
ΠΡΩΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Πώς “έσβησε”
ο 42χρονος 
Γερμανός στη 
ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ  
Από πνευμονική εμβολή πέθανε λίγο μετά τις 4 χθες το
απόγευμα ο 42χρονος Γερμανός καθηγητής που νοση-
λευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με
Covid-19. Ο καθηγητής είχε έρθει στο νησί για εκπαιδευ-
τικά σεμινάρια στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου
Κρήτης και δεν αντιμετώπιζε κάποιο χρόνιο ή άλλο πρό-
βλημα υγείας. Καταγράφηκε ως ο πρώτος θάνατος από κο-
ροναϊό στο νησί. Σελίδα 5

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Αναβλήθηκαν 
και ορίζονται
άνοιξη 2021 

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ

Σκέψεις για
επανέναρξη
στις 16 Μαΐου

Σε δύσκολη στιγμή όλη η αγορά  
Σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της βρίσκεται αυτή τη στιγμή συνολικά η αγορά, η οποία
μετά από δέκα συνεχόμενα χρόνια κρίσης καλείται να αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις του κο-
ροναϊού, με κλειστά μάλιστα καταστήματα ή επιχειρήσεις που υπολειτουργούν.  Εκτός από τα
καταστήματα, από τη Δευτέρα μηδενικούς τζίρους καταγράφουν και οι ιδιοκτήτες πρατηρίων,
που αν και παραμένουν ανοικτά, δηλώνουν πως δεν έχουν πλέον αντικείμενο εξαιτίας της
απαγόρευσης κυκλοφορίας.   Σελίδα 4

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪΟ

Πιέζουν για την... επόμενη μέρα
Ε

ντείνονται οι πιέσεις
των Ευρωπαίων ηγετών
για την έκδοση ευρωο-
μολόγου, που θα θω-
ρακίσει από πιθανή κα-

τάρρευση τις οικονομίες των
χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αν και το Eurogroup φά-
νηκε… άτολμο στην τηλεδιάσκεψη
της Τρίτης σ’ ένα τέτοιο ενδεχό-
μενο, εννέα Ευρωπαίοι ηγέτες, με-
ταξύ των οποίων και ο Έλληνας
πρωθυπουργός, ζήτησαν χθες μετ’
επιτάσεως από τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μι-

σέλ τη δημιουργία κορονο-ομολό-
γων ώστε να περιοριστούν οι συνέ-
πειες στις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Το θέμα θα τεθεί επί τάπητος στη
σημερινή Σύνοδο Κορυφής των Ευ-
ρωπαίων ηγετών, που θα γίνει επί-
σης με τηλεδιάσκεψη. Την ίδια ώρα
η Γερμανία σε μια επίδειξη αλαζο-
νείας και κατάργησης της ευρωπαϊ-
κής αλληλεγγύης, αντιτίθεται στην
προοπτική του ευρωομολόγου, την
ώρα μάλιστα που αποφασίζει πα-
κέτο- “μαμούθ” για την προστασία
της εθνικής οικονομίας.  

Σελίδα 8

ΝΟΣΟΥΝΤΕΣ

Κανέναν δεν εξαιρεί ο ιός  
Ο κοροναϊός δεν εξαιρεί ούτε τις… κοντυ-
λιές. Ένας από τους πιο γνωστούς και αγα-
πητούς Κρητικούς καλλιτέχνες χρειάστηκε
να νοσηλευτεί με κοροναϊό στο ΠΑΓΝΗ.
Μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία, χθες
πήρε εξιτήριο για το σπίτι του, όπου παρα-
μένει σε καραντίνα και ξεκουράζεται. Ο
δημοφιλής καλλιτέχνης είχε ταξιδέψει στο
εξωτερικό για επαγγελματικές υποχρεώ-
σεις. Εμφάνισε τα συμπτώματα δέκα ημέ-
ρες αφού νόσησε συνεργάτης του. Στο με-
ταξύ, συγκλονιστική είναι η μαρτυρία μιας
26χρονης Ηρακλειώτισσας που κόλλησε
τον ιό.  Σελίδες 3 και 7 

ΤΣΙΟΔΡΑΣ

“Δεν υπάρχει εκθετική αύξηση”  

Την ώρα που η πλειονότητα των Ελλήνων προσπαθούν να πειθαρχήσουν στα μέτρα που έχουν ληφθεί τόσο για τη δική τους
προστασία, όσο και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, αρκετοί είναι εκείνοι που δε συμμορφώνονται και κυκλοφορούν
σε δρόμους και πάρκα χωρίς δικαιολογία. Στην Κρήτη  μέχρι χθες το πρωί οι βεβαιωμένες παραβασεις ξεπέρασαν τις 146. Αυ-
στηρότερους ελέγχους προανήγγειλε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς, γνωρίζοντας ο ίδιος ότι η αυ-
στηροποίηση των μέτρων αποτελεί μονόδρομο.  Σελίδα 3

Πιο αυστηροί σήμερα οι έλεγχοι 

Ο Έλληνας φοιτητής
ένωσε τη γειτονιά 
Σε μία γειτονιά στην Ολλανδία κανείς δεν αισθάνεται πια τόσο
απομονωμένος, χάρη στον Ηρακλειώτη μεταπτυχιακό φοιτητή
Αλέξ Κυπριωτάκη-Βέιερς. Κατάφερε σε καιρό καραντίνας να φέ-
ρει πιο κοντά τους ανθρώπους μέσα από το chat που δημιούρ-
γησε. Έτσι, εκτός από παρέα, βοηθάει ο ένας τον άλλο, αγοράζει
τρόφιμα ή φάρμακα σε όποιον δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετη-
θεί. Ελπίζει να σμίξει σύντομα με τους δικούς του ανθρώπους
και να είναι όλοι υγιείς.  Σελίδα 7

Κάθε γενιά και οι μάχες της

Ήρθε κι έκατσε κορόνα στο κεφάλι μας. Απρόσκλητος,
αόρατος, χωρίς φιλίες και διακρίσεις. Ήρθε κι έφερε
μαζί του θεωρίες συνωμοσίας για μυστικά εργαστήρια,
έτοιμα κρυμμένα εμβόλια και παγκόσμια πειράματα.

Σελίδα 2

Της Αντωνίας Κουτσάκη

Ελπίδες
από νέο 
φάρμακο
Ελπίδες για φάρμακο κατά του κοροναϊού έρχονται από
την Κίνα. Το φάρμακο πέρασε επιτυχώς τις εργαστηρια-
κές δοκιμές, καθώς και τις πρόσφατες κλινικές δοκιμές,
ενώ είχε δοκιμαστεί ως πειραματικό φάρμακο σε 340 βα-
ριές περιπτώσεις ασθενών στην Ουχάν, τη Σενζέν και τη
Σαγκάη, και εγκρίθηκε ως αποτελεσματική θεραπευτική
αγωγή από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων της Κίνας.

Σελίδα 4

Συντονιστής 
ο Γρηγόρης 
Πασπάτης 
Ο Γρηγόρης Πασπάτης ορίστηκε από τη ΔΥΠΕ Κρήτης
συντονιστής της διαχείρισης όλων των περιστατικών κο-
ροναϊού που θα εισαχθούν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.
Τι λέει ο γιατρός στην “Π”  για τη διοικητική αυτή θέση,
αλλά και το σοβαρό λάθος που κάνουν αρκετοί να μέ-
νουν σπίτι μεν, αλλά... με παρέες.                    Σελίδα 5 

Την επιβεβαίωση 78 νέων κρουσμάτων, ανε-
βάζοντας τον αριθμό των συνολικών κρου-
σμάτων σε 821, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος
του Υπουργείου Υγείας, λοιμωξιολόγος Σωτή-
ρης Τσιόδρας.  Δυστυχώς, επιβεβαίωσε και
την αύξηση των θανάτων από κοροναϊό στη
χώρα που πλέον ανέρχονται σε 22 μαζί με
τον θάνατο του 42χρονου Γερμανού καθη-
γητή στην Κρήτη. Ο κ. Τσιόδρας είπε:  “Ευ-
τυχώς δεν υπάρχει εκθετική αύξηση στην Ελ-
λάδα”, ενώ απάντησε και στο ερώτημα γιατί
πεθαίνουν περισσότεροι άνδρες από ό,τι γυ-
ναίκες. Στην Κρήτη τα κρούσματα έγιναν 10.

Σελίδες 4 και 5
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ΦΑΡμΑκΕΙΑ

κΛΙΝΙκΕΣ
Εφημερεύει το Βενιζέλειο, τηλ. 2810-368000

ΒΟΥΛκΑΝΙΖΑΤΕΡ
Χειμωνίτης Νίκος Εθν. Αντιστάσεως 1, Τηλ. 2810-236672

Από 23.00 έως 8.30 π.μ. (το επόμενο πρωί)
Λυπαράκης Μ. οδ. 1770, παρ. Λ. Καλοκαιρινού 48 τηλ. 2810-280248
Από 8.30 έως 24.00  
Μαρκαντωνάκη Μ. Λ. Ικάρου 19, Ν. Αλικ. (τηλ. 2810335708
Εργαζάκης Ευάγγελος Κονδυλάκη 42, 
Θέρισος, έναντι 2ου Λυκείου, τηλ.  2810881.566
Δουλουφάκης Μιχ. Εβανς 52 & Πλ. Κορνάρου, τηλ.  2810 220020
Κουφάκης Ιωάννης Μηνά Γεωργιάδη 34, τηλ.  2810238370
Μαράκη Ευ.-Μαράκη Γεωργ. Ο.Ε. Μάχης Κρήτης 17, τηλ.  2810-255974
Τζωρακολευθεράκης Κ.-Μ. Μιχελιδάκη 2, εν. Goody’s τηλ. 2810-283063
Καπετανάκη Γ.-Ι. Μ. Παρλαμά 77-81 & Ευαρέστου 3 Εσταυρωμένος
(έναντι Σ.Μ. Χαλκιαδάκης, τηλ.  2810253232
Παττακού Ν. Λεωφ. Κνωσσού 171, στάση Αγ.Ιωάννη, Τηλ. 2810238556
Σμαριαννάκης Σ. Λεωφ. Ικάρου 192, Γεφ.Κατσαμπά, τηλ.  2810-225826
Αγγελιδάκη-Παπαχατζάκη Ν. Αγ. Μηνά 40, τηλ.  2810-221084
Νοικοκυράκη Ε. Λ. Πανεπιστημίου Γιοφυράκια Βουτών, 
ΠΑΓΝΗ τηλ. 2810281429
 Παπαδάκη Μαρία Χρυσοστόμου 1 ΟΑΣΗ, τηλ.  2810-242294
Κουβίδη-Μαλλιαράκη Π. Λ. 62 Μαρτύρων 32, Τηλ 2810-256414
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ (1946-1964)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ (1964-2007)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ A. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ

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

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

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

FAX: 2810 258161

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

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

e-mail: patris@patris.gr

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

O κΑΙΡΟΣ ΣΗμΕΡΑ...
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Ήρθε κι έκατσε κορόνα στο κεφάλι μας. Απρόσκλητος,
αόρατος, χωρίς φιλίες και διακρίσεις. Ήρθε κι έφερε μαζί
του θεωρίες συνωμοσίας για μυστικά εργαστήρια, έτοιμα
κρυμμένα εμβόλια και παγκόσμια πειράματα. Ήρθε και
χτύπησε με μανία την γειτονιά μας,χώρες  με λαούς
εξωστρεφείς όπως εμείς. Το να “μην
γίνουμε Ελλάδα “  που ακούγαμε
αποσβολωμένοι  όταν ζούσαμε   την
οικονομική κρίση στην χώρα,  ηχεί
σχεδόν σαν μουσική στ’ αφτιά μας, σε
σχέση με το   “να μην γίνουμε Ιταλία”.
Στο κάτω-κάτω όπως έλεγα τότε προς υπεράπιση μας, εμείς
χρωστούσαμε μόνο λέφτα, χαρτί σκέτο,ενώ άλλοι, πόντος
για τον μισητό Σόιμπλε-είχαν αιματοκυλίσει τον κόσμό δύο
φορές.
Σήμερα  παγκοσμίως το να ”μην γίνουμε Ιταλία”
ισοδυναμεί με εκατόμβη νεκρών, με εικόνες στρατιωτικών
οχημάτων να μεταφέρουν φέρετρα, με γιατρούς  να
αποφασίζουν ποιος μπορεί να ζήσει και ποιος όχι,
με ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να πουν το
τελευταίο αντίο στους δικούς τους που έφυγαν.
Το να βγούμε  έξω, να κάνουμε  παρέα, να
πιούμε καφέ,  να πάμε στην ταβέρνα με
φίλους μπορεί να χαρακτηρίζει τον
τρόπο ζωή μας έως τώρα, μπορεί
όμως να μπεί σε αναμονή, για

λίγο ή για περισσότερο.
Αλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι κάθε γενιά έχει να
αντιμετωπίσει τις δικές της μάχες. Οι πατεράδες και οι
παππούδες  μας έζησαν καταστροφές, Κατοχή, εμφύλιο,
φτώχεια, ξενιτιά. Είμαι σιγουρη ότι η γιαγιά μου η Κατίνα

και τα αδέλφια της, η Θεανώ και ο
Σάββας που έζησαν τον ξεριζωμό
από την πατρίδα τους την
Καππαδοκία, θα γελούσαν  αν
ακουγαν ότι “καταδίκη” είναι να
κάτσεις στην ηρεμία του σπιτιού σου

είτε να δουλέψεις είτε να  ζήσεις  κοντά στα αγαπημένα σου
ατομα και να κάνεις όσα μέχρι σήμερα δεν μπορούσες λόγω
έλλειψης χρόνου.
Γιατί καλά είναι τα χειροκροτηματα σε γιατρούς, νοσηλευτές
και όλους όσοι εργάζονται αυτές τις ημέρες για να είμαστε
εμεις ασφαλείς και χορτάτοι,αλλά πρέπει να κάνουμε κι εμεις

όλα όσα είναι απαραίτητα για να παραμείνουν κι εκείνοι
υγιείς. Θα πεί κανείς ”μα πάνω που έφυγε το μαύρο
σύννεφο από την οικονομική κρίση”, (τουλάχιστον σε
επίπεδο ψυχολογίας,γ ιατί στις τσέπες μας δεν είδαμε

και καμιά διαφορά), να τύχει κι αυτό;” Ε, λοιπόν ο
κόσμος, η ζωή δεν είναι δίκαιη και οι

περισσότεροι το έχουμε καταλάβει. Όμως
το σίγουρο είναι ότι η ζωή θα βρίσκει
πάντα έναν τρόπο να νικάει τον θάνατο.  

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Κάθε γενιά και οι μάχες της

Της Αντωνίας Κουτσάκη

Ο ΣΕΡ ΑΡΘΟΥΡ Έβανς με φιλική παρέα στις ανασκαφές της Φαιστού - αρχές του 20ου αιώνα 
(πηγή Ελ. Σημαντήρη).
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KPHTIKA

O.. Επικρητικός

ΚΑΛΗΜΕΡΑ και καλή δύναμη. Μας
χρειάζεται γιατί έχει πολλή υπομονή πίσω.
Η υγεία για να αποκατασταθεί στην Ευρώπη
χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια.

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ και χρήματα ασφα-
λώς. Τα οποία πρέπει μάλλον να κοπούν.
Οι 9 ηγέτες της ΕΕ, μεταξύ τους και ο Μη-
τσοτάκης ζητούν την έκδοση ευρωπαϊκού
ομολόγου… κορόνα.

ΣΤΑ ΚΑΛΑ νέα. Την έγκριση του Εθνι-
κού Οργανισμού Φαρμάκων της Κίνας
έλαβε το αντιικό φάρμακο Favipiravir, που
παράγεται στην Ιαπωνία με την εμπορική
ονομασία «Avigan» από την Toyama Ch-
emical (θυγατρική του ομίλου Fujifilm), με
τον κωδικό «T-705» ως αποτελεσματική θε-
ραπευτική αγωγή κατά το κοροναϊού (CO-
VID-19) μετά από εισήγηση του κινεζικού
Υπουργείου Υγείας.

(ΝΑΙ, ξέρω, εσύ θα πεις ότι ένα καλό σε
όλο αυτό το πράγμα είναι ότι σταμάτησαν
να μου τσιμπάνε τα μαγουλάκια.)

ΣΤΑ ΚΑΚΑ νέα τώρα. Ο αριθμός των νε-
κρών στην Ισπανία από την πανδημία του
νέου κοροναϊού ξεπέρασε σήμερα εκείνον
της ηπειρωτικής Κίνας, με 3.434 νεκρούς
από 2.696 χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία
που δημοσίευσαν οι Αρχές.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ επίδειξη τουρκικής προ-
κλητικότητας: Ανήμερα 25ης Μαρτίου τουρ-
κικά F-16 πέταξαν πάνω από Ρω, Έβρο,
Άγιο Ευστράτιο, δυτικό άκρο Λέσβου, Φαρ-
μακονήσι, Λειψούς, Οινούσσες και Παναγιά.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ φορά Έλληνες ομογενείς ζη-
τούν με τέτοια θέρμη να γυρίσουν στην πα-
τρίδα. Είναι η πρώτη φορά που αντιλαμβα-
νόμαστε όλοι ότι μπορεί η πατρίδα μας να
είναι… καλύτερη από αλλά πρότυπα που
είχαμε. Δυστυχώς δεν…το είχαμε πάρει το
μήνυμα

ΠΑΝΤΩΣ Οι ευχάριστες ειδήσεις συνεχί-
ζουν να έρχονται από την Γουχάν, από εκεί
που ξεκίνησαν όλα, καθώς στην πόλη της
Κίνας αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει και πάλι
ζωή καθώς ελαττώνονται τα μέτρα περιορι-
σμού. 

ΕΚΕΙ δεν έχει… παιγνίδια. Η Τουρκία συ-
νέλαβε 410 ανθρώπους, επειδή έκαναν
«προκλητικές» αναρτήσεις στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, σχετικά με την επιδημία
του νέου κοροναϊού, ανακοίνωσε το υπουρ-
γείο Εσωτερικών της χώρας.

ΚΑΙ Ο ΚΑΡΟΛΟΣ της Αγγλίας είναι θετι-
κός στον ιό. Τελικά κανένας δεν θα μείνει,
ακόμη κι αν είναι διάδοχος του θρόνου.

Κριός:  Δείχνετε ευαισθησία στα ζητήματα της
ημέρας. Προσπαθήστε να αποφύγετε τις εντά-
σεις χωρίς να διακινδυνεύσετε σχέσεις. Τυχεροί
αριθμοί: 20,11,2,4,16. 
Ταύρος:  Ευκαιρία να ανακαλύψετε ικανότητές
σας, που ενδεχομένως ούτε και εσείς οι ίδιοι
γνωρίζετε. Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία. Τυχε-
ροί αριθμοί: 21,12,3,18. 
Δίδυμοι:  Δώστε έμφαση στον τομέα των σχέ-
σεων και των συνεργασιών σας. Επιδιώξτε, νέα
ξεκινήματα και πείτε “ναι” σε προτάσεις. Τυχεροί
αριθμοί: 22,13,4,6,16. 
Καρκίνος:  Κάντε πράγματα μαζί με τον σύν-
τροφό σας, που θα σας βοηθήσουν να ξεφύ-
γετε από τη ρουτίνα και τη μονοτονία της
καθημερινότητας. Τυχεροί αριθμοί:
23,14,5,3,20. 
Λέων:  Διαμορφώστε έτσι το πρόγραμμα σας,
ώστε να σας επιτραπεί να ασχοληθείτε με τον
εαυτό σας και να ικανοποιήσετε τις προσωπικές
σας ανάγκες. Τυχεροί αριθμοί: 24,15,6,8,16. 
Παρθένος:  Θέματα σπιτιού που, όσο κι αν δεν
το παραδέχεστε, είναι πολύ σημαντικά για την
ψυχική σας ισορροπία, έρχονται στο προσκήνιο.
Τυχεροί αριθμοί: 25,16,7,3,22. 
Ζυγός:  Έχετε τη δυνατότητα να βελτιώσετε την
επικοινωνία με τους δικούς σας ανθρώπους, να
ασχοληθείτε με το σπίτι που, περιέργως, γίνεται
πηγή ενέργειας. Τυχεροί αριθμοί: 26,17,8,10,16. 
Σκορπιός:  Καιρός να έρθετε πιο κοντά με τα
άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος,
καλύψτε τα όποια κενά.  Εισπράξτε το πραγμα-
τικό ενδιαφέρον τους. Τυχεροί αριθμοί:
27,18,9,3,24. 
Τοξότης:  Προετοιμαστείτε, για μια σημαντική
αλλαγή στη ζωή σας, που θα σας βάλει στη
διαδικασία αναθεώρησης των μέχρι πρόσφα-
των δεδομένων.
Τυχεροί αριθμοί: 28,19,10,1,12,16. 
Αιγόκερως:  Ο συναισθηματικός κόσμος σας
είναι η απόλυτη προτεραιότητά σας βγαίνοντας
δυνατότεροι. Δείτε από μια άλλη οπτική τα
πράγματα. Τυχεροί αριθμοί: 20,11,2,4,16. 
Υδροχόος:  Μην λέτε πολλά για τα σχέδιά σας.
Συγκεντρωθείτε στις δικές σας υποχρεώσεις και
προσπαθήστε να φανείτε συνεπής στα όσα
έχετε αναλάβει. Τυχεροί αριθμοί: 21,12,3,5,16. 
Ιχθύς:  Η ανάγκη σας να αλλάξετε παραστά-
σεις στη σχέση με τον ερωτικό σύντροφό σας,
να είστε σίγουροι πως θα βελτιώσει το επίπεδο
της σχέσης σας. Τυχεροί αριθμοί: 22,13,4,18. 

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 

ΕΝΔΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
ΣΤΗΡΙΞΟΥ ΣΕ ΜΑΣ

ΓΡΑΜΜΗ SOS 801 11 16000

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ
Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες

μου για τη συμμετοχή σας με οποιονδήποτε τρόπο στο βαρύ πέν-
θος μου για τον πρόωρο χαμό του πολυαγαπημένου μου υιού Ιε-
ρέα Νικολάου Τσαμάνδουρα.

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω:
Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, Πέτρας και Χερρονήσου κ.κ.

Γεράσιμο και όλο τον ιερό κλήρο.
Τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου κ. Στεφανάκη, τους θερά-

ποντες ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της Αιματολογικής
κλινικής ΠΑΓΝΗ που του συμπαραστάθηκαν κατά τη διάρκεια της
πολύχρονης ασθένειας του και ιδιαιτέρως τους κ. Αλεξανδράκη
Μιχαήλ και κ. Κατρινάκη Γεώργιο.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το γραφείο τελετών "Σωτήρ-
χος" και όσους είτε με τα παρήγορα λόγια τους, είτε με την πα-
ρουσία τους και τις δωρεές τους τίμησαν το παιδί μου.

Με εκτίμηση 
η μητέρα του Ελένη Χειρακάκη-Φαρσάρη

Αγίου Πούλιου του Αναγνώστου
ανατολή 6.18• δύση 18.43
σελήνη μίας ημέρας

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: 1940... Πεθαίνει
ο Σπύρος Λούης, 
Ολυμπιονίκης
2000... Η Ελλάδα γίνεται
πλήρες μέλος της
Συνθήκης του Σένγκεν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                     
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου 

της 15ης Μαρτίου 2020 σε έκτακτη συνεδρίαση για το θάνατο 
του εν ενεργεία προέδρου της Κοινότητας Ανώπολης 

Με την αγγελία του θανάτου του Ιωάννη Περβολαράκη, Προέδρου Κοινότητας
Ανώπολης, ενεργού μέλους της τοπικής κοινωνίας και καλού οικογενειάρχη,
το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποτίσει τον απαιτούμενο φόρο τιμής
στον εκλιπόντα, εκφράζει τη θλίψη του για το θάνατό του, συμμετέχει στο πέν-
θος της οικογένειάς του και 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Να παραστεί σύσσωμο στην κηδεία και να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυ-
πητήρια στους οικείους του εκλιπόντος 
2. Να κυματίζει μεσίστια η σημαία στο κατάστημα της Κοινότητας Ανώπολης
κατά την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας 
3. Το ψήφισμα αυτό να αποσταλεί στην οικογένειά του και να δημοσιευθεί σε
εφημερίδα του νομού Ηρακλείου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 
Γεώργιος Χειρακάκης  

Γούρνες: 15/03/2020 
Α.Π. 4411             

ΤΕΛΕΣΗ ΚΗΔΕΙΑΣ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού, αδελφό και θείο 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ
(ΕΤΩΝ 77)

Κηδεύσαμε το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020
και ώρα 1μ.μ. Η νεκρώσιμη ακολουθία
εψάλη στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του
Κυρίου (Νέο Κοιμητήριο Ηρακλείου).

Η σύζυγος, τα παιδιά, τα αδέλφια, η εγγονή, τα ανίψια και οι λοι-
ποί συγγενείς.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Η τέλεση του 40ήμερου μνημοσύνου του αγαπημένου μας 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ
Θα γίνει σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο εξαιτίας των ανα-
κοινώσεων της πολιτείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κοροναϊού.

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ.                                               Χανιά, 23 Μαρτίου 20

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ  13/2020 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό

διαγωνισμό, για την βελτίωση υποδομής υποστήριξης μικροκυματικών ζεύξεων
στο ΠΒΚ (CPV: 44212200-1), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από
οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο των υλικών- υπηρε-
σιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη 13/2020, συνολικής προ-
ϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρο-
νική (pdf) μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.namfi.gr/procurement-announcements. Επίσης η παραλαβή των παρα-
πάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης/ Διεύθυνση
Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του αεροδρομίου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι
Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00, με τιμή τεύχους
15,00€. Διευκρινίσεις - πληροφορίες παρέχονται από 08.00 έως 14.00  τις ερ-
γάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26774 (28210-26800  Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 02 Απρ 20 και ώρα 14:00 στα
γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.

Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 03 Απρ 20 και ώρα 10:00 στην
Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρί-
σκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι Χανίων, Κρήτης), ενώ-
πιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η  κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση
του ΠΒΚ.

Χειρίστρια θέματος: Δντρια ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ, Υπλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή
Δέσποινα, τηλ. 28210 26774 (Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ 28210 26800).

Υπτγος Κλεάνθης Καρατσίν
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο
Υπλγός (ΥΠ) Δέσποινα Ντουμπαρατζή

Δντής Προμ.& Συμβάσεων

Το σίγουρο είναι ότι η ζωή θα
βρίσκει πάντα έναν τρόπο να

νικάει τον θάνατο
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΑΣΜΟΥ

Ούτε ο ιός 
δεν τους στένει

Στη σύλληψη ενός ατόμου, ηλικίας πε-
ρίπου 40 ετών,  αλβανικής καταγωγής
προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ασφά-
λειας Χανίων μετά την καταγγελία που
έκανε μια 28χρονη για βιασμό. Όπως
είπε η ίδια, το περιστατικό σημειώθηκε
χθες τα ξημερώματα.

Η 28χρονη που τα τελευταία χρόνια
κυκλοφορεί στην πόλη των Χανίων, ενώ
δεν έχει μόνιμο τόπο κατοικίας, έχει κα-
ταγωγή από τη Γεωργία και σύμφωνα με
τα όσα εξιστόρησε στους αστυνομικούς
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων,
έπεσε θύμα βιασμού από έναν 40χρονο
άνδρα στην περιοχή των Δικαστηρίων.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, οι
αστυνομικές Αρχές έχουν συλλάβει τον
40χρονο που ζει και δραστηριοποιείται
εδώ και αρκετά χρόνια στην περιοχή
των Χανίων, με καταγωγή από την Αλβα-
νία.

Παράλληλα, έχει παραγγελθεί ιατροδι-
καστική εξέταση στην 28χρονη, ώστε να
επιβεβαιωθούν και επίσημα τα όσα κα-
ταγγέλλει η ίδια σε βάρος του.

Σε βάρδιες δουλεύουν και οι πυροσβέστες
Τα μέτρα τους για να αντιμετωπιστεί

πιθανό κρούσμα και να μην αποδεκατι-
στούν υπηρεσίες λαμβάνουν οι πυρο-
σβέστες στην Κρήτη. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, τις τελευταίες ημέρες οι
πυροσβέστες του νησιού έχουν χωριστεί
σε βάρδιες και συγκεκριμένα σε εκεί-
νους που πηγαίνουν κανονικά στις υπη-
ρεσίες και στους σταθμούς και σε εκεί-
νους που βρίσκονται σε επιφυλακή.
Όπως εξηγεί αξιωματικός του Σώματος
«οι βάρδιες έχουν χωριστεί έτσι ώστε η
μία βάρδια να βρίσκεται για 15 ημέρες

στο χώρο εργασίας και η άλλη βάρδια
να είναι stand by».

Για παράδειγμα το δυναμικό της ΒΙΠΕ
ή των Μοιρών έχουν χωριστεί σε δύο
ομάδες. «Εάν παρουσιαστεί κάποιο
κρούσμα τίθεται εκτός ο χώρος και ανα-
λαμβάνει δράση η ομάδα που δεν έρχε-
ται μέχρι να γίνει απολυμανση σε γρα-
φεία και οχήματα» εξηγεί ο ίδιος και
προσθέτει: «Εάν υπάρξει κάποιος συνά-
δελφος με κοροναϊό, για παράδειγμα
στον Πύργο, και προκύψει κάποιο περι-
στατικό, τότε θα επέμβουν οι δυνάμεις

που βρίσκονται στον Πύργο μέχρι να γί-
νουν οι απαραίτητες απολυμάνσεις».

Όμως και στην Αστυνομία λαμβάνον-
ται κι άλλα μέτρα σύμφωνα με πληρο-
φορίες. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης ανα-
φέρουν ότι εξετάζεται κάποιοι
αστυνομικοί που είναι σε γραφεία να
συνεχίσουν να εργάζονται από το σπίτι.
Ένα ακόμη μέτρο που εφαρμόζεται εί-
ναι στις περιπολίες που γίνονται έξω, να
είναι πάντα τα ίδια άτομα μαζί και να
μην αλλάζουν με άλλους συναδέλφους
τους.

Παλιούς... γνώριμους βλέπουν 
πίσω από τη χασισοφυτεία

Σε άτομα που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, στρέφονται
οι υποψίες των Διωκτικών Αρχών για τη χασισοφυτεία που βρέθηκε σε περιοχή
του Δήμου Μαλεβιζίου. Αυτό που περιμένουν, πλέον, οι Αρχές είναι να δώ-
σουν αποτελέσματα τα εργαστήρια της Αστυνομίας από τα πολλά αντικείμενα
που βρέθηκαν στο χώρο και κατασχέθηκαν. Η φυτεία εντοπίστηκε προχθές
στη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης. Βρέθηκαν συνολικά 76 δενδρύλλια
κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης. Στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ πηραν μέρος
αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, της ΟΠΚΕ και του Α.Τ Μαλεβιζίου.

…ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Προς ταυτοποίηση όλοι οι δράστες 
της ζωοκλοπής στα Ανώγεια

Προσπάθησαν να απο-
προσανατολίσουν τις Αρχές
και να «σβήσουν» τα ίχνη
τους οι δράστες, που στις
αρχές Μαρτίου διέπραξαν
μεγάλη ζωοκλοπή στ’ Ανώ-
γεια, όμως δεν τα κατάφε-
ραν. Μπορεί να εγκατέλει-
ψαν το κλεμμένο φορτηγό
μεταφοράς των ζώων στο
δρόμο της Αγίας Βαρβάρας,
σε εντελώς, δηλαδή, αντί-
θετη  κατεύθυνση από την
περιοχή όπου εντοπίστηκαν
οι 15 από τις 80 μεγαλόσω-
μες Αλπίνες κατσίκες, όμως
κάμερες ασφαλείας σε συν-
δυασμό με την ανάλυση των
χρόνων και των αποστάσεων
έδειξαν  στο Τμήμα Αντιμε-
τώπισης Οργανωμένου Εγ-
κλήματος Κρήτης το δρόμο
προς την εξιχνίαση. 

Προς το παρόν, η δικο-
γραφία που διαβιβάστηκε
στη Δικαιοσύνη αφορά σε
ένα ταυτοποιημένο πρό-
σωπο, έναν ηλικιωμένο κτη-
νοτρόφο, στη μάντρα του
οποίου βρέθηκαν, στη διάρ-
κεια καταμέτρησης, 15 από
τις κλεμμένες κατσίκες.
Όμως, η υπόθεση δεν κλείνει
εδώ, σύμφωνα με το Τμήμα
Αντιμετώπισης Οργανωμέ-
νου Εγκλήματος που κατ’
εξαίρεση ανέλαβε τη διερεύ-
νηση της υπόθεσης μετά από
σχετική εντολή της τοπικής
ηγεσίας. Θεωρείται βέβαιο,

ότι θα ταυτοποιηθούν οι
δράστες που είχαν φυσική
παρουσία στη διάπραξη της
κλοπής αρχικώς του φορτη-
γού και εν συνεχεία των
ζώων, κάποια εκ των οποίων,
21 για την ακρίβεια, βρήκαν
ασφυκτικό θάνατο λόγω του
στοιβάγματος. Ήδη, κατά
πληροφορίες από την Αστυ-
νομία,  ελέγχεται ο ρόλος
συγγενικού προσώπου του
ηλικιωμένου κτηνοτρόφου.  

Σύμφωνα με τις Αρχές στο
εγκαταλελειμμένο φορτηγό
έγινε εξονυχιστική εξερεύ-
νηση, ενώ ξεσκονίστηκε το
υλικό από κάμερες ασφα-
λείας. Αστυνομικές πηγές εμ-

φανίζονται βέβαιες για την
ταυτότητα των εμπλεκόμε-
νων προσώπων, αναμένουν
ωστόσο χειροπιαστά ευρή-
ματα που θα τους «δέσουν»
με στοιχεία. 

Όσον αφορά στον ηλικιω-
μένο κτηνοτρόφο, στη μάν-
τρα του οποίου βρέθηκαν οι
κλεμμένες Αλπίνες, αστυνο-
μικές πηγές ανέφεραν, ότι
τηρεί σιγή ιχθύος. Δεν θέ-
λησε να πει το παραμικρό
για το πώς μπορεί να βρέθη-
καν τα κλεμμένα στην ιδιο-
κτησία του. Οι 15 κατσίκες
που βρέθηκαν ζωντανές, επι-
στράφηκαν στον ιδιοκτήτη.
Οι Αρχές προσπάθησαν να

κινηθούν όσο πιο γρήγορα
και αποτελεσματικά μπορού-
σαν με βασικό στόχο να εν-
τοπίσουν ζωντανά τα κλεμ-
μένα ή κάποια από αυτά. 

Τα τελευταία 24ωρα τις
Αρχές (και το Τμήμα Αντιμε-
τώπισης Οργανωμένου Εγ-
κλήματος) απασχολεί μία
ακόμα μεγάλη ζωοκλοπή
που σημειώθηκε πριν από
μέρες σε περιοχή του Μαλε-
βιζίου. Από κτηνοτρόφο που
επίσης έχει σχέση με τ’ Ανώ-
γεια, έκλεψαν περίπου 200
με 250 ζώα. Και σε αυτήν
την περίπτωση, οι έρευνες
της ΕΛ.ΑΣ φέρονται να βρί-
σκονται σε καλό δρόμο.

Ο εντοπισμός των 15 αλπίνων οδήγησε στην εξάρθρωση της ζωοκλοπής

«Β
ροχή» τα
π ρ ό σ τ ι μ α
για όσους
δεν συμ-
μορφώνον-

ται και χωρίς λόγο κυκλοφο-
ρούν παρά τις απαγορεύσεις
που υπάρχουν. Σύμφωνα με
πληροφορίες, μέχρι χθες στις
6 το πρωί σε όλη την Κρήτη οι
αστυνομικοί βεβαίωσαν 146
πρόστιμα, ενώ όπως τονί-
στηκε οι έλεγχοι θα συνεχι-
στούν και είναι πιθανό να βε-
βαιωθούν ακόμα
περισσότερα. Στον νομό Ηρα-
κλείου είχαμε τις περισσότε-
ρες παραβάσεις (71), στον
νομό Χανίων (44), στον νομό
Ρεθύμνου (10), στο νομό Λα-
σιθίου (10) και 11 παραβά-
σεις σε ελέγχους που έγιναν
στον ΒΟΑΚ.  «Αν και υπάρχει
μια συμμόρφωση και ο κό-
σμος ξέρει ότι δεν πρέπει να
κυκλοφορεί χωρίς λόγο,
ωστόσο κάποιοι θα πρέπει να
ξέρουν ότι δεν υπάρχει καμία
ανοχή πλέον» σχολίασε αξιω-
ματικός της Αστυνομίας.
Υπενθυμίζεται ότι σε εφαρ-
μογή των έκτακτων κυβερνη-
τικών μέτρων για την προστα-
σία της δημόσιας υγείας και
τον περιορισμό της εξάπλω-
σης του κοροναϊού, πραγμα-
τοποιούνται αυστηροί έλεγχοι
σε κεντρικούς δρόμους, πλα-
τείες, σε περιφερειακούς δρό-
μους, αλλά και στο εθνικό
οδικό δίκτυο.

Ευχαριστούν τους 
πολίτες που πειθαρχούν

Σε ανακοίνωσή της η

Ένωση Αξιωματικών της Πε-
ριφέρειας Κρήτης ευχαριστεί
τους πολίτες που ακολου-
θούν και εφαρμόζουν τα μέ-
τρα που έχουν εξαγγελθεί και
αφορούν στην κυκλοφορία.
Στην ανακοίνωση μεταξύ άλ-
λων αναφέρεται:«Με
αφορμή το νέο μέτρο επιβο-
λής προσωρινού περιορι-
σμού της κυκλοφορίας των
πολιτών προς αντιμετώπιση
του κινδύνου της διασποράς
του κοροναϊού COVID-19,
που τέθηκε σε ισχύ και άρ-
χισε να εφαρμόζεται από 23-
03-2020 σε ολόκληρη την
επικράτεια, η Ένωση Αξιωμα-
τικών ΕΛ.ΑΣ. Κρήτης, λαμβά-
νοντας υπόψη τις πρώτες εν-
δείξεις στη συμπεριφορά του
κόσμου που καταγράφεται
τουλάχιστον στην περιφέρειά
μας, θα ήθελε να ευχαριστή-
σει τους συμπολίτες μας για
τη θετική ανταπόκριση που
δείχνουν και τη συμμόρ-
φωση στην εφαρμογή του

επώδυνου για όλους μας
νέου μέτρου. Σύμφωνα με τη
σχετική Κοινή Υπουργική
Απόφαση, αρμόδιες αρχές
για τη διασφάλιση της εφαρ-
μογής του μέτρου αυτού εί-
ναι η Ελληνική Αστυνομία, η
Δημοτική Αστυνομία και οι
Λιμενικές Αρχές στις περιοχές
ευθύνες τους. Τη δύσκολη
αυτή χρονική περίοδο που
διανύει η Χώρα μας, σε ένα
ακήρυχτο επί της ουσίας πό-
λεμο που έχει ως φυσικό επα-
κόλουθο την απώλεια χιλιά-
δων συνανθρώπων μας σε
όλο τον πλανήτη και ένα τε-
ράστιο πλήγμα στην παγκό-
σμια οικονομία, με το κλεί-
σιμο χιλιάδων επιχειρήσεων,
με πολλούς συμπολίτες μας
(εργαζόμενους σε επιχειρή-
σεις εστίασης και ξενοδο-
χεία) να μην έχουν τη δυνα-
τότητα να δουλέψουν
προκειμένου να εξασφαλί-
σουν τα προς το ζην τόσο για
τους ίδιους όσο και για τις οι-

κογένειές τους, δυστυχώς,
προφανώς και λόγω της δου-
λειάς μας, ανατέθηκε σε εμάς
ο έλεγχος και ο άχαρος ρόλος
της επιβολής των προβλεπό-
μενων διοικητικών κυρώ-
σεων σε τυχόν διαπίστωση
παραβίασης των διατάξεων
που προβλέπει η συγκεκρι-
μένη απόφαση. 

Τέλος θα θέλαμε να ευχα-
ριστήσουμε τους φορείς, το-
πική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’
βαθμού καθώς και το Συνε-
ταιρισμό Φαρμακοποιών
Κρήτης και Δωδεκανήσων
που συμπαραστέκονται στο
έργο μας και στη δύσκολη
αποστολή που μας έχει ανα-
τεθεί, με την προμήθεια υγει-
ονομικού υλικού (μάσκες,
γάντια, αντισηπτικά) στο
αστυνομικό προσωπικό που
βρίσκεται καθημερινά στους
δρόμους, που έρχονται σε
επαφή με χιλιάδες άτομα εκ-
θέτοντας τον εαυτό τους σε
άμεσο κίνδυνο».    

Τη δική του μάχη με τον κοροναϊό
έδωσε δημοφιλής Κρητικός καλλιτέχνης,
ο οποίος βγήκε νικητής και χθες πήρε εξι-
τήριο για το σπίτι του. Ο αγαπητός καλ-
λιτέχνης εισήχθη στο νοσοκομείο το Σάβ-
βατο με την κατάστασή του να
εξελίσσεται ομαλά. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι  μαζί με
συνεργάτες του είχε ταξιδέψει στο εξωτε-
ρικό για επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι
περισσότερες εκ των οποίων ακυρώθη-
καν τελικά λόγω κοροναϊού. Με την επι-
στροφή τους στο Ηράκλειο συνεργάτης
του βρέθηκε θετικός στον ιό, όμως λόγω
των ήπιων συμπτωμάτων που εμφάνισε,
παρέμεινε σε κατ’ οίκον περιορισμό.  Ο
ίδιος ο καλλιτέχνης έδειχνε απόλυτα

υγιής, δεν είχε κανένα σύμπτωμα,  όμως
επειδή νόσησε ο συνεργάτης του απέ-
φυγε για προληπτικούς λόγους τις κοινω-
νικές επαφές και συναναστροφές. Άρχισε
να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά
δέκα ημέρες αργότερα, όταν ξεκίνησε να
τον ταλαιπωρεί ένας ξηρός βήχας. Επικοι-
νώνησε με τον ΕΟΔΥ, ανέφερε τα συμ-
πτώματα και το ιστορικό (το ταξίδι στο
εξωτερικό, επαφή με άτομο θετικό στον

κοροναϊό), του ζήτησαν να παραμείνει
στο σπίτι και θα του έστελναν εκεί γιατρό.
Την επόμενη ημέρα η κατάσταση της
υγείας του χειροτέρεψε καθώς παρου-
σίασε και πυρετό.  Τελικά με όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε
στο ΠΑΓΝΗ όπου και βεβαιώθηκε ότι έχει
προσβληθεί από κοροναϊό. Τέθηκε σε
πλήρη απομόνωση και υπό την κατάλ-
ληλη φαρμακευτική αγωγή.  Από την

πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εισα-
γωγή του στο νοσοκομείο τα τηλέφωνα
φίλων και γνωστών «έσπασαν» από εν-
διαφέρον και αγάπη. «Με παίρνουν δε-
κάδες τηλέφωνα για να με ρωτήσουν τι
κάνει, πώς εξελίσσεται η κατάσταση της
υγείας του» ανέφερε συγγενικό πρό-
σωπο. Τελικά χθες έγινε γνωστό ότι πήρε
εξιτήριο και πλέον βρίσκεται στο σπίτι
του όπου ξεκουράζεται.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των συγγενών ο καλλιτέχνης
νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση (φωτό αρχείου).

ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Εκεί που τελειώνει η ανοχή
αρχίζουν τα… πρόστιμα
Του Θάνου Περβολαράκη

Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ

Βγήκε νικητής στη μάχη με τον κοροναϊό

ΖΗΤΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΟΙ ΡΟΜΑ

Υγειονομική βόμβα ο καταυλισμός

Κραυγή αγωνίας από τους Ρομά του
καταυλισμού που ζουν μέσα σε τριτοκο-
σμικές συνθήκες σε μια κατάσταση πλή-
ρους εγκατάλειψης από την πολιτεία, την
ίδια ώρα που ο χώρος αυτός αποτελεί
μια υγειονομική βόμβα στο πολεοδομικό
συγκρότημα της πόλης. «Είναι και οι
Ρομά εδώ …» λέει στην «Π» ο πρόεδρος
του καταυλισμού κ. Συμεών Σεραφειμό-
πουλος, ο οποίος απευθύνει κάλεσμα
τόσο στην Περιφέρεια όσο και στο Δήμο
Ηρακλείου να πάρουν πρωτοβουλία και
μέριμνα για την προστασία της υγείας
των κατοίκων ανάμεσα στους οποίους εί-
ναι ηλικιωμένοι άνθρωποι και μικρά παι-
διά.   Όπως είναι γνωστό, στην παραγ-
κούπολη του καταυλισμού, που
επεκτάθηκε με νέα σύγχρονα κτίσματα
τα τελευταία χρόνια, ζουν πεντακόσιοι
άνθρωποι μέσα σε απαράδεκτες συνθή-
κες. Κορυφαίο είναι το πρόβλημα της
αποχέτευσης, όπου δεν υπάρχουν υπο-
δομές δικτύων ενώ με προβληματικό
τρόπο εξελίσσεται και η υδροδότηση
ακόμα και η ηλεκτροδότηση των κατοί-
κων του καταυλισμού. Η αποκομιδή των
απορριμμάτων, σύμφωνα με τους κατοί-
κους, δε γίνεται με τους σωστούς όρους
και με την τακτικότητα που θα έπρεπε,
με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες
οσμές από τις εστίες σκουπιδιών ανά-

μεσα στις οποίες τρέχουν τα νερά της
καθημερινής λάτρας των  σπιτιών. Ο κ.
Σεραφειμόπουλος δεν κρύβει την πικρία
του για τη σιωπή της αυτοδιοίκησης απέ-
ναντι στους κατοίκους του καταυλισμού,
τονίζοντας ότι ενώ γνωρίζουν τα πολυε-
πίπεδα προβλήματα που υπάρχουν κα-
νείς, δεν έχει ασχοληθεί μαζί τους. Όπως
τονίζει, οι κάτοικοι είναι περιορισμένοι
στα σπίτια τους αλλά ο τρόπος ζωής τους
μέσα στον καταυλισμό ενέχει τεράστιους
κινδύνους για τη μετάδοση του κορο-
ναϊου και αυτό με κάθε τρόπο θα πρέπει
να ελεγχθεί. Εάν υπάρξει ένα περιστατικό
θα πρέπει όλοι να σκεφτούν τι συνέπειες
θα έχει και τι θα σηματοδοτήσει. Για το
λόγο αυτό, είναι κρίσιμο σε αυτή τη
φάση να ληφθούν μέτρα όσο το δυνατό
ταχύτερα. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει,
είναι κυριολεκτικά τραγικό το γεγονός ότι
κανείς δεν ασχολείται μαζί μας. Διότι
εκτός από τα σοβαρά ζητήματα που

αφορούν στην προστασία
της δημόσιας υγείας υπάρ-
χουν και άλλα θέματα. Η
διακοπή του υπαίθριου εμ-
πορίου είναι ένα οικονομικό
πλήγμα για ολόκληρη την
κοινωνία και για τους έμπο-
ρους του καταυλισμού που
αγωνιούν για το πώς θα ζή-
σουν τα παιδιά τους. Σή-
μερα που μιλάμε υπάρχουν
οικογένειες που πεινάνε…».

Θυμίζουμε ότι ο καταυλισμός ιδρύθηκε
το 1983, όταν η Νομαρχία Ηρακλείου
εφάρμοσε την Υγειονομική Διάταξη
Α5/696/1983. Δε φρόντισε όμως να δη-
μιουργήσει στοιχειώδεις υποδομές για
ανθρώπινη διαβίωση.  Το 2003 έγινε ένα
βήμα για τη λύση του προβλήματος με
το χαρακτηρισμό νέου χώρου και την
κατασκευή των απαραίτητων υποδομών
που στοίχησαν 180 εκ. δραχμές. Στην
πορεία η προσπάθεια ανακόπηκε και
μετά από σειρά παλινδρομήσεων η
έκταση που καταλαμβάνει ο καταυλι-
σμός της Ν.Αλικαρνασού μισθώθηκε
στην εταιρεία «Βήτα Πρώτη», με την
προοπτική να φύγουν όσοι ζουν εκεί
ώστε να υλοποιηθεί μια μεγάλη επέν-
δυση. Ωστόσο, το ένα χρονοδιάγραμμα
της μετακίνησης του καταυλισμού κα-
ταργεί διαδοχικά το επόμενο με αποτέ-
λεσμα να βρισκόμαστε ξανά στο σημείο
μηδέν. 

Της  Λίλιαν Δαφερμάκη

Ο καταυλισμός γίνεται ακόμα πιο ευάλωτος
με τον κοροναϊό

Της  Ευαγγελίας Καρεκλάκη
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Την επιβεβαίωση 78 νέων κρουσμά-
των, ανεβάζοντας τον αριθμό των συνολι-
κών κρουσμάτων σε 821 ανακοίνωσε, ο
εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, λοι-
μωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρα. 

Δυστυχώς ο κ. Τσιόδρας επιβεβαίωσε
και την αύξηση των θανάτων από κορο-
ναϊό στη χώρα, με τους δύο τελευταίους
θανάτους σε Ξάνθη και Κρήτη, να σημει-
ώνονται με διαφορά λίγης ώρας.

Πλέον τα θύματα στη χώρα μας ανέρ-
χονται σε 22, 18 άνδρες και 4 γυναίκες, με
μέσο όρο ηλικίας τα 67 έτη. Από τους 22
συνανθρώπους μας που έχασαν τη μάχη
για τη ζωή οι 21 είχαν υποκείμενο νό-
σημα. Από τους ασθενείς 134 νοσηλεύον-
ται, εκ των οποίων οι 53 είναι διασωληνω-
μένοι. Ο μέσος όρος ηλικίας των
διασωληνωμένων είναι τα 67 έτη, οι πε-
ρισσότεροι άνδρες και με υποκείμενο σο-

βαρό πρόβλημα υγείας. Επίσης, 36 άτομα
τα οποία ασθένησαν έχουν λάβει εξιτήριο
από τα νοσοκομεία, ανέφερε ο κ. Τσιό-
δρας, ενώ έχουν γίνει συνολικά περισσό-
τερα από 10.000 τεστ.

“Δεν υπάρχει εκθετική 
αύξηση των κρουσμάτων”

Ανακοινώνοντας τον αριθμό των νέων
κρουσμάτων ο κ.  Τσιόδρας επισήμανε ότι
ευτυχώς στην Ελλάδα «δεν υπάρχει εκθε-
τική αύξηση». Αντίθετα τρομακτικοί είναι
οι αριθμοί όσον αφορά την εξάπλωση της
πανδημίας παγκοσμίως.

Όπως είπε ο κ. Τσιόδρας, τα κρού-
σματα ξεπερνούν τις 440.000 σε 197 χώ-
ρες, ενώ περισσότεροι από 19.700 άν-

θρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή
τους λόγω του ιού.

Οδηγίες για φροντίδα 
ασθενούς στο σπίτι

Μετά τον θάνατο της 41χρονης μητέ-
ρας τριών παιδιών στην Καστοριά που
έμεινε στο σπίτι απομονωμένη, ο ΕΟΔΥ ξα-
νάδωσε αναλυτικές οδηγίες για το τι πρέπει
να κάνουν οι ασθενείς που λαμβάνουν σύ-
σταση να παραμείνουν σπίτι και όσοι τους
φροντίζουν.  Από την πλευρά του ο κ. Τσιό-
δρας επανέλαβε ότι και όσοι απομονώνον-
ται στο σπίτι πρέπει να έχουν καθημερινή

επαφή με τον γιατρό τους. Επίσης, έδωσε
οδηγίες αυτοπροστασίας και προστασίας
των άλλων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και
ευπαθών ομάδων.

Γιατί πεθαίνουν 
περισσότεροι άνδρες;

Αυξημένα ποσοστά σοβαρής νόσησης
και θνησιμότητας από τον κορονοϊό πα-
ρουσιάζουν οι άνδρες στη Ελλάδα, καθώς
τόσο τα θύματα όσο και τα σοβαρά περι-
στατικά της Covid-19 αφορούν τους άν-
δρες. Από τους 22 νεκρούς έως χθες Τε-
τάρτη στη χώρα μας, μόνο δύο είναι

γυναίκες, ενώ το 60% όσων νοσηλεύονται
σε σοβαρή κατάσταση αυτή τη στιγμή εί-
ναι άνδρες. Οπως εξήγησε χθες ο καθηγη-
τής λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, οι
γυναίκες φέρεται να είναι περισσότερο
προστατευμένες από τον συγκεκριμένο ιό
για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι το
ανοσοποιητικό τους σύστημα είναι πιο
«δυνατό» και δεύτερον επειδή καπνίζουν
λιγότερο από τους άνδρες. «Ενας αποδυ-
ναμωμένος πνεύμονας εξαιτίας του καπνί-
σματος είναι πιο ευαίσθητος στις ανα-
πνευστικές λοιμώξεις» είπε για ακόμη μία
φορά ο καθηγητής. 

Οσον αφορά το «ισχυρό» ανοσοποι-
ητικό στις γυναίκες, ο κ. Τσιόδρας εξήγησε
ότι μελέτες που έγιναν κατέδειξαν ότι το

ανοσοποιητικό σύστημα των γυναικών εί-
ναι πιο ανθεκτικό από αυτό των ανδρών,
λόγω των οιστρογόνων που το διεγείρουν
και έτσι καταπολεμούν τους παθογόνους
οργανισμούς, όπως είναι οι ιοί, πιο επιθε-
τικά. Τα οιστρογόνα είναι οι κατ’ εξοχήν
γυναικείες ορμόνες. 

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 Μια του κλέφτη,
23:40 Ειδήσεις, 00:00 True detec-
tive3, 01:00 Ballers, 02:00 Ταξιδεύον-
τας στην Ελλάδα, 03:10 True
detective, 04:10 Ballers, 05:10 Σαν
σήμερα τον 20ο αιώνα, 05:30 Από τις
έξι...

ΕΡΤ2
06:00 Εμείς και ο μπλε πλανήτης,
07:00 Molang, 07:20 Λουί, 07:30 Ο
Μουκ, 07:55 Σκίουρος της συμφοράς,
08:00 Η Τίλι και οι φίλοι της, 08:35
Γάτος Σπιρουνάτος, 09:00 Ψέματα και
αλήθεια έτσι είναι τα παραμύθια,
09:30 Ο γύρος του κόσμου με 80 βι-
βλία, 10:00 Η Μιρέτ ερευνά, 10:35
Γιακαρί, 11:00 Ροζ Πάνθηρας, 12:00
Εμείς και ο μπλε πλανήτης, 13:00 1.000
χρώματα του Χρήστου, 14:00 Τα ξύ-
λινα σπαθιά, 15:00 Στα φτερά του
έρωτα, 16:00 Έξι αδελφές, 18:00 Ο
παράδεισος των κυριών, 19:45 Εντός
Αττικής, 20:00 Από πέτρα και χρόνο,
20:30 Ες αύριον τα σπουδαία, 21:00
Η μοδίστρα, 22:00 Mr Selfridge,
23:00 O κύριος Όβε, 01:00 Η ιστορία
πίσω από τον μύθο, 02:00 Από πέτρα
και χρόνο, 02:30 Ες αύριον τα σπου-
δαία, 03:00 Η μοδίστρα, 04:00 Mr
Selfridge, 05:00 Ο παράδεισος των κυ-
ριών. 

STAR
06:00 Αλήθειες με τη Ζήνα, 07:30
Shopping Star, 09:00 Στη φωλιά των
Κου Κου, 12:00 Αλήθειες με τη Ζήνα,
14:00 Ντετέκτιβ Μονκ, 15:00 Ειδή-
σεις, 15:50 Shopping Star, 17:30 Elif,
18:30 Ειδήσεις στη νοηματική γλώσσα,
18:40 Ο τροχός της τύχης, 19:50 Ει-
δήσεις, 21:00 Ο σωματοφύλακας του
εκτελεστή, 23:30 Lucy, 01:15 Βλέπω
το θάνατό σου 5, 03:00 Παντρεμένος
με τη μαφία.

ΣKAΪ
06:00 Σήμερα, 10:00 Αταίριαστοι,
11:55 Έκτακτη επικαιρότητα, 14:00
Ειδήσεις, 15:00 Καλό Μεσημεράκι,
17:00 Ειδήσεις στη νοηματική γλώσσα,
17:05 Εξελίξεις LIVE, 18:40 Ο πιο αδύ-
ναμος κρίκος, 19:50 Ειδήσεις, 21:30
8 λέξεις, 22:30 Η απρόσκλητη, 00:15
Deadly Women, 01:15 Μόναχο,
04:15 Καλό Μεσημεράκι.

OPEN BEYOND
09:50 Ευτυχείτε, 13:00 Ειδήσεις,
14:00 Μεσημέρι Yes, 15:30 Θυρίδα
τηλεπώλησης, 15:45 Ρόδα, τσάντα και
κοπάνα Νο 3, 17:40 Ειδήσεις στη νοη-
ματική γλώσσα, 18:00 Open Ελλάδα,
19:30 Ειδήσεις, 21:00 Το τελευταίο
οχυρό (The Last Castle), 23:45 Crimi-
nal Minds - 13ος Κύκλος, 01:45 Ο Ιν-
τιάνα Τζόουνς και το βασίλειο του
κρυστάλλινου κρανίου (Ιndiana Jones,
04:30 Ελληνικό πρόγραμμα, 05:30
Ώρα Ελλάδος

ALPHA
06:00 Θυρίδα τηλεπώλησης, 06:30
Παπιοπεριπέτειες, 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 μυ-
στικό;, 23:30 The Rookie, 00:20 360o
- Ο κύκλος της αλήθειας, 01:40 Αληθι-
νοί έρωτες, 02:45 Οι Ιστορίες του
αστυνόμου Μπέκα, 04:00 Deal,
04:45 Θυρίδα τηλεπώλησης, 05:15
Divided.

MEGA
09:00 Mega Mag, 11:20 Εμείς και
εμείς, 11:50 Ντόλτσε Βίτα, 13:00 Ει-
δήσεις, 14:00 Η Νταντά, 14:30
Μαρία η άσχημη, 15:20 Singles,
16:20 Καιρός για αγρότες, 16:30 Ει-
δήσεις στη νοηματική γλώσσα, 16:40
Live News, 18:45 Σαββατογεννημέ-
νες, 19:45 Ειδήσεις, 20:50 Στο Παρά
Πέντε, 22:00 Πενήντα Πενήντα,
23:00 Έκτακτη Εκπομπή: Η κρίση του
κοροναϊού, 01:00 Τραπέζι για φίλους
(Ε), 01:45 Ίχνη, 02:45 Είμαστε στον
αέρα, 03:45 Ο Πέτρος και τα κορίτσια
του, 04:20 Παράλληλοι δρόμοι,
04:50 Η ώρα η καλή, 05:50 Κοινωνία
ώρα Μega.

ΑΝΤ1
06:00 Καλημέρα Ελλάδα, 10:00
Πρωινή ενημέρωση, 13:00 Ειδήσεις,
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης,
15:00 Ρουκ Ζουκ, 16:00 Εγκλήματα,
17:00 Ειδήσεις νοηματική γλώσσα,
17:15 Still Standing, 18:15 Κωνσταν-
τίνου και Ελένης, 19:30 Ειδήσεις,
21:15 Πέτα τη φριτέζα, 22:15 Άγριες
μέλισσες, 00:30 Τhe 2night Show,
02:45 Της αγάπης μαχαιριά, 03:00
Έρωταςς, 05:00 Ιδιαιτέρα για κλά-
ματα.

CRETA CHANNEL
07:00 Ίασις, 08:00 On Air, 10:00
Beauty Box by Oasis Med, 10:30 Life
& health, 11:30 On Air, 14:00 Ίασις,
15:00 On Air, 16:00 Eνημερωτικός
μαραθώνιος για τον κοροναϊό, 19:00
On Air, 19:30 Eνημερωτικός μαραθώ-
νιος για τον κοροναϊό, 21:30 On Air,
00:00 Eνημερωτικός μαραθώνιος για
τον κοροναϊό, 05:30 On Air.

ΚΡΗΤΗ TV
06:30 Παιδικό πρόγραμμα, 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 Ιστορίες του δρόμου, 13:00
Πας μαγειρεύοντας, 14:00 Bake my
day, 14:30 Eιδήσεις, 15:00 Καλό με-
σημέρι, 17:30 Αuto stop, 17:59
Κρήτη σήμερα, 19:20 Μπρούσκο,
20:30 Ειδήσεις, 21:50 Η Κρήτη... θυ-
μάται, 22:50 Κρήτες καλλιτέχνες,
00:50 Kαλό μεσημέρι, 03:00 Κρήτη
σήμερα, 04:30 Ειδήσεις, 05:30
Μπρούσκο.

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
05:30 Walking with dinosaurs-giant of
the skies, 06:30 Ειδήσεις, 07:30
Μικρό μου πόνυ, 08:00 Κοκκινοσκου-
φίτσα, 09:00 Η Παναγία των Παρι-
σίων, 10:00 The Southpole Gang,
11:00 Tηλεπωλήσεις, 14:00 Mama
Mia, 15:00 Ειδήσεις, 16:00 Στο Κόκ-
κινο, 17:00 Mama Mia, 18:00 Ειδή-
σεις, 19:00 Modern Family, 20:30
Ειδήσεις, 22:00 Calendar Girls, 23:00
Παράξενη φύση, 00:10 Wire in the
blood, 01:00 Ζώδια και Συμβουλές,
01:30 Bad trip, 03:00 Modern Fam-
ily, 03:30 Ντοκιμαντέρ, 04:30 Wire in
the blood.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
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11 προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης
Μία λίστα με συνολικά 11 προτάσεις για

την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κατά-
στασης που αντιμετωπίζει το Εμπόριο σε
ολόκληρο το νησί, καταθέτει η Ομοσπονδία
Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης προς την κυ-
βέρνηση, προκειμένου να εξασφαλιστούν
θέσεις εργασίας, αλλά και η επιβίωση των
επιχειρήσεων, όπως αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά.  

Η Ομοσπονδία περιγράφει αναλυτικά τις
δραματικές συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά, ενώ τονίζει πως μετά από 10 χρόνια
κρίσης, είναι αδύνατο να γίνεται λόγος για
πιθανότητα επιβίωσης των επιχειρήσεων,
χωρίς τη λήψη ουσιαστικών και πραγματι-
κών μέτρων στήριξης.  

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε κεί-
μενο της η Ομοσπονδία, οι επιχειρήσεις
«πλήττονται ανελέητα» ενώ τόσο οι επιχειρή-
σεις που αναγκαστικά ανέστειλαν τη λει-
τουργία τους, όσο και αυτές που συνεχίζουν
όμως να λειτουργούν με σχεδόν μηδενικά
έσοδα, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα
μέτρα στήριξης.  Ειδικότερα η δέσμη μέ-
τρων που ζητά η Ομοσπονδία Εμπορικών
Συλλόγων Κρήτης είναι: 

1) Επιδότηση της μισθοδοσίας και των
ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού
αλλά και των εκπροσώπων - διαχειριστών
των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κυβερνη-
τική εντολή αλλά και αυτών που παραμέ-
νουν σε λειτουργία με δραματική όμως μεί-
ωση του τζίρου τους.

2) Αναστολή υποχρέωσης πληρωμών
κάθε είδους φόρων (ΦΠΑ. ΕΝΦΙΑ, κλπ),
ασφαλιστικών εισφορών, δόσεων τραπεζι-
κών προσωπικών και επιχειρηματικών, δη-
μοτικών οφειλών κλπ. και ρυθμίσεων τουλά-
χιστον για 4 μήνες. Με την επανεκκίνηση της
οικονομίας και μέχρι να επανέλθει η αγορά
στην κανονικότητα, τα συσσωρευμένα ποσά
να ρυθμιστούν, σε 120 δόσεις παντού.

3) Αναστολή κάθε είδους πλειστηριασμών
και πωλήσεων κόκκινων δανείων.

4) Περιορισμένη αποδέσμευση των προ-
σωπικών και επαγγελματικών τραπεζικών
λογαριασμών από το δημόσιο, τα ασφαλι-
στικά ταμεία και τις τράπεζες για βιοποριστι-
κούς σκοπούς.

5) Η τετράμηνη αναστολή δόσεων στις
τράπεζες να επεκταθεί και σε όλες τις επιχει-
ρήσεις και όχι μόνο σε αυτούς που θα λά-

βουν τα 800 ευρώ.
6) Εκτός των ελευθέρων επαγγελματιών

και των ατομικών επιχειρήσεων το μέτρο ενί-
σχυσης των 800 ευρώ να επεκταθεί και στις
άλλες επιχειρήσεις (προσωπικές, ανώνυμες,
ΙΚΕ) είτε παραμείνουν ανοιχτές είτε έχουν
κλείσει.

7) Επιδότηση για το δώρο του Πάσχα,
διότι είναι αδύνατο να καταβληθεί με επιχει-
ρήσεις κλειστές ή να υπολειτουργούν. 

8) Ειδική μέριμνα των επιχειρήσεων που
δεν θα εισπράξουν αξιόγραφα που προέρ-
χονται από τουρίστες επιχειρήσεις (ξενοδο-
χεία, κλπ), δεδομένου ότι για τις επιχειρήσεις
αυτές λόγω της πανδημίας, έχει ακυρωθεί ο
οικονομικός προγραμματισμός τους.

9) Κλείσιμο στις εμπορίες αυτοκινήτων με
κρατική εντολή ώστε το προσωπικό τους να
συμπεριληφθεί στην ομπρέλα προστασίας.

10) Ένταξη στο νέο επιχειρησιακό σχε-
διασμό της ΕΛ.ΑΣ και της δημοτικής αστυνο-
μίας της φύλαξης σε 24ωρη βάση των εμπο-
ρικών καταστημάτων, για όσο χρονικό
διάστημα αυτά θα παραμένουν κλειστά.

11) Επιδότηση ενοικίου των επιχειρή-
σεων. 

Εξαιρούνται πολλοί κωδικοί
Για εξαίρεση πλήθους Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων από το

πλαίσιο των μέτρων στήριξης της ελληνικής οικονομίας λόγω της
πανδημίας, κάνουν λόγο 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των
οποίων και ο Σωκράτης Βαρδάκης. Συγκεκριμένα ο κλάδος της πα-
ροχής υπηρεσιών π.χ. καθαριστήρια, πλυντήρια αυτοκινήτων, συ-
νεργεία αυτοκινήτων και δικύκλων, του τουρισμού, της μεταποί-
ησης, αλλά και άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες, παρότι πλήττονται
σοβαρά και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ανασταλεί η λειτουργία
τους, δεν συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο. Όπως ση-
μειώνει και ο κ. Βαρδάκης οι ενέργειες αυτές μόνο αδικίες και σύγ-
χυση δημιουργούν σε αυτούς τους κλάδους, οι οποίοι ενώ πλήττον-
ται καίρια, δεν μπορούν να γίνουν αποδέκτες των ευεργετικών
μέτρων του προγράμματος οικονομικής υποστήριξης.

Διά περιφοράς το 
Περιφερειακό Συμβούλιο

Διά περιφοράς πραγματοποιείται σήμερα στις 2.00 το μεσημέρι
η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, λόγω των
έκτακτων συνθηκών και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας
από την εξάπλωση του κοροναϊού.  Στο σημερινό Περιφερειακό
Συμβούλιο ξεχωρίζουν δύο κατηγορίες θεμάτων. Από τη μία
πλευρά, οι χρηματοδοτήσεις για αναβάθμιση και βελτίωση οδικών
δικτύων στην Περιφέρεια και από την άλλη η ανασύσταση της εται-
ρίας «Ειρήνη» που βρισκόταν σε καθεστώς εκκαθάρισης, με ταυτό-
χρονη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.  Υπενθυμίζεται ότι η
εταιρεία «Ειρήνη» είχε την αρμοδιότητα ελέγχου αξιοποίησης του
χώρου στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, ωστόσο είχε βρεθεί
σε καθεστώς εκκαθάρισης. Δεδομένων των συνθηκών ωστόσο, αλλά
και της πρόθεσης της κυβέρνησης να προχωρήσει στην άμεση αξιο-
ποίηση του χώρου, κρίθηκε σκόπιμο η εταιρεία να συσταθεί ξανά,
αλλά και να έχει ρόλο στον βαθμό του εφικτού, με δεδομένο ότι οι
επενδύσεις στην περιοχή, αφορούν κατά κύριο λόγο την τοπική κοι-
νωνία. Γι’ αυτό άλλωστε και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
αποφάσισε ομόφωνα την ανασύσταση της εταιρείας, με βάση το δι-
καίωμα που έχει από τον νόμο 4648 του 2018, με ταυτόχρονη αύ-
ξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Αντίδραση για τη Βάση
Την εντονότατη αντίδραση της Λαϊκής Συσπείρωσης έχει προκα-

λέσει η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να προχωρήσει
σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Ειρήνη» Γουρνών, η
οποία είχε αρχικά συσταθεί με σκοπό να διαχειριστεί την αξιοποίηση
του χώρου στην πρώην Αμερικανική Βάση. Η Λαϊκή Συσπείρωση
επιτίθεται στην περιφερειακή Αρχή, επισημαίνοντας ότι ανεξάρτητα
από τη θεματολογία του Συμβουλίου, θα έπρεπε ήδη να έχει πραγ-
ματοποιηθεί μια συνεδρίαση για τις δομές υγείας στην Κρήτη. 

Δωρεά της Παγκρήτιας
H  Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα στηρίζει τον αγώνα της 7ης

Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης κατά του Covid-19. Στη σχετική
ανακοίνωση σημειώνεται: “Την εθνική προσπάθεια για την αντιμε-
τώπιση των πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνει η χώρα από την
πανδημική εξάπλωση του ιού COVID-19 στηρίζει η Παγκρήτια Συ-
νεταιριστική Τράπεζα. Με σχετική απόφαση, το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Τράπεζας σε έκτακτη συνεδρίασή του,  ενέκρινε  δωρεά προς
τη Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης (ΥΠΕ) για την
προμήθεια αναγκαίου υποστηρικτικού εξοπλισμού των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας, καθώς και βασικού υλικού αυτοπροστασίας
του προσωπικού που εργάζεται στην πρώτη γραμμή των νοσοκο-
μειακών μονάδων του νησιού. Η προστασία των ανθρώπων της
πρώτης γραμμής και η στήριξη του δύσκολου έργου τους είναι υπο-
χρέωσή μας. Είναι ώρα ευθύνης για όλους και όλοι πρέπει να στα-
θούμε δίπλα τους», αναφέρει η Τράπεζα”.  

Ό
λοι οι ιοί αναπτύσσουν μεταλλάξεις
καθώς αναπαράγονται και “κινούν-
ται” στον ανθρώπινο πληθυσμό.
Κάθε μετάλλαξη μπορεί να κάνει τον
εκάστοτε ιό περισσότερο, ή λιγότερο

επικίνδυνο για τον άνθρωπο, καθώς και πιο ανθεκτικό
σε κάποιο συγκεκριμένο εμβόλιο. Ο γενετικός κώδικας,
που έχει ο νέος κοροναϊός, παραμένει σχετικά σταθε-
ρός καθώς η διασπορά του στον ανθρώπινο πληθυ-
σμό είναι εν εξελίξει. Αυτό υποδηλώνει ότι το εμβόλιο,
που είναι θέμα χρόνου να βρεθεί, θα είναι πιθανότατα
πολύ αποτελεσματικό στην καταπολέμηση του SARS-
CoV-2. Συγκεκριμένα, ομάδα επιστημόνων που μελε-
τούν τον SARS-CoV-2 υποστηρίζει, ότι ο νέος κορο-
ναϊός φαίνεται να μεταλλάσσεται αργά και ότι ένα
τελικό εμβόλιο δεν θα χρειαστεί να αλλάξει πολύ, αν
όχι καθόλου, για να προστατεύσει τους ανθρώπους
από τη νόσο COVID-19. Η βραδεία μετάλλαξη του κο-
ροναϊού, εάν παραμείνει στα σημερινά επίπεδα, ση-
μαίνει ότι οι λοιμωξιολόγοι μπορούν να βασιστούν για
αρκετό χρόνο σε ένα συγκεκριμένο είδος εμβολίου

που θα καταπολεμάει αρκετά αποτελεσματικά τον ιό,
προτού κληθούν να βρουν μια νέα σύνθεση αυτού του
εμβολίου για να αντιμετωπίσουν κάποιο αναμενόμενο
νέο στέλεχος του παθογόνου παράγοντα.

Ο κοροναϊός έχει υποστεί 
λίγες μεταλλάξεις μέχρι τώρα

Το στέλεχος του SARS-CoV-2 που εξαπλώνεται τώρα
στον κόσμο έχει υποστεί 4-10 μεταλλάξεις σε σύγκριση

με την αρχική μορφή του ιού που ξέσπασε στην κινε-
ζική πόλη Wuhan τον Δεκέμβριο του 2019, σύμφωνα
με τον Peter Thielen, μοριακό γενετιστή στο πανεπι-
στήμιο Johns Hopkins. "Αυτός είναι ένας σχετικά μι-
κρός αριθμός μεταλλάξεων όταν αναλογιστούμε τον
πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχει προσβάλλει
ο κοροναϊός. Σε αυτό το σημείο, ο ρυθμός μετάλλαξης
του ιού μας δίνει ελπίδα ότι το εμβόλιο που θα ανα-
πτυχθεί θα είναι μίας και μόνο εφάπαξ χορήγησης,
αντί να χρειάζεται ένα νέο εμβόλιο κάθε χρόνο, όπως
συμβαίνει με το εμβόλιο της εποχικής γρίπης. Αυτή εί-
ναι μια εξαιρετική εξέλιξη", δήλωσε ο Thielen στην
Washington Post. Μικρές ιογενείς μεταλλάξεις, που
οδηγούν σε υπερβολικές επιπτώσεις στην κλινική έκ-
βαση των ασθενών δεν είναι κάτι ανήκουστο, ανέφε-
ραν οι ειδικοί, αλλά δεν έχει υπάρξει προς το παρόν
καμία τέτοια ένδειξη για τον νέο κοροναϊό. Τα ποσο-
στά θνησιμότητας σε μέρη όπως η Ιταλία, πιθανότατα
να οφείλονται σε παράγοντες τοπικών χαρακτηριστι-
κών (υποκείμενα νοσήματα, μέση ηλικία ασθενών κλπ)
και όχι σε μεταλλάξεις του ιού.

Αισιοδοξούν οι επιστήμονες για το εμβόλιο

ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Κατακόρυφη πτώση του τζίρου
Πάνω από το 60 % υπολογί-

ζουν οι πρατηριούχοι της Κρή-
της ότι έχουν μειωθεί οι τζίροι
τους, μετά τις αποφάσεις της
κυβέρνησης για περιορισμό της
εξάπλωσης του κοροναϊού. Από
τη Δευτέρα, μάλιστα, μέχρι και
σήμερα, οι επίσημες καταγρα-
φές πωλήσεων υγρών καυσί-
μων είναι έως μηδενικές, με
βάση τα στοιχεία που έχουν
στα χέρια τους οι πρατηριού-
χοι.  Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε,
με κοινή επιστολή που υπογρά-
φουν και οι τέσσερις οργανώ-
σεις του νησιού, ζητούν να λη-
φθούν άμεσα μέτρα
προκειμένου να μπορέσει να
στηριχθεί ο κλάδος. 

«Η αρχική εφαρμογή των μέ-
τρων για την αντιμετώπιση διά-
δοσης του κοροναϊού, διατη-
ρώντας τα πρατήρια ανοικτά
για να καλύπτουν τις ανάγκες
του καταναλωτικού κοινού,
συρρίκνωσε κατακόρυφα την
δραστηριότητα των πρατηρίων,
με αποδεδειγμένα καταγεγραμ-

μένη από το σύστημα εισροών
– εκροών πτώση των πωλήσεων
πάνω από 60%» αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση των οργα-
νώσεων με την επισήμανση ότι
από τη Δευτέρα, καταγράφον-
ται πλέον μηδενικές πωλήσεις.
«Τα πρατήρια εξακολουθούν να
παραμένουν ανοιχτά παρά το
γεγονός ότι οι ανάγκες των συμ-
πολιτών μας σε καύσιμα πλέον
έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και
μόνο για συγκεκριμένες κατη-
γορίες εργαζομένων» αναφέρε-
ται σε σχετική ανακοίνωση
όπου και τονίζεται: 

«Τα πρατήρια μας πλήττονται
ανεπανόρθωτα. 

Εάν δεν ληφθούν άμεσα μέ-
τρα προστασίας, όπως είχε δια-
βεβαιώσει η κυβέρνηση για επι-
χειρήσεις με πτώση τζίρου άνω
του 50% , θα αδυνατούν πλέον
τα πρατήρια οικονομικά να συ-
νεχίσουν τη λειτουργία τους!». 

Οι πρατηριούχοι ζητούν την
υποστήριξη του κλάδου, αλλά
και μια σειρά από μέτρα προ-
στασίας των πρατηρίων τα
οποία προσδιορίζουν ως εξής: 

α) τη ένταξη των πρατηρίων
στο πρόγραμμα οικονομικών

ενισχύσεων, την επιδότηση μι-
σθοδοσίας προσωπικού και
ενοικίου, την αναστολή καταβο-
λής ασφαλιστικών εισφορών
και λοιπών μέτρων προστασίας.

β) Τη λειτουργία των πρατη-
ρίων παροχής καυσίμων και
ενέργειας, τρεις ημέρες την
εβδομάδα, από ώρα 07.00 μέ-
χρι 19.00 προκειμένου να συμ-
βάλλουμε στην μη εξάπλωση
του κοροναϊού κατά τις βραδι-
νές ώρες, για το χρονικό διά-
στημα μέχρι τέλος Απριλίου.

γ) Την αναστολή λειτουργίας
των πλυντηρίων αυτοκινήτων,
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα
για την προστασία των εργαζο-
μένων στα πρατήρια από τη
διάδοση του κοροναϊού.

«Οι πρατηριούχοι βρισκόμα-
στε σε οικονομική απόγνωση
και ένα βήμα πριν το αναγκα-
στικό κλείσιμο των επιχειρή-
σεών μας!  Προσβλέπουμε
στην καθοριστική συνδρομή
σας» αναφέρεται στη σχετική
ανακοίνωση καταληκτικά.

Στήριξη για την επιβίωσή τους ζητούν οι πρατηριούχοι

Αυξάνονται, αλλά όχι εκθετικά τα κρούσματα στην Ελλάδα
Οδηγίες για τους ασθενείς στο σπίτι

Στο ερώτημα “γιατί πεθαίνουν περισ-
σότεροι άνδρες λόγω του κοροναϊού”
απάντησε ο Σωτήρης Τσιόδρας

Οι Κινέζοι ενέκριναν το Favipiravir
Ελπιδοφόρα νέα για την αντιμετώπιση

του κοροναϊού!
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων της

Κίνας ενέκρινε ως αποτελεσματική θερα-
πευτική αγωγή κατά του κοροναϊού, το αν-
τιιικό φάρμακο Favipiravir, που παράγεται
στην Ιαπωνία με την εμπορική ονομασία
«Avigan». 

Το συγκεκριμένο φάρμακo πέρασε επι-
τυχώς τις εργαστηριακές δοκιμές καθώς και
τις πρόσφατες κλινικές δοκιμές ενώ είχε δο-
κιμαστεί ως πειραματικό φάρμακο σε 340
βαριές περιπτώσεις ασθενών στην Ουχάν,
την Σενζέν και την Σαγκάη. 

Όπως είχε δημοσιεύσει το emea.gr, Κινέ-
ζοι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει επισήμως
σε συνέντευξη Τύπου πως το φάρμακο
αυτό που είχε εγκριθεί στην Ιαπωνία το
2014  ως φάρμακο κατά της γρίπης αποδεί-
χτηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό στη θερα-
πευτική αγωγή ασθενών του κοροναϊού, σε
νοσοκομεία της Κίνας. 

Σύμφωνα με το  Υπουργείο Επιστημών
και Τεχνολογίας της Κίνας, οι έρευνες που
πραγματοποιήθηκαν έδειξαν πως «εμποδί-
ζει την εξάπλωση του COVID-19 στον αν-
θρώπινο οργανισμό και σταματάει την κα-
ταστροφική δράση του ιού με τη
χορήγησή του». 

Τα Κινεζικά τηλεοπτικά δίκτυα, αναφέ-

ρουν ότι οι έρευνες των αρμόδιων υπουρ-
γείων της Κίνας, ειδικά στην περιοχή Σεν-
ζέν, έδειξαν ότι οι ασθενείς που το έλαβαν
κατά τη νοσηλεία τους βρέθηκαν αρνητικοί
στο τεστ ανίχνευσης του κοροναϊού, κατά
μέσο όρο μετά από 4 ημέρες, ενώ αντιθέ-
τως οι ασθενείς που δεν το έλαβαν πήραν
εξιτήριο – κατά μέσο όρο- σε 11 ημέρες. 

Οι ίδιες έρευνες έδειξαν επίσης πως «οι
ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο  έδειξαν
βελτίωση της λειτουργίας των πνευμόνων
τους σε ποσοστό 91%, ενώ όσοι έλαβαν άλ-
λες θεραπείες είχαν βελτίωση κατά 62%
σύμφωνα με ευρήματα σε ακτινογραφίες
και μαγνητικές τομογραφίες» σε διάφορα
νοσοκομεία της Κίνας. 

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση της Κίνας
για την έγκριση κυκλοφορίας του φαρμά-
κου πιθανολογείται ότι έχει το γεγονός πως
η πατέντα της φαρμακευτικής ουσίας του
στην Ιαπωνία έληξε τον περασμένο Δεκέμ-
βριο και δεν υπάρχει καμία προστασία
αποκλειστικών δικαιωμάτων. 

Το ίδιο φάρμακο έχει χρησιμοποιηθεί ως
αγωγή για τους ασθενείς από τον ιό Ζίκα
στη Βραζιλία ενώ το 2016 είχε δημοσιευτεί
μια επιστημονική μελέτη Αφρικανών και
Ευρωπαίων επιστημόνων για την αποτελε-
σματικότητά του σε ορισμένες περιπτώσεις
ασθενών του Έμπολα. 

ΑΡΓΗ Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ COVID-19

Γιατί  είναι θέμα χρόνου ένα
αποτελεσματικό το εμβόλιο
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Δραματικές ώρες ζει η Ισπανία λόγω
της ραγδαίας εξάπλωσης του κορο-
ναϊού, με τη χώρα της Ιβηρικής να κα-
τέχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό
στον κόσμο θανάτων από κοροναϊό
μετά από 738 καταγεγραμμένους
χθες. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο
μέχρι στιγμής αριθμό σε μια ημέρα.
Με 3.344 θανάτους, η Ισπανία ξεπέ-
ρασε τους 3.285 της Κίνας, ενώ υπεν-
θυμίζεται πως η Ιταλία μετρά 6.820
θανάτους. 

Τα κρούσματα αυξήθηκαν επίσης
χθες κατά 20% από την προηγούμενη
ημέρα σε 47.610, ανακοίνωσε το
Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας.

Το ξέσπασμα του ιού έχει πλήξει σε
μεγάλο βαθμό τη χώρα και έχει οδη-
γήσει το εύθραυστο σύστημα υγει-
ονομικής περίθαλψης σε τεράστια
πίεση, ειδικά στην κεντρική περιοχή
γύρω από τη Μαδρίτη, με το ένα
τρίτο των κρουσμάτων και περίπου τα
μισά από τα θύματα να παρουσιάζον-
ται εκεί. 

Ζήτησε από το ΝΑΤΟ κιτ
διαγνωστικών εξετάσεων
και αναπνευστήρες

Για το λόγο αυτό, και σε μια προ-
σπάθεια να αντιμετωπίσουν τον κο-

ροναϊό, οι Αρχές της χώρας ζήτη-
σαν από τους εταίρους στο ΝΑΤΟ
κιτ διαγνωστικών εξετάσεων για τον
ιό, αναπνευστήρες και προστατευ-
τικό εξοπλισμό, στο πλαίσιο της πα-
ροχής διεθνούς βοήθειας της Συμ-
μαχίας.

Όπως είπε ο αρχηγός των ενό-
πλων δυνάμεων της χώρας Μιγκέλ
Βιλαρόγια, η Ισπανία κατέθεσε το αί-
τημα αυτό στο ΝΑΤΟ, το οποίο μπο-
ρεί να το διαβιβάσει στις ένοπλες
δυνάμεις των κρατών μελών του.

Η βοήθεια θα μπορεί να διανεμη-

θεί σε πολίτες, είπε σε δημοσιογρά-
φους ο ίδιος. 

Ηλικιωμένοι πεθαίνουν 
εγκαταλελειμμένοι 
στα κρεβάτια τους

Οι στρατιώτες που έχουν αναπτυχ-
θεί στην Ισπανία προκειμένου να συν-
δράμουν στις προσπάθειες της κυ-
βέρνησης για να αντιμετωπίσει την
πανδημία του κοροναϊού έρχονται
αντιμέτωποι με τραγικές και αποκρου-
στικές εικόνες, καθώς βρίσκουν ηλι-
κιωμένους ανθρώπους εγκαταλελειμ-

μένους και πεθαμένους στα κρεβάτια
τους.

Όπως δήλωσε η υπουργός Άμυνας
της χώρας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, την
Δευτέρα, τα μέλη της ειδικής μονάδας
έκτακτων αναγκών εντόπισαν πτώ-
ματα κατά την εκτέλεση των καθηκόν-
των τους.

«Κατά τη διάρκεια κάποιων ελέγ-
χων, ο στρατός έχει βρει ορισμένους
ηλικιωμένους απόλυτα εγκαταλελειμ-
μένους, ενώ μερικοί ήταν νεκροί στα
κρεβάτια τους» τόνισε χαρακτηρι-
στικά η ίδια.

Ο στρατός έχει πλέον αρμοδιότητα
να παρεμβαίνει στους οίκους ευγη-
ρίας, μετά τους δεκάδες θανάτους
που καταγράφηκαν σε διάφορα γη-
ροκομεία, κυρίως στη Μαδρίτη και
στην περιφέρεια Καστίλλη -Λα Μάν-
τσα, στην κεντρική Ισπανία.

Βίντεο-σοκ με ασθενείς 
κοροναϊού παρατημένους
στο πάτωμα νοσοκομείου

Την ίδια ώρα, οι εφιαλτικές εικόνες
από τους διαδρόμους των ισπανικών
νοσοκομείων μόνο σε εξελιγμένο σύ-
στημα υγείας δυτικοευρωπαϊκής χώ-
ρας δεν παραπέμπουν και ήδη κά-
νουν τον γύρο του κόσμου.

Πάνω από 7.500 οι νεκροί στην Ιταλία
Επιβραδύνεται η αύξηση των κρουσμά-

των αλλά παραμένει υψηλός ο αριθμός των
νεκρών από κοροναϊό στην Ιταλία!

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών
κοροναϊού στην Ιταλία είναι 74.386 Οι νε-
κροί έφτασαν τους 7.503. Παράλληλα,
9.362 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Την Τρίτη, το σύνολο κρουσμάτων του κο-
ροναϊού ήταν 69.176 και είχαν χάσει τη ζωή
τους  συνολικά, 6.820 άνθρωποι ενώ 8.326
είχαν ιαθεί.  Το τελευταίο εικοσιτετράωρο,
δηλαδή, έχασαν τη ζωή τους 683 ασθενείς
και καταγράφηκαν 5.210 νέα κρούσματα.
1.036 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

3.489 ασθενείς βρίσκονται σε Μμονάδες
Εντατικής Θεραπείας και συνολικά, 23.112
έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 30.920
έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Στη Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά
είναι 32.346 και οι νεκροί 4.474 . Στην Εμίλια
Ρομάνια τα κρούσματα είναι 10.054 με τους
νεκρούς να έχουν φτάσει τους 1.077. Στην
περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι
6.442 , με 258 νεκρούς.

Σε σχέση με το προηγούμενο εικοσιτετρά-
ωρο, σημειώνεται σχετική μείωση του ρυθ-
μού μετάδοσης του ιού, αλλά παραμένει
υψηλός ο αριθμός των νεκρών. 

Φθάνουν τα 75.000 τα κρούσματα στην Ιταλία

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες
έχουν καταγραφεί συνολικά 10
κρούσματα κοροναϊού στην
Κρήτη. Τα τελευταία περιστατικά εί-
ναι ένας 20χρονος που ταξίδεψε
από τη Μεγάλη Βρετανία στο Ηρά-
κλειο ο οποίος νοσηλεύεται στο Βε-
νιζέλειο.  Όπως είπε στην εκπομπή
του Νίκου Ευαγγελάτου, έφθασε
στην Αθήνα με ελαφρύ βήχα και
δύσπνοια, πήγε σπίτι του και μπήκε
σε καραντίνα, ενώ στη συνέχεια,
καθώς αισθανόταν και πόνο στο
στήθος, έκανε το τεστ στο ΠΑΓΝΗ

και βγήκε θετικό και μεταφέρθηκε
στη συνέχεια για νοσηλεία στο Βε-
νιζέλειο. Επίσης έχει βγει θετικός
στον ιό ένας συμφοιτητής του

20χρονου. Το δέκατο κρούσμα εν-
τοπίσθηκε χθες το βράδυ που κι
αυτός ήρθε από το Ηνωμένο Βασί-
λειο και νοσηλεύεται στο Βενιζέ-
λειο.

Κρίσιμη η κατάσταση 
της Αργεντινής

Εντωμεταξύ, ιδιαίτερα σοβαρή
παραμένει η κατάσταση της
63χρονης γυναίκας από την Αργεν-
τινή που ταξίδευε με το κρουαζιε-
ρόπλοιο Costa Victoria και εισήχθη
με κοροναϊό στη ΜΕΘ Βενιζελείου,
όπου παραμένει διασωληνωμένη.

Κρίσιμη η κατάσταση της 
γυναίκας από την Αργεντινή που
ταξίδευε με κρουαζιερόπλοιο

ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ

Συντονιστής διαχείρισης
στο Βενιζέλειο ο Πασπάτης

Ο διευθυντής της Γαστρεντε-
ρολογικής κλινικής του Βενιζε-
λείου, Γρηγόρης Πασπάτης,
ορίστηκε από την 7η ΥΠΕ Κρή-
της, συντονιστής της διαχείρι-
σης όλων των περιστατικών
Covid-19 του νοσοκομείου. 

“Πρόκειται για μια διοικητική
θέση και ο στόχος είναι να συ-
νεχίσουμε να οργανωνόμαστε
όσο το δυνατόν περισσότερο
για τη σωστή αντιμετώπιση των
περιστατικών που θα φθάσουν
στο νοσοκομείο”, είπε στην “Π”
ο κ. Πασπάτης υπογραμμίζον-
τας ότι η καλή συνεργασία και ο
συντονισμός όλων των εμπλεκό-
μενων είναι το ζητούμενο.

Επικίνδυνες οι παρέες
στο σπίτι

Ο γιατρός, σχολιάζοντας το
γεγονός ότι ο κόσμος περιόρισε
δραστικά την κυκλοφορία σε
εξωτερικούς χώρους αλλά σε
πολλές περιπτώσεις μένει στο

σπίτι με παρέες φίλων και γνω-
στών, είπε: “Αυτό είναι γελοίο,
αλλά η σωστή λέξη είναι επικίν-

δυνο. 
Οταν λέμε σπίτι εννοούμε με

τις οικογένειές μας, όχι με πολυ-
μελείς παρέες φίλων μας.

Ακόμη και με τους δικούς μας
ανθρώπους πρέπει να κρατάμε
τις αποστάσεις μέσα στο σπίτι. 

Για να μιλήσουμε  πρακτικά,
αν κάποιος μας επισκεφθεί θα
πρέπει να είμαστε σε απόσταση
3 μέτρων και αν είμαστε στον
ίδιο χώρο με κάποιον που, για
παράδειγμα, ταξίδεψε πρό-
σφατα, άρα ανήκει στην κατη-
γορία υψηλού κινδύνου για
Covid-19, να χρησιμοποιεί
σκεύη, ποτήρια, πιάτα και πη-
ρούνια μιας χρήσης. 

Μπορεί αυτά για κάποιους να
μοιάζουν ακραία αλλά δεν εί-
ναι. Μένουμε σπίτι, ναι αλλά όχι
με κόσμο, γιατί έτσι δεν κατα-
φέρνουμε να προφυλαχθούμε
από τον κοροναϊό, ούτε να προ-
στατεύσουμε τους δικούς μας
ανθρώπους”.

Ο κ. Γρηγόρης Πασπάτης

Ο
42χρονος Γερμα-
νός καθηγητής που
είχε έλθει στην
Κρήτη για να διδά-
ξει σε εκπαιδευτικό

σεμινάριο φοιτητών στο Τμήμα
Χημείας του Πανεπιστημίου, έφυγε
χθες το απόγευμα από τη ζωή στην
ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, όπου  νοση-
λευόταν με Covid 19. 

Πρόκειται για το πρώτο θύμα
του κοροναϊού στην Κρήτη.

Ο καθηγητής, ο οποίος δεν αντι-
μετώπιζε κάποιο χρόνιο ή άλλο
πρόβλημα υγείας, αρχικά είχε πα-
ραμείνει σε καραντίνα σε σπίτι και
είχε καθημερινή και συνεχή επικοι-
νωνία με τους παθολόγους - λοιμω-
ξιολόγους του ΠΑΓΝΗ.

Ωστόσο, η κατάστασή του άρ-
χισε να χειροτερεύει και εισήχθη
στη  ΜΕΘ του νοσοκομείου όπου
διασωληνώθηκε.

Χθες το πρωί η πορεία της
υγείας του εμφανιζόταν βελτιω-
μένη αλλά λίγες ώρες αργότερα η
κλινική του εικόνα ανησύχησε ιδι-
αίτερα τους γιατρούς που  έκαναν
ό,τι μπορούσαν για να τη σταθερο-
ποιήσουν.

Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ο
ασθένής παρουσίασε μαζική από-
φραξη πνευμονικών αγγείων και
κατέληξε.

Πώς βρέθηκε στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ήρθε από το Πανεπιστήμιο της
Βρέμης για να διδάξει σε μεταπτυ-

χιακούς φοιτητές του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης και στο νησί μας
έμελλε, τελικά, να αφήσει την τε-
λευταία του πνοή.

Ο Γερμανός καθηγητής Andreas
Hilboll, με ειδίκευση σε θέματα πε-
ριβάλλοντος, ήρθε στο Ηράκλειο
στις αρχές Μαρτίου, ως επισκέπτης

του Τμήματος Χημείας.
Δίδαξε κάποιες ημέρες διά ζώ-

σης, έπειτα τα σεμινάρια έγιναν
μέσω τηλεδιάσκεψης. Εμφάνισε,
όμως, συμπτώματα κοροναϊού και
όταν διαπιστώθηκε ότι είχε νοσή-
σει, έμεινε σε καραντίνα στο σπίτι
της καθηγήτριας του Τμήματος

που τον φιλοξενούσε. Αρχικά, τα
συμπτώματα ήταν ήπια, όμως, τις
τελευταίες ημέρες η κατάσταση της
υγείας του επιδεινώθηκε και ει-
σήχθη στη ΜΕΘ του ΠαΓΝΗ, όπου
και κατέληξε χθες.

Όταν το δείγμα του βγήκε θε-
τικό, τότε αποφασίστηκε να γίνει
απολύμανση στους χώρους όχι
μόνο του Τμήματος Χημείας αλλά
όλου του Πανεπιστημίου. Παράλ-
ληλα, τα άτομα που είχαν έρθει σε
επαφή μαζί του επίσης έμειναν σε
καραντίνα. Σύμφωνα με όσα είπαν
στην “Π” άνθρωποι του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, οι οποίοι ήταν σε
κατάσταση σοκ από την είδηση
του θανάτου του, κανένα από τα
άτομα αυτά, παρόλο που έχουν
περάσει 14 ημέρες από τη στιγμή
που ο καθηγητής εμφάνισε τα
πρώτα συμπτώματα, δεν φαίνεται
να έχουν κανένα πρόβλημα υγείας.
“Είναι το μόνο ευχάριστο, σε αυτή
την τόσο δυσάρεστη κατάσταση
που βρισκόμαστε σήμερα”, είπαν
χθες στην “Π” ακαδημαϊκοί.

Μέχρι χθες το απόγευμα προ-
σπαθούσαν να ενημερώσουν τη
σύζυγό του, η οποία όλο αυτό το
διάστημα βρίσκεται στη Γερμανία,
μακριά από τον άνθρωπό της που
αναγκάζεται να αποχαιρετήσει
τόσο σύντομα.

Η πανεπιστημιακή κοινότητα εί-
ναι συγκλονισμένη, δεν μπορεί να
πιστέψει πώς ένας τόσο νέος άν-
θρωπος, υγιής, όπως όλα έδειχναν,
χάθηκε τόσο ξαφνικά.

Ο Γερμανός καθηγητής Andreas Hilboll είναι το πρώτο θύμα 
του κοροναϊού στην Κρήτη

Πάνω από τρία δισεκατομ-
μύρια άνθρωποι σε περίπου
70 χώρες και εδάφη έχουν τε-
θεί σε καραντίνα προκειμένου
να αναχαιτιστεί η εξάπλωση
της ασθένειας Covid-19, σύμ-
φωνα με μια νέα καταμέ-
τρηση του Γαλλικού Πρακτο-
ρείου. Ο αριθμός αυτός
ξεπερνά το ένα τρίτο του παγ-
κόσμιου πληθυσμού που,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
του ΟΗΕ, ανέρχεται στα 7,8
δισεκατομμύρια ανθρώπους. 

Στις περισσότερες από τις
χώρες και τα εδάφη (περίπου
40, όπου κατοικούν τουλάχι-
στον 2,3 δισεκ. άνθρωποι) η
καραντίνα είναι υποχρεωτική:
στην Ινδία, σε πολλές αμερι-
κανικές πολιτείες, την Κολομ-
βία, την Αργεντινή, το Ιράκ, το
Νεπάλ, τη Μαδαγασκάρη
αλλά και πολλές ευρωπαϊκές
χώρες (Βρετανία, Γαλλία, Ιτα-

λία, Ισπανία κλπ). Ο Παναμάς
είναι η τελευταία μέχρι στιγ-
μής χώρα που εντάχθηκε στον
κατάλογο. Η Νότια Αφρική θα
προστεθεί από αύριο. Πάν-
τως, στις περισσότερες από

αυτές τις χώρες είναι δυνατόν
να βγει κανείς από το σπίτι
του για να εργαστεί, να αγο-
ράσει είδη πρώτης ανάγκης ή
να πάει στον γιατρό. Τουλάχι-
στον επτά χώρες (συνολικός

πληθυσμός 416 εκατομμύρια)
όπως το Ιράν, η Γερμανία και
ο Καναδάς, καλούν τους πολί-
τες να μείνουν στα σπίτια
τους, χωρίς όμως να λαμβά-
νονται συγκεκριμένα περιορι-

στικά μέτρα. Η Ρωσία έκανε
μια παρόμοια σύσταση χθες.
Απαγόρευση της κυκλοφορίας
κατά τη διάρκεια της νύχτας
έχει επιβληθεί σε τουλάχιστον
18 χώρες και εδάφη (300 εκα-
τομμύρια κάτοικοι), όπως
στην Αίγυπτο, την Ακτή Ελε-
φαντοστού, τη Χιλή, τη Μα-
νίλα και τη Σερβία. Στον Ιση-
μερινό οι κάτοικοι μπορούν
να βγουν από το σπίτι τους
μόνο από τις 5 το πρωί μέχρι
τις 2 το μεσημέρι. Τέλος, του-
λάχιστον σε πέντε χώρες
έχουν τεθεί σε καραντίνα οι
μεγαλύτερες πόλεις τους: αυτό
συμβαίνει μεταξύ άλλων στην
Κινσάσα (Λ.Δ. Κονγκό), στο
Ριάντ, τη Μεδίνα, τη Μέκα
(Σαουδική Αραβία) και το
Μπακού (Αζερμπαϊτζάν). Ο
συνολικός πληθυσμός των πό-
λεων αυτών φτάνει τα 30 εκα-
τομμύρια.

Ο πλανήτης βρίσκεται σε καραντίνα με πάνω από 70 χώρες να έχουν εφαρμόσει τα έκτακτα
περιοριστικά μέτρα

Σε καραντίνα το 1/3 του πλανήτη

Δέκα τα κρούσματα στην Κρήτη 42ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΣΗΜΑ

Ο Γερμανός καθηγητής 
το πρώτο θύμα στην Κρήτη

Και η Ισπανία ξεπέρασε τους νεκρούς της Κίνας
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Έτος δίσεκτο το 2020 και δεν ήρθε μόνο
του απ’ ότι φαίνεται, αλλά με ό, τι δυσοίωνο
το συνοδεύει η παράδοση! Επιβεβαίωσε
την κακή φήμη που έχει σε ολόκληρη την
ανθρωπότητα, με τον πλέον δραματικό
τρόπο! Προληπτικοί όλου του κόσμου,
ενωθείτε! 

Η πανδημία του κοροναϊού αναστάτωσε
ολόκληρο τον πλανήτη, σπέρνοντας τον
φόβο, τον τρόμο και τον πανικό. Συνέπεια
αυτών, η ανασφάλεια και η αποθάρρυνση
για οποιαδήποτε πρωτοβουλία προόδου.

Μπορεί να θεωρούν κάποιοι ότι δεν εί-
ναι της ώρας μια αναδρομή στις πανδημίες
της ανθρωπότητας, όταν έχουμε μπροστά
μας μια πρωτόγνωρη και δύσκολη κατά-
σταση να αντιμετωπίσουμε. Ίσως όμως και
να είναι μια καλή ευκαιρία, τώρα που είμα-
στε όλοι κλεισμένοι μέσα και παραδομένοι
στην τρομολαγνεία της TV, να ιχνηλατή-
σουμε ιστορικά (για να χρησιμοποιήσω
έναν επίκαιρο επιστημονικό όρο) τις «επα-

φές» μας με το παρελθόν και να αντλή-
σουμε κάποιες πληροφορίες (ως συγκρί-
σιμα στοιχεία), που ίσως και να μας φα-
νούν χρήσιμες! 

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκείνες
όπου η ανθρωπότητα δοκιμάστηκε από τα-
χέως μεταδιδόμενες και θανατηφόρες παν-
δημικές νόσους, όπως η σύγχρονη COVID-
19, που προκαλείται από τον κοροναϊό
SARS-CoV-2. Έναν ιό που μας έχει αλλάξει
τη ζωή και ίσως να μας αλλάξει και τον
τρόπο που θα ζούμε μελλοντικά. Σίγουρα
όμως δεν διεκδικεί την αποκλειστικότητα,
ως πανδημία, στην ιστορία της ανθρωπό-
τητας, αφού έχουν υπάρξει αρκετές άλλες
και φονικότερες, κατά πάσα πιθανότητα.

Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σή-
μερα, έχουν απειλήσει το ανθρώπινο είδος
με αφανισμό, μια σειρά από πανδημίες
που, αν και δεν κατάφεραν να το εξολο-
θρεύσουν, εντούτοις εξαφάνισαν ένα με-
γάλο μέρος του πληθυσμού της Γης.

Για μερικές από αυτές, χρειάστηκε να πε-
ράσουν πολλά χρόνια μέχρι να βρεθεί
φάρμακο και να τις εξαλείψει. Άλλες πάλι
εξαφανίστηκαν το ίδιο ξαφνικά και μυστή-
ρια, όπως ακριβώς και εμφανίστηκαν! Επι-
χειρώ μια ιστορική αναδρομή στις πιο χα-
ρακτηριστικές πανδημίες:

Μια από τις πρώτες καταγεγραμμένες
πανδημίες τη συναντάμε στην Αθήνα, κατά
τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέ-
μου(430 έως 427 π. Χ.). Πρόκειται για τον
«Λοιμό των Αθηνών», γνωστό και ως
«τύφο», που έφτασε στην Αθήνα από το λι-
μάνι του Πειραιά και αποδεκάτισε τότε σχε-
δόν το 1/3 του πληθυσμού της πόλης του
Περικλή, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη και

μαζί μ’ αυτούς και τον «πρώτο πολίτη των
Αθηνών», τον ίδιο τον Περικλή.

Την επόμενη πανδημία την συναντάμε
στα 543 μ .Χ. και είναι γνωστή ιστορικά με
την ονομασία «Πανώλη ή πανούκλα του
Ιουστινιανού», επειδή έλαβε χώρα κατά τη
διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα
Ιουστινιανού του Α΄, στην Βυζαντινή Αυτο-
κρατορία και σε διάστημα 50 χρόνων από
την πρώτη της εκδήλωση, σκότωσε από 25
έως και 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Θε-
ωρείται μια από τις μεγαλύτερες πληγές της
ιστορίας!

Η πιο γνωστή όμως πανδημία πανώλης,
φέρει τον τίτλο «Μαύρος θάνατος»! Πρό-
κειται Ίσως, για την μεγαλύτερη ανθρωπι-
στική καταστροφή στην ιστορία! Ξεσπά την

περίοδο του Μεσαίωνα, μεταξύ 1348 και
1353 μ. Χ., από την περιοχή της Μαύρης
Θάλασσας και εξαπλώθηκε γρήγορα στο
μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και σε τμή-
ματα της Ασίας. 

Κύριοι φορείς του ιού και υπεύθυνοι της
εξάπλωσής του, θεωρήθηκαν οι αρουραίοι,
που φώλιαζαν στα αμπάρια των πλοίων
που μετέφεραν σιτηρά. Σύμφωνα με εκτι-
μήσεις, ξεκλήρισε τα 2/3 του πληθυσμού
της Ευρώπης, προκαλώντας τον μεγαλύ-
τερο αριθμό θυμάτων από κάθε άλλο γεγο-
νός της παγκόσμιας ιστορίας. 

Τη σκυτάλη παίρνει η «φονική ευλογιά»
που εμφανίζεται τον Μεσαίωνα και εδραι-
ώνεται την εποχή των Σταυροφοριών. Από
τον 15ο έως και τον 17ο αιώνα μ. Χ., περί-

που 20 εκατομμύρια κάτοικοι της Αμερικα-
νικής Ηπείρου χάνουν τότε τη ζωή τους,
ποσοστό που αντιστοιχεί στο 90% του συ-
νολικού πληθυσμού. Τότε βρήκαν μια καλή
ευκαιρία οι ευρωπαίοι να δημιουργήσουν
αποικίες και δεν την έχασαν.

Έτσι φτάνουμε στα χρόνια της «Χολέ-
ρας» (1817 έως 1823), μια πανδημία που
αρχίζει από την Ινδία και μετά εξαπλώνεται
και στις γειτονικές περιοχές, στερώντας τις
ζωές από εκατομμύρια ανθρώπους. Από
τότε έκανε 7 ξεσπάσματα η συγκεκριμένη
πανδημία, που το τελευταίο της το συναν-
τάμε το 1961,  και έκτοτε συνεχίζεται σε
αδρανή μορφή έως και σήμερα. Ο ΠΟΥ
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), χαρα-
κτηρίζει τη χολέρα, ως την «ξεχασμένη παν-

δημία».
Η «Ισπανική Γρίπη» εμφανίζεται το

1918 και αποτελεί την πρώτη μεγάλη παν-
δημία του 20ου αιώνα από την οποία προ-
σβάλλονται περισσότεροι από 500 εκατομ-
μύρια άνθρωποι, ενώ έχασαν τις ζωές τους,
από 50 έως 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε
όλο τον κόσμο. 

Κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό!
Λέγεται ότι, η συγκεκριμένη γρίπη προήλθε
πιθανότατα από τον πόλεμο στη Άπω Ανα-
τολή, από νεκρούς που δεν θάβονταν και
επειδή αυτό έγινε αντιληπτό από ισπανούς
παρατηρητές, οι  οποίοι δεν συμμετείχαν
καν στον πόλεμο, ονομάστηκε έτσι, προκει-
μένου να υποβαθμίσουν το αποτέλεσμα
αυτό του πολέμου, τα δυτικά κράτη.

Το 1981 γνωρίσαμε, οι σύγχρονοι κάτοι-
κοι του πλανήτη, τον ιό HIV γνωστό και ως
AIDS, ο οποίος είναι ζωντανός έως και σή-
μερα. Από την εμφάνισή του μέχρι και
τώρα, έχουν καταγραφεί περίπου 75 εκα-
τομμύρια φορείς του ιού και περίπου 32
εκατομμύρια έχουν χάσει τη ζωή τους. Εί-
ναι νόσημα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο,
δεν έχει βρεθεί θεραπεία μέχρι σήμερα,
όμως έχουν παρασκευαστεί φάρμακα που
απλώς επιβραδύνουν» την νόσο.

Ένας συγγενής ιός με τον κοροναϊό
(SARS-CoV-2) είναι ο SARS (Σοβαρό Οξύ
Αναπνευστικό Σύνδρομο), που εμφανί-
στηκε το 2002-2003 και είναι τύπος «κορο-
νοϊού». Προκάλεσε πανδημία, ξεκινώντας
από την επαρχία Γκουαντόνγκ της Κίνας,
ενώ εξαπλώθηκε μέσα σε μικρό χρονικό
διάστημα σε 26 χώρες. Από τον συγκεκρι-
μένο ιό, νόσησαν πάνω από 8.000 άνθρω-
ποι ενώ 774 έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι

συνέπειες του SARS ήταν περιορισμένες,
λόγω της ταχείας αντίδρασης των υγειονο-
μικών Αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο, που
επέβαλλαν καραντίνες και απομόνωσαν τα
ύποπτα περιστατικά.

Ολοκληρώνουμε την αναδρομή μας, με
την «Γρίπη των χοίρων» το 2009-2010,
γνωστή με την επιστημονική ονομασία
Η1Ν1. Ονομάστηκε έτσι, γιατί ξεκίνησε
από χοίρους που είχαν επαφή με τους αν-
θρώπους. Το 2010 ο ΠΟΥ ανακοίνωσε πως
ο ιός Η1Ν1 ολοκλήρωσε τον κύκλο του και
η πανδημία έχει πλέον τελειώσει. Από την
εμφάνιση της ασθένειας στο Μεξικό το
2009 έως τον Αύγουστο του 2010 είχαν
επιβεβαιωθεί σχεδόν 18.500 θάνατοι από
τον ιό, σε 214 χώρες. 

Η παραπάνω αναδρομή, αν μη τι άλλο,
μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε πως,
το «κακό» έρχεται από μακριά!  Όπως τότε
έτσι και τώρα δεν ήρθε το τέλος του κό-
σμου… 

Έχω την αίσθηση πάντως, πως την
όποια κακή φήμη του δίσεκτου 2020, δεν
θα την έχει επιβεβαιώσει τόσο η άφιξη του
κοροναϊού στον κόσμο, όσο η αναχώρησή
του (προσωρινή ή οριστική)από αυτόν.
Τότε δηλαδή που θα μετράμε, εκτός από
τους νεκρούς και όλες εκείνες τις «πληγές»
που θα αφήνει πίσω του!

Είναι βέβαιο πως η κρίση αυτή θα ξεπε-
ραστεί, όπως και όλες οι παρόμοιες κρίσεις
στην ιστορία της ανθρωπότητας και η ζωή
αργά ή γρήγορα, θα επανέλθει στους κα-
νονικούς της ρυθμούς. Μακάρι, το τέλος
τούτης της κρίσης να μας βρει σοφότε-
ρους, αν και γι αυτό, επιτρέψτε μου να αμ-
φιβάλλω.

Του
Γιάννη Μοσχονά

“Πανδημόνιο”

ΕΣΥ: από ασθενής, πρωταγωνιστής!
Είναι πολλές φορές που η αδυ-

ναμία μετατρέπεται σε δύναμη.
Που το μειονέκτημα γίνεται πλεο-
νέκτημα. Που το αουτσάιντερ κερ-
δίζει…

Ας μην κρυβόμαστε! Το Εθνικό
Σύστημα Υγείας μας νοσεί χρόνια.
Το ΕΣΥ είναι ο μεγάλος ασθενής
που τώρα όλοι βάζουμε πλάτη να
σώσουμε για να μας σώσει (ο μη
γένοιτο) αν (μας) χρειαστεί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα
μέναμε σπίτι για να σταματή-
σουμε τη διασπορά του φονικού
ιού. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και άλ-
λες προηγμένες χώρες με λαμπρά
συστήματα δημόσιας υγείας, τα
ίδια μέτρα λαμβάνουν. Όλος ο
προηγμένος κόσμος είναι σε κα-
ραντίνα σήμερα. Και είναι σε κα-
ραντίνα γιατί κανένα σύστημα,
όσο προηγμένο κι αν είναι, δεν
μπορεί να ανταπεξέλθει στην τρο-
μακτική πίεση μιας επιδημίας σαν
την σημερινή.

Όμως, γνωρίζοντας τις τρομα-
κτικές αδυναμίες τού συστήματος
υγείας δεν εφησυχάσαμε. Αντιθέ-
τως ενεργοποιηθήκαμε. Η κυβέρ-
νηση δεν δίστασε ούτε στιγμή να
πράξει αυτό που άλλες χώρες
εξαρχής δίστασαν. Δεν ρίσκαρε
να δοκιμάσει τις αντοχές ενός συ-
στήματος που εξαρχής γνώριζε ότι
νοσεί. Και επειδή και οι οι πολίτες
(ευτυχώς ή δυστυχώς) το γνώρι-
ζαν, όταν συνειδητοποίησαν το
μέγεθος του κινδύνου, στην με-
γάλη του πλειονότητα συμμορφώ-
θηκαν, με τα προληπτικά μέτρα. 

Ας μην κρυβόμαστε! Ο φόβος
να βρεθεί σχεδόν αβοήθητος σε
μια ελληνική ΜΕΘ τον κράτησε
μέσα στο σπίτι. Ο φόβος βοήθησε
την κυβέρνηση να εφαρμοστούν
οι σωστές αποφάσεις που έγκαιρα
έλαβε.

Ο φόβος όμως δεν έγινε μοιρο-
λατρία και ηττοπάθεια. Δεν ήταν

(και δεν είναι ώρα) για αναζήτηση
ευθυνών. Δεν ήταν (και δεν είναι
ώρα) για να συζητήσουμε τι
έφταιξε και τα τελευταία χρόνια, το
ΕΣΥ νόσησε βαριά. Ξέρουμε…
Ήταν και είναι ώρα μάχης. Μάχη
με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις.

Ο φόβος μιας επερχόμενης κα-
ταστροφής όπλισε με αποφασιστι-
κότητα κυβέρνηση και πολίτες.
Συμμαχήσαμε όλοι μαζί! Μείναμε
σπίτι και αποκρούσουμε ήδη το
πρώτο κύμα του …ξενιστή εισβο-
λέα. Το σύστημα δεν κατέρρευσε
αμαχητί. Κερδήθηκε χρόνος να
συνταχθεί. Να φτιάξει καλύτερα
την άμυνα του.

Ο χρόνος που οι πολίτες έδω-
σαν στην κυβέρνηση και στο σύ-
στημα υγείας δεν πήγε αναξιοποί-
ητος. Ήδη σήμερα που μιλάμε η
εικόνα είναι καλύτερη από ότι προ
ενός μηνός. Και διαρκώς βελτιώνε-
ται… 

Μέρα με την μέρα, οι Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας αυξάνονται.
Συνολικά (μαζί με το ΝΙΜΙΤΣ που
θα συμβάλλει) ξεπερνούν τις 700
και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
επαναφέρει το διαχρονικό αίτημα
για 2.000 ΜΕΘ - αίτημα που ως
φαίνεται θα ικανοποιηθεί. Παράλ-
ληλα, τα κρεβάτια απλής νοση-
λείας για τον κοροναϊό ξεπερνούν
κατά πολύ τις 2.000, ενώ ήδη 176

νέοι γιατροί και 733 νοσηλευτές
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
της μάχης και ακολουθούν άλλοι
2.145.

Το κράτος οργανώνεται. Η κρα-
τική μηχανή υπάρχει. Λειτουργεί.
Εμπνέει εμπιστοσύνη. Μπορεί να
τρέχουμε για άλλη μια φορά την
τελευταία στιγμή, αλλά τρέχουμε
όλοι μαζί ενωμένοι. Όλα δείχνουν
ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε
ένα νέο ελληνικό θαύμα. 

Η μικρή Ελλάδα χρειάζεται τρεις
τέσσερις εβδομάδες υπομονή και
κουράγιο. Για να εκπλήξει και πάλι
τη διεθνή κοινή γνώμη. 

Τόσα χρόνια λέγαμε να γίνουμε
σαν την Ιταλία, την Ισπανία, την
Γαλλία. Τώρα εκείνοι λένε μακάρι
να είμασταν σαν την Ελλάδα…
Ήδη ο διεθνής Τύπος αναγνωρίζει
την επιτυχία μας να περιορίσουμε
τη διασπορά του …κακού. Και
έχουμε την ευκαιρία να το διώ-
ξουμε εντελώς έξω από τη χώρα
μας…

Το κάνουμε πρώτα για τους
εαυτούς μας. Για να μείνουμε υγι-
είς και όρθιοι στις δύσκολες μέρες
που θα ακολουθήσουν μετά τον
πόλεμο. 

Το κάνουμε για την πατρίδα.
Τότε που θα μας χρειαστεί όλους
υγιείς και σοφότερους να ανασυγ-
κροτήσουμε όχι μόνο το ΕΣΥ, αλλά
την χώρα. Για να μην ντρεπόμα-
στε που η χώρα κατάντησε επαί-
της και ουραγός. Αλλά να καμα-
ρώνουμε που και πάλι προς τη
δόξα τράβηξε…

Το κάνουμε για τα παιδιά μας,
τις επόμενες γενιές. Για να (μας)
καμαρώνουν κι εκείνες που δεν
τους κληροδοτήσαμε μια χώρα
ερείπια, αλλά μια χώρα καλύτερη
από αυτή που βρήκαμε και ζή-
σαμε.

* Ο Μάξιμος Σενετάκης είναι
βουλευτής Ν.Δ. Ηρακλείου

Του 
Μάξιμου Σενετάκη*

Αντιμέτωποι με έναν αόρατο εχθρό...

Έντεκα μέρες, 12 ώρες και κάποια λε-
πτά. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα. Ο χρόνος κυ-
λάει πρωτόγνωρα διαφορετικά πια, μετά
από την εφαρμογή του οικειοθελούς εγ-
κλεισμού μας. Κάποια επιτακτική ανάγκη,
με οδήγησε σε μια μετακίνηση αστραπή
στο κέντρο του Ηρακλείου. Κι έτσι, βρίσκο-
μαι ξαφνικά, να περπατώ στο έρημο τοπίο
της πόλης των όμορφων παιδικών μου
αναμνήσεων. Ησυχία, εκκωφαντική σιγή
σαν αυτή που προμηνύει άγνωστα μελλού-
μενα. Επιτακτική όμως, αναγκαία ησυχία,
που επιβλήθηκε από μια λυτρωτική για
όλους μας απομόνωση. Απομόνωση δια-
φυγής από έναν αόρατο, άγνωστο εχθρό
που βίαια ανέτρεψε τα δεδομένα μας και
κλόνισε συθέμελα την εικονική μέχρι τώρα
ηρεμία μας. Κι αναρωτιέμαι: Θα επιστρέ-
ψει άραγε ο θόρυβος, η γλυκιά φασαρία
σ΄αυτούς τους δρόμους; Ή μήπως η σιγή
απελευθερώσει τελικά την εκκωφαντική
κραυγή που κρατά καλά κρυμμένη;

Λένε, πως έναν εχθρό μπορείς να τον
αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά αν ξέρεις
τα αδύνατα σημεία του. Διαφορετικά πρέ-
πει να περιμένεις στωικά, φαινομενικά
άπραγος αλλά όχι και αδρανής, με τεταμέ-
νες τις αισθήσεις σου, έως ότου σου απο-
καλυφθεί η αχίλλειος πτέρνα του. Κάπως
έτσι, πρέπει να πράξουμε κι εμείς, μπροστά
στον άγνωστο εχθρό των ημερών, που δεν
είναι άλλος από τον κορωναϊό Covid - 19. 

Ο νέος αυτός ιός που μετρά δυστυχώς
χιλιάδες θύματα, στο πέρασμά του, ανά
την υφήλιο, δεν έχει αποκαλύψει ακόμη εμ-

φανώς τις «προθέσεις» του. Οι μέχρι τώρα
γνώσεις της ιατρικής κοινότητας, όσον
αφορά στη συμπεριφορά, την επιθετικό-
τητα, τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρό-
θεσμες συνέπειες της εισβολής του, είναι
σαφώς περιορισμένες. Καθημερινά έρχον-
ται στο φως νέα δεδομένα, σχετικά με την
πανδημία και οι επιστήμονες βρίσκονται σε
μια διακαή προσπάθεια αποκρυπτογράφη-
σης του ιού, ώστε να φωτίσουν τα σκοτεινά
ακόμη σημεία, που συντηρούν ένα ασφυ-
κτικό αίσθημα ανασφάλειας σε ολόκληρη
την ανθρωπότητα, η οποία αναμφισβή-
τητα ζει πρωτόγνωρες, ιστορικές στιγμές.
Μέχρις ότου λοιπόν ξετυλιχτεί ο μίτος της
Αριάδνης, που θα μας βγάλει από το λαβύ-
ρινθο αυτό ως νικητές της ζωής, οφείλουμε
να παραμείνουμε υπεύθυνα υπομονετικοί,
μετριοπαθείς, να σταθούμε στο ύψος των
περιστάσεων δυνατοί και ενωμένοι, με μο-
ναδικό σκοπό το κοινό καλό. Κάποιοι πε-
ρισσότερο «ανεύθυνα θαρραλέοι» θα
πουν: «Σε ποιον το οφείλουμε;». Το οφεί-
λουμε στο συνάνθρωπο, στο γονιό, στο
συγγενή, στο φίλο, στα παιδιά μας στα
οποία θα κληροδοτήσουμε, ίσως, αυτόν
τον κόσμο, στον εαυτό μας τον ίδιο. Γιατί
πραγματικά θαρραλέος, είναι αυτός που
έχοντας επίγνωση του μέτρου της δύναμής
του, με αυταπάρνηση θυσιάζεται για μια
αξία, για ένα ιδανικό και όχι ο ανεύθυνα ρι-
ψοκίνδυνος. Αυτός, μόνο σε καταστροφικό
κίνδυνο μπορεί να θέσει τον εαυτό του και
τους γύρω του. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η «θυσία»
του καθενός από εμάς, αφορά μόνο στον
πρόσκαιρο περιορισμό μικρού μέρους των
καθιερωμένων καθημερινών συνηθειών
μας, όπως τις είχαμε έως τώρα παγιώσει.
Όχι, δεν είναι στέρηση ελευθερίας. Η
πραγματική ελευθερία είναι μέσα στην
ψυχή και το μυαλό μας και αυτή είναι η
ελευθερία της καθαρής συνείδησης. Άλλω-
στε τα δεσμά στη συνείδηση αυτή δεν θα
είναι πιο σφιχτά, αν σταθεί κάποιος αιτία
να χαθούν ζωές, εξαιτίας εγκληματικής
αμέλειας;

Πραγματικά σκέφτομαι, πως η αυθυπο-
βολή έχει μεγάλη δύναμη που μπορεί να
υπερβεί την ισχύ της παρόρμησης. Γι΄αυτό

ναι, μπορούμε να μείνουμε σπίτι, μπο-
ρούμε να κάνουμε υπομονή, μπορούμε να
τηρήσουμε τους κανόνες υγιεινής που
προτείνουν οι ειδικοί, μπορούμε να απομο-
νώσουμε τις ψευδείς ειδήσεις, μπορούμε
να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο και να μην
υποτιμήσουμε τον «αόρατο» εχθρό. Ας
δούμε αυτή την προσωρινή απομόνωση,
ως ευκαιρία, να στραφούμε στο εσωτερικό
του εαυτού μας και να δώσουμε απαντή-
σεις σε αναπάντητα μέχρι σήμερα ερωτή-
ματα, ως κίνητρο να ανακαλύψουμε νέα
ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Ας γί-
νουν οι αναζητήσεις μας, πιο ανθρωποκεν-
τρικές. Ας έρθουμε πιο κοντά με τους δι-
κούς μας ανθρώπους, ας μάθουμε να τους
ακούμε, ας μάθουμε να εκφράζουμε την
αγάπη μας. Ας ανακαλύψουμε και ας συμ-
φιλιωθούμε με τους εαυτούς μας. Και τέλος
ας κάνουμε ένα βήμα πίσω, ας κατεβούμε
από το βάθρο του εγωισμού μας, ας απο-
διώξουμε την ψευδαίσθηση της παντοδυ-
ναμίας μας. Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί.
Όπως άλλωστε αποδείχθηκε, ο έλεγχος του
πεπρωμένου μας, δεν είναι στο χέρι μας και
παρ’ όλα τα κεκτημένα μας, είμαστε ανήμ-
ποροι να οχυρώσουμε τελικά όσα έχουμε
χτίσει. Αρκεί ένας «Δούρειος ίππος» και τέ-
λος...

Δώδεκα μέρες, οκτώ ώρες και πόσα λε-
πτά; Ο διάδρομος της κλινικής άδειος, απο-
πνικτική ησυχία. Αραιά και πού το κεφάλι
κάποιου συνοδού ασθενούς, ξεπροβάλλει
δειλά από τη σχισμή της μισάνοιχτης πόρ-
τας του θαλάμου, προς το διάδρομο, σε μια
μάταιη αναζήτηση κάποιου σημείου ζωής.
Κάτω στο τμήμα επειγόντων περιστατικών
μεγάλη κινητοποίηση. Γιατροί και νοσηλευ-
τές, έτοιμοι με τις ειδικές στολές να υποδε-
χτούν ένα νέο «ύποπτο» κρούσμα. Αρχίζω
να κατεβαίνω τη σκάλα, φορώντας τη μά-
σκα και τα γάντια μου. Πριν πατήσω στο τε-
λευταίο σκαλοπάτι σκέφτομαι... Τελικά με-
ταξύ ησυχίας και θορύβου, αποφάσισα ότι
προτιμώ το θόρυβο, τη φασαρία που κάνει
η ζωή. Θέλω να δω τους δρόμους ξανά γε-
μάτους, να μην μπορώ να κάνω βήμα από
την πολυκοσμία, να ξυπνώ νωρίς το πρωί
από τα γέλια και τις φωνές των παιδιών που
πάνε σχολείο, να δω ξανά μαμάδες με πο-

λύχρωμες τσαντούλες και μικρά ταπεράκια
να τρέχουν να προλάβουν το σχολικό, να
δυσανασχετώ επειδή στο δρόμο έχει κί-
νηση και θ΄αργήσω να πάω στη δουλειά,
θέλω να ακούω τον ενοχλητικό θόρυβο των
αυτοκινήτων, να μυρίζω την αποκρουστική
μυρωδιά της καμμένης βενζίνης. Θέλω να
ακούω την πολυλογία αυτών που αγαπώ,
να μην μπορώ να ξεχωρίσω τι λένε επειδή
μιλάνε ο ένας πάνω στον άλλο μέσα στο γε-
μάτο σαλόνι. Θέλω να μπορώ να σας πω «
σ΄αγαπώ», κοιτώντας σας στα μάτια. Αυτές
οι ηλεκτρονικές φωτογραφίες σας, είναι τε-
λικά πολύ παγωμένες. Δεν δείχνουν τη
σπιρτάδα στα μάτια σας, ούτε έχουν τη ζε-
στασιά του αγγίγματός σας. 

Έως ότου επιστρέψει όμως στις ζωές
μας η υγιής αυτή φασαρία, πρέπει να
φροντίσουμε να παραμείνουμε όλοι μαζί,
ώστε να γευτούμε ΜΑΖΊ τη χαρά της «επι-
στροφής» μας και να χειροκροτήσουμε τη
«νίκη» αυτή της ζωής. Γιατί η ζωή περισσό-
τερο χρειάζεται το ζεστό χειροκρότημά μας
και λιγότερο οι γιατροί και οι νοσηλευτές
μας. Ναι, είναι αγωνιστές αλλά όχι ήρωες,
γιατί οι ίδιοι επέλεξαν να ζουν και να εργά-
ζονται με οδηγό το χρέος και τη συνείδησή
τους και με σκοπό την προσφορά στον άν-
θρωπο. Και αυτή η ισχυρή πεποίθηση, με-
τέτρεψε το κίνητρό τους αυτό, σε εργασία.
Με σιγουριά σας λέω, ότι όλοι τους λαχτα-
ρούν σε λίγους μήνες, να ακουστεί από όλα
τα μπαλκόνια του κόσμου το χειροκρό-
τημα, και το δικό τους μαζί, απέναντι στην
ίδια τη ζωή, που θα έχει τελικά νικήσει.

Γι΄αυτό γίνε η δύναμη που στηρίζει τα
πόδια τους, η ευχή που οδηγεί την κρίση
τους, το κουράγιο στην αϋπνία τους. Πώς;
Απλώς « Υπάκουσε στα μέτρα που ορίζει η
πολιτεία όσο αυστηρά κι αν φαίνονται,
συμμορφώσου με τις οδηγίες των ειδι-
κών». Το κυριότερο όλων; «ΜΕΙΝΕ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ»...  Και θα μου πεις: «Κουράστηκα. Τι
να κάνω;». Σου απαντώ. Σχεδίασε τις χαρές
που έρχονται... Τις γιορτές που μας περιμέ-
νουν...

* Η Κυριακή Μ. Παπαγεωργίου είναι
Ιατρός

Της Κυριακής 
Παπαγεωργίου*

Την εβδομάδα αυτή, την Τετάρτη,
έχομε την εθνική μας εορτή της 25ης
Μαρτίου, κατά την οποία συνηθίζομε να
κάνουμε παρελάσεις και να εκφωνούμε
λόγους πανηγυρικούς. Μ’ αυτούς εκφρά-
ζομε την ευγνωμοσύνη μας προς τους
ήρωες της Επαναστάσεως, που με τους
αγώνες τους μας χάρισαν μια ελεύθερη
πατρίδα. Μας ελευθέρωσαν από τους αλ-
λόθρησκους Τούρκους . Και από ταπεινοί
σκλάβοι γίναμε πολίτες μιας ελεύθερης
χώρας. Εγώ όμως σήμερα λόγο πανηγυ-
ρικό δεν θα εκφωνήσω. Εξάλλου με τον
κοροναϊό και τους περιορισμούς, παρελά-
σεις και πανηγύρια δεν πρόκειται να γί-
νουν. Θα κάνω κάτι διαφορετικό. Και ας
με συγχωρήσουν οι αναγνώστες.

Θα θυμίσω γεγονότα της εποχής εκεί-
νης που δείχνουν την έλλειψη ομόνοιας
που χαρακτηρίζει τους Έλληνες σε περιό-
δους ειρήνης, όταν δεν έχουν να αντιμε-
τωπίσουν εξωτερικούς κινδύνους. Τότε
δυστυχώς τρωγόμαστε μεταξύ μας. Και

αντί να ζούμε ειρηνικά, να μονιάζομε, να
εργαζόμαστε και να προοδεύομε, χωριζό-
μαστε σε φατρίες και αντίπαλες παρατά-
ξεις και πολεμούμε μεταξύ μας και αλλη-
λοεξοντωνόμαστε. Πρέπει η εξιστόρηση
των συνεπειών από τέτοια γεγονότα να
μας διδάξει. Να συνετιστούμε.

Μετά λοιπόν από τους αγώνες και τις
θυσίες του Εικοσιένα, με την υποστήριξη
των μεγάλων δυνάμεων εκείνης της επο-
χής, που μας προστάτευαν, της Ρωσίας,
της Αγγλίας και της Γαλλίας, αναγκάστηκε
η Τουρκία να αναγνωρίσει ως ελεύθερο
χώρο ένα μικρό μέρος του ελλαδικού χώ-
ρου, που περιελάμβανε την Πελοπόν-
νησο, το νότιο τμήμα της Στερεάς και με-
ρικά νησιά, για να ζήσουν σ’ αυτόν
ελεύθεροι οι Έλληνες. Ξαναγεννήθηκε η
Ελλάδα. Ανέλαβε τότε ως κυβερνήτης ο
Ιωάννης Καποδίστριας να βάλει τάξη και
να μεταμορφώσει σε κράτος το χάος που
παρελάμβανε στον χώρο αυτόν μετά από
τους συνεχείς πολέμους, τις αναστατώ-
σεις, τις λεηλασίες,τις διώξεις, τις σφαγές.
Θυσίασε την ήσυχη καριέρα του στο εξω-
τερικό, την περιουσία του και τέλος και
την ζωή του για να το επιτύχει.

Όμως μόλις οι Έλληνες ένιωσαν ελεύ-
θεροι, χωρίστηκαν σε φατρίες και άρχισαν
να σκοτώνονται μεταξύ τους. Οι Μανιάτες
αρνούνταν να πληρώσουν φόρους,
επειδή και επί τουρκοκρατίας, ανυπότα-
κτοι αυτοί, δεν πλήρωναν. Οι Τούρκοι
τους φοβούνταν. Μάλιστα λήστευαν από

τα δημόσια ταμεία τους φόρους που πλή-
ρωναν οι άλλοι. Οι Υδραίοι, οι Σπετσιώτες,
οι Ψαριανοί, οι ήρωες της Επαναστάσεως,
ενώ το κράτος ήταν πάμπτωχο, απαιτού-
σαν επιμόνως και απειλητικώς υπέρογκα
ποσά χρημάτων για αποκατάσταση των
ζημιών που οι στόλοι τους είχαν πάθει
στον Αγώνα. Ο Μιαούλης, ο ήρωας, δή-
λωσε αντικυβερνητικός. Ο Κολοκοτρώνης
ήταν με το μέρος της κυβέρνησης. Ο Μι-
αούλης με μερικούς δικούς του εισχώ-
ρησε στον όρμο που σχηματίζεται ανά-
μεσα στο νησί Πόρος και στην απέναντι
πελοποννησιακή παραλία, όπου είχε ναυ-
λοχήσει ο κυβερνητικός στόλος, και ανατί-
ναξε την φρεγάτα «Ελλάς», τις κορβέτες
«Ύδρα» και «Εμμανουήλ» και το ατμοκί-
νητο «Καρτερία» ανάβοντας φιτίλια, που
κάποιοι κρυφά είχαν τοποθετήσει στις πυ-
ριτιδαποθήκες των πλοίων. Σαμποτάζ. Κα-
τάστρεψαν τον πολεμικό στόλο της πατρί-
δας για την ελευθερία της οποίας
πολεμούσαν. Απίστευτο! Τους αντικυβερ-
νητικούς βέβαια, πρώην ήρωες της Επα-
νάστασης, τους υποστήριζαν κρυφά οι
Αγγλογάλλοι, που θεωρούσαν τον Καπο-
δίστρια όργανο της Ρωσίας.

Την Κυριακή, στις 27 Σεπτεμβρίου
1831, δύο Μανιάτες Μαυρομιχαλαίοι δο-
λοφόνησαν τον κυβερνήτη Καποδίστρια,
τον ευεργέτη της Ελλάδας, πρωί, ενώ πή-
γαινε στην εκκλησία, έξω από τον ναό. Τις
επόμενες μέρες ακολούθησε χάος. Αντικυ-
βερνητικές δυνάμεις, Έλληνες, παλιοί

ήρωες του Εικοσιένα και αυτοί, εισχώρη-
σαν, Δεκέμβριος 1831, στην Πελοπόν-
νησο. Συγκρούστηκαν με τα κυβερνητικά
στρατεύματα. Λεηλασίες και σφαγές αμά-
χων. Από μίσος. Ο άμαχος πληθυσμός
έφευγε κατατρομαγμένος προς το Ναύ-
πλιο ή στα βουνά για να σωθεί. Χειρότερα
και από την τουρκοκρατία. Και πολλά
άλλα τέτοια. Ασυγχώρητα. Τέτοια ασυμ-
φωνία! Τόσο μίσος μεταξύ μας! Τα διαβά-
ζεις και απορείς. Οι ήρωες που πολέμησαν
για να ελευθερώσουν τον τόπο τους,
τώρα, στον τόπο αυτόν άρχισαν να σκο-
τώνονται μεταξύ τους. Και οι ξένοι, που
μας υποστήριζαν και μας προστάτευαν,
άρχισαν να πιστεύουν ότι είμαστε ανάξιοι
να ζούμε ελεύθεροι. Ακόμη και ο εθνικός
μας ποιητής, ο Σολωμός, αγανακτισμένος,
κάπου στον εθνικό μας ύμνο, αναφωνεί
«Σαν μισούνται ανάμεσό τους/ δεν τους
πρέπει ελευθεριά».

Και τελευταία μια παρατήρηση. Λέμε
γλώσσα «μητρική», γιατί βασικά από την
μητέρα μας μαθαίνουμε την γλώσσα μας.
Λέμε όμως «πατρίδα», από τον πατέρα
μας. Γιατί οι πατέρες μας καλλιεργούν και
με τους αγώνες τους κρατούν ελεύθερη
την γη στην οποία ζούμε. Η Μπουμπου-
λίνα αποτελεί εξαίρεση. Τελευταία όμως οι
γυναίκες άρχισαν να πολιτεύονται. Και γί-
νονται ακόμη και στρατιωτίνες και αξιω-
ματικίνες. Αν τελικά αυτές πάρουν τα ηνία
του κράτους μας, ίσως αλλάξουμε μυαλά
οι Έλληνες και αρχίσομε να ζούμε με ομό-
νοια. Γιατί οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες
και πιο λογικές από τους άντρες. Αυτό σκε-
φτόταν και ο αρχαίος κωμικός, ο Αριστο-
φάνης. Θυμηθείτε τις «Εκκλησιάζουσες».  

Ομόνοια ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
Μια εμβληματική μορφή του

αθλητισμού και της ηρακλειώτι-
κης κοινωνίας, ταξίδεψε πρό-
σφατα για την αιωνιότητα. Ο
αξέχαστος Μιχάλης Λέκκας.

Οι συναρπαστικές επιδόσεις
του στον αθλητισμό, το λατρευ-
τικό πάθος του για τον ΟΦΗ,
την ομάδα της καρδιάς του, η
ανεπανάληπτη, εικόνα του αγνού
και συνειδητοποιημένου αθλητή,
του αξεπέραστου τερματοφύ-
λακα, αν και είναι πανελληνίως
γνωστά, είναι αρμοδιότητα άλλων
να τα εξάρουν.

Προσωπικά θέλω να κάνω μια
αναδρομή το 1957. Ήμουν
σπουδάστρια στο 2ο έτος της
Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρα-
κλείου, όταν για πρώτη φορά
άκουσα την αναφορά του ονόμα-
τος Λέκκας. Σ’ ένα διάλειμμα των
μαθήματων, είδα τις συσπουδά-
στριές μου να τρέχουν στον περί-
βολο της Σχολής, να σκαρφαλώ-
νουν στα κάγκελα και να
επαναλαμβάνουν με ενθουσια-
σμό: Ο Λέκκας, ο Λέκκας.
Ήμουνα χωριατάκι και είχα
άγνοια του θέματος. Τι έτρεχε;!

Από τη λεωφόρο Ακαδημάις

έξω απ’ τη Σχολή περνούσε ομα-
δικά ένα δημοτικό Σχολείο, προ-
φανώς με εκδρομικό προορισμό.
Επικεφαλής ήταν νέας ευσταλής
νέος, ωραίος σαν αρχαίος Θεός!
Ήταν ο Μιχάλης Λέκκας που υπη-
ρετούσε δάσκαλος στο Εκπαι-
δευτήριο της Χρυσούλας
Μπουρλώτου.

Όταν αργότερα γνώρισα τον
άνθρωπο της ζωής μου, το μονα-
δικό μου Απολλόδωρο με περί-
μενε μια πολύ μεγάλη έκπληξη: Ο
εξ απορρήτων επιστήθιος φίλος,
ο αδελφός, που δεν είχε, δεν ήταν
άλλος από το δάσκαλο για τον
οποίο παραληρούσαν οι συσπου-
δάστριές μου, όταν περνούσε
έξω από τη Σχολή΄. Ο Μιχάλης
Λέκκας.

Τότε γνώρισα τον πιο σπάνιο
άνθρωπο όλης μου της ζωής. Τον
πιο δοτικό τον πιο γενναιόδωρο,
τον πιο αφοσιωμένο φίλο. Στά-
θηκε σε δύσκολες ώρες πολύτιμος
εμψυχωτής και συμπαραστάτης.

Στην πιο οδυνηρή μου περιπέ-
τεια, ενός εξαιρετικά δύσκολου
τοκετού, δεν ήταν απλά παρών.
Στην κλινική απ’ όπου δεν έλειψε
στιγμή, έσπευσε ένα κάνει αερο-

βάπτισμα στο νεογέννητο, του
οποίου κινδύνευε η ζωή και να
πρωτοστατήσει στην εσπευσμένη
μεταφορά στο Νοσοκομείο Παί-
δων της Αθήνας, ενέργεια που
υπήρξε η σωτηρία του βρέφους.

Ο πολυαγαπημένος νονός του
μονάκριβου γιού μου. Του Νεκτά-
ριου. Ο ακριβός και ξεχωριστός
για όλη την οικογένεια που
έφερνε στο σπίτι μου την ευλογία
της άδολης αγάπης του, τη χαρά,
τη ζεστασιά, την αισιοδοξία.

Ξέρω καλά, πως θα επικριθώ γι
αυτό το σημείωμα. Γιατί δεν συ-
νάδει ο τρόπος γραφής, με απο-
χαιρετισμό σ’ ένα μεταστάντα.
Μα ξέρω επίσης καλά, αγαπη-
μένε μου σύντεκνε πως δεν θα
ήθελες άλλο τρόπο αποχαιρετι-
σμού.

Σ’ ευχαριστώ, που μετουσίω-
σες την ομορφιά της ψυχής σου,
σε απροσποίητη και βαθιά αγάπη
για όλους.

Σ’ ευχαριστώ, που εμφύσησες
αυτή τη μετουσίωση, στην αγα-
πημένη σου Καίτη, κι είναι δο-
σμένη ολόψυχα σ’ εκείνους που
αγαπήσατε μαζί.

Ελένη Πλαγιωτάκη - Σαατσάκη

Toυ Αιμίλιου Ψαθά
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Περιμένουν ακόμα να πληρωθούν!
Αισθάνονται... αόρατοι, είναι

απλήρωτοι εδώ και μήνες, χω-
ρίς συμβάσεις, στον “αέρα” και
καλούνται να δουλέψουν από
το σπίτι, το τελευταίο αποτελεί
και το κερασάκι στην τούρτα!

Από τον Οκτώβριο του 2019,
δεν έχουν πληρωθεί οι … χιλιά-
δες εκπαιδευτικοί των Δημο-
σίων ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) και των Σχο-
λείων Δεύτερης Ευκαιρίας
(ΣΔΕ), καθώς δεν έχουν κατα-
βληθεί από τον εποπτεύοντα
φορέα (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) οι δεδου-
λευμένες αποδοχές και οι
ασφαλιστικές εισφορές. Επι-
πλέον, μετά την «απαγόρευση
της εκπαιδευτικής λειτουργίας»
από την κυβέρνηση, καμιά ενη-
μέρωση δεν υπάρχει από το
ΙΝΕΔΙΒΙΜ προς τους εκπαιδευ-
τικούς, σχετικά με την κατα-
βολή αμοιβών και ασφαλιστι-
κών εισφορών κατά την
περίοδο που παραμένουν κλει-
στές οι δομές λόγω κοροναϊού,
όπως αντίστοιχα συμβαίνει σε
άλλες δημόσιες δομές (πρωτο-
βάθμια και δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και ΙΕΚ
ΟΑΕΔ) στις οποίες θα καταβλη-
θούν κανονικά οι αμοιβές και
οι ασφαλιστικές εισφορές για

τους ωρομίσθιους και αναπλη-
ρωτές.

Υπάρχουν άτομα που δεν
έχουν άλλους πόρους για να
ζήσουν και καλούνται να τα
βγάλουν πέρα χωρίς εισοδή-
ματα! Μέσα σε όλα, τους ζη-
τάνε να βάλουν το δικό τους λι-
θαράκι στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, με το να ανεβα-
ζούν υλικό σε συγκεκριμένες
πλατφόρμες.

“Αυτή η πολιτική από την
πλευρά του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, του
Υπουργείου Παιδείας και της
κυβέρνησης, είναι αντικειμε-
νικά αντεργατική και αποτελεί
προσβολή για το λειτούργημα
του εκπαιδευτικού. Επιπλέον,
αποτελεί αρνητικό παράδειγμα
και κακός οδηγός για τις εργα-
σιακές σχέσεις στους φορείς εκ-
παίδευσης του ιδιωτικού τομέα,
«κλείνοντας το μάτι» στους ερ-
γοδότες των ιδιωτικών εκπαι-
δευτικών δομών να αξιοποι-
ήσουν την κατάσταση για να
καταπατήσουν τα δικαιώματα
των συναδέλφων. Όταν ένα
τμήμα των εκπαιδευτικών πλήτ-
τεται από την πολιτική της κυ-
βέρνησης και των εργοδοτών,
ανοίγει ο δρόμος για να υπο-

βαθμιστεί η θέση του συνόλου
των εκπαιδευτικών σε δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα”, τονίζουν οι
εκπαιδευτικοί.

Ζητούν 
1. Την άμεση εξόφληση του

συνόλου των δεδουλευμένων
και των ασφαλιστικών εισφο-
ρών των

εκπαιδευτών ΔΙΕΚ (πιστοποι-
ημένων και μη) και ΣΔΕ από
τον Οκτώβριο μέχρι και την
ολοκλήρωση του χειμερινού
εξαμήνου

2. Την καταβολή αμοιβών
και ασφαλιστικών για όλο το
διάστημα που τελούν οι δομές
σε «απαγόρευση της εκπαιδευ-
τικής λειτουργίας»

3. Την άμεση αποστολή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου των συμβάσεων του εα-
ρινού εξαμήνου βάσει των
αναθέσεων που έχουν γίνει
στους εκπαιδευτικούς των ΔΙΕΚ

4. Να μην τεθεί σε κίνδυνο η
ένταξη των εκπαιδευτικών στο
ταμείο ανεργίας κατά τους θε-
ρινούς μήνες, κάτι που εξαρτά-
ται από την έγκαιρη καταβολή
του συνόλου των ασφαλιστικών
εισφορών από την πλευρά του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

ΕΛΜΕ: Soβαρά προβλήματα για την 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τα προβλήματα που προκύπτουν
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση επι-
σημαίνει η ΕΛΜΕ Ηρακλείου.

Εξηγεί ότι “η εξ’ αποστάσεως εκ-
παίδευση και τα εργαλεία της δεν
έχουν σχεδιαστεί και δεν  έχουν υλο-
ποιηθεί για να αντικαταστήσουν την
ένταση και το φόρτο πληροφορίας
που διαχειρίζεται ένας εκπαιδευτικός
στη δια ζώσης διδασκαλία των μαθη-
τών στο σχολείο. 

Τα εργαλεία που υπάρχουν στο
πανελλήνιο σχολικό δίκτυο έχουν σχε-
διαστεί και υλοποιηθεί για να επικου-
ρήσουν (και μόνο) τους εκπαιδευτι-
κούς στο έργο της δια ζώσης
εκπαίδευσης. Δεν θα μπορέσουν καν
να ανταπεξέλθουν σε μια αυξημένη
επισκεψιμότητα. Όλοι διαθέτουμε την
εμπειρία του απελπιστικά αργού my-
school, την περίοδο καταχώρησης
των  βαθμών. 

Δεν διαθέτουν όλοι οι μαθητές και
καθηγητές μας την υλικοτεχνική υπο-
δομή αλλά και τις γνώσεις για να αν-
ταπεξέλθουν. Η χρήση τέτοιων εργα-
λείων (πάντα όμως με την επίγνωση
ότι έχουν επικουρικό ρόλο) έπρεπε να
έχει προετοιμαστεί και οι συμμετέχον-
τες (μαθητές και καθηγητές) να έχουν

εκπαιδευτεί δια ζώσης στα εργαστή-
ρια των σχολείων. Θα έπρεπε επίσης
το υπουργείο να τους έχει προμηθεύ-
σει τον κατάλληλο εξοπλισμό για το
σπίτι. 

Είναι τουλάχιστον αστείο να ισχυρί-
ζεται το υπουργείο ότι εν μια νυκτί μα-
θητές και καθηγητές εκπαιδεύτηκαν
σε ένα θέμα που άλλοι κάνουν μετα-
πτυχιακό 1-2 χρόνια για να το κατα-
κτήσουν. 

Η χώρα δε διαθέτει το δίκτυο ψη-
φιακών υποδομών που θα μπορούσε
να  υποστηρίξει τη διασύνδεση όλων
των μαθητών και καθηγητών ταυτό-
χρονα. Κοινώς το ίντερνετ κινδυνεύει
να καταρρεύσει μόνο από το “μέ-
νουμε σπίτι” και την αυξημένη χρήση
που κάνουν οι συμπολίτες μας, πόσο
μάλλον να αρχίσουν να κάνουν  μά-
θημα με video όλοι  οι  μαθητές μας.

Η ΕΛΜΕ προτρέπει τους εκπαιδευ-
τικούς συντονισμένα με το σύλλογο
διδασκόντων του σχολείου τους, και
ανάλογα με τις δυνατότητες – ιδιαιτε-
ρότητες του σχολείου, να χρησιμοποι-
ήσουν  στο μέτρο του δυνατού όσα
μέσα-εργαλεία διαθέτει το πανελλήνιο
σχολικό δίκτυο 

(ιστοσελίδα, blog, ηλεκτρονική

τάξη, email, sms, εργαλεία ελεύθερα
- ανοικτού κώδικα, κλπ) για να διατη-
ρήσουν την επαφή του σχολείου με
τους μαθητές και τις οικογένειές τους
και να λειτουργήσουν υποστηρικτικά
σε επίπεδο ηθικό, ψυχολογικό παιδα-
γωγικό. 

“Καλούμε το υπουργείο αντί να
αναλώνεται στην επικοινωνιακή δια-
χείριση μιας τόσο σοβαρής κατάστα-
σης, να καθησυχάσει τους μαθητές
και τους γονείς τους, να ανακοινώσει
άμεσα τη μείωση της ύλης για τους
μαθητές της Γ’, να επεξεργαστεί σχέ-
διο (εφόσον τα δεδομένα για την
πανδημία το επιτρέπουν) για την κα-
ταλληλότερη για τους μαθητές ημερο-
μηνία διεξαγωγής των Πανελληνίων
εξετάσεων, και τον τρόπο προαγωγής
των μαθητών των υπόλοιπων τάξεων
με βάση τη μέχρι τώρα διδαχθείσα
ύλη. 

Σε δεύτερο χρόνο να προχωρήσει
στην πλήρη υλικοτεχνική αναβάθμιση
όλων των σχολείων με εργαστήρια,
γρήγορα ψηφιακά δίκτυα, και την
αναβάθμιση των αντίστοιχων υπηρε-
σιών (κατά τόπους ΚΕΠΛΗΝΕΤ, υπη-
ρεσίες Σχολικού δικτύου που έχουν
ήδη καταρρεύσει). 

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην απόφαση να μπει
λουκέτο στις εστίες των ΑΕΙ, από φοιτητές που αδυνα-
τούν να τις εγκαταλείψουν, την ώρα που όλοι τους προ-
τρέπουν να... μείνουν σπίτι. 

Με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας,
κ. Βασίλης Διγαλάκης, δίνεται η δυνατότητα στους
εστιακούς φοιτητές, όχι εκείνους που μπορούν, κατ'
εξαίρεση, να στεγαστούν  σε τουριστικά�  καταλύματα,
επειδή δεν είχαν μόνιμη κατοικία να διαμείνουν,  να με-
τακινηθούν εφάπαξ δωρεάν με τα μεταφορικά μέσα
(υπεραστικά λεωφορεία) προς την κατοικία την οποία
διαθέτουν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών
Ρεθύμνου αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως “αντί η Κυβέρ-
νηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να παρά-
σχει χρηματοδότηση ούτως ώστε να προφυλαχθούν οι
εστιακοί από την νέα πανδημία, επιλέγει την εύκολη
λύση, να πετάξει χιλιάδες εστιακούς φοιτητές/-τριες έξω
από τα σπίτια τους. Εκατοντάδες είναι οι εστιακοί που
δεν μπορούν να επιστρέψουν στις μόνιμες κατοικίες
τους για τους εξής λόγους: 

1. Δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης. 
2. Οι ίδιοι/-ες ή/και οι οικογένειες ανήκουν στις ευπα-

θείς ομάδες. 3. Πολλοί/-ες από τους φοιτητές/-τριες ερ-
γάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες τους (πχ. deli-
very, takeaway, supermarket κλπ). 

4. Αρκετοί/-ες φοιτητές/-τριες που προέρχονται από
άλλες χώρες δεν δύνανται να επιστρέψουν (πχ. πολλές
χώρες έχουν κλείσει τα σύνορα λόγω κοροναϊού). 

5. Αδυνατούν λόγω οικογενειακών ζητημάτων. 
6. Κάποιοι φοιτητές/-τριες το μόνο σπίτι που έχουν εί-

ναι οι εστίες”. 

Αντιδράσεις γιa τις εστίες

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της
26χρονης Ηρακλειώτισσας που διαγνώ-
στηκε θετική στον κορωναϊό. Αποκαλύπτει
πως όλα ξεκίνησαν όταν διαπίστωσε ότι
έχασε την όσφρηση και τη γεύση της! Και
εκείνες τις πρώτες ημέρες η απώλεια γεύσης
και όσφρησης δεν ήταν γνωστό ότι αποτε-
λούν συμπτώματα covid-19 για όσους
έχουν προσβληθεί από τον ιό Sars-Cov-2.

“Το βράδυ της 8ης Μαρτίου ήμουν έξω
για φαγητό και τότε συνειδητοποίησα ότι
δεν είχα γεύση. Την επόμενη ημέρα διαπί-
στωσα ότι δεν είχα ούτε όσφρηση. Πήγα
να βάλω κολόνια και δε μύριζα τίποτα,
έλουζα τα μαλλιά μου και δεν ένιωθα μυ-
ρωδιά” – είπε η νεαρή κοπέλα, διηγούμενη
στο Cretalive και την Κατερίνα Παντινάκη
πώς ξεκίνησαν όλα!

Στις 9 Μαρτίου ξεκίνησε και ένα “μπού-
κωμα” στη μύτη και κάπως έτσι υπέθεσε
πως μάλλον περνούσε κάποια απλή ίωση
που είχε επηρεάσει τη γεύση και την
όσφρησή της. Όχι κάτι που δεν είχε ξανα-
βιώσει - έστω κι αν δεν ήταν στον ίδιο
βαθμό. Την επόμενη ημέρα τρώγοντας σο-
κολάτα, διαπίστωσε ότι ... είτε έτρωγε σοκο-
λάτα, είτε βραστή πατάτα ... ένα και το

αυτό! “Το ανέφερα στον πατέρα μου, δεν
πήρα τηλέφωνο γιατρό όμως. Δεν είχε ξε-
σπάσει καν ο χαμός για τον κοροναϊό
ακόμη” - εξηγεί.

Δύο μέρες αργότερα, το βράδυ της Πέμ-
πτης 12 Μαρτίυ πληροφορείται τα “νέα”:
Άτομο που είχε επισκεφθεί στις 10 του
μήνα, την εταιρεία στην οποία εργάζεται,
είχε βρεθεί θετικό στον κοροναϊό. Η ίδια δεν
είχε έρθει σε επαφή με το πρόσωπο αυτό,
ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία στην οποία ερ-
γάζεται, ήδη από τις 9 του μήνα είχε λάβει
προληπτικά μέτρα, χωρίζοντας τους εργα-
ζόμενους σε γκρουπ, προκειμένου να εργά-
ζονται εκ περιτροπής από το σπίτι και το
χώρο εργασίας αντίστοιχα.

Ως τις 13 Μαρτίου, η 26χρονη θεωρούσε
ότι περνούσε μια ίωση, κι αυτή “στο πόδι”.
Συνάντησε φίλους της, πήγε στα μαγαζιά,
στο σούπερ μάρκετ... Δεν ήταν καν στο
μυαλό μας ακόμη οι απαγορεύσεις και τα
μέτρα που είναι σήμερα σε ισχύ. Το “κλειδί”
της υπόθεσης έμελε να είναι η δυνατότητα
που παρείχε στους εργαζόμενούς της η
εταιρεία που εργάζεται η νεαρή κοπέλα να
εξεταστούν για κοροναϊό, είτε είχαν έρθει με
τον επισκέπτη-κρούσμα είτε όχι.

“Δεν χάνω τίποτα”, σκέφτηκε με λίγα λό-
για η 26χρονη και στις 13 Μαρτίου μετέβη
στο Ερρίκος Ντυνάν, όπου - σε εξωτερικό
χώρο - υποβλήθηκε στο τεστ, κατά το οποίο
ελήφθη επίχρισμα σιέλου από το φάρυγγα.
Από εκείνη τη στιγμή και έχοντας συνειδη-

τοποιήσει ότι “έκανε” δέκατα - έστω οριακά
πάνω από 37 - αποφάσισε, με αίσθημα
υπευθυνότητας, την αυτο-απομόνωση, μέ-
χρι τουλάχιστον να βγουν τα αποτελέσματα
του τεστ. 

Τα αποτελέσματα καθυστέρησαν και τε-

λικά έλαβε το επίμαχο τηλεφώνημα από το
νοσοκομείο, την Πέμπτη 19 Μαρτίου: “Εί-
στε θετική στον κοροναϊό” - άκουσε και δεν
μπορούσε να το πιστέψει!

“Αφότου κλείσαμε το τηλέφωνο, τους
ξαναπήρα. “Δεν είναι δυνατόν, θα έχει γίνει

λάθος” “ - είπε, καθώς δεν ένιωθε κάτι ...
τόσο μεγάλο! “Για μια ώρα έπαθα πανικό,
γιατί είχα ακούσει πάρα πολλά. Νόμιζα ότι
το παθαίνεις ... και πεθαίνεις!” - διηγείται
η νεαρή Ηρακλειώτισσα, η οποία διαπί-
στωσε, με τον δύσκολο τρόπο, ότι “οι νέοι

το περνάνε ήπια”.   Ακολουθεί πιστά τις
οδηγίες που της δόθηκαν τηλεφωνικά από
τον ΕΟΔΥ, καταναλώνει φρούτα, κρέας και
υγρά, ενώ δεν ακολουθεί φαρμακευτική
αγωγή, παρά μόνο ένα ήπιο παυσίπονο κι
αυτό ... όχι “για ψύλλου πήδημα”.

Μετά το πρώτο σοκ που υπέστη ακού-
γοντας ότι είναι θετική στον κοροναϊό,
έπρεπε να μιλήσει στην οικογένειά
της. “Στην αρχή έπαθαν πανικό, οι γονείς
μου, ο αδερφός μου και οι γονείς του φί-
λου μου” - αναφέρει η κοπέλα. Μάλιστα ο
πατέρας της κάλεσε κι ο ίδιος στο “Ερρίκος
Ντυνάν” για να ακούσει με τα αυτιά του το
αποτέλεσμα της εξέτασης της κόρης του.
Πάντως η ίδια  αισθανόταν σχετικά καλά
και αυτό μετέφερε στην οικογένειά της τη-
λεφωνικά: “Είμαι καλά, δε νιώθω κάτι που
δεν έχω ξανανιώσει”. “Το σύμπτωμα της
δύσπνοιας δεν το ένιωσα ποτέ” - λέει η
26χρονη, και αυτό θα ήταν ένα θέμα που
σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ πρέπει να κινητο-
ποιήσει έναν ασθενή και να μεταβεί στο
νοσοκομείο.

“Το περνάω με ένα ήπιο βήχα, δέκατα
ως 37,3, με εξαίρεση την Πέμπτη που όν-
τας σε πανικό ανέβασα 37.5. Είχα πονό-

λαιμο, πονοκέφαλο και μια μικρή κακου-
χία” - λέει περιγράφοντας τα συμπτώματα
που αντιμετωπίζει. Η περασμένη Κυριακή
ήταν για εκείνη η πιο δύσκολη ημέρα, ενώ
το peak της ασθένειας εντοπίζεται μεταξύ
της 5ης και της 8ης ημέρας από την εκδή-
λωση του πρώτου συμπτώματος. Από χθες,
Τρίτη, είναι σε σχετικά καλή κατάσταση και
επανήλθε στη δουλειά - φυσικά με τηλε-ερ-
γασία.

Αυστηρή καραντίνα Από την επόμενη
ημέρα κιόλας, μετά τα αποτελέσματα της
εξέτασης, τα έβαλε κάτω και τα “ζύγισε”.
Συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να συνεχίσει
την αυστηρή απομόνωση, τόσο η ίδια όσο
και ο φίλος της. Δεν βγαίνουν από το σπίτι,
ενώ αν χρειάζονται οτιδήποτε, κάποιος το
αγοράζει για εκείνους και τους το αφήνει
έξω από το σπίτι για να το παραλάβουν
εκείνοι κατόπιν.

“Έχω ενημερώσει τους φίλους μου και
τους συναδέλφους μου, είναι όλοι καλά.
Έπαθαν σοκ όταν τους το είπα, αλλά τους
ενημέρωσα και για να συνειδητοποι-
ήσουν ότι μπορεί να είσαι ασυμπτωματι-
κός και να έχεις τον ιό”  - αναφέρει η
26χρονη Ηρακλειώτισσα. 

Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΣΣΑΣ

“Τα πρώτα συμπτώματα που είχα ήταν η απουσία όσφρησης και γεύσης”

Μόσιαλος: Ανοησίες
τα περί hantavirus

O καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο London
School of Economics, ο οποίος συνηθίζει να κάνει
αναρτήσεις σχετικά με τον κοροναϊό, αυτή τη
φορά, αναφέρθηκε στην είδηση θανάτου ενός Κι-
νέζου από hantavirus, τονίζοντας πως δεν υπάρχει
λόγος πανικού.

Η ανάρτηση του Ηλία Α. Μόσιαλου:
«Ας σταματήσουν κάποιοι να σπέρνουν τον πα-

νικό χωρίς λόγο για το θάνατο Κινέζου από Hanta-
virus. Έχει πάνω από 11.000 προωθήσεις η επισυ-
ναπτόμενη ανάρτηση από το hellasjournal. Παρότι
ο Ηantavirus αναφέρεται σε μια επικίνδυνη οικογέ-
νεια ιών, δεν είναι συγκρίσιμος με τον κορωνοϊο
και δεν είναι τόσο επικίνδυνος.

Ο Hantavirus δεν είναι νέος ιός, είναι γνωστός
εδώ και δεκαετίες και ενδεχομένως ενεργός για
ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν μεταδί-
δεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων, κολλάει μόνο με
την κατάποση και βρώση των σωματικών υγρών
ποντικών ή αρουραίων, και είμαστε πολύ καλύτερα
εξοπλισμένοι για να τον αντιμετωπίσουμε, συμπε-
ριλαμβανομένης της κατοχής εμβολίων.

Τα ψεύτικα μηνύματα φαίνεται να προσπαθούν
να εκμεταλλευτούν τον φόβο των ανθρώπων, εν
μέσω κρίσης κοροναϊού, για να ενθαρρύνουν τους
ανθρώπους να μοιράζονται ακόμα πιο ανησυχητι-
κές πληροφορίες, και είναι πιθανό να προκαλέσουν
περιττό άγχος στους ανθρώπους που ήδη ανησυ-
χούν για τις πανδημίες.

Ο ΑΛΕΞ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ

Βρήκε τρόπο να τους φέρει πιο κοντά
Κατάφερε να έρθει πιο κοντά με

τους γείτονές του, την εποχή της κα-
ραντίνας! Ο  Αλέξ Κυπριωτάκης-Βέϊ-
ερς, με πατέρα Ηρακλειώτη και μη-
τέρα Ολλανδέζα, σπουδάζει στο
Πολυτεχνείο του Ντελφ στην Ολλαν-
δία, στο Τμήμα  Αρχιτεκτονικής, Πο-
λεοδομίας και Οικιστικής. Η κρίση
του κοροναϊού τον βρήκε μακριά
από την οικογένειά του, ένα μόλις
μήνα πριν ολοκληρώσει το μεταπτυ-
χιακό του με θέμα "μέθοδοι χειρα-
φέτησης μετατροπής του χώρου στα
ηλεκτρονικά παιχνίδια και η μετα-
φορά τους στο δομικό περιβάλλον".

Απομονωμένος, λοιπόν, σκέφτηκε
να δημιουργήσει ένα chat, όπου
συμμετέχουν όλοι οι γείτονές του,
μια κίνηση που βρήκε θετική αντα-
πόκριση από πολλούς και, πλέον, κα-
νείς δε νιώθει τόσο μόνος.

Όπως εξηγεί ο ίδιος στην “Π”, οι
περισσότεροι κάτοικοι στην Ολλαν-

δία προμηθεύτηκαν τρόφιμα και
άλλα είδη πρώτης ανάγκης για να εί-
ναι αυτάρκεις για δύο βδομάδες.
Όμως, “υπάρχουν υπερήλικες,  άν-
θρωποι που έχουν συμπτώματα ή
για κάποιο λόγο δεν μπορούν να
πάνε στο σουπερμάρκετ ή στο φαρ-
μακείο και  είναι σημαντικό να στα-
θούμε δίπλα τους, πόσο μάλλον
όταν είναι οι γείτονές μας”, αναφέ-
ρει.

Για τους διεθνείς φοιτητές, όπως
είναι ο ίδιος, οι φυσικοί κοινωνικοί
δεσμοί που έχουν με οικογένειες και
φίλους έχουν περιοριστεί ή εκλείψει.

Ως λάτρης της ψηφιακής κουλτού-
ρας και εικονικότητας, η διάδρασή
του με άλλους παίκτες σε ηλεκτρο-
νικά παιχνίδια και φόρουμ ήταν κομ-
μάτι της καθημερινότητάς του αλλά
και θέμα της έρευνάς του.

Τονίζει πως, έστω και ψηφιακά, η
επαφή με τους γείτονες προσφέρει
ένα αίσθημα ασφάλειας και δεν νιώ-
θει κάποιος τόσο μόνος. Δημιουργεί
αλληλεγγύη και δυνατότερους δε-

σμούς, από ό,τι σε μία ομάδα στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το
facebook, όπου υπάρχει λιγότερη
ιδιωτικότητα και διαδραστικότητα.

Με το chat με την εφαρμογή Dis-
cord ανταλλάσσουν αστεία, παίζουν
ηλεκτρονικά παιχνίδια, συστήνει ο
ένας στον άλλο μουσική και ταινίες,
μοιράζονται πληροφορίες, ειδικά
καλά νέα που εμψυχώνουν όλους,
ρωτάνε αν κανείς εμφανίζει συμπτώ-
ματα, κάνουν ψώνια ο ένας για τον
άλλο και τα αφήνουν στην πόρτα
του γείτονα.

“Προσωπικά, για εμένα η πανδη-
μία ήρθε σε πολύ κρίσιμη στιγμή για
τις σπουδές μου και συναισθηματικά
είναι δύσκολο όταν είσαι ένα βήμα
πριν την αποφοίτησή σου. Η γνώση
ότι υπάρχει ένα δίκτυο αλληλεγγύης
και ότι προσέχουμε για τον άλλο εί-
ναι μεγάλη παρηγοριά, όχι μόνο για
εμένα αλλά και για όλους μας. Το να
ξέρω ότι εάν πάθω κάτι κάποιος θα
μου φέρει φάρμακα/τροφή ή ότι
έχω με μια μεγάλη παρέα να μι-

λήσω, με κείμενο ή φωνητικά, είναι
μεγάλη βοήθεια”, αναφέρει ο ίδιος.

Μέσα στον πανικό που υπάρχει
γύρω μας, εκείνο που του προσφέ-
ρει παρηγοριά είναι μία βιντεοκλήση
με τους δικούς του ανθρώπους και
ελπίζει, όταν όλα τελειώσουν, να σμί-
ξουν και πάλι υγιείς και με προ-
σμονή για ένα νέο κόσμο.

Στην Ολλανδία ο κόσμος, σε γενι-
κές γραμμές, είναι ήρεμος. Εξακο-
λουθεί να αθλείται στο δρόμο και
στις γύρω δασικές και αγροτικές
εκτάσεις, τηρώντας πάντα τις απο-
στάσεις ασφαλείας, όπως γίνεται στα

μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ. Είχε
σημειωθεί έλλειψη σε κάποια είδη,
όπως χαρτί υγείας, αυγά και ψωμί,
αλλά την περασμένη βδομάδα γέμι-
σαν και πάλι τα ράφια.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να μει-
ώσει τις οικονομικές επιπτώσεις από
αυτή την κρίση και ελπίζουν να ανα-
σταλεί και η καταβολή ενοικίων.

“Είναι καλό που οι αιτήσεις ,ανά-
μεσα τους και η δική μου, για εγ-
γραφή στα μητρώα εθελοντών του
Ερυθρού σταυρού σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης έχουν αυξηθεί
δραματικά”, τονίζει.

Της Κατερίνας Μυλωνά

Ο  Αλέξ Κυπριωτάκης-Βέιερς, μεταπτυχιακός φοιτητής στην Ολλανδία,
κατάφερε μέσω ενός chat να φέρει πιο κοντά μία ολόκληρη γειτονιά, την
εποχή του κοροναϊού
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Διευκρινίσεις σχετικά με τις συναλλα-
γές που δεν επιτρέπεται πλέον  να διε-
νεργούνται με φυσική παρουσία στα
τραπεζικά καταστήματα, μετά την επι-
βολή του μέτρου του προσωρινού πε-
ριορισμού της κυκλοφορίας των πολι-
τών προς αντιμετώπιση του κινδύνου
διασποράς του κοροναϊού, δίνει η Ελλη-
νική Ένωση Τραπεζών.

Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζει πως δεν
υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός ως
προς τις ελεύθερες αναλήψεις μετρητών
και οι συναλλασσόμενοι μπορούν να
αναλαμβάνουν όποια ποσά επιθυμούν
από τους τραπεζικούς λογαριασμούς
τους. Ειδικότερα, για λόγους συμμόρ-
φωσης του τραπεζικού τομέα στους τε-
θέντες περιορισμούς και για λόγους δια-

φύλαξης της δημόσιας υγείας, οι συναλ-
λασσόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποι-
ούν τη χρεωστική τους κάρτα για ανα-
λήψεις μέχρι ποσού 400 ευρώ
ημερησίως από ΑΤΜ. Για ποσά υψηλό-
τερα των 400 ευρώ, και εφόσον οι συ-
ναλλασσόμενοι δεν επιθυμούν να επιλέ-
ξουν τα ΑΤΜ, οι αναλήψεις μπορούν να
γίνονται και από τα ταμεία.

Σε αναβρασμό βρίσκον-
ται οι εργαζόμενοι που φο-
βούνται ότι θα χάσουν το
μισό εισόδημά τους, εξαι-
τίας της Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου της κυ-
βέρνησης που δίνει την
δυνατότητα σε όλους ανε-
ξαιρέτως τους εργοδότες
και για διάστημα έως έξι μη-

νών, να απασχολούν το
50% των εργαζομένων τους
για διάστημα δύο μόνο
εβδομάδων τον μήνα.

Πληροφορίες αναφέρουν
πως μετά από τις αντιδρά-
σεις, το Υπουργείο Εργα-
σίας σκέφτεται να περιορί-
σει αυτό το μέτρο ως τον
ερχόμενο Ιούνιο, προκειμέ-

νου οι εργοδότες να μην
προχωρήσουν σε αυθαιρε-
σίες.

Σημειώνεται, πως οξύτατη
ήταν η κριτική που άσκησαν
κόμματα της αντιπολίτευ-
σης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλά
για «φαστ-τρακ διαδικασία
εκ περιτροπής εργασίας,
στην οποία οι εργαζόμενοι

θα αμοίβονται με το 50%
του μισθού τους για 6 μή-
νες» μετά την «φαστ-τρακ
διαδικασία μαζικών απολύ-
σεων» και το ΚΙΝΑΛ να κα-
τηγορεί την κυβέρνηση για
«μεθοδεύσεις που οδηγούν
στη μονιμοποίηση αντιερ-
γατικών μέτρων στη σκιά
της πανδημίας».

η µαχη κατα του ΙΟΥη µαχη κατα του ΙΟΥη µαχη κατα του ΙΟΥη µαχη κατα του ΙΟΥη µαχη κατα του ΙΟΥη µαχη κατα του ΙΟΥ    

       

πεμπτη 26 μΑΡτΙΟΥ 20208

ΕΕΤ

Κανένας περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών Ποιοι φοβούνται την εκ περιτροπής εργασία

‘’Βροχή” έπεσαν οι αιτήσεις από εργοδό-
τες με το που άνοιξε προ χθες τα μεσάνυχτα
η πλατφόρμα στην ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου
να καταβληθεί η ειδική αποζημίωση των 800
ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με το άνοιγμα
της πλατφόρμας υποβλήθηκαν 356 φόρμες
από εργοδότες, ενώ ανά λεπτό λειτουργίας
προστίθενται 100 νέες φόρμες.

Στην πλατφόρμα, θα μπορούν να ενταχ-
θούν οι εργοδότες – οι επιχειρήσεις, ενώ οι
εργαζόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους
από την 1η Απριλίου, διευκρίνισε ο υπουρ-
γός.

Με τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών εν-
τύπων, τα οποία συνοδεύουν τις δύο υπουρ-
γικές αποφάσεις που εκδόθηκαν,  θα δοθεί
η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους ερ-
γαζόμενους, ύψους 800 ευρώ και η στήριξη
στους εργαζόμενους, αλλά και στις επιχει-
ρήσεις, μέσα από τη μείωση των μισθωμά-
των κύριας κατοικίας και επαγγελματικής,
ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η κυβέρ-
νηση, προκειμένου να μειώσει τις «πληγές»
της κρίσης του κοροναϊού.
Τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσουν οι εργοδότες

Οι εργοδότες για να μπορέσουν να ολο-
κληρώσουν τη διαδικασία θα πρέπει να
μπουν στην «Εργάνη».

Για να μπείτε στην ΕΡΓΑΝΗ, https://eser-
vices.yeka.gr/(S(s0nte1t1hod1hrgkvbbk0jdm
))/login.aspx?ReturnUrl=%2f

Τι πρέπει να κάνουν
οι εργαζόμενοι 

Από την 1η Απριλίου θα ανοίξει και η ει-
δική πλατφόρμα για τους εργαζόμενους, οι
οποίοι σε αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα-
υπεύθυνη δήλωση θα συμπληρώσουν (εκτός
των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία
αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «Εργάνη»)
τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζι-
κού λογαριασμού IBAN, καθώς και τον
αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της
υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ.
«Εργάνη».
Η λίστα με τις επιχειρήσεις 

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε την
Τρίτη επικαιροποιημένη λίστα με τον Κωδικό
Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων
που πλήττονται από την εξάπλωση του κο-
ροναϊού και θα λάβουν  μέτρα στήριξης.

Ο
ι ηγέτες 9 κρατών της ΕΕ,
μεταξύ αυτών και ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, κάλεσαν
χθες την Ένωση να δημι-

ουργήσει κορονο-ομόλογα, προκειμένου
να διαθέσει σημαντικά κονδύλια μπροστά
στην υγειονομική κρίση, σε μια επιστολή
που απέστειλαν  στον πρόεδρο του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Πρέπει να εργαστούμε σε έναν κοινό
χρεωστικό τίτλο που θα εκδοθεί από κά-
ποιον ευρωπαϊκό θεσμό προκειμένου να
συγκεντρωθούν χρήματα στην αγορά
προς όφελος όλων των κρατών μελών
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ζη-
μίες που θα προκληθούν από τον κορο-
ναϊό» επισημαίνεται στην επιστολή με
ημερομηνία 25 Μαρτίου.

«Αυτός ο κοινός χρεωστικός τίτλος θα
πρέπει να είναι επαρκούς μεγέθους και
διάρκειας προκειμένου να είναι πλήρως
αποτελεσματικός και να αποφευχθεί ο κίν-
δυνος αναχρηματοδότησης τώρα ή στο
μέλλον» επισημαίνεται στην επιστολή
προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Σαρλ Μισέλ.

Την επιστολή υπογράφουν, πέραν του
Έλληνα πρωθυπουργού, οι ηγέτες της
Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της
Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, του Λουξεμ-
βούργου, της Σλοβενίας, του Βελγίου και
καλούν την Ένωση να «εξερευνήσει άλλα
εργαλεία, όπως συγκεκριμένη χρηματοδό-
τηση δαπανών που συνδέονται με τον κο-
ροναϊό στον προϋπολογισμό της ΕΕ» για
το 2020 και το 2021.

Η επιστολή των 9 ηγετών μεταξύ άλλων
αναφέρει: «Η πανδημία του κοροναϊού
αποτελεί μία πρωτοφανή απειλή η οποία
απαιτεί έκτακτα μέτρα περιορισμού της
εξάπλωσής του στο εσωτερικό και μεταξύ
των ευρωπαϊκών κρατών. Να ενισχυθούν
όλες οι δομές Υγείας. Να εξασφαλιστεί η
παραγωγή και η πρόσβαση σε βασικά
αγαθά και υπηρεσίες. Και, τέλος, να αμ-
βλυνθούν οι αρνητικές  επιπτώσεις του
σοκ στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ανέπτυξαν ή
αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για την  ανα-
χαίτιση του ιού. Η επιτυχία τους, όμως, θα
εξαρτηθεί από τους χρόνους,  την έκταση,
αλλά και τον συντονισμό των κυβερνή-
σεών μας. Είναι ανάγκη οι πρακτικές εναν-
τίον της πανδημίας να ευθυγραμμιστούν
σε ολόκληρη την Ευρώπη με βάση την μέ-
χρι σήμερα εμπειρία, τις πρόσφατες ανα-
λύσεις και την γρήγορη και διεξοδική αν-
ταλλαγή πληροφοριών. Είναι κάτι
απαραίτητο - ειδικά τώρα - στη φάση
έξαρσης του φαινομένου. 

Ο συντονισμός, για τον οποίο, μαζί με
την Ούρσουλα φον ντερ Λέιεν, δώσατε

ήδη το έναυσμα, στις τηλεδιασκέψεις των
ηγετών, συμβάλλει σε αυτή την προσπά-
θεια.

Απαραίτητο είναι επίσης, αύριο, όταν
αποσυρθούν τα ακραία σημερινά μέτρα,
να μην υπάρξει μια βιαστική επιστροφή
στα προηγούμενα δεδομένα, αλλά και να
αποτραπεί ο κίνδυνος επανεισαγωγής του
ιού από άλλες χώρες. Καλούμε, λοιπόν,
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει σε
σαφείς, συμφωνημένες κατευθυντήριες
γραμμές. 

Διατήρηση της ενιαίας αγοράς είναι θε-
μελιώδης, προκειμένου να παρασχεθεί σε
όλους τους Ευρωπαίους πολίτες η καλύ-

τερη δυνατή φροντίδα. Και είναι η πιο
ισχυρή εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει καμία
έλλειψη οποιουδήποτε είδους.

Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, λοιπόν,
θα πρέπει να συνδυάζονται με δραστικές
επιλογές και στο πεδίο της δημοσιονομι-
κής πολιτικής. Όπως αυτές που έχουμε
ήδη αρχίσει να λαμβάνουμε, στέλνοντας -
ως ηγέτες που συμμετέχουν στο Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο- σαφή κι αποφασιστικά
μηνύματα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τη
σοβαρότητα της κατάστασης και την
ανάγκη αποφασιστικής δράσης για να
στηρίξουμε τώρα τις οικονομίες μας…».

Μητσοτάκης και Μακρόν μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών που πιέζουν για την έκδοση κορονο-ομολόγου

Εκατό αιτήσεις ανά λεπτό 
για το επίδομα των 800 ευρώ

Τα νέα έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων 
Η   διεύρυνση του πλαι-

σίου προστασίας εργαζομέ-
νων, επιχειρήσεων,ανέρ-
γων   και ελευθέρων
επαγγελματιών από την ερ-
χόμενη εβδομάδα,ανακοι-
νώθηκε σε κοινή συνέν-
τευξη τύπου των Χρ.
Σταϊκούρα, Γ. Βρούτση και
Αδ.Γεωργιάδη,  με τον υπ.
Οικονομικών να τονίζει ότι
«στηρίζουμε παράλληλα
την  κουλτούρα
πληρωμών  έχοντας το
βλέμμα στη μετά κοροναϊό
εποχή, για τη δυναμική
επανεκκίνηση της οικονο-
μίας».

Όπως είπε ο κ. Σταικού-
ρας με τις πρωτοβουλίες
που εξειδίκευσε η κυβέρ-
νηση, καλύπτονται 600.000
επιχειρήσεις και το 1,2 εκα-
τομμύρια μισθωτοί (60%
του συνόλου) αλλά και
550.000 αυτοαπασχολού-
μενοι και επαγγελματίες.

Μόνο για τον Μάρτιο και
τον Απρίλιο το δημοσιονο-
μικό κόστος ξεπερνά τα 3,5
δισ. ευρώ. Μαζί με τις υπό-
λοιπες δαπάνες ανεβαίνει
στα 4,7 δισ. ή 2,5% του
ΑΕΠ.

Ο υπουργός Οικονομικών
παραδέχτηκε ότι φέτος η οι-
κονομία θα περάσει σε

ύφεση. «Εχουμε χρέος όλοι
να συμπεριφερόμαστε με
ψυχραιμία και υπομονή,
ώστε να βγούμε από την
κρίση με το λιγότερο κό-
στος».  Για τους εργαζόμε-
νους στους οποίους έχει γί-
νει προσωρινή αναστολή
της σύμβασης εργασίας
από τις επιχειρήσεις, (δη-
λαδή με διοικητική εντολή ή
έχουν κλείσει ή έχουν χαρα-
κτηριστεί πληττόμενες),
προβλέπεται:

•Η αποζημίωση των 800

ευρώ, που είναι ακατά-
σχετη, αφορολόγητη και μη
συμψηφιστέα.

•Η αναστολή καταβολής
φορολογικών υποχρεώ-
σεων και των δόσεων ρυθ-
μίσεων φορολογικών οφει-
λών.

•Η πλήρης κάλυψη των
ασφαλιστικών τους οφει-
λών, επί του ονομαστικού
τους μισθού, για 45 ημέρες.

•Η παροχή έκπτωσης
25% επί των βεβαιωμένων
οφειλών ΔΟΥ και των δό-

σεων ρυθμίσεων βεβαιωμέ-
νων φορολογικών οφειλών,
εφόσον καταβληθούν στην
προβλεπόμενη ημερομηνία
τους.

•Η αναστολή πληρωμών
χρεολυσίων δανείων προς
τις τράπεζες για τους συνε-
πείς δανειολήπτες.

•Η καταβολή του 60%
του μισθώματος της οικίας
τους για τους εργαζόμενους
στις επιχειρήσεις που το
κράτος ανέστειλε προσω-
ρινά τη λειτουργία τους,

από τη στιγμή που αυτή εί-
ναι πρώτη κατοικία.

•Η διασφάλιση της κατα-
βολής του Δώρου Πάσχα
για όλους τους εργαζόμε-
νους του ιδιωτικού τομέα.

•Η διασφάλιση των εργα-
σιακών δικαιωμάτων,
ακόμη και στην περίπτωση
εφαρμογής της αναστολής
της σύμβασης εργασίας
τους, με την απαγόρευση
των απολύσεων και τη ρή-
τρα διατήρησης των θέ-
σεων εργασίας.

Από την κοινή συνέντευξη Βρούτση, Σταϊκούρα, Γεωργιάδη

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ

Το... άτολμο Eurogroup και
η “παχύδερμη” Γερμανία

Η αδυναμία του Eurogroup να
δεσμευθεί για ένα πακέτο στήριξης
ανάλογης δύναμης και επιθετικότη-
τας με αυτό των ΗΠΑ, καθώς η γερ-
μανική άρνηση αφήνει εκ νέου ένα
βήμα πίσω την Ευρώπη, δημιουρ-
γεί μεγάλη ανησυχία στους επενδυ-
τές.   Την ώρα που η Γερμανία ανα-
κοινώνει ένα τεράστιο πακέτο
στήριξης για τη δική της οικονομία,
αρνείται να ξεχάσει ορισμένες εμ-
μονές της και να επιτρέψει στον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης
(ESM) να στηρίξει τις ευρωπαϊκές
οικονομίες και κυρίως αυτήν της
Ιταλίας που πλήττονται κατάφωρα
από την πανδημία. Το γερμανικό
οικονομικό επιτελείο αντιστέκεται
σθεναρά στη χρήση του ESM για
την Ιταλία χωρίς έστω και ένα «τυ-
πικό» μνημόνιο, ενώ η «Ενισχυμένη
Γραμμή Πιστωτικής Στήριξης» που
ενεργοποιείται, δεν είναι άνευ δε-
σμεύσεων.

Ένα ακόμη γερμανικό «όχι»
αφορά την έκτακτη έκδοση κοινών
ομολόγων, προκειμένου να αντιμε-
τωπιστεί η πανδημία και οι τερά-
στιες συνέπειες σε οικονομίες, επι-
χειρήσεις, νοικοκυριά και κοινωνίες.
Τον κώδωνα του κινδύνου στους
ΥΠΟΙΚ της ευρωζώνης έκρουσε, εγ-
καίρως, αλλά και κατά τη χθεσινή
τηλεδιάσκεψη η επικεφαλής της
ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αλλά όπως
όλα δείχνουν δεν κατόρθωσε να
πείσει το Βερολίνο. 

To Eurogroup εξέτασε την πα-
ροχή ρευστότητας στα κράτη μέλη
μέσω του ESM, μέχρι του ύψους
του 2% του ΑΕΠ του κάθε κράτους
μέλους και διαμέσου της «πιστωτι-
κής γραμμής ενισχυμένης αιρεσι-
μότητας»- enhanced conditionality
credit line ECCL για την αντιμετώ-
πιση των συνεπειών της κρίσης που
προκαλεί η εξάπλωση του κορο-
ναϊού. Το όριο δανεισμού 2% θα
μπορούσε να αυξηθεί και άλλο αν
οι συνθήκες είναι χειρότερες, όπως
διευκρίνισε ο επικεφαλής του ESM
Κ.Ρέγκλιγκ.

Πλέον, το μπαλάκι πάει στους Ευ-
ρωπαίους ηγέτες, που τηλεδιασκέ-
πτονται σήμερα Πέμπτη. Θα ανε-
βάσουν τους τόνους οι νότιοι,
δηλαδή Ιταλοί, Ισπανοί και Γάλλοι,
που εκτός της βαθιάς ύφεσης υφί-
στανται χιλιάδες απώλειες αθώων
πολιτών ή θα περάσει πάλι η
γραμμή των βόρειων, που μοι-
άζουν να μην έχουν καταλάβει τι
ακριβώς συμβαίνει;

Οι πληροφορίες από τις προ-
ηγούμενες τηλεδιασκέψεις συνέ-
κλιναν στο ότι υπάρχουν μεγάλες
διαφορές ως προς το πώς ακριβώς
θα χρηματοδοτηθούν οι διασώ-
σεις των οικονομιών της ευρωζώ-
νης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αυτές οι πληροφορίες επιβεβαι-
ώθηκαν στη χθεσινή, υποτίθεται
κρίσιμη, τηλεδιάσκεψη της Ευρωο-
μάδας.

ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έκδοση ομολόγου για την πανδημία 
ζητούν από την Ε.Ε. εννέα ηγέτες
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΝΙ  SUPER

MARKET σε χώρο 95τμ,

πλήρως εξοπλισμένη και

με εμπόρευμα, επί του

Πεταλοειδή . Μόνο σοβα-

ρές προτάσεις . Πληρ.

τηλ.  6977315952  ώρες

07.00πμ  έως  16.00μμ

(ΚΩΔ. 83789)

ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΜ/ΤΑ

ΠΕΥΚΟΣ-ΒΙΑΝΝΟΥ πωλεί-

ται διπλοκατοικία 125τ.μ.

και 125τ.μ.σε  οικόπεδο

250τ.μ. με κήπο. Απεριόρι-

στη θέα πευκόδασος.

Βεράντες μπρος-πίσω.

Εξαιρετική θέση. Πληροφο-

ρίες Πληρ.  τηλ.

2106109094  6946959430

(ΚΩΔ. 84071)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  σε  νεόδμητη
μικρή πολυκατοικία πολυ-
τελές οροφοδιαμέρισμα
85 τ.μ., επί της Λασιθίου
(Πλ. Κορνάρου), διαμπε-
ρές και φωτεινό, μπαλκό-
νια, με αυτόνομη θέρμαν-
ση, αποθήκη, πάρκινγκ.
Πληρ.  τηλ.  6945333334
(ΚΩΔ. 83348)

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 πόλε-

ως του Ηρακλείου) οικόπε-

δο 200 τ.μ. με πρόσοψη σε

πάρκο επί της οδού 20ης

Μαϊου 1941. Αρτιο, οικο-

δομήσιμο. Συντελεστής

Δομησης 0,8. Τιμή πώλη-

σης 141.000 ευρώ. Πληρ.

τηλ.  2810251768  (ώρες

επικοινωνίας  (10.00-

14.00) (ΚΩΔ. 84164)

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)

ΟΙΚΟΠΕΔΑ εντός οικισμού

Πατσιδών (άρτια - οικοδο-

μήσιμα) από 300 τ.μ. και

άνω (στα 300 τ.μ. οικοδο-

μή 240 τ.μ. και στα 700

τ.μ. οικοδομή 560 τ.μ.)

Παροχές: δίκτυο ύδρυσης,

αποχετευτικό δίκτυο ΔΕΗ

- ΟΤΕ στα 20 μ. 130 ευρώ

/ τ.μ. Πληρ.  τηλ.

6948930364 (ΚΩΔ.

84167)

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)

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 τρόμπα).

Φώτα μπροστά και πίσω,

κουδούνι, καθρεφτάκι και

κλειδαριά. Τιμή 370 ευρώ

(συζητήσιμη). Πληρ.  τηλ.

6945972612 κ. Αναστασία

(ΚΩΔ. 83935)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατά-

στημα 50 τ.μ., κεντρικά

(πρώην Απολλώνειο Νοσο-

κομείο και νυν Δ/νση Τεχνι-

κών Υπηρεσιών Περιφέρει-

ας). Κατάλληλο και για γρα-

φειακό χώρο. Πληροφορίες

στο τηλ. 6948539853 (ΚΩΔ.

78682)

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  στη  Σταλί-

δα  (μετά το Blue Sea)

μικρός χώρος με βεράντα

κατάλληλος για επαγγελ-

ματική χρήση. Πληρ.  τηλ.

6948873547

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  Σταλί-

δα  (μετά το Blue Sea)

δίχωρη γκαρσονιέρα με

βεράντα. Προσφέρεται και

για επαγγελματική χρήση.

Πληρ. τηλ. 6948873547

3ΑΡΙΑ

Από  εταιρεία  επεξεργα-

σίας  κρεάτων  στη  ΒΙ.ΠΕ.

ζητούνται κόπτες κρέατος

έως 40 ετών. Αποστολή

βιογραφικού: cretanfood-

meat@gmail.com Πληρ.

τηλ.  2810315248 (ΚΩΔ.

84141)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΠΩΛΗΤΗΣ

ανταλλακτικών αυτοκινή-

των με μηχανικές γνώσεις

. Πληρ.  τηλ.  2810200747

(ΚΩΔ. 84128)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

έως  40  ετών γνώστης

απταίστως της Ρωσικής

γλώσσας για το ξενοδο-

χείο ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ στην

Αμουδάρα. Απαραίτητη

προϋπηρεσία και βιογρα-

φικό. Πληρ.  τηλ.

2810251043,  ώρες  επι-

κοινωνίας  10.00-14.00

(ΚΩΔ. 84097)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

τουριστικού  γραφείου με

τα παρακάτω προσόντα

συν κάρτας ΟΑΕΔ, για τη

στελέχωση τουριστ. γρα-

φείου. Γνώση Αγγλικών +

Γερμανικών + γνώση Offi-

ce (word, excel, power

point) +διαχείριση Internet

+ λογιστικής + τιμολόγη-

σης (cost control). Η γνώ-

ση Ιταλικών και προϋπηρε-

σία στον τουριστικό κλάδο

θα εκτιμηθούν. Πληρ. τηλ.

6932635703 (ΚΩΔ.

83005)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ έμπειρη στην καθα-

ριότητα  αναλαμβάνει τον

καθαρισμό σπιτιών, γρα-

φείων και σκάλας επίσης

και σίδερο.  Πληρ.  τηλ.

6986658976 (ΚΩΔ.

83980)

ΣΟΒΑΡΗ και υπεύθυνη

κυρία με συστάσεις, ανα-

λαμβάνει να κάνει παρέα

σε ηλικιωμένη κυρία και

τις δουλειές του σπιτιού

3-4 φορές την εβδομάδα.

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Θα απαντηθούν τηλέφωνα

με αναγνώριση κλήσης.

Πληρ.  τηλ.  6944990103

(ΚΩΔ. 81438)

Κυρία σοβαρή και υπεύθυ-

νη με συστάσεις, αναλαμ-

βάνει τον καθαρισμό σπι-

τιών, γραφείων, σκάλες,

εκκλησίες και σίδερο.

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Θα απαντηθούν κλήσεις με

αναγνώριση. Πληρ.  τηλ.

6944990103 (ΚΩΔ.

81439)

ΚΥΡΙΑ ΝΕΑ με εμπειρία και

μεγάλωμα 4 παιδιών ανα-

λαμβάνει να προσέχει

μικρά παιδιά και δουλειές

του σπιτιού. Πληρ.  τηλ.

2810322384 (ΚΩΔ. 81754)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΑΣ

παραθαλάσσιου 32 στρεμ.,

με αυξημένο συντελεστή

δόμησης, 500 μ. βορειότε-

ρα του Παλιόκαστρου, με

500 μ. πρόσοψη θαλάσσης

δίπλα στην Εθνική, κατάλ-

ληλο για βίλες, τουριστική

μονάδα, κάμπινγκ, κατοι-

κίες διαβίωσης τρίτης ηλι-

κίας. 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 όλων
των επιπέδων σε πολύ
προσιτές τιμές. Πληρ.
τηλ. 6946082351 

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ  μαθήμα-

τα Αγιογραφίας - Ζωγρα-

φικής. Πληρ.  τηλ.

6980477790 (ΚΩΔ.

83676)

ΦΥΣΙΚΟΣ  απόφοιτος  του

Τμήματος Φυσικής του

Πανεπιστημίου Κρήτης και

τελειοφ. τμήματος Μαθη-

ματικών (με μεγάλη διδα-

κτική εμπειρία) παραδίδει

μαθήματα Φυσικής και

Μαθηματικών σε μαθητές

Γυμνασίου / Λυκείου.

Πληρ.  τηλ.  6982162594

(ΚΩΔ. 82054)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΟ-

ΓΡΑΦΗΣΕΙΣ πολυτονικών

και μονοτονικών κειμένων

καθώς και σελιδοποίηση

βιβλίων - εφημερίδων -

περιοδικών. Πληρ.  τηλ.

2810236661  και

6946980138  (ΚΩΔ.

81996)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΑ:

κοπέλα με επάρκεια σπου-

δών στην Ιταλία αναλαμβά-

νει μεταφράσεις. Πληρ.

τηλ.  6983419376  (ΚΩΔ.

79056)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ  ΓΕΩΤΡΗ-

ΣΕΙΣ καθαρισμούς γεω-

τρήσεων και συναφή εργα-

σίες. Πληρ.  Πληροφορίες

κ.  Τάσος  6973576836

(ΚΩΔ. 83690)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΕΡΑΣΜΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ γεωτρή-

σεις οριζόντιες και κάθε-

τες για περισσότερο νερό

στη πηγή σας. πέρασμα

αποχέτευσης - σωλήνας

χωρίς σκαψίματα ή σπασί-

ματα κάτω από το σπίτι

σας. Πληρ.  κος Παντελής

6944805897 (ΚΩΔ.

83872)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέρι-

σμα στον γ’ όροφο 111

τ.μ. κοντά στο κέντρο.

Διαθέτει δύο μεγάλα

υπνοδωμάτια, καθιστι-

κό, κο υζίνα, μπάνιο,

WC, ηλιόθερμο. Πλή-

ρως ανακαινισμένο.

Πληρ.  τηλ.

6947801432 (ΚΩΔ.

84149)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΠΩΛΗ-

ΤΗΣ  ζητείται από εται-

ρεία Λιπαντικών -

Ανταλλακτικών αυτοκι-

νήτων, με πολυετή

παρουσία στο χώρο. Θα

προτιμηθεί άτομο με

εμπειρία στο αντικείμε-

νο. Παρέχεται ασφάλι-

ση και σταθερός

μισθός. Πληρ.  τηλ.

2810311781  και

2810317766 (ΚΩΔ.

84142)

Το ξενοδοχείο Orpheas

Resort 4* (Adults only -

Half board) στον Καβρό

Αποκορώνου Χανίων

αναζητάει: * ΒARMAN

με γνώση γερμανικών,

* ΜΑΓΕΙΡΑ κρύας κου-

ζίνας. Απαραίτητη

ξενοδοχειακή εμπειρία.

Πληρ.  τηλ.

2825061218.  Αποστο-

λή  βιογραφικών

applieshr@orpheas

-resort.gr (ΚΩΔ.

84150)

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΓΑΛΛΙ-

ΚΩΝ με πολυετή πείρα

παραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματα σε ενήλικες

και παιδιά στο χώρο

του. Τιμές προσαρμο-

σμένες στην οικονομική

κρίση. Πληρ.  τηλ.

6936755164 (ΚΩΔ.

84012)

Η ξενοδοχειακή μονά-

δα  Lavris  Hotels  &

Spa  4* στις Γούβες

Ηρακλείου αναζητά για

υτην σεζόν 2020 1.

Maitre D’ Hotel, 2. Συν-

τηρητή. Πληρ.    Οι

ενδιαφερόμενοι παρα-

καλούνται να αποστεί-

λουν  το  βιογραφικό

τους  σημείωμα  στην

ηλεκτρονική  διεύθυν-

σ η

hr@lavrishotels.com

ή  να  επικοινωνήσουν

στο  τηλέφωνο

2897041101 (ΚΩΔ.

84168)

 

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

9

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:
Για οποιαδήποτε πληροφορία

2810-282625

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

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

www.patris.gr

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ -ΕΣ
Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο Νοση-
λευτικής 4ετούς φοίτησης (ΤΕΙ) και να γνωρίζουν επαρ-
κώς μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα.
Η γνώση 2ης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προ-
σόν. Η εμπειρία στην Αιμοκάθαρση είναι επιθυμητή αλλά
όχι απαραίτητη.
Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις θα χαρούμε να λάβουμε
το βιογραφικό σας στο email: amari@mesogeios.gr

Μεσογειακό Κέντρο Διακοπών Αιμοκάθαρσης Καλέσσα, Γάζι
τηλ. 2810371560  Fax 2810 / 371570
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AUTO MOTO12 ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 • 

Σχεδιαστικά, το νέο Sorento είναι το αποτέλεσµα
της δουλειάς στα κέντρα της Νότιας Κορέας, της Ευ-
ρώπης και της Βόρειας Αµερικής, µια νέα αισθητική
ταυτότητα που συνδυάζει την κοµψότητα µε το δυ-
ναµισµό. Η νέα εκδοχή της “Τiger nose” µάσκας και
τα LED φωτιστικά σώµατα το καθιστούν εύκολα
αναγνωρίσιµο, το εσωτερικό του είναι πλήρως ανα-
νεωµένο και µπορεί να φιλοξενήσει µέχρι και 7 επι-
βάτες, ενώ από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά
ξεχωρίζει η νέα πλατφόρµα και το τεχνολογίας
Smartstream υβριδικό σύνολο µε τα 230 άλογα,  τα
350 Nm ροπής και το 6-τάχυτο αυτόµατο κιβώτιο.
Η&Κ ΑΕΒΕ, Λ. Ικάρου 11, τηλ. 2810 240900.

Παρουσιάστηκε το νέο Kia Sorento 

Πινακίδα µε τη λέξη κορονοϊός;

Το Mazda 9 Supercar ...που θα θέλαµε

Το Bureau of Motor Vehicles των ΗΠΑ
είναι κάτι αντίστοιχο µε το δικό µας
“Μηχανολογικό”, µε τη διαφορά πως
εκεί µπορείς να ζητήσεις και να πάρεις
πινακίδα αυτοκινήτου που να γράφει
ότι σου κατέβει, από το LOVE CRETE
µέχρι το πρόσφατο “IM GOD”, το
οποίο κόστισε στο Bureau of Motor Ve-
hicles του Kentucky πρόστιµο 150 χιλ.
δολαρίων για αδικαιολόγητη άρνηση
παράδοσης. Όταν το 2018, ο Brandon
C. αγόρασε την Mustang GT της φωτο-

γραφίας, ξεκίνησε και την αναζήτηση
µιας πινακίδας που να τραβά τα βλέµ-
µατα, έτσι όταν ξέσπασε η κρίση του
κορονοϊού, έκανε αίτηση για την πινα-
κίδα “COV1D19” στο γραφείο του
Ohio, το οποίο προς έκπληξη όλων την
έκανε δεκτή και την παρέδωσε, διατη-
ρώντας όµως το δικαίωµα της αφαίρε-
σης σε περίπτωση αντιδράσεων από
την τοπική κοινωνία. Και σαν να µην
έφταναν όλα αυτά, ο αθεόφοβος ονό-
µασε την Mustang του “The Virus.”

Bentley 
Continental GT
Convertible
Equestrian.
Για φίλιππους

Μπορεί να µην έχουµε, ακόµα, τη δυνατότητα
να αγοράζουµε ένα αυτοκίνητο για κάθε δραστη-
ριότητά µας, π.χ. ένα για τα ψώνια, ένα για το
βουνό, ένα για τις περατζάδες µας από τις κεντρικές
πλατείες κ.λ.π., αυτό όµως δεν σηµαίνει πως θα πε-
ριφρονήσουµε όσους την έχουν. 

Για αυτό λοιπόν, χαιρετίζουµε τη νέα Continental
GT Convertible Equestrian Edition, ένα µοντέλο της
Mulliner που απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους
ασχολούνται µε το ευγενές σπορ της ιππασίας,
µπορούν να πληρώσουν τα περίπου 2 εκ. ευρώ της
τιµής της και να προλάβουν να καπαρώσουν µια
από τις 12 όλες κι όλες που θα κατασκευαστούν. 

Με τον όρο “halo”, ο κόσµος του αυτοκινήτου χαρα-
κτηρίζει όλα εκείνα τα δηµιουργήµατα, στην πλειοψηφία
τους concept, που παρουσιάζουν κατά καιρούς οι εται-
ρείες έχοντας σαν αποκλειστικό στόχο να εντυπωσιάσουν
το κοινό, χωρίς όµως να µπούνε ποτέ στις γραµµές πα-
ραγωγής. Ένα τέτοιο δηµιούργηµα σίγουρα θα είναι και
το πολυαναµενόµενο Mazda 9 Supercar, που εδώ και
χρόνια έρχεται όµως ακόµα να δούµε έστω µια φωτο-
γραφία του. Κι αφού η ιαπωνική φίρµα καλά κάνει και
ασχολείται µε την πετυχηµένη της γκάµα και ανανεώνει
τα µοντέλα της απ’ το να παρουσιάσει ένα “halo”, οι ανά
τον κόσµο ανεξάρτητοι σχεδιαστές βρίσκουν την ευκαι-
ρία να παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις, µερικές
από τις οποίες, όπως αυτή του Mazda 9 Supercar από
τον J. Robinson, είναι πραγµατικά εντυπωσιακές.

Ως πρωτοπόρος στην οδική ασφάλεια, η Volvo αναγνωρίζει
την ανάγκη να βοηθήσει στην αντιµετώπιση αυτών των τριών
σηµαντικών προκλήσεων που σχετίζονται µε την ανθρώπινη
συµπεριφορά. Φιλοδοξία της είναι να βρει τρόπους υποστή-
ριξης των ανθρώπων ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν µπο-
ρούν καλύτεροι οδηγοί. Μάλιστα όπως λένε οι άνθρωποι της
σουηδικής φίρµας : “Μας αρέσει να κοιτάζουµε µπροστά και
να βρίσκουµε νέους τρόπους για να σας κάνουµε να συµµε-
τέχετε, για να κάνουµε τη ζωή σας ευκολότερη και πιο απο-
λαυστική. Είναι κάτι που το κάνουµε για χρόνια”. Ας δούµε
λοιπόν δύο από τις πιο σηµαντικές καινοτοµίες ασφαλείας που
έχει προσφέρει η Volvo στην αυτοκίνηση. 

1959 – Ζώνη ασφαλείας τριών σηµείων. Υπάρχουν λίγοι άν-
θρωποι στον πλανήτη που έχουν σώσει τόσες ζωές όσες ο µη-
χανικός της Volvo Nils Bohlin - εισήγαγε τη ζώνη ασφαλείας

τριών σηµείων στη σειρά αυτοκινήτων παραγωγής PV544.
Από τότε, υπολογίζεται ότι έχουν σωθεί περισσότερες από ένα
εκατοµµύριο ζωές χάρη στην απόφαση της Volvo Cars να πα-
ραιτηθεί των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας της ώστε να µπο-
ρούν να επωφεληθούν όλοι.

1972 – Παιδικό κάθισµα ασφαλείας µε φορά προς τα πίσω.
Θυµάστε εκείνες τις πρώτες εικόνες αστροναυτών που κάθον-
ταν ανάσκελα στο κάθισµά τους κατά την απογείωση για να
αντισταθµίσουν τις δυνάµεις; Αυτή ήταν η βασική αρχή στην
οποία βασίστηκαν τα παιδικά καθίσµατά µας µε φορά προς
τα πίσω, να κατανεµηθεί το φορτίο και να ελαχιστοποιηθούν
οι τραυµατισµοί. Στη συνέχεια καινοτοµήσαµε το 1976 µε το
βοηθητικό παιδικό κάθισµα και ξανά το 1990, µε ένα βοηθη-
τικό παιδικό κάθισµα ενσωµατωµένο απευθείας στο κάθισµα
του αυτοκινήτου. Volvo-ΒΕΛΜΑΡ, τηλ. 2810 382340.

Σκωτσέζικο ντουζ για τον καλό
µας φίλο Elon Musk της Tesla,
αφού την µια εβδοµάδα γιόρτασε
τα 1.000.000 αυτοκίνητα και την
επόµενη ο τεχνολογικός κολοσσός
Sharp τον πότισε φαρµάκι µε µια
αγωγή στα ιαπωνικά δικαστήρια,
που ως γνωστόν δεν αστειεύον-
ται. Ας ξεκινήσουµε µε τα καλά
νέα, τα οποία έχουν να κάνουν µε
το αυτοκίνητο Νο 1.000.000, ένα
Model Y που κατασκευάστηκε
στο Fremont της California. Να
θυµίσω εδώ πως ο Elon Musk ξε-
κίνησε την παραγωγή του πρώ-

του µοντέλου του το 2008, ένα
ηλεκτρικό µε το όνοµα Roadster
και αφού πρώτα είχε εξαγοράσει
µια µικρή εταιρεία. Στα κακά νέα
τώρα, η Sharp τον πήγε στα δικα-
στήρια καθώς όπως ισχυρίζεται,
το σύστηµα infotainment που
χρησιµοποιεί στα Tesla 3, S και X,
περιλαµβάνει πατέντες της ιαπω-
νικής φίρµας και δεν έχει την
άδεια της. Σύµπτωση ή όχι, η µή-
νυση ήρθε λίγο µετά την από-
φαση της Tesla να περιορίσει την
παραγωγή του εργοστασίου της
στο Fremont. 

Ανακοινώθηκαν από την ελληνική αντιπρο-
σωπεία της Suzuki οι τιµές του ανανεωµένου
Ignis, οι οποίες ξεκινούν στη χώρα µας από τα
13.030 ευρώ. Βέβαια, προς το παρόν και λόγω
του κορονοϊού, οι αντιπροσωπείες της ιαπωνι-
κής φίρµας στην Ελλάδα παραµένουν κλειστές,
έτσι οι παραδόσεις των πρώτων αυτοκινήτων
ίσως παραταθούν πέρα από τον Απρίλιο που
ήταν προγραµµατισµένες.
Αισθητικά αναβαθµισµένο εξωτερικά και εσω-

τερικά, το νέο Suzuki Ignis θα διατίθεται απο-
κλειστικά µε τον 1.2 Dualjet  των 83 ίππων, ο
οποίος θα συνδυάζεται µε σύστηµα mild-hy-
brid κα µεγαλύτερη µπαταρία ιόντων λιθίου και
µηχανικό 5αρι κιβώτιο ή αυτόµατο CVT. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες, ΕΜΜ. ΒΕΝΕΡΗΣ ΑΕ,
τηλ. 2810 372777.

Μπορεί το Mokka πρώτης γενιάς να ήταν ένα από τα πιο
ενδιαφέροντα crossover SUV της εποχής του, όµως τα χρόνια
πέρασαν, ο ανταγωνισµός δυνάµωσε και η εξαγορά της Opel
από την PSA έδωσε στη γερµανική φίρµα άλλες δυνατότητες
και σίγουρα καλύτερες προοπτικές. Στα πλαίσια αυτά, η ανα-
µενόµενη δεύτερη γενιά του Mokka αναµένεται µε µεγάλο
ενδιαφέρον, καθώς θα είναι πλήρως απογαλακτισµένο από
τις επιρροές της GM και θα βασίζεται στην τεχνολογία της
PSA. Έτσι, τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, πλατφόρµα, ανάρ-
τηση, κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων κλπ. θα είναι τα ίδια µε
του νέου Peugeot 2008, όµως η σχεδίαση θα είναι εντελώς
διαφορετική, µια και θα βασίζεται στο GT X Experimental
concept. Πάντως, ο στόχος, το νέο Mokka X να είναι στην
αγορά µέσα στο 2020 µοιάζει εφικτός.

Η δεύτερη γενιά του Opel Mokka X
έρχεται µέσα στο 2020

Θέτει νέα 
δεδοµένα 
στην ασφάλεια
µε το σύστηµα
διασύνδεσης
Car2X και το
Adaptive Cruise
Control

Suzuki Ignis. Ανανεωµένο
και µε πιο δυναµική εµφάνιση 

Το Fiat Professional Talento Van
κατέκτησε ακόµα µια διάκριση µε
την ανακήρυξη του ως Van της
Χρονιάς στα  Great British Fleet
Awards 2020, τα οποία απονέµει
µια επιτροπή ειδικών στο χώρο
των επαγγελµατικών οχηµάτων και
των εταιρικών στόλων. Η επιλογή
του µοντέλου από την επιτροπή
βασίστηκε στις πολύ σηµαντικές
αναβαθµίσεις που έγιναν σε επί-
πεδο κινητήρων και επιλογών συν-
δεσιµότητας, την ποικιλία
εκδόσεων, καθώς και στις παρα-
δοσιακά υψηλές µεταφορικές ικα-
νότητες του µοντέλου. 

Ο νέος 2λιτρος κινητήρας EcoJet
προδιαγραφών Euro6d-Temp µε
µειωµένη κατανάλωση καυσίµου
έως 11%, σε σχέση µε τον κινη-
τήρα των 1.6 λίτρων που εφοδίαζε

την απερχόµενη έκδοση του µον-
τέλου, είναι διαθέσιµος σε δύο εκ-
δόσεις µε 120 ίππους / 320 Nm
ροπής και 145 ίππους / 350 Nm
ροπής, ενώ ο απόλυτα εκµεταλ-
λεύσιµος χώρος φόρτωσης του
Talento Van προσφέρει ωφέλιµο
όγκο από 5,2 έως και 8,6 κυβικά
µέτρα, κορυφαία τιµή της αγοράς,
και το ωφέλιµο βάρος ξεκινά από
τα 1.058 κιλά και φτάνει έως και τα
1.191 κιλά. 

Το νέο Talento Van είναι διαθέ-
σιµο από την ΠΥΡΑΜΙΣ ΕΠΕ, 3ο
χλµ. Ηρακλείου-Μοιρών, τηλ. 2810
256101, σε τιµές που ξεκινούν από
τις 24.700 ευρώ, συµπεριλαµβα-
νοµένου Φ.Π.Α., δυνατότητα άτο-
κης χρηµατοδότησης µέσω της
FCA Bank και 5ετη εργοστασιακή
εγγύηση έως 200.000 χλµ!

Με το σύστηµα διασύνδεσης Car2X,
το νέο Golf θέτει νέα δεδοµένα στην
ασφάλεια καθώς τα οχήµατα τα οποία
επικοινωνούν µεταξύ τους κυκλοφορών-
τας, µπορούν να εξασφαλίσουν λιγότερη
κυκλοφοριακή συµφόρηση, να προειδο-
ποιήσουν για επικίνδυνα σηµεία και γε-
νικά να βελτιώσουν την ασφάλεια στο
δρόµο. Η λειτουργία προειδοποίησης κιν-
δύνων στον βασικό εξοπλισµό υποστηρί-
ζει τον οδηγό µε χρήσιµες πληροφορίες,
π.χ. µπορεί να σάς προειδοποιεί για ερ-
γοτάξια ή οχήµατα ειδικής χρήσης που
πλησιάζουν. Με το σύστηµα Adaptive
Cruise Control, τo σύστηµα αυτόµατης

ρύθµισης απόστασης ACC σας βοηθά να
διατηρήσετε την προκαθορισµένη µέγι-
στη ταχύτητα, καθώς και µια απόσταση
από το προπορευόµενο όχηµα. Σε συν-
δυασµό µε το προαιρετικό σύστηµα ρα-
διοπλοήγησης, το ACC προσαρµόζει την
ταχύτητά σας σε στροφές, διασταυρώ-
σεις και κυκλικές πλατείες,  ενώ υποστηρί-
ζει και την αποφυγή υπερβάσεων
ταχύτητας.  ΥΓ. Η Karenta ανακοίνωσε την
αναστολή λειτουργίας των εκθέσεων πώ-
λησης αυτοκινήτων µέχρι τις 4 Απριλίου,
λόγω κορονοϊού, διευκρινίζοντας όµως
πως όλα τα σηµεία service της παραµέ-
νουν ανοικτά.

To ανανεωµένο 
Fiat Professional Talento
θριάµβευσε στα βραβεία
Great British Fleet Awards 

Με νέους κινητήρες και προηγµένες λύσεις συνδεσιµότητας, το Talento
Van αποτελεί την πλέον ολοκληρωµένη επιλογή στην κατηγορία

Volvo
Η καινοτοµία 
δεν φεύγει
ποτέ από 
τη µόδα  

Nέο 
VW
Golf

Ρεκόρ παραγωγής και 
µπελάδες για την Tesla 

XC90, S90, V90, V90 Cross Country, XC60, XC40, V60, S60, V60 Cross Country 

Νέο Jeep Renegade 
Αναβαθµισµένο  

από 18.900 ευρώ 
και µε 4ετη 

εργοστασιακή 
εγγύηση
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Την συνέχιση της αναστολής του πρω-
ταθλήματος της Α1 βόλεϊ μέχρι τις 30
Απριλίου, λαμβάνοντας υπόψη και τα
νέα μέτρα της Πολιτείας για την αντιμε-
τώπιση του κοροναϊού, αποφάσισαν οι
ομάδες της κατηγορίας. 
«Ανάλογα με τις εξελίξεις και την ανα-
μενόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του
αρμόδιου Υφυπουργού σχετικά με την
ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων,  θα
ληφθούν άμεσα και αντίστοιχες αποφά-
σεις», επισημαίνεται στην ανακοίνωση
της Λίγκας.  Αποφασίστηκαν ακόμα:

1)Η τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιά-
σκεψης των εκπροσώπων των ΤΑΑ για
την συζήτηση των εξελίξεων και τη
λήψη αποφάσεων.
2)Η συνέχιση της πετυχημένης πρωτο-
βουλίας της Ε.Σ.Α.Π., για συνεχείς επα-
φές μεταξύ λιγκών, ομοσπονδιών,
επαγγελματιών αθλητών, διεθνών
αθλητικών αρχών και φυσικά της Πολι-
τείας, για την αντιμετώπιση των κάθε
μορφής προβλημάτων στα επαγγελμα-
τικά πρωταθλήματα, εξαιτίας της πανδη-
μίας του κορoναϊού. 

Στο… άγνωστο με βάρκα την ελπίδα κι-
νείται αυτή την εποχή 
ο ΟΦΗ-όπως και οι αντίπαλοί του φυ-
σικά- με την πανδημία του κοροναϊού να
έχει καταστρέψει ολόκληρη την προερ-
γασία των στελεχών του για τον σχεδια-
σμό της νέας σεζόν.
Είναι γνωστό ότι ο διευθυντής ποδο-
σφαίρου της ΠΑΕ, Γιάννης Σαμαράς,
είχε «οργώσει» την Ευρώπη το πρώτο
δίμηνο του 2020, 
προγραμματίζοντας το βασικό στάδιο
προετοιμασίας της ομάδας.
Μάλιστα είχε κλείσει το προπονητικό
κέντρο στην Ολλανδία όπου θα μετέβαι-
ναν οι παίκτες του Γιώργου Σίμου στις
αρχές Ιουλίου, ακόμα και τα πρώτα φι-
λικά ματς στη χώρα της τουλίπας, συν
ένα ακόμα λίγες μέρες πριν από την ευ-
ρωπαϊκή επανεμφάνιση του ΟΦΗ μετά
από 20 χρόνια.
Ωστόσο η εξάπλωση του κοροναϊού σε
όλη την επικράτεια της Ευρώπης ουσια-
στικά ανέτρεψε τον προγραμματισμό της
κρητικής ομάδας και κανένας δε μπορεί
να προβλέψει τη δεδομένη στιγμή πώς
θα πορευθεί. Με την κατάσταση στην
Ολλανδία, όπως και σε άλλες χώρες της
κεντρικής Ευρώπης να είναι δραματική,
είναι εξαιρετικά αμφίβολο το αν θα κα-
ταφέρει ο ΟΦΗ να πραγματοποιήσει στο
εξωτερικό την προετοιμασία του, όποτε
και αν αυτή ξεκινήσει.
Ένα ακόμα σημαντικό θέμα που είναι
στον «αέρα», είναι και τα συμβόλαια
των ποδοσφαιριστών. Κανένας δεν
ξέρει τι θα γίνει με τα συμβόλαια που
λήγουν στις 30 Ιουνίου, τι θα γίνει με
τους ελεύθερους παίκτες αλλά και τη
μεταγραφική περίοδο που θα ισχύσει.
Στον ΟΦΗ είχαν κάνει σημαντική πρό-
οδο και στο ζήτημα αυτό, όμως τη δεδο-
μένη στιγμή δεν έχει τίποτα στα χέρια
του…

Σύσκεψη στη Σούπερ Λίγκα

Την ερχόμενη Δευτέρα (30/3) θα κριθεί
πιθανότατα η τύχη του φετινού πρωτα-
θλήματος της Σούπερ Λίγκα. Σύμφωνα με
χθεσινό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας
sdna.gr, οι 14 ΠΑΕ της Λίγκας, θα πραγ-
ματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη όπου και θα
αποφασιστεί το πλάνο της επανεκκίνη-
σης του πρωταθλήματος, εάν φυσικά οι
εξελίξεις στο θέμα του κοροναϊού το επι-
τρέψουν.
Η σκέψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα
μέλη του συνεταιρισμού είναι η σέντρα
στα πλέι οφ και τα πλέι άουτ, να πραγμα-
τοποιηθεί στις 16 Μαϊου ώστε τα παιχνί-
δια (10 αγωνιστικές στα πλέι οφ και 7 στα
πλέι άουτ) να έχουν ολοκληρωθεί το
δεύτερο 15νθήμερο του Ιουνίου. Βέβαια
για να ισχύσει αυτή η ημερομηνία, θα
πρέπει το lockdown στη χώρα να αρθεί το
αργότερο την εβδομάδα μετά το Πάσχα

και οι ομάδες να έχουν στη διάθεσή τους
τουλάχιστον 15 μέρες προκειμένου να
ξεκινήσουν προπονήσεις. Στο απευκταίο
σενάριο να υπάρξει έξαρση του ιού και η
καραντίνα να παραταθεί, είναι λογικό ότι
καμία σκέψη για επανεκκίνηση δεν θα
μπορεί να υλοποιηθεί…
Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Παναιτωλι-
κού Φώτης Κωστούλας, με δηλώσεις του
στην Έρα Σπορ, τόνισε ότι η οριστική δια-
κοπή του πρωταθλήματος (που φυσικά
συμφέρει την ομάδα του Αγρινίου), είναι
το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή:
«Είναι δύσκολο να συνεχιστεί το πρω-
τάθλημα. Η διακοπή φαίνεται τη συγκε-
κριμένη στιγμή σαν το πιο δόκιμο και
πιθανό. Ακόμη και να γίνουν τα παιχνί-
δια δεν θα μπορούν να γίνουν με αξιώ-
σεις. Οι παίκτες θα πάνε σε αυτά
απροετοίμαστοι, πώς θα αποδοθεί ένα
δίκαιο αποτέλεσμα. Σε καμία περίπτωση
δεν θα είμαστε έτοιμοι».

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:

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

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

ANTΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
papoutsakis@patris.gr

ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ

Σε καραντίνα στη Γαλλία ο πρόεδρος του ΠόρουΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Το πρώτο κρούσμα κοροναϊού
στον χώρο του ηρακλειώτικου
αθλητισμού, είναι γεγονός. Ο
πρόεδρος του Πόρου Γιάννης
Ασσαριωτάκης, έκανε γνωστό με
δήλωσή του στα social media το
βράδυ της περασμένης Δευτέρας,
ότι παρουσιάζει τα συμπτώματα
της νόσου και κατόπιν ιατρικών
συστάσεων, παραμένει σε κατ’
οίκο περιορισμό, στην πόλη Ναντ

της Γαλλίας όπου είχε μεταβεί για
επαγγελματικές υποχρεώσεις.
«Έχω αντέξει σε πολλά, ελπίζω
να μη σοβαρέψει η κατάστασή
μου και να ξαναδώ τα παιδιά
μου. Θα μπορούσα να επιστρέψω
αλλά αγαπώ τον τόπο μου κι
έμεινα στη Γαλλία» έγραψε ο
ισχυρός άνδρας του Πόρου.
Μόλις έγινε γνωστή η περιπέτεια
του κ. Ασσαριωτάκη, πολλές ομά-

δες του Ηρακλείου έσπευσαν να
του ευχηθούν περαστικά και γρή-
γορα να επιστρέψει στην οικογέ-
νειά του.
Το δικό του μήνυμα φυσικά,
έστειλε και το Δ.Σ. του Πόρου,
αναφέροντας: «Η σκέψη όλων
μας βρίσκεται στο πλευρό του
προέδρου της ομάδας Γιάννη Ασ-
σαριωτάκη για τον οποίο είμαστε
σίγουροι ότι θα ξεπεράσει και

αυτό το εμπόδιο. Ευχές για ταχεία
ανάρρωση από όλα τα μέλη του
Πόρου και γρήγορα να βρεθεί και
πάλι κοντά μας».
Πρόθεση του κ. Ασσαριωτάκη
είναι να παραμείνει για ένα μήνα
στη Γαλλία και μετά τη λήξη της
14ήμερης καραντίνας (βρίσκεται
ήδη στη 12η μέρα), προκειμένου
να εκμηδενίσει τις πιθανότητες
διασποράς του ιού στην Κρήτη.

Το σενάριο που φαινό-
ταν όλο και πιο πι-
θανό τις τελευταίες

μέρες επιβεβαιώθηκε την
Τρίτη (122 ημέρες πριν την
έναρξη) με τον πλέον επί-
σημο τρόπο. Ο πρωθυπουρ-
γός της Ιαπωνίας, Σίνζο
Άμπε ανακοίνωσε την ανα-
βολή των Ολυμπιακών
(24/7/2020-9/8/2020)
και Παραολυμπιακών Αγώ-
νων του Τόκιο, εξαιτίας του
κοροναϊού, απόφαση που
πάρθηκε μετά την τηλεφω-
νική επικοινωνία που είχε
με τον πρόεδρο της ΔΟΕ,
Τόμας Μπαχ.
Στόχος των διοργανωτών και
της ΔΟΕ είναι η κορυφαία
αθλητική διοργάνωση του
πλανήτη να μετατεθεί για το
2021, υπογράμμισε επίσης ο
Ιάπωνας πρωθυπουργός, ενώ
η κυβερνήτης του Τόκιο, Γι-
ουρίκο Κόικε, διευκρίνισε ότι
οι Αγώνες θα συνεχίσουν να
έχουν την επωνυμία «Τόκιο
2020», παρότι θα διεξαχ-
θούν ένα χρόνο αργότερα.
Μετά την αναβολή των Ολυμ-
πιακών Αγώνων του Τόκιο,
θα απαιτηθούν θυσίες και
συμβιβασμοί από όλους τους
εμπλεκόμενους, υπογράμ-
μισε ο επικεφαλής της ΔΟΕ,

Τόμας Μπαχ, πριν προβλέψει
ότι η διοργάνωση θα αποτε-
λέσει στο τέλος «ένα πανέ-
μορφο παζλ θαυμάσιων
Αγώνων». «Η αποστολή μας
είναι να διοργανώσουμε τους
Αγώνες και να κάνουμε αλη-
θινά τα όνειρα των αθλη-
τών», είπε αρχικά ο Μπαχ,
προσθέτοντας ότι οι αναπρο-
σαρμοσμένοι Ολυμπιακοί
Αγώνες πρέπει να πραγματο-
ποιηθούν πριν το τέλος του
καλοκαιριού του 2021 και
επισημαίνοντας ότι οι ημερο-
μηνίες -δεν έχουν αποφασι-
σθεί ακόμη- δεν
περιορίζονται στους καλο-
καιρινούς μήνες, με την
Άνοιξη να κερδίζει έδαφος.
Η αναβολή αποτέλεσε αναμ-
φίβολα ένα τεράστιο πλήγμα
για την Ιαπωνία, η οποία έχει
επενδύσει 12 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια σε προετοιμα-
σίες, αλλά και για το κύρος
του ολυμπιακού κινήματος
και τον ίδιο τον Μπαχ, που
είχε δεχθεί έντονη κριτική
επειδή δεν αντέδρασε νωρί-
τερα, εν μέσω της παγκό-
σμιας κρίσης στην υγεία.

Ολυμπιακοί Αγώνες:
Ολες οι αναβολές

Είναι η πρώτη φορά στα χρο-

νικά των σύγχρονων Ολυμ-
πιακών Αγώνων, που μία
διοργάνωση αναβάλλεται και
μετατίθεται για άλλη χρονιά.
Μέχρι τώρα, τρεις διοργανώ-
σεις Θερινών Ολυμπιακών
Αγώνων (1906, 1940 και
1944) ματαιώθηκαν λόγω
των δύο Παγκοσμίων Πολέ-
μων, ενώ το ίδιο συνέβη με
τους Χειμερινούς Ολυμπια-
κούς Αγώνες του 1940 και
του 1944. Ορισμένες από τις
ιστορικές αλλαγές που ση-
μειώθηκαν σε Ολυμπιακούς
Αγώνες: Η έκρηξη του Βε-
ζούβιου το 1906 οδήγησε
στην ανάθεση των θερινών
Ολυμπιακών Αγώνων του
1908 από τη Ρώμη στο Λον-
δίνο, καθώς η Ιταλία διέθεσε
τη χρηματοδότηση για την
ανασυγκρότηση της Νάπο-
λης. Τότε, μάλιστα, οι Αγώ-
νες διεξήχθησαν σε ένα
στάδιο που χτίστηκε σε μόλις
10 μήνες. Παρά τις χρηματο-
οικονομικές... καταιγίδες της
μεγάλης ύφεση, που άρχισαν
το 1929 και κράτησαν μέχρι
τα τέλη της δεκαετίας του
1930, οι Ολυμπιακοί Αγώνες
του 1932 στο Λος Άντζελες
δεν επηρεάστηκαν...
Η μοναδική φορά που διε-
κόπη η τετραετία ανάμεσα σε

Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώ-
νες ήταν στους δύο Παγκό-
σμιους Πολέμους. Οι
προγραμματισμένοι Αγώνες
του Βερολίνου του 1916 δεν
έγιναν ποτέ, ενώ οι θερινοί
Ολυμπιακοί Αγώνες του
1940 μεταφέρθηκαν από το
Τόκιο στο Ελσίνκι, μετά την
εισβολή της Ιαπωνίας στην
Κίνα το 1937. Ο β’ Παγκό-
σμιος Πόλεμος ακύρωσε
τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του 1944, ενώ η επιτυχία του
Λονδίνου το 1939, επαναλή-
φθηκε στην πρωτεύουσα της
Βρετανίας το 1948.  Μόνο
μία πόλη, το Ντένβερ, στις
Ηνωμένες Πολιτείες, αρνή-
θηκε το δικαίωματα να γίνει
«οικοδέσποινα» των Αγώ-
νων. Το 1970, παραχωρήθη-

καν στο Ντένβερ οι Χειμερι-
νοί Αγώνες του 1976, αλλά
η πόλη απέσυρε την υποψη-
φιότητα το Νοέμβριο του
1972, μετά από δημόσιες αν-
τιδράσεις και περιβαλλοντι-
κές ανησυχίες. Τελικά οι
Αγώνες ανατέθηκαν στον Ίν-
σμπρουκ της Αυστρίας.
Υπήρξαν επίσης τρία μεγάλα
μποϊκοτάζ - του Μόντρεαλ
το 1976, της Μόσχας το
1980 και του Λος Άντζελες
το 1984 - αλλά κάθε φορά
οι Αγώνες διεξήχθησαν κα-
νονικά.  Κατά τη διάρκεια των
Αγώνων του Μονάχου το
1972 σημειώθηκε μία αιμα-
τηρή επίθεση, γνωστή και ως
«Σφαγή του Μονάχου» (σ.σ.
σκοτώθηκαν 11 μέλη της ισ-
ραηλινής αποστολής που

έπεσαν θύματα απαγωγής
της παλαιστινιακής τρομο-
κρατικής οργάνωση «Μαύρος
Σεπτέμβρης», ένας Γερμανός
αστυνομικός και πέντε από
τους απαγωγείς), αλλά οι
Αγώνες συνεχίστηκαν μετά
από μια 34ωρη αναβολή.
Σε περίπτωση, λοιπόν, που το
Τόκιο πραγματοποιήσει τους
Αγώνες το 2021 ή και αργό-
τερα, θα είναι η μοναδική
φορά που οι τετραετείς απο-
στάσεις μεταξύ των Θερινών
Αγώνων διακόπτονται για
άλλο λόγο εκτός από πόλεμο
- χωρίς να υπολογίζονται οι
Αγώνες του 1906 στην
Αθήνα, γνωστοί και ως Με-
σοολυμπιακοί Αγώνες, οι
οποίοι δεν αναγνωρίζονται
από τη ΔΟΕ.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΥ ΜΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 
4 ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ Ο.Α.

Στον “αέρα” το πλάνο προετοιμασίας του ΟΦΗ λόγω κορωναϊού

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ

Κραυγή απόγνωσης
για το Ικάριο γήπεδο
Την αγανάκτησή του για
την εγκατάλειψη του Ικά-
ριου γηπέδου, το οποίο
έχει καταπατηθεί από τους
Ρομά, εξέφρασε για άλλη
μια φορά το Δ.Σ του Πο-
σειδώνα. Στην ανακοί-
νωση που εξέδωσε, η
ομάδα των ανατολικών
προαστίων αναφέρει με-
ταξύ άλλων, ότι έχουν
γίνει κλοπές, ακόμα και
του υλικού της ομάδας
από τους απρόσκλητους
επισκέπτες και καλεί τον
Δήμο να πάρει άμεσα
μέτρα για να προφυλαχθεί
και να αξιοποιηθεί επιτέ-
λους ένα έργο που στοί-
χισε 380.000 ευρώ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
του Ποσειδώνα:
«Έκλεψαν από τα αποδυ-
τήρια τις πόρτες, ρουχισμό
της ομάδας, μπάλες και
κλιματιστικά.  Έχει ενημε-
ρωθεί η αστυνομία και η

δημοτική αστυνομία.
Έχουμε αγανακτήσει με το
Ικάριο. Έχει γίνει έρμαιο
των Ρομά. Καλούμε τους
υπευθύνους να πάρουν
μέτρα. Το γήπεδο έχει
γίνει πλέον για να κάνουν
οι Ρομά κόντρες με τα λά-
στιχα των αυτοκίνητων και
να καταστρέφουν τον
αγωνιστικό χώρο. Έχουν
κάνει τουαλέτα το γήπεδο.
Για ποιο λόγο ο Δήμος
δεν παίρνει μέτρα και δεν
απομακρύνει αυτούς τους
ανθρώπους που όλοι τους
έχουν παραβατικές συμ-
περιφορές; Δεν συνεργά-
ζονται με τους νόμους του
κράτους. Πάρτε μέτρα γιατί
θα πάμε ένα πρωί και θα
λείπουν και τα δοκάρια
από το γήπεδο. Ένα έργο
που στοίχισε 380.000
ευρώ και δεν μπορεί να
αθληθεί ένα σωματείο.
Ήμαρτον πια και έλεος».

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗ

«Μείνετε σπίτι  
και ακούστε  
τους γονείς σας»
Συμβουλές προς τους νεα-
ρούς αθλητές της δίνει η Ακα-
δημία του Εργοτέλη
προκειμένου να αξιοποιήσουν
τον άπλετο ελεύθερο χρόνο
τους αυτό το διάστημα, λόγω
του εγκλεισμού στο σπίτι.
«Αγαπημένα μας παιδιά, πέ-
ρασαν ήδη 10 μέρες από τότε
που  η Ακαδημία μας, όπως
και όλοι οι αθλητικοί σύλλο-
γοι, έκλεισε  με σκοπό να
προστατευθούμε από την παν-
δημία του κοροναϊού. Έχετε
ήδη πληροφορηθεί τα αυ-
στηρά, πρωτόγνωρα για
όλους, κυβερνητικά μέτρα,
ώστε να μείνουμε υγιείς, και,
όταν οι συνθήκες το επιτρέ-
ψουν, να γυρίσουμε στο σχο-
λείο και την ομάδα μας κοντά
στους φίλους και συμπαίκτες
μας.  Κατανοούμε ότι για
όλους, και κυρίως για σας
εφήβους και παιδιά, το «Μέ-
νουμε σπίτι» δεν είναι εύ-
κολο. Αξιοποιήστε
δημιουργικά το χρόνο σας:
διαβάστε βιβλία, συζητήστε με
τους γονείς σας, παίξτε με τα
αδέλφια σας, επικοινωνήστε
με τους φίλους σας μέσω των
social media, ασχοληθείτε με
τα χόμπι σας! Να ακούτε τους
γονείς σας!!! (εκείνοι ξέρουν
καλύτερα τι πρέπει να κάνετε).
Να ξέρετε ότι είμαστε κοντά
σας, διοίκηση, προσωπικό της
Ακαδημίας και προπονητές,
και σας περιμένουμε όλους
όταν η Ακαδημία μας ανοίξει
ξανά».

Καμία διάθεση για οριστική διακοπή της
Ευρωλίγκα, δεν φαίνεται να υπάρχει
τουλάχιστον επί του παρόντος, σε μία
εποχή που ακόμα και οι Ολυμπιακοί
Αγώνες έχουν αναβληθεί. Στην τηλε-
διάσκεψη που έγινε χθες, παρουσία
φυσικά και των ιδιοκτητών του Παναθη-
ναϊκού και του Ολυμπιακού, αποφασί-
στηκε ότι η φετινή σεζόν θα
ολοκληρωθεί κανονικά, εφόσον το επι-
τρέψουν οι συνθήκες και όταν ληφθούν
όλες οι απαραίτητες εγγυήσεις για τη
δημόσια υγεία. Προτεραιότητα αποτελεί
να συνεχιστεί η διοργάνωση με το
παρόν φορμάτ, δηλαδή τα εναπομεί-
ναντα παιχνίδια της κανονικής περιό-
δου, στη συνέχεια τα πλέι οφ και
ακολούθως το φάιναλ φορ. Ωστόσο,
αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό
από την ημερομηνία επανέναρξης,
οπότε ήδη εξετάζεται και η επιλογή να
γίνουν κάποιες αλλαγές στο καλεντάρι. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρω-
λίγκα:
- Οι διοργανώσεις θα αρχίσουν και πάλι
μόλις το επιτρέψει η κατάσταση ώστε να
υπάρχουν και πάλι οι καλύτερες συνθή-
κες υγείας και ασφάλειας για όλους
τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τις
συστάσεις των αρμόδιων υγειονομικών

Αρχών και των τοπικών κυβερνήσεων.
- Προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθεί
η Ευρωλίγκα για την σεζόν 2019-20 με
το υπάρχον φορμάτ της, με τους αγώνες
της κανονικής περιόδου, τα πλέι οφ και
το φάιναλ φορ. Αυτό πιθανότατα σημαί-
νει, ότι θα ολοκληρωθεί μετά τις αρχικά
προγραμματισμένες ημερομηνίες του
Μαΐου. Η συχνότητα των παιχνιδιών εν-
δέχεται να συμπυκνωθεί, εάν κάτι τέ-
τοιο κριθεί απαραίτητο. Το ίδιο ισχύει
και για το EuroCup.
- Θα συνεχιστεί η ανάλυση εναλλακτι-
κού συστήματος διεξαγωγής που θα
μπορούσε να ενεργοποιηθεί μόνο εάν
το απαιτήσει η κατάσταση.
- Θα προταθούν κοινές πολιτικές και
αρχές στην Ένωση Παικτών Ευρωλίγ-
κας, όπως και στο Προεδρείο των Προ-
πονητών, οι οποίες περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, την πιθανή επιστροφή
παικτών και προπονητών στις πόλεις της
χώρας τους, συμπεριλαμβανομένης της
προσαρμογής των μισθών κατά τη διάρ-
κεια των αναστολών των αγώνων.
- Οι κανονισμοί για το Financial Stabi-
lity & Fair Play θα γίνουν πιο ευέλικτοι,
έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη βεβαι-
ότητα σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη
της οικονομικής κατάστασης.

ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Το πάει μέχρι τέλους η Ευρωλίγκα!

Α1 ΒΟΛΕΪ

Αναστολή τουλάχιστον μέχρι 30 Απριλίου

ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΟΥ ΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
4 ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 16 ΜΑΪΟΥ

Άκυρα τα σχέδια για την Ολλανδία 
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Ο Γιάννης Ασσαριωτάκης

Σταμάτησε το ρολόι, 
Ολυμπιακοί 
αγώνες... την
άνοιξη 2021

Σταμάτησε το ρολόι, 
Ολυμπιακοί 
αγώνες... την
άνοιξη 2021

Eικόνες ντροπής στο Ικάριο γήπεδο καταγγέλλει ο Ποσειδώνας

122 ημέρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων η Δ.Ο.Ε. τούς ανέβαλε για του χρόνου

Πελέ: “Εγώ καλύτερος 
από Μέσι και Κ. Ρονάλντο” 
O Πελέ θεωρεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο ως τον καλύτερο
παίκτη του κόσμου. Ανώτερο και από τον Λιονέλ Μέσι. Και
τον εαυτό του πιο πάνω και από τους δύο. Ο 79χρονος
Βραζιλιάνος μίλησε στο κανάλι "Pilhado" του youtube και
υποστήριξε: "Σήμερα, ο Κριστιάνο είναι ο καλύτερος στον
κόσμο, αν και φυσικά υπάρχει και ο Μέσι. Ο Κριστιάνο
είναι, όμως, πιο σταθερός και ο Μέσι δεν είναι σκόρερ". Ο
Πελέ έκανε ειδική αναφορά και στους Ζίκο, Ροναλντίνιο,
Ρονάλντο και Κρόιφ ως παίκτες που μπαίνουν στο ίδιο
ζύγι. Τον εαυτό του πάντως, τον θεωρεί ανώτερο: "Δεν
είναι λάθος μου, αλλά νομίζω ότι είμαι καλύτερος από
Μέσι και Κριστιάνο, διότι όλοι τους συγκρίνουν μαζί μου".
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Για μια κατάθεση
Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επέκριναν ή και ειρωνεύτηκαν τα μέτρα των τρα-

πεζών για τον κοροναϊό. Το σίγουρο είναι ότι μέτρα έπρεπε να ληφθούν για
να σταματήσει ο συγχρωτισμός και κυρίως ηλικιωμένων εντός των καταστη-
μάτων. Μια αληθινή ιστορία είναι αρκετή για να πείσει και τον τελευταίο επι-
φυλακτικό. Σε τραπεζικό κατάστημα της ενδοχώρας του Ηρακλείου εισβάλλει
τις προάλλες 85χρονη γιαγιά με το βιβλιάριο ανά χείρας. Ο ταμίας διαπιστώ-
νει ότι η γιαγιά έχει καταθέσεις 5.500 ευρώ, αλλά δεν μπορεί να πιστέψει ότι
πήγε στην τράπεζα για κατάθεση 50 ευρώ! Μα γιαγιά- της λέει- ήρθατε εδώ
για να καταθέσετε 50 ευρώ; «Ναι, γιατί άμα τα έχω στο σπίτι μπορεί να τα

φάω!» αποκρίθηκε. Και μένει σύξυλος ο ταμίας… Φαντάζεστε τέτοια πενηντάρικα πόσο κόσμο μπο-
ρούν να… στείλουν;

Θετικός ο διάδοχος!
Να λοιπόν που και ο πρίγκιπας Κάρολος, διάδοχος του βρετανικού θρόνου, διαγνώστηκε

θετικός στον νέο κοροναϊό, μεταδίδει το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV.
Στην ανακοίνωση του παλατιού επισημαίνονται τα εξής:
«Ο πρίγκιπας της Ουαλίας βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό. Εμφανίζει ήπια συμπτώματα αλλά

κατά τα άλλα παραμένει σε καλή κατάσταση και εργάζεται από το σπίτι του τις τελευταίες ημέρες
ως συνήθως».

Ο 71χρονος πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου βρίσκεται σε αυτοαπομόνωση στο
κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας.

Αρνητική η Μέρκελ
Στο μεταξύ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας, Στέφεν Ζάιμπερτ, ανακοίνωσε πως και το δεύτερο τεστ

της Άνγκελα Μέρκελ για τον κοροναϊό βγήκε αρνητικό.
Η 65χρονη καγκελάριος της Γερμανίας, που από τις αρχές της εβδομάδας έχει τεθεί σε αυτοπεριορισμό, καθώς

ήρθε σε επαφή με άτομο που βρέθηκε θετικό στον κοροναϊό, είχε κάνει ένα πρώτο τεστ τη Δευτέρα, το οποίο βγήκε
επίσης αρνητικό.

Η Άνγκελα Μέρκελ φαίνεται πως δεν έχει προσβληθεί λοιπόν από τον ιό,
ωστόσο παραμένει στο σπίτι για προληπτικούς λόγους. Η Γερμανία ανακοί-
νωσε νέα αυστηρότερα μέτρα για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορο-
ναϊού. Συγκεκριμένα, το Βερολίνο ανακοίνωσε πως απαγορεύονται οι συνα-
θροίσεις για πάνω από δύο άτομα σε όλη τη χώρα.

«Πρέπει να περιορίσουμε τη δημόσια ζωή στο ελάχιστο ανεκτό σημείο. Έτσι
σώζουμε ζωές» τόνισε η καγκελάριος Μέρκελ, η οποία είχε προηγουμένως ολο-
κληρώσει τηλεδιάσκεψη με τους πρωθυπουργούς των 16 ομόσπονδων κρα-

τιδίων της Γερμανίας.

Με τηλεδιάσκεψη
Με κεντρικό θέμα τα μέτρα αντιμετώπισης του κοροναϊού και των συ-

νεπειών του συνεδρίασε την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης -για πρώτη φορά-
το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «το επιτελικό κράτος υπάρχει και λει-
τουργεί αποτελεσματικά προς όφελος των πολιτών» αλλά και ότι κερδίζεται χρόνος για να ανταποκριθεί καλύτερα
το σύστημα υγείας, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες για τη συμμόρφωση με τα περιοριστικά μέτρα.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε σε όλους τις ευχαριστίες του «για την
άψογη συνεργασία κατά τη διάρκεια αυτής της διπλής κρίσης που αντιμετωπίσαμε τον τελευταίο μήνα» και τόνισε
ότι «είχαμε το θάρρος να πάρουμε μέτρα πολύ γρηγορότερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Επίσης τόνισε
ότι σκοπός της κυβερνητικής στρατηγικής παραμένει «το να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για να

δώσουμε τη δυνατότητα στα συστήματα υγείας να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύ-
τερα σε μία επιδημία που ξέρουμε ότι, τελικά, θα επηρεάσει ένα ολοένα και αυξανόμενο

ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού». Υπογράμμισε την αξία του μηνύματος «μένουμε
σπίτι» και τόνισε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας είχε ανταποκριθεί στο

μήνυμα και πριν πάρουμε τα τελικά περιοριστικά μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν
τη Δευτέρα».

Με νέες διοικήσεις
Τη σύσταση περιφερειακών υπηρεσιών σε 28 υφιστάμενες δομές ανακοίνωσε το

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
Στόχος του Υπουργείου με τη θεσμοθέτηση περιφερειακών υπηρεσιών σε υφιστά-

μενες δομές  είναι να ενταχθούν στον διοικητικό έλεγχο του Υπουργείου, καθώς σήμερα
λειτουργούν υπό την διοίκηση διεθνών οργανισμών ή ΜΚΟ. 

Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου επιδιώκει την
εύρυθμη λειτουργία των δομών προς όφελος των διαμενόν-
των και των τοπικών κοινωνιών, ειδικά σήμερα λόγω της
ανάγκης εφαρμογής ειδικών μέτρων υγιεινής και περιορι-
σμού κυκλοφορίας.

Για τον σκοπό αυτό δημοσιεύθηκε Κοινή Απόφαση του
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υφυπουργού
Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη, με την οποία συνιστάται η
νομική οντότητα των είκοσι οκτώ (28) υφιστάμενων δομών
που λειτουργούν στην ηπειρωτική χώρα, ώστε να περιέλ-
θουν στον διοικητικό έλεγχο του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου και να ενταχθούν στο οργανόγραμμά του
ως περιφερειακές υπηρεσίες υπό τη διεύθυνση νέων διοικη-
τών.

Μίλησε με τον Χρηστάκη
Με ένα tweet ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

έκανε γνωστή την «πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση» που είχε με τον καθηγητή Νι-
κόλαο Χρηστάκη για το σχέδιο δράσης για τον COVID-19 και το σύστημα υγείας. 

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο πρωθυπουργός «βασίζουμε τις στρατηγικές μας σε υγιείς
επιστημονικές συμβουλές» και υπογραμμίζει πως η χώρα μας έχει το προνόμιο να διαθέτει τέτοι-
ους διαπρεπείς επιστήμονες στους οποίους και μπορεί να απευθύνεται, όπου κι αν αυτοί μπορεί
να βρίσκονται.

Ο Ν. Χρηστάκης είναι γιατρός, καθηγητής Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών στο πανεπιστή-
μιο Yale των ΗΠΑ.

Πατρίδα

Ποιος θα το έλεγε για όλα
αυτά τα παιδιά που έφυγαν με τα χειρό-
τερα αισθήματα από την Ελλάδα. Να κά-
νουν τα πάντα να γυρίσουν στην πατρίδα,
«που τα πράγματα είναι καλύτερα από άλ-
λες χώρες»… Τι σου κάνει ένας ιός…

Πατριωτισμός 

«Έπρεπε να γυρίσω στην Ελ-
λάδα, στο σπίτι μου – δεν θα μπορούσα να
το περάσω κάπου αλλού αυτό». Μια κο-
πέλα που ζούσε στη Μαδρίτη έβγαλε μια
πελώρια ανακούφιση όταν προσγειώθηκε
στο “Ελ. Βενιζέλος”, τη στιγμή που τα αε-
ροπλάνα επαναπατρισμού έφθαναν το ένα
μετά το άλλο στην Αθήνα από διάφορες
γωνιές της Ευρώπης. Ο Βασίλης από το
Λονδίνο, η φίλη μου η Δήμητρα από το
Παρίσι και εκατοντάδες ακόμη Έλληνες
που ζουν στο εξωτερικό ένιωθαν την ίδια
ανακούφιση και χαρά που γύρισαν. Ναι,
έχει δίκιο ο Β. Τσόγκας- μέσα στη μαυρίλα
που ζούμε, ας βγει κι ένα καλό - μια ευκαι-
ρία να αναδειχθεί ένας νέος πατριωτισμός.
Πατριωτισμός που δεν θα αναλώνεται σε
ανόητους εθνικισμούς, αλλά θα ξεχειλίζει
με αλληλεγγύη και σεβασμό για όλους
τους λαούς του κόσμου - που δεν θα μιλάει
για κάποια αυτόκλητη υπεροχή των Ελλή-
νων, αλλά που πάντα η πατρίδα θα είναι το
«σπίτι» μας, και στα εύκολα και στα δύ-
σκολα, και το αυθόρμητο νοιάξιμο για τους
συμπατριώτες μας, η αίσθηση της «οικογέ-
νειας», που μπορεί να μην είναι πάντα ενω-
μένη, αλλά πάντα θα είναι δίπλα μας. 

Δεν απαντούν

Χθες σε συνέντευξή του ο
Ηλίας Μόσιαλος ανέφερε πως γνωρίζει ότι
τουλάχιστον τέσσερις ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις προσπαθούν να επικοινωνήσουν με
τη γερμανική κυβέρνηση για την παρα-
λαβή-προμήθεια υγειονομικού υλικού και
κανείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Δεν δί-
νουν δηλαδή;

Διέψευσαν

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλι-
νικών εξέδωσε ανακοίνωση μετά από δη-
μοσιεύματα σχετικά με την αποζημίωση
που προβλέπει ΠΝΠ για τις ΜΕΘ των ιδιω-
τικών νοσοκομείων σε περίπτωση που
χρησιμοποιηθούν. Ο Σύνδεσμος χαρακτη-
ρίζει τα σχετικά δημοσιεύματα ανακριβή
και αναληθή, ενώ τονίζεται ότι «οι Ιδιωτικές
Κλινικές ήταν, είναι και θα παραμείνουν σε
ανοικτή επικοινωνία και στενή συνεργασία
με το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΥΥ και
τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να
θωρακιστεί η χώρα ενάντια στην απειλή
του νέου κοροναϊού».

Καλύτερα

«Η Ελλάδα περνά την εθνική
ημέρα της 25ης Μαρτίου σε καραντίνα
με την οποία οι Ελληνες έχουν εκπληκτικά
συμμορφωθεί». Αυτός είναι ο πρόλογος
άρθρου του CNN που τιτλοφορείται ως
«10 πράγματα που κάνουν οι Ελληνες
καλύτερα από τους άλλους». Αφορμή για
το άρθρο του John Malathronas αποτελεί
ο εορτασμός της εθνικής επετείου της
25ης Μαρτίου.

«Ομως όσοι γνωρίζουν καλά τη χώρα
δεν εκπλήσσονται από την προσαρμογή
της στα περιοριστικά μέτρα - επειδή
εμείς οι Έλληνες είμαστε από τους πιο
μανιακούς του πλανήτη με την υγεία»
γράφει χαρακτηριστικά ο αρθρογράφος
του CNN, ο οποίος θέλοντας να χαρίσει
φως σε αυτές τις περίεργες ημέρες, απα-
ριθμεί με χιούμορ αυτά που η Ελλάδα
κάνει καλύτερα, όπως το φαγητό, οι πα-
ρέες κ.λπ.

«Θα βγούμε πιο δυνατοί» 
Συγκινητικό το μήνυμα προς τους Έλληνες πολίτες που απηύθυνε

πιλότος της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αε-
ροσκάφους F-16 «Ζευς» της Πολεμικής Αεροπορίας για τον εορ-
τασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

«Ελληνίδες - Ελληνες, όλοι μαζί ενωμένοι ας συνεχίσουμε να
δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Τα 199 χρόνια από
την Επανάσταση, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές αλλά και πολ-
λές δυσκολίες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πιλότος
στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και ομοψυχίας πετών-
τας πάνω από τις Καστανιές Έβρου.

«Πάντα έβγαινε πιο δυνατή, αυτό θα γίνει και
τώρα. Χρόνια πολλά Ελλάδα» κατέληξε.

Πέταξαν πάνω από την Κρήτη
Με χαμηλές διελεύσεις μαχητικών αερο-

σκαφών F16, σημαίες στα μπαλκόνια και
με ένα... μούδιασμα λόγω της κατάστασης
με τον κοροναϊό, οι Κρητικοί τιμούν την εθνική
επέτειο της 25ης Μαρτίου και τον Ευαγγελισμό
της Θεοτόκου. 

Οι διελεύσεις από ζεύγη μαχητικών F-16 έγιναν
πάνω από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικό-
λαο.

Οι δρόμοι που άλλες χρονιές θα γέμιζαν κόσμο για
την καθιερωμένη παρέλαση είναι άδειοι, ωστόσο στα
περισσότερα μπαλκόνια βλέπεις την ελληνική ση-
μαία. Η δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του
Αγίου Μηνά έγινε με... κλειστές πόρτες. 

Αρκετοί πάντως  βγήκαν στα μπαλκόνια για τον
εθνικό ύμνο ενώ σε γειτονιές ακούστηκαν και εμβα-
τήρια. 

Δεν θύμιζε εθνική επέτειο
Χωρίς παρελάσεις, με άδειους δρόμους και μόνο

κάποιες σημαίες να κοσμούν τα μπαλκόνια των αν-
θρώπων που έχουν κλειστεί στο σπίτι τους  γιόρ-
τασε χθες η χώρα μας την εθνική μας επέτειο.

Στην Αθήνα  έγινε μια λιτή τελετή, όπου κα-
τέθεσαν στεφάνι στον Άγνωστο Στρατιώτη η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης.

Για να τιμήσουν την ημέρα την ώρα της κατάθε-
σης στεφάνων πάνω από την πλατεία Συντάγματος
πραγματοποιήθηκε διέλευση τεσσάρων μαχητικών
αεροσκαφών Mirage 2000/-5 της Πολεμικής Αερο-
πορίας και έξι ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού
και του Πολεμικού Ναυτικού.

Γιόρτασαν... διαδικτυακά!
Μπορεί η εξ  αποστάσεως εκπαίδευση να κυλάει

με ρυθμούς χελώνας και πολλοί εκπαιδευτικοί και
μαθητές να θέλουν να σπάσουν τον υπολογιστή
τους, όμως κάποιοι κατάφεραν να κάνουν σχολική
γιορτή διαδικτυακά!

Φωτεινό παράδειγμα το 2ο Δημοτικό σχολείο Αρχανών, η  ΣΤ’ τάξη
του οποίου τίμησε ψηφιακά την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός τμήματος, Χρήστος Χαρμπής, κατάφερε να συγκεντρώσει 18 μα-
θητές και να θυμηθούν τις πρόβες που άφησαν στη μέση στις αρχές Μαρτίου, όταν μπήκε το
λουκέτο στα σχολεία. 

“18 παιδιά συνδεδεμένα ξεχωριστά το καθένα, με παράσιτα, παρεμβολές, χωρίς συγχρονι-
σμό, οπτικοακουστικό υλικό, τραγούδησαν με τον μουσικό μας τον κ. Ζαχαρία... Το ευχαριστη-
θήκαμε όμως και θελήσαμε να δώσουμε στη μέρα μας κάτι μικρό από τη γιορτή που δεν έγινε,
έστω και μ’ αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο... Χρόνια πολλά, με πίστη, υγεία και δύναμη!” ανέφερε
ο ίδιος. (Η φωτογραφία είναι από την περσινή γιορτή του σχολείου).

Ναι, θα… κάτσω σπίτι!
Εναν ιδιαιτέρως ευρηματικό τρόπο, με σκοπό να μεταδώσουν το μήνυμα «Μένουμε Σπίτι»  είχαν

γνωστοί Ελληνες καλλιτέχνες.
Βασισμένοι στο «Θα κάτσω σπίτι», το γνωστό τραγούδι του αείμνηστου Λουκιανού, δημιούρ-

γησαν ένα όμορφο και επίκαιρο remake. Το single “Θα Κάτσω Σπίτι 2020” δημιουργήθηκε με την
αφιλοκερδή συμμετοχή όλων των καλλιτεχνών και την ευγενική παραχώρηση της MINOS-EMI A.E.,
a Universal Music Group Company, της φωνής του Λουκιανού Κηλαη-
δόνη.

Είναι κοινωνική προσφορά της Walnut Εntertainment Greece και
όλων των συμμετεχόντων και όλα τα έσοδα που θα προκύψουν
από το τραγούδι θα διατεθούν στο Υπουργείο Υγείας για την
αγορά νοσηλευτικού υλικού στο πλαίσιο της μάχης κατά του
κοροναϊού. Την προσπάθεια επαίνεσε μάλιστα ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης που φιλοξένησε στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Facebook το συγκεκριμένο τραγούδι, γράφοντας:
«Ένας όμορφος τρόπος να μεταδώσουμε το μήνυμα. Για να στηρί-
ξουμε όσους δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, μένουμε υγιείς,
μένουμε αισιόδοξοι, μένουμε σπίτι! Ευχαριστούμε την εταιρεία,
τους καλλιτέχνες και συντελεστές και φυσικά την οικογένεια Κηλαη-
δόνη».  

ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

Με... συνοπτικές διαδικασίες εκτός ΟΛΗ Μπαμιεδάκης-Βερυκοκίδης

Μπορεί να χρειάστηκαν σχεδόν επτά μήνες
για να τοποθετηθεί νέα διοίκηση στον Οργα-
νισμό Λιμένος Ηρακλείου, όμως μερικές μόνο
ώρες ήταν αρκετές για να απομακρυνθούν
δύο μέλη της! 

Τόσο ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού
Γιώργος Μπαμιεδάκης, όσο και ο αναπληρω-
τής διευθύνων σύμβουλος Βασίλης Βερυκοκί-
δης, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά, εν μέσω μά-
λιστα κοροναϊού, ότι δεν αποτελούν πλέον
μέλη της διοίκησης. Όπως φέρονται να υπο-
στηρίζουν μάλιστα, δεν υπήρξε καμία επαρ-
κής τεκμηρίωση της απόφασης απομάκρυν-
σης τους, ενώ η αποδέσμευση τους
συνδέεται, όπως εκτιμάται, με τη στάση την
οποία κράτησαν αναφορικά με τη δημιουρ-
γία στάσης αστικού ΚΤΕΛ εντός του χώρου
του λιμανιού, για την οποία είχαν κρατήσει
αντίθετη θέση με αυτή του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. 

Η όλη κατάσταση έχει φέρει μεγάλη ανα-
στάτωση στο λιμάνι, ενώ οι ιδιοκτήτες ταξί,
που αντιδρούν στη δημιουργία στάσης του
αστικού ΚΤΕΛ κάνουν λόγο για «μεθοδεύσεις»
και «δόλο». Σε γραπτή ανακοίνωση τους μά-

λιστα οι ιδιοκτήτες ταξί δεν διστάζουν να ανα-
φέρουν χαρακτηριστικά ότι «ο γαμπρός (Μη-
νάς Παπαδάκης) του Προέδρου του Αστικού
ΚΤΕΛ προχωράει σε μεθοδεύσεις  εν μέσω κο-
ροναϊού, εν μέσω κρίσης για όλο τον ελληνικό
λαό ο οποίος προσπαθεί να ανταπεξέλθει από
την παγκόσμια κρίση που έχει δημιουργήσει
ο ιός».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
μάλιστα του Συλλόγου Ιδιοκτητών ταξί, ο «κ.

Βασίλης Βερυκοκίδης και ο κ. Γιώργος Μπα-
μιεδάκης είναι από χθες εκτός συμβουλίου
γιατί εκφράστηκαν θετικά υπέρ των ταξιτζή-
δων στο περιβόητο θέμα με το Αστικό
ΚΤΕΛ.Το Αστικό ΚΤΕΛ το οποίο προσπαθεί να
κάνει μαγαζί γωνία με την βοήθεια του γαμ-
πρού (Μηνά Παπαδάκη) και με επιχείρημα
την καλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοι-
νού». 

Οι ιδιοκτήτες ταξί καλούν όλους τους βου-

λευτές του νομού να πάρουν θέση, αλλά και
να ζητήσουν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
«να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων όπως
του ορίζει η θέση που κατέχει». 

Από την πλευρά του πάντως, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Ηρα-
κλείου υποστηρίζει πως δεν υπάρχει καμία
απολύτως συσχέτιση των δύο περιστατικών
μεταξύ τους. 

«Είναι απολύτως σαφές ότι δεν έχει καμία

σχέση η απόφαση παύσης τους ως μέλη του
Δ.Σ., απόφαση που προήλθε από τη Γενική Συ-
νέλευση του ΤΑΙΠΕΔ, με άλλα τοπικά ζητή-
ματα που έχουν απασχολήσει τον τοπικό
τύπο,  ούτε φυσικά έχει οποιαδήποτε συμμε-
τοχή σε αυτή την απόφαση  η Διοίκηση του
ΟΛΗ και ο διευθύνων σύμβουλος» αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση,
όπου μεταξύ άλλων τονίζεται:

«Στις 20/1/2020 συνήλθε σε σώμα το νεοε-

κλεγέν Δ.Σ. του Ο.Λ.Η. και εξέλεξε πρόεδρο
και διευθύνοντα σύμβουλο. Παράλληλα προ-
έβη στην εκλογή των κ.κ. Μπαμιεδάκη και Βε-
ρυκοκίδη ως αντιπροέδρου και αναπληρωτή
διευθύνοντος συμβούλου, χωρίς να προβλέ-
πεται από το καταστατικό λειτουργίας του
ΟΛΗ αλλά και από τον εσωτερικό κανονισμό
του ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε την κατάρ-
γηση της εν λόγω απόφασης σε επικοινωνίες
και συναντήσεις που έγιναν απευθείας με
τους ίδιους χωρίς καμία άλλη συμμετοχή της
Διοίκησης του ΟΛΗ».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», τα δύο
μέλη που απομακρύνθηκαν από τον Οργανι-
σμό Λιμένος δεν έχουν πρόθεση να κινηθούν
εναντίον της απόφασης προς το παρόν, με
δεδομένη την τεράστια αναστάτωση που
υπάρχει στη χώρα, αλλά και τον κίνδυνο από
τον κοροναϊό. Όπως αναφέρουν ωστόσο σε
συζητήσεις τους, αφενός η ανακοίνωση του
ΟΛΗ, υποδηλώνει πως υπάρχει σοβαρό έλ-
λειμμα διοίκησης, αλλά και γνώσης στον Ορ-
γανισμό, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο ψή-
φισε τα μέλη που τελικά απέπεμψε για θέσεις
που γνώριζε πως δεν υπήρχαν, ενώ αφετέρου
ανοίγει το δρόμο για ένα νέο κύκλο εσωστρέ-
φειας και αντιπαράθεσης που θα βλάψει και
το λιμάνι αλλά και την παράταξη της Νέας Δη-
μοκρατίας.   

Του Γιάννη Ζωράκη

Μεγάλη αναστάτωση στο λιμάνι του ΗρακλείουΟ Γιώργος Μπαμιεδάκης Ο Βασίλης Βερυκοκίδης

@patris

Ιereas

Μου αρέσει που κάνετε
σχέδια για το Πάσχα. Εκτός
κι αν εννοείτε το… Πάσχα
του Καλοκαιριού.
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