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ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ

“Θα δοξάσουμε
την Ελλάδα
το 2021”

ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ, ΑΠΟΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Ο ιός που μας αλλάζει 
τη σχέση με τον θάνατο
Ο

νέος Covid-19 ήρ-
θε να ανατρέψει
ακόμα και τη
σχέση μας με τον
θάνατο. Καθορίζει

την τελευταία μας ανάσα, το τελευ-
ταίο “αντίο”, ακόμα και τον τρόπο με
τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίζον-
ται πλέον οι σοροί για τη διαδικασία
του ενταφιασμού. Ο θάνατος του An-
drea, του 42χρονου Γερμανού καθη-
γητή ο οποίος ξεψύχησε και κηδεύ-
τηκε μακριά από τους αγαπημένους

του, έθεσε άπαντες τετ-α-τετ με τη
νέα πραγματικότητα. Πέρα από το
καθαρά ανθρώπινο στοιχείο, υπάρ-
χουν και πρακτικά ζητήματα, διαδι-
κασίες και πρωτόκολλα που πρέπει
να τηρούνται για την προστασία
όλων. Ποια είναι η διαδικασία που
ακολουθείται σε μία τέτοια περί-
πτωση και τι θα συμβεί στην απευ-
κταία περίπτωση που υπάρξουν πε-
ρισσότεροι νεκροί; Τι λένε οι
ιατροδικαστές; Τι ανησυχεί τα γρα-
φεία τελετών;  Σελίδα 5

Ήθελαν γιορτή, πήραν πρόστιμα!
Ομάδα νεαρών σε χωριό του νομού Ηρακλείου όχι μόνο δεν τήρησε τα μέτρα που προβλέπουν την απαγόρευση της κυ-
κλοφορίας, αλλά θέλησε να γιορτάσει και την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου στην πλατεία του χωριού με τραγούδια.
Το εξωφρενικό περιστατικό που εξόργισε και τους ίδιους τους συγχωριανούς τους έγινε χθες το πρωί και, όπως ήταν φυ-
σικό, ενημερώθηκε η Αστυνομία, άνδρες της οποίας διέλυσαν τη γιορτή που ετοιμαζόταν. Την ίδια ώρα, πιο αυστηροί
είναι από χθες  οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων περιορισμού της μετακίνησης, όπως άλλωστε δήλωσε και ο υφυ-
πουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς.   Σελίδα 3 

Ερωτηματικά για στάση ΚΤΕΛ στο λιμάνι
Απαντήσεις στο φλέγον ζήτημα εισόδου αστικών λεωφορείων εντός του λιμανιού
δίνει η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Τουρισμού.  Σύμφωνα με την υπηρεσία,
το όλο θέμα θα πρέπει να επανεξεταστεί και να ασχοληθούν επί τούτου σοβαρά
όλοι οι συναρμόδιοι, καθώς με βάση το γράμμα του νόμου υπάρχουν ερωτημα-
τικά, αλλά και ζητήματα σε σχέση ακόμα και με τη δημιουργία υφαρπαγής μετα-
φορικού έργου από τα τουριστικά λεωφορεία. Σελίδα 4

Ήρθε μόνος και
“έφυγε” ολομόναχος

“Σας ευχαριστούμε
για τον σεβασμό
που δείχνετε στο
παιδί μας” είπαν
χθες οι γονείς του
άτυχου καθηγητή
από τη Γερμανία
που πέθανε χτυπη-
μένος από τον κο-
ροναϊό.  Την ώρα
της κηδείας του στο
Νέο Κοιμητήριο
από ορθόδοξο αλλά
και ευαγγελιστή ιε-
ρέα, αφού αυτό

ήταν το δόγμα του, η οικογένειά του τον αποχαιρε-
τούσε με μια παράλληλη θρησκευτική τελετή στο
σπίτι τους στη Βρέμη. Ένας μόνο άνθρωπος, συνά-
δελφός του στο πανεπιστήμιο, του είπε το τελευταίο
“αντίο”, αφού λόγω των καθολικών μέτρων απαγό-
ρευσης εξαιτίας της πανδημίας ούτε η σορός του
μπορούσε να μεταφερθεί στην πατρίδα του για να
ταφεί εκεί, ούτε οι γονείς και η σύντροφός του ήταν
δυνατόν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να τον φι-
λήσουν για τελευταία φορά.  Σελίδα 8

ΤΕΝΙΣ

Επιτυχίες
Ηρακλειωτών
στο Παγκρήτιο

Ο αιωνόβιος που 
νίκησε τον κοροναϊό  

Όπλα του ΕΛΜΕΠΑ για τη μάχη

Όπλα στη μάχη κατά του κοροναϊού προσφέρει το  Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο, με τρισδιάστατη εκτύπωση βαλβίδων αναπνευστήρων για
τους διασωληνωμένους ασθενείς, καθώς και προστατευτικών μασκών προ-
σώπου για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Πρόκειται για μια πρω-
τοβουλία του Εργαστηρίου Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχα-
νικής και Εμβιομηχανικής της Σχολής Μηχανικών με επικεφαλής τον
καθηγητή Νεκτάριο Βιδάκη. Το Ίδρυμα προετοιμάστηκε, ώστε να καλύψει
με τις δυνάμεις του τυχόν  κενά και ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα του
αναλώσιμου ιατρικού υλικού. Σελίδα 4

Μήνυμα στους Κρητικούς
να μη γίνουν… Ισπανία

Εικόνες Αποκάλυψης στα νοσοκομεία
της Ισπανίας! Ο Κρητικός γιατρός Βαγ-
γέλης Παπουτσιδάκης, ο οποίος μένει
στη Βαρκελώνη και εργάζεται σε νοσο-
κομείο της πόλης, περιγράφει έναν
πραγματικό εφιάλτη, σε μία πόλη που
λίγο καιρό πριν έσφυζε από ζωή. «Τα
χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα εδώ,
όπως δείχνουν οι μελέτες. Θέλω να
απευθύνω μήνυμα στους πατριώτες
μου και κυρίως τους Κρητικούς να είναι
πολύ προσεκτικοί. Η κατάσταση στην
Ισπανία είναι χειρότερη από ό,τι μπορεί
κάποιος να φανταστεί. Εσείς στην Ελ-
λάδα είστε σε πολύ καλύτερη κατά-
σταση για ένα και μόνο λόγο. Επειδή
λάβατε εγκαίρως μέτρα και τα οποία εύ-
χομαι να τηρείτε». Σελίδα 3 

Δεν έχουμε εκθετική 
αύξηση κρουσμάτων

“Δεν έχουμε πορεία Ιταλίας.
Ωστόσο, εάν αρθούν τα μέτρα που
έχει λάβει μέχρι τώρα η κυβέρνηση,
τα πράγματα θα αλλάξουν» είπε
χθες ο Σωτήρης  Τσιόδρας, ο οποίος
σημείωσε πως δεν παρατηρείται εκ-
θετική αύξηση των κρουσμάτων στη
χώρα μας. Οι νεκροί στη χώρα μας
έχουν φτάσει τους 27, ενώ είχαμε 71
νέα κρούσματα με τα συνολικά να
φτάνουν τα 892. Ο υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρ-
δαλιάς, τόνισε ότι σε καραντίνα τέ-
θηκαν 5.824 πολίτες που ήταν είτε
δυνητικές επαφές επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων είτε ταξιδιώτες, ενώ
825 άτομα έχουν ολοκληρώσει την
καραντίνα.  Σελίδα 7

Αν μη τι άλλο, αυτές οι ειδήσεις δίνουν ελπίδα. Ασθενής
ετών εκατό προσβλήθηκε από κοροναϊό και ανάρρωσε
πλήρως. Είχε καλή διάθεση και έγινε η μασκότ του νοσοκο-
μείου από όπου πήρε εξιτήριο. Νικήτρια από τη νόσο
βγήκε και μια 96χρονη από τη Νότια Κορέα.      Σελίδα 7

ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΑ

Βαριά… ασθενής 
η Ε.Ε. μπροστά 
στην πανδημία

Σε θρίλερ εξελισσόταν και μετά τα μεσάνυχτα η Σύνοδος
Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, που δεν ήταν σε θέση
να ομονοήσουν ακόμα και μπροστά στην πανδημία, που
έχει στο επίκεντρο της τη Γηραιά Ήπειρο, με χιλιάδες νε-
κρούς.  Σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής δημόσιας
τηλεόρασης Rai, η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε απέρ-
ριψε το προσχέδιο του κειμένου συμπερασμάτων της Ευ-
ρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής. Αιτία η αρνητική στάση ορι-
σμένων χωρών - μελών, με προεξάρχουσα τη Γερμανία, ως
προς την ανάγκη υιοθέτησης των ευρωομολόγων για την
αντιμετώπιση της κρίσης του κοροναϊού.           Σελίδα 16
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ΦΑΡμΑκΕΙΑ

κΛΙΝΙκΕΣ
Εφημερεύει το ΠΑΓΝΗ, τηλ. 2810-392111

ΒΟΥΛκΑΝΙΖΑΤΕΡ
Χαραλαμπίδης Αντώνιος Λεωφ. Κνωσσού 58, Τηλ. 2810-234676

Από 23.00 έως 8.30 π.μ. (το επόμενο πρωί)
Παπαδάκη Ευαγγελία, Εμμ. Ξανθού 35, 
δίπλα στο 6ο Λύκειο, 12ο Γυμν. Κατσαμπάς τηλ. 2810284050
Από 8.30 έως 24.00  
Αναστασάκη Στέλα Γερωνυμάκη 59, Ανηφ. Πατελ. τηλ. 2810228216
Μπινιχάκης Στ. 1922 Ν1 (πλησίον παιχνίδια “Μουστάκας”)
Νέα Αλικαρνασσός, τηλ.  2810222965
Σκουντάκης Αριστ. Αβέρωφ 3, τηλ.  2810214242
Τσικνάκης Μ. Εθνομαρτύρων & Κορίνθου, τηλ. 2810-361212
Τσικανδηλάκης Ι.-Παγκαλη Α. Ελευθέρνης 25, πλ. Ελευθέρνης 
Καμίνια, τηλ.  2810255656
Θεοδωρίδου-Λαμπράκη Θ. Καλοκαιρινού 163 τηλ. 2810-285753
Τσαγκατάκη Θ. Ειρ. Λ. Κνωσού 54 & Καποδιστρίου γωνια 
(μικρή Κνωσού) τηλ. 2810234200
Κλαψινάκη-Βλάχου Μ. Πλ. Ατσαλενίου 13, τηλ.  2810-238604
Ταβλαδωράκης Ι.-Σταματάκη Ε. Κονίτσης 32, Πόρος, τηλ.  2810-242088
Μπουραντά Α. Κυδωνίας 10,. τηλ. 2810-225567
Ορφανουδάκης Χ. Γ. Γεωργιάδου 55 Κομμένο Μπεντένι
πρώην “Κωνσταντακάτος” τηλ. 2810211451
Φουκάκη Μαρία Τέρμα Θερίσου 147, τηλ. 2 810-317810
Καβουσανού Αρτ., Αγίου Μηνά 9, τηλ.  2810-220777
Τσαπαρίδου Α.-Μ. Παπαναστασίου 131, τηλ.  2810-210976
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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 €
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Στην Αλγερία τη δεκαετία του 40 ο Καμύ μέσα από το
εμβληματικό έργο του «η Πανούκλα» δεν περιγράφει μόνο τις
συνθήκες ζωής, αλλά θέλει να δείξει και τις  διαφορετικές
αντιδράσεις απέναντι στην εξορία, την απομόνωση και τον
φόβο για τον θάνατο. Κάπως έτσι δεν είναι και η σημερινή
πραγματικότητα; Διαβάζοντας κανείς το αριστούργημά του
θα καταλάβει ότι ο άνθρωπος σε όποια
εποχή και να έζησε, είχε τα ίδια
συναισθήματα σε ακραίες καταστάσεις. 
«Έτσι οι αιχμάλωτοι της πανούκλας
πάλεψαν όλη τη βδομάδα μ’ όποιον
τρόπο μπορούσαν. Και μερικοί ανάμεσά τους όπως ο
Ραμπέρ, έφθασαν, όπως βλέπουμε, να φανταστούν ότι
ενεργούσαν ακόμα σαν ελεύθεροι άνθρωποι, ότι
μπορούσαν να διαλέξουν. Όμως μπορούμε πράγματι να
πούμε ότι αυτή τη στιγμή, στα μέσα του Αυγούστου, η
πανούκλα είχε καλύψει τα πάντα. Δεν υπήρχαν πια τότε
προσωπικά πεπρωμένα, αλλά μια συλλογική υπόθεση
που ήταν η πανούκλα και αισθήματα που τα
μοιράζονταν όλοι. Το σημαντικότερο ήταν ο
χωρισμός και η εξορία, μ’ όλο τον φόβο και την
εξέγερση που περιέκλειαν» αναφέρει σε
απόσπασμά του το οποίο περιγράφει τις συνθήκες
εκείνης της εποχής.
«Το βράδυ, αντί οι άνθρωποι να μαζεύονται
πολλοί μαζί προσπαθώντας να παρατείνουν τη

διάρκεια αυτών των ημερών που καθεμιά τους μπορούσε
να είναι κι η τελευταία γι’ αυτούς, συναντούσες μικρές
ομάδες ατόμων που βιάζονταν να γυρίσουν στο σπίτι τους ή
να χωθούν στα καφενεία. Έτσι, για μερικές μέρες, την ώρα
του σούρουπου, που έπεφτε γρηγορότερα αυτή την εποχή,
οι δρόμοι ήταν έρημοι και μόνο ο άνεμος θρηνολογούσε

ανάμεσά τους ασταμάτητα. 
Μια μυρωδιά από φύκια και αρμύρα
αναδυόταν από την ταραγμένη και
πάντα αόρατη θάλασσα. Και τότε
τούτη η έρημη πόλη, ασπρισμένη

από τη σκόνη, πλημμυρισμένη από μυρωδιές θαλασσινές,
αντηχούσε από το ουρλιαχτό του ανέμου και βογκούσε σαν
ένα νησί που το χτύπησε η συμφορά».
Κι όμως υπάρχει ελπίδα κι αυτό θα πρέπει κανείς να
σκεφθεί. Και υπάρχει ελπίδα γιατί οι «δυστυχίες, στην
πραγματικότητα, είναι μια κοινή υπόθεση, αλλά δύσκολα τις

πιστεύει κανείς όταν του πέσουν στο κεφάλι. Υπήρξαν
στον κόσμο τόσες πανούκλες όσοι και οι πόλεμοι. Και
παρόλα αυτά οι πανούκλες και οι πόλεμοι πάντα
βρίσκουν τους ανθρώπους το ίδιο
απροετοίμαστους». 

Όμως όσο απροετοίμαστους και αν μας βρίσκουν οι
δυστυχίες, υπήρξε πάντα η Λύτρωση, η

Ελευθερία, μετά τους τόσους πολέμους και
δυστυχίες που γνώρισε η ανθρωπότητα. 

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Οι αιχμάλωτοι της πανούκλας και του κοροναϊού

Του Θάνου Περβολαράκη

Κρήτη, Μάιος-Ιούνιος 1941. Γερμανοί αλεξιπτωτιστές φωτογραφίζονται μαζί με Αθίγγανες στα Χανιά. -
ebay.(WWII)
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KPHTIKA

O.. Επικρητικός

ΚΑΛΗΜΕΡΑ και καλό ΠΣΚ! Όχι, όχι δεν
σας ειρωνεύομαι. Καλό μπορεί να είναι και
στο σπίτι, που μένουμε εσχάτως και ένας
Θεός ξέρει για πόσο ακόμα…

ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ συνθήκες, απόψε θα
πηγαίναμε στην εκκλησία για τους Δ΄ Χαι-
ρετισμούς. Αλλά φευ, από την τηλεόραση,
και αν…

ΤΗΝ Κυριακή αλλάζει η ώρα, πάει
μπροστά. Είθε να τελειώνουμε και με την
πανδημία μια ώρα αρχύτερα!

ΙΣΤΟΡΙΚΟ πακέτο ύψους 2,2 τρισ. δο-
λάρια ψήφισε η Γερουσία των ΗΠΑ για να
μετριαστούν οι συνέπειες της πανδημίας.
Στη… Βιλανόβα ακόμα τρίβουν!

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ένωση ακόμα το σκέ-
φτεται, όταν πολλά κράτη μέλη της, βρί-
σκονται στον πυρήνα της πανδημίας. 

ΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ, τη Γερμανία μην την κά-
νει νταντά, τη στιγμή που η ίδια ενδιαφέ-
ρεται μόνο για τη θωράκιση της δικής της
οικονομίας;

ΑΣ ΕΙΝΑΙ καλά η Ινδία που μας έστειλε
πέντε τόνους χλωροκίνη, μπας και φτιά-
ξουμε κανένα φάρμακο που σύμφωνα με
τον ΠΟΥ βοηθά τους ασθενείς, που έχουν
προσβληθεί από τον κοροναϊό.

ΚΑΙ ΜΕΣ στην πανδημία να σου και ο
διωχθείς από τη ΕΡΤ Σωτήρης Καψώχας,
που τώρα βγάζει το ψωμί του στην Κου-
μουνδούρου. Όταν γυρίσει -λέει- θα τους
γ@...! Ε, ρε κάτι Μακρυγιάννηδες του γλυ-
κού νερού!

ΜΕΧΡΙ τώρα θεωρούσαμε δεδομένο ότι
ο ιός είναι πιο επιεικής με τις νεότερες ηλι-
κίες, αλλά τα μηνύματα από τις ΗΠΑ δεν
είναι καλά. Το 53% των νοσούντων είναι
μέχρι 49 ετών!

ΣΤΗ Σουηδία τα κρούσματα αυξάνονται
αλλά μέτρα γιοκ. Τι να πεις για τα ψυχρά
κλίματα;

ΑΛΛΑ και στη Γαλλία, η ψυχρή λογική
σκοτώνει. Σε κάποιες περιφέρειες, οι ασθε-
νείς άνω των 75 ετών δεν διασωληνώνον-
ται καν...

ΖΟΡΙΑ και στην Τουρκία, που από την
αρχή της πανδημίας έκρυβε νεκρούς και
κρούσματα…

ΚΑΙ ΤΩΡΑ βγαίνει ο Ερντογάν και λέει
ότι σε τρεις εβδομάδες θα έρθουν λαμ-
πρές ημέρες. Αλλά είναι τόσο κάτωχρος
που δεν τον πιστεύει κανένας!

Κριός:   Με την παρορμητικότητα που σας δια-
κατέχει και αναλογιζόμενοι τις δύσκολες κατα-
στάσεις που περνάτε, θα ήταν καλύτερα για
εσάς να κάνετε ένα βήμα πίσω. Τυχεροί αριθμοί:
22,13,4,16,6. 
Ταύρος:  Ακολουθεί μια περίοδος κατά την
οποία θα φροντίσετε την εμφάνισή σας, θα ανα-
νεωθείτε εσωτερικά και εξωτερικά. Τυχεροί αριθ-
μοί: 23,14,5,15,8. 
Δίδυμοι:  Εμπνευσμένες ιδέες, εφευρετικότητα
και μεγάλη έμπνευση για τους καλλιτέχνες, ενώ
έχετε σημαντικές επαφές με το εξωτερικό. Τυχε-
ροί αριθμοί: 24,15,6, 8. 
Καρκίνος:  Καλό θα ήταν να είστε πιο οργανω-
τικοί με δάνεια, κληρονομιές και γενικότερα οι-
κονομικά ζητήματα, αφού καλείστε να τα βάλετε
σε τάξη.   Τυχεροί αριθμοί: 25,16,7,15,10. 
Λέων:  Εμπλουτίζετε όλο και περισσότερο τα
σχέδια που οργανώνετε με μεράκι και λεπτομέ-
ρεια το τελευταίο διάστημα. Κατάλληλη μέρα
για ξεκαθαρίσματα. Τυχεροί αριθμοί:
26,17,8,20,6. 
Παρθένος:  Αν αυτή τη στιγμή νιώθετε ότι τα
πράγματα δεν βαίνουν τόσο ομαλά όσο προσ-
δοκούσατε, να είστε σίγουροι ότι αυτό θα αλλά-
ξει προς όφελος σας. Τυχεροί αριθμοί:
27,18,9,15,12. 
Ζυγός:  Δεν ευνοούνται ενάρξεις και σημαντικές
αποφάσεις, ενώ παράλληλα η καθημερινότητα
δεν θα ρέει όπως την επιθυμείτε. Τυχεροί αριθ-
μοί: 28,19,10,1,22,6. 
Σκορπιός:  Δώστε σημασία στις ιδέες που θα
προκύψουν και  όχι  στις όποιες εντάσεις που
μπορεί να σας αποπροσανατολίσουν. Τυχεροί
αριθμοί: 29,20,11,2,15,14. 
Τοξότης:  Μπορείτε να μείνετε σπίτι όπου, η προ-
σοχή σας στρέφεται στον οικονομικό τομέα, εκεί
όπου μπορεί να κάνετε κάποιου είδους επανεκ-
κίνηση. Τυχεροί αριθμοί: 30,21,12,3,24,6. 
Αιγόκερως:  Μπορεί να ταλαιπωρηθήκατε επι-
κοινωνιακά ή να είχατε διαφόρων ειδών ζημιές
το προηγούμενο διάστημα, όμως όλα θα πά-
ρουν το δρόμο τους σιγά – σιγά. Τυχεροί αριθ-
μοί: 22,13,4,16,6. 
Υδροχόος:  Γενικά, το τελευταίο διάστημα έχετε
στρέψει το βλέμμα εντός σας και μετράτε το
ύψος των αναγκών σας, μη εξαιρουμένων των
συναισθηματικών. Τυχεροί αριθμοί: 23,14,5,17,6. 
Ιχθύς:  Πάντα υπάρχει εκείνο το μέρος που μπο-
ρείτε να αποσύρεστε και να περιμένετε με σοφία
την κατάλληλη στιγμή για να επανέλθετε. Τυχεροί
αριθμοί: 24,15,6,16,8. 

E-mail: eleni.astro70@gmail.com

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

Ας κάνουμε χρέος ζωής
όλοι μας

την προσπάθεια
αυτή!!!

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κι όμως υπάρχει ελπίδα κι αυτό 
θα πρέπει κανείς να σκεφθεί

Δ’ Χαιρετισμοί
ανατολή 6.16• δύση 18.44
σελήνη 2 ημερών

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: 1821... 
Ο Αθανάσιος Διάκος 
κηρύσσει την Επανάσταση
στην Ανατολική Στερεά
Ελλάδα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Σας ευχαριστώ
πολύ για την

παρουσία σας στην
νεκρώσιμη ακολου-
θία του αγαπημέ-
νου μου συζύγου

ΑΡΗ ΣΗΦΑΚΗ
και τη

συμμετοχή σας στο
πένθος μας.

Σας ενημερώνω
ότι το 40ήμερο
μνημόσυνο δυστυ-
χώς δεν μπορεί να
γίνει ανοιχτό. Θα

πραγματοποιηθεί παρουσία της απολύτου στενής οικογένειας.
Νιώθω ότι θα είστε μαζί μας με τη σκέψη σας και την αγάπη σας.

Σας εύχομαι υγεία, ιδιαιτέρως σ’ αυτές τις δύσκολες μέρες που
περνάμε όλοι μας μέσα στα σπίτια μας.

Καίτη Χατζάκη - Σηφάκη και η οικογένεια

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Η τέλεση του 40ήμερου μνημοσύνου του αγαπημένου μας 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ
θα γίνει σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο εξαιτίας των ανακοι-
νώσεων της πολιτείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κο-
ροναϊού.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 29 Μαρτίου
2020 τελούμε 40ήμερο μνημό-
συνο εις τον Ιερό Ναό Αγίου
Κωνσταντίνου (Α’ Κοιμητή-
ριο) σε στενό οικογενειακό
κύκλο σεβόμενοι τις οδηγίες
της πολιτείας σε αυτές τις δύ-
σκολες για όλους μας στιγμές
για την ανάπαυση της ψυχής
του αγαπημένου μας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΑΡΙΤΑΚΗ 

Η σύζυγος: Ειρήνη Σταυρα-
κάκη-Χαριτάκη.

Τα τέκνα: Ελευθέριος Χαριτάκης, Άγγελος Μιχαήλ Χαριτάκης.
Οι γονείς: Ελευθέριος Χαριτάκης, Μαρία χα Μιχαήλ Σταυρα-
κάκη.
Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

Απαλλαγές και ελαφρύνσεις στο Μαλεβίζι
Δέσμη μέτρων που περι-

λαμβάνουν ολοκληρωτικές
απαλλαγές από δημοτικά
τέλη και οικονομικές ελα-
φρύνσεις που θα ανακουφί-
σουν τις τοπικές επιχειρήσεις
του Μαλεβιζίου δρομολογεί
ο δήμαρχος Μαλεβιζίου με
σχετική εισήγηση που προ-

ωθεί στο δημοτικό συμβού-
λιο.  Πρόκειται για μια σειρά
μέτρων για τα οποία ο Δή-
μαρχος Μαλεβιζίου έχει ήδη
ζητήσει από την Οικονομική
Υπηρεσία να ξεκινήσει τις
απαιτούμενες διαδικασίες,
σε μια προσπάθεια να δοθεί
ανάσα στήριξης στις επιχει-

ρήσεις του Μαλεβιζίου που
έχουν διακόψει τη λειτουρ-
γία τους, λόγω του κορο-
ναϊού. Ταυτόχρονα, ο Μενέ-
λαος Μποκέας έχει εδώ και
μέρες συνεργαστεί με την
Πρόεδρο του ΔΟΚΑΠΠΑΜ
Νίκη Ζερβού, εκφράζοντας
τη βούλησή του προς το Δ.Σ.
του Οργανισμού να λη-
φθούν αποφάσεις απαλλα-
γής από την καταβολή τρο-
φείων στους δημοτικούς

παιδικούς και βρεφονηπια-
κούς σταθμούς. Για το
σκοπό αυτό συνεδριάζει σή-
μερα το διοικητικό συμβού-
λιο του ΔΟΚΑΠΠΑΜ. Το μέ-
τρο αφορά σε όσες
οικογένειες καταβάλλουν
τροφεία στο ΔΟΚΑΠΠΑΜ
και θα ισχύσει για όλο το
διάστημα που οι δομές των
παιδικών και βρεφονηπια-
κών σταθμών παραμείνουν
κλειστές.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΩΡΕΑΣ
Ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη και την 

κα Λένα Χλουβεράκη για την δωρεά μνήμης 
Μιχαήλ Λέκκα (100 ευρώ).

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

Υγιή Γήρανση Ηρακλείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 

ΕΝΔΟ-
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

ΒΙΑ
ΣΤΗΡΙΞΟΥ ΣΕ ΜΑΣ

ΓΡΑΜΜΗ SOS
801 11 16000

9 20 28 34 45 7

5+1 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
4+1 3 2.500,00
4 64 50,00
3+1 172 50,00
3 2,661 2,00
2+1 2,926 2,00
1+1 15,066 1,50
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ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ...

Η παρέα ήθελε να γιορτάσει στην πλατεία την 25η Μαρτίου
Ομάδα νεαρών σε χωριό του νομού

Ηρακλείου όχι μόνο δεν τήρησε τα μέ-
τρα που προβλέπουν την απαγόρευση
της κυκλοφορίας, αλλά θέλησε να γιορ-
τάσει και την εθνική επέτειο της 25ης
Μαρτίου στην πλατεία του χωριού με
τραγούδια. Το εξωφρενικό περιστατικό
που εξόργισε και τους ίδιους τους συγ-
χωριανούς τους έγινε προχθές το πρωί
και όπως είναι φυσικό ενημερώθηκε η
Αστυνομία, άνδρες της οποίας διέλυσαν
τη γιορτή που ετοιμαζόταν. «Βρήκαμε
μια ομάδα από έξι άτομα σχετικά νεαρής
ηλικίας από 25 έως 30 ετών που είχαν
συγκεντρωθεί μπροστά στο ηρώο που
υπάρχει στο χωριό. Είχαν τους καφέδες
τους και καταλάβαμε ότι ετοιμάζονταν
και γι άλλες ετοιμασίες. Όταν τους ρωτή-
σαμε τι κάνουν εκεί και εάν έχουν λόγο
να βρίσκονται έξω από τα σπίτια τους,
απάντησαν ότι είναι έθιμο κάθε χρόνο τέ-
τοια μέρα να το γιορτάζουν» ανέφερε
αστυνομική πηγή. Στους έξι νεαρούς,
όπως ήταν αναμενόμενο, επιβλήθηκαν
τα προβλεπόμενα πρόστιμα. «Δεν έφε-
ραν καμία αντίδραση, δεν προσπάθησαν
να φύγουν, όμως και οι εξηγήσεις που
έδωσαν δεν έβγαζαν νόημα. Φάνηκε ότι
δεν είχαν καταλάβει την κατάσταση που
βιώνει όλος ο πλανήτης».

Εκπρόσωπος του χωριού με τον οποίο

μιλήσαμε μας είπε ότι ενημερώθηκε για
το περιστατικό, το οποίο ο ίδιος καταδί-
κασε. «Συνομίλησα με ορισμένους από
τους συγκεντρωμένους και μου είπαν ότι
«τους κάρφωσαν οι συγχωριανοί τους».
Ήθελαν, όπως μου είπαν να γιορτάσουν
την ημέρα, όπως κάνουν κάθε χρόνο.
Έλεγαν ότι τηρούσαν τις αποστάσεις και
πως δεν είχαν σκοπό να κάνουν κάποιο
γλέντι. Είπαν κάποια τραγούδια και σκό-
πευαν να αποχωρήσουν. Ακόμη, έλεγαν
ότι δεν είναι δυνατόν οι πολιτικοί να συγ-
κεντρώνονται και να καταθέτουν στεφά-
νια κι εκείνου να μην μπορούν…».

Πάντως η συγκεκριμένη περίπτωση
δεν ήταν η μοναδική στην Κρήτη. Όπως
έλεγαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ «ακόμα διώ-
χνουν κόσμο από πλατείες και βεβαι-
ώνουν παραβάσεις σε άτομα που δεν
ακολουθούν τα προβλεπόμενα και όπως
διαπιστώνεται είναι κυρίως νεαρής ηλι-
κίας».

Ανάλογα περιστατικά βέβαια καταγρά-
φονται και σε όλη τη χώρα. Μάλιστα,
σχηματίστηκε δικογραφία με αφορμή
την τέλεση της Θείας Λειτουργίας το από-
γευμα της Τετάρτης (25.03.2020) στον
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πατρών,
παρά τα μέτρα απαγόρευσης στο πλαί-
σιο πρόληψης της εξάπλωσης του κορο-
ναϊού.

Η δικογραφία μάλιστα έχει διαβιβα-
στεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα πε-
ραιτέρω. Σύμφωνα με πηγές του
tempo24.news σε αυτή περιλαμβάνεται
κατάθεση αστυνομικού, ο οποίος φέρε-
ται να δηλώνει πως ενημερώθηκε για το
γεγονός από τις ειδήσεις που αναρτήθη-
καν στις τοπικές ειδησεογραφικές διαδι-
κτυακές σελίδες (site).

Τη λειτουργία τέλεσε ο εφημέριος του
ναού  και σύμφωνα με πληροφορίες στο

εσωτερικό του ναού υπήρχαν περίπου
30 άτομα.

Ο μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστο-
μος ενημερώθηκε για την ενέργεια του
συγκεκριμένου ιερέα.

Σημειώνεται  πως ο δημοσιογράφος
Κωνσταντίνος Φλαμής που μπήκε με την
κάμερα μέσα στον Ιερό Ναό εμποδί-
στηκε από πιστούς. Η λειτουργία διεκόπη
και άπαντες τα έβαλαν με τον δημοσιο-
γράφο ο οποίος κατέγραφε τη σκηνή.

Αυστηρότεροι έλεγχοι 
Πιο αυστηροί είναι από χθες  οι έλεγχοι

για την τήρηση των μέτρων περιορισμού
της μετακίνησης, όπως άλλωστε δήλωσε
και ο υφυπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Νίκος Χαρδαλιάς.

Αν και η πλειονότητα των πολιτών ακο-
λουθεί με υπευθυνότητα τις οδηγίες,
υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κατά τις
οποίες διαπιστώνεται πως είτε πολίτες
που βρίσκονται στον δρόμο στερούνται
των σχετικών εγγράφων, είτε διαθέτουν
μεν τα απαραίτητα έγγραφα, αναγρά-
φουν όμως ψευδείς πληροφορίες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί
δεν θα κοιτούν απλώς τα έγγραφα μετα-
κίνησης των πολιτών, αλλά θα διασταυ-
ρώνουν και αν τα όσα αναφέρονται είναι
αληθή, όπως οι δηλωμένες διευθύνσεις ή
τα στοιχεία ταυτότητας.

Στο Ηράκλειο οι 
περισσότερες παραβάσεις 

Συνολικά 56 παραβάσεις είχαν βεβαι-
ώσει μέχρι χθες τις 2 το μεσημέρι τα συ-
νεργεία της Αστυνομίας σε πολίτες που
κυκλοφορούσαν χωρίς λόγο και στους
τέσσερις νομούς της Κρήτης. Συγκεκρι-
μένα, στο Ηράκλειο 32 παραβάσεις, στα
Χανιά εννέα, στο Ρέθυμνο εφτά και Λα-
σίθι οχτώ.

Έκρυψε 
το παιδί της
στο πορτ
μπαγκάζ!

Μητέρα έκρυψε σε πορτ μπαγ-
κάζ το παιδί της, ένα κοριτσάκι 7
ετών, για να γλιτώσει τον έλεγχο,
λόγω των μέτρων απαγόρευσης
κυκλοφορίας με αφορμή την παν-
δημία του κοροναϊού. 

Αιτία γι’ αυτό ήταν ότι στο αυ-
τοκίνητο υπήρχε η μητέρα ( ηλι-
κίας 36 ετών) με το ένα της παιδί
(10 ετών αγόρι), συν μια πιο ηλι-
κιωμένη γυναίκα ( 54 χρονών). Ο
νόμος ορίζει είτε να είναι στο αυ-
τοκίνητο ο γονιός με δύο παιδιά,
είτε δυο ενήλικοι (ο ένας ηλικιω-
μένος) με ένα παιδί.

Προφανώς, η επιπόλαιη μη-
τέρα σε κατάσταση πανικού έκανε
αυτή την, αν μη τι άλλο, ακραία
αρνητική πράξη. Προφανώς, θα
έχει να “αντιμετωπίσει” και τη δι-
καιοσύνη, καθώς η πράξη της
κάθε άλλο παρά ασφαλής για το
παιδί της ήταν.

Την είδηση ανέδειξε η συνά-
δελφος Ευτυχία Πενταράκη στο
OPEN TV.

Ε
ικόνες Αποκάλυψης στα νοσο-
κομεία της Ισπανίας! Ο Κρητι-
κός γιατρός Βαγγέλης Παπου-
τσιδάκης, ο οποίος μένει στη
Βαρκελώνη και εργάζεται σε

νοσοκομείο της πόλης περιγράφει έναν
πραγματικό εφιάλτη, σε μία πόλη που
λίγο καιρό πριν έσφυζε από ζωή. «Τα χει-
ρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα εδώ, όπως
δείχνουν οι μελέτες. Θέλω να απευθύνω
μήνυμα στους πατριώτες μου και κυρίως
τους Κρητικούς να είναι πολύ προσεκτι-
κοί. Η κατάσταση στην Ισπανία είναι χει-
ρότερη από ό,τι μπορεί κάποιος να φαν-
ταστεί. Εσείς στην Ελλάδα είστε σε πολύ
καλύτερη κατάσταση για ένα και μόνο
λόγο. Επειδή λάβατε εγκαίρως μέτρα και
τα οποία εύχομαι να τηρείτε».

Δυστυχώς, στη χώρα όπου ζει κι εργά-
ζεται, τα μέτρα άργησαν να αποφασι-
στούν και ακόμα περισσότερο να υλοποι-
ηθούν. «Το διήμερο 7- 8 Μαρτίου εκτιμώ
ότι ήταν πολύ κρίσιμο και τότε πολύς κό-
σμος κόλλησε τον ιό. Οι Ισπανοί ήταν
κατά χιλιάδες έξω για να γιορτάσουν τη
Γιορτή της Γυναίκας. Γίνονταν εκατοντά-
δες αθλητικοί αγώνες με τη συμμετοχή χι-
λιάδων ατόμων. Εκτιμώ ότι εκεί πολύς κό-
σμος κόλλησε τον ιό. Ακούγεται βέβαια
από κάποιους επιστήμονες ότι ίσως και
γενετικά  να υπήρξε προδιάθεση για την
τόσο ραγδαία εξάπλωση του ιού στην
Ισπανία».

Φοβάστε; ρωτήσαμε τον Ρεθυμνιώτη

επιστήμονα. «Φυσικά και φοβάμαι, όμως
δεν έχω πολύ χρόνο να το σκεφτώ, γιατί
πραγματικά τα περιστατικά που πρέπει
να αντιμετωπίσουμε είναι άπειρα. 

Πριν δυο ημέρες διασωληνώσαμε μια
συνάδελφο νοσοκόμα στο νοσοκομείο
όπου εργάζομαι. Δυστυχώς, είναι χιλιά-
δες οι γιατροί και οι νοσηλευτές που

έχουν νοσήσει. Λογικό είναι να υπάρχει
φόβος και σε εμάς. 

Μεταξύ μας οι συνάδελφοι δίνουμε
κουράγιο ο ένας στον άλλο για να αντέ-
ξουμε αυτή τη λαίλαπα».

Στη Μαδρίτη κυρίως, όπως τονίζει, η
κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από άλ-
λες πόλεις της Ισπανίας. «Εκεί δεν υπάρ-
χουν πλέον κρεβάτια για τους ασθενείς.
Πραγματικά γίνεται διαλογή πολέμου.
Αποφασίζεται ποιος έχει πιθανότητες να
ζήσει και νοσηλεύεται, οι άλλοι δυστυ-
χώς…».

Όμως και στο δικό του νοσοκομείο η
κατάσταση δεν είναι καλύτερη. «Μέχρι το
πρωί είχαμε ένα κρεβάτι εντατικής. Τώρα
που μιλάμε είναι βέβαιο ότι θα έχει δοθεί
σε ασθενή που το έχει ανάγκη»

Αναφορικά με τα πρόστιμα για τους
παραβάτες ο ίδιος λέει ότι πέφτουν
«βροχή». «Εδώ το πρόστιμο είναι 600
ευρώ και έχουν γίνει και πολλές συλλή-
ψεις. Ένας Ισπανός ιδιοκτήτης μπαρ
άνοιξε την επιχείρησή του για να πιει
ποτό μόνος του». 

Η ισπανική κυβέρνηση, αν και άργησε
να ανταποκριθεί, έλαβε στην πορεία μέ-
τρα που αφορούσαν κυρίως ζητήματα
περίθαλψης. «Υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκο-
μεία που έχουν δοθεί για τη νοσηλεία
ασθενών. Επίσης στη Βαρκελώνη πέντε
ξενοδοχεία για τη νοσηλεία ασθενών που
δεν έχουν βαριά συμπτώματα αλλά χρή-
σουν νοσηλείας».

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, για
όσο χρονικό διάστημα κριθεί απα-
ραίτητο λόγω των μέτρων αποφυ-
γής και περιορισμού διάδοσης του
κοροναϊού, θα εφαρμόζεται η ακό-
λουθη διαδικασία για τις άδειες
οπλοφορίας:

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον το αί-
τημα υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας ή τηλεομοιοτυπίας
(φαξ), ο ενσφράγιστος φάκελος με
το ιατρικό πιστοποιητικό περί ψυχι-
κής υγείας, θα αποστέλλεται μόνο
μέσω υπηρεσίας ταχυδρομείων.

Τα αιτήματα χορήγησης ή ανανέ-
ωσης σκοπευτικών αδειών, μπο-
ρούν να υποβάλλονται μέχρι και την
6-4-2020 χωρίς τη βεβαίωση της
σκοπευτικής ομοσπονδίας (ΣΚ.Ο.Ε.)
για τους αγώνες που πραγματοποί-
ησαν. Η σχετική βεβαίωση θα υπο-
βληθεί μετά την ως άνω ημερομη-
νία, εφόσον βεβαίως
πραγματοποιηθούν αγώνες. Ειδικά
για τις άδειες κατοχής κυνηγετικών
όπλων (A.K.K.O.) κινείται νομοθε-

τική διαδικασία να παραταθούν για
ένα (1) έτος, όσες λήγουν εντός του
2020.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα
απαλλάσσονται από τις δυσμενείς
συνέπειες της μη τήρησης της υπο-
χρέωσής τους σχετικά με τις προθε-
σμίες: της υποβολής του αιτήματος
για την ανανέωση της άδειας τρείς
(3) μήνες πριν τη λήξη της, (προ-
σοχή το αίτημα πρέπει να υποβλη-
θεί το αργότερο μέχρι τη λήξη της
άδειας), της υποβολής του αιτήμα-
τος για τη προσφυγή κατά απορρι-
πτικής απόφασης εντός ενός μήνα
από την κοινοποίηση της απόφασης
στον ενδιαφερόμενο, της προσκόμι-
σης τις πρώτες πέντε μέρες κάθε
6μήνου για την θεώρηση των
αδειών που είναι σε ισχύ.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι για
οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια μπο-
ρούν να επικοινωνούν με τις αρμό-
διες αστυνομικές υπηρεσίες του τό-
που διαμονής τους, (στοιχεία
επικοινωνίας υπάρχουν στην ιστο-
σελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας).

Πώς να βγάλετε άδεια 
οπλοφορίας στην πανδημία

ΕΝΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Να είστε προσεκτικοί, 
για να μη γίνετε... Ισπανία

Όλο και μεγαλύτερη πειθαρχία δεί-
χνουν οι Ηρακλειώτες στα κελεύσματα
για τον αυτοπεριορισμό στο σπίτι,
που έχει αναχθεί ως η βασική ασπίδα
προστασίας έναντι της φονικής επίθε-
σης του κοροναϊού. Αυτό τουλάχιστον
προκύπτει από τους αλλεπάλληλους
καθημερινούς ελέγχους της δημοτικής
αστυνομίας, που από την Δευτέρα
έχουν ξεπεράσει τους 700 και όπως
διαβεβαιώνει ο πολιτικός προϊστάμε-
νος της υπηρεσίας κ. Μαρίνος Παττα-
κός. Ο ίδιος διαβεβαιώνει ότι οι έλεγ-
χοι θα συνεχιστούν και μάλιστα με
εντατικούς ρυθμούς και τα Σαββατο-
κύριακα και όλες τις ημέρες των αρ-
γιών και γι αυτό είναι σημαντικό ο κό-
σμος να δείξει πειθαρχία και
αυτοσυγκράτηση στις εξόδους του,
που δεν μπορεί να είναι αναίτιες. Ο
ίδιος εξηγεί ότι μέχρι σήμερα έχει χρε-
ωθεί ένα πρόστιμο 150 ευρώ, το
οποίο έχει βεβαιώσει η δημοτική

αστυνομία σε πολίτη επί της 25η Αυ-
γούστου. Σύμφωνα με τον κ. Παττακό,
ο συγκεκριμένος πολίτης, δεν έφερε
δικαιολογητικά μαζί του,
δεν έδειχνε διάθεση συ-
νεργασίας και επιδείκνυε
προκλητική συμπερι-
φορά στον έλεγχο που
έγινε, σύμφωνα με την
περιγραφή των δημοτι-
κών αστυνομικών. 

Συντονισμένοι
έλεγχοι παντού 

Περισσότεροι από
700, είναι οι έλεγχοι της
δημοτικής αστυνομίας
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της
υπηρεσίας, που όπως εξηγεί  ο κ. Πατ-
τακός βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό
με την Ελληνική Αστυνομία, ώστε να
μην πραγματοποιούνται οι έλεγχοι
από τις δύο υπηρεσίες στα ίδια ση-

μεία, αλλά σε διαφορετικά ώστε να
καλύπτεται μεγαλύτερο εύρος πεδίου.
Όπως εξηγεί ο πολιτικός προϊστάμε-

νος της υπηρεσίας, την
Δευτέρα πραγματοποι-
ήθηκαν 300 έλεγχοι την
Τρίτη 240, την Τετάρτη
80 και  χθες 120 ως το
μεσημέρι. Ο κ. Παττακός
σημειώνει ότι την ευ-
θύνη αυτή την έχουν
επωμιστεί τρία συνερ-
γεία της δημοτικής αστυ-
νομίας, που εκτός των
άλλων ελέγχουν και τις
λαϊκές αγορές.  Για την
ακρίβεια όπως σημει-

ώνει, ένα συνεργείο φροντίζει να με-
ταβεί στο χώρο της λαϊκής αγοράς,
πριν ακόμα στηθούν οι πάγκοι, ώστε
να διασφαλιστεί ότι έχουν τοποθετη-
θεί σωστά, στη συνέχεια απομακρύνε-
ται και επιστρέφει αφού ξεκινήσει η

λειτουργία της αγοράς που εξελίσσε-
ται πια στο νέο πλαίσιο που έχει προσ-
διοριστεί. 

Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να προ-
βληματίζει έντονα την υπηρεσία είναι
το τι θα γίνει με τη λαϊκή αγορά του
Σαββάτου όπου ο κόσμος είναι πολύ
περισσότερος σε σχέση με τις υπόλοι-
πες μέρες. 

Ο κ. Παττακός σημειώνει ότι έλεγχοι
δε γίνονται μόνο στο κέντρο αλλά και
στα εκτός τειχών περιφερειακά τμή-
ματα της πόλης και στις συνοικίες,
προκειμένου να υπάρχει μια συνολική
εποπτεία που δεν μπορεί να είναι πε-
ριορισμένη γεωγραφικά.  Ο ίδιος
ωστόσο, δεν κρύβει την αισιοδοξία
του για το γεγονός ό,τι υπάρχει μια
συνεχής βελτίωση της κατάστασης σε
ότι αφορά στην αυτοσυγκράτηση του
κόσμου στις εξόδους του, υπογραμμί-
ζοντας με νόημα ότι για κανένα λόγο
δεν πρέπει να ανακοπεί. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στον δρόμο της... πειθαρχίας οι Ηρακλειώτες

Ο Μαρίνος Παττακός
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Θέση στο φλέγον θέμα εισόδου
αστικών λεωφορείων εντός του
χώρου του λιμανιού Ηρακλείου,
λαμβάνει το τμήμα τουριστικών
επιχειρήσεων της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Τουρισμού Κρήτης,
το οποίο και αποσαφηνίζει το τι
επιτρέπεται και τι όχι. 

Με βάση το σχετικό έγγραφο
της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Τουρισμού και σύμφωνα με το
ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως προ-
βλέπεται στο άρθρο 1 του νόμου
711/1977 «το μεταφορικό έργο
που πραγματοποιείται, κατ’ απο-
κλειστικότητα από τα ειδικά τουρι-
στικά λεωφορεία δημόσιας χρή-
σης συνίσταται στη μεταφορά
προσχηματισμένης ομάδας προ-
σώπων και αποσκευών, απαγο-
ρευμένης της με οποιοδήποτε

τρόπο εκτέλεσης του συγκοινωνια-
κού έργου των τακτικών αστικών
και υπεραστικών επιβατικών
γραμμών ως εξής: 

Α. μεταφορά προσώπων στο
πλαίσιο οργάνωσης συνεδρίων,
εκθέσεων... 

Β. Μεταφορά από και προς αε-
ροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομι-
κούς και συνοριακούς σταθμούς». 

Η αρμόδια διεύθυνση διευκρι-
νίζει, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2
του ίδιου νόμου, για το έργο των
λεωφορείων των ΚΤΕΛ προβλέπε-
ται ότι «διενεργούν κατ’ αποκλει-
στικότητα το μεταφορικό έργο
των τακτικών γραμμών, όπως αυ-
τές ορίζονται στο ν.δ. 102/1973

(ΦΕΚ 178Α) έναντι κομίστρου κατ’
επιβάτη».  Η Περιφερειακή Διεύ-
θυνση επισημαίνει ότι «εφόσον ο
νομοθέτης παραχώρησε διακριτά,
αποκλειστικά και αναμφίβολα τη
μεταφορά από και προς αεροδρό-
μια στα Δημόσιας χρήσης τουρι-
στικά λεωφορεία και το συγκοινω-
νιακό έργο στο ΚΤΕΛ, θα πρέπει
να ελεγχθεί η νομιμότητα διακίνη-
σης επιβατών κρουαζιερόπλοιων
από το αστικό ΚΤΕΛ, που σε αυτή
την περίπτωση συνιστά υποκλοπή
του έργου των τουριστικών λεω-
φορείων και ενόσω ο νόμος επι-
φυλάσσει σε αυτά μόνο την εκτέ-
λεση συγκοινωνιακού έργου».  Η
αρμόδια διεύθυνση εφιστά την

προσοχή των Αρχών και παρακα-
λεί για τη συμβολή στον έλεγχο
της δραστηριότητας αυτής «που
καταλύει κάθε έννοια των Αρχών
του διοικητικού δικαίου και φέρνει
σε απόγνωση τους υφιστάμενους
άνιση μεταχείριση νόμιμους ιδιο-
κτήτες τουριστικών λεωφορείων». 

Η υπηρεσία, άλλωστε, εκφράζει
την άποψη η «σύμβαση οργανω-
μένου ταξιδιού με κρουαζιερό-
πλοια να περιλαμβάνει (με νομο-
θετική παρέμβαση) υποχρεωτικά
την μεταφορά των επιβατών στο
πλησιέστερο του λιμένος αστικό
κέντρο με τουριστικό λεωφορείο –
εφόσον δεν έχει επιλεγεί άλλος
προορισμός από τον επιβάτη
ώστε το επίπεδο παροχής τουρι-
στικών υπηρεσιών να παραμείνει
υψηλό». 

ΕΡΤ1
10:00 Επικοινωνία, 12:00 Ειδήσεις,
13:00 Συνδέσεις, 15:00 Ειδήσεις,
16:00 Covid 19: Συνεχής Ενημέ-
ρωση, 17:30 Ειδήσεις, 18:00 Covid
19: Συνεχής Ενημέρωση, 19:00 Ειδή-
σεις, 20:40 10, 22:00 Ο τυχεράκιας,
23:30 Ειδήσεις, 23:45 Fargo,  00:45
Αβίτσι, 02:30 Ταξιδεύοντας στην Ελ-
λάδα,   03:05 Fargo, 04:00 Αβίτσι,
05:45 Σαν σήμερα τον 20ο αιώνα.

ΕΡΤ2
06:00 Ο παράδεισος των κυριών,
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 ξύλινα σπαθιά,   14:30 Στα φτερά
του έρωτα,  16:00 Έξι αδελφές,
18:00 Ο παράδεισος των κυριών,
18:45 Εντός Αττικής,   19:00 Ακολου-
θία Δ' Χαιρετισμών LIVE, 21:00 Η
αυλή των χρωμάτων, 23:00 Καταπλη-
κτικές γυναίκες, 00:50 Ροξάν Λόουιτ -
Μαγικές Στιγμές, 01:50 Η ιστορία
πίσω από τον μύθο,  02:50 Η αυλή
των χρωμάτων, 04:40 Στα φτερά του
έρωτα. 

STAR
06:00 Αλήθειες με τη Ζήνα, 07:30
Shopping Star, 09:00 Στη φωλιά των
Κου Κου, 12:00 Αλήθειες με τη Ζήνα,
14:00 Ντετέκτιβ Μονκ,  15:00 Ειδή-
σεις, 15:50 Shopping Star, 17:30 Elif,
18:30 Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα, 18:40 Ο τροχός της τύχης,
19:50 Ειδήσεις, 21:00 Η διάσωση,
00:00 Contagion, 02:15 D -Tox,
04:30 Psych Psych. 

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 αδύναμος κρίκος, 19:50 Ειδή-
σεις, 21:30 8 λέξεις,  22:30 Ραντεβού
στον αέρα, 00:45 After Dark, 01:45
Η απρόσκλητη, 03:15 Deadly
Women, 04:15 Αταίριαστοι.

OPEN BEYOND
09:50 Ευτυχείτε, 13:00 Ειδήσεις,
14:00 Μεσημέρι Yes, 15:30 Θυρίδα
τηλεπώλησης, 15:45 Η θεία απ' το Σι-
κάγο, 17:45 Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα, 18:00 Open Ελλάδα, 19:30
Open News, 21:00 Οιωνός (Signs),
23:30 Criminal Minds, 01:30 Travel
Guide, 02:30 The Betrayed, 04:30
Ελληνικό πρόγραμμα.

ALPHA
06:00 Θυρίδα τηλεπώλησης, 06:30
Παπιοπεριπέτειες, 07:30 Fancy
Nancy Clancy,  08:00 Happy Day
στον Alpha, 10:30 Εκτός γραμμής
στον Alpha, 12:15 Ειδήσεις, 13:00
Ελένη, 15:30 Kitchen Lab, 16:30 Εν-
τιμότατοι... κερατάδες,  17:40 Δελτίο
ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα,
17:50 Deal, 19:00 Κεντρικό δελτίο

ειδήσεων, 20:00 Οι εξελίξεις για τον
Κορονοϊό, 21:00 Μην αρχίζεις τη
μουρμούρα, 21:50 Βαϊάνα, 23:50
Φως στο τούνελ, 02:30 Οδηγός καλής
ζωής, 03:15 Αληθινοί έρωτες, 04:00
Deal, 04:45 Θυρίδα τηλεπώλησης,
05:15 Divided.

ΑΝΤ1

06:00 Καλημέρα Ελλάδα, 10:00
Πρωινή Ενημέρωση, 13:00 Ειδήσεις,
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης,
15:00 Ρουκ Ζουκ, 16:00 Ειδήσεις
στη νοηματική γλώσσα, 16:15 Εγκλή-
ματα, 17:15 Still Standing, 18:45 Ει-
δήσεις, 21:00 Το Καφέ της Χαράς,
22:00 Άγριες μέλισσες,  00:00 Ρόνιν,
02:15 Vice on Hbo,  03:00 Έρωτας,
05:00 Ιδιαιτέρα για κλάματα.

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 Η νύφη το 'σκασε,
02:50 Είμαστε Στον Αέρα, 03:50 Επι-
φάνεια, 04:50 Ο Πέτρος και τα κορί-
τσια του, 05:20 Παράλληλοι δρόμοι,
06:00 Η ώρα η καλή.

CRETA CHANNEL

07:00 Ίασις, 08:00 On Air, 10:30
Beauty Box by Oasis Med, 11:00 On
Air, 14:00 Ίασις, 15:00 On Air,
16:00 Eνημερωτικός μαραθώνιος για
τον κοροναϊό, 19:00 Beauty Box by
Oasis Med, 19:30 Eνημερωτικός μα-
ραθώνιος για τον κοροναϊό, 21:30
On Air, 00:00 Eνημερωτικός μαρα-
θώνιος για τον κοροναϊό, 05:30 On
Air,.

ΚΡΗΤΗ TV

06:30 Ubos, 07:00 Giormiti, 07:30
Sissi η μικρή πριγκίπισσα, 08:00
Πάνω από όλα η υγεία μας, 09:30
Παιδική ταινία,  11:00Γάμος με το
όλα του, 12:00 Ιστορίες γης, 13:00
Πας μαγειρεύοντας, 14:00 Bake my
day, 14:30 Eιδήσεις, 15:00 Καλό με-
σημέρι, 17:30 Auto Stop, 17:55
Κρήτη σήμερα, 19:20 Χαιρετισμοί,
20:30 Ειδήσεις, 21:45 Ταξίδια στον
όμορφο κόσμο, 22:00 Αντιθέσεις,
01:00 Καλό μεσημέρι, 03:30 Ειδή-
σεις, 04:30 Κρήτη σήμερα.

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

05:30 Tέρατα της θάλασσας, 06:30
Ειδήσεις, 08:00 Στο κόκκινο, 09:00
Ποκχόντας, 10:00 Χαμένος κόσμος-Η
μαύρη μαγεία,10:30 Xάιντι,11:00
Τηλεπωλήσεις,  14:00 Mama Mia,
15:00 Ειδήσεις, 16:00 Στο Κόκκινο,
17:00 Mama mia, 18:00 Ειδήσεις,
19:00 Δ’ Χαιρετισμοί-απευθείας με-
τάδοση, 20:30 Ειδήσεις, 22:10 Δο-
ξάρια και σκαρόφτερα, 00:10 03:30
Περπατώντας με τα θηρία, 04:00
Walking in the blood, 04:30 Wire in
the blood.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
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Ζητούν προστασία της Ένωσης 
Την αλλαγή της Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου προ-
κειμένου να ενταχθούν στα
ευεργετήματα και οι αγροτικές
ενώσεις και συνεταιρισμοί της
Κρήτης, ζητά με επιστολή της
προς όλους τους συναρμόδιους
η Ένωση Ηρακλείου.  Σε επι-
στολή που παραλαμβάνουν ο
υπουργός Οικονομικών, ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
ο υπουργός Ανάπτυξης και ο
υπουργός Εργασίας, τονίζεται
ότι η μη ένταξη των οργανώ-
σεων και ειδικότερα της Ένω-
σης Ηρακλείου στις ευεργετικές
διατάξεις του νόμου, θα οδηγή-
σει στην οικονομική δυσπραγία
της Οργάνωσης και των συνε-
ταιρισμών – μελών της, των πα-
ραγωγών, αλλά και των εργαζό-
μενων της, με κίνδυνο ακόμα
και την οικονομική της κατάρ-
ρευση.  «Θεωρούμε ότι τα μέ-
τρα τα οποία έχουν ληφθεί έως
σήμερα προτίθενται να ανα-
κουφίσουν μεγάλη μερίδα του
οικονομικά ενεργού πληθυ-
σμού της χώρας μας» αναφέρε-
ται στη σχετική επιστολή όπου
και προστίθεται: «Παρ’ όλα
αυτά, χρήζουν περαιτέρω εξει-
δίκευσης προκειμένου να μην
οδηγήσουν σε οικονομική στρέ-
βλωση της αγοράς που βασικό
πυλώνα της αποτελεί ο πρωτο-
γενής τομέας παραγωγής και
κύριοι εκφραστές του οι ενώ-

σεις και οι Αγροτικοί Συνεταιρι-
σμοί. 

Συγκεκριμένα, η πλειονότητα
των συνεταιριστικών οργανώ-
σεων και των συναφών επιχει-
ρήσεων ιδιαίτερα στο νησί μας
έχουν σαν δραστηριότητα με
τα περισσότερα έσοδα την πα-
ραγωγή οίνου και την παροχή
υπηρεσιών αγρότη μέσω φο-
ρέων ΟΣΔΕ. Παρ’ όλα αυτά
λόγω της σωστής μεν αλλά ελλι-
πούς πράξης νομοθετικού πε-
ριεχομένου, οι εν λόγω Οργα-
νώσεις δεν μπορούν να
υπαχθούν στις ευεργετικές δια-
τάξεις του παραπάνω νομοθε-
τήματος λόγω της μη επιλεξιμό-
τητας των ΚΑΔ που αποτελούν
την κύρια πηγή εσόδων.  Ανα-
λυτικότερα η ΑΕΣ Ένωση Ηρα-
κλείου απασχολεί 90 και πλέον
εργαζόμενους με συμβάσεις
αορίστου και ορισμένου χρό-
νου. Σεβόμενη το προσωπικό
της και τους παραγωγούς της
έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα
που αφορούν την υγιεινή στους
χώρους εργασίας της. Παράλ-
ληλα, η αναστολή από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων της υποβολής
Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης
συρρικνώνει τον κύκλο εργα-
σιών της Οργάνωσης, ο οποίος
κρίνεται από μεγάλη εποχικό-
τητα λόγω των δραστηριοτήτων
της». 

Τι θα γίνει με τα λεωφορεία 

Συνεχίζεται η κόντρα 
με τους πρατηριούχους

Συνεχίζεται η κόντρα πρατηριούχων και κυβέρ-
νησης, με αφορμή τα προβλήματα που έχουν δη-
μιουργηθεί στην κατανάλωση καυσίμων και στην
άρνηση της κυβέρνησης να στηρίξει τον συγκεκρι-
μένο κλάδο. Με νέα ανακοίνωση της η Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσί-
μων τονίζει πως αποδεδειγμένα πλέον, όπως
προκύπτει από το σύστημα εισροών – εκροών κα-
ταγράφεται πτώση του τζίρου που ξεπερνά το 60
%, ενώ η κυβέρνηση «κωφεύει» στα προβλήματα
του κλάδου. «Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατη-
ριούχων Εμπόρων Καυσίμων έχει επισημάνει από
τις 17 Μαρτίου με επιστολές προς την Κυβέρνηση
και τα αρμόδια Υπουργεία, τα προβλήματα και τις
επιπτώσεις στους εργαζόμενους, από την παρα-
μονή σε ολοήμερη άνευ αντικειμένου λειτουργία
των πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας»
τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση όπου και προ-
στίθεται:  «Μετά τη λήψη των μέτρων, με το υπο-
χρεωτικό κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων και την
απαγόρευση της κυκλοφορίας για την αντιμετώ-
πιση διάδοσης του κοροναϊού, μας είναι αδια-
νόητο να κατανοήσουμε την Κυβερνητική απρα-
ξία στις συγκεκριμένες προτάσεις της Π.Ο.Π.Ε.Κ.
Με αποδεδειγμένα πλέον καθημερινά από το σύ-
στημα εισροών-εκροών, της δραματικής πτώσης
του τζίρου από 60% και πάνω στο σύνολο σχεδόν
των πρατηρίων ζητήσαμε:

1. Την οικονομική ενίσχυση των πρατηρίων για
μισθοδοσία εργαζομένων και επιδότηση ενοικίων.

2. Τον περιορισμό των ωρών λειτουργίας τους
καθημερινά.

3. Την αναστολή λειτουργίας των πλυντηρίων
για την προστασία των εργαζομένων».

Υπενθυμίζεται, ότι αντίστοιχα αιτήματα έχουν
καταθέσει προς τα συναρμόδια υπουργεία και οι
Σύλλογοι της Κρήτης, κάνοντας σαφές το μέγεθος
του προβλήματος.

«Δυστυχώς, όμως, τα αρμόδια Υπουργεία κω-
φεύουν και απαξιούν να μας απαντήσουν αιτιολο-
γημένα, για τις επισημάνσεις και τις προτάσεις
μας. Πολλοί συνάδελφοι μας βρίσκονται, ήδη, σε
οικονομική απόγνωση» τονίζεται στην ανακοί-
νωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, με την επι-
σήμανση ότι «με την ανεξήγητη συμπεριφορά
τους οδηγούν σε κλείσιμο μεγάλο  αριθμό οικογε-
νειακών πρατηρίων,  αφήνοντας τον έλεγχο και
της  λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών, στα μονο-
πωλιακά σχέδια   των μεγάλων πετρελαϊκών ομί-
λων».       

Συνεχίζεται η κόντρα πρατηριούχων-κυβέρνησης

Χωρίς τέλος η κόντρα με τα ταξί
Φαίνεται πως η κόντρα ιδιοκτητών ταξί και αστικού ΚΤΕΛ με

φόντο την είσοδο αστικών λεωφορείων στο λιμάνι δεν έχει τέλος,
αφού μετά τις σκληρές ανακοινώσεις του Σωματείου Ιδιοκτητών
Ταξί, έρχεται η απάντηση από το ΚΤΕΛ.  Υπενθυμίζεται ότι το Σω-
ματείο Ιδιοκτητών είχε κάνει με ανακοίνωση του λόγο για μεθο-
δεύσεις στο λιμάνι, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις εναν-
τίον της διοίκησης των ΚΤΕΛ.  «Κανονικά δεν θα έπρεπε το Δ.Σ.
του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. να ασχοληθεί με την Απαράδεκτη- υβρι-
στική και ΑΝΗΘΗΚΗ ανακοίνωση του Σωματείου ταξί όμως για
αποκατάσταση της αλήθειας και της πραγματικότητας είμαστε
υποχρεωμένοι να απαντήσουμε» αναφέρεται μεταξύ άλλων σε
σχετική ανακοίνωση όπου και προστίθεται: «Και ερωτούμε:

1) Από πού «αγόρασαν» τα ταξί το λιμάνι και δεν έχει δικαίωμα
το Αστικό ΚΤΕΛ να μπει μέσα;

2) Γιατί στερούν το δικαίωμα επιλογής μέσου μετακίνησης από
τον Ηρακλειώτη ή επισκέπτη κατά την από και προς το λιμάνι με-
τακίνηση του;

3) Γιατί είναι υποχρεωμένος ο πολίτης να χρησιμοποιεί μόνο
το ταξί από και προς το λιμάνι και όχι το Αστικό ΚΤΕΛ με το μι-
κρότερο κόστος;

4) Γνωρίζουν ότι στα Χανιά στο λιμάνι αλλά και σε όλα τα Λι-
μάνια δίπλα από το καράβι ξεκινούν τα ταξί, το Υπεραστικό αλλά
και το Αστικό ΚΤΕΛ παρέχοντας στο πολίτη το δικαίωμα της επι-
λογής;

5) Γιατί τα ταξί στο Ηράκλειο στο λιμάνι δε χρησιμοποιούν την
αφετηρία που τους έχει ορίσει ο ΟΛΗ αλλά σταθμεύουν δίπλα
στα καράβια;

6) Γιατί στο Λιμάνι του Ηρακλείου απαγορεύεται να είναι μέσα
το Αστικό ΚΤΕΛ ενώ είναι μέσα τα ταξί και τα τουριστικά λεωφο-
ρεία αλλά και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ;

7) «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ» ζητούν οι ταξιτζήδες για να είναι
μόνο αυτοί μέσα αλλά το Αστικό ΚΤΕΛ έξω;

Τέλος για τα περί δόλων και μεθοδεύσεων και προσωπικού
συμφέροντος σας γνωρίζουμε ότι η Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ηρακλείου
Α.Ε. έχει 43.000(σαράντα τρεις χιλιάδες) μετοχές τις οποίες
έχουν 149 μέτοχοι κανένας εκ των οποίων δεν έχει πάνω από
1.000 (χίλιες) ο δε ο πρόεδρος του Κ.Τ.Ε.Λ. έχει πολύ λιγότερες
από 1.000 (χίλιες)». 

Τ
η δική του μάχη κατά
του κοροναϊού δίνει το
Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο, που
αποδεικνύει ότι βρί-

σκεται πάντα δίπλα στις ανάγκες
της κοινωνίας. Με την τεχνολο-
γική υποδομή και την τεχνογνω-
σία που κατέχει, προετοιμάστηκε,
ώστε να συμβάλει στη δύσκολη
κατάσταση της χώρας μας, λόγω
της πανδημίας. 

Ένα από τα βασικά προβλή-
ματα σε χώρες με μεγάλη έξαρση,
είναι η έλλειψη αναλώσιμου ιατρι-
κού υλικού, καθώς η παγκόσμια
παραγωγή δεν επαρκεί να καλύ-
ψει τη πρωτοφανή ζήτηση. Ακόμα
και σε αναλώσιμα που έχουν πα-
ραγγελθεί, είναι πιθανό ο χρόνος
επανατροφοδότησης των νοσοκο-
μείων να αποτελέσει κρίσιμη πα-
ράμετρο τόσο για τους ασθενείς
όσο και για το προσωπικό. 

Δύο βασικά ιατρικά εξαρτή-
ματα/αναλώσιμα, για τα οποία
παρατηρείται μεγάλη έλλειψη
παγκοσμίως λόγω της πανδημίας,
είναι οι βαλβίδες των αναπνευ-
στήρων των διασωληνωμένων
ασθενών καθώς και οι προστατευ-
τικές μάσκες προσώπου του ιατρι-
κού και νοσηλευτικού προσωπι-
κού, υλικά τα οποία απαιτούν
αντικατάσταση σε σύντομα χρο-
νικά διαστήματα, για λόγους υγι-
εινής και ασφάλειας τόσο των
ασθενών, όσο και του προσωπι-
κού. 

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανε-
πιστήμιο, αξιοποιώντας την υπο-
δομή και την υπερδεκαετή τεχνο-
γνωσία που έχει, κατάφερε να
κατασκευάσει βαλβίδες αναπνευ-
στήρων και προστατευτικές μά-
σκες προσώπου με την τεχνολογία
της τρισδιάστατης εκτύπωσης,
προβάλλοντας το βαθμό των δυ-
νατοτήτων του και δείχνοντας ότι

μπορεί να ανταποκριθεί σε μια
κρίσιμη χρονική στιγμή, συμπλη-
ρώνοντας πιθανή έλλειψη αντί-
στοιχου ιατρικού υλικού στο μέλ-
λον. 

Για την κατασκευή των βαλβί-
δων και των προστατευτικών μα-
σκών προσώπου, το τρισδιάστατο
γεωμετρικό μοντέλο από το λογι-
σμικό CAD/CAM, μεταφέρθηκε

στη μηχανή τρισδιάστατης εκτύ-
πωσης και η κατασκευή των εξαρ-
τημάτων ολοκληρώθηκε σε σύν-
τομο χρονικό διάστημα. Η
συγκεκριμένη διαδικασία παρέχει
την απαιτούμενη ευελιξία, ώστε
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
σε άλλους παρόμοιους ή αντίστοι-
χους τύπους ιατρικού υλικού. Δεν
μπορεί ως μέθοδος να υποστηρί-

ξει μαζική παραγωγή, μπορεί
όμως να καλύψει έκτακτες ανάγ-
κες, εφόσον αυτό χρειαστεί. 

Τόσο οι βαλβίδες των αναπνευ-
στήρων των ασθενών όσο και οι
προστατευτικές μάσκες προσώ-
που του ιατρικού και νοσηλευτι-
κού προσωπικού εκτυπώθηκαν
τρισδιάστατα, χρησιμοποιώντας
ως υλικό εκτύπωσης το πολυγαλα-

κτικό οξύ (PLA). Πρόκειται για ένα
βιοσυμβατό και εύκολα αποστει-
ρώσιμο και πιστοποιημένο πολυ-
μερές, το οποίο χρησιμοποιείται
ευρέως στην ιατρική, στη βιοϊα-
τρική και στην εμβιομηχανική. Ει-
δικά για τις βαλβίδες υλοποιήθη-
καν διάφορα μεγέθη. Τα
πρωτότυπα όπως και τα αντίτυπα
που τυχόν χρειαστούν είναι πλή-

ρως λειτουργικά. 
Όλα αυτά υλοποιήθηκαν στο

Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακρι-
βείας, Αντίστροφης Μηχανικής
και Εμβιομηχανικής της Σχολής
Μηχανικών του Πανεπιστημίου
για τον ποσοτικό προσδιορισμό
του βαθμού ετοιμότητας και των
δυνατοτήτων του εργαστηρίου.
Την προσπάθεια προετοίμασε και

ολοκλήρωσε επιστημο-
νική ομάδα, αποτελού-
μενη από τον καθηγητή
και διευθυντή του εργα-
στηρίου Δρ. Νεκτάριο
Βιδάκη, τον επίκουρο
καθηγητή Δρ. Μάρκο
Πετούση και τον υποψή-
φιο διδάκτορα Μανόλη
Βελιδάκη, όλοι προερ-
χόμενοι από το τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανι-
κών του Πανεπιστημίου.
Την όλη διαδικασία πα-
ρακολούθησαν συμβου-
λευτικά οι ιατροί Γιώργος
Στεφανουδάκης και Μι-
χάλης Κοντοπόδης, συ-

νεργάτες του Εργαστηρίου σε θέ-
ματα εμβιομηχανικής και
βιοϊατρικής. 

Ο ρόλος του εργαστηρίου είναι
υποστηρικτικός σε μια πιθανή κρί-
σιμη κατάσταση, όπου θα αξιο-
ποιηθεί η υπάρχουσα υποδομή
και τεχνογνωσία για αυτό το
σκοπό. Επίσης, το εργαστήριο
μπορεί να μεταφέρει τεχνογνωσία
σε ιδρύματα και ιδιώτες, καθώς
και να υποστηρίξει τον ποιοτικό
έλεγχο αντίστοιχων πρωτοβου-
λιών.  Όπως τονίζει ο πρύτανης
Νίκος Κατσαράκης, το Ελληνικό
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο επεν-
δύει στην επιστήμη και στην τε-
χνολογία, παράγοντας γνώση, τε-
χνογνωσία και καινοτομία. Όλα
τα παραπάνω γίνονται επ' ωφέ-
λεια της κοινωνίας και της οικονο-
μίας της χώρας. Πόσο μάλιστα,
όταν πρόκειται για θέματα δημό-
σιας υγείας, όπου το ίδρυμα προ-
ετοιμάστηκε, ώστε να καλύψει με
τις δυνάμεις του τυχόν  κενά και
ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυ-
σίδα του αναλώσιμου ιατρικού
υλικού, λόγω της αιχμής της ζήτη-
σης που προκαλεί η πανδημία σε
διεθνές επίπεδο. 

Το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. προσφέρει τα δικά του όπλα στη μάχη κατά του κοροναϊού

Έτοιμο να βοηθήσει με εξοπλισμό το ΕΛΜΕΠΑ

Τα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση, στην
εποχή του κοροναϊού, παρουσίασε στους
υπευθύνους των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης η υπουργός Παιδείας, κ. Νίκη Κερα-
μέως, η οποία παρέλειψε να αναφερθεί στα
τεχνικά προβλήματα που συναντούν οι εκ-
παιδευτικοί και μαθητές. Η υπουργός συνο-
μίλησε διαδοχικά με τους κ.κ. Νικόλαο Φίλη
από το ΣΥΡΙΖΑ, Χαρά Κεφαλίδου από το ΚΙ-
ΝΑΛ, Κυριάκο Ιωαννίδη από το ΚΚΕ, Δήμη-
τρα Κρητικού από την Ελεύθερη Λύση, Γε-
ράσιμο Λυμπεράτο από το Μέρα 25, και
τους ενημέρωσε αναλυτικά για όλους τους
άξονες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Αναφέρθηκε στην προτεραιότητα που

έχει δοθεί στο Λύκειο και ιδιαίτερα στους
υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων,
από τους οποίους ξεκίνησαν τα εξ αποστά-
σεως ζωντανά μαθήματα. Υποστήριξε, πως
οι μαθητές μπορούν να συνδεθούν μέσω
διαδικτύου αλλά και τηλεφώνου, ώστε να
μην αποκλείεται κανείς. Σύμφωνα με την
υπουργό, η σύγχρονη εκπαίδευση έχει ήδη
επεκταθεί σε όλα τα Λύκεια της χώρας, ολο-
κληρώνονται αυτήν την εβδομάδα και οι
επιμορφωτικές δράσεις για τα Γυμνάσια της
χώρας και έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή
και σε Δημοτικά της χώρας. Ακόμα, ενημέ-
ρωσε τους υπευθύνους παιδείας σχετικά με
τη λειτουργία των πλατφορμών του Υπουρ-

γείου Παιδείας (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,
E-class, E-me) και το υπάρχον ψηφιακό εκ-
παιδευτικό υλικό (Φωτόδεντρο, Αίσωπος, E-
books), ενημέρωσε για την εκθετική αύξηση
εγγραφών του μαθητικού δυναμικού και για
τη συστηματική αναβάθμιση των συστημά-
των, που θα παραμείνουν και μελλοντικά.
Σύμφωνα με την υπουργό, η ασύγχρονη εκ-
παίδευση εφαρμόζεται ήδη σε όλες τις βαθ-
μίδες της εκπαίδευσης. Οι υπεύθυνοι Παι-
δείας ενημερώθηκαν για την άμεση
δρομολόγηση της εκπαιδευτικής τηλεόρα-
σης (μέσω καναλιού της ΕΡΤ), που θα
αφορά πρωτίστως τους μαθητές πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης.

Ενημέρωση για την ύλη
Στοιχεία για την ύλη που έχει διδαχθεί μέ-

χρι την αναστολή  λειτουργίας των σχολείων
ζητά από τα Λύκεια το Υπουργείο Παιδείας.
Με εγκύκλιο που υπογράφει η υπουργός, κ.
Σοφία Ζαχαράκη, ζητά ως τις 31 Μαρτίου
να αναφέρονται όλα τα στοιχεία για τους
μαθητές που θα δώσουν πανελλήνιες.

Η Κεραμέως ενημέρωσε τα κόμματα
Η κ. Κε-
ραμέως
ενημέρω-
σε τους
υπεύθυ-
νους Παι-
δείας για
την εξ
αποστά-
σεως εκ-
παίδευση

Ο πρύτανης του Ιδρύματος, 
κ. Νίκος Κατσαράκης
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Ελκυστικό 
επιτόκιο 
έως 1%

Σ
τον χώρο ενός νεκρο-
τομείου συνειδητοποι-
είς τη συντριβή της
ζωής απέναντι στο ν
θάνατο… Ουδείς

άτρωτος και ανίκητος…  Ο θάνα-
τος έχει πολλά πρόσωπα, πολλές
αιτίες και μία χαρακτηριστική μυ-
ρωδιά… Οι ιατροδικαστές και οι
συνεργάτες τους έχουν κάνει,
κατά κάποιο τρόπο, ανακωχή μαζί
του.  Δεν φοβούνται τον θάνατο
αλλά τον σέβονται. Τον κοιτούν
κατάματα, τον μελετούν, τον κατα-
νοούν, τον ερμηνεύουν… Είναι
σαν να υπάρχει μία ιερή συμφω-
νία ανάμεσά τους… Ο νέος Covid-
19 έρχεται να ανατρέψει αυτές τις
ισορροπίες και να διαταράξει
ακόμα και τις σχέσεις μας με τους
νεκρούς. Καθορίζει απόλυτα την
τελευταία ανάσα, το τελευταίο
“αντίο” αλλά και τον τρόπο με τον
οποίο θα πρέπει να προσεγγίζον-
ται πλέον οι σοροί για τη διαδικα-
σία του ενταφιασμού. Πέραν από
το καθαρά ανθρώπινο στοιχείο,
υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα,
διαδικασίες και πρωτόκολλα που
πρέπει να τηρούνται για την προ-
στασία όλων. Η περίπτωση του
42χρονου Γερμανού καθηγητή,
του πρώτου θύματος από κορο-
ναϊό στην Κρήτη, έθεσε άπαντες
τετ-α-τετ με τη νέα πραγματικό-
τητα. 

Η «Π» επικοινώνησε με την επί-
κουρη καθηγήτρια Ιατροδικαστι-
κής του Πανεπιστημίου Κρήτης,
υπεύθυνη του νεκροτομείου στο
ΠΑΓΝΗ και επιστημονικά υπεύ-
θυνη της Μονάδας Ιατροδικαστι-
κής, κ. Έλενα Κρανιώτη, την οποία
ρωτήσαμε γι’ αυτή τη νέα πραγ-
ματικότητα». Ποια είναι ακριβώς η

διαδικασία που ακολουθείται
και  τι θα συμβεί στην απευκταία
περίπτωση που υπάρξουν περισ-
σότεροι νεκροί;

Πτωματοσακούλες 
ερμητικά κλειστές…

Όπως εξηγεί η κ. Κρανιώτη, η
νεκροτομή αποφεύγεται καθ’ υπό-
δειξη του ΕΟΔΥ σε περίπτωση νε-
κρού λόγω πιθανής, ύποπτης ή
επιβεβαιωμένης λοίμωξης από τον
κοροναϊό.

«Η σορός ήδη στη ΜΕΘ όπου
έχει καταλήξει ο ασθενής τοποθε-
τείται σε δύο πτωματοσακούλες
ερμητικά κλειστές, οι οποίες απο-
λυμαίνονται εξωτερικά. Οι πτωμα-
τοσακούλες δεν ανοίγονται ποτέ
ξανά, σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ. Ενημερώνεται τηλεφωνικά
το νεκροτομείο για την επικείμενη
μεταφορά της σορού. Το προσω-
πικό του νεκροτομείου λαμβάνον-
τας όλα τα μέτρα ατομικής προ-
στασίας (ολόσωμες φόρμες,
γάντια, FFP3 μάσκες κτλ) παρα-
λαμβάνει τη σορό. Έχει προηγηθεί
η ενημέρωση των συγγενών από
τους ιατρούς της ΜΕΘ και η επι-
λογή του γραφείου τελετών από

τους οικείους, ώστε την κατά το
δυνατόν γρήγορη πραγματοποί-
ηση της ταφής. Σύμφωνα με τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ, απαγορεύεται
κάθε αισθητική παρέμβαση ή τα-
ρίχευση του πτώματος. Σε περι-
πτώσεις περισσοτέρων θανάτων
από τον κοροναϊό, φυλάσσονται
οι σοροί προσωρινά και για το δυ-
νατόν ελάχιστο χρονικό διάστημα
σε ψυκτικούς θαλάμους.   Μετά
την παραλαβή της σορού από το
γραφείο τελετών, το νεκροτομείο,
όπως και οι ψυκτικοί θάλαμοι απο-
λυμαίνονται.

Σε περίπτωση συρροής μεγά-
λου αριθμού νεκρών στα νεκροτο-
μεία των νοσοκομείων αναφοράς
θα υπάρξει πρόβλημα προσωρι-
νής αποθήκευσης των σορών και
θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη
για επιπλέον εξοπλισμό ατομικής
προφύλαξης αλλά και για την επί-
ταξη container με ψυκτικούς θαλά-
μους αν οι υπάρχοντες δεν επαρ-
κούν.

Ερ: Τι κινδύνους εγκυμονεί για
το προσωπικό και τη λειτουργία

ενός νεκροτομείου η παρατετα-
μένη παραμονή μίας σορού μο-
λυσμένης από τον ιό; Συμφωνείτε
ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νο-
μοθετική πράξη που να επιβάλλει
το σφράγισμα της σορού και την
παραλαβή της για ταφή με συνο-
πτικές διαδικασίες; 

Απ: Ο ιός SARS-CoV-2 είναι ιός
RNA που μεταλλάσσεται εύκολα.
Η συμπεριφορά του στο νεκρό
σώμα δεν είναι γνωστή αλλά είναι
γνωστό πως παραμένει σε επιφά-
νειες για μέρες. Για τον λόγο αυτό
πρέπει να λαμβάνονται ειδικές
προφυλάξεις κατά τη μεταφορά
της σορού όπως αναφέρθηκαν
παραπάνω και συνιστάται η γρή-
γορη ταφή. Σε κάποιες χώρες
όπως η Νότιος Αφρική, που μάλι-
στα δεν έχει ακόμη κανένα νεκρό
από τον ιό, έχει ήδη γίνει νομοθε-
τική ρύθμιση ώστε ακόμη και τα
ύποπτα/πιθανά COVID-19 περι-
στατικά να αποτεφρώνονται σε λι-
γότερο από 24η από τον θάνατο.
Είναι προσωπική άποψη  αλλά πι-
στεύω πως επιβάλλεται να υπάρξει
νομοθετική πράξη για την επιτά-
χυνση των διαδικασιών σε CO-
VID-19 θανάτους με γνώμονα τη
δημόσια υγεία και την προστασία
του προσωπικού των νοσοκο-
μείων αναφοράς.

Ερ: Τι γίνεται στις περιπτώσεις
που οι θανόντες είναι ξένοι υπή-
κοοι και οι οικογένειές τους ζη-
τούν επαναπατρισμό. Ποιος ενη-
μερώνει τους οικείους και ποια
είναι η προβλεπόμενη διαδικασία
για την έγκριση ταφής; 

Απ: Σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ, απαγορεύεται κάθε αισθη-
τική παρέμβαση ή ταρίχευση του
πτώματος και ως εκ τούτου κανέ-

νας επαναπατρισμός δεν δύναται
να πραγματοποιηθεί, καθώς η τα-
ρίχευση είναι απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για να μεταφερθεί με
οποιοδήποτε μέσο μία σορός. Το
προσωπικό του νεκροτομείου συ-
νεργάζεται και επικοινωνεί με το
Προξενείο του αντίστοιχου κρά-
τους, το οποίο στη συνέχεια ενη-
μερώνει την οικογένεια του εκλι-
πόντος.

Το πιστοποιητικό θανάτου εκδί-
δεται από τους ιατρούς της ΜΕΘ
και κατατίθεται από συγγενείς  ή
από το εξουσιοδοτημένο γραφείο
τελετών στο Ληξιαρχείο προκειμέ-
νου να εκδοθεί η άδεια ταφής, η
οποία είναι απαραίτητη για να
πραγματοποιηθεί η ταφή στο νε-
κροταφείο  τηρώντας ειδικούς κα-
νονισμούς ενταφιασμού.

Ερ:  Μετά από κάθε περιστα-
τικό, ακολουθείται διαδικασία
απολύμανσης; Πώς προστα-
τεύονται όσοι δουλεύουν και
μπαίνουν στον χώρο του νεκρο-
τομείου; 

Απ: Μετά από κάθε περιστα-
τικό ακολουθείται διαδικασία
απολύμανσης στον χώρο του νε-
κροτομείου και στους ψυκτικούς
θαλάμους.

Απαιτείται η εφαρμογή εξοπλι-
σμού ατομικής προστασίας για το
προσωπικό του νεκροτομείου:
γάντια, αδιάβροχη ολόσωμη
φόρμα, μάσκα FFP3 ή N95, γυα-
λιά ή ασπίδα προσώπου. Μετά
την αφαίρεση του εξοπλισμού
ακολουθεί υποχρεωτικά υγιεινή
των χεριών.

Η εφαρμογή μέτρων ατομικής
προστασίας αφορά αυστηρά και

τους υπαλλήλους των γραφείων
τελετών που εισέρχονται στο νε-
κροτομείο για να παραλάβουν τη
σορό.

Οι συγγενείς απαγορεύεται αυ-
στηρά να εισέρχονται στο νεκρο-
τομείο. Η επικοινωνία μαζί τους
γίνεται μόνο τηλεφωνικά.

Ερ: Σε ποιες περιπτώσεις μπο-
ρεί να χρειαστεί να γίνει νεκρο-
τομή; 

Απ: Θέλω να τονίσω πως με
βάση τις πληροφορίες σχετικά με
τις διαδικασίες που ακολουθούν-
ται και σε νεκροτομεία άλλων χω-
ρών δεν γίνονται μεταθανάτια
screening για τον ιό,  οπότε όλα
τα περιστατικά θα πρέπει να αντι-
μετωπίζονται σαν δυνητικοί φο-
ρείς. Στα παθολογικά περιστατικά
και τα γνωστά Covid-19 αποφεύ-
γεται η νεκροτομή. Δεν γίνονται
νεκροτομές για να επιβεβαιώσουν
θανάτους από τον ιό ούτε φορείς
του ιού. Τα ιατροδικαστικά περι-
στατικά νεκροτομούνται με τις
απαραίτητες προφυλάξεις και σε
περίπτωση επιβεβαιωμένου CO-
VID-19 ιατροδικαστικού περιστα-
τικού θα γίνει ιατροδικαστική εξέ-
ταση με τις προφυλάξεις που
προβλέπονται ανάλογα και με τα
ερωτήματα της προανάκρισης.
Τέτοια περίπτωση δεν έχει προκύ-
ψει ακόμη, αλλά αργά ή γρήγορα
θα προκύψει. Γενικά κάθε περι-
στατικό θα πρέπει να αξιολογείται
ξεχωριστά από τον Ιατροδικαστή
και σε συνεργασία με την προ-
ανακριτική και την εισαγγελική
αρχή να αποφασίζεται η δράση
κατά περίπτωση ανάλογα και με
τις δυνατότητες και υποδομές της

Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας/Εργα-
στηρίου.

Ανησυχία και στα γρα-
φεία τελετών-Ζητούν πα-
ραλαβή των σορών με
συνοπτικές διαδικασίες 

Η καθυστέρηση για την έγ-
κριση των διαδικαστικών ταφής
του άτυχου  Andrea (μία ομολο-
γουμένως πρωτόγνωρη διαδικα-
σία) είχε ως αποτέλεσμα να μπλο-
κάρει η λειτουργία του
νεκροτομείου του ΠΑΓΝΗ, αφού
αποκλείστηκε κάθε πρόσβαση και
κάθε άλλη διαδικασία παραλαβής
σορού από γραφεία τελετών. Ο κ.
Κώστας Μπουνάκης, ιδιοκτήτης
γραφείου τελετών στο Ηράκλειο,
υπογράμμισε την ανάγκη να
υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε
οι θανόντες από κοροναϊό να
σφραγίζονται και να παραλαμβά-
νονται με συνοπτικές διαδικασίες
από τα γραφεία τελετών χωρίς να
τηρείται το πλαφόν της παρέλευ-
σης του 12ωρου. Ιδιαίτερη ανη-
συχία εκφράζεται για τις συνθήκες
ασφαλείας στο νεκροτομείο του
Βενιζελείου Νοσοκομείου που πα-
ραπέμπει, όπως σημειώνουν, σε
κοντέινερ 10 τ.μ..  «Δεν μπορούν
να τηρηθούν εκ των πραγμάτων οι
αποστάσεις ασφαλείας. Ο Θεός να
βάλει το χέρι του…». 

Ο κ. Μπουνάκης υπογράμμισε
ότι πλέον και σε περιστατικά θανά-
των σε σπίτια λαμβάνουν για την
παραλαβή των σορών όλα τα
απαραίτητα μέτρα ατομικής υγιει-
νής και ασφαλείας (γάντια, μά-
σκες, αντισηπτικά κλπ) για προλη-
πτικούς λόγους.

Σοκάρει η νέα πραγματικότητα ταφής των νεκρών

Τι απαντά η 
ιατροδικαστής
Έλενα 
Κρανιώτη 
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Θυμάμαι, όταν ήμουν μικρό
παιδί στο χωριό μου, το Κρυονέρι,
είχα βρει σε μια ποταμίδα, μια φω-
λιά αηδονιών, οι χωριανοί ακόμα
και σήμερα, τα λένε ποταμίδες.

Μόλις με πήραν χαμπάρι τα μι-
κρά “ποταμιδάκια”, έβαλαν τα νύ-
χια τους στο λαιμό τους, έτοιμα να
αυτοκτονήσουν και το παράλογο
για μένα ήταν ότι μόλις είχαν βγει
από το αυγό. Τρόμαξα, γιατί άθελα
μου, θα έκανα τόσο κακό στους μι-

κρούς αυτούς νεοσσούς αλλά και
στους γονείς τους, που για να μου
αποσπάσουν την προσοχή, έπε-
φταν στα πόδια μου και λιποθυ-
μούσαν, έτοιμα και εκείνα να θυ-
σιαστούν προστατεύοντας τα
παιδιά τους.

Πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι
τότε, τώρα είμαι παππούς τρίτης
ηλικίας, με άσπρα μαλλιά και σε
καραντίνα λόγω του φονικού Κο-
ρωναΐου.

Τώρα πια δεν μπορώ να χαϊ-
δέψω τα εγγόνια μου που μου
ανοίγουν τα χεράκια τους να τα
αγκαλιάσω και ‘γω τα αποφεύγω,
όπως και η γιαγιά τους και όταν
τους μιλάμε από το τηλέφωνο μας
λένε, “παππού, γιαγιά, μας λεί-
ψατε”.

Θυμήθηκα όμως τα αηδόνια,
που για μένα είναι το σύμβολο της
ελευθερίας του πλανήτη μας, που
στην μακρόχρονη ιστορία τους,

αφήνουν μια παρακαταθήκη  σε
εκείνους που μπορούν να τη δια-
βάσουν.

- Τίποτα κακό δεν θα υπήρχε
στην ανθρωπότητα, αν δεν παρα-
βιάζαμε τους κανόνες της φύσης
και του περιβάλλοντός μας.

*Ο Νίκος Σκουραδάκης είναι
από τους Ασσυρώτους  Μυλο-

ποτάμου το σημερινό Κρυονέρι

Οι συνθήκες έκτακτης ανάγκης τις οποίες
αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα και ο
περιορισμός  στο σπίτι, αποτελούν μια νέα
ισχυρή πρόκληση για τον ήδη απαιτητικό
ρόλο του γονιού. Η πολύωρη συμβίωση και
οι συνθήκες καραντίνας δημιουργούν μια
συνεχή πίεση  στους εφήβους, οι οποίοι
διακατέχονται από έντονη παρόρμηση να
δραστηριοποιηθούν, να βγουν έξω, να αλ-
ληλεπιδράσουν με τους συνομήλικους, γε-
γονός που μπορεί να πυροδοτήσει εντά-
σεις. Οι δυσκολίες εντείνονται από την
αυξημένη ανασφάλεια και το άγχος για τη
διατήρηση της υγείας των μελών της οικο-
γένειας.

Οι εφηβικές αντιδράσεις συχνά αναστα-
τώνουν τους γονείς και τους φέρνουν σε
απόγνωση. Για την επίτευξη κλίμα-
τος αρμονίας στην οικογένεια, εί-
ναι σημαντικό οι γονείς να γί-
νουν τα πρόσωπα εμπιστοσύνης
για τους εφήβους, ώστε εκείνοι
να μη φοβούνται να ακουμπή-
σουν πάνω τους, τους προβληματι-
σμούς και τις ανησυχίες της ηλικίας
τους. Για το λόγο αυτό, οι γονείς, χρει-
άζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
και να μην ξεχνούν ότι ο σημαντικότε-
ρος στόχος είναι η διατήρηση της καλής
σχέσης με τα παιδιά τους. Οποιαδήποτε
ανάγκη πρακτικής φύσεως, είναι λιγότερο
σημαντική από το να διατηρήσουν συ-
ναισθηματική εγγύτητα με τον
έφηβο διαμορφώνοντας κλίμα
αποδοχής, ασφάλειας και αγά-
πης. Αν για παράδειγμα, ο

έφηβος αφιερώνει πολύ χρόνο σε κονσόλες
παιχνιδιών, δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρό-
πος να αντιδράσει ο γονιός με φωνές και
αυταρχική συμπεριφορά. Είναι καλύτερο να
πλησιάσει τον έφηβο και να δείξει ενδια-
φέρον για το παιχνίδι που τον έχει συναρ-
πάσει, να ρωτήσει για το σκοπό του παι-
χνιδιού, κ.λπ. και στη συνέχεια να του
ζητήσει ευγενικά αυτό που θέλει, χωρίς έν-
ταση ή προσβλητικό ύφος. Οι έφηβοι αν-
ταποκρίνονται θετικά στα ενθαρρυντικά λό-
για, την τρυφερότητα ή  άλλες μορφές
επιβεβαίωσης.  

Είναι καθοριστική επομένως,
η ικανότητα των γονιών να
μπουν στον κόσμο του εφή-
βου και να θυμηθούν πως
ήταν οι ίδιοι ως έφηβοι και
τι προσδοκούσαν από τους
δικούς τους γονείς. Έτσι, θα
μπορέσουν να δουν το
παιδί τους με επιείκεια, να
κατανοήσουν ότι η εφηβεία
συνοδεύεται από ψυχικές εντά-
σεις, αρνητικά συναισθήματα
και ανάγκη για αμφισβήτηση.
Χρειάζεται να συνειδητο-
ποιήσουν ότι είναι δύ-
σκολο στα παιδιά να
διαχειριστούν τις

τεράστιες και ξαφνικές αλλαγές που συνο-
δεύουν την εφηβεία, και είναι φυσικό να
γίνονται ευερέθιστα, νευρικά, απαιτητικά,
υπερβολικά ευαίσθητα και ευσυγκίνητα, χω-
ρίς να το επιδιώκουν και χωρίς να είναι σε
θέση να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους.

Από την πλευρά των εφήβων, είναι ση-
μαντικό να κατανοήσουν ότι είναι απαραί-
τητο να αναλάβουν κι εκείνοι κάποιες ευθύ-
νες. Είναι σημαντικό, όσο ο έφηβος αποκτάει
νέα δικαιώματα, καθώς οδεύει προς την ενη-

λικίωση, να αποκτά και αντίστοιχες
υποχρεώσεις. Να μάθει δηλαδή, ότι το

«παίρνω» συμβαδίζει με το
«δίνω». Έτσι, είναι καλό οι γο-

νείς να θέσουν τον έφηβο αν-
τιμέτωπο με τις ευθύνες του,

σε ό,τι αφορά τη μείωση
της διασποράς του ιού και
να του προσφέρουν εναλ-

λακτικές λύσεις για να γίνει
η παραμονή στο σπίτι ευχά-
ριστη. Ταυτόχρονα, να

του αναθέσουν ευ-
θύνες που

αφορούν τα καθήκοντα στο σπίτι και ίσως
διαπιστώσουν ότι οι έφηβοι μπορούν να γί-
νουν ιδιαίτερα υπεύθυνοι και δημιουργικοί. 

Για τον προσδιορισμό των καθηκόντων
που θα αναλάβει ο έφηβος, είναι καλό να
του δοθεί η ευκαιρία να εκφράσει την προ-
τίμηση του και να ορίσει ο ίδιος τις δραστη-
ριότητες με τις οποίες θα επιφορτιστεί, τη
συχνότητα και το χρόνο διεκπεραίωσης. Για
παράδειγμα, θα μπορούσε να συμβάλει στην
καθαριότητα του σπιτιού ή να αναλάβει το
πότισμα των λουλουδιών. Οι έφηβοι, ανα-
λαμβάνοντας υποχρεώσεις και ανταποκρι-
νόμενοι σε αυτές, θα ενισχύσουν την αυτο-
πεποίθηση τους. 

Η σχέση με το γονιό επομένως, δε θα πρέ-
πει να είναι σχέση εξουσίας όπου ο ένας
διατάζει και ο άλλος αποφασίζει, αλλά σχέση
αμοιβαιότητας και αγάπης, στην οποία ο
έφηβος θα νιώθει ότι είναι ισότιμο μέλος της
οικογένειας, έχει λόγο και άποψη, μπορεί να

αναλάβει ευθύνες και ακολουθεί
κανόνες κοινούς για όλους, που
στοχεύουν στην ομαλή λει-

τουργία της οικογένειας, στη
διαφύλαξη της υγείας όλων

των μελών και την δια-
μόρφωση ευχάριστου

κλίματος κατά το
διάστημα του

περιορισμού
στο σπίτι.

Όσο και
αν φαί-

νονται
α ν η -
συχη-
τ ι κ έ ς
κ ά -

π ο ι ε ς
εφηβικές αν-

τιδράσεις, η ψύ-
χραιμη αντιμετώπιση της

κατάστασης από τους γονείς μπορεί να
αποτελέσει το κλειδί για την ισορροπία
του εφήβου και της οικογένειας συνολικά.
Και, τέλος, να μην ξεχνούν οι γονείς, ότι
είναι απαραίτητο να αφήνουν στα παι-

διά τους ανοικτό ένα παράθυρο αι-
σιοδοξίας όσο δύσκολες και αν είναι

οι συνθήκες.
Η Γιάννα Χουρδάκη είναι

ψυχολόγος

Της
Γιάννας Χουρδάκη*
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Η Ελλάδα στην δίνη πέντε κρίσεων

1. Μέσα σε 12 χρόνια η πατρίδα
μας αντιμετώπισε την παγκόσμια
και  εσωτερική οικονομική κρίση
και μάλιστα σε σφοδρό βαθμό την
τελευταία, προσφυγομεταναστών
σε δύο διαστήματα μαζική είσοδο,
αυξημένη επιθετικότητα της Τουρ-
κίας, το Μακεδονικό ζήτημα και την
πανδημία του Κοροναϊού.

2. Η χώρα μας πέτυχε τη στα-
διακά μερική έξοδο  από την
πρώτη με εξισορρόπηση των οικο-
νομικών της δεικτών κατόπιν μεγά-
λων οικονομικών θυσιών των πολι-
τών και με τη θετική συμβολή όλων
των κυβερνήσεων. Εάν υπήρχε με-
γαλύτερη πολιτική σύμπνοια και όχι
το κυνήγι της εξουσίας,  ο χρόνος
θα ήταν μικρότερος και οι θυσίες
σημαντικά λιγότερες στον τομέα
της οικονομίας.

3. Στο προσφυγομεταναστευτικό

οι επιμέρους πολιτικές διαφορές
αποδείχτηκαν απλές διαμαρτυρίες
ως αυτοσκοπός και τίποτα περισσό-
τερο. Είτε ανοικτές,  είτε κλειστές
δομές προσωρινής φιλοξενίας,  η
πραγματικότητα ότι ούτε ένα
κόμμα, ούτε μία χώρα μπορεί να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα,  έγινε
σαφές και κατανοητό έστω και κα-
θυστερημένα.

4. Η αυξημένη και ενορχηστρω-
μένη σε πολλά και νέα μέτωπα επι-
θετικότητα της γείτονος  συνδυα-
στικά και με εμπόλεμες ζώνες στην
ευρύτερη περιοχή και περισσότερο
στη Συρία αποδείχτηκε και αυτή όχι
έλλειμμα εσωτερικής πολιτικής,
αλλά  μη αποδοχή των κανόνων
του διεθνούς δικαίου από την
Τουρκία.Όλες οι κατά καιρούς πο-
λιτικές αιτιάσεις εξυπηρετούσαν και
πάλι τον αυτοσκοπό της εξουσίας.

5. Το Μακεδονικό ζήτημα παρά
τη μεγάλη πολεμική από την τότε
Αντιπολίτευση καταλάγιασε και μά-
λιστα εν μέσω ήρεμης πολιτικής κα-
τάστασης και κυβέρνησης της
πρώην Αξιωματικής Αντιπολίτευ-
σης, ενώ επί της ουσίας ουδέν πρό-
βλημα παρουσιάστηκε, έτσι ώστε
και οι αντιτιθέμενοι να μη δικαιώ-
νονται προς το παρόν και κατά
πάσα πιθανότητα και στο μέλλον.

6. Η πανδημία του Κοροναϊού
εμφάνισε στον πιο σύντομο από
όλες τις κρίσεις χρόνο την ανάγκη

ισχυρού κράτους σε όλα τα επί-
πεδα, διότι κράτος ισχυρό δεν
υπάρχει  σε στεγανά διαμερίσματά
του.Όλα τα μέρη του είναι συγκοι-
νωνούντα δοχεία.Ούτε όμως υπάρ-
χει στεγανός δημόσιος τομέας χω-
ρίς επίδραση από τον ιδιωτικό
τομέα και το αντίστροφο. Το όλο
Κράτος με μικρό ή μεγάλο δημόσιο
τομέα προϋποθέτει ένα και μόνο
συστατικό επιτυχίας.Αυτό του κρά-
τους δικαίου και όχι του κομματι-
κού κράτους ταυτισμένου με την
εκάστοτε κυβέρνηση ή με άλλα λό-
για ιδιωτικός τομέας ασύδοτος ή
μεγάλος δημόσιος τομέας των δι-
κών μας παιδιών αναιρούν ο ένας
τον άλλο και συνολικά το ισχυρό
κράτος.

7. Και οι πέντε κρίσεις ανάδειξαν
την ανάγκη γόνιμης κριτικής, προ-
τάσεων και χαμηλών τόνων αντιπα-
ράθεση.

Επικέντρωση στον Καρανίκα και
στον Πολάκη, στον Άδωνι, στο Βο-
ρίδη,  στον Κούλη,  στον Τζέφρυ,
τον Αλ6η, τον Πάκη για το πρό-
σφατο παρελθόν,  δεν είναι απλώς
στείρα και ανεδαφική κριτική, αλλά
ανόητη και εθνικά επικίνδυνη ως
σπέρμα εκδίκησης και αντεκδίκη-
σης την ώρα που οι εξελίξεις, παγ-
κόσμιες, Ευρωπαϊκές και εγχώριες
είναι καταιγιστικές και αφήνουν
πολύ πίσω τους εγγενώς ή και υπό-
πτως μονίμως φωνασκούντες και

διεκδικητές της μιας αλήθειας, της
δικής τους άποψης με ύβρεις,  λοι-
δορίες, ειρωνείες και μηδενικές
προτάσεις.

Και πίσω τους εσμός χειροκροτη-
τών,  που ζει ακόμα τον εμφύλιο
πόλεμο, ώστε  να αποκλειστεί ή να
παραμεριστεί κάθε φορά το 60%
του Ελληνικού λαού ως αντεθνικό,
με το δεδομένο ότι κυβερνάει και
θα κυβερνάει το πολύ το άλλο 40%,
όπως οι πολιτικές εξελίξεις στη
χώρα μας, αλλά και σε πολλές άλλες
χώρες  απέδειξαν.

Ούτε χθες και πολύ περισσότερο
σήμερα περισσεύουν Έλληνες για
να δώσουν τη μάχη στους αιθέρες,

στην ξηρά και στη θάλασσα, στην
υγεία και στη στήριξη της οικονο-
μίας.

Κομματικές σημαίες και πολιτικές
αγκυλώσεις δεν συνοδεύουν στις
κερδοφόρες μάχες, αλλά Εθνική
συσπείρωση με γόνιμη κριτική και
εφικτές προτάσεις. 

*Ο Στέλιος Βασαλάκης είναι 
συνταξιούχος Νομικός 

Σύμβουλος του νομικού 
συμβουλίου του Κράτους, 

συνταξιούχος δικηγόρος
παρ’ Α.Π. του Δ.Σ.Η.,  πτυχιού-
χος Νομικής και Πολιτικών Επι-

στημών

Toυ
Στέλιου Βασαλάκη*

Έρημη  πόλη...
Έρημη  πόλη, τα  στενά  και  τα  λιμάνια,
λίγοι  διαβάτες, βιαστικά  κυκλοφορούν,
κλεισμένοι  όλοι, μέσ’  τα  σπίτια.. τα “ντουκιάνια”..
ψάχνουν  να  βρούν  τον  εαυτό  τους, να  σταθούν.

Έρημη  πόλη, μα  η  ζωή  δε  σταματά..
ούτε  στα  σπίτια  μας  κλεισμένοι, δε  μας  νοιάζει,
θα  τον  αντέξομε  κι’  αυτόν  τον  σαματά,
τώρα  που  ήλθε  στη  ζωή  και  την  ταράζει.

Άδειοι  οι  δρόμοι  και  παντού  η  ερημιά,
κάποιοι  το  ρίξαν  στο  τραγούδι απ’  τα  μπαλκόνια,
σαν  τα  πουλάκια, που  λαλούν  μέσ’  το  χιονιά,
..πόσο  αλλάξαν  οι  καιροί!.. μα  και  τα  χρόνια..

Οι  όροι  αντιστράφηκαν, στο  ζωικό  βασίλειο..
γίναμ’ εμείς!.. εσώκλειστοι,.. μπήκαμε  σε  κλουβιά,
μόνο  πουλιά  κυκλοφορούν!.. άφοβα  στην  Υφήλιο..
δεν  ξέρουνε  από.. Ιούς!.. ούτε  κι’  από  σκλαβιά.

Το  ίδιο  και  η  Άνοιξη!..που  γύρω  οργιάζει,
θάλεγα  πως  δεν  ξέρει  κι’  αυτή  από..Ιούς!..
ούτε   για καραντίνες,.. καθόλου  δεν  τη  νοιάζει,
..και  ευτυχώς  θα  έλεγα!.. μοσχοβολά  μ’  ανθούς..                                                

Σίγουρα  δεν  ξανάγινε,  ετούτος  ο  χαμός,
μα  γρήγορα  πιστεύω,.. θα  βρούμε  τη  γαλήνη!..
πρώτα  η  Πίστη!..και  τα  μέτρα  προφανώς..
..όμως  θα  ‘πώ: ..”συν  Αθηνά  και  χείρα  κίνει”..

Τέτοιο  κακό  δεν  έζησε, η  σύγχρονη  γενιά,
ούτε  πολέμους, ούτε  κάποια  Επιδημία,
από  Ιό!..τη  “βρήκαμε”,.. που  βγήκε  παγανιά,
όμως  θα  τον  παλαίψομε, κι’  εμείς  κι΄ η  Πολιτεία.

Δημήτρης   Τριχάς
τοπογρ.   μηχαν.   Ε.Μ.Π.

Χαιρετισμοί
Ακούω τους χαιρετισμούς τώρα και δυο βδομάδες, 
Άγιο Μηνά από την TV, δυο ψάλτες, τρείς παπάδες. 
Το χαίρε ώ χαίρε όταν γρικώ, τα μάτια μου δακρύζουν ανα-

στενάζω θλίβομαι τα χείλη μου ψελλίζουν. 
Θεέ μου διώξε σύντομα τη μαύρη αυτή αντάρα που σκέπασε

τους Έλληνες του αιώνα η κατάρα. 
Που λέγεται κοροναϊός αισχρός χωρίς μπαρούτι και παίρνει

άδικα ψυχές από τη ζωή ετούτη. 
Με το δρεπάνι δυστυχώς κάθε στιγμή θερίζει ανθρώπους

που δεν φταίξανε και τις καρδιές μαυρίζει. 
Εκείνοι που προκάλεσαν τόσο,μεγάλο πόνο όπως τα φίδια εύ-

χομαι να σέρνονται στο δρόμο. 
Κάθε ένας σήμερα από εμάς, ένα σταυρό σηκώνει, δεν φταίει

κι όμως άδικα τα λάθη άλλων πληρώνει. 
Είναι μακρύς και δύσκολος ο δρόμος να διαβούμε στο Γολ-

γοθά να φτάσουμε, τετέλεσται να πούμε. 
Με πίστη να φωνάξουμε η Ανάσταση εφάνη και καταγής να

αφήσουμε το ακάνθινο στεφάνι. 
Ευχή μου πολύ γρήγορα, μέρες καλές να δούμε Ανάσταση

χωρίς φιλιά Χριστός Ανέστη να πούμε. 
Του χρόνου με χαμόγελο με διάφορες ατάκες να λέμε έφυγε

ο ιός τα γάντια και οι μάσκες. 
Χρόνια πολλά από μέρους μου σε όλη την Ελλάδα, σε εκεί-

νους που πιστέψανε, να ανάψουμε λαμπάδα.
Η μάνα η Παναγία μας, το χέρι της να απλώσει, σε αυτούς

που φύγανε από τη ζωή παράδεισο να δώσει.
Πολυχρόνης Αλογδιανάκης 

συνταξιούχος δικαστικός επιμελητής

Κοροναϊός
Ύπουλος φονικός ιός ξεκίνησε απ' την Κίνα 
και τον πλανήτη ανάγκασε να μπεί σε καραντίνα.
Είναι αρκετά τα κρούσματα κάθε μέρα και ώρα,
και δυστυχώς πολλά απ' αυτά είναι θανατηφόρα. 
Προτού να πάρει ο ιός μεγάλες διαστάσεις
πρέπει να πειθαρχίσωμε στις ειδικές συστάσεις.
Συμπατριώτες Έλληνες που στην Ελλάδα ζείτε
μαζί με τους ξενόφερτους, σπεύστε θωρακιστείτε.
Τηρήσετε ευλαβικά όλες τις οδηγίες
που δίνουνε οι ειδικοί, σ'όλες τις ηλικίες.
Νέοι και γέροι, και παιδιά στα σπίτια σας κλειστείτε
από το φονικό ιό για να προφυλακτείτε.
Μην συγκεντρώνεστε πολλοί, μαζί στους ίδιους χώρους 
κρατάτε μιάν απόσταση, τηρήσετε τους όρους. 
Τα χέρια σας πολλές φορές, αφού καλά πλυθούνε
δεν πρέπει με το πρόσωπο σε επαφή να 'ρθούνε.
Σε κάθε ξένη επαφή ποτέ μην αμελείτε
να τα απολυμαίνετε, χωρίς να βαρεθείτε.
Τα άτομα που έχουνε μεγάλη ηλικία
λιγότερες τις επαφές με πρόσωπα οικεία.
Τους χώρους όπου γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις
να τους κρατάτε μακριά, γιατί κρύβουν ιώσεις.
Άσκοπες επισκέψεις σας στους χώρους της υγείας
πρέπει να αποφεύγονται, αν δεν υπάρχει αιτία.
Αν αισθανθείτε κάποτε ύποπτες ενοχλήσεις
τηλεφωνείστε στο γιατρό να σας καθοδηγήσει.
Όταν τηρήσωμε αυτά κι' όλες τις οδηγίες
που δίνουνε οι ειδικοί, χωρίς αμφιβολίες,
τότε θα βγούμε νικητές από αυτή την κρίση,
και θα τα καταφέρομε, κανείς να μην νοσήσει. 

Αθανάσιος Τουτουδάκης
συν/χος δ/ντής Οικον. Εφοριών

Αντίο, Νίκο Τσαγκαράκη 
Τρεις δεκαετίες σε ήξερα ως συμμαθητή στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

και σε έβλεπα συχνά, κυρίως το καλοκαίρι για μπάνιο στην Αγία Πελαγία
που υπεραγαπούσες. 

Το όνειρό σου από πολύ μικρός ήτανε να γίνεις Αρχιτέκτονας που φυ-
σικά το πέτυχες και πάντοτε η εξαιρετική φιλόλογός μας η κ. Σοφία Πα-
ρασκευαΐδου συνεχώς σε ενθάρρυνε μολονότι γέμιζες όλα σου τα τε-
τράδια με σχέδια επί σχεδίων. 

Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε νομίζω μαλώσαμε, αν το
ήξερα ότι δεν θα σε ξαναδώ το επόμενο καλοκαίρι να συζητήσουμε δεν
θα το έκανα ποτέ. Τώρα θα σου ζητήσω συγγνώμη όταν ξανασυναντη-
θούμε. 

Νίκο, Καλό Παράδεισο!   
Γεωργία Τσατσάνη 

Του Νίκου Σκουραδάκη
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«Η νόσηση από τον κοροναϊό δεν πρέ-
πει να θεωρείται κατά κανένα τρόπο κοι-
νωνικό στίγμα. Μπορεί να συμβεί στον
καθένα μας. Όποιος νοσεί δεν πρέπει να
ντρέπεται ούτε να έχει ενοχές. Αντίθετα,
πρέπει να στιγματίσουμε συμπεριφορές
που παρουσιάζουν ανευθυνότητα και δεν
ενημερώνουν αυτούς που πρέπει για την
κατάσταση τους», δηλώνει σε συνέντευξή
του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ομότιμος καθηγητής
πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Δημοσθένης
Μπούρος.

Ο καθηγητής αναφέρεται εκτενώς στο
θέμα της διασωλήνωσης, για το οποίο γί-
νεται πολύς λόγος τα τελευταία 24ωρα,
δίνει χρήσιμες οδηγίες για το πότε δεν μέ-
νουμε σπίτι, ενώ εξηγεί πότε συμπτώματα
κοροναϊού μπορεί να κρύβουν υποκεί-
μενο καρδιακό επεισόδιο. Επίσης, διευ-
κρινίζει ότι η επιδείνωση που παρατηρεί-
ται σε κάποιες περιπτώσεις, γίνεται κατά
κανόνα προοδευτικά εντός ημερών, και ο
ασθενής προλαβαίνει να επικοινωνήσει
με το γιατρό του και να μεταφερθεί στο
νοσοκομείο.

Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης
που παραχώρησε ο ομότιμος καθηγητής
πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Δημοσθένης
Μπούρος, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στη δημο-
σιογράφο Τάνια Η. Μαντουβάλου.

Τι πιθανότητες επιβίωσης έχει κάποιος
που διασωληνώνεται λόγω κοροναϊού;

Ποιοι παράγοντες και τι ρόλο παίζουν
στην έκβαση;

Οι πιθανότητες επιβίωσης όταν κάποιος
διασωληνωθεί είναι 50%. Στην έκβαση
παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες, γιατί
κάθε οργανισμός έχει άλλα χαρακτηρι-
στικά. Οι παράγοντες που παίζουν ρόλο
είναι η μεγάλη ηλικία, οι συννοσηρότη-
τες, ο καθυστερημένος χρόνος διασωλή-
νωσης, και η επάρκεια κλινών ΜΕΘ που
στη χώρα μας μέχρι ώρας υπάρχει.

Πότε λογίζεται καθυστερημένη η δια-
σωλήνωση;

Όταν δεν γίνεται, ενώ υπάρχουν οι εν-
δείξεις που είναι η δύσπνοια σε βαθμό τέ-
τοιο που το αναπνευστικό σύστημα δεν
είναι ικανό να διατηρήσει στη ζωή τον
πάσχοντα, χωρίς μηχανική υποστήριξη.
Ενδεικτικά αναφέρω ως ένδειξη την προ-
οδευτική αύξηση του αριθμού των ανα-
πνοών, συνήθως 25 και πάνω το λεπτό,
αλλά και την πτώση του κορεσμού στο
οξυγόνο από 92 και κάτω. Κάτι που μπο-
ρεί κάποιος να μετρήσει και στο σπίτι με
ένα απλό οξύμετρο.

Υπάρχουν δεδομένα ότι τα προτεινό-
μενα διαθέσιμα θεραπευτικά σχήματα
προστατεύουν από διασωλήνωση ή θά-
νατο;

Δεν το ξέρουμε. Είναι υπο δοκιμή.
Υπάρχουν πρωτόκολα που εφαρμόζονται
στις μονάδες. Τα αποτελέσματα μένει να

εκτιμηθούν στην πορεία, περιμένοντας
πιο αποδοτικά σχήματα, εμβόλια κλπ.

Πόσο ασφαλές είναι τελικά το να μέ-
νεις με ήπια συμπτώματα στο σπίτι;
Όταν ξαφνικά στην πέμπτη έκτη μέρα σε
κάποιες περιπτώσεις επιβαρύνεται η κλι-
νική εικόνα. Προλαβαίνει κάποιος να
αναζητήσει ιατρική βοήθεια ή η κατά-
σταση εξελίσσεται ραγδαία; Πολύς κό-
σμος αναρωτιέται.

Εαν δεν υπάρχει κάποιο άλλο σοβαρό
νόσημα και κυρίως βρογχικό άσθμα που
μπορεί να κάνει οξεία παρόξυνση, ο
ασθενής προλαβαίνει να επικοινωνήσει
και να μεταφερθεί. Ο κανόνας είναι η
προοδευτική επιδείνωση της υγείας εντός
ημερών. Προσοχή χρειάζεται σε ασθενείς
με άσθμα σοβαρού βαθμού, γιατί μπορεί
παρά την θεραπεία που λαμβάνουν, να
χρειαστεί επείγουσα μεταφορά στο νοσο-
κομείο.

Υπάρχει περίπτωση τα συμπτώματα
του κοροναϊού να σκεπάζουν ένα καρ-
διακό επεισόδιο; Να μη δοθεί η πρέ-
πουσα σημασία σε ένα εν εξελίξει καρ-
διακό επεισόδιο, που συνήθως κάνει
πόνο στο θώρακα;

Η Ευρωπαική Καρδιολογική εταιρεία
εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις εκ-
δήλωσης σοβαρού στεφανιαίου συνδρό-
μου, όπου πρέπει ο ασθενής να αναζητή-
σει ιατρική βοήθεια το συντομότερο και

να μην ακολουθεί τις συστάσεις παραμο-
νής στο σπίτι.Δηλαδή όταν έχεις πυρετό,
δύσπνοια και πόνο στο θώρακα που επι-
δεινώνεται, δεν μένεις σπίτι, γιατί μπορεί
να υποκρύπτεται σοβαρό καρδιακό επει-
σόδιο. Ευρωπαική Καρδιολογική Εταιρεία
το τονίζει ιδαιτέρως.

Τι είδους βλάβη προκαλεί στους πνεύ-
μονες ο ιός σύμφωνα με τα όσα γνωρί-
ζουμε μέχρι ώρας;

Από μία μια μικρή μελέτη παθολογοα-
νατόμων στην Κίνα, είδαμε ότι οι κύριες
βλάβες αφορούσαν τους πνεύμονες που
είχαν έκδηλη φλεγμονή, ενώ η πνευμο-
νική ίνωση ήταν λιγότερη συγκριτικά με
περιστατικά Sars. Επίσης παρατηρηθηκε
σε ορισμένους οξεία βλάβη της καρδιάς
(μυοκαρδίτιδα) και λιγότερη βλάβη σε
άλλα όργανα.

Όσον αφορά τις μάσκες βλέπουμε τε-
λευταία κόσμο να χρησιμοποιεί, εκτός
απο τις απλές χειρουργικές μάσκες, αυ-
τές που χρησιμοποιούν οι γιατροί τις
Ν95. Είναι δόκιμο κάτι τέτοιο;

ΟΙ Ν95 δεν συνιστώνται για το γενικό
πληθυσμό και είναι μόνο για ιατρονοση-
λευτικό προσωπικό. Ωστόσο, παρόλα
αυτά αν καποιος τις χρησιμοποιει και τις
απολυμαίνει σε χλωρίνη ή σε οινόπνευμα
πάνω από 70% έχει βρεθεί ότι αχρη-
στεύονται. O σωστός τρόπος απολύμαν-
σης είναι με ξηρό αέρα και θερμοκρασία

70 βαθμούς στο φούρνο για 30 λεπτά.
Κάποιοι αντιμετωπίζουν αρνητικά τον

κόσμο που νοσεί. Τι έχετε να πείτε για
αυτό;

Η νόσηση απο τον ιό δεν πρέπει να θε-
ωρείται κατά κανένα τρόπο κοινωνικό
στίγμα. Μπορεί να συμβεί στον κα-
θένα μας. Τον περασμένο χρόνο
πέθαναν απο φυματίωση 1,5
εκατ. άτομα, ενώ μέχρι τώρα από
κοροναϊό έχουν χάσει τη ζωή τους
μερικές δεκάδες χιλιάδες. Καλόν εί-
ναι όποιος πάσχει να ενημερώνει
τον ΕΟΔΥ, τον περίγυρο του και το
ιατρικό προσωπικό που έρχεται σε
επαφή για οποιαδήποτε ιατρική εξέ-
ταση άλλους είδους. Όποιος νοσεί δεν
πρέπει να ντρέπεται ούτε να έχει ενο-
χές. Αντίθετα πρέπει να
στιγματίσουμε συμπε-
ριφορές που παρου-
σιάζουν ανευθυνό-
τητα και δεν
ενημερώνουν
αυτούς που
πρέπει για την
κατάσταση
τους.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΣ

Κανένα κοινωνικό στίγμα για όσους νοσήσουν από covid-19

Αιωνόβιος στην Ιταλία νίκησε τον ιό
Εκατοντάχρονος που είχε εξετα-

στεί και διαγνωστεί ότι έχει προ-
σβληθεί από την COVID-19 ιάθηκε
και πήρε την Τετάρτη το βράδυ εξι-
τήριο από το νοσοκομείο του Ρίμινι
στην ακτή της Αδριατικής, στο οποίο
νοσηλευόταν, δήλωσε χθες στο AFP
η Γκλόρια Λίζι, η αντιδήμαρχος της
πόλης αυτής στην Ιταλία.

«Έχω φίλους που εργάζονται στο
τοπικό νοσοκομείο με τους οποίους
μιλάω το βράδυ, όταν τελειώνουμε
τη δουλειά της ημέρας» δήλωσε τη-
λεφωνικώς. 

«Τις προάλλες μου είπαν ότι ένας
κύριος, γεννηθείς το 1919, νοσηλεύ-
τηκε διότι βρέθηκε θετικός στην
COVID-19. Ο κύριος αυτός είχε
καλή διάθεση και έγινε γρήγορα η

μασκότ του νοσοκομείου», συνέχισε
η αντιδήμαρχος του Ρίμινι.

«Χθες το βράδυ με πήραν τηλέ-
φωνο για να μου πουν ότι πήρε εξι-

τήριο. Στους καιρούς που ζούμε εί-
ναι πάντα καλό να δίνουμε λίγη ελ-
πίδα» κατέληξε η ίδια.

Εξιτήριο και για 96χρονη

Νικήτρια από τη νόσο βγήκε και
μια 96χρονη από τη Νότιο Κορέα.

Η κα Χουανγκ από την κομητεία
Τσεονγκτο, κοντά στην πόλη Νταεγ-
κού όπου καταγράφονται τα περισ-
σότερα κρούσματα της χώρας,
ανάρρωσε πλήρως την Τετάρτη.

Η 96χρονη είχε διαγνωσθεί με κο-
ροναϊό στις 13 Μαρτίου και έλαβε
εντατική θεραπεία στη δημόσια κλι-
νική Ποχάνγκ.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καθε-
στώς αυτοαπομόνωσης στο σπίτι
της, όπου ζει με το γιο της.

Ο αιωνόβιος είχε καλή διάθεση και έγινε η μασκότ του νοσοκομείου
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ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΤΣΙΟΔΡΑ

Δεν παρατηρείται εκθετική
αύξηση των κρουσμάτων

Ο κοροναϊός δεν κάνει εξαιρέσεις, το-
νίστηκε στη χθεσινή ενημέρωση για την
πανδημία στην χώρα μας.

Ο καθηγητής  Σωτήρης Τσιόδρας ανέ-
φερε πως οι νεκροί στην χώρα μας
έχουν φτάσει τους 26, ενώ είχαμε 71 νέα
κρούσματα με τα συνολικά να φτάνουν
τα 892.

Ακόμη,  57 συμπολίτες μας συνεχί-
ζουν να νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, ενώ 54
είναι διασωληνωμένοι. Παράλληλα, 42
ασθενείς έλαβαν εξιτήριο.

Όπως τόνισε ο λοιμωξιολόγος, η μέση
ηλικία των νεκρών  είναι τα 73 έτη. Από
αυτούς, 21 είναι άνδρες και πέντε γυναί-
κες, όλοι ηλικιωμένοι και με υποκείμενα
νοσήματα, εκτός από ένα περιστατικό.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα «δεν
έχουμε πορεία Ιταλίας. Ωστόσο εάν αρ-
θούν τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι
τώρα η κυβέρνηση τα πράγματα θα αλ-
λάξουν». Παράλληλα ο κ. Τσιόδρας συμ-
πλήρωσε ότι δεν παρατηρείται εκθετική
αύξηση.

Αναφερόμενος στο θάνατο του Γερ-
μανού καθηγητή που επισκέφτηκε για
σεμινάρια το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο κ.
Τσιόδρας επεσήμανε πως παρουσιά-
στηκε θρόμβωση στον ασθενή, τονίζον-
τας πως είναι ένα φαινόμενο που έχει
παρουσιαστεί τελευταία και το οποίο
εξετάζεται από επιστήμονες σε όλο τον
κόσμο. Διευκρίνισε ωστόσο πως είναι
μια σπάνια περίπτωση. 

Ο κ. Τσιόδρας επανέλαβε ότι τo μή-
νυμα του «Μένουμε Σπίτι» δεν αλλάζει.
«Είναι οδηγίες που βοηθούν στην μεί-
ωση της διασποράς του ιού. Φυσικά και
οι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα, οι ηλι-
κιωμένοι πρέπει να αναζητούν έγκαιρα
βοήθεια. Στη συντριπτική της πλειοψη-
φία, όμως παραμένει μια ήπια νόσος»,

σχολίασε.
Από την άλλη πλευρά, υπογράμμισε

πως μέσα σε 14 ημέρες ο αριθμός των
νέων περιπτώσεων κοροναϊού ανέβηκε
από 3,3 σε 36,1 ανά 100.000 πληθυ-
σμού, δηλαδή 10 φορές πάνω, στην Ευ-
ρώπη. Οι επιστήμονες, από την πλευρά
τους εκτιμούν ότι θα υπάρξει συνεχιζό-
μενη μετάδοση και παρόμοια αύξηση
με την επαρχία Χουμπέι, σε όλες τις ευ-
ρωπαϊκές χώρες εντός των επόμενων
ημερών. 

«Δεν είναι δυνατόν με τα ως τώρα δε-
δομένα, να αξιολογήσουμε το αποτέλε-
σμα των μέτρων για τον γενικό πληθυ-
σμό. Η εικόνα από την Ιταλία και την
Ισπανία είναι τόσο άσχημη» ανέφερε
χαρακτηριστικά. 

«Στην επαρχία Χουμπέι τα μέτρα κρά-
τησαν 10 με 11  βδομάδες», ανέφερε ο

κ. Τσιόδρας.«Τώρα είμαστε στη φάση
των μέτρων, η μη εκθετική αύξηση στην
πατρίδα μας δίνει χρόνο για να οργανώ-
σουμε τι θα κάνουμε μετά την άρση των
μέτρων. Παραμένουμε σε κατάσταση
αυξημένης επαγρύπνησης», είπε.

Επίσης, ο λοιμωξιολόγος του υπουρ-
γείου Υγείας αναφέρθηκε σε πρόταση
συνεργασίας με μεγάλο πανεπιστήμιο
του εξωτερικού για γεω-χωρική ανά-
λυση των κρουσμάτων στην Ελλάδα.

Ο κόσμος συναινεί...

Η εμπειρία των πρώτων ημερών δεί-
χνει ότι η αναγκαιότητα των νέων μέ-
τρων είναι ξεκάθαρη για τη συντριπτική
πλειοψηφία των συνανθρώπων μας,
ανέφερε  ο υφυπουργός Προστασίας
του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς.

Είπε πως η ελληνική κοινωνία στο με-

γαλύτερο μέρος της επιδεικνύει αξιέ-
παινη ωριμότητα και ψυχραιμία σε μια
πραγματικά δύσκολη στιγμή. Είναι ση-
μαντικό να καταλάβουμε όλο ότι ο κο-
ροναϊός δεν κάνει εξαιρέσεις, επισήμανε
επίσης και τόνισε πως οι έλεγχοι καραν-
τίνας θα είναι σαρωτικοί σε όλη τη
χώρα.

Τόνισε ότι σε καραντίνα τέθηκαν
5.824 πολίτες που ήταν είτε δυνητικές
επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
είτε ταξιδιώτες, ενώ 825 άτομα έχουν
ολοκληρώσει την καραντίνα.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά έγιναν
1.116 έλεγχοι και 92 πολίτες που θα
έπρεπε να είναι σε καραντίνα, βρέθη-
καν εκτός σπιτιού, με αποτέλεσμα να
τους επιβληθούν πρόστιμα 5.000 ευρώ
και να ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Διευκρίνισε ότι τα μέλη των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων,
έχουν άδεια κυκλοφορίας μόνο για την
άσκηση των καθηκόντων τους, και σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μετακίνη-
σής τους, ισχύει ό,τι ισχύει και για τους
υπόλοιπους πολίτες.

Ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε ότι η απο-
στολή SMS είναι χωρίς χρέωση και πως
τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών
δεν διατηρούνται. Πρόσθεσε ότι από το
πρωί του Σαββάτου λειτουργεί η νέα
ψηφιακή πύλη του δημοσίου, gov.gr
στην οποία οι πολίτες μπορούν να διεκ-
περαιώσουν μέσω υπολογιστή ή κινη-
τού, υπηρεσίες που ήθελαν αυτοπρό-
σωπη παρουσία.

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση στην
πλατφόρμα για εθελοντική βοήθεια από
γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό
προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία,
όπου έχουν ήδη εγγραφεί 8.785 άτομα.

«… αν όμως αρθούν τα μέτρα, 
θα έχουμε διαφορετική πορεία»

Ιδιαίτερη αναφορά στον Γερμανό καθηγητή που “έσβησε” στην Κρήτη έγινε
κατά τη χθεσινή ενημέρωση για την πορεία του κοροναϊού στην χώρα μας

Σε καραντίνα βρίσκεται 
ο μισός πλανήτης

Ανεξέλεγκτος και με φονι-
κές διαθέσεις καλπάζει ο
κοροναϊός, έχοντας ήδη θέ-
σει σε καραντίνα πάνω από
3 δισεκατομμύρια ανθρώ-
πους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία
του Πανεπιστημίου Johns
Hopkins, οι θάνατοι από
κοροναϊό ολόκληρο τον
πλανήτη έφτασαν τους
21.306, εκ των οποίων οι
7.503 στην Ιταλία και οι
3.647 στην Ισπανία. Η Κίνα
μετρά 3.169 θανάτους και
το Ιράν 2.077. 

Πλήττονται  182
χώρες – Πάνω από
3 δισ. άνθρωποι 
σε καραντίνα

Συνολικά 182 χώρες του
πλανήτη πλήττονται, εκ των
οποίων οι 70, έχουν θέσει
τους πολίτες τους σε
κατ΄οίκον περιορισμό προ-
κειμένου να αναχαιτίσουν
την εξάπλωση του COVID-
19.

Οπως αποτυπώνεται και
στα στοιχεία, η ραγδαία
εξάπλωση του ιού έχει οδη-

γήσει σε καραντίνα 3 δισε-
κατομμύρια ανθρώπους σε
όλον τον κόσμο -δοκιμά-
ζοντας όχι μόνο τις αντοχές
των συστημάτων Υγείας
αλλά και τις μεγαλύτερες οι-
κονομίες στον πλανήτη.

Στις περισσότερες από τις
χώρες και τα εδάφη (περί-
που 40, όπου κατοικούν
τουλάχιστον 2,3 δισεκ. άν-
θρωποι) η καραντίνα είναι
υποχρεωτική: στην Ινδία,
σε πολλές αμερικανικές Πο-
λιτείες, την Κολομβία, την

Αργεντινή, το Ιράκ, το Νε-
πάλ, τη Μαδαγασκάρη
αλλά και πολλές ευρωπαϊ-
κές χώρες, μεταξύ αυτών, η
Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία
και η Βρετανία.

Απαγόρευση της κυκλο-
φορίας κατά τη διάρκεια
της νύχτας έχει επιβληθεί
σε τουλάχιστον 18 χώρες
και εδάφη (300 εκατομμύ-
ρια κάτοικοι), όπως στην
Αίγυπτο, την Ακτή Ελεφαν-
τοστού, τη Χιλή και  τη Μα-
νίλα.

Ο μισός πλανήτης βρίσκεται σε απομόνωση

Ξεπέρασαν τους 4.000 
οι νεκροί στην Ισπανία

Τελειωμό δεν έχει ο
εφιάλτης που βιώνει η
Iσπανία με τον κοροναϊό να
σαρώνει ολόκληρη τη
χώρα.

Σύμφωνα με χθεσινή επί-
σημη ενημέρωση ο αριθ-
μός των νεκρών αυξήθηκε
κατά 655 μέσα σε 24 ώρες. 

Την ίδια στιγμή τα κρού-
σματα αυξήθηκαν κατά
8.578, ξεπερνώντας στο σύ-
νολο τα 56.000 κρούσματα
σε όλη τη χώρα.

Το Υπουργείο Υγείας της
Ισπανίας ανακοίνωσε ότι
πλέον ο συνολικός αριθμός
των θανάτων ξεπέρασε το
όριο των 4.000.

Ειδικότερα τα κρούσματα

της επιδημίας του κορο-
ναϊού στην Ισπανία αυξή-
θηκαν στα 56.188, από
47.610 προχθές, ενώ ο
αριθμός των νεκρών αυξή-
θηκε στους 4.089, έναντι
3.434 την Τετάρτη. 

Παράταση των 
μέτρων μέχρι 12 
Απριλίου

Το Κοινοβούλιο τελικά
ψήφισε υπέρ της παράτα-
σης των έκτακτων μέτρων –
περιλαμβανομένης της κα-
τάστασης αποκλεισμού που
έχει ως αποτέλεσμα οι πολί-
τες να παραμένουν στα
σπίτια τους και η μετακί-
νηση να επιτρέπεται μόνο

για αγορά τροφίμων και
φαρμάκων και για εργα-
σία– για 15 ακόμα ημέρες
έως τις 12 Απριλίου.  Πλει-
οψηφία 321 βουλευτών
τάχθηκε υπέρ της παράτα-
σης, ενώ 28 απείχαν. Το με-
γαλύτερο κόμμα της αντι-
πολίτευσης, το Λαϊκό
Κόμμα, στήριξε τα μέτρα.

«Δεν είναι εύκολο να πα-
ρατείνεις την κατάσταση
έκτακτης ανάγκης», δήλωσε
ο πρωθυπουργός Πέδρο
Σάντσεθ στο Κοινοβούλιο.
«Είμαι πεπεισμένος ότι η
μοναδική αποτελεσματική
επιλογή απέναντι στον κο-
ροναϊό είναι η κοινωνική
αποστασιοποίηση».

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη χώρα είναι 4.089

07.qxp_Layout 1  26/03/2020  21:02  Page 1



“Ο Ανδρέας θα μείνει για
πάντα στην καρδιά μας”, με
αυτά τα λόγια το Πανεπι-
στήμιο Κρήτης αποχαιρετά
τον Γερμανό καθηγητή που
ήρθε στο Ηράκλειο για να
διδάξει και άφησε εδώ την
τελευταία του πνοή, μακριά
από τον τόπο του και τους
αγαπημένους του ανθρώ-
πους.

Το Ίδρυμα, σε ανακοί-
νωσή του αναφέρει πως “με
ανείπωτη θλίψη αποχαιρε-
τούμε σήμερα τον φίλο και
συνάδελφο Δρ. Andreas
Hilboll, που έχασε τη μάχη
με τη ζωή, θύμα του φονι-

κού κοροναϊού, τη στιγμή
που υπηρετούσε το Πανεπι-
στήμιό μας.

Ο Ανδρέας, μαθηματικός
με ειδίκευση στην ανά-
κτηση και επεξεργασία δο-
ρυφορικών παρατηρήσεων
του ατμοσφαιρικού περι-
βάλλοντος, μόνιμο διδα-
κτικό και ερευνητικό προ-
σωπικό  του Ινστιτούτου
Περιβαλλοντικής Φυσικής
του Πανεπιστημίου της
Βρέμης, με το οποίο μας
συνδέει μακρόχρονη επι-
στημονική συνεργασία, είχε
επισκεφθεί το Εργαστήριο
Περιβαλλοντικών Χημικών

Διεργασιών του Τμήματος
Χημείας του Πανεπιστημίου
Κρήτης στο πλαίσιο του
προγράμματος ERASMUS
για ακαδημαϊκούς, προκει-
μένου να πραγματοποιήσει
επιστημονικά σεμινάρια
στους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές  και να έχει επιστημο-
νική συνεργασία με τα μέλη
της ερευνητικής ομάδας
αριθμητικών προσομοι-
ώσεων ατμοσφαιρικής χη-
μείας και κλίματος. 

Ο Ανδρέας διατηρούσε
εξαιρετικές σχέσεις τόσο με
επιστήμονες του Πανεπι-
στημίου Κρήτης όσο και με

όλους τους ερευνητές της
διεθνούς κοινότητας με
τους οποίους συνεργά-
στηκε στη διάρκεια της επι-
στημονικής του σταδιοδρο-
μίας. Οι άριστες
επιστημονικές γνώσεις του,
η παιδαγωγική του ικανό-
τητα και κυρίως η ευγένεια
και η καλοσύνη του, ήταν
λίγα μόνο από τα χαρακτη-
ριστικά του πολυτάλαντου
αυτού επιστήμονα και του
θαυμάσιου ανθρώπου. 

Οι φοιτητές που παρακο-
λούθησαν τα σεμινάρια του
παραμένουν όλοι καλά στην
υγεία τους, ταυτόχρονα

όμως είναι βαθιά συγκλονι-
σμένοι για τον πρόωρο
χαμό του δασκάλου τους.”

Εκδήλωση στη
μνήμη του

Στην ανακοίνωση αναφέ-
ρονται, τέλος, τα εξής “Για
όλους εμάς στο Πανεπιστή-
μιο Κρήτης όσο και για ολό-
κληρη την επιστημονική
κοινότητα ο χαμός του Αν-
δρέα αποτελεί μια τεράστια
απώλεια. Σε πρώτη ευκαι-
ρία θα πραγματοποιηθεί εκ-
δήλωση στη μνήμη του.
Συλλυπούμαστε θερμά τους
οικείους και τους φίλους
του”.
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Ταφή στο Ηράκλειο με παράλληλη τελετή στη Βρέμη
«Σ

ας ευχαριστούμε
για τον σεβασμό
που δείχνετε στο
παιδί μας”. Αυτά
ήταν τα λόγια

που είπε χθες ο πατέρας του
42χρονου Γερμανού καθηγητή
Andrea Hillbol λίγο πριν την κη-
δεία του στο Νέο Κοιμητήριο.

Ένας ορθόδοξος 
και ένας ιερέας της 
Ευαγγελικής Eκκλησίας

Στην τελετή της ταφής του άτυ-
χου άνδρα που έφυγε από τη ζωή
χτυπημένος από τον κοροναϊό
παρόντες ήταν ένας οθρόδοξος
ιερέας και ένας ιερέας της Ευαγ-
γελικής Εκκλησίας, αφού αυτό
ήταν το δόγμα του και ένας φίλος
του από το πανεπιστήμιο.

Την ίδια ώρα στο σπίτι της οι-
κογένειάς του στη Βρέμη γινόταν
μια παράλληλη τελετή αποχαιρε-
τισμού από τους γονείς του, που
δεν μπόρεσαν να πουν το τελευ-
ταίο “αντίο” στο παιδί τους και να
το συνοδεύσουν στην τελευταία
του κατοικία.

“Όλα έγιναν με απόλυτο σεβα-
σμό στον νεκρό” είπε χθες στους
δημοσιογράφους η διοικήτρια
της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Λένα
Μπορμπουδάκη, η οποία ήταν σε
συνεχή επαφή με την πρόξενο
της  Γερμανίας στο Ηράκλειο Μα-
ριάννα Ζουριδάκη και τους γονείς
του καθηγητή.

Μια παράλληλη τελετή
στο σπίτι του στη Βρέμη

Η κ. Ζουριδάκη είπε στην “Π”: 
“Οι γονείς του επιθυμούσαν

την ώρα της ταφής του στο Ηρά-
κλειο να κάνουν μια μικρή τελετή
με ιερέα στο σπίτι τους στη
Βρέμη για να μπορέσουν να τον
αποχαιρετήσουν και εκείνοι, έστω
κι από τόσο μακριά. Θέλω να
υπερτονίσετε ότι η βοήθεια που
πρόσφερε σε αυτούς τους αν-
θρώπους η διοικήτρια της ΔΥΠΕ
Κρήτης ήταν πολύτιμη, απόλυτα
επαγγελματική αλλά κυρίως αν-
θρώπινη.

Με δική της πρωτοβουλία
φρόντισε να επικοινωνήσει και με
τον ιερέα της Ευαγγελικής Εκκλη-
σίας, αφού αυτό ήταν το δόγμα

του εκλιπόντος, ώστε να τελεστεί
η κηδεία μαζί με τον ορθόδοξο ιε-
ρέα, ενώ ενημέρωσε τους γονείς
ότι θα μπορούσαν αν το ήθελαν
να παρακολουθήσουν την τελετή
μέσω βιντεοκλήσης. 

Ωστόσο ο πατέρας του Andrea
είπε “όχι δεν μπορούμε να το αν-
τέξουμε”.

Σύμφωνα με την κ. Ζουριδάκη,
λόγω των καθολικών απαγορεύ-
σεων που εμπόδισαν και τη μετα-
φορά της σορού στη Γερμανία
για να γίνει εκεί η ταφή, όπως επι-
θυμούσε η οικογένεια, αλλά και
τη δυνατότητα της συντρόφου

και των γονιών του να ταξιδέ-
ψουν μέχρι την Ελλάδα για να τον
κηδέψουν,  ούτε το προξενείο της
Γερμανίας δεν μπόρεσε, όπως
επιθυμούσε, να στείλει ένα στε-
φάνι, αφού τα ανθοπωλεία είναι
κλειστά.

“Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη
και συναισθηματικά φορτισμένη
κατάσταση  και χαίρομαι ιδιαί-
τερα που αυτοί οι άνθρωποι ένιω-
σαν ότι εδώ στο Ηράκλειο όπου
άφησε την τελευταία του πνοή το
παιδί τους έγινε ό,τι ήταν δυνα-
τόν για να ταφεί με σεβασμό και
αξιοπρέπεια”.

“Ευχόμαστε να μην
έχουμε άλλο νεκρό, 
αλλά πρέπει να είμαστε
προετοιμασμένοι”

“Η ευχή μας είναι να μην έχουμε
άλλο νεκρό, αλλά πρέπει να είμαστε
προετοιμασμένοι για όλα” είπε χθες
στους δημοσιογράφους η κ. Λένα
Μπορμπουδάκη, η οποία αναφε-
ρόμενη στην κηδεία του 42χρονου
καθηγητή ανέφερε:

“Η ταφή του έγινε με απόλυτο
σεβασμό. Στην κηδεία το Πανεπι-
στήμιο Κρήτης εκπροσωπήθηκε
από τον συνάδελφο του τον κ. Δα-

σκαλάκη και διαβάστηκαν οι απο-
χαιρετιστήριες επιστολές των γο-
νέων και της συντρόφου του”.

Απαντώντας σε ερώτηση δημο-
σιογράφων η ίδια είπε ότι η επι-
πλοκή που τον οδήγησε στον θά-
νατο δεν είναι άγνωστη στους
γιατρούς που παρακολουθούν σε
όλο τον κόσμο ασθενείς με κορο-
ναϊό, ενώ η απάντηση ήταν αρνη-
τική όταν ρωτήθηκε εάν ο θάνατός
του σχετίζεται με κάποιο ενδονοσο-
κομειακό μικρόβιο.

Ο Δήμος για την ταφή

Σε δήλωσή της με αφορμή την

αναστάτωση που προκλήθηκε στο
νεκροτομείο του ΠΑΓΝΗ, μέχρι να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τα-
φής του Γερμανού καθηγητή, η αν-
τιδήμαρχος Ηρακλείου Μαρία Κα-
ναβάκη αναφέρει:  "Ενημερώθηκα
αργά το βράδυ της Τετάρτης από
το ΠΑΓΝΗ ότι η σορος του άτυχου
Γερμανού θα πρέπει να ταφεί στο
νέο Κοιμητήριο Ηρακλείου. Αμέ-
σως μίλησα και με το τμήμα κοιμη-
τηρίων και με τη ληξίαρχο.

Η ληξιαρχική πράξη και η άδεια
ταφής στις 8:23 σήμερα (σ.σ. χθες)
το πρωί είχε εκδοθεί και παράλληλα
ήμουν σε συνεχή επικοινωνία με τη
διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ για την
ταφή και όλες τις απαραίτητες οδη-
γίες και κατευθύνσεις που θα ακο-
λουθήσουμε, ώστε να γίνει όπως
πρέπει, σεβόμενοι και τη μνήμη
του θανόντος, κάποιες επιθυμίες
της οικογένειας και - όπως από κοι-
νού είπαμε με την κ. Μπορμπου-
δακη - με αμεσότητα αλλά και με
διασφάλιση της διαδικασίας.

Είναι το πρώτο περιστατικό που
αντιμετωπίσαμε, μακάρι να μην
χρειαστεί ξανα, το αντιμετωπίσαμε
με άριστη συνεργασία μεταξύ δή-
μου και 7ης ΥΠΕ.

Σε ό,τι αφορά το Δήμο Ηρα-
κλείου υπογραμμίζω ξανα ότι
έδρασε άμεσα: τόσο στα δικαιολο-
γητικά που εκδίδει όσο και στην
Υπηρεσία Κοιμητηρίου που ήταν σε
ετοιμότητα και αναμονή από νωρίς
το πρωί.

Εκφράζουμε και εμείς από την
πλευρά μας τη λύπη μας για το γε-
γονός και τα θερμά μας συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια του Γερμα-
νού επιστήμονα".

Την ώρα της ταφής του στο Ηράκλειο από ορθόδοξο και ευαγγελιστή ιερέα οι γονείς του τον αποχαιρέτησαν με μια παράλληλη θρησκευτική
τελετή στο σπίτι τους στη ΒρέμηΗ κ. Μαριάννα Ζουριδάκη

Η κ. Λένα Μπορμπουδάκη

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποχαιρέτισε τον AndreasΣε αποφρακτικό σοκ λόγω θρομ-
βώσεων στην πνευμονική κυκλο-
φορία ένα γνωστό σύνδρομο για
τους ασθενείς με Covid-19 οφείλε-
ται ο θάνατος του 42χρονου Γερ-
μανού καθηγητή Andrea Hillbol
που άφησε την τελευταία του πνοή
στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Αυτό είπε στην “Π” ο καθηγητής
Δημήτρης Γεωργόπουλος διευθυν-
τής της μονάδας ο οποίος σημεί-
ωσε: “Ανησυχήσαμε ιδιαίτερα
όταν είδαμε στοιχεία που μπορού-
σαν να οδηγήσουν σε αυτή την
εξέλιξη, κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν
αλλά δεν μπορούσε να σωθεί”.

Σχολιάζοντας αυτό που προκαλεί
την μεγαλύτερη ανησυχία στον κό-
σμο, ότι δηλαδή έφυγε από τη ζωή

λόγω Covid-19 ένας νέος άνθρω-
πος, χωρίς χρόνια ή άλλα προβλή-
ματα υγείας, είπε: “Αυτό είναι το
πρόβλημα με τον κοροναϊό ότι
μπορεί να καταλήξουν και αυτοί οι
άνθρωποι. Δεν είναι τόσο συχνό
αλλά συμβαίνει”.

Ο κ. Δημήτρης Γεωργόπουλος

Η επίσημη αιτία θανάτου

Η εντολή έκανε λόγο για πλήρη
εκκένωση των φοιτητικών εστιών
ως την περασμένη Τετάρτη 25η
Μαρτίου. 

Οι αντιδράσεις που ακολούθη-
σαν ήταν πολλές αφού μέσα στην
πανδημία οι μετακινήσεις είναι δύ-
σκολες, ορισμένοι φοιτητές εργά-
ζονται στον τόπο σπουδών τους
και πολλοί άλλοι λόγοι δεν τους
επιτρέπουν να εγκαταλείψουν τις
κατοικίες τους.

Τα προβλήματα που προκύ-
πτουν από αυτή την απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας, που έρχεται
ως συνέχεια της αναστολής λει-
τουργίας των ΑΕΙ και το γενικό-
τερο λουκέτο στα Ιδρύματα, είχαν
παρουσιάσει, με ανακοίνωσή
τους, οι εστιακοί φοιτητές του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο,
οι οποίοι έλεγαν όχι στο κλείσιμο
των εστιών.

Χθες, είχε συνάντηση μαζί τους
ο πρύτανης του Ιδρύματος, κ. Πα-
ναγιώτης Τσακαλίδης. Όπως είπε
στην “Π”, οικογενειακοί, κυρίως,
λόγοι, δεν επιτρέπουν σε 20 φοι-
τητές του Ρεθύμνου να αφήσουν
πίσω τους τις εστίες. Στο Ηράκλειο,
δύο φοιτητές, μία Ρωσίδα και ένας
Κύπριος, έχει ήδη αποφασιστεί να
παραμείνουν στο ξενοδοχείο,
όπου διαμένουν, αφού ως γνω-
στόν δεν υπάρχουν στην πόλη μας
φοιτητικές εστίες. 

Για τους 20, λοιπόν, φοιτητές ο
κ. Τσακαλίδης δεσμεύτηκε ότι θα

παραμείνουν στο Ρέθυμνο, αφού
δεν είναι δυνατή η αναχώρησή
τους. Άλλοι δεν μπορούν να επι-
στρέψουν στον τόπο κατοικίας
τους και άλλοι πολύ απλά δεν
έχουν άλλο μέρος για να μείνουν.

Συνεπώς, από τους 500 περίπου
εστιακούς φοιτητές, η συντριπτική
πλειοψηφία έχει επιστρέψει στα
σπίτια τους και μόλις 22 θα παρα-
μείνουν στην Κρήτη, σε Ηράκλειο
και Ρέθυμνο.

Ο κ. Τσακαλίδης, στη συνάν-
τηση που είχε με τους φοιτητές,
εξήγησε ότι όπως όλα δείχνουν, το
τρέχον εξάμηνο δε θα γίνουν άλλα
μαθήματα δια ζώσης αλλά θα συ-
νεχίσει μέσω τηλεδιασκέψεων.
Εξάλλου, ο στόχος που έχει θέσει
το Υπουργείο είναι να μη χαθεί το
εξάμηνο, σε καμία περίπτωση.

Το Ίδρυμα θα έρθει σε συνεν-
νόηση με το Υπουργείο Παιδείας
και τα άλλα Πανεπιστήμια, καθώς

πρόκειται για ένα καθολικό θέμα,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
οι συνθήκες διαβίωσής τους θα εί-
ναι οι πλέον κατάλληλες, δεδομέ-
νων και των συνθηκών. 

Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει
καθαριότητα αλλά και να διασφα-
λίζεται η σίτιση τους, όπως γινόταν
μέχρι χθες που τα εστιατόρια του
Ιδρύματος έμεναν ανοιχτά, έστω
και μόνο με παροχή φαγητού σε
πακέτο, τώρα, όμως, κλείνουν. 

Θα παραμείνουν στις εστίες 20 φοιτητές του Ρεθύμνου

Πού ακριβώς έγινε η ταφή του καθηγητή
Σε ένα ξεχωριστό σημείο του νέου νεκρο-

ταφείου της Αναστάσεως του Κυρίου του δή-
μου Ηρακλείου, έγινε η πρώτη ταφή θύματος
του κοροναϊού και συγκεκριμένα του Γερμανού
καθηγητή που βρέθηκε στην Κρήτη για μια
σειρά συνεδριών.  Όλα έγιναν με συνοπτικές
διαδικασίες και με απόλυτη ασφάλεια για όλους
τονίζει με δηλώσεις της στην «Π» η αρμόδια αν-
τιδήμαρχος κ. Μ. Καναβάκη,  προσθέτοντας ότι
για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκε ένα ξεχωριστό
σημείο του νεκροταφείου, όπου υπάρχει σειρά
κενών ταφοπεδίων. Η ίδια εκφράζει την ευχή να
είναι και το τελευταίο θύμα του ιού υπογραμμί-
ζοντας, ωστόσο, ότι η όλη διαδικασία του εντα-
φιασμού έγινε με βάση ένα αυστηρό πρωτό-
κολλο διαδικασιών που δόθηκε από την 7η ΥΠΕ
Κρήτης. Όπως εξηγεί, υπήρξε μεγάλη επιμέλεια

σε σχέση με το φέρετρο του αδικοχαμένου κα-
θηγητή, το οποίο ήταν πολύ καλά σφραγι-
σμένο, και η όλη διαδικασία της ταφής έγινε με
συνοπτικούς χρόνους. Αυτό – όπως σημειώνει-
είναι μια βασική οδηγία που δόθηκε, ως προ-
ϋπόθεση για τη σωστή τήρηση της προβλεπό-
μενης διαδικασίας. Επίσης, η ίδια προσθέτει ότι
υπήρξε απόλυτος  σεβασμός του θανόντα σε
σχέση με το τελετουργικό που ακολουθήθηκε,
ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στο πλαίσιο
των προσωπικών του επιθυμιών που τηρήθη-
καν με βαθύ αίσθημα ευθύνης.  Η ίδια εξηγεί
ότι η δήμος ανταποκρίθηκε με ταχύτητα συνέ-
πεια και ανθρώπινη ευαισθησία  στη διαχείριση
αυτής της πρωτόγνωρης εμπειρίας που όλοι εύ-
χονται να λήξει όσο το δυνατό ταχύτερα χωρίς
άλλες απώλειες που μας πληγώνουν όλους. 

Πρόταση του Βασίλη Λαμπρινού 
για την καθαριότητα στην ΚΕΔΕ

Με τα πόδια στην πλάτη τρέχει τώρα ο δή-
μος Ηρακλείου για να διασφαλίσει καθαριό-
τητα στην πόλη, που απαιτεί περισσότερα
κονδύλια λόγω της εντατικοποίησης της, αλλά
και της διασφάλισης των αναγκαίων μέτρων
προστασίας που πρέπει να ληφθούν. Για το
σκοπό αυτό ο δήμαρχος Ηρακλείου κ. Β.Λαμ-
πρινός με σχετική πρόταση που κατέθεσε στην
Κεντρική Ένωση Δήμων, ζητά την οικονομική
ενίσχυση της αυτοδιοίκησης που κρίνεται
απολύτως αναγκαία προκειμένου να μπορεί
να ανταποκριθεί στις ευθύνες της. Συγκεκρι-
μένα, ο κ. Λαμπρινός, ο οποίος είχε και τηλε-
φωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ

Δημήτρη Παπαστεργίου, πρότεινε αφενός να
εγκριθεί μια επιπλέον έκτακτη επιχορήγηση
των δήμων για την συγκεκριμένη υπηρεσία.
Παράλληλα, όμως, ζήτησε να παρασχεθεί η
δυνατότητα αναμόρφωσης και ενίσχυσης του
κωδικού της υπηρεσίας καθαριότητας από άλ-
λους κωδικούς των προϋπολογισμών των δή-
μων, που δεν υπάγονται στην ανταποδοτικό-
τητα. 

Εφόσον οι προτάσεις εγκριθούν, θα πρόκει-
ται για μεγάλη ανακούφιση όσον αφορά την
υπηρεσία καθαριότητας που πρέπει να μείνει
όρθια με κάθε τρόπο σε αυτήν την κρίσιμη πε-
ρίοδο.

Είκοσι δύο φοιτητές θα παραμείνουν στην Κρήτη
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Επιμένει στην άνοδο το Χρηματιστήριο Αθηνών

Η κίνηση στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

26-3-2020

ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α                      1,1138               1 1,0754

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (**)                  0,92679                0,89483

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ                     7,5775                 7,3162

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ               11,0971               10,7144

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ                        122,15                  117,93

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ                1,07973                1,04249

ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ            11,7745               11,3685

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ               1,57192               1,51772

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ        1,84344               1,77988

Με κέρδη 3,78% έκλεισε το Χ.Α.Α.
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Αύξηση τραπεζικών καταθέσεων
Αύξηση σημείωσαν τον Φεβρουάριο οι τραπεζικές

καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, έπειτα από
την υποχώρηση του προηγουμένου μηνός. Οι καταθέ-
σεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν τον προηγούμενο
μήνα στα 142,24 δισ. ευρώ, από 141,15 δισ. ευρώ
του Ιανουαρίου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που
έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. Ανα-
λυτικότερα, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα σημεί-
ωσαν αύξηση κατά 1,057 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο
του 2020, έναντι μείωσης κατά 2,163 δισ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
επιταχύνθηκε  σε 7,7% από 6,3% τον προηγούμενο
μήνα. Αύξηση κατά 599 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το
Φεβρουάριο του 2020, και οι καταθέσεις των επιχει-
ρήσεων, έναντι μείωσης κατά 1,196 δισ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
αυξήθηκε σε 17,3% από 9,4% τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών
επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 484 εκατ. ευρώ, έναντι
μείωσης κατά 1,586 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα
και οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και
των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθη-
καν κατά 115 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 390
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των
νοικοκυριών σημείωσαν αύξηση κατά 458 εκατ. ευρώ,
έναντι μείωσης κατά 967 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε
5,8% από 5,6% του Ιανουαρίου.

Προπληρώνει επιδόματα ανεργίας
και «δώρο Πάσχα» ο ΟΑΕΔ

Στο πλαίσιο των μέτρων για την άμεση στήριξη του
εργατικού δυναμικού της χώρας, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΟΑΕΔ αποφάσισε να προπληρωθούν πολύ
νωρίτερα φέτος τα τακτικά επιδόματα ανεργίας και
μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα ανεργίας αυτο-
απασχολουμένων, η ειδική παροχή προστασίας μη-
τρότητας και το Δώρο Πάσχα. Συγκεκριμένα, από την
Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 θα ξεκινήσει η προπλη-
ρωμή: • Των τακτικών επιδομάτων ανεργίας, επιδομά-
των μακροχρονίως ανέργων και των βοηθημάτων
ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμέ-
νων, που κανονικά καταβάλλονται από 31.03.2020 μέ-
χρι και 03.05.2020. • Των «δώρων» Πάσχα 2020
στους τακτικά επιδοτούμενους ανέργους και στις δι-
καιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρό-
τητας.

Σταθερά ανοδικά κινείται το Χρημα-
τιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας ισχυ-
ρές στηρίξεις από τις αποφάσεις της
ΕΚΤ .  Άνω του 17% η άνοδος στον
τραπεζικό κλάδο. 

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης
έκλεισε με κέρδη 3,78% στις 573,35
μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε με-
ταξύ 546,99 μονάδων (-0,99%) και
577,45 μονάδων (+4,53%). Ο τζίρος
ανήλθε στα 93,4 εκατ. ευρώ και ο όγ-
κος στα 62,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω
προσυμφωνημένων συναλλαγών δια-
κινήθηκαν 427 χιλ. τεμάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης

έκλεισε με άνοδο 4,18%, στις
1.388,21 μονάδες, ενώ στο +1,84%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid
Cap και στις 776,34 μονάδες. Ο τρα-
πεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη
17,84% στις 351,13 μονάδες.

Μικτά αποτελέσματα για τα ευρω-
παϊκά χρηματιστήρια στις συναλλαγές
της Πέμπτης μετά τα μεγάλα κέρδη
των προηγούμενων δύο ημερών κα-
θώς τα αρνητικά στοιχεία που ανακοι-
νώθηκαν σήμερα από τις ΗΠΑ για την
αγορά εργασίας δίνουν μια πρώτη ει-
κόνα για τον τεράστιο αντίκτυπο της
πανδημίας. 

Έντονα ανοδικά κινούνται οι βασι-
κοί δείκτες της Wall Street στις συναλ-
λαγές της Πέμπτης, με τον βιομηχα-
νικό Dow Jones να οδεύει για την

τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση
με την επενδυτική ψυχολογία να αντ-
λεί ώθηση από το πακέτο μέτρων στή-
ριξης των 2 τρισ. δολ. 

Χωρίς πρόστιμα 
οι καθυστερήσεις
σε πληρωμές 
ηλεκτρικού ρεύματος

Τη δέσμευση, ότι οι καταναλωτές δεν θα
πληρώσουν τόκους για καθυστερήσεις σε πλη-
ρωμές ηλεκτρικού ρεύματος τόσο στη  ΔΕΗ
όσο και σε ιδιωτικές εταιρείες έδωσε ο υπουρ-
γός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερ-
ρακάκης,όπως ανέφερε ο Σκάι. Το πρόβλημα
ξεκίνησε καθώς τα ΕΛΤΑ καθυστέρησαν στις
παραδόσεις των λογαριασμών στους κατανα-
λωτές. Ήδη η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει ότι οι πε-
λάτες της δεν θα επιβαρυνθούν με τόκους υπε-
ρημερίας ούτε θα χάσουν τις εκπτώσεις
συνέπειας εάν καταβάλλουν με καθυστέρηση
τα χρήματα.

Π
λεόνασμα ύψους 831 εκατ.
ευρώ καταγράφεται στον προ-
ϋπολογισμό με βάση τα στοι-
χεία του Φεβρουαρίου, έναντι
στόχου για πρωτογενές πλεό-

νασμα 929 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλε-
ονάσματος 822 εκατ. ευρώ για την ίδια πε-
ρίοδο το 2019.

Παράλληλα, λίγο πριν ξεκινήσει η κρίση
λόγω κοροναϊού εμφανείς είναι οι
απώλειες  στα έσοδα. Το ύψος των καθαρών
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού
ανήλθε σε 7.557 εκατ. ευρώ, παρουσιάζον-
τας μείωση κατά 468 εκατ. ευρώ ή 5,8%
έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί
στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογι-
σμού 2020, γεγονός που οφείλεται κυρίως
στα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοί-
νωση του Υπουργείου Οικονομικών,
τα συνολικά έσοδα του κρατικού προ-
ϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.280 εκατ.
ευρώ, μειωμένα κατά 390 εκατ. ευρώ
ή 4,5% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου 2020  αύξηση έναντι
του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύ-
ριες κατηγορίες εσόδων:

•Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπη-
ρεσιών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 6,7%.

•Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 26
εκατ. ευρώ ή 64,3%.

•Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 56 εκατ.
ευρώ ή 23,7%.

•Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 91 εκατ. ευρώ
ή 34,1%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια πε-
ρίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κα-
τηγορίες:

•ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παρά-
γωγα αυτών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 5,4%.

•ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών
κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,5%.

•ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 23 εκατ.
ευρώ ή 3,2%.

•ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 15 εκατ.
ευρώ ή 4,9%.

•ΕΦΚ λοιπών προϊόν-

των κατά 12 εκατ. ευρώ ή 12,9%.
•Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά

26 εκατ. ευρώ ή 7,3%.
•Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυ-

σικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 164 εκατ. ευρώ ή
9,5%.

•Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά  14 εκατ.
ευρώ ή 5,8%,

•Μεταβιβάσεις κατά 298   εκατ. ευρώ ή
39,9%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 723
εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 78 εκατ. ευρώ
από το στόχο (645 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογι-
σμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φε-
βρουαρίου 2020 ανήλθαν στα 8.664 εκατ.

ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά
175 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (8.839
εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμ-

φανιζόμενης απόκλισης εί-
ναι:

α) η υποεκτέλεση των μεταβιβάσεων κατά
143 εκατ. ευρώ και

β) η υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγο-
ρίες δαπανών οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με
ανάλωση μέρους του αποθεματικού. 

Με αντίρροπο χαρακτήρα (αυξημένη δα-
πάνη σε σχέση με τον στόχο) κινήθηκαν οι
πληρωμές για τόκους κατά 196 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού
για την περίοδο του  Ιανουαρίου   - Φε-
βρουαρίου 2020 παρουσιάζονται μειωμένες
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019
κατά 305 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των μει-
ωμένων δαπανών στο σκέλος των πρόσθετων
αποδοχών (οι οποίες περιλαμβάνονται στην
κατηγορία παροχές σε εργαζομένους) κατά
330 εκατ. ευρώ, καθώς το 2019 η κατηγορία
αυτή περιλάμβανε τις πληρωμές των εφάπαξ
ποσών του ν. 4575/2018 και των κοινωνικών
παροχών κατά 158 εκατ. ευρώ, κυρίως διότι
από τον Απρίλιο του 2019 το Κοινωνικό Εισό-
δημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) δίδεται ως επιχορή-
γηση στον ΟΠΕΚΑ.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δη-
μοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

ανήλθαν σε 431 εκατ. ευρώ,
μειωμένα κατά 342 εκατ.

ευρώ έναντι του στόχου,
εξαιτίας της υστέρησης
στο συγχρηματοδοτού-
μενο σκέλος. Αντίθετα,
το ΠΔΕ παρουσίασε αυ-

ξημένη δαπάνη κατά 221
εκατ. ευρώ σε σχέση με

την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υστέρηση στα έσοδα, εκτός στόχου 
το πλεόνασμα τον Φεβρουάριο

Διπλασιάζεται το όριο ανέπαφων συναλλαγών
Την αύξηση του ορίου των ανέπαφων

συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη
χρήση ΡΙΝ, ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση
Τραπεζών. Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, στο
πλαίσιο της διαρκούς συνδρομής τους για
τον περιορισμό των επιπτώσεων του κορο-
ναϊού (COVID-19), στη δημόσια υγεία και
τη συναλλακτική πρακτική, αυξάνουν από
τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου και έως την Κυ-
ριακή 31 Μαΐου 2020 το όριο των ανέπα-
φων (contactless) συναλλαγών καρτών χω-
ρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ,
έναντι 25 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Το συγκεκριμένο μέτρο είναι προσωρι-
νής εφαρμογής και συγκεκριμένα για τους
επόμενους δυο μήνες και εκτιμάται ότι πο-
σοστό μεγαλύτερο του 80% των συναλλα-
γών σε καταστήματα τροφίμων, πρατή-
ρια καυσίμων και φαρμακεία θα μπορεί να

πραγματοποιηθεί χωρίς την  πληκτρολό-
γηση του ΡΙΝ από τον κάτοχο της χρεωστι-
κής, πιστωτικής και προπληρωμένης κάρ-
τας. 

Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται ση-

μαντικά η φυσική επαφή των κατόχων καρ-
τών με το πληκτρολόγιο του POS.  Υπενθυ-
μίζεται ότι όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτή-
τως ορίου ποσού, πραγματοποιούνται
ανέπαφα χωρίς να παραδίδεται η κάρτα
πληρωμών στον  εκάστοτε υπάλληλο του
καταστήματος που διενεργείται η συναλ-
λαγή. Για  συναλλαγές πέραν  του  ποσού
των 50 ευρώ θα συνεχίσει να ζητείται από
τον κάτοχο της κάρτας η πληκτρολόγηση
του ΡΙΝ του στο POS. 

Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η
προσοχή των συναλλασσόμενων στην
ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους. Οι τρά-
πεζες μέλη της ΕΕΤ, πιστές στη δέσμευσή
τους, παρακολουθούν τις εξελίξεις και επι-
καιροποιούν  συνεχώς τα μέτρα προστα-
σίας για τη διασφάλιση της υγείας των ερ-
γαζομένων και των πελατών τους.

Αναστέλλονται οι προθεσμίες για 12 δράσεις του ΕΣΠΑ
Την αναστολή όλων των δε-

σμευτικών προθεσμιών που
αφορούν στην αξιολόγηση,
υλοποίηση και ολοκλήρωση
πράξεων δικαιούχων για 12
δράσεις του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστι-
κότητα Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) απο-
φάσισε ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Γιάν-
νης Τσακίρης.

Η αναστολή των προθε-
σμιών κρίθηκε αναγκαία λόγω

της εξαιρετικά επείγουσας και
επιτακτικής ανάγκης περιορι-
σμού της διάδοσης του κορο-
ναϊού COVID-19 και στο πλαί-
σιο λήψης κατεπειγόντων/
αναγκαίων μέτρων για την οι-
κονομία της χώρας. Για τις
συγκεκριμένες δράσεις, ενδει-
κτικά αναστέλλεται η παροχή
διευκρινίσεων και υποβολή
συμπληρωματικών στοι-
χείων και δικαιολογητι-
κών για αξιολόγηση ένταξης, η
αξιολόγηση ένστασης, καθώς

και για ένταξη προτάσεων, η
υποβολή ένστασης επί σχετι-
κής διοικητικής απόφασης, η
υποβολή αιτήματος πιστοποί-
ησης και επαλήθευσης, ολο-
κλήρωση πράξεων κ.ο.κ.

Οι δράσεις που τροποποι-
ούνται είναι οι ακόλουθες: 

• Ενίσχυση της Αυτοαπα-
σχόλησης Πτυχιούχων Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης

• Νεοφυής Επιχειρηματικό-
τητα

• Αναβάθμιση πολύ μικρών

& μικρών επιχειρήσεων για την
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους
στις νέες αγορές

• Ενίσχυση Τουριστικών
ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό
τους και την ποιοτική αναβάθ-
μιση των παρεχομένων υπηρε-
σιών

• Ενίσχυση της Αυτοαπα-
σχόλησης Πτυχιούχων Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύ-
κλος

• Ενίσχυση της Ίδρυσης και
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
• ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υπο-

στήριξη Διεθνούς Προβολής
ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανα-
τολισμό

• Eργαλειοθήκη Ανταγωνι-
στικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων

• Εργαλειοθήκη Επιχειρημα-
τικότητας: Εμπόριο, Εστίαση,
Εκπαίδευση

• Ψηφιακό Βήμα
• Ψηφιακό ‘Αλμα
• Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΝΙ SUPER

MARKET σε χώρο 95τμ,

πλήρως εξοπλισμένη και

με εμπόρευμα, επί του

Πεταλοειδή.  Μόνο σοβα-

ρές προτάσεις.  Πληρ.

τηλ.  6977315952  ώρες

07.00πμ  έως  16.00μμ

(ΚΩΔ. 83789)

ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΜ/ΤΑ

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. Πληρ.

τηλ.  2106109094

6946959430 (ΚΩΔ. 84071)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  σε  νεόδμητη

μικρή πολυκατοικία πολυ-

τελές οροφοδιαμέρισμα

85 τ.μ., επί της Λασιθίου

(Πλ. Κορνάρου), διαμπε-

ρές και φωτεινό, μπαλκό-

νια, με αυτόνομη θέρμαν-

ση, αποθήκη, πάρκινγκ.

Πληρ.  τηλ.  6945333334

(ΚΩΔ. 83348)

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ  εντός  οικι-

σμού  Πατσιδών (άρτια -

οικοδομήσιμα) από 300

τ.μ. και άνω (στα 300 τ.μ.

οικοδομή 240 τ.μ. και στα

700 τ.μ. οικοδομή 560

τ.μ.) Παροχές: δίκτυο

ύδρυσης, αποχετευτικό

δίκτυο ΔΕΗ - ΟΤΕ στα 20

μ. 130 ευρώ / τ.μ. Πληρ.

τηλ.  6948930364 (ΚΩΔ.

84167)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  682

τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο

(240 τ.μ. σπίτι - 452 τ.μ.

Βιοτεχνία) πλησίον της

κεντρικής πλατείας του

χωιρόυ Μεσοχωριό

(νοτίως του Νομού Ηρα-

κλείου) κοντά στον Πύργο

Μονοφατσίου) με πανμο-

ραμική θέα στην Πεδιάδα

των Ελαιώνων Μεσαρά.

Γαλήνιο, φυσικό περιβάλ-

λον. Απόσταση 8 χλμ. από

την παραλία Τσούτσουρα.

Ταχέια και άνετη πρόσβα-

ση από Ηράκλειο λόγω

νέου σύγχρονου οδικου

δικτύου. Τιμή 103.000

ευρώ. Πληρ.  τηλ.

2810251043  (10.00-

14.00) (ΚΩΔ. 84165)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στον  οικισμό
των Αξιωματικών  (ΦΙΛΟ-
ΘΕΗ) (νεόδμητη - καλαί-
σθητη  ήσυχη περιοχή με
άνετη πρόσβαση, 1 χλμ.
από την Πλατεία Ελευθε-
ρίας στο κέντρο της
πόλεως του Ηρακλείου)
οικόπεδο 200 τ.μ. με
πρόσοψη σε πάρκο επί
της οδού 20ης Μαϊου
1941. Αρτιο, οικοδομήσι-
μο. Συντελεστής Δομη-
σης 0,8. Τιμή πώλησης
141.000 ευρώ. Πληρ.
τηλ.  2810251768  (ώρες
επικοινωνίας  (10.00-
14.00) (ΚΩΔ. 84164)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο

παραθαλάσσιο 1100 τ.μ.

εκτός σχεδίου (Σαραντάρι

Λιμένας Χερσονήσου).

Πληρ.  τηλ.  6977268088

(ΚΩΔ. 84151)

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)

ΟΙΚ/ΔΑ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  παραθαλάσσιο

οικόπεδο στην αμμώδη

(πέντε χιλιόμετρα) παρα-

λία Αμμουδάρα 5 χλμ.

δυτικά του κέντρου πόλε-

ως Ηρακλέιου. Εχει έκτα-

ση 1.850 τ.μ. με μήκος

πλευράς προς θάλασσα

100 μέτρα, πανοραμική

θέα στο κρητικό πέλαγος,

350 μ. από το κύμα. Γαλή-

νιο φυσικό περιβάλλον.

Απόσταση από το λιμάνι 5

χλμ., από αεροδρόμιο 8

χλμ. από νοσοκομείο

ΠΑΓΝΗ 4 χλμ. Υπό ένταξη

στο σχέδιο πόλεως στο

εγγύς μέλλον. Τιμή 400

ευρώ / τ.μ. Πληρ.  τηλ.

2810289915  (ώρες επικ.

10.00-14.00) (ΚΩΔ.

84166)

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

ΠΩΛΕΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ spe-

cialized  hard  rock χρώμα

ματ μαύρο σε άριστη κατά-

σταση. Δισκόφρενα μπρο-

στά και πίσω (v-brake)

ταχύτητες 21 shimano (7

speed). Λάστιχα (ζάντες)

νούμερο 26. Δίνεται μαζαί

με όλο τον εξοπλισμό που

είναι γνήσιος specialized

(κράνος, τσαντάκι σέλας,

θήκη για υγρά και τρόμ-

πα). Φώτα μπροστά και

πίσω, κουδούνι, καθρε-

φτάκι και κλειδαριά. Τιμή

370 ευρώ (συζητήσιμη).

Πληρ. τηλ. 6945972612 κ.

Αναστασία (ΚΩΔ. 83935)

Από  εταιρεία  επεξεργα-

σίας  κρεάτων  στη  ΒΙ.ΠΕ.

ζητούνται κόπτες κρέα-

τος έως 40 ετών. Απο-

στολή βιογραφικού: cre-

tanfoodmeat@gmail.com

Πληρ.  τηλ.  2810315248

(ΚΩΔ. 84141)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

έως  40  ετών γνώστης

απταίστως της Ρωσικής

γλώσσας για το ξενοδο-

χείο ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ στην

Αμουδάρα. Απαραίτητη

προϋπηρεσία και βιογρα-

φικό. Πληρ.  τηλ.

2810251043,  ώρες  επι-

κοινωνίας  10.00-14.00

(ΚΩΔ. 84097)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

τουριστικού γραφείου με

τα παρακάτω προσόντα

συν κάρτας ΟΑΕΔ, για τη

στελέχωση τουριστ. γρα-

φείου. Γνώση Αγγλικών +

Γερμανικών + γνώση

Office (word, excel, power

point) +διαχείριση Inter-

net  + λογιστικής + τιμο-

λόγησης (cost control). Η

γνώση Ιταλικών και προ-

ϋπηρεσία στον τουριστικό

κλάδο θα εκτιμηθούν.

Πληρ.  τηλ.  6932635703

(ΚΩΔ. 83005)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΠΩΛΗΤΗΣ
ανταλλακτικών αυτοκινή-
των με μηχανικές γνώ-
σεις.  Πληρ.  τηλ.
2810200747 (ΚΩΔ.
84128)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  έμπειρη  στην

καθαριότητα  αναλαμβά-

νει τον καθαρισμό σπι-

τιών, γραφείων και σκά-

λας επίσης και σίδερο.

Πληρ.  τηλ.  6986658976

(ΚΩΔ. 83980)

ΣΟΒΑΡΗ και υπεύθυνη

κυρία με συστάσεις, ανα-

λαμβάνει να κάνει παρέα

σε ηλικιωμένη κυρία και τις

δουλειές του σπιτιού 3-4

φορές την εβδομάδα.

Πληρ.  τηλ.  6944990103

(ΚΩΔ. 81438)

Κυρία σοβαρή και υπεύθυ-

νη  με συστάσεις, αναλαμ-

βάνει τον καθαρισμό σπι-

τιών, γραφείων, σκάλες,

εκκλησίες και σίδερο.

Πληρ.  τηλ.  6944990103

(ΚΩΔ. 81439)

ΚΥΡΙΑ ΝΕΑ με εμπειρία και

μεγάλωμα 4 παιδιών ανα-

λαμβάνει να προσέχει

μικρά παιδιά και δουλειές

του σπιτιού. Πληρ.  τηλ.

2810322384 (ΚΩΔ.

81754)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕ-

ΑΣ παραθαλάσσιου 32

στρεμ., με αυξημένο συν-

τελεστή δόμησης, 500 μ.

βορειότερα του Παλιόκα-

στρου, με 500 μ. πρόσο-

ψη θαλάσσης δίπλα στην

Εθνική, κατάλληλο για

βίλες, τουριστική μονάδα,

κάμπινγκ, κατοικίες δια-

βίωσης τρίτης ηλικίας.

Πληρ.  τηλ.  2810841390

(από 09.00-12 και 16.00-

20.000) (ΚΩΔ. 81319)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ  ΓΕΩΤΡΗ-

ΣΕΙΣ καθαρισμούς γεω-

τρήσεων και συναφή

εργασίες. Πληρ.  Πληρο-

φορίες  κ.  Τάσος

6973576836 (ΚΩΔ.

83690)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΕΡΑΣΜΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ γεωτρή-

σεις οριζόντιες και κάθε-

τες για περισσότερο νερό

στη πηγή σας. πέρασμα

αποχέτευσης - σωλήνας

χωρίς σκαψίματα ή σπασί-

ματα κάτω από το σπίτι

σας. Πληρ. κος Παντελής

6944805897 (ΚΩΔ.

83872)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ  ΔΑΚΤΥΛΟ-

ΓΡΑΦΗΣΕΙΣ πολυτονικών

και μονοτονικών κειμένων

καθώς και σελιδοποίηση

βιβλίων - εφημερίδων -

περιοδικών. Πληρ.  τηλ.

2810236661  και

6946980138  (ΚΩΔ.

81996)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέ-

ρισμα στον γ’ όροφο

111 τ.μ. κοντά στο

κέντρο. Διαθέτει δύο

μεγάλα υπνοδωμάτια,

καθιστικό, κο υζίνα,

μπάνιο, WC, ηλιόθερ-

μο. Πλήρως ανακαινι-

σμένο. 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 αντι-

κείμενο. Παρέχεται

ασφάλιση και σταθερός

μισθός. Πληρ.  τηλ.

2810311781  και

2810317766 (ΚΩΔ.

84142)

Το ξενοδοχείο Orpheas

Resort 4* (Adults only -

Half board) στον Καβρό

Αποκορώνου Χανίων

αναζητάει: * ΒARMAN

με γνώση γερμανικών, *

ΜΑΓΕΙΡΑ κρύας κουζί-

νας. Απαραίτητη ξενο-

δοχειακή εμπειρία.

Πληρ.  τηλ.

2825061218. Αποστολή

βιογραφικών  applie-

shr@orpheas-resort.gr

(ΚΩΔ. 84150)

 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

κάτω των ορίων του Νόμου 4412/2016
1. Ο Δήμος Σητείας Νομού Λασιθίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρο-
νικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμη-
λότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, με εκτιμώμενη συνολική αξία 400.000,00 €με Φ.Π.Α.
2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία
Οδοποιίας με προϋπολογισμό 322.580,64 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα) 
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλε-
κτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, κα-
θώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.sitia.gr. Εφόσον έχουν
ζητηθεί εγκαίρως, έως την 13/4/2020, �η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους
τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδή-
ποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 16/4/2020. 
4. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή
τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
5. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν
ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
6. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι [ 45233120-6  Έργα οδοποιίας] .
7. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός
τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υπο-
χρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή
και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
9. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
10. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει
τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του
Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η  23-4-2020, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
29-4-2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00
12. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτω-
σης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) ανά ομάδα εργασιών.
13. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ    και που είναι εγ-
κατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
14. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης.
15. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.
2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για τη υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται
η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοι-
νοπραξία).
16. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και
το άρθρο 22 της διακήρυξης.
17. Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγ-
κατεστημένοι στην Ελλάδα, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ) εφόσον δραστηριοποιούνται στην κατη-
γορία της ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και τάξη αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβα-
σης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη- μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που πε-
ριγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
18. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ -ΑΠΕ  και Προκαταβολή δεν θα χορη-
γηθεί.
19. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου
72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των 6.451,60 και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγ-
γύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υπο-
χρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.
20. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
21. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δή-
λωσης (ΤΕΥΔ).
22. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (180) ημερολο-
γιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
23. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την
υπ' αριθμό 249/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και η έγ-
κριση των όρων δημοπράτησης με την υπ’ αριθμό 45/2020 απόφαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής του Δήμου. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκρι-
θεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
24. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμ-
φωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.sitia.gr σύμ-
φωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια"
diavgeia.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ

26 -3-2020
Αρ. Πρωτ.:  1909

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

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

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

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

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

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

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

Οι γραμμές του Φορέα μας συνεχίζουν να δέχονται καθημε-
ρινά τηλεφωνήματα από γυναίκες που αναζητούν βοήθεια και
λύσεις στην προβληματική σχέση τους. Αναμφίβολα, ο «νέος
τρόπος ζωής», η συνεχής επαφή, η συσσωρευμένη πίεση και το
αίσθημα της αβεβαιότητας, κλιμακώνουν καθημερινά την  υφι-
στάμενη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντική αύ-
ξηση περιστατικών κακοποίησης. 

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

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

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

Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος

Μαίρη Παχιαδάκη

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
“ΞΕΝΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ  ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΓΡΑΜΜΗ SOS 801-11-16000
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Η ΠΑΕ ΟΦΗ «μένει σπίτι»
και προχωρά σε μία πρωτό-
τυπη ενέργεια, με στόχο
την επικοινωνία των φιλά-
θλων της ομάδας με τους
ποδοσφαιριστές, τις δύσκο-
λες μέρες του κοροναϊού. 
Αρχής γενομένης από σή-
μερα, πραγματοποιεί στον
επίσημο λογαριασμό insta-
gram της ομάδας (oficre-
tefc), ένα ζωντανό video
chat ποδοσφαιριστών με
τον κόσμο, το οποίο μάλι-
στα θα γίνεται σε ζευγάρια.
Δηλαδή δύο ποδοσφαιρι-
στές του ΟΦΗ θα κάνουν

instagram Live, μέσω του
επίσημου λογαριασμού της
ΠΑΕ και θα απαντούν στις
ερωτήσεις των φιλάθλων
που θα το παρακολουθούν. 
Πρώτο «ζευγάρι» που θα
μπει στη διαδικασία αυτή,
είναι ο Δημήτρης Σωτη-
ρίου με τον Νίκο Κορο-
βέση. Σήμερα λοιπόν στις
6 το απόγευμα θα είναι
διαθέσιμοι στον κόσμο,
στον λογαριασμό της ΠΑΕ
ΟΦΗ στο instagram και φυ-
σικά θα ακολουθήσουν τις
επόμενες μέρες και άλλοι
ποδοσφαιριστές.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΦΗ 
ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ
ΜΕΣΩ INSTAGRAM

Δίαυλος επικοινωνίας
με τον κόσμο

Με την συμμετοχή 74
αθλητών και αθλητριών
διεξήχθη το 2ο Ε3 της 10ης

βδομάδας για τις κατηγο-
ρίες Αγόρια – Κορίτσια
κάτω των 12, 14 και 16
ετών, πριν τα μέτρα για τον
κοροναϊό.
Οι κατηγορίες Αγόρια – Κο-
ρίτσια 12 και Αγόρια 16
ετών διεξήχθησαν στις εγ-
καταστάσεις του Γ.Σ. Λιβυ-
κού Ιεράπετρας και οι
κατηγορίες Αγόρια – Κορί-
τσια κάτω των 14 ετών στο
ΟΑ Σητείας.
Οι νικητές και οι συμμετο-
χές ανά κατηγορία έχουν
ως εξής:
Αγόρια κάτω των 12 ετών
(18 συμμετοχές): Την 1η
θέση πήρε ο Ζαβουριανός
Αθανάσιος του ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΟΑΑ ο οποίος νίκησε στον
τελικό τον Φανδριδάκη
Παναγιώτη του ΟΑ ΣΟΥ-
ΔΑΣ με σκορ 63, 75. Την
3η θέση πήραν οι αθλητές
Δολιανίτης Ηλίας του
“Ηράκλειο” ΟΑΑ και Μαρ-
καντωνάκης Αθανάσιος
του ΟΑ Σούδας.
Κορίτσια κάτω των 12
ετών (20 συμμετοχές):
Την 1η θέση πήρε η Σι-
νάνη Μαρία της Α.Α. Χα-
νίων η οποία νίκησε στον
τελικό την  Καστρινάκη
Γεωργία του Ο.Α. Σούδας
με σκορ 61, 60. Την 3η

θέση πήραν οι αθλήτριες
Πάντου Αιμιλία του ΓΑΣ
Γουρνών και Δημητριάδη
Στυλιανή του  “Ηράκλειο”
ΟΑΑ. 
Αγόρια κάτω των 14 ετών
(17 συμμετοχές): Την 1η
θέση πήρε ο Νικολιδάκης
Γιάννης του ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΟΑΑ ο οποίος νίκησε στον
τελικό τον Καρακώστα
Σπύρο του ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
με σκορ 64, 64. Την 3η

θέση πήραν οι Τσατσάκης
Έκτορας του ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΟΑΑ και Δασκαλογιάννης
Δημήτριος του ΟΑ Σούδας.
Κορίτσια κάτω των 14

ετών (9 συμμετοχές): Την
1η θέση πήρε η Λαμπράκη
Ευαγγελία του  “Ηρά-
κλειο” ΟΑΑ  η οποία νί-
κησε στον τελικό την
Ζαχαράκη Αλεξάνδρα του
“Ηράκλειο” ΟΑΑ με σκορ
62, 60. Την 3η θέση
πήραν οι αθλήτριες Ηλιάκη
Αθηνά του Ο.Α. Ρεθύμνου
και Παρασκευαΐδη Μιχα-
έλα του  “Ηράκλειο” ΟΑΑ. 
Αγόρια κάτω των 16 ετών
(15 συμμετοχές): Την 1η
θέση πήρε ο Κοκκινάκης
Γεώργιος του ΟΑ Σούδας ο
οποίος νίκησε στον τελικό
τον Μπουνάκη Δημήτριο

του  “Ηράκλειο” ΟΑΑ με
σκορ 61, 60. Την 3η θέση
πήραν οι Κόκκαλης Στυ-
λιανός του Γ.Σ. Λιβυκού
Ιεράπετρας και Τζωρμπα-
τζάκης Γεώργιος του ΟΑ
Χερσονήσου.
Ο πρόεδρος της Ζ΄ Ένω-

σης Κώστας Μπόγρης και
τα μέλη του Δ.Σ. ευχαρι-
στούν τα ΣωματείαΛιβυκός
Ιεράπετρας και ΟΑ Σητείας
για την φιλοξενία των αγώ-
νων καθώς επίσης και σε
όσους συνετέλεσαν, ο κα-
θένας με τον δικό του
τρόπο, στην ομαλή διοργά-
νωση του Πρωταθλήματος.

ΠΟΙΟΙ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΤΕΝΙΣ ΣΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑ

Διακρίσεις Κρητικών αθλητών στο Ε3 

Οι αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν στο Παγκρήτιο

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΣΤΙΓΑ 
ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ

Τα 5 κράτη που 
παίζουν ακόμα μπάλα!
Αν και η πανδημία του κοροναϊού έχει αγγίξει όλες
σχεδόν τις χώρες του πλανήτη, υπάρχουν πέντε
κράτη που …επιμένουν ποδοσφαιρικά, έχοντας απο-
φασίσει να συνεχίσουν τα πρωταθλήματα τους για
όσο χρειαστεί!
Στην Ευρώπη, το μοναδικό πρωτάθλημα που διεξά-
γεται αυτή την εποχή, είναι της Λευκορωσίας. Η
πρώτη αγωνιστική πραγματοποιήθηκε κανονικά και
η εντολή είναι να συνεχιστούν οι αγωνιστικές δρα-
στηριότητες, καθώς τα 86 κρούσματα κοροναϊού στη
μικρή αυτή χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, δεν
συνιστούν απειλή για την υγεία των παικτών, τουλά-
χιστον σύμφωνα με τις αρχές.
Η Νικαράγουα είναι η μοναδική χώρα στην Κεν-
τρική, αλλά και τη Λατινική Αμερική όπου το πρωτά-
θλημα συνεχίζεται κανονικά παρά τις έντονες
αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών. Είναι χαρακτηρι-
στικό πως στο ματς της Ντίριαντζεν με τη Ντεπορτίβο
Οκοτάλ, οι παίκτες της πρωτοπόρου ομάδας, φορού-
σαν μάσκες! Η Νικαράγουα με πληθυσμό
6.460.411 κατοίκους ,έχει καταγράψει μόλις δύο
επιβεβαιωμένα κρούσματα κοροναϊού.
Στην Αφρική, δύο κράτη παίζουν ακόμα μπάλα κα-
νονικά. Στο Μπουρούντι, το πρωτάθλημα απαρτίζε-
ται από 16 ομάδες και το Σαββατοκύριακο θα
διεξαχθεί η 27η αγωνιστική. Μέχρι στιγμής δεν έχει
καταγραφεί κανένα κρούσμα κοροναϊού.
Στην Ανγκόλα, όπου έχουν καταγραφεί μόλις τρία
κρούσματα, το πρωτάθλημα είναι προγραμματισμένο
να επανεκκινήσει στις 4 Απριλίου.
Τέλος στο Τουρκμενιστάν (Κεντρική Ασία), η 4η
αγωνιστική του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί σή-
μερα ενώ δεν έχουν αναφερθεί στη χώρα κρού-
σματα κοροναϊού.

ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Ζητούν το επίδομα 
των 800 ευρώ!
Να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ με το οποίο
ενισχύει το κράτος τους εργαζομένους σε επιχειρή-
σεις που έβαλαν λουκέτο λόγω κοροναϊού, ζητούν
οι ποδοσφαιριστές των τριών επαγγελματικών κα-
τηγοριών της χώρας μας!
Το σχετικό αίτημα υπέβαλαν στον υπουργό εργα-
σίας Γιάννη Βρούτση, καθώς και στον υφυπουργό
αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, ο πρόεδρος της
Super League, Μηνάς Λυσάνδρου και ο ομόλογός
του της Super League 2/Football League, Λεωνί-
δας Λεουτσάκος.
Από τη στιγμή που έχουν διακοπεί οι ποδοσφαιρι-
κές δραστηριότητες στη χώρα μας, οι παίκτες ζητούν
να συμπεριληφθούν στη διευρυμένη λίστα των ΚΑΔ
ώστε να έχουν δικαίωμα στο επίδομα των 800
ευρώ. Μάλιστα, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα γίνει
δεκτό το αίτημά τους. Να σημειωθεί ότι στη ρύθμιση
της κυβέρνησης, μπήκαν ήδη οι παίκτες των ομάδων
βόλεϊ της Α1 ανδρών, μεταξύ των οποίων και ο ΟΦΗ
φυσικά.
Η σχετική ενημέρωση αναφέρει: «O ΠΑΣΑΠ ενημε-
ρώνει πως οι αθλητές της Volleyleague δικαιούνται
την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ
την οποία εξήγγειλε η κυβέρνηση. Για τις απαιτού-
μενες διαδικασίες οι αθλητές καλούνται να επικοι-
νωνήσουν με τις διοικήσεις των συλλόγων τους».

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Οι ισχυρές ομάδες 
σώζουν τις αδύναμες!
Επίσημη μορφή πήρε η σπουδαία πρωτοβουλία των
τεσσάρων πιο ισχυρών σε οικονομικό επίπεδο γερ-
μανικών ομάδων, οι οποίες θα ενισχύσουν τους
αντιπάλους τους (!!!), προκειμένου να μην υπο-
στούν μεγάλη ζημιά λόγω της κρίσης του κορο-
ναϊού.
Η Μπάγερν μαζί με τις Ντόρτμουντ, Λειψία και Λε-
βερκούζεν θα συνεισφέρουν 20 εκατομμύρια
ευρώ για την οικονομική στήριξη των ομάδων της
πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού
ποδοσφαίρου.Αυτό, προκειμένου να μην υπάρξει
κανένα κλαμπ που θα αντιμετωπίσει προβλήματα με
τις πληρωμές όσο καιρό γίνει εμφανής ο οικονομι-
κός αντίκτυπος του κοροναϊού που πλήττει την υφή-
λιο. Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας θα
είναι εκείνη που θα αποφασίσει το μοίρασμα και τις
ομάδες που θα χρειάζονται πιο άμεσα την οικονο-
μική «ένεση» σε μια κίνηση άξια παραδειγματισμού
για τις υπόλοιπες μεγάλες Λίγκες...
Την ίδια ώρα, οι σύλλογοι της Πρέμιερ Λιγκ στην
Αγγλία, ετοιμάζονται να  ζητήσουν από τους παίκτες
περικοπές μισθών που θα φτάνουν έως το 50%, για
να αντιμετωπιστεί η κρίση του κοροναϊού. 
Η Ένωση των Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών
(PFA) δέχεται έντονες πιέσεις, τόσο από την ομο-
σπονδία, όσο και από την Πρέμιερ Λιγκ, ώστε οι παί-
κτες να δεχθούν, για όσο θα διαρκέσει η κρίση, να
μειώσουν σε μεγάλο βαθμό τα (υψηλότατα, είναι η
αλήθεια) συμβόλαιά τους και να αποτελέσουν έτσι
«μέρος της λύσης του προβλήματος», όπως τονί-
ζουν χαρακτηριστικά. Κάτι ανάλογο έχει ζητήσει και
η πάμπλουτη Παρί Σεν Ζερμέν από τους ποδοσφαι-
ριστές της ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης απολύει δεκά-
δες υπαλλήλους της προκειμένου να πάρει μία
οικονομική ανάσα…

Ο ι Ολυμπιακοί Αγώνες
του Τόκιο μπήκαν στον
«πάγο», τουλάχιστον

μέχρι την Άνοιξη του 2021 και
παρ’ ότι αυτή η εξέλιξη ήταν σε
πολύ μεγάλο βαθμό αναμενό-
μενη, έχει ενδιαφέρον να δούμε
πώς την υποδέχθηκαν οι Έλλη-
νες αθλητές και οι επίσημοι εκ-
φραστές της ηγεσίας του
αθλητισμού στη χώρα μας.
Λυπημένη δηλώνει για την ανα-
βολή των Ολυμπιακών Αγώνων 
η Ειρήνη Βασιλείου που ετοιμα-
ζόταν να διεκδικήσει τη συμμε-
τοχή της στο κορυφαίο αθλητικό
γεγονός: «Η αναβολή των Ολυμ-
πιακών αγώνων ήταν αναμενό-
μενη. Είμαι αρκετά
στενοχωρημένη, αλλά αυτή τη
στιγμή προέχει η υγεία και η
ασφάλεια όλων μας», τόνισε η
ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια του
στίβου.
Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο
Λευτέρης Πετρούνιας. Ο «χρυ-
σός» Ολυμπιονίκης των κρίκων
έγραψε στο λογαριασμό του:
«Η αισιοδοξία και τα όσα πρε-
σβεύουν οι Αγώνες δεν χάνον-
ται, ούτε αναβάλλονται! Οι
αθλητές θα συνεχίσουμε να εί-
μαστε οι πρεσβευτές της χώρας
μας αλλά και το παράδειγμα προς
την κοινωνία ειδικότερα αυτές
τις δύσκολες στιγμές».
Στο ίδιο μήκος κύματος και η το-
ποθέτηση της Άννας Κορακάκη:

«Εκείνα που σίγουρα θα μείνουν
αναλλοίωτα στην παράταση αυτή
είναι η αισιοδοξία, το πάθος, η
πειθαρχία, η αγωνιστικότητά μας,
μα πάνω απ’ όλα το όραμά μας να
δούμε την κοινωνία μας υγιή και
να την κάνουμε περήφανη στο
Τόκιο το 2021».
Σωστή χαρακτήρισε την απόφαση
της ΔΟΕ, ο υφυπουργός αθλητι-
σμού Λευτέρης Αυγενάκης:
«Ορθή η απόφαση αναβολής των
Ολυμπιακών Αγώνων, υπέρτατο
αγαθό η υγεία. Η νίκη της αν-
θρωπότητας στη μάχη με τον κο-
ροναϊό, θα εορταστεί όποτε και
αν διοργανωθεί αυτή η μεγάλη
γιορτή. Θα τιμηθούν τα Ολυμ-
πιακά Ιδεώδη και η θριαμβεύτρια
Ελπίδα. Η ελληνική αθλητική οι-
κογένεια τα εγγυώνται 126 συ-
νεχόμενα χρόνια. Παραμένουμε
δίπλα στους αθλητές μας».
Ο αρχηγός αποστολής της ελληνι-
κής ομάδας «Τόκιο 2020», Μιχά-
λης Φυσεντζίδης, δήλωσε:
«Γνωρίζω ότι η πλειοψηφία των
αθλητών και αθλητριών μας, ανα-
κουφίστηκε στο άκουσμα της
αναβολής. Γιατί, έστω κι αν κά-
ποιοι εξ αυτών ήταν πανέτοιμοι
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
βαθιά μέσα τους γνώριζαν ότι ο
κοροναϊός δεν αστειεύεται και θα
μπορούσαν να γίνουν μέρος της
πανδημικής αλυσίδας. 
Την αναβολή επιβάλλεται όλοι
να τη δουν ως ευκαιρία και όχι

ως κατάρα. Οι Αγώνες, σύμφωνα
με τα δεδομένα που υπάρχουν
αυτή τη στιγμή, θα γίνουν το
2021 και όλοι είμαστε υποχρεω-
μένοι να αναπροσαρμόσουμε τα
πλάνα μας, αγωνιστικά και όχι
μόνο. Να είμαστε γεροί και το
Τόκιο 2021 δεν είναι μακριά. Σε
αυτή τη φάση, Μένουμε Σπίτι».
Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΑΟΜ-
ΑμεΑ Γιώργος Φουντουλάκης, με
αφορμή την αναβολή και των Πα-
ραολυμπιακών Αγώνων, υπογράμ-
μισε: «Θέλω να πω σε όλους
τους αθλητές που με μεγάλο
κόπο έκαναν την προετοιμασία
τους προκειμένου να είναι έτοι-
μοι στους Παραολυμπιακούς του
2020, να μην απογοητευτούν
και να είναι αισιόδοξοι πως θα
περάσει γρήγορα η κρίση ώστε
να επιστρέψουν και πάλι στους
αγωνιστικούς στίβους.
Εκτίμησή μου είναι ότι θα μπορέ-
σουμε να επανέλθουμε στην κα-
νονικότητα είτε μέσα στο
καλοκαίρι είτε μετά το καλοκαίρι,
ώστε εκτός όλων των άλλων να
μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε
το αγωνιστικό καλαντάρι της
ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, με τη διεξαγωγή
των Πανελλήνιων πρωταθλημά-
των.
Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επι-
τροπή και η ΕΑΟΜ ΑμεΑ θα είναι
δίπλα σας και θα σας ενημερώ-
νουν για όποιο μέτρο βγει από
την Πολιτεία».

ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

«Ευκαιρία η αναβολή και όχι κατάρα»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 Σε παγκόσμιο λουκέτο οδεύει ο
αθλητισμός τουλάχιστον μέχρι τον
Ιούλιο του 2020 καθώς, μετά το πο-
δοσφαιρικό Euro και τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες, αναβάλλονται η μία
μετά την άλλη, μεγάλες διοργανώ-
σεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ου-
σιαστικά καμία αγωνιστική
δραστηριότητα δεν προγραμματίζεται
να γίνει το επόμενο τρίμηνο, με την
ελπίδα να περιοριστεί η πανδημία του
κοροναϊού και μετά τα μέσα του κα-

λοκαιριού, σιγά σιγά να ξαναρχίσει η
δράση.
Το ΝΒΑ, αναμένεται να ανακοινώσει
ότι το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί από
τα μέσα του καλοκαιριού και θα διαρ-
κέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο. Φυσικά
ακόμα και αυτή η εξέλιξη είναι στον
«αέρα», με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ δεν
αποκλείεται να εξελιχθούν στο επό-
μενο hot spot της πανδημίας.
Η εκτελεστική επιτροπή του Γουίμ-
πλεντον θα συνεδριάσει την ερχό-

μενη εβδομάδα και σύμφωνα με το
ρεπορτάζ, θα ανακοινώσει την ανα-
βολή (αν όχι τη ματαίωση) του κορυ-
φαίου γκραν σλαμ του τένις, της
μεγαλύτερης ετήσιας αθλητικής διορ-
γάνωσης στη Βρετανία.
Οι διοργανωτές του ποδηλατικού
γύρου της Γαλλίας δέχονται ασφυ-
κτικές πιέσεις για αναβολή παρά το
γεγονός ότι ο αγώνας ξεκινά στις 27
Ιουνίου. Η τελευταία ενημέρωση ανέ-
φερε πως η υπουργός αθλητισμού

της Γαλλίας σκέφτεται να εκδώσει
απόφαση διεξαγωγής του αγώνα
χωρίς θεατές. Είναι το μοναδικό με-
γάλο αθλητικό γεγονός που μοιάζει
να έχει τύχη να διεξαχθεί. Οποιοσδή-
ποτε άλλος (βλ. Ευρωλίγκα) σκέφτε-
ται να διοργανώσει αγώνα το
επόμενο τρίμηνο, μάλλον είναι εκτός
τόπου και χρόνου, αγνοώντας τα δε-
δομένα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη
και τις δυσοίωνες προβλέψεις των ει-
δικών.

Ο ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ «ΠΑΓΩΝΕΙ» ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Παγκόσμιο «λουκέτο» στον αθλητισμό μέχρι τον Ιούλιο

«Αναμενόμενη ήταν η αναβολή των αγώνων» δηλώνει η Βασιλείου

Προπονητικό σεμινάριο online
θα πραγματοποιήσει την ερχό-
μενη Δευτέρα (1μμ) ο Γιάννης
Σφαιρόπουλος, ξεκινώντας
τον διαδικτυακό κύκλο επιμόρ-
φωσης του Συνδέσμου Ελλή-
νων Προπονητών
Καλαθοσφαίρισης.
Τα σεμινάρια απευθύνονται
φυσικά σε όλα τα μέλη του
ΣΕΠΚ αλλά και σε νέους προ-
πονητές που θα μπορέσουν να
παρακολουθήσουν τις ομιλίες
από τον υπολογιστή ή το κι-
νητό τους μέσα από τη σελίδα
του ΣΕΠΚ στο Facebook.

Την αρχή θα κάνει ο προπονη-
τής της Μακάμπι, ο οποίος θα
αναλύσει ένα θέμα που δεν
έχει αναφερθεί στο παρελθόν
σε σεμινάριο και είναι το
«Αναλαμβάνοντας μια ομάδα
μεσούσης της σεζόν: Προπο-
νητική προσέγγιση». Ο Έλλη-
νας τεχνικός ανέλαβε πέρσι
την ομάδα του λαού και κατά-
φερε μέσα σε λίγους μήνες,
να την αναμορφώσει, πραγμα-
τοποιώντας φέτος μία εξαιρε-
τική πορεία στην Ευρωλίγκα.
«Οι Έλληνες προπονητές “Μέ-
νουμε Σπίτι”, κάνοντας το

χρέος μας απέναντι στον κο-
ροναϊό. Οι ημέρες είναι απαι-
τητικές και ασυνήθιστες και
γίνονται ακόμη πιο δύσκολες
χωρίς την αγαπημένη μας ενα-
σχόληση με το μπάσκετ. Για
αυτό και ο Σύνδεσμος Ελλή-
νων Προπονητών Καλαθο-
σφαίρισης πήρε την
πρωτοβουλία να συνεχίσει τα
διαδικτυακά του σεμινάρια,
προσαρμόζοντας τη μορφή
τους στις παρούσες συνθή-
κες»,
αναφέρει ο ΣΕΠΚ στην ανα-
κοίνωσή του.

ΜΠΑΣΚΕΤ

Διαδικτυακά σεμινάρια ξεκινάει ο ΣΕΠΚ

Η βούληση να συνεχιστούν και να
ολοκληρωθούν τα ποδοσφαιρικά
πρωταθλήματα στην Ευρώπη, εφό-
σον η κατάσταση με τον κοροναϊό
ομαλοποιηθεί και υπάρξει επι-
στροφή σε μια κανονικότητα, εκ-
φράστηκε στη χθεσινή
τηλεδιάσκεψη της Ένωσης Ευρω-
παϊκών Λιγκών.
«Σύμμαχος» σε αυτή την κατεύ-
θυνση είναι η μετάθεση διεξαγω-
γής της τελικής φάσης του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020

για το καλοκαίρι του επόμενου
έτους, καθώς έτσι έπαψε να υφί-
σταται το στενό χρονικό περιθώριο
που είχαν οι Λίγκες της «Γηραιάς
Ηπείρου» για να ολοκληρώσουν τις
διοργανώσεις τους. 
Στην τηλεδιάσκεψη, όπου συμμε-
τείχε φυσικά και η ελληνική Super
League, αναλύθηκε η τρέχουσα
κατάσταση και συμφωνήθηκε 
να αξιολογείται καθημερινά, τόσο
σε ηπειρωτικό (ευρωπαϊκό) όσο και
σε εθνικό επίπεδο. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΛΙΓΚΕΣ

Στόχος η ολοκλήρωση των
Εθνικών πρωταθλημάτων 

11

11 ΑΘΛΗΤΙΚΑ.qxp_ΠΟΛΙΤΙΚΟ  26/03/2020  22:39  Page 6



Προσφεύγουν 
δικηγόροι στο ΣτΕ

Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη
στις 16 Μαρτίου ανακοινώθηκε η αναστολή
των λειτουργιών σε όλους τους χώρους θρη-
σκευτικής λατρείας, στην προσπάθεια περιο-
ρισμού της εξάπλωσης του κοροναϊού, ενώ
την επόμενη ημέρα η απόφαση δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Όμως, τέσσερις δικηγόροι, δύο άνδρες και
δύο γυναίκες, προσέφυγαν στο ΣτΕ, ζητών-
τας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και
παράνομη η υπουργική απόφαση. Το αί-

τημά τους θα συζητηθεί στο Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας στις 5 Μαΐου και η πρόεδρος του Δ' Τμήματος του ΣτΕ, Μαρία
Καραμανώφ, όρισε εισηγητή της υπόθεσης τον πάρεδρο Ιωάννη
Παπαγιάννη.  Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι το μέτρο της προσω-
ρινής απαγόρευσης τέλεσης των λειτουργιών έρχεται σε ευθεία
σύγκρουση με τα άρθρα 3, 13 και 25 του Συντάγματος. Ειδικότερα,
υποστηρίζουν ότι το άρθρο 3 του Συντάγματος αναφέρει πως επι-
κρατούσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρησκεία της Aνατολικής
Oρθόδοξης Eκκλησίας του Xριστού και οι ιεροί κανόνες τηρούνται
αποκλειστικά από την Ιερά Σύνοδο και τη Διαρκή Iερά Σύνοδο.  

Μια επιλογή για τα δύσκολα
Άριστη, όπως γράψαμε χθες, η απόφαση της διοική-

τριας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Λένας Μπορμπουδάκη να
ορίσει συντονιστή της διαχείρισης των περιστατικών κορο-

ναϊού στο Βενιζέλειο τον Γρηγόρη Πασπάτη. Πρόκειται για δι-
οικητική θέση, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για την υγεία
όλων μας και ο γιατρός έχει αποδείξει ότι είναι για τα δύσκολα,
δηλαδή ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.

Η καλύτερη εκπροσώπηση
Μια πραγματικά σωστή απόφαση. Με απόφαση του Πρω-

θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο καθηγητής Ηλίας Μό-
σιαλος ορίζεται εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης

στους διεθνείς οργανισμούς για ζητήματα που αφορούν στον
κορωνοϊό. «Με χαρά δέχθηκα σήμερα την πρόταση του Πρωθυ-

πουργού να εκπροσωπώ τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς για θέ-
ματα διαχείρισης του Covid-19», ανέφερε ο ίδιος και πρόσθεσε: «
Νωρίτερα σήμερα δέχθηκα και την πρόταση του Διευθυντή του
Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη να
συμμετάσχω σε δεκαμελή ομάδα εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο

την ενίσχυση των δημοσίων συστημάτων υγείας για
την αντιμετώπιση της πανδημίας». 

Κατηγορία για ναρκωτικά
Τι λες τώρα… Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

άσκησε σήμερα κατηγορίες για εμπορία ναρκωτικών
κατά του Νικολάς Μαδούρο και υπουργών του, προ-
σφέροντας αμοιβή 15 εκατ. δολαρίων για σχετικές
πληροφορίες, για τον ρόλο που διαδραμάτισαν στο
σχέδιο «να πλημμυρίσουν» τις ΗΠΑ με κοκαΐνη. Σύμ-
φωνα με τον εισαγγελέα του Νοτίου Τομέα της Νέας
Υόρκης Τζέφρι Μπέρμαν, ο Μαδούρο, ο υπουργός
Αμύνης, ο επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου
και άλλοι αξιωματούχοι διατηρούσαν «την τελευταία
20ετία μία συνεργασία ναρκο-τρομοκρατίας με το
κίνημα των FARC» στη γειτονική Κολομβία. «Ο στό-
χος και το μέγεθος του υπόπτου εμπορίου ναρκωτι-
κών κατέστησαν δυνατά μόνο διότι ο Μαδούρο κι
άλλοι διέφθειραν τους θεσμούς στη Βενεζουέλα και
παρείχαν στρατιωτική και πολιτική προστασία για τα
εκτρωματικά εγκλήματα ναρκο-τρομοκρατίας που

περιγράφονται στο κατηγορητήριό μας», πρό-
σθεσε ο εισαγγελέας.  

Στη ΜΕΘ ο Κρεμαστινός
Ο πρώην υπουργός και βουλευτής του Κινή-

ματος Αλλαγής Δημήτρης Κρεμαστινός νοση-
λεύεται από χθες λόγω προβλημάτων υγείας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νοσηλεύε-
ται στον Ευαγγελισμό. Λένε πως δεν διασωληνώ-
θηκε, αλλά είναι με μάσκα αναπνοής. Τουλάχιστον
μέχρι χθες το βράδυ.

Ο κ. Κρεμαστινός  που υπήρξε θεράπων ιατρός
του Ανδρέα Παπανδρέου είναι καθηγητής Καρ-
διολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαι-
δεύθηκε με υποτροφία του κράτους στη σύγ-
χρονη καρδιολογία στο Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου (Royal Postgraduate Medical School, St.

Thomas Hospital, Guy's Hospital 1973-
1976). Ευχόμαστε τα καλύτερα!

Έστειλε τον…σκύλο του
Την ώρα που σχεδόν 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη βρίσκον-

ται σε καραντίνα λόγω κοροναϊού, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προκειμένου να
προμηθευτούν τα απολύτως αναγκαία έχουν ευφάνταστες ιδέες. Όπως για παρά-
δειγμα ο Αντόνιο Μουνιόθ από το Μεξικό. 

Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα την προηγούμενη Τρίτη (18/03), όταν
λαχτάρησε να φάει μερικά σνακ. Τότε, έδεσε στο περιλαίμιο του σκύλου του τα
χρήματα που προορίζονταν για τα ψώνια και συνοδεύονταν από το εξής σημεί-
ωμα: «Κύριε, πουλήστε στον σκύλο μου μερικά γαριδάκια. Όχι τα κόκκινα, είναι
πολύ καυτερά».  Ο σκύλος βγήκε από το σπίτι και ξεκίνησε προκειμένου να φέρει
εις πέρας την αποστολή του, όπερ και εγένετο. 

Μπράβο

Δεν χρειάζεται τα πένια
η Μαρία Καναβάκη, αλλά τα
καλά πρέπει να τα λέμε! Η αντι-
δήμαρχος και το προσωπικό
του Δήμου έτρεξαν πολύ για να
γίνει άμεσα και χωρίς γραφει-
οκρατικά παρατράγουδα η
ταφή του Γερμανού, πρώτου
θύματος του κοροναϊού στην
Κρήτη.

Το δίκιο 

Χρόνια λέγαμε για τις
λανθασμένες επιλογές του Γιώρ-
γου Παπανδρέου σε συνεργά-
τες την περίοδο 2009-2011. Και
δεν ήταν αβάσιμη η κριτική αν
θυμηθούμε ορισμένα πρό-
σωπα. Αλλά να είμαστε δίκαιοι.
Τον Μόσιαλο τον έφερε ο Πα-
πανδρέου στην Ελλάδα. Ήταν
και τότε ξεχωριστός- αν και δεν
αξιοποιήθηκε όσο έπρεπε και
τότε.

Η ζωή 

Απίστευτο παιγνίδι της
ζωής. Στην Κρήτη είχαμε τον
πρώτο νεκρό από τον κοροναϊό
που ήταν…. Γερμανός, και εί-
χαμε τον πρώτο νεκρό στην Ελ-
λάδα, κρητικό, αλλά εκτός Κρή-
της.

Δεν βλέπουν; 

Αυτό το «θα λογαρια-
στούμε» που τόσο… κοστίζει
στον ΣΥΡΙΖΑ δεν τους λέει ο Τσί-
πρας να το αποσύρουν; Δεν
βλέπουν τώρα πόσο κακό τους
κάνει; 

Fake

Τη διενέργεια προκα-
ταρκτικής εξέτασης για είδηση
που δημοσιεύθηκε προχθες,
25η Μαρτίου, σχετικά με πτήση
τουρκικού μαχητικού αεροσκά-
φους πάνω από την Καβάλα,
διέταξε ο προϊστάμενος της Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών, Ευάγγε-
λος Ιωαννίδης. Ο εισαγγελέας
ζητά να ερευνηθεί η υπόθεση
και να διαπιστωθεί αν έχει τελε-
στεί το αδίκημα της διασποράς
ψευδών ειδήσεων. Η διενέργεια
της έρευνας ανατέθηκε στην
Ασφάλεια Αττικής.

Την είδηση διέψευσε και επι-
σήμως το ΓΕΕΘΑ.

Προστασία

Την προστασία της
Ένωσης Ηρακλείου που εκπρο-
σωπεί τους αγροτικούς παρα-
γωγούς του Ηρακλείου και απα-
σχολεί 90 και πλέον
εργαζομένους, ζητούν με κοινο-
βουλευτική τους παρέμβαση οι
βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Σωκράτης Βαρδάκης, Νί-
κος Ηγουμενίδης και Χάρης
Μαμουλάκης.

Με την αναφορά τους προς
τους αρμόδιους Υπουργούς, οι
βουλευτές Ηρακλείου, ζητούν
τη μέριμνα, ώστε να ενταχθούν
στα μέτρα στήριξης και οι δευ-
τερεύουσες δραστηριότητες και
να αντιμετωπιστεί έτσι το ζή-
τημα που έχει ανακύψει με την
Ένωση Ηρακλείου.   

Βοήθεια από την Κίνα!
Και να λοιπόν που τα καλά νέα έρχονται από την Κίνα για την Κρήτη! Και μάλιστα από

την περιφέρεια της Χουάν, που επλήγη όσο καμιά άλλη περιοχή από τον ιό. Η διοίκηση
της κινεζικής περιφέρειας σε συνεργασία με την κινεζική πρεσβεία και υψηλούς
αξιωματούχους έχουν διαμηνύσει ότι θέλουν να βοηθήσουν την Κρήτη στέλνον-
τας άμεσα εξοπλισμό εδώ, είτε είναι αναπνευστήρες και μόνιτορ είτε επιπλέον
υλικό για να στηθούν επιπλέον Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

«Η επαφή που έχουμε σταθερά όλα αυτά τα χρόνια και η φιλία που έχουμε ανα-
πτύξει με την Κίνα δημιουργεί τις προϋποθέσεις να δεχτούμε αυτή την ανεκτίμητη
προσφορά»  έλεγε ο περιφερειάρχης κ. Αρναουτάκης που σύμφωνα με πληροφορίες
είναι σε επαφή και με την ελληνική διπλωματία, την Αegean και άλλους φορείς ώστε να
μεταφερθεί ο εξοπλισμός μέχρι το τέλος του μήνα στην Κρήτη. Και μάλιστα ο κ.Αρναου-
τάκης τρέχει τώρα με κάθε τρόπο να βοηθήσει την στελέχωση των ΜΕΘ, τον εξοπλισμό.
Και ήδη βρίσκεται σε στενή επαφή με την ΥΠΕ, τον κ. Γεωργόπουλο, στο ΠΑΓΝΗ, αλλά
και τα άλλα νοσοκομεία του νησιού τα οποία έχουν καταγράψει τις ανάγκες τους που τις
επόμενες μέρες αναμένεται να είναι αυξημένες λόγω του κορωνοϊού.

«Πρέπει να δώσουμε κάθε δυνατή βοήθεια, θα δώσουμε και τα χρήματα που υπάρ-
χουν, ό,τι περισσεύει για να ενισχύσουμε τις μονάδες με αναπνευστήρες και μόνιτορ»
έλεγε σε συνεργάτες του ο περιφερειάρχης που είναι σε συνεχή επαφή με όλους τους
αρμόδιους φορείς της υγείας στην Κρήτη και ειδικά με τους γιατρούς που δίνουν τη
μάχη.

Μήνυμα και... δρόμο!
Πήραμε το... κολάι των μηνυμάτων στο 13033 για την έξοδό μας από το σπίτι.

Την πρώτη ημέρα, η υπηρεσία του 13033 διεκπεραίωσε 1,3 εκατ. έγκυρα μηνύ-
ματα SMS, τα οποία αντιστοιχούν στο 65% των συνολικών μηνυμάτων που έλαβε,
το 24ωρο που ακολούθησε, το 13033 διεκπεραίωσε 1,8 εκατ. έγκυρα μηνύματα, τα
οποία αντιστοιχούν στο 81% των συνολικών μηνυμάτων που έλαβε η υπηρεσία. Σε
σχέση με το πρώτο 24ωρο παρουσιάστηκε αύξηση στον αριθμό των έγκυρων μηνυμάτων
κατά 38,5%.Στο τρίτο 24ωρο, από τις 6 το πρωί της 25ης Μαρτίου ως τις 6 το πρωί της
26ης Μαρτίου, το 13033 διεκπεραίωσε 1,3 εκατ. έγκυρα μηνύματα, που αντιστοιχούν
στο 85% των συνολικών μηνυμάτων που έλαβε η υπηρεσία.Στο μεταξύ, το Yπουργείο Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε ότι κατά τις τελευταίες εβδομάδες και σε σύγκριση
με τις αρχές Μαρτίου, καταγράφεται αύξηση στην κίνηση δεδομένων -κυρίως
στα σταθερά δίκτυα- η οποία διαμορφώνεται στο 50%, ως αποτέλεσμα της
επικοινωνίας των πολιτών, η οποία πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά
μέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Κάποιοι τα κατάφεραν!
Και όμως, η πρώτη τηλεδιάσκεψη 40 μαθητών και τεσσάρων δασκάλων

δύο δημοτικών σχολείων του Ρεθύμνου είναι γεγονός και έγινε στο πλαίσιο
του προγράμματος “Οδυσσέας” υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Ο πρόεδρος του Τμήματος, κ. Παναγιώτης Αναστασιάδης, αναφέρει
πως «συνεργάστηκαν και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα θετικά και
τα αρνητικά του διαδικτύου στη ζωή μας.  Ζήσαμε συγκινητικές και
ανεπανάληπτες στιγμές!Ευχαριστούμε τους δασκάλους και τις δι-
ευθύνσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου και του  Δ.Σ Άδελε.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά και τους γονείς τους! Φορέας
υλοποίησης του Προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ είναι το Εργαστήριο Προηγ-
μένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου & εξ Αποστάσεως Εκπαί-
δευση [Ε.ΔΙ.Β.ΕΑ] του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα σχολεία μας και η πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία στην τάξη, το παι-
χνίδι στο προαύλιο, η ανεπανάληπτη σχέση μαθητών και δασκάλου δεν αν-
τικαθίστανται από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σε περιόδους ασύμμετρης απειλής σαν και αυτές που βιώνουμε σήμερα, η εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση βοηθά να μην σβήσει η φλόγα της μάθησης».

Τα είπαν σε τηλεδιάσκεψη
Τουλάχιστον βοηθάει η τεχνολογία. Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το μεση-

μέρι, με το προεδρείο της ΚΕΔΕ και τους προέδρους των ΠΕΔ της χώρας συμμετείχε ο πρόεδρος
της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Κουράκης, με θέμα τα προβλήματα που δημιουργούνται από την παν-
δημία του νέου κοροναϊού- covid 19. Ο πρόεδρος ανέδειξε όλα τα θέματα που απασχολούν και
έχουν θέσει οι Δήμοι της Κρήτης αυτή την περίοδο, και αφορούν οικονομικά, θεσμικά και λει-
τουργικά ζητήματα. Άμεσα θα κατατεθούν από την ΚΕΔΕ στην πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών διεκδικώντας την επίλυσή τους.     Ο  Γιάννης Κουράκης  τόνισε ότι η
Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί βασικό στρατηγικό  πυλώνα του κράτους μας και επιχειρη-
ματολόγησε για την ανάγκη στήριξης αλλά και γενναίας οικονομικής ενίσχυσης προς τους
ΟΤΑ προκειμένου να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών λόγω
των εκτάκτων συνθηκών.

Βρε τον Καψώχα…
Χαμός έγινε με τον Καψώχα ακόμη και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ! Ο Σωτήρης Καψώχας,

ένας σχετικά άγνωστος δημοσιογράφος, έγινε πανελληνίως γνωστός όταν επι  ΣΥΡΙΖΑ
είχε μαζί με την Κατερίνα Ακριβοπούλου εκπομπή στην ΕΡΤ. Αν και είχε μικρή τηλε-
θέαση ο Σωτήρης Καψώχας κατάφερε να γίνει διάσημος, όταν  καταφέρθηκε εναντίον
του Κυριάκου Μητσοτάκη λέγοντας οτι τα όσα λέει τα υποστήριζαν οι φασίστες του
Μουσολίνι.  Τελικά ήταν τέτοιος ο σάλος και οι αντιδράσεις για τα λεγόμενά του, που
παραιτήθηκε από την εκπομπή. Αλλά δεν χάθηκε. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν
να έχει προσληφθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. 

Τώρα επανήλθε στην επικαιρότητα με ένα μνημειώδες κείμενο όπου κατηγορεί την
κυβέρνηση για τα μύρια όσα, διατυπώνει έναν περίεργο συλλογισμό ότι ιδιωτικοποιεί
την ατομική ευθύνη... αλλά το καλύτερο το αφήνει για το τέλος. Οπως γράφει, ελπί-
ζοντας και αυτός προφανώς οτι η κρίση του κοροναϊού θα έχει χιλιάδες θύματα που
θα τα φορτωθεί η κυβέρνηση:  «Ας τελειώσει αυτή η κρίση και όταν γυρίσω θα τους
γ@μ@σω». Εξηγώντας ότι είναι μία παράφραση του Καραϊσκάκη. 

«Όταν γυρίσω θα σας…»
Συγκεκριμένα έγραψε σε μια ανάρτηση που μετά κατέβηκε: 
«Εμείς μένουμε σπίτι και η κυβέρνηση κάνει πάρτι. Μειώνει μισθούς και αποδοχές, ελα-

στικοποιει την αγορά εργασίας, εξυπηρετεί τους ημέτερους (διπλασιασμός ΜΕΘ ιδιωτών,
δώρα 30 εκ.ευρω για τεστ και παραχώρηση κλειστών κέντρων προσφύγων σε συγγενείς και κολ-
λητούς ) και προβαρει το νέο αυταρχικό κράτος. Αφού δεν κατάφερε να ιδιωτικοποιήσει την υγεία και τις δημόσιες
υπηρεσίες, τώρα ιδιωτικοποιεί προς όφελος της την ατομική ευθύνη, προσδοκώντας ότι η όποια στραβή με τον κο-
ρονοιο θα μετατραπεί μέσω των ΜΜΕ σε ένα νέο "εσείς φταίτε". Επειδή οι καιροί δεν προσφέρονται για μετωπική
αντιπαράθεση και κυρίως γιατί έχω κουραστεί να αντιπαλευω την ηλιθιότητα, η οποία έχει πολλαπλασιαστεί το τε-
λευταίο διάστημα, ένα μόνο έχω να επισημάνω, παραφραζοντας λίγο τον Καραϊσκάκη. Ας τελειώσει πρώτα αυτός ο
εφιάλτης και "όταν γυρίσω θα τους γ@μ@σω"».

ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
@patris

Manos

@Τώρα αντιλαμβανόμαστε
όλοι πόσο χρειαζόμαστε
τον Αρτέμη τον Σώρρα, να
ρίξει ένα τρισ. στην αγορά
sans voir, να μην έχουμε
ανάγκη κανέναν!

Η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε
απέρριψε το προσχέδιο του κειμένου
συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Συνό-
δου Κορυφής, που εξελισσόταν και μετά
τα μεσάνυχτα, όπως μετέδωσε η ιταλική
δημόσια τηλεόραση Rai. Αιτία ήταν η
αρνητική στάση που κράτησαν χώρες
μέλη, ως προς την ανάγκη υιοθέτησης
των ευρωομολόγων για την αντιμετώ-

πιση της κρίσης του κοροναϊού. 
«Μέσα σε δέκα μέρες η Ένωση πρέπει

να βρει τη λύση.
Αν η Ευρώπη βοηθήσει όπως έκανε

στο παρελθόν, τότε θα βασιστούμε στις
δυνάμεις μας», είπε ο Κόντε, σύμφωνα
με την Rai και την εφημερίδα La Repub-
blica. Τα ιταλικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η κί-
νηση Κόντε έγινε σε συνεργασία με την

ισπανική κυβέρνηση και τον Πέδρο Σάν-
τσεθ, ο οποίος περίμενε συγκεκριμένες
αποφάσεις από τη Σύνοδο Κορυφής. Στο
προσχέδιο συμπερασμάτων που παρου-
σιάστηκε στους Ευρωπαίούς ηγέτες
λόγω των αντιρρήσεων της Γερμανίας
και της Ολλανδίας δεν υπήρχε καμία
αναφορά σε ευρω-ομόλογα, ενώ έχει
αφαιρεθεί και η άμεση αναφορά στον

ESM που υπήρχε σε προηγούμενη εκ-
δοχή. Η αντίδραση του Ιταλού πρωθυ-
πουργού ήταν άμεση, καθώς δεν δί-
στασε να σηκώσει τους τόνους
δείχνοντας εμμέσως την Ολλανδία και τη
Γερμανία.

«Αν σκέπτεστε να μας βοηθήσετε με
καθιερωμένους μηχανισμούς προστα-
σίας, που έχουν δημιουργηθεί στο πα-
ρελθόν τότε αφήστε το... θα προχωρή-
σουμε μόνοι μας. Δεν σας
χρειαζόμαστε» τόνισε ο Ιταλός πρωθυ-
πουργός, η χώρα του οποίου έχει βρεθεί

στο επίκεντρο της πανδημίας του κορο-
ναϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας
πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ΕΕ
οφείλει να δράσει άμεσα και να αξιοποι-
ήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά
εργαλεία, προκειμένου αφενός οι Βρυ-
ξέλλες να αντιπαρατάξουν ένα ισχυρό,
όσο και πειστικό οικονομικό πακέτο βοή-
θειας και αφετέρου να επιβεβαιωθεί η
αίσθηση πως η ΕΕ έχει την ικανότητα να
δρα συλλογικά και να αντιμετωπίζει απο-
τελεσματικά μείζονες κρίσεις, όπως αυτή

του κοροναϊού.
Συνομιλητές του πρωθυπουργού επέ-

μεναν πως η ενδεδειγμένη ευρωπαϊκή
απάντηση θα ήταν η δημιουργία υπό
την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Σταθερότητας (ESM) ενός ειδικού
ομολόγου, που θα διοχετεύσει ρευστό-
τητα στις οικονομίες των κρατών - μελών
της Ένωσης, ώστε να μετριαστούν στον
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυσμενέ-
στατες οικονομικές συνέπειες, που ήδη
γίνονται ορατές σε όλα τα μήκη και τα
πλάτη της Ένωσης.

ΙΤΑΛΙΚΟ ΒΕΤΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Πολλαπλά... ασθενής 
η Ευρωπαϊκή Ένωση 
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