήσης.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται:
-στο πλύσιμο των χεριών και τη

χρήση των γαντιών μιας χρήσης
- στην αυστηρή τήρηση του αριθ-

μού των ατόμων που θα εισέρχονται
στις ανωτέρω επιχειρήσεις (ένα
άτομο/ 10 τ.μ)

- στην  ύπαρξη,  σε  ευκρινή  θέση
στην  εισόδο  του  καταστήματος,
φιάλης αλκοολούχου διαλύματος (με
αντλία έγχυσης) για την υγιεινή των
χεριών, προς χρήση των πελατών.

Οδηγίες για τα γάντια

Μια σειρά από οδηγίες για τη σω-
στή χρήση των γαντιών εκδίδει η Πε-
ριφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με αυτές,
πρέπει να πληρούνται τα εξής: 

1.  Πριν φορέσετε τα γάντια, πάντα

πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι για
τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και τα
σκουπίζετε.

2.  Φοράτε το σωστό μέγεθος.
3.  Αλλάζετε  γάντια,  όπως  θα  πλέ-

νατε  τα  χέρια  σας  αν  δεν  φορού-
σατε  γάντια, τουλάχιστον κάθε 4
ώρες.

4.  Τα γάντια θα πρέπει να αφαι-
ρούνται κάθε φορά που χρησιμοποι-
είτε την τουαλέτα ή τρώτε ή χειρίζεστε
σκουπίδια ή καθαρίζετε επιφάνειες.

5.  Δε θα πρέπει να αγγίζετε το πρό-
σωπό σας ενώ φοράτε τα γάντια.

6.  Το γάντι του χεριού που θα χρη-
σιμοποιηθεί για τη χρηματική συναλ-
λαγή πρέπει να αντικαθίσταται.

7.  Αντικαταστήστε κατεστραμμένα
ή σκισμένα γάντια αμέσως.

8.  Μην επαναχρησιμοποιείτε γάν-
τια φορεμένα.

9.  Αφαιρείτε το κάθε γάντι χωριστά
πιάνοντάς το από τη μανσέτα.

Τέλος οι υγειονομικές υπηρεσίες θα
πρέπει να ενημερώνουν τις επιχειρή-
σεις, ώστε να υπάρχει υψηλός βαθμός
ατομικής καθαριότητας των εργαζομέ-
νων για την κατά το δυνατό μέγιστη
διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Νέα μέτρα για τις λαϊκές
Μάλλον οι περιπτώσεις

των λαϊκών αγορών στο
Ηράκλειο, αποτελούν πε-
ριπτώσεις οι οποίες και…
αυτορυθμίζονται. Διότι τα
μέτρα που έχουν ως
τώρα ληφθεί για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών
από τον κοροναϊό προ-
βλέπουν μεταξύ άλλων
και μείωση του συνωστι-
σμού, η οποία έχει επι-
τευχθεί ούτως ή άλλως. 

Η ακύρωση πάντως
των λαϊκών αγορών το
Σάββατο, αλλά και η επι-
βολή νέων, πρόσθετων
μέτρων από χθες, δεν
φαίνεται να δημιούργησε
προβλήματα, αφού ού-
τως ή άλλως, οι προβλε-
πόμενες από το Υπουρ-
γείο ρυθμίσεις, ήταν
όμοιες με αυτές που είχαν
εισηγηθεί τόσο η Δημο-
τική Αρχή, όσο και η αρ-
μόδια επιτροπή λαϊκών
αγορών. 

Στο πλαίσιο των νέων
μέτρων, οι λαϊκές πραγ-
ματοποιούνται μεν, αλλά
μόνο με τους παραγω-
γούς και χωρίς την πα-
ρουσία εμπόρων που δεν
πωλούν προϊόντα γης και
θάλασσας. Σε ένα δεύ-
τερο επίπεδο έχουν μεγα-
λώσει οι αποστάσεις με-
ταξύ των πάγκων και αντί
των δύο μέτρων, έχουν
διαμορφωθεί στα πέντε
μέτρα. Η απόσταση μάλι-
στα των πέντε μέτρων
πρέπει να είναι «καθαρή»
να μην υπάρχουν δηλαδή
σε αυτή, τελάρα, φρούτα,
λαχανικά ή οποιασδήποτε
μορφής υλικά. 

Οι παραγωγοί, επιπρό-
σθετα, οφείλουν να τη-
ρούν όλα τα μέτρα ασφά-
λειας στις λαϊκές αγορές
και να φορούν γάντια και
μάσκα για να εξυπηρετή-
σουν τους πολίτες.

Εκτός όλων των πρό-
σθετων μέτρων, αλλά και
της παρουσίας απολυ-
μαντικών πλέον στις λαϊ-
κές αγορές, συνεχίζουν
να λειτουργούν όλοι οι
περιορισμοί ως προς την
κίνηση και τον συνωστι-
σμό που ίσχυαν και τις
προηγούμενες ημέρες.
Έτσι, ελέγχους πραγματο-
ποιούν κλιμάκια της αστυ-
νομίας και της δημοτικής
αστυνομίας, σε συνεργα-
σία με τους επόπτες λαϊ-
κών αγορών και τους επό-
πτες υγείας, προκειμένου
να διασφαλιστεί ότι η διε-
ξαγωγή των αγορών
πραγματοποιείται με τις
ελάχιστες επιπτώσεις ως
προς τη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας. 

Η χθεσινή πρώτη

ημέρα εφαρμογής όλων
των πρόσθετων μέτρων,
ήταν σχετικά ήρεμη για
το Δήμο Ηρακλείου,
αφού δεν υπήρξαν εντά-
σεις ή προβλήματα ου-
σίας. Υπήρξαν μόνο κά-
ποιοι παραγωγοί που δεν
είχαν άδεια για να συμμε-
τέχουν στη λαϊκή, οι
οποίοι όμως και απομα-
κρύνθηκαν χωρίς να
υπάρξει ζήτημα. 

Σε σχέση με το φλέγον
θέμα του συνωστισμού,
δεν υπήρξαν προβλή-
ματα, αφού η κίνηση
ήταν ούτως ή άλλως μι-
κρή, με δεδομένο ότι οι
περισσότεροι πολίτες
έχουν περιορίσει σε πολύ
μεγάλο βαθμό, πλέον, τις
μετακινήσεις τους. 

Ελπίδα της Δημοτικής
Αρχής είναι πως η διενέρ-
γεια των λαϊκών, πλέον,
έχει μπει σε μια κανονικό-
τητα κοροναϊού και δεν
θα υπάρξουν πρόσθετα
προβλήματα ή λοιπές εν-
τάσεις. 

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πραγματοποιήθηκε χθες
η λαϊκή

Οι πρατηριούχοι
ζητούν μέτρα

Τα πρατήρια υγρών καυσί-
μων είναι από τις ελάχιστες
επιχειρήσεις που παραμέ-
νουν ανοικτές καθ’ όλη τη
διάρκεια της γενικότερης κρί-
σης που αντιμετωπίζει η
χώρα. 

Ενώ όμως θεωρητικά πα-
ραμένουν ανοικτά, πρακτικά
σχεδόν δεν λειτουργούν,
αφού όλα τα περιοριστικά
μέτρα, καθώς και το μέτρο
απαγόρευσης της κυκλοφο-
ρίας, έχουν δημιουργήσει
νέα δεδομένα κι έχουν επη-
ρεάσει δραματικά τους τζί-
ρους των πρατηρίων. 

Κάτω από αυτό το πρίσμα,
η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Πρατηριούχων Εμπόρων
Καυσίμων, είχε ήδη ζητήσει
από την προηγούμενη εβδο-
μάδα να ληφθούν μέτρα
προκειμένου να μπορέσουν
να αντιμετωπιστούν τα πολλά
και συσσωρευμένα προβλή-
ματα του κλάδου. Λόγω των
έκτακτων συνθηκών ωστόσο,
η Ομοσπονδία επανέρχεται
με ένα νέο πλαίσιο διεκδική-
σεων σε μια προσπάθεια να
υποστηρίξει όχι μόνο τον επι-
χειρηματικό κλάδο των πρα-
τηριούχων, αλλά και τους χι-
λιάδες εργαζόμενους που
απασχολούνται σε αυτόν. 

Η Πανελληνία Ομοσπονδία
Πρατηριούχων Εμπόρων
Καυσίμων, κάνει σε σχετική
ανακοίνωση της λόγο για μια
«κρίσιμη κατάσταση» την
οποία καλείται να αντιμετωπί-
σει, διεκδικώντας πολύ συγ-
κεκριμένες παρεμβάσεις από
την Πολιτεία. Ειδικότερα, η
Ομοσπονδία ζητά να ενταχ-
θούν τα πρατήρια στα έκτα-
κτα μέτρα στήριξης των επι-
χειρήσεων και των
εργαζόμενων τους, αφού
όπως τονίζεται σε σχετική
ανακοίνωση τα «πρατήρια
καταγράφουν αποδεδειγ-
μένα με βάση το σύστημα
εισροών εκροών  πτώση  τζί-
ρου άνω  του 60% και εάν
δεν ληφθούν άμεσα μέτρα
προστασίας, θα αδυνατούν
πλέον οικονομικά να συνεχί-
σουν τη λειτουργία τους». 

Οι πρατηριούχοι ζητούν
επίσης τα πρατήρια παροχής
καυσίμων και ενέργειας να
λειτουργούν μόνο για τρεις
ημέρες την εβδομάδα με πε-
ριορισμένο ημερήσιο ωρά-
ριο, ενώ παράλληλα ζητούν
και την αναστολή λειτουργίας
των πλυντηρίων αυτοκινήτων
για την προστασία των εργα-
ζόμενων στα πρατήρια από
τη διάδοση του κοροναϊού.   

Μπαίνει λουκέτο στις φοιτητικές εστίες
Λουκέτο μπαίνει την ερχόμενη Πέμ-

πτη και στις φοιτητικές εστίες, μετά από
Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ο μεγαλύτερος όγκος των φοιτητών
είχε ήδη επιστρέψει στον τόπο μόνιμης
κατοικίας τους και όσοι έχουν μείνει
πίσω πρέπει τα επόμενα 24ωρα να εγ-
καταλείψουν τις εστίες.

Η προσωρινή απαγόρευση λειτουρ-
γίας ισχύει, προς το παρόν, ως τις 10
Απριλίου.

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, οι εστίες
στο Ρέθυμνο αλλά και τα ξενοδοχεία
που φιλοξενούν τους φοιτητές στο
Ηράκλειο έχουν σχεδόν αδειάσει ήδη.
Στις κατηγορίες που εξαιρούνται από
την απαγόρευση, άτομα, δηλαδή, που
συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμ-
ματα, που δεν μπορούν να φύγουν στο
εξωτερικό και δεν έχουν τη δυνατότητα
να φιλοξενηθούν κάπου εντός Ελλάδας,
ανήκουν δύο φοιτητές του Ρεθύμνου

και δύο του Ηρακλείου.
Όσο αφορά στο Ελληνικό Μεσογει-

ακό Πανεπιστήμιο, που συνολικά φιλο-
ξενεί 300 φοιτητές στις εστίες του, υπο-
λογίζεται πως οι 240 περίπου φοιτητές
έχουν ήδη φύγει. Οι υπόλοιποι έχουν
πρόβλημα, λόγω των περιορισμών που
υπάρχουν στις μετακινήσεις, ειδικά,
ατομα που προέρχονται από μακρινές
περιοχές, όπως είναι η Αλεξανδρού-
πολη. Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν
μείνει στην Κρήτη, είναι και δέκα φοι-
τητές Erasmus που θα έμεναν εδώ για
το τρέχον εξάμηνο και δεν είναι εύκολο
να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής
τους.

Με ανακοίνωσή τους, φοιτητές του
Πολυτεχνείου Κρήτης ζητούν, μεταξύ
άλλων, να διασφαλιστούν για όλους
τους φοιτητές που είναι απαραίτητο να
μείνουν στις εστίες όλα τα απαραίτητα
μέτρα και να υπάρξει δωρεάν μετακί-

νηση όσων επιθυμούν να επιστρέψουν
στον τόπο διαμονής τους, με κρατική
ευθύνη.

Σημειώνεται πως με άλλη Κοινή
Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται
από τους συναρμόδιους υπουργούς,
σχετικά με την απαγόρευση λειτουρ-
γίας των τουριστικών καταλυμάτων,
εξαιρούνται καταλύματα για τη στέ-
γαση φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδα-
πών επισκεπτών των ΑΕΙ που βρίσκον-
ται στην Ελλάδα μέσω Ευρωπαϊκών ή
διεθνών προγραμμάτων ή συνεργα-
σιών, οι οποίοι στεγάζονται με φρον-
τίδα των ΑΕΙ ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και
αποδεδειγμένα δεν δύνανται να δια-
μείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, εκ-
παιδευτικών, μονίμων ή αναπληρωτών,
που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες
εκτός του δήμου της μόνιμης κατοικίας
τους και διαμένουν ήδη σε τουριστικά
καταλύματα για τον σκοπό αυτό.

Στοίχημα για όλους 
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Κάθονται επί μέρες, ώρες,
ξενυχτούν, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, μπροστά από την
οθόνη του ηλεκτρονικού
τους υπολογιστή και προ-
σπαθούν να λύσουν μία
σπαζοκεφαλιά, όπως εξελίσ-
σεται η διαδικασία της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.

Είναι ένα τεράστιο στοί-
χημα για όλους, πρώτα από
όλα, το Υπουργείο Παιδείας
που δηλώνει προετοιμα-
σμένο για όλα, αν και οι τε-
χνικές δυσκολίες, το γεγονός
ότι κάποιοι μαθητές δεν
έχουν καν υπολογιστή, πολ-
λοί εκπαιδευτικοί δεν είναι
εξοικειωμένοι με την ψη-
φιακή πραγματικότητα και
ότι το σύστημα διαρκώς
“κολλάει”, αποτελούν μία
πραγματικότητα, στην οποία
κανείς δεν μπορεί να κλείσει
τα μάτια.

Σύμφωνα με το Υπουρ-
γείο, για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση έχουν εγγραφεί
στο Πανελλήνιο Σχολικό Δί-
κτυο συνολικά 393.381 χρή-
στες, εκ των οποίων οι

137.580 είναι εκπαιδευτικοί
και οι 255.801 μαθητές. Οι
μισοί μαθητές γράφτηκαν τις
τελευταίες δύο ημέρες.

Διευθυντές Λυκείων του
Ηρακλείου, με τους οποίους
ήρθε σε επαφή χθες η “Π”,
είπαν πως έχουν ήδη σημει-
ωθεί αρκετά βήματα προκει-
μένου να ενημερωθούν, αρ-
χικά, όλοι οι εμπλεκόμενοι,
καθηγητές, γονείς και μαθη-
τές για το τι πρέπει να κά-
νουν. Προτεραιότητα δίνεται
στην Γ' Λυκείου, ειδικά όσον
αφορά στη σύγχρονη διδα-
σκαλία. Στην ασύγχρονη,
ανεβαίνει υλικό για όλες τις
λυκειακές τάξεις. Ελπίζουν
πως όλα θα είναι έτοιμα ως
το τέλος της βδομάδας.

Σε δεύτερο χρόνο, δίνεται
βάση στο Γυμνάσιο και
έπειτα στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, όπου ο κύριος
στόχος δεν είναι η αναπλή-
ρωση του σχολείου, αλλά να
κρατήσουν την επαφή τους
με την εκπαιδευτική διαδικα-
σία τους οι μαθητές. Μέσω
τηλεδιασκέψεων, επικοινω-

νούν και οι συντονιστές εκ-
παιδευτικού έργου του Ηρα-
κλείου, που θα αναλάβουν
ενεργό ρόλο στην όλη διαδι-
κασία.

Την τελευταία βδομάδα,
πάντως, οι διευθυντές των
σχολείων έρχονται σε επαφή
με τους γονείς των μαθητών,
ακόμα και Νηπιαγωγοί προ-
σπαθούν να προωθήσουν
υλικό για να κρατήσουν σε
εγρήγορση τους μαθητές
τους.

Σημειώνεται πως μέλημα
του Υπουργείου Παιδείας εί-
ναι να μη δοθεί παράταση
στο σχολικό έτος. Αν όλα κυ-
λήσουν ομαλά, εξετάζεται
μείωση της ύλης. Η υπουρ-
γός, κ. Νίκη Κεραμέως, τονί-
ζει πως ο στόχος είναι οι πα-
νελλαδικές εξετάσεις να
ξεκινήσουν την περίοδο που
διεξάγονται κάθε χρόνο.
Όμως, δεν μπορεί να δε-
σμευτεί για τίποτα αν δεν
γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η
πανδημία στην χώρα μας.
Συνεπώς, αυτή τη στιγμή
όλα είναι ρευστά... 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Εντατικοί έλεγχοι παντού
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Κατάργηση  της  πάγιας
χρέωσης για όλους τους κα-
ταναλωτές, έκπτωση 5 ευρώ
για  όσους  λαμβάνουν  ηλε-
κτρονικό λογαριασμό και επι-
πλέον  8%  για  τους  ευάλω-
τους  πελάτες  και  για
καταναλώσεις  πάνω  από
2.000 κιλοβατώρες, θέτει σε
εφαρμογή η ΔΕΗ από τις 26
Μαρτίου και για τρεις μήνες.
Συγκεκριμένα,  όπως  ανα-

κοινώθηκε   χθες  τα έκτακτα
μέτρα οικονομικής ελάφρυν-
σης των πελατών της επιχεί-
ρησης είναι:
• Δωρεάν πάγιο για όλους

τους πελάτες χαμηλής τάσης.
• Έκπτωση 8% στους ευά-

λωτους  πελάτες  κατηγορίας
Β’ & Γ’ (ηλικιωμένοι άνω των
70 ετών, άτομα σε μηχανική
υποστήριξη, που δεν εντάσ-
σονται στο ΚΟΤ). Οι ευάλω-
τοι  πελάτες-δικαιούχοι  του
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολο-
γίου  συνεχίζουν  να  τιμολο-
γούνται με τα ειδικά προνο-
μιακά τιμολόγια και μεγάλες

εκπτώσεις.
•  Έκπτωση  5  ευρώ  για

όλους τους πελάτες e-bill, πα-
λαιούς και νέους. Η ΔΕΗ συμ-
βουλεύει όλους τους κατανα-
λωτές να εγγραφούν από το
κινητό, το tablet ή τον υπολο-
γιστή τους στην υπηρεσία e-
bill  και  να  επωφεληθούν
τόσο από τις απλοποιημένες
διαδικασίες, όσο και από την
έκπτωση  στους  λογαρια-
σμούς τους. Σημειώνεται, ότι
η ηλεκτρονική πληρωμή του
λογαριασμού μέσω της ιστο-
σελίδαΣ  της  επιχείρησης
ήταν  και  παραμένει  χωρίς
προμήθεια.
• Έκπτωση 8% για νοικο-

κυριά και επιχειρήσεις χαμη-
λής  τάσης  με  κατανάλωση
πάνω από 2.000 KWh, ώστε
να μην επιβαρυνθούν από τις
υψηλές  καταναλώσεις  για

όσο διάστημα παραμείνουν
στο  σπίτι  με  τις  οικογένειές
τους, αλλά και για τις επιχει-
ρήσεις,  που  αυτή  την  πε-
ρίοδο δοκιμάζονται.
Πληροφορίες  αναφέρουν

ότι  και άλλοι πάροχοι  ενέρ-
γειας  ετοιμάζουν  ανάλογα
μέτρα διευκόλυνσης των πε-
λατών τους.
«Η  ΔΕΗ  στέκεται  δίπλα

στην  ελληνική  κοινωνία  τις

δύσκολες ώρες που περνάμε.
Βασική της προτεραιότητα εί-
ναι η διασφάλιση  της  ενερ-
γειακής επάρκειας της χώρας
και συγχρόνως η στήριξη των
καταναλωτών  της.  Ειδικά
αυτή  την  κρίσιμη  περίοδο,
που  επιβάλλεται  η  μεγαλύ-
τερη δυνατή παραμονή μας
στο σπίτι. Στο βαθμό των δυ-
νατοτήτων της, προχωρά σε
μια σειρά μέτρων οικονομι-

κής  ελάφρυνσης  των  πολι-
τών. Ενώ παράλληλα, βοηθά
όλους  τους  πελάτες  της  να
πραγματοποιήσουν  τις  συ-
ναλλαγές τους και να εξυπη-
ρετηθούν από το σπίτι τους
καλώντας  στο  τηλεφωνικό
κέντρο  της  ΔΕΗ  11770  ή
μέσα  από  την  ιστοσελίδα
www.dei.gr»,  αναφέρει  η
επιχείρηση.
Παράλληλα,  η  ΔΕΗ,  σύμ-

φωνα με τις σχετικές ανακοι-
νώσεις,  έχει  ήδη  προβεί  σε
σειρά παρεμβάσεων για την
βελτίωση της εξυπηρέτησης
των πελατών της από το τηλε-
φωνικό κέντρο 11770 και την
ιστοσελίδα της www.dei.gr.
Συγκεκριμένα:
•  Το  τηλεφωνικό  κέντρο

11770 λειτουργεί με διευρυ-
μένο  ωράριο  καθημερινά
από τις 7:00 το πρωί έως τις

21:00 το βράδυ.
• Οι πελάτες μπορούν να

εξυπηρετηθούν  από  το
11770 για όλες τις συναλλα-
γές τους (νέα συμβόλαια, αλ-
λαγές  στοιχείων,  διακανονι-
σμοί, κλπ.).
• Στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ

www.dei.gr/epayment  όλοι
οι πελάτες μπορούν να πλη-
ρώσουν  απλά  και  γρήγορα
χωρίς καμία επιπλέον προμή-
θεια  με  όλες  τις  χρεωστικές
και πιστωτικές κάρτες.
•  Το  τηλεφωνικό  κέντρο

11770 εξυπηρετεί όσους πε-
λάτες δεν είναι εξοικειωμένοι
με τις ηλεκτρονικές πληρωμές
δίνοντάς τους οδηγίες βήμα-
βήμα για την πληρωμή μέσω
της ιστοσελίδας της ΔΕΗ.
•  Το  τηλεφωνικό  κέντρο

11770  θα  μπορεί,  σε  περί-
πτωση  που  ο  εκτιμώμενος
χρόνος αναμονής υπερβαίνει
τα 3  λεπτά,  να  καλεί  όσους
πελάτες το επιθυμούν, ώστε
να  βελτιωθεί  η  διαδικασία
εξυπηρέτησής τους.

Νέα πτώση εν μέσω τεχνικών προβλημάτων

Η κίνηση στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
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もげりが"]Nd;}"}#"ふがざぶ ヰがヰヴヰ"""""""""""" どヰがヰヰヱ どヱがヲンХ
ずぎもぞだゐがも"がぜろだろぞ"ふがざぶ ΓがΒヰヰ"""""""""""" ヰがヰヰ ヰがヰヰХ
らざぐゐがろ"がぜろだろぞ ヰがヱヴヱヰ"""""""""" ヰがヰヰ ヰがヰヰХ
がもぜもだれろぞ"もり"ふがざぶ ヱヰがヰヰヰ"""""""""" ヰがヰヰ ヰがヰヰХ
がぜりだも"どもぜぐ"り"ふがざぶ" ヱがヰΒヵ"""""""""""" ヰがヰヰ ヰがヰヰХ

がぢぜゐざだりぜざゐ"らゐりんげりゐぞ"ばぜろぐもだゐぞだろぜゐもがざゐ"らりゐがだりぞ

りぐずざぜりぢぐもだも"ど"ずざぎぢだゐぐも"ぐりだもぎぎも

がぜろだゐがりぞ"りゐぞろよぐりげりぞ"りだもゐぜりゐりぞ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

23-3-2020

ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α                    1,09564               1,05786

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (**)                  0,93906               0,90668

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ                     7,5819                 7,3205

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ               11,2249               10,8378

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ                        121,16                 116,98

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ                1,07482                1,03776

ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ            12,3753                11,9486

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ               1,57959                1,52513

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ        1,88093               1,81607

Με απώλειες 7,58% έκλεισε το Χ.Α.Α.
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Από σήμερα ξεκινά 
η πληρωμή των συντάξεων

Από σήμερα ,νωρίτερα από το κανονικό θα αρχίσουν να κα-
ταβάλλονται οι συντάξεις του Απριλίου 2020, προκειμένου να
αποφευχθεί ο συνωστισμός στα τραπεζικά καταστήματα και στα
ΑΤΜ,  σύμφωνα  με  απόφαση  του  διοικητικού  συμβουλίου
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ).  Συγκεκριμένα,  η  καταβολή  θα  πραγματοποιηθεί,  ως
εξής:  ·  Οι συντάξεις των μη μισθωτών (δηλαδή των συνταξιού-
χων που προέρχονται από  τους  τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και
ΕΤΑΑ, θα καταβληθούν σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου 2020, , αντί
της 26ης Μαρτίου 2020. ·  Οι συντάξεις του δημοσίου θα κατα-
βληθούν στις 27 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή, αντί της
30ής Μαρτίου 2020. • Οι συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των
συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ, τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τράπεζες, ΔΕΗ και ΟΤΕ, θα καταβληθούν
στις 30 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα.

Όπως ανακοίνωσε    ο  υπουργός  Εργασίας,  Γιάννης  Βρού-
τσης, στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης οικονομικών μέτρων για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορω-
νοϊού, «οι συντάξεις θα πιστωθούν στους λογαριασμούς, οι συν-
ταξιούχοι να μην πάνε στις τράπεζες». 

Σε ό,τι αφορά το δώρο του Πάσχα, είπε πως «προκειμένου να
δώσουμε οξυγόνο στις επιχειρήσεις/εργοδότες, προσφέρουμε
τη δυνατότητα να καταβληθεί στο σύνολό του το καλοκαίρι μαζί
με το επίδομα αδείας. Όσοι έχουν δυνατότητα μπορούν να το
καταβάλουν το Πάσχα».

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αναστολή των δόσεων 
για 3 μήνες 

Η� Ένωση Ελληνικών Τραπεζών εξέδωσε ανακοίνωση για
τους δανειολήπτες που πλήττονται από τον κοροναϊό. Συγκε-
κριμένα, αποφασίστηκε να ισχύσει αναστολή των δόσεων για
τρεις μήνες σε όσους πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ.

H ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: Οι ελληνικές τράπεζες μέλη
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εξακολουθούν να συνεργά-
ζονται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές και λαμβά-
νουν περαιτέρω μέτρα για την στήριξη της ελληνικής οικονο-
μίας  και  το  μετριασμό  των  επιπτώσεων  της  υγειονομικής
κρίσης στις επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα. Ως εκ τού-
του σε συνέχεια στενής συνεργασίας και σύσκεψης με τους αρ-
μόδιους Υπουργούς Οικονομικών κ Χ. Σταϊκούρα και Ανάπτυ-
ξης κ. Αδ. Γεωργιάδη αποφάσισαν να στηρίξουν, εκτός από τις
επιχειρήσεις  και  τα  φυσικά  πρόσωπα,  που  αποδεδειγμένα
πλήττονται από την κρίση, προσφέροντας τους διευκολύνσεις
στην πληρωμή των δόσεων των ενήμερων δανείων τους. Προ-
τεραιότητα θα δοθεί και δίνεται  για φυσικά πρόσωπα (εργα-
ζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρή-
σεις) που επλήγησαν άμεσα, λόγω αναστολής λειτουργίας των
σχετικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ληφθέντων από την
κυβέρνηση ήδη μέτρων, και θα λάβουν την ενίσχυση των 800
ευρώ.

Με πάνω από 4 ώρες  καθυστέρηση
άρχισε η συνεδρίαση στο Χρηματιστή-
ριο Αθηνών την Δευτέρα, λόγω τεχνικών
προβλημάτων, με τον Γενικό Δείκτη να
σημειώνει σημαντικές απώλειες και τους
περισσότερους τίτλους. Ελάχιστος ο τζί-
ρος λόγω των τεχνικών προβλημάτων. Το
βάρος στον τραπεζικό κλάδο. 
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε

με απώλειες 7,58% στις 513,07 μονάδες,
ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 513,07 μο-
νάδων (-7,58%) και 553,19 μονάδες (-
0,35%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 36
εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 26 εκατ. τε-
μάχια,  ενώ  μέσω  προσυμφωνημένων
συναλλαγών διακινήθηκαν 147 χιλ. τεμά-
χια. 
Ο  δείκτης  υψηλής  κεφαλαιοποίησης

έκλεισε με πτώση 8,22%, στις 1.230,10
μονάδες, ενώ στο -8,60% ολοκλήρωσε
τις  συναλλαγές  ο  Mid  Cap  και  στις
713,37 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με πτώση 13,94% στις  268,69
μονάδες.
Περιόρισαν τις απώλειές τους τα ευρω-

παϊκά χρηματιστήρια μετά το νέο μαζικό
κύμα μέτρων που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ
και η Γερμανία για να προστατέψουν τις
οικονομίες τους από τις επιπτώσεις του
κορονοϊού που πλέον γίνονται αισθητές.
Τα πρόσημα των αγορών παραμένουν
αρνητικά καθώς η πρόσκαιρη ανάκαμψη
δεν  ήταν  τόσο  δυναμική  που  να  τους
εξασφαλίσει θετικό πρόσημο.
Νέες  απώλειες  καταγράφει  η  Wall

Street τη Δευτέρα, συνεχίζοντας την κα-
τρακύλα της προηγούμενης εβδομάδας,
παρά τη νέα αιφνιδιαστική παρέμβαση
της Federal Reserve. 
Ανοδικά κινείται ο χρυσός, νέα πτώση

για το πετρέλαιο. 

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ 3ΜΗΝΟ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ

Εκπτώσεις και διευκολύνσεις  από την ΔΕΗ

Η
διαδικασία  υποβο-
λής αιτήσεων για το
επίδομα  των  800
ευρώ για εργαζόμε-
νους που πλήττονται

από τον κορωνοϊό θα ξεκινήσει σή-
μερα  Τρίτη, 24 Μαρτίου στο πλη-
ροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και
θα ολοκληρωθεί  -σύμφωνα με  τα
όσα  ισχύουν  μέχρι  στιγμής-  την
επόμενη Τρίτη, 31 Μαρτίου.
Η πρώτη αίτηση για το επίδομα

800  ευρώ  υποβάλλεται  από  τους
εργοδότες  που  θα  κάνουν  χρήση
της δυνατότητας προσωρινής ανα-
στολής συμβάσεων  εργασίας.  Για
την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας
θα απαιτείται μια δεύτερη δήλωση
-στην οποία θα γνωστοποιείται και
ο  τραπεζικός  αριθμός  IBAN-  από
τους εργαζόμενους και ελεύθερους
επαγγελματίες  που  επλήγησαν.  Η
δεύτερη  δήλωση  θα  υποβάλλεται
σε πλατφόρμα που θα «σηκώσει»
το υπουργείο Εργασίας.
Να σημειωθεί ότι το επίδομα των

800  ευρώ  καλύπτει  το  διάστημα
από τα μέσα Μαρτίου μέχρι και το
τέλος Απριλίου.

Ποιοί το δικαιούνται

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώ-
σει τους Κωδικούς Αριθμούς Δρα-
στηριότητας  (ΚΑΔ)  επιχειρήσεων,
για τις οποίες αναγνωρίζει ότι έχουν
υποστεί ζημία στους τζίρους τους.
Σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους

του επιδόματος των 800 ευρώ αυ-

τοί είναι οι εξής:
•Περίπου 500.000 μισθωτοί επι-

χειρήσεων που ανέστειλλαν τη λει-
τουργία  τους  με  εντολή  του  κρά-
τους.
•Μισθωτοί που τέθηκαν σε καθε-

στώς προσωρινής αναστολής σύμ-
βασης, από επιχειρήσεις που εμφα-
νίζουν μειωμένους τζίρους. Σε αυτή

την κατηγορία υπάγονται περί το 1
εκατ. μισθωτοί.
•Στις  παραπάνω  κατηγορίες  μι-

σθωτών υπάγονται τόσο οι πλήρους
όσο  και  οι  μερικής  απασχόλησης
καθώς και όσοι απασχολούνται με
εκ περιπτροπής απασχόληση.
•Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυ-

τοαπασχολούμενοι που πλήττονται.

•Εργαζόμενοι  ξενοδοχείων, η  λει-
τουργία των οποίων ανακοινώθηκε
ότι  απαγορεύεται  μέχρι  τα  τέλη
Απριλίου.
•Το  επίδομα  των  800  ευρώ  θα

λάβουν  και  οι  εργαζόμενοι  που
απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε
παραίτηση από 1η Μαρτίου μέχρι
και 18 Μαρτίου.
•Σύμφωνα  με  τον  εργατολόγο

Γιάννη  Καρούζο,  το  επίδομα  των
800 ευρώ δικαιούνται και όσοι απα-
σχολούνται με συμβάσεις ορισμέ-
νου χρόνου.
•Οι πολλαπλώς απασχολούμενοι

εργαζόμενοι θα λάβουν μία φορά
την  αποζημίωση  ειδικού  σκοπού
ύψους 800 ευρώ.
•Για τους ανέργους παρατείνεται

για  ένα  επιπλέον  δίμηνο  η  επιδό-
τηση ανεργίας που έληξε ή λήγει το
πρώτο 3μηνο του 2020.
Να σημειωθεί  ότι  το  κράτος θα

καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές
των εν λόγω εργαζομένων υπολογι-
ζόμενες  στο  ύψος  των  αποδοχών
των εργαζόμενων. Το επίδομα των
800  ευρώ  είναι  ακατάσχετο  και
αφορολόγητο.

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις 
για το επίδομα των 800 ευρώ
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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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε νεόδμητη

μικρή πολυκατοικία πολυ-

τελές οροφοδιαμέρισμα

85 τ.μ., επί της Λασιθίου

(Πλ. Κορνάρου), διαμπε-

ρές και φωτεινό, μπαλκό-

νια, με αυτόνομη θέρμαν-

ση, αποθήκη, πάρκινγκ.

Πληρ. τηλ. 6945333334

(ΚΩΔ. 83348)

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 682

τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο

(240 τ.μ. σπίτι - 452 τ.μ.

Βιοτεχνία) πλησίον της

κεντρικής πλατείας του

χωιρόυ Μεσοχωριό

(νοτίως του Νομού Ηρα-

κλείου) κοντά στον Πύργο

Μονοφατσίου) με πανμο-

ραμική θέα στην Πεδιάδα

των Ελαιώνων Μεσαρά.

Γαλήνιο, φυσικό περιβάλ-

λον. Απόσταση 8 χλμ. από

την παραλία Τσούτσουρα.

Ταχέια και άνετη πρόσβα-

ση από Ηράκλειο λόγω

νέου σύγχρονου οδικου

δικτύου. Τιμή 103.000

ευρώ. Πληρ. τηλ.

2810251043 (10.00-

14.00) (ΚΩΔ. 84165)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον οικισμό

των Αξιωματικών (ΦΙΛΟ-

ΘΕΗ) (νεόδμητη - καλαί-

σθητη  ήσυχη περιοχή με

άνετη πρόσβαση, 1 χλμ.

από την Πλατεία Ελευθε-

ρίας στο κέντρο της

πόλεως του Ηρακλείου)

οικόπεδο 200 τ.μ. με

πρόσοψη σε πάρκο επί

της οδού 20ης Μαϊου

1941. Αρτιο, οικοδομήσι-

μο. Συντελεστής Δομη-

σης 0,8. Τιμή πώλησης

141.000 ευρώ. Πληρ.

τηλ. 2810251768 (ώρες

επικοινωνίας (10.00-

14.00) (ΚΩΔ. 84164)

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)

ΟΙΚΟΠΕΔΑ εντός οικισμού

Πατσιδών (άρτια - οικοδο-

μήσιμα) από 300 τ.μ. και

άνω (στα 300 τ.μ. οικοδομή

240 τ.μ. και στα 700 τ.μ.

οικοδομή 560 τ.μ.) Παρο-

χές: δίκτυο ύδρυσης, απο-

χετευτικό δίκτυο ΔΕΗ - ΟΤΕ

στα 20 μ. 130 ευρώ / τ.μ.

Πληρ. τηλ. 6948930364

(ΚΩΔ. 84167)

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραθαλάσσιο

οικόπεδο στην αμμώδη

(πέντε χιλιόμετρα) παρα-

λία Αμμουδάρα 5 χλμ.

δυτικά του κέντρου πόλε-

ως Ηρακλέιου. Εχει έκτα-

ση 1.850 τ.μ. με μήκος

πλευράς προς θάλασσα

100 μέτρα, πανοραμική

θέα στο κρητικό πέλαγος,

350 μ. από το κύμα. Γαλή-

νιο φυσικό περιβάλλον.

Απόσταση από το λιμάνι 5

χλμ., από αεροδρόμιο 8

χλμ. από νοσοκομείο

ΠΑΓΝΗ 4 χλμ. Υπό ένταξη

στο σχέδιο πόλεως στο

εγγύς μέλλον. Τιμή 400

ευρώ / τ.μ. Πληρ. τηλ.

2810289915 (ώρες επικ.

10.00-14.00) (ΚΩΔ.

84166)

ΠΩΛΕΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ spe-

cialized hard rock χρώμα

ματ μαύρο σε άριστη κατά-

σταση. Δισκόφρενα μπρο-

στά και πίσω (v-brake)

ταχύτητες 21 shimano (7

speed). Λάστιχα (ζάντες)

νούμερο 26. Δίνεται μαζαί

με όλο τον εξοπλισμό που

είναι γνήσιος specialized

(κράνος, τσαντάκι σέλας,

θήκη για υγρά και τρόμ-

πα). Φώτα μπροστά και

πίσω, κουδούνι, καθρε-

φτάκι και κλειδαριά. Τιμή

370 ευρώ (συζητήσιμη).

Πληρ. τηλ. 6945972612 κ.

Αναστασία (ΚΩΔ. 83935)

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ (Αγ. Μηνά) -

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα

1ου ορόφου,  50μ από την

στάση πλήρως επιπλωμέ-

νη και με air condition.

Κατάλληλη για σπουδα-

στές. Οδος Θεσ/νικης 18.

Πληρ. τηλ. 2810252062

και 6944568315 (ΚΩΔ.

81467)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Σταλίδα

(μετά το Blue Sea) δίχωρη

γκαρσονιέρα με βεράντα.

Προσφέρεται και για επαγ-

γελματική χρήση. Πληρ.

τηλ. 6948873547

3ΑΡΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατά-

στημα 50 τ.μ., κεντρικά

(πρώην Απολλώνειο Νοσο-

κομείο και νυν Δ/νση Τεχνι-

κών Υπηρεσιών Περιφέρει-

ας). Κατάλληλο και για γρα-

φειακό χώρο. Πληροφορίες

στο τηλ. 6948539853 (ΚΩΔ.

78682)

Από εταιρεία επεξεργα-

σίας κρεάτων στη ΒΙ.ΠΕ.

ζητούνται κόπτες κρέα-

τος έως 40 ετών. Απο-

στολή βιογραφικού: 

cretanfoodmeat@gmail.

com Πληρ. τηλ.

2810315248 (ΚΩΔ.

84141)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

έως 40 ετών γνώστης

απταίστως της Ρωσικής

γλώσσας για το ξενοδο-

χείο ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ στην

Αμουδάρα. Απαραίτητη

προϋπηρεσία και βιογρα-

φικό. Πληρ. τηλ.

2810251043, ώρες επι-

κοινωνίας 10.00-14.00

(ΚΩΔ. 84097)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

τουριστικού γραφείου με

τα παρακάτω προσόντα

συν κάρτας ΟΑΕΔ, για τη

στελέχωση τουριστ. γρα-

φείου. Γνώση Αγγλικών +

Γερμανικών + γνώση

Office (word, excel, power

point) +διαχείριση Inter-

net  + λογιστικής + τιμο-

λόγησης (cost control). Η

γνώση Ιταλικών και προ-

ϋπηρεσία στον τουριστικό

κλάδο θα εκτιμηθούν.

Πληρ. τηλ. 6932635703

(ΚΩΔ. 83005)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ

ανταλλακτικών αυτοκινή-

των με μηχανικές γνώ-

σεις . Πληρ. τηλ.

2810200747 (ΚΩΔ.

84128)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ έμπειρη στην

καθαριότητα αναλαμβά-

νει τον καθαρισμό σπι-

τιών, γραφείων και σκά-

λας επίσης και σίδερο.

Πληρ. τηλ. 6986658976

(ΚΩΔ. 83980)

ΣΟΒΑΡΗ και υπεύθυνη

κυρία με συστάσεις, ανα-

λαμβάνει να κάνει παρέα

σε ηλικιωμένη κυρία και τις

δουλειές του σπιτιού 3-4

φορές την εβδομάδα.

Πληρ. τηλ. 6944990103

(ΚΩΔ. 81438)

Κυρία σοβαρή και υπεύθυ-

νη με συστάσεις, αναλαμ-

βάνει τον καθαρισμό σπι-

τιών, γραφείων, σκάλες,

εκκλησίες και σίδερο.

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Θα απαντηθούν κλήσεις με

αναγνώριση. Πληρ. τηλ.

6944990103 (ΚΩΔ.

81439)

ΚΥΡΙΑ ΝΕΑ με εμπειρία και

μεγάλωμα 4 παιδιών ανα-

λαμβάνει να προσέχει

μικρά παιδιά και δουλειές

του σπιτιού. Πληρ. τηλ.

2810322384 (ΚΩΔ.

81754)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕ-

ΑΣ παραθαλάσσιου 32

στρεμ., με αυξημένο συν-

τελεστή δόμησης, 500 μ.

βορειότερα του Παλιόκα-

στρου, με 500 μ. πρόσο-

ψη θαλάσσης δίπλα στην

Εθνική, κατάλληλο για

βίλες, τουριστική μονάδα,

κάμπινγκ, κατοικίες δια-

βίωσης τρίτης ηλικίας.

Πληρ. τηλ. 2810841390

(από 09.00-12 και 16.00-

20.000) (ΚΩΔ. 81319)

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 πολυε-

τή σπουδές στην Ιταλία με

επάρκεια και άδεια διδα-

σκαλίας παραδίδει μαθή-

ματα ιταλικών σε όλες τις

ηλικίες. Πληρ. τηλ.

6983419376 (ΚΩΔ.

79056)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
με πολύχρονη εμπειρία σε
προετοιμασία πτυχίων
παραδίδει ιδιαίτερα. Πληρ.
τηλ. 6946082351 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΓΕΩΤΡΗ-

ΣΕΙΣ καθαρισμούς γεωτρή-

σεων και συναφή εργασίες.

Πληρ. κ. Τάσος

6973576836 (ΚΩΔ. 83690)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΕΡΑΣΜΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ γεωτρή-

σεις οριζόντιες και κάθετες

για περισσότερο νερό στη

πηγή σας. πέρασμα αποχέ-

τευσης - σωλήνας χωρίς

σκαψίματα ή σπασίματα

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)

Η ξενοδοχειακή μονάδα

Lavris Hotels & Spa 4*

στις Γούβες Ηρακλείου

αναζητά για υτην σεζόν

2020 1. Maitre D’ Hotel,

2. Συντηρητή. Πληρ.  Οι

ενδιαφερόμενοι παρα-

καλούνται να αποστεί-

λουν το βιογραφικό

τους σημείωμα στην

ηλεκτρονική διεύθυνση

hr@lavrishotels.com ή

να επικοινωνήσουν στο

τηλέφωνο 2897041101

(ΚΩΔ. 84168)

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)

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)

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) 

 

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

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

w w w . p a t r i s . g r

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ • ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ημ/νια:23/03/2020 Αρ. Πρωτ. 1293
Έργο:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΧΕΡΣΟ-
ΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡ-

ΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»
ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ 2014 -2020»
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000364
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.879.859,36 Ευρώ (με αναθεώρηση)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)

Μετά την παροχή των απαιτούμενων διευκρινήσεων στις ερωτήσεις και σχόλια
που υποβλήθηκαν, σας ενημερώνουμε ότι για τη διευκόλυνση των οικονομικών
φορέων που θέλουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό και με δεδομένη την κα-
τάσταση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του φαινομένου της εξάπλωσης του
κορονωϊού και των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της, αποφα-
σίστηκε η παράταση της προθεσμίας λήξης της υποβολής των προσφορών.
Συγκεκριμένα:
· Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η
11η Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
· Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορί-
ζεται η 15η Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

ΜΑΛΙΑ 23 Μαρτίου 2020
O Πρόεδρος του ΔΣ

Εμμανουήλ Ματθαιάκης

Πάτρα 20/3/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών  των Τμημάτων: 1) Χημείας, 2) Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων και 3) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών. 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Τομέας Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με
γνωστικό αντικείμενο «Συνθετική Οργανική Χημεία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 250/10-3-2020 τ. Γ΄ 
(ημερομηνία κυκλοφορίας 10-3-2020)
ΑΔΑ: 61Σ6469Β7Θ-ΦΥΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15210
ΣΧΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με
γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Συμπεριφορά με έμφαση στις Ποιοτικές
Μεθόδους Έρευνας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 250/10-3-2020 τ. Γ΄ 
(ημερομηνία κυκλοφορίας 10-3-2020)
ΑΔΑ: 6ΤΟΙ469Β7Θ-ΨΕ5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15211
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με
γνωστικό αντικείμενο «Ρύπανση και διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων
σε καλλιεργούμενα εδάφη και επίδραση στην αυτοφυή χλωρίδα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 250/10-3-2020 τ. Γ΄ 
(ημερομηνία κυκλοφορίας 10-3-2020)
ΑΔΑ: ΨΜΚ9469Β7Θ-7Θ4
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15212 
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι
η    21/5/2020 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογη-
τικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
https://apella.minedu.gov.gr. 
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται
τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail
που αναγράφονται:
Χημείας: e-mail: Secretary@chemistry.upatras.gr 
Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr, τηλ.: 2610- 996012/ 997101/ 996009
Διοίκησης Επιχειρήσεων: e-mail: secretar@upatras.gr,  eyannop@upatras.gr 
Ιστότοπος:  www.bma.upatras.gr   τηλ.: 2610-969988/ 997586
Διοίκησης Επιχειρήσεων  e-mail: gramdeapt@upatras.gr, askepeta@upatras.gr
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο):
Ιστότοπος:  www.deapt.upatras.gr τηλ.: 26410-74121/74108/74109

Η Πρύτανις 
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

“Μένουμε σπίτι με ασφάλεια”
Στις δυσμενείς και αχαρτογράφητες συνθήκες που σήμερα

βιώνουμε ως κοινωνία, σε μια Χώρα που ταλανίζεται  από την
πανδημία του Κορονοιού, με συμβουλές που μας παροτρύνουν
να παραμείνουμε στο σπίτι ασφαλείς και προστατευμένοι, υπάρχει
ένας μεγάλος αριθμός γυναικών για τις οποίες η παραμονή στο
σπίτι μοιάζει με εφιάλτη. Βρίσκονται εγκλωβισμένες σε ένα σπίτι
που μόνο ασφαλές και προστατευμένο δεν ονομάζεται καθώς
ζουν, σε μια οικογενειακή "εστία" που βομβαρδίζεται από συνε-
χείς διαπληκτισμούς, φωνές, τσακωμούς, εντάσεις και βιαιότητες.
Καταστάσεις και γεγονότα τα οποία, υπήρχαν και συνεχίζουν να
υπάρχουν, μόνο που σήμερα, επιβαρύνονται με έναν ακόμη πα-
ράγοντα. Ένα παράγοντα «προστασίας και ατομικής ευθύνης», ο
οποίος για κάποιες γυναίκες σήμερα φαντάζει ως εγκλωβισμός και
θηλιά που συνεχώς κλείνει και οδηγεί σε ασφυξία.

Η καθημερινή τριβή, η συχνή επαφή και η συνύπαρξη μπορεί
να «ευδοκιμήσουν» πληθώρα από αφορμές που θα εκκολάψουν
και θα γεννήσουν μια έξαρση θυμού και βίας. 

Σήμερα, 20 Μαρτίου 2020 που ακόμη  και στον τόπο μας, ο
χρόνος δείχνει να έχει παγώσει ή να κινείται με εξαιρετικά αργούς
ρυθμούς, οι παλμοί της ζωής για κάποιες γυναίκες εξακολουθούν
να είναι έντονοι, άσχημοι, κακοποιητικοί και βίαιοι. 

Οι γραμμές του Φορέα μας συνεχίζουν να δέχονται καθημερινά
τηλεφωνήματα από γυναίκες που αναζητούν βοήθεια και λύσεις
στην προβληματική σχέση τους. Αναμφίβολα, ο «νέος τρόπος
ζωής», η συνεχής επαφή, η συσσωρευμένη πίεση και το αίσθημα
της αβεβαιότητας, κλιμακώνουν καθημερινά την  υφιστάμενη κα-
τάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντική αύξηση περιστα-
τικών κακοποίησης. 

Για το λόγω αυτό, επισημαίνουμε και προτείνουμε ότι το #me-
noumespiti πρέπει να συνοδεύεται άρρηκτα με το «Μένουμε σπίτι
με ασφάλεια». 

Ο Σύνδεσμος μας, υπενθυμίζει ότι συνεχίζει να προσφέρει τις
υπηρεσίες του σε 24ωρη βάση (ΓΡΑΜΜΗΣ SOS:801.11.16000),
στηρίζοντας όποια γυναίκα επιχειρεί και αναζητά να απαλλαγεί
από τα δεσμά της βίας στα οποία βρίσκεται «αλυσοδεμένη». 

Σε κάθε περίπτωση, προέχει η ασφάλεια και η προστασία κάθε
ανθρώπου για την διασφάλιση της ευημερίας και της βελτίωσης
των συνθηκών διαβίωσης του.

Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος

Μαίρη Παχιαδάκη

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
“ΞΕΝΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ  ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΓΡΑΜΜΗ SOS 801-11-16000

24.03 ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 10.qxp_ΠΟΛΙΤΙΚΟ  23/03/2020  18:36  Page 6



ΕΠΟ

Επ’ αόριστον 
αναβολή της Γ.Σ.
Οριστική, αν και αναμενόμενη, είναι η επ’ αό-
ριστον αναβολή της Γ.Σ. της ΕΠΟ, όπως απο-
φάσισε η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της
ομοσπονδίας. Η συνέλευση είχε προγραμματι-
στεί για τις 27 Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκε
μέχρι το τέλος του μήνα λόγω των εξελίξεων
με τον κορoνaϊό και των μέτρων που πάρθη-
καν. Τελικά, χθες αποφασίστηκε η επ’ αόρι-
στον αναβολή. 
Τα θέματα της Γ.Σ. είναι η αλλαγή του καταστα-
τικού, ώστε οι επόμενες εκλογές να γίνουν
τον προσεχή Ιούλιο αντί για Οκτώβριο, αλλά
και η εκλογή αναπληρωματικών μελών στην
Επιτροπή Εφέσεων.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Αναστολή των 
πρωταθλημάτων 
της Σούπερ Λιγκ 
μέχρι 30 Απριλίου
Νέα αναστολή αποφασίστηκε χθες για τα πρω-
ταθλήματα των υποδομών.
Έπειτα από την ανακοίνωση της παράτασης μη
λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έως
τις 10 Απριλίου, η Σούπερ Λιγκ εναρμονίστηκε
σε αυτό και αναστέλλει τη διεξαγωγή των πρω-
ταθλημάτων υποδομής έως τις 30 Απριλίου.

Ο ΟΦΗ  ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Μακράν κορυφαίος στην Περιφέρεια 

ΜΠΑΣΚΕΤ

Τέλος για φέτος 
η Α1 αλλά πως;
Οριστική διακοπή στο πρωτάθλημα της A1 μπάσκετ
αποφασίστηκε ομόφωνα στην τηλεδιάσκεψη που έκα-
ναν όλες οι ομάδες του ΕΣΑΚΕ. Ανοιχτά βέβαια παρα-
μένουν πολλά θέματα, όπως αυτό του πρωταθλητή
αλλά και των ομάδων που θα υποβιβαστούν, των συμ-
βολαίων των παικτών κτλ.
Η έκτακτη σύσκεψη του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ μία μέρα μετά τα
έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης και της διακοπής της κυ-
κλοφορίας στους δρόμους έφερε ως αποτέλεσμα την
οριστική διακοπή του πρωταθλήματος με ψήφους μά-
λιστα 14-0. Θυμίζουμε ότι ο ΕΣΑΚΕ είχε αρχικά αναβά-
λει το πρωτάθλημα. Ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε επαφή
και με την πολιτεία, καθώς για να επισημοποιηθεί η δια-
κοπή της Α1, ο EΣΑΚΕ θα αποστείλει την επίσημη και
ολοκληρωμένη πρότασή του στο υφυπουργείο Αθλητι-
σμού κατόπιν συνεννόησης με την Ελληνική Ομο-
σπονδία Καλαθοσφαίρισης. Την ίδια ώρα, όμως,
εκκρεμούν και ένα σωρό ζητήματα, τα οποία χρήζουν
επίλυσης. Το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ συζητά το θέμα του πρω-
ταθλητή και αν θα υπάρξει, όπως έγινε σε πρωταθλή-
ματα της Βόρειας Ευρώπης με την ανακήρυξη του
πρώτου στη βαθμολογία, το θέμα του υποβιβασμού των
ομάδων, όπως και των συμβολαίων των παικτών.
Συν τοις άλλοις, θα πρέπει να δουν τι θα γίνει και με
τους χορηγούς και κατ΄επέκταση με τις οικονομικές
συνέπειες που φέρνει αυτή η εξέλιξη από την πανδημία
του κορονοϊού. Ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Βαγγέλης Γα-
λατσόπουλος, αρχικά ανέφερε στο ΔΣ την πληροφορία
ότι τα γήπεδα θα είναι κλειστά για έναν ακόμη μήνα
(μέχρι τέλη Απριλίου δηλαδή), ενώ τόνισε και το κομ-
μάτι της αναστολής πτήσεων. Η δική του εισήγηση ήταν
η οριστική διακοπή λόγω «ανωτέρας βίας».
Ο Παναθηναϊκός έθεσε θέμα τελικής κατάταξης, λέ-
γοντας πως θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό, την ώρα
που στην ΑΕΚ εξέφρασαν προβληματισμό αναφορικά
με τα συμβόλαια και το ενδεχόμενο προσφυγών από
πλευράς παικτών.
Ο Γαλατσόπουλος τόνισε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν
εν καιρώ, ενώ μετέφερε πως πρόθεση του ΕΣΑΚΕ είναι
να πληρωθούν οι παίκτες μέχρι και το πρώτο δεκαή-
μερο του Μαρτίου, για το οποίο έχει ήδη πληροφορήσει
τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβομένων Καλαθο-
σφαιριστών.

UEFA: Αναβλήθηκαν
οι τελικοί του 
Champions και 
του Europa League
Η UEFA ανακοίνωσε την αναβολή των ευρωπαϊκών τε-
λικών τόσο του Champions αλλά και του Europa
League λόγω του κοροναϊού. Όπως ανακοίνωσε επί-
σημα η UEFA, μετά το ξέσπασμα του κοροναϊού και την
αναβολή της αγωνιστικής δράσης σε όλα τα πρωταθλή-
ματα, αποφασίστηκε και η αναβολή όλων των Ευρωπαϊ-
κών τελικών που ήταν προγραμματισμένοι για τον Μάιο
του 2020. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας, δεν έχουν
ανακοινωθεί ακόμα οι ημερομηνίες που θα διεξαχθούν
οι τελικοί με όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται.

ΣΕΓΑΣ: Αναβολή 
των δραστηριοτήτων 
έως τα τέλη Απριλίου
Ο ΣΕΓΑΣ προχώρησε στην αναβολή όλων των αγώ-
νων στίβου και δρόμου που ήταν προγραμματισμένοι
μέχρι το τέλος Απριλίου λόγω του κοροναϊού.
«Η ομοσπονδία παρακολουθώντας τα γεγονότα, που
είναι σε εξέλιξη και έχουν να κάνουν με την εξά-
πλωση του ιού Covid- 19, ανακοινώνει την αναβολή
όλων των αγωνιστικών εκδηλώσεων πανελληνίου,
περιφερειακού και τοπικού επιπέδου συμπεριλαμβα-
νομένων των δρομικών αγώνων, που ήταν προγραμ-
ματισμένοι να διεξαχθούν μέχρι τέλος Απριλίου»,
αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ.

ΣΜΚ

Θέλει να τιμήσει 
τον Σωτήρη Τσιόδρα
Η διοίκηση του του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων
Κρήτης, ο Ζεύς θέλει να ευχαριστήσει από καρδιάς το
υπουργείο υγείας το ιατρικό επιτελείο το νοσηλευτικό
προσωπικό όλης της χώρας και τους εθελοντές για
τον μεγάλο αγώνα που δίνουν με τον κοροναίό όλο
αυτό το διάστημα που ακόμη δεν γνωρίζουμε πόσο θα
τραβήξει χρονολογικά.
“Συγκίνηση μας έχει προκαλέσει ο λοιμωξιολόγος
και εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σωτήρης
Τσιόδρας για την καθημερινή  ενημέρωση προς όλους
τους πολίτες και αποφασίσαμε να τον τιμήσουμε σε
εκδήλωση του Συλλόγου μας (εφόσον με το καλό πε-
ράσει η πανδημία) στο πρόσωπο του τιμάμε όλους αυ-
τούς που μάχονται καθημερινά με έναν άγνωστο
εχθρό,βάζοντας σε κίνδυνο την ζωή τους και των οι-
κογενειών τους. Επίσης τα έσοδα του 33ου Κορακο-
βούνιου Δρόμου που είναι προγραμματισμένος για τις
10 Μαΐου (αν θα μπορέσει να γίνει)  θα διατεθούν για
υλικά πρώτης ανάγκης στο Πανεπιστημίακο Νοσοκο-
μείο Ηρακλείου” καταλήγει ανακοίνωση του συλλό-
γου.

Οαγώνας Παναχαϊκή-
Απόλλωνας Π στις
10 Μαρτίου ήταν ο

τελευταίος που διεξήχθη σε
επαγγελματικό επίπεδο στην
χώρα μας πριν αποφασιστεί
το οριστικό λουκέτο σε όλα
τα πρωταθλήματα.
Ποδοσφαιρικά η Ελλάδα
μπήκε σε καραντίνα νωρίτερα
από άλλες χώρες και η Σού-
περ Λιγκ ήταν από τα πρώτα
πρωταθλήματα που έβαλαν
λουκέτο συμπληρώνοντας
πλέον 22 μέρες χωρίς πρω-
τάθλημα. Τελευταία φορά
που είχαμε αγώνες πρωτα-
θλήματος ήταν την Κυριακή 1
Μαρτίου για την 26η αγωνι-
στική που ήταν και η τελευ-
ταία της κανονικής περιόδου.
Ωστόσο η αγωνιστική δρα-

στηριότητα σε ότι αφορά τις
ομάδες της Σούπερ Λιγκ
έλαβε τέλος την Τετάρτη 4
Μαρτίου με την διεξαγωγή
της 1ης αγωνιστικής της ημιτε-
λικής φάσης του κυπέλλου
Ελλάδας. Τελευταίο Σαββα-
τοκύριακο που παίχθηκε πο-
δόσφαιρο σε επαγγελματικό
επίπεδο ήταν στις 7-8-9
Μαρτίου με τα πρωταθλήματα
Σούπερ Λιγκ 2 Φουτμπολ
Λιγκ Γ’ Εθνικής ενώ το ίδιο
Σαββατοκύριακο έγιναν για
τελευταία φορά αγώνες για
τα τοπικά πρωταθλήματα. Τε-
λευταίο ματς που έγινε σε
επίπεδο Ηρακλειώτικου πο-
δοσφαίρου ήταν την Τετάρτη
11 Μαρτίου για το κύπελλο
της ΕΠΣΗ. Αναλυτικά, το χρο-
νικό της καραντίνας:

22 ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ- ΣΤΟ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΛΟΥΚΕΤΟ

Το χρονικό της καραντίνας…

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ  markakis@patris.gr
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Ο Τζιάνι Ινφαντίνο τόνισε, πως
είναι άγνωστο ακόμη πότε θα
επιστρέψει η κανονικότητα στο
παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ενώ μί-
λησε για θυσίες που πρέπει να
κάνουν όλοι.
‘Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε
οπ πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ 
«Η υγεία έρχεται πρώτη. Μετά
όλα τα άλλα. Δεν χρειάζεται
πανικός, θα παίξουμε και πάλι

ποδόσφαιρο όταν βεβαιωθούμε
ότι μπορούμε να το κάνουμε
χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο
την υγεία κάποιου. Ευχαριστώ
τους γιατρούς, τους νοσηλευτές
και όλους όσοι διακινδυνεύουν
τη ζωή τους για να σώσουν άλ-
λους. Είναι ήρωες».
Και ο Ιταλός αξιωματούχος πρό-
σθεσε:
«Πρέπει να προστατεύσουμε τα

συμβόλαια και να προσαρμό-
σουμε την μεταγραφική πε-
ρίοδο. Απαιτούνται, όμως,
μέτρα. Αλλά δεν έχουμε άλλη
επιλογή. Θα πρέπει όλοι να κά-
νουμε θυσίες.
Η FIFA είχε ήδη μια τετραετή
συνεργασία με την WHO για την
προώθηση ενός υγιεινού τρό-
που ζωής. Αλλά αυτό είναι μια
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ξεκινήσαμε μια εκστρατεία
ευαισθητοποίησης με έξι από
τους κορυφαίους προπονητές
που ζήτησαν να ακολουθήσουν
πέντε βασικές τακτικές: τα
χέρια, τον αγκώνα, το πρόσωπο,
την απόσταση και την επαφή.
Σε τέτοιες καταστάσεις, η υγεία
αποτελεί την πρώτη προτεραι-
ότητα και απαιτούνται εξαιρε-
τικά μέτρα. Αυτό είναι απλά

αυτό που έκανα. Είμαι πάντα
έτοιμος να βοηθήσω όσους
έχουν ανάγκη. Σήμερα, είναι η
Ευρώπη και η Νότια Αμερική,
αύριο μπορεί να είναι άλλοι.
Υπάρχει κίνδυνος. Απαιτείται
αξιολόγηση της επίπτωσης της
παγκόσμιας οικονομίας. Είναι
δύσκολο τώρα, δεν ξέρουμε
πότε θα επανέλθει στο φυσιο-
λογικό».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΥΕΦΑ ΤΖΙΑΝΙ ΙΦΑΝΤΙΝΟ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

«Ποδόσφαιρο χωρίς να κινδυνεύσει κανείς…»

Το παιχνίδι Πόρος-Ρωμανός ήταν το τελευταίο που έγινε πριν την αθλητική καραντίνα
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ΠΟΙΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης…
Γνωστοποιήθηκαν τα “μέτρα στήρι-
ξης” για Σωματεία, Ενώσεις και Ομο-
σπονδίες για την αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κοροναϊού
Όπως ανακοινώθηκε από τη ΓΓΑ: “Η
αθλητική οικογένεια της χώρας, με
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας
9311, 9312, 9313, 9319 και με τις
υποκατηγορίες τους (εξαψήφιων και
οκταψήφιων), συμπεριλήφθηκε στον
«Καθορισμό των λεπτομερειών εφαρ-
μογής του άρθρου 2 της από
11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α), με την
οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορο-
ναϊού και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του (Υπουργική Από-

φαση Αριθμ. Α.1053/2020, ΦΕΚ
949/Β/21-3-2020).
Σχετική πρόταση είχε καταθέσει ο
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Λευτέρης Αυγενάκης, στους
Υπουργούς Οικονομικών και Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Για τη μέριμνα να συμπεριληφθούν
και να αντιμετωπιστούν ισότιμα τα
αθλητικά Σωματεία, οι Ενώσεις και οι
αθλητικές Ομοσπονδίες στις κατηγο-
ρίες εκείνες που δικαιούνται τα Μέτρα
Στήριξης, τα οποία ανακοίνωσε η Κυ-
βέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης.
Μέριμνα που ελήφθη, δεδομένου ότι
η διακοπή οιασδήποτε αθλητικής,
αγωνιστικής και προπονητικής δρα-
στηριότητας επηρεάζει άμεσα, με ση-

μαντικές αρνητικές επιπτώσεις, τους
προπονητές, το προσωπικό των αθλη-
τικών Ομοσπονδιών και Ενώσεων και
το προσωπικό των Εθνικών Αθλητικών
Κέντρων (ΕΑΚ). Τα Μέτρα Στήριξης
περιλαμβάνουν τα εξής:
• Παρατείνονται μέχρι και την
31/08/2020 οι προθεσμίες καταβο-
λής των βεβαιωμένων στις
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών
των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν
ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότη-
τας στις 20/03/2020 ή που λήγουν
ή έληξαν από 11/03/2020 έως και
την 30/4/2020. Έως την ίδια ημε-
ρομηνία και για τις ίδιες ως άνω
οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται
και οι προθεσμίες καταβολής των
δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων

τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών.
• Αναστέλλεται μέχρι και την
31/08/2020 η είσπραξη των βεβαι-
ωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις
11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω
προσώπων.
• Κατά την καταβολή δεν υπολογί-
ζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του
χρονικού διαστήματος της αναστο-
λής.
• Στην περίπτωση που εργαζόμενοι
επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθεν-
ται σε καθεστώς αναστολής της σύμ-
βασης εργασίας τους και ο οικείος
εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς
και την περίπτωση που, μετά την
ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχει-
ρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο

αριθμό θέσεων εργασίας, η παρά-
ταση ή η αναστολή παύει αυτοδι-
καίως και οι οφειλές βαρύνονται με
τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της
αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.
Επισημαίνεται ότι από την εφαρμογή
της παρούσας απόφασης εξαιρούνται
τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή
σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. – κατά την έν-
νοια της επίτευξης κρατικού ή δημο-
σίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού,
εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της
πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή
επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς
πόρους κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) τουλάχιστον του ετήσιου προ-
ϋπολογισμού τους.”

ΗΜΕΡΟΜ.       ΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜ.       ΟΜΑΔΑ

1959-1960      Δόξα Δράμας
1960-1961       Δόξα Δράμας
1961-1962       Νίκη Βολ. (1)
1962-1963      Πιερικός
1963-1964      Πιερικός
1964-1965      Πιερικός
1965-1966      Πιερικός
1966-1967      Βέροια (1)
1967-1968      Πιερικός
1968-1969      Πιερικός
1969-1970      Πιερικός (7)
1970-1971       Καβάλα
1971-1972       Παναχαϊκή
1972-1973      Παναχαϊκή
1973-1974      Παναχαϊκή
1974-1975      Παναχαϊκή (4)
1975-1976      ΠΑΣ Γιάννινα
1976-1977       ΟΦΗ
1977-1978       ΠΑΣ Γιάννινα
1978-1979      ΟΦΗ
1979-1980      ΠΑΣ Γιάννινα
1980-1981       ΑΕΛ
1981-1982       Καστοριά (1)
1982-1983      ΑΕΛ
1983-1984      ΑΕΛ
1984-1985      ΑΕΛ
1985-1986      ΟΦΗ
1986-1987      ΟΦΗ
1987-1988      ΑΕΛ
1988-1989      ΟΦΗ

1989-1990      ΟΦΗ
1990-1991       Δόξα Δρ. (3)
1991-1992       ΟΦΗ
1992-1993      ΟΦΗ
1993-1994      ΟΦΗ
1994-1995      Ξάνθη
1995-1996      ΟΦΗ
1996-1997      ΟΦΗ
1997-1998      ΟΦΗ
1998-1999      Ξάνθη
1999-2000     ΟΦΗ
2000-2001     Ξάνθη
2001-2002     Ξάνθη
2002-2003    ΟΦΗ
2003-2004    Ξάνθη
2004-2005    Ξάνθη
2005-2006    Ξάνθη
2006-2007     ΟΦΗ (15)
2007-2008     ΑΕΛ
2008-2009    ΑΕΛ (7)
2009-2010     Καβάλα (2)
2010-2011       Ολυμπ. Βόλ. (1)
2011-2012       Αστέρας Τρ.
2012-2013      Αστέρας Τρ.
2013-2014      Αστέρας Τρ.
2014-2015      Αστέρας Τρ.
2015-2016      ΠΑΣ Γιάννινα (4)
2016-2017      Ξάνθη (8)
2017-2018      Αστέρας Τρ. (5)
2018-2019      Λαμία (1)

Από την πλούσια θεματογραφία του λευ-
κώματος «60 χρόνια Α’ Εθνική», η
Σούπερ Λιγτκ παρουσίασε ένα πολύ
ενδιαφέρον θέμα, με τις επιδόσεις των
ομάδων της περιφέρειας, δηλαδή πλην
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, διαχρονικά
στο Πρωτάθλημα, με τον ΟΦΗ να κατέ-
χει την πρωτιά σε τίτλους για την καλύ-
τερη ομάδα εκτός κέντρου. Για κάθε
ομάδα της Περιφέρειας αποτελεί τίτλο
τιμής να τερματίσει ψηλότερα από κάθε
άλλη ομάδα εκτός Αθήνας, Πειραιά και
Θεσσαλονίκης. 
Μόνο μια βέβαια, η Λάρισα, συνδύασε
τον άτυπο τίτλο της με ένα πρωτάθλημα
το 1988. Τη δεκαετία του ‘60 κυριάρ-
χησε ο Πιερικός, την επόμενη η Πανα-
χαϊκή. Ο ΟΦΗ κυριάρχησε στην 15ετία
1985-2000 καταλαμβάνοντας 11 φορές
τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας της Πε-
ριφέρειας. Από την δεκαετία του ‘90

μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και η Ξάνθη,
ενώ με το ξεκίνημα της Σούπερ Λιγκ άρ-
χισε να φαίνεται και ο Αστέρας Τρίπο-
λης. Ο ΟΦΗ κέρδισε συνολικά 15
φορές αυτόν τον τίτλο έναντι 8 της Ξάν-
θης και επτά του Πιερικού και της Λάρι-
σας.
Στην παρακάτω λίστα αναγράφεται η κα-
λύτερη επαρχιακή ομάδα κάθε χρονιάς,
ενώ στην τελευταία φορά διάκρισης
κάθε ομάδας αναγράφεται ο συνολικός
αριθμός των επιτυχιών σε παρένθεση.
Για παράδειγμα ο Πιερικός το 1969-70
κατέκτησε τον τίτλο για 7η και τελευταία
φορά. Η καλύτερη ομάδα της περιφέ-
ρειας στη βαθμολογία κάθε χρόνο.
Το συλλεκτικό, αριθμημένο
λεύκωμα διατίθεται μόνο από την Super
League και για παραγγελίες ή πληροφο-
ρίες μπορείτε να επικοινωνήστε στο  e-
mail social@slgr.gr.

Κυριακή 1 Μαρτίου
Διεξάγονται κανονικά με κόσμο όλα
τα επαγγελματικά και τοπικά πρωτα-
θλήματα. Είναι η τελευταία φορά που
αγωνίζεται ο ΟΦΗ με την Λαμία (3-0)
στο Γεντί Κουλέ για την 26η αγωνι-
στική της Σούπερ Λιγκ.

Τετάρτη 4 Μαρτίου
Διεξάγονται κανονικά με κόσμο οι πρώτοι
ημιτελικοί για το κύπελλο ΠΑΟΚ-Ολυμπια-
κός (3-2) και ΑΕΚ-Άρης (2-1). Την ίδια
μέρα διεξάγονται οι αγώνες της ημιτελικής
φάσης του κυπέλλου ΕΠΣΗ Ρωμανός-ΠΟΑ
1-2 και Γιούχτας-ΠΑΝΟΜ 3-0.

Πέμπτη 5 Μαρτίου
Διεξάγεται κανονικά η κλή-
ρωση για τα πλέι οφ και
πλέι άουτ της Σούπερ Λιγκ

Κυριακή 8 Μαρτίου
Διεξάγονται για τελευταία φορά τα πρωτα-
θλήματα Σούπερ Λιγκ 2 (20η αγων), Φου-
τμπολ Λιγκ (22η), Γ’ Εθνική (3η αγων πλει οφ
και πλέι άουτ). Για την Γ΄ Εθνική διεξάγονται
οι αγώνες Γιούχτας-Επισκοπή 2-1, Ηρόδο-
τος-Πανακρωτηριακός 2-1, ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ-
ΠΟΑ 1-0, Πόρος-Ρεθυμνιακός 2-2

Δευτέρα 9 Μαρτίου
Διεξάγεται η αναμέτρηση Εργοτέλης-Δόξα Δρ(2-
2) που είναι  η πρώτη με το μέτρο κεκλεισμένων
των θυρών μαζί με το ματς του Απόλλωνα Σμύρ-
νης με τον Απόλλωνα Λ. (3-0)

Τρίτη 10 Μαρτίου
Ο αγώνας Παναχαϊκή-Απόλλων Π. (7-0)
που είχε μεταφερθεί για την συγκεκριμένη
ημερομηνία είναι το τελευταίο παιχνίδι
που διεξάγεται σε επαγγελματικό επίπεδο.

Τετάρτη 11 Μαρτίου
Διεξάγεται ο δεύτερος
ημιτελικός του κυπέλλου
ΕΠΣΗ ΠΟΑ-Ρωμανός (4-
1) που είναι το τελευταίο
ματς σε τοπικό επίπεδο.

Πέμπτη 
12 Μαρτίου

Αποφασίζεται
αναστολή όλων
των πρωταθλημά-
των στην Ελλάδα.

Παρασκευή 13 Μαρτίου
Η Σούπερ Λιγκ σε συνεδρίαση της
ψηφίζει την αναστολή κάθε δραστη-
ριότητας μέχρι νεοτέρας.

Σάββατο 14 Μαρτίου
Αποφασίζεται με κυβερνητική
απόφαση η απαγόρευση των
προπονήσεων για όλες τις ομά-
δες.

ΜΑΡΤΙΟΣ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ
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Τι συμβαίνει με τα υλικά;
Μπορει να βρεθούν μπροστά σε απρόοπτη εξέλιξη επι-

χειρήσεις και χώρες που επιχειρούν να προμηθευτούν ια-
τρικό υλικό για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες που
υπάρχουν λόγω  κοροναϊού αλλά αυτό πρέπει να παραλη-
φθεί μέσω της Γερμανίας.  Ελληνικές εταιρίες  επιχειρούν
να κάνουν από την Κίνα εισαγωγή υλικού όπως μάσκες,
γάντια και αναπνευστήρες καθώς υπάρχει τρομερή έλ-
λειψη στα δημόσια νοσοκομεία και αναζητούνται προμή-
θειες επειγόντως. Οι Κινέζοι προμηθευτές διαθέτουν επαρ-
κείς ποσότητες όμως, καθώς η πύλη εισόδου των
εμπορευμάτων στην Ε.Ε. είναι κυρίως γερμανικά αεροδρό-
μια και μεταφορικές εταιρίες, το υλικό αυτό δεσμεύεται
από τις γερμανικές αρχές για να καλύψει τις εσωτερικές της

ανάγκες, αναφέρουν στους Έλληνες αντιπροσώπους των παρα-φαρμακευτικών προϊόν-
των. Αυτό που συστήνουν οι Κινέζοι είναι απευθείας πτήσεις προς την Ελλάδα, όμως
απευθείας σύνδεση με την Κίνα δεν υπάρχει ενώ οι αερομεταφορές έχουν, σχεδόν κα-
ταρρεύσει. Άλλωστε, με απευθείας πτήση της Air China παραλήθηκε πρόσφατα υλικό
18 τόνων για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. 

Η παρέμβαση της Γιάννας
Παρενέβη στην ιστορία με τον κοροναϊό η Γιάννα Αγγελοπούλου.  «Η υποταγή

της ατομικής επιθυμίας στη συλλογική βούληση δεν αποτελεί στέρηση της ελευθερίας
αλλά προϋπόθεση για να λειτουργεί η δημοκρατία. Μένουμε σπίτι γιατί στηρίζουμε τους
εαυτούς μας και γιατί θέλουμε να είμαστε όλοι παρόντες στην Ελλάδα του 2021, στην
Ελλάδα του αύριο.» τόνισε.

Τρέχουν εθελοντές
Είναι πραγματικά συγκινητική η εθελοντική προ-

σφορά βοήθειας που δέχεται η Λότζια από δεκάδες
συμπολίτες μας οι οποίοι σπεύδουν να δηλώσουν

παρόντες στη δύσκολη αυτή συγκυρία, καθώς
ο δήμος προσπαθεί να βρεθεί κοντά στις ευά-

λωτες κατηγορίες συμπολιτών μας που έχουν
απόλυτη ανάγκη από τη στήριξη μας. Η αντιδήμαρ-

χος κοινωνικής πολιτικής κ. Ρένα Παπαδάκη δεν
έκρυβε χθες στη συγκίνησή της για την αυθόρμητη
συμμετοχή που εκδηλώνει πολύς κόσμος και  όπως
χαρακτηριστικά τονίζει, η κοινωνική αλληλεγγύη είναι
ο δείκτης της κοινωνικής συνοχής τον οποίο πρέπει
να κρατήσουμε ψηλά με κάθε τρόπο. 

Δεν το είπε ποτέ
Η World News Daily Report είναι γνωστή σατιρική ιστοσελίδα αντίστοιχη με τις ελληνικές σε-

λίδες “Το κουλούρι” ή “Το βατράχι”. Η ίδια η σελίδα μάλιστα αναφέρει σε ξεχωριστό τμήμα
της πως τα άρθρα που δημοσιεύει είναι καθαρά ψυχαγωγικού χαρακτήρα και όχι πραγματικές
ειδήσεις. Ποφανώς μη γνωρίζοντας το χαρακτήρα της εν λόγω σελίδας, δεκάδες ενημερωτικές
ιστοσελίδες δημοσίευσαν αυτή την είδηση ως πραγματική.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μεγάλα μέσα ενημέρωσης έχουν κάνει το λάθος να μεταφέρουν
σατιρικά δημοσιεύματα ως πραγματικά. Κατά συνέπεια ο ισχυρισμός ότι η Υπουργός Υγείας
του Βελγίου έκανε δηλώσεις για το περιορισμό σεξουαλικών οργίων λόγω του νέου κοροναϊού
είναι ψευδής. Αυτή την περίοδο είναι σκόπιμο να γίνεται ακόμα πιο αυστηρός έλεγχος στις ει-

δήσεις που αναμεταδίδονται από μέσα ενημέρωσης.

Συνέχιζαν να υβρίζουν
Βγήκε με θάρρος και χιούμορ ο δημοσιογράφος Γιάννης Πρετεντέρης
και είπε ότι έχει κολλήσει τον ιό: «πληροφορούμαι οτι βρέθηκα θετικός

στον κοροναϊό. Ηθικό ακμαιότατο. Πειθαρχία. Υπομονή. Απομόνωση.
Ευτυχώς έχω πολλά βιβλία για διάβασμα. Θα περάσει κι αυτό. Δεν

ξέρω τι νομίζει ο Κινέζος αλλά εμείς φάγαμε τα νιάτα μας στους Βιετ-
κόνγκ!». Θα περίμενε κανένας… περισσότερο φιλότιμο, ευγένεια από ορι-

σμένους. Κι όμως κάποια τρολάκια άρχιζαν να υβρίζουν, να λένε ό,τι μπο-
ρείς να φανταστείς. Τι ντροπή για την χώρα αυτή…

Πόσο χαρτί υγείας πια;
Τρέχουν όλοι να πάρουν χαρτί υγείας! Για ποιο λόγο; Ένας ιστότοπος
στη Γερμανία προτείνει έναν τρόπο για να υπολογίσει ο κάθε ένας τις

πραγματικές του ανάγκες σε χαρτί υγείας, αφού σε πάρα πολλά κατα-
στήματα της χώρας, αλλά και παγκοσμίως, το προϊόν αυτό ήταν το
πρώτο που εξαφανίστηκε από τα ράφια, λόγω του πανικού των κα-

ταναλωτών μπροστά στην επιδημία του ιού. "Πόσα χαρτιά υγείας έχετε
πραγματική ανάγκη για να επιβιώσετε στην καραντίνα;", "αρκούν τα απο-
θέματα;", αναφέρει ο ιστότοπος Blitzrechner.Ένας υπολογιστής πληροφο-
ρεί για την πραγματική διάρκεια ενός πακέτου με χαρτιά υγιεινής, αφού ο
χρήστης συμπληρώσει κάποια στοιχεία, όπως ο αριθμός των χαρτιών που

διαθέτει σε απόθεμα. Επίσης μπορεί να συμπληρώσει πόσα άτομα ζουν στο νοικοκυριό, πόσες φορές πάνε
τουαλέτα κάθε ημέρα, ακόμη και πόσα τετραγωνάκια χαρτί χρησιμοποιούν κάθε φορά. Το συμπέρασμα είναι
"ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι πραγματικές ανάγκες υπερτιμώνται και το χαρτί υγείας διαρκεί εκπληκτικά
πολύ", δηλαδή πολύ περισσότερο από την περίοδο των δύο εβδομάδων της καραντίνας, εξήγησε ο Τιμ Λίλινγκ
του Blitzrechner. Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο με χιουμοριστικό τρόπο να επαναφέρει στη λογική τους κα-
ταναλωτές, την ώρα που οι αγορές λόγω πανικού έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις σε διάφορα προϊόντα στα σούπερ

μάρκετ, κυρίως σε χαρτί υγείας.

Τι θα γίνει με τους αστέγους;
Ένα μεγάλο κεφάλαιο άνοιξε για τα καλά στην αυτο-

διοίκηση, μετά την κλιμάκωση των μέτρων απαγόρευσης
της κυκλοφορίας. Με βάση τις νέες οδηγίες που έχουν δοθεί,
χρεώνεται στους δήμους η ευθύνη της σίτισης και στέγασης
των τοξικοεξαρτώμενων ατόμων, επειδή η διαβίωση τους
στους δρόμους, τους καθιστά εξαιρετικά ευάλωτους στη δια-
σπορά του κοροναϊού, αφού ζουν απροστάτευτοι χωρίς τα
αναγκαία μέσα προφύλαξης. Μάλιστα με αφορμή το όλο θέμα
υπήρξε και το πρωί μια σχετική ένταση σε γραφείο αντιδημάρ-
χου, για  τη διαχείριση μιας τέτοιας περίπτωσης. Η πλευρά της
Λότζια, τεκμηριώνει ότι αυτές οι περιπτώσεις των αστέγων δεν
μπορούν να φιλοξενηθούν στο κέντρο αστέγων ακριβώς
επειδή δεν είναι η κατάλληλη δομή για τα περιστατικά αυτά.
Δεν υπάρχει δηλαδή το υπόβαθρο για τη διαχείριση των περι-
στατικών αυτών που απαιτεί τη φιλοξενία τους σε ειδικές υγειονομικές δο-
μές οι οποίες έχουν τη συγκρότηση να παρέχουν την αναγκαία ιατροφαρ-
μακευτική φροντίδα που έχουν ανάγκη. Παράλληλα τονίζεται με νόημα ότι
δεν είναι δυνατόν το κράτος να μετακυλίει μια τέτοιας μορφής ευθύνη στην
αυτοδιοίκηση που είναι γνωστό ότι δεν έχει το υπόβαθρο αλλά και την αρ-
μοδιότητα να διαχειριστεί. 

Άρχισαν τις ανοησίες 
Άρχισαν ξανά οι ανοησίες από ορισμένους που στέλνουν μηνύ-

ματα δήθεν αποκαλυπτικά και συνωμοσιολογικά! Ότι τα κάνουν όλα
αυτά για να μας παρακολουθούν, ότι... κλέβουν τα στοιχεία μας να δουν
ποιοί είμαστε, τί κάνουμε πού πάμε.   Βρε ανόητοι -και ανορθόγραφοι- ψε-
κασμένοι  δεν γνωρίζετε ότι τα ξέρουν ήδη η Google, οι κυβερνήσεις, οι
υπηρεσίες και οι πάντες; Πόσο ανόητοι πια;

Βγάλτε τις σημαίες στα σπίτια!
Ξεκάθαρο και σαφές για την αυριανή εθνική επέτειο. «Καμία απολύτως

εκδήλωση δεν θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας στο πλαίσιο της εθνικής
επετείου της 25ης Μαρτίου, είτε σε κεντρικό επίπεδο, είτε σε αυτό των κατά
τόπους περιφερειών ξεκαθαρίζει κατεπείγουσα εγκύκλιος που το υπουρ-
γείο Εσωτερικών απέστειλε στις Περιφέρειες και τους δήμους. Στους αποδέ-
κτες, μάλιστα, εφιστάται η “προσοχή για την απαρέγκλιτη τήρηση” των προ-
βλεπόμενων στην εν λόγω εγκύκλιο. Και θα είναι ίσως η πρώτη φορά από την
απόφαση για εορτασμό της επετείου που γίνεται κάτι τέτοιο! Τονίζεται επίσης,
ότι με βάση την πρόσφατη Κοινή Απόφαση Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και Υγείας, “δεν θα τελεστούν δοξολογίες στους ιερούς ναούς, για προλη-
πτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Για τους ίδιους λόγους, δεν θα πραγματοποιηθούν καταθέ-
σεις στεφάνων και λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις”. Κατ’ εξαίρεση, συνεχίζει η εγκύκλιος “θα
πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου από τον πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη”. “Η ματαίωση παρελάσεων, δοξολογίας και
καταθέσεως στεφάνων για επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας, ουδόλως απαξιώνει ή μει-
ώνει τις οφειλόμενες τιμές προς τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ως ένδειξη
ελάχιστου φόρου τιμής, καλούμε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες, τους δήμους
και τους πολίτες να αναρτήσουν την Ελληνική σημαία στα καταστήματα των υπηρεσιών τους
και τις οικίες τους, αντίστοιχα”, καταλήγει η εγκύκλιος του Υπουργείου.

Διέψευσε ο αδερφός της
Κατηγορηματικά διέψευσε ο αδελφός της δημοσιογράφου Χαράς Τζαναβάρα, που έφυγε

χθες από τη ζωή, τις αιτιάσεις του βουλευτή του ΜεΡΑ25 Κρίτωνα Αρσένη, σύμφωνα με τις
οποίες η Χαρά Τζαναβάρα είναι πιθανότατα θύμα του κοροναϊού και επιχειρείται απόκρυψη.

Ειδικότερα  o κ. Κώστας Τζαναβάρας είπε μεταξύ άλλων:
«Κι όμως, η Χαρά το κατάφερε. Κατάφερε να φύγει από τον πιο λερωμένο τόπο κάτασπρη.

Με το κεφάλι ψηλά. Να μην έχει κανείς το παραμικρό να της προσάψει.
Εκτός από εκείνο το κεφάλι μας το δυσκολογύριστο -όχι αγύριστο.
Δεν της το χάρισε ούτε το όμορφο αποχαιρετιστήριο της Εφ. Συν.
Έπαθε μία απλή φαρυγγίτιδα, πριν από κάπου 25 ημέρες. Είχε επιπλοκή στη

δεύτερη αντιβίωση, όταν εμφανίσθηκε πρήξιμο στο μάτι. Είχε εδώ και σχεδόν 28
χρόνια μεταλλική βαλβίδα στην καρδιά της. Μπορεί να είναι και ρεκόρ.

Δεν με άκουσε να κάνει εισαγωγή σε νοσοκομείο. Ανησυχούσα που έβγαζε
προβλήματα. Αλλά είχε μάλλον δίκιο λέγοντας για την τρέχουσα κατάσταση και
τους κινδύνους. Ήταν σε επικοινωνία με γιατρούς.

Την Παρασκευή, είχε ελαφρύ πυρετό. Πήρε ντεπόν και της έπεσε αμέσως. Αλλά
εμφανώς είχε καταβληθεί. Πονούσε το κορμί της. Αλλά αισιοδοξούσε.

Δεν θα εκπλαγώ να την βγάλουν με κοροναϊό. Τα παιδιά μου, που ήρθαν χθες
βράδυ στο χωριό να μου το πουν, μου είπαν ότι όχι μόνο την πήραν για νεκρο-
ψία, αλλά τους ζήτησαν και πήραν τα κλειδιά του σπιτιού της.

Ήδη, κάποιοι εκμεταλλεύονται την εκρεμμότητα, σπέρνοντας ασύστολα τα
αθώα ερωτήματά τους. Σπέρνουν φόβο ότι πέθανε από κοροναϊό, και δήθεν το
κρύβουν…».

Κρητική... βεβαίωση
Τα κατάφερε ο... Βολώσυρος και μας έκανε να σκάσει το χειλάκι μας. Και

μετέτρεψε τη δήλωση μετακίνησης των πολιτών σε... κρητική διάλεκτο για το
πως πρέπει να πορίζεις!

ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

@patris

George Mas

Πολύ μίσος για τον άλλο !
Γιατί τόση μισαλλοδοξία; 
Παραθέτω Μποστ: "Μην είμεθα
εριστικοί, δεν έχομεν οφέλη. 
Ας είμεθα ελαστικοί, ως λάστιχα Pirelli."

Ο πόλεμος κατά του κο-
ροναϊού κερδίζεται μόνο
αν παραμείνουμε στα
σπίτια μας, δήλωσε σή-
μερα το βράδυ ο Κύ-
πριος πρόεδρος Νίκος
Αναστασιάδης, ανακοι-
νώνοντας απαγόρευση
κυκλοφορίας, εκτός εξαι-
ρέσεων. Σε τηλεοπτικό
του διάγγελμα ανέφερε
ότι παρά τα υφιστάμενα
μέτρα και τις θυσίες, μια
μειοψηφία επέδειξε συμ-
περιφορά ανευθυνότη-
τας και απειθαρχίας και
για το λόγο αυτό λαμβά-
νονται μέτρα από σή-
μερα Τρίτη (24/3) στις
18:00 το απόγευμα ως
και τις 13/4, γιατί διαφο-
ρετικά το σύστημα
υγείας θα καταρρεύσει.

Δεν διανοούμαι, είπε
χαρακτηριστικά, πως
μπορεί να οδηγηθούμε
στα φαινόμενα που κατα-
γράφονται στην Ιταλία
και άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες, όπου οι γιατροί
εξ’ ανάγκης επιλέγουν
ποιοι θα ζήσουν ή ποιοι

θα αφεθούν να πεθά-
νουν.

Μεταξύ άλλων απαγο-
ρεύεται η κυκλοφορία
εκτός και αν γίνεται για
μετάβαση στους χώρους
εργασίας, σε υπεραγο-
ρές, φαρμακεία ή τράπε-
ζες ή προς βοήθεια ατό-
μων που το έχουν ανάγκη
και δεν μπορούν να εξυ-
πηρετηθούν ή για επί-
σκεψη στο γιατρό. Οι πο-
λίτες πρέπει να φέρουν
ταυτότητα ή διαβατήριο
και άλλα αποδεικτικά
στοιχεία που θα ανακοι-
νωθούν. Επίσης, κλείνουν
δημόσιοι χώροι άθλησης,
πάρκα, μαρίνες, παρα-
λίες, εκδρομικοί χώροι,
χώροι συναθροίσεων, εκ-
κλησίες και τεμένη, ενώ
απαγορεύονται και οι
λαμπρατζιές.

Τη λειτουργία τους
αναστέλλουν όλες οι επι-
χειρήσεις λιανικού εμπο-
ρίου, πλην κάποιων και
τα εργοτάξια εκτός και
αν είναι για έργα δημό-
σιας ωφελείας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας 
και στην ΚύπροΕ

κτιμήσεις για ύφεση-σοκ
λόγω των επιπτώσεων
του κοροναϊού στην Ευ-
ρωζώνη αλλά και στην
Ελλάδα κάνει ο επενδυτι-

κός οίκος Morgan Stanley.
Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, η

Morgan Stanley αναφέρει πως η
ύφεση που θα φέρει η πανδημία,
τόσο λόγω των έκτακτων οικονομι-
κών μέτρων, όσο και λόγω της ανα-
στολής της λειτουργίας της αγοράς,
υπολογίζεται στο 5,3%, ενώ για τον
πληθωρισμό προβλέπει να μειώνεται
εκ νέου στο 0% και το δημοσιονο-
μικό έλλειμμα να κινείται στο -1,3%.

Παρ’ όλα αυτά, η ίδια πηγή εκτιμά
ότι οι προοπτικές της οικονομίας της
χώρας είναι πολύ καλές και ότι το
2021 θα «σβήσει» τις αρνητικές επι-
δράσεις της «χρονιάς του κορο-
ναϊού». Η Morgan Stanley τοποθετεί
την ανάπτυξη στην Ελλάδα στο 6,3%
για το 2021, γεγονός που θα σβήσει
τις αρνητικές επιπτώσεις της χρονιάς
που διανύουμε. Ταυτόχρονα, προ-
βλέπει πως το 2021 ο πληθωρισμός
θα επανέλθει σε θετικό 0,3%. Τα δη-
μόσιο χρέος από το 189,3% του ΑΕΠ
θα μειωθεί και πάλι στο 174,3% το
2021.

Για την Ευρωζώνη, η Morgan
Stanley αναμένει συρρίκνωση του
ΑΕΠ κατά 5% φέτος, με αυξημένους
κινδύνους όμως για καθοδική ανα-
θεώρηση. Βέβαια, τονίζει ότι η
ισχυρή ανταπόκριση από την ΕΚΤ, η
οποία πρόσθεσε το ποσό ύψους 750

δισ. ευρώ στην ποσοτική χαλάρωση
σε ένα πακέτο έκτακτης ανάγκης, «εί-
ναι αρκετή για τώρα». 

Θετικά είναι και τα εθνικά δημο-
σιονομικά πακέτα, που ανέρχονταν
στο 1% του ΑΕΠ, αλλά υπάρχει με-

γάλη πιθανότητα μιας κοινής δημο-
σιονομικής δράσης - ίσως συμφωνία
σχετικά με την είσοδο στον ESM, κα-

θώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να
βοηθήσουν τις οικονομίες τους μέσω
της επιδημίας.

Εκτιμήσεις για μεγάλη ύφεση 
από την Morgan Stanley

Καρφιά

Θα μας τρελάνουν! Η κινεζική
κυβέρνηση υποστηρίζει μια νέα άποψη
για την πανδημία του κοροναϊού, ότι
δηλαδή στην πραγματικότητα δεν ξεκί-
νησε από την κεντρική κινεζική επαρχία
Χουμπέι- αλλά στις Ηνωμένες Πολι-
τείες.Με μήνυμα στο Twitter, η κινεζική
πρεσβεία στο Παρίσι υποστήριξε σή-
μερα ότι ο ιός πιθανόν να είχε ήδη εμ-
φανιστεί στις ΗΠΑ τον περασμένο Σε-
πτέμβριο, ωστόσο η κυβέρνηση των
ΗΠΑ θέλει να συγκαλύψει αυτό το θέμα.
«Πόσα κρούσματα του Covid-19 υπήρ-
χαν μεταξύ των 20.000 θανάτων από τη
γρίπη (στις Ηνωμένες Πολιτείες) τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβριο;» αναφέρει το
tweet. Το μήνυμα δεν περιείχε πάντως
επιστημονικά στοιχεία για τους ισχυρι-
σμούς. Ήδη από τα μέσα Μαρτίου,
ένας εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουρ-
γείου Εξωτερικών είχε διατυπώσει τη θε-
ωρία ότι ο αμερικανικός στρατός είχε ει-
σαγάγει τον ιό στην πόλη της Κεντρικής
Κίνας Ουχάν τον Οκτώβριο. 

Γιεγιέδες

Κοίτα τώρα τι πρακτικά προβλή-
ματα γεννά η απαγόρευση της μετακί-
νησης και καποιων εργασιών. Όπως εί-
ναι τα κομμωτήρια τα οποία έκλεισαν.
Θα μου πείτε τι… φοβάσαι; Μην γί-
νουμε…γιεγιέδες; 

Όχι ακριβώς, αλλά όσο περνούν οι
μέρες υπάρχει ο κίνδυνος κάποιοι να
αναζητήσουν… παράτυπους και παρό-
νομους τρόπους να κουρευτούν, να το
μαζέψουν λίγο και αυτό θα είναι χειρό-
τερο. Μήπως πρέπει να το δουν σε αυ-
στηρό πλαίσιο κάποια στιγμή να λει-
τουργήσουν τα κομμωτήρια με
ραντεβού και μόνο για… κούρεμα; Τι
λεω τώρα ε;…

Γκρίνιες
Είδα ορισμένες γκρίνιες στο Βενιζέ-

λειο γιατί την ασθενή από το κρουαζιε-
ρόπλοιο την πήγαν εκεί  και όχι στο ΠΑ-
ΓΝΗ που είναι νοσοκομείο αναφορας; Τι
έγινε;

Σουλάτσο

Τώρα με την απαγόρευση της
κυκλοφορίας ελπίζω να τελειώσει κι
αυτό το αίσχος με τα οχήματα να σου-
λατσάρουν πάνω κάτω στην Δαίδαλου
και τα λιοντάρια.  

Οι αλλαγές

Πληροφορίες από νοσοκομείο
μου λένε ότι στα πλαίσια των μέτρων
λόγω του COVID-19,οι ιατροί του τμή-
ματος Διαλογής πρόκειται να παραγκω-
νιστούν και να εξαναγκαστούν να αλλά-
ξουν ιατρείο και ειδικοτητα.... Άραγε ,η
διοίκηση του δεν γνωρίζει τον ουσια-
στικό ρόλο που διαδραματίζει το ιατρείο
εδώ και 10 χρόνια; Δεν υπάρχουν άλλοι
χώροι εντός του νοσοκομείου η εντός
του χώρου των επειγόντων για τον
COVID-19; 

Πρέπει να καταργηθεί το πρώτο Ια-
τρείο Διαλογής Πανελλαδικά και οι ια-
τροί του να δουλεύουν δίκην τροχονό-
μου στο διάδρομο;  
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