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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Πέρασε ένας μήνας από τη μέρα που έφυγε από κοντά μας ο

αγαπημένος μας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ, θέλουμε να ευχα-
ριστήσουμε όλους όσοι συμμετείχαν στο πένθος μας καθώς και
αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια ή  χρηματικά ποσά στη μνήμη
του.

Αντί του σαρανταήμερου μνημοσύνου του αγαπημένου μας,
εναρμονιζόμενοι με τις υποδείξεις και ανακοινώσεις του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Κρήτης, η οικογέ-
νειά μας κατέθεσε  500 € στο ίδρυμα “ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ-
ΔΙΟΥ “ για την ανάπαυση της ψυχής του.

Η οικογένεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΖΕΡΑΚΗ  
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Άμεσα μέτρα για την πρωτοφανή κρίση
Σ

υνεχίζονται τα μέτρα για να ενι-
σχυθούν όσοι Έλληνες εργαζό-
μενοι και επιχειρηματίες έχουν
πληγεί από αυτή την πρωτο-
φανή κρίση. Ήδη κατά 75 ημέ-

ρες αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμ-
φάνισης και πληρωμής επιταγών για
πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμβανομέ-
νων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν
στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο), όπως
ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.  Οι
ρυθμίσεις - που προέκυψαν μετά από δια-
βούλευση φορέων της αγοράς, της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος και της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών με τον υφυπουργό Οικονομικών
Θόδωρο Σκυλακάκη. Tην ίδια στιγμή η κυ-
βέρνηση προχωρά στη στήριξη 166.000 επι-

στημόνων, προερχομένων  και από τους 6
βασικούς επιστημονικούς κλάδους  που θα
πάρουν επίδομα 600 ευρώ.   

Σελίδα 9

Αυτάρκεια όπου μπορούμε, και στις μάσκες!

Σελίδα 2Της Άννας Κωνσταντουλάκη

Σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρα-
κλείου η 63χρονη από την Αργεντινή που ήταν επιβάτης στο  κρουαζιερόπλοιο Costa Victoria.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο 40χρονος που βρίσκεται στο νοσοκομείο.
Στο μεταξύ, τρία ύποπτα κρούσματα κρίθηκε σκόπιμο, για προληπτικούς λόγους, να παρα-
μείνουν στην ειδική μονάδα που έχει διαμορφωθεί στο ΠΑΓΝΗ μέχρι να βγουν τα αποτελέ-
σματα των δειγμάτων τους.    Σελίδα 5 

Αν από μια δυσάρεστη κατάσταση δύναται να προκύψει και κάτι θετικό, αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει να κάνει και
με τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων στον νομό Ηρακλείου αυτή την περίοδο. Αρχικά, το κλείσιμο των
καταστημάτων και εν προκειμένω των μπαρ, άρα και η μη κατανάλωση αλκοόλ, και από την άλλη, η ελεγχόμενη και δικαιολο-
γημένη κυκλοφορία στους δρόμους έριξαν θεαματικά τον δείκτη των τροχαίων ατυχημάτων στον νομό. Κι αυτό το καταλαβαίνει
κανείς συγκρίνοντας τα στατιστικά του περυσινού Μάρτη με τον φετινό, ο οποίος εκπνέει σε λίγες μέρες.  Σελίδα 3

Η απαγόρευση είχε και τα... καλά της 

Η Αστυνομία εντείνει τους ελέγχους 
Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι έλεγχοι των Αρχών για τους Κρητικούς παραβάτες
που είτε κυκλοφορούν χωρίς λόγο και τα  απαραίτητα έγγραφα, είτε ανοίγουν τις επιχειρή-
σεις τους παρά τη γενικότερη απαγόρευση. «Καμπάνα» έπεσε, σύμφωνα με πληροφορίες,
σε δύο επιχειρηματίες που διαπιστώθηκε ότι είχαν ανοίξει τις επιχειρήσεις τους.  Σελίδα 3

Μέσα στο χαμό... χάθηκαν τα δωρεάν γεύματα  
Κάθε μεσημέρι, περίμεναν με αγωνία να έρθει το ένα παιδί από το δημοτικό για να μπορέ-
σουν να ταΐσουν και τα υπόλοιπα... Κάποιες οικογένειες στο Ηράκλειο, δυστυχώς, στηρίζον-
ταν στα σχολικά γεύματα που παρέχονταν δωρεάν σε 39 δημοτικά της περιφερειακής μας
ενότητας, προκειμένου να έχουν φαγητό τα παιδιά τους. Με κλειστά τα σχολεία, γεύματα
δεν υπάρχουν και οι διδασκαλικοί σύλλογοι μαζί με τις ενώσεις γονέων προσπαθούν να πιέ-
σουν τους αρμόδιους, ώστε το πρόγραμμα να συνεχίσει υπό άλλες συνθήκες.    Σελίδα 4 

ΕΑΚΗ

Ευκαιρία
ανασύνταξης
μέσα στην κρίση” 

Αλλάζει και η ώρα  
Αλλάζει η ώρα αύριο, 29 Μαρτίου, και οι δείκτες των ρο-
λογιών θα πάνε μία ώρα μπροστά. Η επόμενη αλλαγή
ώρας θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο (του 2020) και
ενδεχομένως και τον Μάρτιο του 2021. Σύμφωνα με την
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αλλαγή ώρας
πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρ-
τίου 2021 για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέ-
λουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα, ενώ για τα
κράτη-μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή ώρα, η αλλαγή
θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2021.

Η (γερμανική) Ευρώπη κατώτερη των περιστάσεων  
Κατώτερες των περιστάσεων αποδεικνύoνται  για άλλη μια φορά η
Γερμανία και η καγκελάριος Μέρκελ, που μαζί με κάποια “εξαπτέ-
ρυγα” από τον βορρά στυλώνουν  τα πόδια λέγοντας “nein” στην
έκδοση των κορονο-ομολόγων  που θα ανακούφιζαν τις χειμαζόμε-
νες οικονομίες της Ευρώπης, ο νότος της οποίας πληρώνει βαρύ
φόρο αίματος απενάντι στον κοροναϊό. Η αντίδραση του Ιταλού
πρωθυπουργού ήταν άμεση, καθώς δεν δίστασε να σηκώσει τους
τόνους, δείχνοντας εμμέσως την Ολλανδία και τη Γερμανία. Σ’αυτό
το κλίμα του διχασμού "27" αποφάσισαν να παραπέμψουν το ζή-
τημα εκ νέου στο Eurogroup, που θα συνεδριάσει σε δύο εβδομά-
δες, προκειμένου να διαμορφωθούν τελικές προτάσεις για συντονι-
σμένη δράση σε κεντρικό επίπεδο για τη στήριξη των κρατών-μελών
που έχουν πληγεί από τη φονική νόσο.   Σελίδα 8 

Κρίσιμη κατάσταση της 63χρονης
που νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο 

Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, εφησυχασμός δεν χρειάζεται, αν και ήδη έχουμε κερδίσει μι-
κρές μάχες. Το παραπάνω τόνισαν χθες ο λοιμωξιολόγος κ. Σωτήρης Τσιόδρας και ο υφυ-
πουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Νίκος Χαρδαλιάς. Συνολικά 28 άνθρωποι έχουν χάσει τη
ζωή τους στην Ελλάδα, ενώ τα κρούσματα αγγίζουν τα 966.  Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως  οι
επόμενες εβδομάδες είναι σημαντικότατες και “κάθε  αναίτια μετακίνηση αποδυναμώνει την
προσπάθειά μας για τον περιορισμό της πανδημίας”. Σελίδα 5            

Τσιόδρας: Κερδίζουμε μάχες,
αλλά ο πόλεμος δεν τελείωσε  

Το ιταλικό δράμα
δεν έχει τελειωμό  

Νέο αρνητικό ρεκόρ θανάτων στην Ιταλία με 919 νεκρούς
χθες.  Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κοροναϊού
στην Ιταλία είναι 86.498. Οι νεκροί έφτασαν τους 9.134.
Παράλληλα, 10.950 άνθρωποι έχουν ιαθεί.  Προχθές το σύ-
νολο κρουσμάτων του κοροναϊού ήταν 80.539 και είχαν χά-
σει τη ζωή τους, συνολικά 8.215 άνθρωποι, ενώ 10.361 εί-
χαν ιαθεί. Δύσκολα τα πράγματα και στην Ισπανία και τις
ΗΠΑ. Σελίδα 5 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ

Οι απαντήσεις
στους φιλάθλους
του ΟΦΗ  
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Φαρμακεια

κΛιΝικεσ
Εφημερεύει το ΠΑΓΝΗ, Τηλ. 2810-392111

ΒοΥΛκαΝιΖαΤερ
Μωραΐτης Γεώργιος, Λ. Ικάρου 68, Ν. Αλικαρνασσός, Τηλ. 2810-245913

Από 23.00 έως 8.30 π.μ. (το επόμενο πρωί)

Δαριβιανάκης Γ. Δημοκρατίας 138, Τηλ. 2810-330323

Ανοικτά από 8.30 έως 24.00

Ταβλαδωράκης Ι.-Σταματάκη Ε. Κονίτσης 32, Τηλ. 2810-242088

Πρινάρης Γ. Μιλτ. Καράτζη 27, Τηλ. 2810-240910

Παρασύρης Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. πλ. Ελευθερίας 3, Τηλ. 2810-243795

Λενακάκης Α.-Σαρτζετάκη Αρ. λεωφ. Κνωσού 220, Τηλ. 2810-286251

Μιχελάκη-Παπαδουράκη Ε. Νικ. Λύτρα 7, Τηλ. 2810-239129

Πισκοπάκης Γ. Αγ. Μηνά 24-26, Τηλ. 2810-282847

Μαρκάκης Κ. Ανωγείων 77, Τηλ. 2810-250132

Καλεμάκη Σ. Σταδίου 134 Ν. Αλικαρνασσός, Τηλ. 2810-342287

Βλάχος Β. λεωφ. Κνωσού 45, Τηλ. 2810-239024

Κουτάντου Ελ. λεωφ. 62 Μαρτύρων 377, Τηλ. 2810-250465

Σταματάκης Γ.-Μιχ. Κυρ. Λουκάρεως 12, Τηλ. 2810-281647

Δρακάκη Μ. Γερωνυμάκη 11 και Αναλήψεως, Τηλ. 2810-222656

Σφακιανάκη-Μαυρουδή Ε. ΕΟΚ 28, Τηλ. 2810-315655

Κουρουπάκη-Φούρναρη Α.-Φούρναρη Έβανς 15, Τηλ. 2810-225279

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

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 €

Φαρμακεια

κΛιΝικεσ
Εφημερεύει το Βενιζέλειο, Τηλ. 2810-368000

ΒοΥΛκαΝιΖαΤερ
Μπουγαδάκης Στ. Γ. Παπνδρέου 65, Τηλ. 2810-325783

Από 23.00 έως 8.30 π.μ. (το επόμενο πρωί)
Παπαδάκης Αντ. Γράμμου 85, Τηλ. 2810-221460
Ανοικτά από 8.30 έως 24.00

Μενεγάκη-Μωυσάκη Ο.Ε. λεωφ. Ικάρου 70, Τηλ. 2810-225360

Λυρατζάκη Μαρ. Πετρακογιώργη 40, Τηλ. 2810-257934

Ζουράρη-Βένιου Κ. οδός 1866 αρ. 82, Τηλ. 2810-289531

Κοκκάλης Ε. Θερίσου 86, Τηλ. 2810-262508

Παρασύρη Αννα Γεωργ. Παπανδρέου 74, Τηλ. 2810-222587

Δαμουλάκη Ελβ. Ταξ. Μαρκοπούλου 41, Τηλ. 2810-280141

Λαγούδη Κ.-Καραγιάννη Ν. Παναναστασίου Αλεξανδρου 16, Τηλ.

2810-239094

Σαριδάκης Μιχ. Πατελάρου 25, Τηλ. 2810-239582

239094

Κουβίδου Ε. Παπαναστασίου 178, Τηλ. 2810-

320552

Κηλαϊδάκης Ν. πλ. Κορνάρου 45, Τηλ. 2810-224714

Τσικανδηλάκης Ι.-Τσικανδηλάκης Στ. Μεν. Παρλαμά 34, Τηλ. 2810-

315051

Ροβίθη Κ. Γ. Παναδρέου 27, Τηλ. 2810-322749

Νιφοροπούλου Ε. Καλοκαιρινού 83 Τηλ. 2810-287538 
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O καιροσ σημερα...
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Στην εποχή της πανδημίας του κοροναϊού είναι πολύ
χρήσιμο να παρακολουθείς τις αναρτήσεις ειδικών
επιστημόνων που γνωρίζουν το θέμα καλά για να
ενημερώνεσαι ακόμη περισσότερο.
Ένας από αυτούς είναι ο γιατρός-ερευνητής στον τομέα των
ανοσοθεραπειών και των εμβολίων για τον καρκίνο και για
τις μολυσματικές ασθένειες του Εθνικού Ινστιτούτου
Καρκίνου των ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης.
Ο κορυφαίος Έλληνας επιστήμονας
έγραψε λοιπόν πριν λίγες ημέρες κάτι
που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και με
προβλημάτισε. Ότι πρέπει να έχουμε αυτάρκεια όπου
μπορούμε ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
ράψουμε πάνινες μάσκες και ιατρικές στολές, όπως παλιά.
Τι έγραψε λοιπόν ο κ. Παυλάκης:
«Φτιάξτε πάνινες μάσκες, πάνινες μπλούζες και στολές για
προσωπική χρήση, ακόμα και για τα νοσοκομεία. Πλένονται
και αποστειρώνονται, και δεν τελειώνουν ποτέ.
Προστατεύουν το ίδιο με αυτές που δεν μπορείτε να
αγοράσετε πια. Ο ιός σκοτώνεται εύκολα με σαπούνι
και νερό. Γίνετε αυτάρκεις, μην τα περιμένετε όλα
από αλλους. Στα ελληνικά νοσοκομεία που
ασκήθηκα, μια χαρά τα καταφέρναμε με πάνινες
στολές και μάσκες.
Η καλή μάσκα είναι αυτή που εφαρμόζει στο

πρόσωπο σωστά. Η πάνινη μάσκα θέλει καλό πλύσιμο με
ζεστό νερό και σαπούνι, γιατί ο ιός και βακτήρια μένουν
επάνω. Για να πάτε στο φαρμακείο ή στην αγορά, η πάνινη
μάσκα προστατεύει όσο και οι χειρουργικές, αν εφαρμόζει.
Οι Ν95 μάσκες μπλοκάρουν 90% των σωματιδίων, αλλά
είναι για τους υγειονομικούς που σας προστατεύουν. Αν
τους λείψουν, θα υποφέρετε όσες μάσκες κι αν φοράτε.

Υπάρχει παγκόσμια έλλειψη τώρα σε
Ν95, το εργοστάσιο στη Σαγκάη
δουλεύει ασταμάτητα, αλλά το ειδικό
πανί γι’ αυτές τις μάσκες είναι σε

έλλειψη.
Οι Ιταλοί είχαν έλλειψη Ν95 και βρήκαν πατέντα μια
χαρτοσακούλα που επιτρέπει να φυλάνε τη μάσκα μιας
χρήσης και να την ξαναβάζουν. Χρειαζόμαστε να
μαζεύουμε καλές ιδέες και να τις τσεκάρουμε.

Τα παλιά τα χρόνια χρησιμοποιούσαμε πάνινες
χειρουργικές μάσκες που τις αποστειρώναμε κάθε

βράδυ, δεν περιμέναμε το φορτίο από την Κίνα.
Όπως εξήγησε ο διακεκριμένος ερευνητής αυτή
η λύση είναι καλύτερη από το να βρεθούν οι
γιατροί στην πρώτη γραμμή χωρίς πυρομαχικά.
Άλλωστε, κατέληξε, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι
πολλές αποφάσεις πρέπει να παίρνονται με βάση

την αδήριτη σκληρή πραγματικότητα.

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Αυτάρκεια όπου μπορούμε, και στις μάσκες!

Της Άννας Κωνσταντουλάκη
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KPHTIKA

O.. Επικρητικός

ΚΑΛΗΜΕΡΑ και καλή δύναμη! Σάββατο
σήμερα και θα λέγαμε τι ωραίο που θα ήταν
αυτό το ΣΚ… Αλλά πώς να το πεις…

ΥΠΟ άλλες συνθήκες θα κάναμε και γκρί-
νια για την ώρα που αλλάζει. Μπαίνει μία
ώρα μπροστά αύριο και… μπουρου μπου-
ρου… Τώρα και ο χρόνος είναι διαφορετικός!

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ τους εξακολουθούν να εί-
ναι οι Γερμανοί. Δεν δέχονται, λέει, έτσι εύ-
κολα να υπάρχουν γενναίες χρηματοδοτή-
σεις για την οικονομία. Και ειδικά χωρίς…
μνημόνια!

KAI ΚΑΛΑ έκανε ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός και τους είπε ότι φάσκουν και κα αντιφά-
σκουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμ-
μισε την αναντιστοιχία ανάμεσα στους όρους
που χρησιμοποιούνται -και από την ίδια τη
Γερμανίδα καγκελάριο- για την περιγραφή
αυτής της κρίσης (επική, πρωτοφανής άνευ
προηγουμένου κλπ) και στα μέτρα που έχουν
ληφθεί μέχρι στιγμής και ζήτησε να διερευνη-
θούν όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι μίας ενιαίας
ευρωπαϊκής απάντησης.

ΤΟ ΕΙΠΕ πιο ωμά ο Ντράγκι. Η πανδημία
είναι μια ανθρώπινη τραγωδία με δυνητικά
βιβλικές διαστάσεις και ανέφερε ότι είναι ανα-
πόφευκτη μια μεγάλη ύφεση και ζητά άμεση
δράση από τις κυβερνήσεις για να αποφύ-
γουμε τη μετατροπή της σε βαθιά ύφεση (de-
pression), που θα προκληθεί από μια πλη-
θώρα πτωχεύσεων. Είπε ξεκάθαρα “αύξηση
του δημόσιου χρέους και διαγραφή του ιδιω-
τικού”.

ΠΟΣΟ ωραία τα είπε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος. Δεν υπάρχουν…λεφτόδεντρα.
Πραγματικά! Αλλά αφού “δεν υπάρχουν λε-
φτόδεντρα” και μιας και έχει κλείσει η Βουλή,
γιατί δεν κάνει μια εισήγηση να ανασταλούν
οι βουλευτικοί μισθοί και να πει στον Σταϊ-
κούρα να τους βάλει στο επίδομα των 800
ευρώ;

ΓΙΑ ΝΑ δούμε τώρα πόσα απίδια βάνει ο
σάκος. Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν την Πέμπτη την
Ιταλία αλλά και την Κίνα για να γίνουν η χώρα
του κόσμου η οποία μετράει τα περισσότερα
κρούσματα μόλυνσης από τον κοροναϊό,
όπως καταγράφουν δεδομένα του πανεπι-
στημίου Τζονς Χόπκινς και της εφημερίδας
The New York Times.

ΠΩΣ ΑΡΑΓΕ θα αποφασίσει ο Τραμπ να
πάνε τώρα όλοι στις δουλειές τους στις 15 του
μήνα; Με τι στοιχεία;

ΑΠΟ ΤΑ καλύτερα: «Ποια ήταν η καλύτερη
εποχή της Ελλάδας: Ο αιώνας του Περικλή ή
εποχή του ΠΑΣΟΚ;» Σε αυτό το ερώτημα
απαντούν παιδιά σε ένα από τα επεισόδια
του Small Talk του Λάμπρου Φισφή.

Κριός: Πιθανότητα θα κληθείτε να αλλάξετε
οτιδήποτε δεν σας καλύπτει πια. Σε κάθε περί-
πτωση η αποδοχή για τα νέα δεδομένα, είναι
η λύση. Τυχεροί αριθμοί: 24,15,6,4,20. 
Ταύρος: Σηματοδοτείται μια καινούργια
αρχή. Καλείστε να θεραπεύσετε τον εαυτό
σας μέσα από την βοήθεια που θα δώσετε σε
αυτούς που έχουν ανάγκη. Τυχεροί αριθμοί:
25,16,7,3,22. 
Δίδυμος: Δοκιμασίες θα υπάρξουν σε σχέση
με τις φιλίες σας, αλλά πολλοί από σας θα
θελήσουν να χαράξουν μία νέα πορεία. Τυ-
χεροί αριθμοί: 26,17,8,6,20. 
Καρκίνος: Μέσα από πρωτόγνωρες συνθή-
κες, θα διαπιστώσετε ότι μπορείτε να σταθείτε
επαγγελματικά, εφόσον επικεντρωθείτε στο
σκοπό σας. Τυχεροί αριθμοί: 27,18,9,3,24. 
Λέων: Ξυπνάει η ανάγκη σας να βρείτε την
αλήθεια και να δώσετε φωνή σε πραγματικές
αξίες που συνειδητοποιήσατε τον τελευταίο
καιρό. Τυχεροί αριθμοί: 28,19,10,1,8,20. 
Παρθένος: Προσοχή γιατί πολλοί από εσάς
νιώθετε, την ανασφάλεια συναισθηματικής
φύσεως με το έτερον ήμισυ.  Τυχεροί αριθμοί:
29,20,11,2,3,26. 
Ζυγός: Ανοίγει μια καινούργια πόρτα και θα
μπει ένα νέο πολύτιμο διαφορετικό άτομο στη
ζωή σας, το οποίο μπορεί να είναι ένας μέν-
τορας. Τυχεροί αριθμοί:30,21,12,3,10,20.
Σκορπιός: Ίσως αναζητήσετε μία εργασία
που θα σας εκφράζει περισσότερο εάν δε
σας ικανοποιεί φυσικά η ήδη υπάρχουσα. 
Τυχεροί αριθμοί: 31,22,13,4,3,28. 
Τοξότης: Ήρθε η ώρα για να παλέψετε για
τις δικές σας επιθυμίες, αυτό μπορεί να προ-
κύψει με την ανακάλυψη της δημιουργίας ενός
σημαντικού έργου. Τυχεροί αριθμοί:
32,23,14,5,12,20.
Αιγόκερως: Μπαίνετε σε φάση συναισθημα-
τικής επούλωσης ούτως ώστε να μπορέσετε
να βρείτε τα κίνητρα που σας κρατούν σε κά-
ποιες οικογενειακές συνθήκες. Τυχεροί αριθ-
μοί: 24,15,6,4,20. 
Υδροχόος: Εξαιρετικά θεραπευτική μπορεί
να είναι για εσάς, η γραφή προς τα μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης και έτσι να ξεδιπλώσετε κά-
ποιο ταλέντο επικοινωνιακό. Τυχεροί αριθμοί:
25,16,7,5,20.
Ιχθύς: Προκύπτουν οικονομικές προκλήσεις
που θα σας οδηγήσουν στην ανακάλυψη
νέων τρόπων αύξησης του εισοδήματος σας.
Τυχεροί αριθμοί:26,17,8,4,22. 

E-mail: eleni.astro70@gmail.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

«Τα παλιά χρόνια δεν περιμέναμε
το φορτίο από την Κίνα»

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020
τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο εις
τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταν-
τίνου (Α’ Κοιμητήριο) σε στενό
οικογενειακό κύκλο σεβόμενοι
τις οδηγίες της πολιτείας σε
αυτές τις δύσκολες 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.

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ φωτογραφία από την περιοχή του Ζαρού στη μονή Βροντησίου (1927)

Αποστόλου και Μάρτυρος 
Ηρωδίωνος επισκόπου Πατρών
ανατολή 6.14• δύση 18.45
σελήνη τριών ημερών

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ:... 1969 ο Γιώργος
Σεφέρης στηλιτεύει τη χούντα
με την περίφημη δήλωσή του
στο ραδιόφωνο του BBC

Φαγητό με την αγάπη μας
από το Ίδρυμα Καλοκαιρινού:
Διανομή στους τόπους διαβίωσης
των ωφελουμένων του προγράμματος

Η Δομή παροχής φαγητού των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρι-
νού («Φαγητό Με την Αγάπη Μας»), κινητοποιώντας ομάδα εθε-
λοντών πολιτών – επαγγελματιών διανομέων σε συνεργασία με
τον Δήμο Ηρακλείου, ανακοινώνει την διανομή του καθημερινού
συσσιτίου, στους τόπους διαβίωσης των ωφελουμένων του προ-
γράμματος, από σήμερα 27 Μαρτίου 2020 ως και το τέλος των
μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Με αυτόν τον τρόπο, και λαμβάνοντας όλες τις δέουσες υγει-
ονομικές προφυλάξεις για την προστασία του προσωπικού και
των εθελοντών, οι ωφελούμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομά-
δες του πληθυσμού θα αποφεύγουν άσκοπες και συχνά κοπιώ-
δεις μετακινήσεις και συγχρωτισμό, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλί-
ζεται ο περιορισμός της περαιτέρω έκθεσής τους στον κίνδυνο
της πανδημίας.

Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή προσφέρονται από την δομή
του Κοινωνικού Χώρου των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού (Μονής Αγ-
καράθου 9) περισσότερα από 200 πλήρη γεύματα ημερησίως σε
άτομα και οικογένειες σε ένδεια και αποκλεισμό, επτά μέρες την
εβδομάδα. Η δομή του συσσιτίου, δεν σταμάτησε, όχι μόνο καθ’
όλη την διάρκεια του πανδημικού φαινομένου στη χώρα μας,
όπως δεν σταμάτησε ούτε μία μέρα, από τον Φεβρουάριο του
2012, έχοντας προσφέρει συνολικά και από τα δύο σημεία δια-
νομής φαγητού περισσότερα από 736.000 γεύματα.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τους εθελοντές μας.  Στους δύσκο-
λους καιρούς, όπως και στο παρελθόν, τα Ιδρύματα Α. & Μ. Κα-
λοκαιρινού, συνεχίζουν να προσφέρουν στους συνανθρώπους
μας που έχουν ανάγκη. Ισχύει πάντα το πρόταγμά μας «Να
βγούμε στο φως, όλοι και μαζί», με αφοσίωση, αλληλεγγύη και αι-
σιοδοξία.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
Α. ΚΑΙ Μ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 
“ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ”
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Η τέλεση του 40ήμερου μνημοσύνου 

του αγαπημένου μας 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ

Θα γίνει σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο 
στις 28 Μαρτίου 2020 εξαιτίας των ανακοινώσεων

της πολιτείας για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης του κοροναϊού.

Η οικογένειά του
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36χρονος πίσω
από τις κλοπές

Ένας 36χρονος με καταγωγή
από τη Πελοπόννησο είναι σύμ-
φωνα με την αστυνομία το
άτομο που είχε διαπράξει κλοπές
και διαρρήξεις σε καταστήματα
του Ηρακλείου πριν αρκετούς
μήνες. Συγκεκριμένα η δράση
του ξεκίνησε τον Αύγουστο του
2018 και συνεχίστηκε για περί-
που ένα χρόνο μετά. Σύμφωνα
με πληροφορίες, από ένα καφε-
νείο στην περιοχή του Πόρου
έκλεψε ένα φορητό ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Στη συνέχεια φέρε-
ται να προκάλεσε μεγάλες ζημιές
σε ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ στη
λεωφόρο 62 Μαρτύρων, ενώ ο
ίδιος διέπραξε σύμφωνα με την
αστυνομία την κλοπή από τα
γραφεία του Εργοτέλη από όπου
είχε αφαιρέσει έναν ηλεκτρονικό
υπολογιστή.

Αστυνομικοί της Υ.Α Ηρα-
κλείου έφτασαν στην ταυτότητά
του από τον τρόπο δράσης του
αλλά και από τα αποτυπώματα
του που βρέθηκαν στους χώ-
ρους που «επισκέφθηκε». Δημο-
σιογραφικές πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι αν και αναζητήθηκε
δεν εντοπίστηκε και το πιθανό-
τερο είναι να βρίσκεται εκτός
Κρήτης. 

Βοήθεια σε δεκάδες άτομα
Βοήθεια σε δεκάδες

άτομα από την ημέρα
που ξεκίνησαν τα μέτρα
απαγόρευσης της κυκλο-
φορίας προσφέρουν οι
υπηρεσίες του Δήμου
Φαιστού. Τα περισσότερα
άτομα  όπως λέει στην
«Π» ο δήμαρχος Γρ. Νικο-
λιδάκης, είναι ηλικιωμέ-
νοι, άτομα που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες αλλά
και άποροι. 

«Μόνο χθες είχαμε 35
ακόμα συνανθρώπους μας, οι οποίοι ζήτησαν τη βοήθεια
των υπηρεσιών μας είτε γιατί δεν μπορούν είτε γιατί δεν
πρέπει να μετακινηθούν. Ως Δήμος καταβάλλουμε κάθε δυ-
νατή προσπάθεια να σταθούμε στο πλευρό αυτών των αν-
θρώπων και θα συνεχίσουμε για όσο διάστημα χρειαστεί»
αναφέρει ο ίδιος. Στη συγκινητική αυτή προσπάθεια συμ-
μετέχουν επίσης και αρκετοί εθελοντές, τους οποίους ο κ.
Νικολιδάκης θέλει να ευχαριστήσει. Μάλιστα η παροχή
βοήθειας έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε
η κρίση και ζητήθηκε άμεσα να γίνει:

Καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν
ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και
δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον.

Καταγραφή των απόρων και οικονομικά αδύναμων κα-
τοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να
μετακινηθούν από τις οικίες τους, αδυνατούν να εξυπηρε-
τηθούν και δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον

Εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και
παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους ανωτέρω

Διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των ανωτέρω κα-
τηγοριών (παραλαβή αιτήσεων, παράδοση πιστοποιητικών
κλπ). Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων, το προ-
σωπικό των δομών φέρει υποχρεωτικά όλα τα μέσα ατομι-
κής προστασίας που προβλέπονται από την κείμενη νομο-
θεσία και τις συστάσεις του ΕΟΔΥ.

Κατάλληλος χώρος λειτουργίας στην Δ.Ε Μοιρών ορίζεται
το Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας και το Γραφείο της
Δομής «Βοήθεια στο Σπίτι Μοιρών» Τηλέφωνα: 28923-40
217 / 40 204 Fax: 28923-40 247.

Δωρεά σε συσσίτια 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία του Δή-

μου Φαιστού αναχώρησε προχθές για τη Μακεδονία ένα
φορτηγό με 30 τόνους αγγούρια, προσφορά εξαγωγέα για
να δοθούν σε συσσίτια μετά και από συνεννόηση με τον
περιφερειάρχη κ. Τζιτζικώστα.  Η μεταφορά με το πλοίο
της γραμμής ήταν επίσης προσφορά των Μινωικών Γραμ-
μών.

Ο κ. Γρ. Νικολιδάκης

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΡΟΧΑΙΑ

Κι ένα... θετικό με την απαγόρευση
Α

ν από μια δυσάρεστη
κατάσταση δύναται
να προκύψει και κάτι
θετικό, αυτό θα μπο-
ρούσε να πει κανείς

ότι έχει να κάνει και με τη μείωση
των τροχαίων ατυχημάτων και δυ-
στυχημάτων στο νομό Ηρακλείου
αυτή την περίοδο. Αρχικά, το κλεί-
σιμο των καταστημάτων και εν
προκειμένω των μπαρ, άρα και η
μη κατανάλωσης αλκοόλ και από
την άλλη η ελεγχόμενη και δικαιο-
λογημένη κυκλοφορία στους δρό-
μους, έριξαν θεαματικά το δείκτη
των τροχαίων ατυχημάτων στο
νομό. Κι αυτό το καταλαβαίνει κα-
νείς συγκρίνοντας τα στατιστικά
του περυσινού Μάρτη με τον φε-
τινό, ο οποίος εκπνέει σε λίγους
μήνες. 

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του
Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων
Ατυχημάτων Κρήτης, Γιάννης Λιο-
νάκης πέρυσι το Μάρτιο είχαν ση-
μειωθεί στο νησί τέσσερα θανατη-
φόρα τροχαία, πέντε συνάνθρωποι
μας είχαν τραυματιστεί πολύ σο-
βαρά σε 13 σοβαρά τροχαία ατυ-
χήματα, ενώ είχαν καταγραφεί σε
επίπεδο Κρήτης το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα 14 ελαφρείς
τραυματισμοί. 

«Η κατάσταση που ζούμε τώρα,
δηλαδή η μη κατανάλωση αλκοόλ
λόγω των επιχειρήσεων που είναι
κλειστές αλλά και η παραμονή μας
στα σπίτια μας έχουν συντελέσει
στο να μην έχουμε θανατηφόρο
δυστύχημα μέχρι στιγμής το μήνα
Μάρτιο».

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις
του ίδιου, αυτό το μήνα σημει-
ώθηκε ένα τροχαίο στη διάρκεια
του οποίου τραυματίστηκε σο-

βαρά ένα άτομο, ενώ σε πέντε
ακόμη τροχαία, τραυματίστηκαν
ελαφρύτερα έξι πολίτες.

Στη θεαματική μείωση των τρο-
χαίων ατυχημάτων αναφέρεται και
ο υποδιοικητής του τμήματος Τρο-
χαίας Ηρακλείου και πρόεδρος της
Ένωσης Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ
Περιφέρειας Κρήτης Στέλιος Καρα-
κούδης. «Η μείωση είναι θεαμα-
τική και νομίζω ότι δεν έχει ξαναγί-
νει κάτι τέτοιο. Είναι βέβαια λογικό
και επόμενο, αφού ο κόσμος δεν
κυκλοφορεί και δεν καταναλώνει
αλκοόλ. 

Το τελευταίο θανατηφόρο περι-

στατικό σε δρόμο του νομού είχε
σημειωθεί τον προηγούμενο μήνα.
Ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι πρέ-

πει να παραμένει στο σπίτι του και
να μην μετακινείται χωρίς λόγο,
ενώ γνωρίζει ότι τα συνεργεία της

αστυνομίας θα προχωρήσουν σε
βεβαιώσεις προστίμων εκεί όπου
απαιτείται».

Παίρνουν τους μετανάστες από τα σύνορα
Η Άγκυρα εκκενώνει την περιοχή του

Έβρου από χιλιάδες πρόσφυγες και μετανά-
στες που παρέμεναν στην περιοχή της συνο-
ριακής πύλης του Παζάρκουλε απέναντι από
τις Καστανιές. Σύμφωνα με το κρατικό πρα-
κτορείο είδησεων Anadolu, λόγω της κρίσης
του κοροναϊού και των μέτρων που έχουν
επιβληθεί στην Τουρκία, η νομαρχία της
Αδριανούπολης χρησιμοποιεί λεωφορεία για
τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών
σε ξενώνες σε διάφορες πόλες της Τουρκίας
όπου θα τεθούν σε καραντίνα.

Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, που
είτε διέμεναν στην Τουρκία είτε ήρθαν πρό-
σφατα από τη Συρία, αλλά και χώρες όπως
το Αφγανιστάν, το Ιράν και το Μπαγκλαντές,
καθώς και από χώρες της Αφρικής, έσπευ-
σαν πριν από έναν μήνα στην περιοχή των
συνόρων με την Ελλάδα, ύστερα από την
δήλωση του προέδρου Ερντογάν ότι οι
τουρκικές Αρχές δεν θα εμποδίζουν κανέναν
πρόσφυγα ή μετανάστη να προσπαθήσει να
περάσει στην Ευρώπη.

Η σπουδή με την οποία ελήφθη χθες  η
απόφαση για τη σταδιακή εκκένωση της πε-
ριοχής του Παζαρκουλέ, προκαλεί εντύ-
πωση, καθώς μόλις προχθες ο Τούρκος
Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, σε
τηλεοπτική του συνέντευξη, είχε δηλώσει ότι
150.600 άνθρωποι έχουν διασχίσει τα σύ-
νορα με την Ελλάδα στο ύψος του Παζάρ-
κουλε, αλλά και ότι 4.600 άτομα παραμέ-
νουν, οι τουρκικές αρχές φροντίζουν για
όλες τις ανάγκες τους και «οι διελεύσεις από
τα σύνορα συνεχίζονται».

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, τα
πρώτα 15 λεωφορεία με περίπου 1.000
άτομα ξεκίνησαν χθες από την Αδριανού-
πολη και έφτασαν χθες στον κεντρικό
σταθμό υπεραστικών λεωφορείων στο Εσεν-
λέρ της Κωνσταντινούπολης, όπου θα κατα-
νεμηθούν σε διάφορους κρατικούς ξενώνες
και θα παραμείνουν σε καραντίνα. Κάποιοι
άλλοι θα σταλούν σε άλλες τουρκικές πόλεις,
όπως οι Μαλάτυα και Κιουτάχεια. Στην πε-
ριοχή του Παζάρκουλε παραμένουν περί-
που 3.000 άτομα, αλλά αναμένεται να μετα-
φερθούν με τον ίδιο τρόπο προς διάφορα
σημεία που θα επιλέξουν οι τουρκικές Αρ-
χές. Μέχρι χθες το απόγευμα δεν υπήρχε
επίσημη ανακοίνωση από τις τουρκικές Αρ-
χές για αλλαγή πολιτικής στο θέμα των προ-
σφύγων και μεταναστών που βρίσκονταν
στο Παζάρκουλε. Ωστόσο, ο φόβος διασπο-
ράς του κοροναϊού σε ομάδες προσφύγων
και μεταναστών φαίνεται να είναι η βασική
αιτία της αιφνίδιας αυτής κίνησης.

Συνεχίζονται οι αυστηροί έλεγχοι στους δρόμους
Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι έλεγχοι των Αρχών

για τους παραβάτες Κρητικούς που είτε κυκλοφορούν χωρίς
λόγο και τα  απαραίτητα έγγραφα, είτε ανοίγουν τις επιχειρή-
σεις τους παρά τη γενικότερη απαγόρευση. «Καμπάνα»
έπεσε σύμφωνα με πληροφορίες σε δύο επιχειρηματίες που
διαπιστώθηκε ότι είχαν ανοίξει τις επιχειρήσεις τους. Στην
πρώτη περίπτωση αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη
ενός 50χρονου, ο οποίος άνοιξε το καφενείο του που βρίσκε-
ται στο δήμο Γόρτυνας και του επιβλήθηκε και το ανάλογο
πρόστιμο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σύλληψη υπήρξε
και στο Ρέθυμνο, όπου ένας ιδιοκτήτης ανθοπωλείου βρέθηκε
να λειτουργεί την επιχείρησή του.

Αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους χθες μέχρι τις 3
το μεσημέρι είχαν βεβαιωθεί 15 παραβάσεις στο νομό Χα-
νίων, έξι στο Ρέθυμνο, 19 στο Ηράκλειο, 20 στο Λασίθι και
τέσσερις στο ΒΟΑΚ. 

Η Κινέζα και ο άστεγος 
Χθες πάντως αστυνομικοί μιλούσαν για δύο περιπτώσεις

στο Ηράκλειο. Το πρώτο αφορούσε μία Κινέζα, η οποία
ελέγχθηκε και δεν είχε τα απαιτούμενα έγγραφα. Το δεύτερο
περιστατικό για το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν υπήρξε
πρόστιμο, αφορούσε έναν άστεγο. Οι πληροφορίες αναφέ-

ρουν ότι πρόκειται για έναν Σύρο, ο οποίος στην αναζήτησή
χώρου για να περάσει τη νύχτα, μπήκε στον εξωτερικό χώρο
των φυλακών της Αλικαρνασσού. Υπάλληλοι της εξωτερικής
φρουράς τον είδαν να μπαίνει σε ελεγχόμενο χώρο και ενη-
μέρωσαν την Αστυνομία. Ο αλλοδαπός, ο οποίος βρίσκεται
νόμιμα στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο
και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, αφού είπε στους αστυ-
νομικούς ότι αναζητούσε ένα μέρος για να περάσει τη νύχτα.

Συνεχίζουν να παρανομούν αρκετοί Κρητικοί, όπως προκύ-
πτει από τους ελέγχους

Σχέδιο για την αποσυμφόρηση των φυλακών
Σχέδιο για την αποσυμφόρηση των φυλακών σε περί-

πτωση εξάπλωσης του κορoναϊού στα σωφρονιστικά κατα-
στήματα της χώρας έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση. Προ-
βλέπει την πρόωρη αποφυλάκιση έως και 1.500
κρατουμένων, που εκτίουν μικρές ποινές για οικονομικής
φύσης εγκλήματα καθώς και όσων έχουν υπόλοιπο ποινής
έως 12 μήνες, πλην εξαιρέσεων. Το σχέδιο έχει τη μορφή
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και σύμφωνα με αρ-
μόδιες κυβερνητικές πηγές, θα τεθεί σε ισχύ μόνο εάν οι
συνθήκες το απαιτήσουν.

Σήμερα, οι κρατούμενοι ανέρχονται σε 11.500, ενώ οι
φυλακές μπορούν να «φιλοξενήσουν» έως 10.055 κρατου-
μένους. Με απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη έχουν δημιουργηθεί σε κάθε φυλακή
χώροι απομόνωσης των ύποπτων κρουσμάτων, ενώ έχει
δημιουργηθεί ειδική πτέρυγα στις φυλακές Κορυδαλλού
για τη φιλοξενία έως 120 κρατουμένων που θα νοσήσουν
από τον ιό. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, με πρωτοβου-
λία της γενικής γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής Σο-
φίας Νικολάου καταρτίστηκε σχέδιο για την αποσυμφό-
ρηση των καταστημάτων κράτησης που προβλέπει την
πρόωρη αποφυλάκιση έως και 1.500 κρατουμένων. Αφορά
τους λεγόμενους «ελαφροποινίτες»,  κρατούμενους στους
οποίους έχουν επιβληθεί ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης
(για κακουργήματα) μέχρι πέντε χρόνια και έχουν εκτίσει
το ένα εικοστό της ποινής τους, ενώ για τους άνω των 65
ετών, η πρόβλεψη είναι να έχουν συμπληρώσει το ένα τρια-
κοστό της ποινής τους. Η παραπάνω ρύθμιση αφορά κα-
τάδικους για οικονομικής φύσης αδικήματα όπως κλοπές,
διαρρήξεις, απάτες, φορολογικά αδικήματα κ.ά. Προβλέ-
πεται ακόμα η πρόωρη αποφυλάκιση όσων έχουν υπό-
λοιπο ποινής έως 12 μήνες, εκτός απ’ όσους έχουν καταδι-
καστεί για τρομοκρατία, ανθρωποκτονίες, βιασμούς και
άλλα εγκλήματα χαρακτηρισμένα «ειδεχθή». Σύμφωνα με
υπολογισμούς, εάν το σχέδιο τεθεί σε ισχύ θα οδηγήσει

στην αποφυλάκιση έως 1.500 κρατουμένων.
Το σχέδιο, στην τελική του μορφή, βρίσκεται από την

Τρίτη  στα χέρια του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
Λευτέρη Οικονόμου. Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές που
ρωτήθηκαν σχετικά διευκρίνισαν στην Καθημεριν ότι το νο-
μοθέτημα θα τεθεί σε ισχύ –με Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου– μόνο εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν. Εάν δη-
λαδή σημαντικός αριθμός κρατουμένων προσβληθεί από
τον κοροναϊό και κριθεί αναγκαία η αποσυμφόρηση των
καταστημάτων κράτησης ως μέτρο για την ανάσχεση της
εξάπλωσης του ιού. Τη λήψη μέτρων για την άμεση απο-
συμφόρηση των φυλακών λόγω της πανδημίας του κορο-
ναϊού ζήτησε με επιστολή της προς τους υπουργούς Δικαιο-
σύνης και Προστασίας του Πολίτη η Ελληνική Ενωση για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου, ενώ αντίστοιχο αίτημα διατύ-
πωσαν και κρατούμενες των γυναικείων φυλακών Κορυ-
δαλλού προχωρώντας μάλιστα σε συμβολική κινητοποίηση
από την περασμένη Παρασκευή. Σημειώνεται, ότι τα τελευ-
ταία εικοσιτετράωρα έχουν ανασταλεί οι άδειες των κρα-
τουμένων, τα επισκεπτήρια, ενώ πραγματοποιούνται μόνο
έκτακτες μεταγωγές καθώς η αρμόδια επιτροπή έχει διακό-
ψει τη λειτουργία της.

Σχέδιο για αποσυμφόρηση των φυλακών έχει η κυβέρνηση Εκκενώνει τον Έβρο η τουρκική κυβέρνηση

Παράταση του δικαστικού έτους
Οι συναρμόδιοι υπουργοί αποφάσισαν χθες  με κοινή από-

φασή τους την παράταση του τρέχοντος δικαστικού έτους το
οποίο λήγει την 31 Ιουνίου 2020.

Με την ίδια απόφαση η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην
στήριξη 170.000 επιστημόνων, προερχομένων από τους 6 βα-
σικούς επιστημονικούς κλάδους (δικηγόροι, γιατροί, μηχανι-
κοί, οικονομολόγοι-λογιστές, εκπαιδευτικοί και ερευνητές),
μέσω ενός ανοικτού προγράμματος, ύψους 180 εκατ. ευρώ,
«με επιταγή κατάρτισης (voucher) και με τη μέθοδο της ασύγ-
χρονης τηλεκατάρτισης».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και Δικαιοσύνης, το εν λόγω πρόγραμμα «αποσκοπεί
στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμέ-
νων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο»
και το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται στα 600 ευρώ και
θα αφορά 100 ώρες τηλεκατάρτισης. Το εκπαιδευτικό επίδομα
θα καταβληθεί, σε δύο δόσεις με την ολοκλήρωση έκαστης δι-
δακτικής ενότητας.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η κυβέρνηση
προχωρά με υπευθυνότητα απέναντι στο επιστημονικό δυνα-
μικό της χώρας, υιοθετώντας γρήγορες και αποδοτικές ενερ-

γητικές πολιτικές στήριξης, με στόχο όχι μόνο την οικονομική
του στήριξη μέσα στην κρίση που έχει προκαλέσει ο κορο-
ναϊος, αλλά και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, με εμπέ-
δωση των νέων τεχνολογικών και ψηφιακών εργαλείων, χρή-
σιμων για το επάγγελμα ή το λειτούργημά του, ανεξάρτητα
από την ηλικία ή την επαγγελματική εμπειρία των εκπροσώ-
πων του».

Η κυβέρνηση, προστίθεται στην ανακοίνωση, «εργάζεται
για την ταχεία επάνοδο στην κανονικότητα λαμβάνοντας όλα
τα κατάλληλα μέτρα, που θα επιτρέψουν σε όλους τους επι-
στημονικούς κλάδους να ανακτήσουν τα εισοδήματά τους».

Παράταση του δικαστικού έτους αποφασίστηκε

Ο κ. ΛιονάκηςΟ κ. Στ. Καρακούδης
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ΕΡΤ1
06:00 Μαζί  το  Σαββατοκύριακο,
09:00 Επιλογές,  12:00 Ειδήσεις,
13:00 Το αλάτι της Γης,  15:00 Ειδή-
σεις ς, 16:00 Η μηχανή του χρόνου,
16:50 Η ζωή αλλιώς,  17:45 Ειδήσεις,
18:00 Covid 19: Συνεχής ενημέρωση,
19:00 Ειδήσεις, 20:35 Καιρός  για...
ΕΡΤ, 20:40 Covid 19: Συνεχής ενημέ-
ρωση, 21:30 Στα τραγούδια λέμε ναι,
00:00 Ειδήσεις, 00:05 Στα τραγούδια
λέμε ναι, 01:30 Η ζωή αλλιώς,  02:20
Το αλάτι της Γης,  05:10 Παρίσι- Βερο-
λίνο: Μοίρες Παράλληλες.  

ΕΡΤ2
06:00 Ο  παράδεισος  των  κυριών,
07:00 Molang,  07:40 Η  Τίλι  και  οι
φίλοι της,  08:00 Γάτος σπιρουνάτος,
08:45 Λουί, 09:15 Ο Μουκ, 10:00 Η
Μιρέτ  ερευνά,    10:30 Σκίουρος  της
συμφοράς, 11:00 Γιάκαρι,  12:00 Ο
δρόμος προς  το σχολείο:  199 Μικροί
ήρωες, 12:10 1.000 Χρώματα του Χρή-
στου,  13:10 Ροζ Πάνθηρας,  14:00 Τα
ντερβισοπαιδα, 15:30 Ο ψεύτης παπ-
πούς,    16:15 Απόστολος  και  μόνος,
17:00 Οι αδελφοί Ντάλντον, 17:30 Οι
αόρατες  πόλεις  της  Ιταλίας,  18:30
Μπαμπάδες  εν...  δράσει,  20:00 Art
Week,  21:20 Ντετέκτιβ  Μέρντοχ,
22:10 Ξένη  σειρά,  23:10 Αγκάθι,
00:40 Μικροφίλμ,   01:15 Art Week,
02:35 Ντετέκτιβ  Μέρντοχ,  04:30
Μπαμπάδες εν... δράσει. 

STAR
06:00 Duck Dodgers, 06:30 Sylvester
and Tweety mysteries, 07:00 Ο Βασι-
λιάς Τζούλιαν, 07:30 Ben and Holly's
Little  Kingdom,  08:00 Robocar  Poli,
08:30 Πέππα: Το γουρουνάκι, 08:45
Οι  Ευχούληδες:  Το  πάρτι  συνεχίζεται,
09:15 Αρχηγός  από  κούνια,  09:45
Bobby and Bill, 10:15 PJ Masks, 10:45
Μαλλιά κουβάρια: η σειρά, 11:15 Bar-
bie  Dreamhouse  Adventures,  12:00
Scooby-Doo!  Mystery  Incorporated,
12:30 Ταινία,  14:00 Stars  system,
15:00 Ειδήσεις, 15:30 Τα φιλαράκια,
16:30 Δύο και κάτι άνδρες,  17:30 Ει-
δήσεις στη νοηματική γλώσσα, 17:45
Ταινία, 19:50 Ειδήσεις, 21:00 Ταινία,
01:30 Person of Interest Person of Inter-
est, 04:30 Ταινία.

ΣKAΪ
06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά,
10:00 Ακραία  Φαινόμενα,  12:10
Dot.com, 14:00 Ειδήσεις, 14:50 Μαζί
σου,  17:30 Ειδήσεις στη  νοηματική
γλώσσα, 17:40Happy traveller, 18:40
Ο πιο αδύναμος  κρίκος, 19:50 Ειδή-
σεις, 21:15 Στην Υγειά μας ρε Παιδιά,
01:00 After  Dark,  02:00 Ραντεβού
στον αέρα, 05:00 Μαζί σου.

OPEN BEYOND
09:50 Έλα χαμογέλα, 13:00 Ειδήσεις,
13:30 Revenge Body (Ε), 14:40 Αν-
νίτα Κοίτα, 17:45 Ειδήσεις στη νοημα-
τική, 18:00 Αννίτα Κοίτα, 18:45 My
Greece  (Ε),  19:30 Ειδήσεις,  21:00
Μια  κυρία  στα  μπουζούκια,  23:00
Ρόδα, τσάντα και κοπάνα Νο 2, 01:00
Ακολουθία φόνων στην Οξφόρδη (Ox-
ford Murders), 05:15 Criminal Minds. 

ALPHA
06:20 Θυρίδα  τηλεπώλησης, 06:50
Total  dreamer,    08:00 Νόστιμη  γη,
09:00 Οδηγός  καλής  ζωής,  10:00

Σαββατοκύριακο  με  τον  Μάνεση,
13:00 Ειδήσεις, 13:50 Καλύτερα δεν
γίνεται, 16:50 Kitchen Lab, 17:50 Δελ-
τίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα,
18:00 Μην αρχίζεις  τη  μουρμούρα,
19:00 Ειδήσεις, 20:00 Ο εξυπνάκιας,
22:00 Η Έλεν εκπαιδεύεται, 00:20 Το
δείπνο, 04:00 The Rookie, 04:45 Θυ-
ρίδα  τηλεπώλησης,  05:15 Βελούδο
από μετάξι.  

ΑΝΤ1
06:00 Οι μεν και δεν, 07:00 Πρωινοί
τύποι,  11:00 Υγεία  πάνω  απ'  όλα,
12:00 Εκείνες κι εγώ, 13:00 Ειδήσεις,
13:45 Merenda Mania, 14:00 Κων-
σταντίνου και Ελένης, 16:00 Food n'
Friends, 17:00 Μην ψαρώνεις,  17:30
Ειδήσεις στη  νοηματική  γλώσσα,
17:45 Μην ψαρώνεις,   19:30 Ειδή-
σεις, 20:45 Η  κόρη  μου  η  σοσιαλί-
στρια,  22:45 Ζήτημα  τιμής,  01:45
Vice,  02:45 Ιστορίες  μυστηρίου,
04:30 Έρωτας.

MEGA
06:00 Η ώρα  η  καλή, 06:50 Mega
Σαββατοκύριακο, 10:20 Μπουκιά και
συχώριο,  11:20 Νόστιμα  και  απλά,
12:00 Mega Sports Weekend, 13:00
Ειδήσεις,  13:50 Ο  φαντασμένος,
16:00 Τραπέζι  Για  Φίλους,  16:45
Camera Cafe, 17:00 Ειδήσεις νοηματι-
κής  γλώσσας,  17:10 Κάτι  τρέχει  με
τους δίπλα, 17:50 Το κόκκινο δωμάτιο,
19:45 Ειδήσεις, 20:45 Δελτίο Καιρού,
21:00 Emoji:  Η  Ταινία  (The  Emoji
Movie), 22:40 Όρια Αντοχής (Vertical
Limit), 01:10 Επιφάνεια, 02:00 Είμα-
στε στον αέρα, 04:50 Ο Πέτρος και τα
κορίτσια του, 05:40 Μετράω στιγμές.

CRETA CHANNEL
07:00 Ίασις, 08:00On Air, 10:00 Life
& health, 11:00 On Air, 14:00 Ίασις,
15:00 Food  project,  16:00 Life  &
health, 17:30 Ειδήσεις, 18:30 On Air,
19:30 Ειδήσεις, 21:00 Beauty Box by
Oasis Med, 21:30 Παπακωνσταντίνου
-Αντωνοπουλου, 00:00 Μαραθώνιος
Creta, 05:30 On Air.

ΚΡΗΤΗ TV
06:30 Παιδικό πρόγραμμα,  08:00
Sabrina, 08:50 Πολιτιστικό ημερολό-
γιο,  09:50 Ανάδειξέ το,  11:00
Cinelovers,  11:40 Ομολογουμένως,
12:15 Travel  Guide,  13:10 Hit  the
road, 13:30 Κάνουν πράξη την αγάπη,
14:30 Eιδήσεις, 14:55Moto in Action,
15:30 Ιδεν αστεα, 16:20 Πας μαγει-
ρεύοντας, 17:30 Κρήτες καλλιτέχνες,
17:50 Fashion,  19:00 Bake my day,
19:25 Ιστορίες δρόμου, 20:30 Ειδή-
σεις,  21:45 Ανδριανή,  23:30
Mπρούσκο, 01:15Movie time, 04:15
Ειδήσεις, 05:15 Travel Guide.

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09:30 Αλη μπαμπά, 10:00 Μια φορά
και έναν καιρό, 10:30 Το μαγικό κλειδί,
η σκουπιδοχώρα,   11:00 Τηλεπωλή-
σεις,  14:00 Τηλεπωλήσεις,  14:30
Kαρέ,  καρέ, 15:00 Ειδήσεις,  15:30
Ugly  Betty,  17:30 Νομοί  Χανίων,
18:00 Ειδήσεις,  18:30 Gilmore
Girls,19:30 Κρητών έργα, 20:30 Ει-
δήσεις, 21:00 Τα μυστικά της αρχαίας
Αιγύπτου, 22:00 Yves  saint  laurent,
00:10 Wire in the blood, 01:00 Ζώδια
και  Συμβουλές,  01:30 Detonator,
03:00 Dot.kill-Εγκλήματα σε ζωντανή
μετάδοση, 04:30 Wire in the blood.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Η εγκύκλιος
για τις 
πανελλαδικές
Μπορεί να παραμένει άγνω-

στο το πότε θα διενεργηθούν
οι  πανελλαδικές  εξετάσεις,
όμως, χθες υπεγράφησαν από
την  υπουργό  Παιδείας  και
Θρησκευμάτων  Νίκη  Κερα-
μέως,  οι  εγκύκλιοι  που  αφο-
ρούν  στις  Αιτήσεις-Δηλώσεις
των υποψηφίων (μαθητών και
αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για
συμμετοχή στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις 2020.
Σύμφωνα  με  άτυπη  ενημέ-

ρωση  του  Υπουργείου  Παι-
δείας, οι αιτήσεις-δηλώσεις θα
υποβάλλονται μέσω email από
30 Μαρτίου  έως 9 Απριλίου,
προκειμένου  να  συλλεχθούν
όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία
για  τη  διεξαγωγή  των  εξετά-
σεων.
Σύμφωνα με το Υπουργείο,

οι  ημερομηνίες  διεξαγωγής
των πανελλαδικών εξετάσεων
θα εξαρτηθούν από τα δεδο-
μένα  αναφορικά  με  την  εξά-
πλωση του κοροναϊού και  τις
οδηγίες  του  ΕΟΔΥ.  Επιδίωξη
παραμένει να διεξαχθούν όσο
το δυνατόν πιο κοντά στις κα-
θιερωμένες ημερομηνίες.

Η χαρά της μάθησης
από το Mathesis
Τη χαρά της μάθησης μπορούμε να συνεχίσουμε να

απολαμβάνουμε από το σπίτι μας, όπως κάναμε μέχρι σή-
μερα με το Mathesis που πλέον πέντε μαθήματά του είναι
διαθέσιμα σε επανάληψη. 
Μαθήματα Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Φυσικής και Αστρο-

νομίας προσφέρονται για παρακολούθηση στο  ρυθμό του
το καθένα. Επιπλέον, δύο εξ’ αυτών είναι κατάλληλα και
για τους μικρότερους φίλους του Mathesis!
Συγκεκριμένα, τα μαθήματα σε επανάληψη είναι:
Επιστήμη για όλους: Σειρά πειραμάτων για παιδιά με

απλά υλικά, Τίνα Νάντσου, Εκπαιδευτικός Σχολής Χιλλ, Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (κατάλληλο και για μικρότερες ηλικίες)
https://bit.ly/2xoXxtu
Ταξίδι στο Σύμπαν: σταθμός πρώτος: Το ηλιακό μας σύ-

στημα, Βάσω Παυλίδου-Κώστας Τάσσης, Καθηγητές Φυ-
σικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης (κατάλληλο και για μικρότε-
ρες ηλικίες) https://bit.ly/2WJ4q3i
Αριστοτελική Ηθική, Παύλος Κόντος, Καθηγητής Φιλο-

σοφίας,  Πανεπιστήμιο  Πατρών  https://bit.ly/2wCCZ0r
Ένα  τέλος,  μία αρχή:  Ιστορία  του Νέου Ελληνισμού,

11ος – 18ος αιώνας, Μαρία Ευθυμίου, Καθηγήτρια Ιστο-
ρίας  Νέου  Ελληνισμού,  Πανεπιστήμιο  Αθηνών
https://bit.ly/3ajBhQ5
Εισαγωγή στη Κβαντική Φυσική 1: Οι βασικές αρχές,

Στέφανος Τραχανάς – Επ. διδάκτορας Φυσικής, ΙΤΕ-Πανε-
πιστήμιο Κρήτης https://bit.ly/3anV1lC
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι δωρεάν. Η έκ-

δοση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης, για όσους
την επιθυμούν, κοστίζει 20€ (άνεργοι δωρεάν).
Επιπλέον, σύντομα θα είναι έτοιμα και τα δύο  νέα μα-

θήματα:
Στη κορυφή του παγκόσμιου στόλου 2: Η διαμόρφωση

της διεθνούς επιχειρηματικότητας των Ελλήνων, Τζελίνα
Χαρλαύτη, ΙΜΣ/ΙΤΕ–Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εισαγωγή στην ανάπτυξη ιστοσελίδων με HTML5, CS3,

Javascript, Νίκος Αβούρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Υπενθυμίζεται τέλος, ότι ανοιχτό παραμένει το μάθημα:
GDPR  και  οι  40  κλέφτες,  Δημήτρης  Γραμμένος-Ανθή

Στρατάκη, ΙΤΕ https://bit.ly/33Qwcwu
Πληροφορίες στο  mathesis@cup.gr / Τηλ:2810-391048.

Κάλεσμα του ΙΕΠ
Κάλεσμα στους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευ-

τικούς απηύθυνε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την υποστήριξη δράσεων
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους μαθητές της πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τη δημόσια
τηλεόραση (ΕΡΤ). 
Ειδικότερα, η πρόσκληση αφορά όσους εκπαιδευτικούς

έχουν παραγάγει εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή,
το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στο παραπάνω πλαίσιο,
καθώς επίσης και όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
στην παραγωγή βιντεομαθημάτων τα οποία θα προβλη-
θούν από την ΕΡΤ. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρο-
νικό μήνυμα στη διεύθυνση: tv@iep.edu.gr, με τα στοιχεία
επικοινωνίας τους. 

Είναι  από  το  Ηράκλειο,  σπουδάζουν
μακριά και επιλέγουν να κρατήσουν απο-
στάσεις από τους δικούς τους ανθρώπους
γιατί  θέλουν  να  τους  προστατεύσουν.
Όπως έγραψε χθες η “Π”, ο πρύτανης

του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Παναγιώ-
της Τσακαλίδης, προσπάθησε να βρει μια
φόρμουλα  ώστε  να  παραμείνουν  στις
εστίες  του  Ρεθύμνου  20  φοιτητές  που
αδυνατούν να εγκαταλείψουν την Κρήτη.
Τι γίνεται, όμως, με τους Κρητικούς φοι-

τητές που μένουν σε εστίες άλλων Ιδρυ-
μάτων; Ενδεικτική είναι η περίπτωση της
φοιτήτριας Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών Στέλλας Σταυρακάκη, η οποία μέ-
νει στις φοιτητικές  εστίες  του ΕΚΠΑ,  τη
ΦΕΠΑ.  Συνολικά  200 φοιτητές,  αρκετοί
από τους οποίους είναι από την Κρήτη,
αρνούνται  να  εγκαταλείψουν  τις  εστίες
γιατί δεν θέλουν να ταξιδέψουν μαζί με
τόσα άλλα άτομα και να μεταφέρουν ό,τι
τυχόν έχουν στους δικούς τους ανθρώ-
πους. Θεωρούν πιο υπεύθυνη στάση να
μείνουν μακριά από τις οικογένειές τους.

Η Στέλλα αναφέρει πως «αντιστεκόμα-
στε  σε  μια  τέτοια  απόφαση  και  δεν
έχουμε εγκαταλείψει το κτήριο, όπως και
άλλοι σύλλογοι, καθώς θεωρούμε επικίν-
δυνη αυτή την απόφαση για τη διασπορά
του ιού στην επαρχία και αντίθετη και με
όλα τα άλλα μέτρα που εξαπολύει η κυ-
βέρνηση ενώ  προτάσσεται το "μένουμε
σπίτι"». 
Ο Σύλλογος Οικοτρόφων ΦΕΠΑ τονίζει,

σε  ανακοίνωσή  του  πως  εκατοντάδες
εστιακοί φοιτητές δεν μπορούν να γυρί-

σουν στα σπίτια τους γιατί δεν μπορούν
να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης λόγω
οικογενειακής κατάστασης (είναι ορφα-
νοί), οι οικογένειές τους ή και οι ίδιοι ανή-
κουν σε ευπαθείς ομάδες, εργάζονται για
να καλύπτουν τα έξοδά τους.
Ζητούν να υπάρχει επαρκής καθαριό-

τητα στα κτήρια, να γίνει απολύμανση, να
διατεθούν δωρεάν τα απαραίτητα υλικά
προφύλαξης και υγιεινής, ενώ λένε “όχι”
στην υπενοικίαση ξενοδοχείου για τη στέ-
γαση των εστιακών φοιτητών.

Κρητικοί φοιτητές που σπουδάζουν στην Αθήνα δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την
εστία, προκειμένου να προστατεύσουν τις οικογένειές τους

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προκαλεί ζητήματα
Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν εί-

ναι όλοι ίσοι, τονίζει ο σύλλογος εκπαιδευ-
τικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρα-
κλείου “Δ. Θεοτοκόπουλος”. 
Σε ανακοίνωσή του εξηγεί ότι η συγκε-

κριμένη  μέθοδος  είναι  μια  επικουρική-
υποστηρικτική εκπαιδευτική διαδικασία,
ενταγμένη στις ανάγκες που θέτει το ιδιό-
μορφο  έκτακτο  πλαίσιο  που  ζούμε  και
κατά συνέπεια πραγματοποιείται σε επί-
πεδο ανατροφοδότησης και όχι για τη δι-
δασκαλία νέας ύλης.
Παράλληλα, δεν εξασφαλίζεται η ισό-

τητα ευκαιριών, καθώς το μέτρο δεν μπο-
ρεί να αγκαλιάσει το σύνολο των μαθη-
τών  (διαθέσιμοι  ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο).
Για  το  λόγο  αυτό  ο  κλάδος  πρότεινε
άμεσα η κυβέρνηση να φροντίσει για τον
εξοπλισμό με ηλεκτρονικούς υπολογιστές
όλων των οικογενειών που δεν έχουν την
οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν
και τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδί-
κτυο.  Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι
το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και οι πλατ-
φόρμες που προτάθηκαν από το Υπουρ-
γείο Παιδείας   αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα σύνδεσης και ταχύτητας, γε-
γονός που καθυστερεί σε μεγάλο βαθμό
τη δυνατότητα εγγραφών και λειτουργίας
της  εξ  αποστάσεως.    Τα  προβλήματα

αυτά τα αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί
και οι γονείς που καλούνται να πάρουν
κωδικούς για τα παιδιά τους. Αυτό απο-
δεικνύεται και από τη νέα παράταση που
δόθηκε για την εγγραφή όλων στο ΠΣΔ
μέχρι τις 30 του Μάρτη.

Εκεί που φοιτούν παιδιά μεταναστών
και προσφυγόπουλα υπάρχουν επιπλέον,
ιδιαίτερες  δυσκολίες, για τις οποίες πρέ-
πει το Υπουργείο να βρει άμεση και εφαρ-
μόσιμη λύση. Στο πεδίο της προσχολικής
εκπαίδευσης δεν έχει υπάρξει ακόμη κα-
μία επίσημη οδηγία ή εγκύκλιος από το
Υπ. Παιδείας, κάτι που ίσως γίνει το αμέ-
σως προσεχές διάστημα και αναμένουν
συγκεκριμένες και σαφείς κατευθύνσεις. 
Ο  σύλλογος  αναφέρει  ακόμα  πως

“μέσα  σε  όλο  αυτό  το  πλαίσιο  και  της
προσπάθειας των εκπαιδευτικών, γονέων
και μαθητών  να  λειτουργήσουν με  την
ασύγχρονη μορφή εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση, το Υπουργείο Παιδείας λίγες μέρες
μετά εκδίδει νέα εγκύκλιο που ανατρέπει
τα δεδομένα και επιδιώκει να εισαγάγει τη
σύγχρονη μορφή (η απευθείας διδασκα-
λία και μετάδοση μαθήματος σε πραγμα-
τικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδι-
κτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές,  που
παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογι-
στή,  τάμπλετ)”.
Τονίζει πως εδώ προκύπτουν σοβαρά

ερωτήματα-ζητήματα λειτουργίας, ισοτι-
μίας, καθολικότητας και εφαρμογής της
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
όπως το ποια είναι η παιδαγωγική ομάδα
του Υπουργείου και με γνώμονα ποια θε-
ωρία μάθησης πιστεύει ότι μπορεί αυτή η
μορφή εκπαίδευσης να λειτουργήσει κα-
θολικά στο δημοτικό σχολείο; Πώς μπο-
ρούν να συνδεθούν δύο μαθητές δημοτι-
κού ή δημοτικού-γυμνασίου την ίδια ώρα
από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για να
παρακολουθήσουν τη διαδικασία;  Πώς
μπορεί ο εκπαιδευτικός να συμμετέχει στη
σύγχρονη  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση
όταν την ίδια ώρα τα παιδιά του θα πρέ-
πει να παρακολουθούν τη δική τους τάξη;
Μεταξύ άλλων, οι εκπαιδευτικοί ζητούν

να χρησιμοποιηθεί η δημόσια τηλεόραση
ως εργαλείο για την εκπαίδευση των μα-
θητών  μας  (εκπαιδευτική  τηλεόραση,
προγράμματα υγείας και περιβάλλοντος,
ταινίες από παιδικά και μαθητικά φεστι-
βάλ κ.ά.). Να γίνει διαμοιρασμός πλατ-
φορμών (ασύγχρονης και Σύγχρονης εκ-
παίδευσης) στην πρωτοβάθμια και στην
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην πρωτο-
βάθμια  εκπαίδευση  οι  πλατφόρμες  θα
πρέπει να είναι ενδεικτικές σύμφωνα με
την ηλικία των μαθητών και διαφορετικές
από τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης
ώστε να μην «σέρνεται» το σύστημα.  

Ή
ταν ίσως η μο-
ναδική  ευκαι-
ρία για κάποιες
οικογένειες  να
έχουν  ένα  ζε-

στό πιάτο φαγητό στο τραπέζι τους
κάθε μεσημέρι. Όμως, με το κλεί-
σιμο των σχολείων, αυτή η δυνατό-
τητα δεν υπάρχει πια... Τα δωρεάν
γεύματα που παρέχονται σε μαθη-
τές 39 Δημοτικών σχολείων της πε-
ριφερειακής ενότητας Ηρακλείου,
μέσω προγράμματος που αξιοποι-
ούν  τα  Υπουργεία  Εργασίας  και
Παιδείας, έχουν πάψει να δίνονται
από  τις  10  Μαρτίου,  οπότε  και
αποφασίστηκε  η  αναστολή  λει-
τουργίας των σχολείων που, σύμ-
φωνα με  τα μέχρι  στιγμής δεδο-
μένα, θα ισχύει ως και τις διακοπές
του Πάσχα.
Υπάρχουν  πολλοί μαθητές που

επέλεγαν να πάρουν το πακέτο στο
σπίτι τους, κάποιοι, μάλιστα, διευ-
θυντές, στη ζούλα, έβαζαν επιπλέον
μερίδες  γιατί  γνώριζαν  ότι  η
ανάγκη  ήταν  μεγάλη.  Ορισμένοι
γονείς πόνταραν σε αυτά τα γεύ-
ματα για να ταΐσουν όλα τα παιδιά

της οικογένειας. Ο πρόεδρος του
συλλόγου  εκπαιδευτικών  πρωτο-
βάθμιας  εκπαίδευσης  Ηρακλείου
“Δ.  Θεοτοκόπουλος”,  κ.  Γιώργος
Μακράκης,  αναφέρει  στην  “Π”
πως έχει γίνει προσπάθεια και σε
κεντρικό  επίπεδο  με  παρέμβαση
της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελ-

λάδας στο Υπουργείο Παιδείας να
βρεθεί ένας τρόπος, ώστε τα γεύ-
ματα να συνεχίσουν να παρέχον-
ται,  έστω  στα  παιδιά  που  έχουν
ανάγκη. Θα μπορούσαν να στέλ-
νονται πακέτο στα σπίτια τους ή να
ορίζεται ένα συγκεκριμένο σημείο,
από όπου οι γονείς θα περνούσαν

κάθε μεσημέρι να τα λάβουν. Μέ-
χρι σήμερα, δεν υπάρχει ανταπό-
κριση από το Υπουργείο για το αν
κινούνται οι απαραίτητες διαδικα-
σίες για να γίνει κάτι τέτοιο.
Ο κ. Μακράκης υπενθυμίζει, πως

λόγω της κατάστασης που επικρα-
τεί σε πολλές οικογένειες σε όλη τη

χώρα,  το  συγκεκριμένο  πρό-
γραμμα κάθε σχολική χρονιά επε-
κτείνεται ενώ, δυστυχώς, δεν ξεκι-
νάει από το Σεπτέμβριο αλλά ενώ η
χρονιά έχει προχωρήσει.
Ο πρόεδρος της ένωσης συλλό-

γων γονέων μαθητών δήμου Ηρα-
κλείου, κ. Πολύδωρος Κουτσαυτά-
κης,  αναφέρει  πως  μόνο  στα
σχολεία  του  Δήμου  Ηρακλείου,
που  έχουν  ενταχθεί  στο  πρό-
γραμμα, διανέμονταν καθημερινά
2.500  γεύματα.  Τα  περισσότερα
παιδιά δεν έτρωγαν στο σχολείο,
πήγαιναν το πακέτο στο σπίτι και
μοιράζονταν  το  φαγητό  με  τα

αδέλφια τους.
Τονίζει πως αυτό το διάστημα, οι

γονείς  έχουν  να  αντιμετωπίσουν
πολλές  καταστάσεις  ταυτόχρονα,
από τη μία χάνουν τη δουλειά τους
και δεν ξέρουν πώς να παρέχουν
τα  απαραίτητα  στην  οικογένειά
τους,  ψάχνουν  τρόπους  να  γεμί-
σουν  δημιουργικά  το  χρόνο  των
παιδιών  τους.  Ακόμα,  ταλαιπω-
ρούνται με τις πλατφόρμες της εξ
αποστάσεως  εκπαίδευσης που  ...
σέρνονται και πρέπει να καταφέ-
ρουν να διαχειριστούν και την ψυ-
χολογική πλευρά του όλου πράγ-
ματος,  κάτι  εξαιρετικά  δύσκολο.

Χωρίς σχολικά γεύματα έχουν μείνει οικογένειες που τώρα δεν έχουν φαγητό κάθε μεσημέρι 
στο τραπέζι τους

Πτήσεις  για  τη  μεταφορά
ιατροφαρμακευτικού υλικού
από  τις  χώρες  παραγωγής
προσφέρουν η AEGEAN και
τα Ελληνικά Πετρέλαια, προ-
κειμένου να  συμβάλουν στην
προσπάθεια της Πολιτείας για
την αντιμετώπιση της πρωτο-
φανούς  κρίσης  του  COVID-
19.
Ειδικότερα, η AEGEAN θα

προσφέρει  τα  αεροπλάνα,
πληρώματα και τα υπόλοιπα

μεταβλητά  έξοδα  των  πτή-
σεων ενώ τα Ελληνικά Πετρέ-
λαια μέσω της ΕΚΟ θα καλύ-
ψουν  όλο  το  κόστος  των
καυσίμων για τις πτήσεις αυ-
τές. AEGEAN και Ελληνικά Πε-
τρέλαια αρχικά προσφέρουν
έως  δέκα  πτήσεις  προς  την
Άπω  Ανατολή/Κίνα  ή  όπου
αλλού μπορεί να παράγονται
το ιατροφαρμακευτικό υλικό,
ή  άλλα  αναγκαία  υλικά  και
εξοπλισμός  και  είναι  εφικτό

να  πετάξουν  τα  αεροπλάνα
της AEGEAN.  
Ο συντονισμός των αναγ-

κών θα γίνεται φυσικά από το
Υφυπουργείο Πολιτικής Προ-
στασίας ώστε  να  υπάρχει  η
μέγιστη αποτελεσματικότητα.
Οι  πτήσεις  όμως  μπορεί  να
καλύπτουν και ανάγκες Περι-
φερειών,  Κοινωφελών  Ιδρυ-
μάτων, ή άλλων φορέων που
έχουν εξασφαλίσει ή δωρίσει
εξοπλισμό στην Πολιτεία. 

H  AEGEAN,  με  στόχο  να
αυξήσει τη χωρητικότητα για
μεταφορά φορτίου έχει ήδη
μετατρέψει  δύο  AIRBUS
A320/321 από τον στόλο της,
για να μεταφέρει όσο το δυ-
νατόν περισσότερες ποσότη-
τες φαρμάκων, εξοπλισμού ή
άλλου ιατρικού υλικού πρώ-
της  ανάγκης.  Με  αυτό  τον
τρόπο  ο  συνολικός  διαθέσι-
μος  όγκος  είναι  κατά  τρεις
φορές  μεγαλύτερος  για  το

Α320,  δηλαδή  στα  120  κυ-
βικά μετρά και στα 170 κυ-
βικά μέτρα για το Α321. Από
την πλευρά τους τα Ελληνικά
Πετρέλαια και η ΕΚΟ θα συ-
νεχίσουν να διατηρούν ανοι-
κτές τις εγκαταστάσεις σε όλα
τα  ελληνικά  αεροδρόμια,
προκειμένου  να  εξυπηρετή-
σουν  και  τυχόν  έκτακτους
ανεφοδιασμούς  που μπορεί
να  χρειαστούν  την  περίοδο
αυτή. 

Διαμορφωμένα αεροσκάφη της Aegean μεταφέρουν ιατροφαρμακευτικό υλικό

ΛΟΓΩ ΛΟΥΚΕΤΟΥ

Χάθηκαν τα δωρεάν γεύματα

Ο κ. Μακράκης Ο κ. Κουτσαυτάκης

Δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την εστία
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Επιστήμονες στη Γερμανία έχουν προ-
τείνει τη διεξαγωγή μιας έρευνας με μεγάλο
αριθμό δείγματος, στην οποία θα επιχειρή-
σουν να καταγράψουν όσους έχουν ανο-
σία στον νέο κοροναϊό, προκειμένου να
τους επιτραπεί να επιστρέψουν στην «κα-
νονικότητα».

Σύμφωνα με το περιοδικό Spiegel -το
οποίο υποστηρίζει πως έχει δει τις προερ-
γασίες για την εν λόγω μελέτη- οι επιστήμο-
νες ελπίζουν ότι θα είναι σε θέση να εξετά-
σουν το αίμα περισσότερων από 100.000
εθελοντών, για να εντοπίσουν τυχόν αντι-
σώματα στον κοροναϊό, αρχής γενομένης
από τα μέσα Απριλίου.

Ο έλεγχος θα επαναληφθεί στους ίδιους
εθελοντές και θα επεκταθεί ώστε να χρησι-
μοποιούνται διαφορετικές ομάδες, ανά τα-
κτά χρονικά διαστήματα, ώστε να κατα-

γράφεται και η εξέλιξη της πανδημίας.
Οι επιστήμονες σκοπεύουν ουσιαστικά

να διαπιστώσουν την πραγματική εξά-
πλωση του εν λόγω ιού (Sarvs-CoV-2), κα-
θώς και το πόσα είναι τα θύματα σε σχέση
με τα πραγματικά κρούσματα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα διευ-
κολύνουν τη λήψη αποφάσεων: όταν πχ.
θα πρέπει να ανοίξουν ξανά τα σχολεία και
αν επιτραπεί η πραγματοποίηση εκδηλώ-
σεων μεγάλης κλίμακας. Εάν όλα πάνε σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό,  τα πρώτα αποτε-
λέσματα θα είναι διαθέσιμα μέχρι το τέλος
Απριλίου.

Όσοι έχουν ανοσία, θα αποκτήσουν ένα
είδος «διαβατηρίου» που θα τους επιτρέψει
να αποκλείονται από τα περιοριστικά μέτρα
που ισχύουν σήμερα για τον γενικό πληθυ-
σμό, σε πολλές χώρες του πλανήτη.

Δύσκολα και στην Αφρική
Περίπου οι μισές χώρες στην

υποσαχάρια Αφρική εξακολου-
θούν να έχουν ένα περιθώριο
«που στενεύει» για να περιορί-
σουν την εξάπλωση του κορο-
νοϊού στον τοπικό πληθυσμό,
ανακοίνωσε την  Πέμπτη ο Παγ-
κόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο covid-19 εξαπλώνεται πιο
αργά στην Αφρική σε σχέση με
την Ασία και την Ευρώπη, όμως
πλέον περισσότερες από 40 χώ-
ρες έχουν αναφέρει περισσό-
τερα από 2.700 κρούσματα και
75 θανάτους.

Προχθές η Κένυα επιβεβαί-
ωσε τους πρώτους θανάτους
από τον κορονοϊό, ενώ χθες  και
η Νότια Αφρική ανακοίνωσε-
τους δύο πρώτους νεκρούς.

«Υπάρχει μια δραματική εξέ-
λιξη», δήλωσε η Ματσχιντίσο
Μέτι, επικεφαλής για την Αφρική
του ΠΟΥ. Οι κυβερνήσεις στην
ήπειρο πρέπει να εντείνουν τις
προσπάθειές τους να ιχνηλατή-
σουν όλους όσους έχουν έρθει
σε επαφή με εισαγόμενα κρού-
σματα, προκειμένου να τους θέ-
σουν σε απομόνωση και να απο-

φύγουν την εξάπλωση του
Covid-19 στον τοπικό πληθυ-
σμό.

«Οι χώρες πρέπει να εργα-
στούν για τον περιορισμό (των
κρουσμάτων) ενώ παράλληλα
να προετοιμάζονται για περαι-
τέρω εξάπλωση της επιδημίας»,
τόνισε η ίδια.

Οι προσπάθειες αυτές θα
πρέπει να συνοδεύονται από εκ-
στρατείες ενημέρωσης του κοι-
νού να διατηρεί κοινωνικές απο-
στάσεις, κάτι που μπορεί να
περιορίσει την εξάπλωση του κο-
ροναϊού.

«Εξακολουθούμε να έχουμε
ένα περιθώριο  αλλά στενεύει
καθημερινά όπως μας λένε τα

στοιχεία για την εξάπλωση σε
περισσότερες χώρες», επεσή-
μανε η Μέτι.

Ο Τζον Ενκεγκασόνγκ, επικε-
φαλής του Αφρικανικού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Ασθε-
νειών, μιας υγειονομικής υπηρε-
σίας της Αφρικανικής Ένωσης,
δήλωσε ότι οι Αφρικανοί ηγέτες
πρόκειται να ζητήσουν από τους
πιο πλούσιους εταίρους τους να
τους προσφέρουν εξοπλισμό,
όπως αναπνευστήρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποιες
χώρες με ανεπτυγμένη βιομηχα-
νία όπως η Νότια Αφρική, η Αί-
γυπτος και το Μαρόκο μπορούν
να παράξουν τον εξοπλισμό
αυτό, αν χρειαστεί.

Σε 10 μέρες μοριακοί έλεγχοι
Σε διάστημα δέκα περίπου ημερών

θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μο-
ριακούς ελέγχους για τον κοροναϊό,
αναφέρει ο επιστημονικός διευθυντής
του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, Κώ-
στας Σταμούλης. «Έχουμε τον εργα-
στηριακό εξοπλισμό, αναμένουμε και
όλα τα υπόλοιπα αναλώσιμα. O έλεγ-
χος δεν αφορά τις μονάδες αίματος.
Άφορά στα δείγματα που θα μας έρ-
χονται από διάφορα νοσοκομεία της
χώρας, καθώς μπήκαμε και εμείς στον
γενικό σχεδιασμό» διευκρινίζει ο γνω-
στός αιματολόγος.

Ο κόσμος να έχει στο νου του
να συνεχίσει να αιμοδοτεί

Όσον αφορά το θέμα της επάρ-
κειας μονάδων αίματος που στις αρχές
της επιδημίας υπήρξε πτώση της τάξης

του 20-25%, ο κ. Σταμούλης λέει  ότι με
τις εκκλήσεις του ΕΚΕΑ ο κόσμος αντα-
ποκρίθηκε. «Η επάρκεια δεν έχει απο-
κατασταθεί βέβαια σε επίπεδα προ κο-
ροναϊού. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε
πιο αισιόδοξοι. Ο κόσμος θα πρέπει να
έχει στο νου του να συνεχίζει να αιμο-
δοτεί, χωρίς όμως πανικό, για να μην
δημιουργείται συνωστισμός, καθώς
δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει η παν-
δημία. Και το αίμα έχει ημερομηνία λή-
ξης έως 42 ημέρες». Και πώς θα μπορεί
να ελεγχθεί το θέμα του συνωστισμού,
προκύπτει εύλογα το ερώτημα: «Η
αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τη δυνα-
τότητα να κατευθύνουμε τον κόσμο
κεντρικά, παρά μόνο σε συνεννόηση
με τις κατά τόπους αιμοδοσίες, κατόπιν
τηλεφωνικού ραντεβού. Έχουμε πάν-

τως ανάγκη όλες τις ομάδες αίματος».

Ομάδες αίματος και 

κοροναϊός
Σε μελέτη κινέζων επιστημόνων που

υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι με
ομάδα αίματος “Ο” κινδυνεύουν λιγό-
τερο να κολλήσουν τον κοροναϊό, ενώ
εκείνοι με ομάδα αίματος Α περισσό-
τερο, ο κύριος Σταμούλης απαντά:
«Πολλά λέγονται και πολλά γράφονται,
αλλά χρειάζονται μελέτες και παρατή-
ρηση σε δεύτερο χρόνο. Υπάρχουν όν-
τως νοσήματα που δείχνουν μία προ-
διάθεση μεγαλύτερη σε κάποιες
ομάδες αίματος. Ωστόσο δεν είμαστε
σε θέση, ακόμη να γνωρίζουμε τι ακρι-
βώς γίνεται, και μένει να διερευνηθεί
περαιτέρω».

Εξιτήριο για τη γυναίκα που γέννησε
Χαμόγελα είχαμε χθες στο Νοσοκομείο

«Αττικόν», από όπου παίρνει εξιτήριο  η
πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα θετική στον
κοροναϊό που γέννησε στις 18 Μαρτίου
ένα υγιέστατο αγοράκι. Και οι δύο είναι
σε άριστη κατάσταση.  Σύμφωνα με το
πρωτόκολλο, η μητέρα μετά από δύο αρ-
νητικά τεστ μπορεί να πάρει εξιτήριο και
να πάει σπίτι της μαζί με το μωράκι της,
το οποίο και στο πρώτο τεστ που έγινε και
τα αποτελέσματα της rt-PCR, ήταν αρνη-
τικά για COVID-19, κάτι που κάνει τους
γιατρούς να ελπίζουν ότι η μετάδοση του
Covid-19 δεν γίνεται διαπλακουντιακά
στη διάρκεια της κύησης.     Η 24χρονη
γυναίκα βρισκόταν στην 40ή εβδομάδα
κύησης και παρακολουθείτο στο Θριάσιο
Νοσοκομείο. Όταν παρουσίασε συμπτώ-
ματα γρίπης (πυρετό, βήχα) ενημέρωσε

τον ΕΟΔΥ και της συστήθηκε να μεταβεί
στο «Αττικό» Νοσοκομείο για την περά-
τωση του τοκετού. Η γυναίκα καθώς και
ο σύζυγός της βρέθηκαν θετικοί στον CO-
VID-19. Η περάτωση του τοκετού κρίθηκε
επιβεβλημένο να γίνει με καισαρική τομή
λόγω δυσαναλογίας και μακροσωμίας
του εμβρύου (βάρος γέννησης νεογνού
4.140 γραμμάρια). Η μητέρα μεταφέρ-
θηκε σε θάλαμο βραχείας νοσηλείας με
αρνητική πίεση και το νεογνό μεταφέρ-
θηκε στη μονάδα προώρων νεογνών για
παρακολούθηση.

Στο Νοσοκομείο «Αττικόν» παραμένει
για παρακολούθηση η δεύτερη γυναίκα
θετική στον COVID-19 που γέννησε επί-
σης ένα υγιέστατο αγοράκι.

Η Ισπανία ανακοίνωσε 769 θανάτους κατά το τελευταίο
24ωρο, καταγράφοντας νέο ρεκόρ στην χώρα όπου ήδη ο
συνολικός αριθμός των νεκρών της επιδημίας είναι 4.858.
Ωστόσο ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής του
υπουργείου Υγείας για την διαχείριση της επιδημίας Φερ-
νάνδο Σιμόν δήλωσε ότι σε ποσοστιαία βάση ο αριθμός
των νεκρών δείχνει να σταθεροποιείται.

Η Ισπανία είναι η χώρα με τους περισσότερους θανά-
τους μετά την Ιταλία. Ομως ο ημερήσιος αριθμός των θα-
νάτων είναι πλέον μεγαλύτερος από της Ιταλίας, η οποία
κατέγραψε χθες 662 θανάτους σε ένα 24ωρο.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters η αύξηση του
αριθμού των νεκρών το τελευταίο 24ωρο ήταν +19%.

Ο αριθμός του κρουσμάτων στην Ισπανία ανέρχεται
πλέον σε 64.059, με 7.800 νέα κρούσματα κατά το τελευ-
ταίο 24ωρο. Ωστόσο καταγράφεται ελαφρά μείωση του
ρυθμού της μετάδοσης με +14% νέα κρούσματα κατά το
24ωρο Πέμπτης-Παρασκευής, έναντι +18% και +20% τα
δύο προηγούμενα 24ωρα.

Περισσότερα από 9.400 μέλη του υγειονομικού προσω-
πικού έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό, αριθμός που
αντιστοιχεί στο 15% των κρουσμάτων στην Ισπανία.

Περισσότεροι από 4.100 άνθρωποι βρίσκονται στην εν-
τατική, ενώ 9.357 έχουν ιαθεί.

Χθες, ο αριθμός των ασθενών που βρίσκονται σε κρί-
σιμη κατάσταση είναι 4.165, 486 περισσότεροι σε ένα
24ωρο. Ωστόσο, και αυτός ο αριθμός είναι χαμηλότερος
σε σχέση με τα επιπλέον κρίσιμα περιστατικά των προ-
ηγούμενων ημερών, 513 την Πέμπτη και 530 την Τετάρτη.

Για την αποτίμηση των επιδημιολογικών τάσεων, αξιο-
λογείται κατά σειρά ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων,
έπειτα ο ρυθμός αύξησης των ασθενών σε κρίσιμη κατά-
σταση και τελευταίος ο ρυθμός αύξησης των νεκρών.

Τα 46 εκατομμύρια των κατοίκων της Ισπανίας έχουν τε-
θεί από τις 14 Μαρτίου σε αυστηρό περιορισμό που πα-
ρατάθηκε μέχρι τις 11 Απριλίου.

Οι ισπανικές Αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι αυτή η
εβδομάδα θα είναι «δύσκολη», εν αναμονή της κορύφω-
σης της επιδημικής καμπύλης.

Στα όρια του χάους 
και η Ισπανία

Στο επίκεντρο ΗΠΑ και Νέα Υόρκη
Επίκεντρο του κοροναϊού και του

θανάτου γίνεται η Νέα Υόρκη. Ο κυ-
βερνήτης Andrew M. Cuomo δήλωσε
χθες  ότι 519 άνθρωποι στην πολιτεία
της Νέας Υόρκης έχουν πεθάνει από
τον κοροναϊό. Και αντέστρεψε τα σχό-
λια του Προέδρου Trump ότι η Νέα
Υόρκη υπερεκτιμούσε την ανάγκη για
αναπνευστήρες και ότι  έβλεπε χιλιάδες
αποθηκευμένους.

Μελέτη 
Η νόσος Covid-19 που προκαλείται

από το νέο κοροναϊό SARS-CoV-2 μπο-
ρεί να σκοτώσει περισσότερους από
81.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ μέσα
στους επόμενους τέσσερις μήνες και
να εμφανίσει ενδείξεις υποχώρησης
από τον Ιούνιο, σύμφωνα με μία νέα
αμερικανική επιστημονική μελέτη, η
οποία βλέπει το φως της δημοσιότητας
σε μία αρνητική συγκυρία για τη χώρα,

που ξεπέρασε ακόμη και την Κίνα σε
αριθμό κρουσμάτων.

Ο αριθμός των εισηγμένων στα νο-
σοκομεία με Covid-19 αναμένεται να
κορυφωθεί στις ΗΠΑ τη δεύτερη εβδο-
μάδα του Απριλίου, αν και σε μερικές
πολιτείες (π.χ. στην Καλιφόρνια) αυτό
πιθανώς θα συμβεί αργότερα. Άνθρω-
ποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν από
τη νόσο στη χώρα έως τον Ιούλιο, αν
και ο αριθμός των θυμάτων δεν αναμέ-
νεται να ξεπερνά τα δέκα ημερησίως
το καλοκαίρι.

°Η ανάλυση, με επικεφαλής τον ει-
δικό στην Ιατρική Στατιστική δρα Κρί-
στοφερ Μάρεϊ, διευθυντή του Ινστι-
τούτου Μετρικής της Υγείας και
Αξιολόγησης της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον στο
Σιάτλ, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόι-
τερς, θεωρεί τους 82.000 θανάτους ως

μία μέση εκτίμηση, καθώς οι θάνατοι
μπορεί να κυμαίνονται από 38.000 έως
162.000, αφού υπάρχει αβεβαιότητα
για τον ρυθμό εξάπλωσης του ιού, που
διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία.

Ο δρ Μάρεϊ θεωρεί πιθανό ότι, λόγω
της διάρκειας της κρίσης και μετά τον
Μάιο, θα απαιτηθούν πιθανώς περιο-
ριστικά μέτρα για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο του αναμενομένου. Επιση-
μαίνει, επίσης, το βάρος που θα κλη-
θούν να σηκώσουν τα αμερικανικά νο-
σοκομεία, καθώς στην κορύφωση της
επιδημίας ο αριθμός των ασθενών
μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τις δια-
θέσιμες κλίνες και τους διαθέσιμους
αναπνευστήρες στα νοσοκομεία, ιδίως
σε πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη, η
Τζόρτζια και η Λουιζιάνα.

«Η πορεία της πανδημίας θα αλλάξει
δραματικά προς το χειρότερο, αν οι
άνθρωποι χαλαρώσουν τα μέτρα απο-

φυγής των κοινωνικών επαφών», προ-
ειδοποίησε ο δρ Μάρεϊ.

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης

Τραγικό ρεκόρ στην Ιταλία
Νέο αρνητικό ρεκόρ θανάτων στην Ιταλία με 919 νεκρούς

χθες. 
Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κοροναϊού στην Ιταλία

είναι 86.498. Οι νεκροί έφτασαν τους 9.134. Παράλληλα, 10.950
άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Προχθές, το σύνολο κρουσμάτων του κοροναϊού ήταν 80.539
και είχαν χάσει την ζωή τους, συνολικά, 8.215 άνθρωποι ενώ
10.361 είχαν ιαθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο , δηλαδή, έχασαν την ζωή τους
919 ασθενείς και καταγράφηκαν 5.959 νέα κρούσματα. 589
ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

3.732 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας
και, συνολικά, 26.029 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 36.653
έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 37.298 και οι
νεκροί 5.402 . Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 11.588
με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 1.267. Στην περιφέρεια
Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 7.497 , με 313 νεκρούς.

Σε σχέση με το προηγούμενο εικοσιτετράωρο, σημειώνεται μι-
κρή μείωση του ρυθμού μετάδοσης του ιού, με απόλυτο αρνη-
τικό ρεκόρ των νεκρών.

28 ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

“Κερδίζουμε μάχες, ο πόλεμος συνεχίζεται”
Κερδίζουμε μικρές μάχες αλλά ο πόλεμος

συνεχίζεται, ήταν το μήνυμα που έστειλε χθες
ο λοιμωξιολόγος, κ. Σωτήρης Τσιόδρας.

Όπως είπε, οι θάνατοι στην χώρα μας από
κοροναϊό έχουν φτάσει τους 28. Χθες, ανα-
κοίνωσε 74 νέα κρούσματα, συνολικά φτά-
νουν τα 966.  Ακόμη, 66 συμπολίτες μας συ-
νεχίζουν να νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, ενώ 65
είναι διασωληνωμένοι. Παράλληλα, 52 ασθε-
νείς έλαβαν εξιτήριο.

Τα καλά νέα της ημέρας
Επιπλέον, χαρακτήρισε ευχάριστο νέο το

γεγονός ότι η μητέρα που γέννησε και βρέ-
θηκε θετική στον ιό πήρε εξιτήριο, ενώ έκανε
ιδιαίτερη αναφορά σε Ιταλό ασθενή ηλικίας
101 ετών, ο οποίος νόσησε, νοσηλεύτηκε και
πήρε εξιτήριο. Όπως είπε ο λοιμωξιολόγος,
είχε γεννηθεί το 1919 κατά τη διάρκεια της
ισπανικής γρίπης.

Επίσης ο κ. Τσιόδρας σημείωσε ότι από την
έναρξη της επιδημίας μέχρι και σήμερα
έχουν πραγματοποιηθεί 13.477 διαγνωστικά
τεστ.

Ο πόλεμος συνεχίζεται, είπε ο Σωτήρης
Τσιόδρας. «Μία από αυτές τις νίκες είναι ότι
τέσσερις έχουν αποσωληνωθεί και τους ευχό-
μαστε ταχεία ανάρρωση» συνέχισε. Είπε ότι
ήταν ηλικίας από 52 ως 67 ετών, ενώ οι δύο
από αυτούς είχαν σοβαρά υποκείμενα προ-
βλήματα υγείας.

“Ναι” στα  μοριακά τεστ
«Να επιστήσω την προσοχή σε ανθρώ-

πους που επιστρέφουν από χώρες με υψηλό
αριθμό νοσούντων, να μπουν σε αυστηρή
καραντίνα» συμπλήρωσε. 

«Τα ειδικά τεστ αντισωμάτων δεν συστήνε-
ται να χρησιμοποιηθούν από το γενικό κοινό
και δεν είναι διαγνωστικά της νόσου» υπο-
γράμμισε ακόμη ο Σωτήρης Τσιόδρας.

«Ένα αρνητικό τεστ στην οξεία φάση της
νόσου, σε έναν άνθρωπο με ήπια συμπτώ-
ματα μπορεί να δώσει και το λάθος μήνυμα.
Μπορεί κάλλιστα να έχει τη νόσο κανείς με
αρνητικό τέτοιο τεστ» τόνισε.

Σύμφωνα με τον λοιμωξιολόγο «τα πιο
αξιόπιστα είναι τα μοριακά που προκρίνον-
ται από τους φορείς και πραγματοποιούνται
σε όλες τις χώρες. Τα τεστ αντισωμάτων δεν
είναι για αυτή τη φάση της πανδημίας. Οι
Αρχές θα αξιολογήσουν την αξιοπιστία αυ-
τών των τεστ στο μέλλον».

Αναφερόμενος στην κατάλληλη φαρμα-
κευτική αγωγή για βαριές περιπτώσεις είπε
πως είναι η ριτοναβίρη, όταν είναι διαθέ-
σιμη, η χλωροκίνη που υπάρχει σε άφθονες
ποσότητες στη χώρα. «Θα χρησιμοποιηθούν
και φάρμακα που έχουν καρδιοπροστατευ-
τικό μηχανισμό σε κάποιους ασθενείς» ανέ-
φερε ακόμη, εξηγώντας πως η ασθένεια φαί-
νεται πως πλήττει το καρδιαγγειακό
σύστημα.

Στη συνέχεια ο κ. Τσιόδρας είπε ότι υπάρ-
χουν εφιαλτικά σενάρια που κάνουν λόγο
ακόμα και για 40 εκατ. θανάτους παγκο-
σμίως.

Χαρδαλιάς: “Η μάχη συνεχίζε-
ται”

Η μάχη εναντίον της νόσου του κορο-
ναϊού συνεχίζεται και παραμένει εξαιρετικά
δύσκολη, τόνισε στη συνέχεια ο υφυπουργός

Προστασίας του Πολίτη, κ. Νίκος Χαρδαλιάς.
Είπε κατηγορηματικά πως «οι επόμενες

εβδομάδες είναι σημαντικότατες και δεν
υπάρχει χώρος για κανέναν εφησυχασμό».

«Κάθε αναίτια μετακίνηση αποδυναμώνει
την προσπάθειά μας για τον περιορισμό της
πανδημίας» τόνισε επίσης και υπογράμμισε
ότι «η εντατικοποίηση των ελέγχων είχε ως
αποτέλεσμα να επιβληθούν περισσότερα
πρόστιμα». «Κάθε μέρα πρέπει να βγαίνουμε
νικητές και ο τρόπος είναι ένας, μένουμε στο
σπίτι», υπογράμμισε ο ίδιος.

Σε ερώτηση για το αν θα παραταθεί η απα-
γόρευση κυκλοφορίας ο Νίκος Χαρδαλιάς
άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο και σημεί-
ωσε με έμφαση: «Τις επόμενες ημέρες θα το
δούμε. Κάθε ημέρα είναι ξεχωριστή. Δεν είναι
ώρα για εικασίες και σενάρια. Είμαστε έτοιμοι
ακόμα και για ακραία σενάρια. Τώρα είναι η
ώρα της ευθύνης».

Βοήθεια από τα Εμιράτα

Συνολικά, έντεκα τόνοι υγειονομικό υλικό,
δωρεά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
κατέφθασαν την περασμένη Πέμπτη στην
Αθήνα αεροπορικά, όπως ανακοίνωσε ο υφυ-
πουργός Πολιτικής Προστασίας. Το υλικό
έφτασε με ειδική πτήση και περιλαμβάνει ει-

δικές φόρμες, ιατρικά γάντια, καλύμματα ια-
τρικών παπουτσιών και αντισηπτικά. Ο κ.
Χαρδαλιάς τόνισε ότι το επόμενο διάστημα
θα αφιχθούν και άλλες πτήσεις με υγειονο-
μικό υλικό, το οποίο δεν είναι εύκολα διαθέ-
σιμο παγκοσμίως, ενώ για την προσφορά του
ευχαρίστησε τον πρίγκιπα των ΗΑΕ, ο Πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κάθε μέρα που περνάει κορυφώνεται η
ανησυχία για την κατάσταση της υγείας
της  63χρονης γυναίκας από την Αργεν-
τινή που τις τελευταίες ημέρες νοσηλεύε-
ται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της “Π” εί-
ναι σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση και
βρίσκεται υπό υψηλή υποστήριξη οξυγό-
νου.

Όπως είναι γνωστό, η γυναίκα ήταν
επιβάτης στο  κρουαζιερόπλοιο Costa Vic-
toria που είχε αγκυροβολήσει ανοιχτά του

Κόκκινου Πύργου. Τότε, είχε στηθεί ολό-
κληρη επιχείρηση για τη μεταφορά της
στο νοσοκομείο, μετά την ενημέρωση
που έκανε ο καπετάνιος στις λιμενικές Αρ-
χές και ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπό-
μενα πρωτόκολλα καθώς από την αρχή
θεωρήθηκε ύποπτο κρούσμα για  Covid-
19. Πολύ γρήγορα, η κατάστασή της επι-
δεινώθηκε και χρειάστηκε να διασωληθω-
νεί.  Στο Βενιζέλειο, στην ειδική μονάδα
για τον ιό που έχει διαμορφωθεί, εξακο-
λουθεί να νοσηλεύεται ο 40χρονος άν-

τρας, ο οποίος, όμως, αναμένεται να πά-
ρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες. Δεν
χρειάστηκε να διασωληνωθεί και η εξέ-
λιξη της υγείας του είναι πάρα πολύ καλή.

Στο μεταξύ, χθες εισήχθησαν στο Πα-
νεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου
τρεις άνθρωποι που εμφάνισαν ύποπτα
συμπτώματα κοροναϊού. Τα δείγματά
τους εξετάζονται και δεν έχει ακόμα γίνει
γνωστό αν είναι θετικά ή όχι. Για προλη-
πτικούς, όμως, λόγους νοσηλεύονται στη
μονάδα Covid του νοσοκομείου.

Ανησυχία για την 63χρονη στο Βενιζέλειο

Προτείνουν μεγάλη έρευνα
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Είναι μεγάλη η δοκιμασία που αντιμετω-
πίζει αυτό τον καιρό η ανθρωπότητα,
λόγω του κοροναϊού. Σε όλα τα μήκη και
πλάτη της Γης, λαοί και κυβερνήσεις αγω-
νίζονται με όλα τα μέσα, για να αντιμετω-
πίσουν το κακό και να περιορίσουν τις
τραγικές επιπτώσεις του.

Μέσα σ’ αυτή την παγκόσμια λαίλαπα,
η Ελλάδα δεν ήταν δυνατό να μην επηρε-
αστεί. Όμως, κατά γενική παραδοχή, η
χώρα μας βρίσκεται σε πολύ καλό επί-
πεδο, από πλευράς   αντιμετώπισης του
συγκεκριμένου κινδύνου. Η κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη αντέδρασε χω-
ρίς χρονοτριβή, αλλά με ταχύτητα και
αποφασιστικότητα. Από την πρώτη στιγμή
έπραξε  και εξακολουθεί να πράττει, όλα
όσα επιβάλλουν οι δύσκολες περιστάσεις. 

Ίσως για πρώτη φορά, η Ελλάδα δεν
έπεται, αλλά προηγείται των δυσμενέστα-
των εξελίξεων. Δεν αποτελεί παράδειγμα
προς αποφυγή αλλά προς μίμηση παγκο-
σμίως σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας.   Ακολουθώντας πιστά
τις υποδείξεις αξίων επιστημόνων, που
έχουν επιλεγεί να πλαισιώσουν τα Κυβερ-
νητικά επιτελεία, έχει πετύχει προς το πα-
ρόν να περιορίσει δραστικά τις επιπτώσεις
του κοροναϊού.   Με την ομόθυμη και
ενεργό συμπαράσταση του Ελληνικού

λαού, με πλήρη αξιοποίηση και συνεχή
ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού
και με υποδειγματικό συντονισμό, δημι-
ούργησε ένα ισχυρό δίκτυ προστασίας,
απέναντι στην εξάπλωση της νόσου.

Οι Έλληνες, υπακούον-
τας στις υποδείξεις της
υπεύθυνης Κυβέρνησής
μας και του άξιου επιστη-
μονικού δυναμικού που
την πλαισιώνει, αισθάνον-
ται σήμερα την βεβαι-
ότητα πως η χώρα μας
ακολουθεί τον ορθό
δρόμο, που όσο το δυνα-
τόν συντομότερα, θα την
απομακρύνει από τις συμ-
πληγάδες του απειλητικού
παγκόσμιου εφιάλτη.

Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι,
στην ενωτική έκκληση πανεθνικής συσπεί-
ρωσης που από την πρώτη στιγμή απηύ-
θυνε η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, το σύνολο σχεδόν του πολιτικού
προσωπικού από όλα τα κόμματα, έχει αν-
ταποκριθεί θετικά. Πλην ελαχίστων εξαιρέ-
σεων, ο πολιτικός κόσμος στην συντρι-
πτική του πλειοψηφία αναγνωρίζει τις

αποφασιστικές και επιτυχείς κυβερνητικές
παρεμβάσεις, επικροτεί τα σκληρά μέτρα
που επέβαλαν οι περιστάσεις και ακολου-
θεί παράλληλο δρόμο με εκείνο που έχει
χαραχτεί, για να εξέλθει η χώρα μας από

την σοβούσα κρίση, με τις
κατά το δυνατόν λιγότε-
ρες απώλειες.

Υπάρχουν βέβαια και
κάποιες αποκρουστικές
και διχαστικές παραφω-
νίες, οι οποίες όμως απο-
μονώνονται ηθικά και πο-
λιτικά. Η συντριπτική
πλειοψηφία απομονώνει
και περιθωριοποιεί  όσους
αδίστακτους, γραφικούς
και ανεγκέφαλους επιχει-
ρούν, αυτές τις κρίσιμες

ώρες, να ενσπείρουν ζιζάνια και να μετα-
δώσουν στην ευαισθητοποιημένη ελλη-
νική κοινωνία, τη δική τους σύγχυση. 

Παρακολουθούμε όλοι με προσοχή τις
εξελίξεις και προσπαθούμε, με τον δικό
του τρόπο ο καθένας, να συμβάλλουμε
στην αντιμετώπιση των κινδύνων.

Ως μέλη της ΝΟΔΕ Ηρακλείου, αλλά και
ως Έλληνες πολίτες, αισθανόμαστε υπερή-

φανοι για τις άοκνες και επιτυχείς προσπά-
θειες της Κυβέρνησής μας, που στις δύ-
σκολες τούτες στιγμές, απέδειξε την υπευ-
θυνότητα, την σοβαρότητα και την
αποτελεσματικότητά της. Αισθανόμαστε
όμως υπερήφανοι και ευγνώμονες ιδιαί-
τερα για τους συμπολίτες μας που βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της
μάχης, γιατρούς και νοσηλευτικό προσω-
πικό των νοσοκομείων μας , του ΕΚΑΒ, της
7ης ΥΠΕ, Τα Σώματα ασφαλείας και τις
ένοπλες δυνάμεις αλλά και όλους τους ερ-
γαζόμενους που υπηρετούν στις απαραί-
τητες για την μη παράλυση του Κράτους
δομές, υπηρεσίες και καταστήματα.  

Συγχαίρουμε το λαό του Ηρακλείου για
την υποδειγματική συμπεριφορά του. Και
τον καλούμε να συνεχίσει με την ίδια πί-
στη, υπομονή και επιμονή, τις προσπά-
θειες που σύντομα θα μας οδηγήσουν
στην έξοδο από την παγκόσμια αυτή υγει-
ονομική κρίση, για να συνεχίσουμε δυνα-
μικά την πορεία αναδημιουργίας και ανα-
συγκρότησης της Χώρας μας με
μπροστάρη την Κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας και τον άξιο Πρωθυπουργό
ΟΛΩΝ των Ελλήνων Κυριάκο Μητσο-
τάκη. 

*Ο Βαγγέλης Καρκανάκης είναι 
πρόεδρος Νο.Δ.Ε. Ηρακλείου 

Κ
άθε ιερουργία που τε-
λείται εντός του ιερού
Ναού λέγεται ακολου-
θία. Κέντρο των ιερών
ακολουθιών είναι η

θεία λειτουργία. Η Διαρκής Ιερά
Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας
ανακοίνωσε - δήθεν ως τρόπο απο-
φυγής της συγκέντρωσης κοινού
στις εκκλησίες - τη συνέχιση ενός εί-
δους ακολουθίας. Τη «λιτή». Η τε-
λευταία αποτελείται από μία ομάδα
ιδιομέλων τροπαρίων που ψάλλον-
ται στην ακολουθία του «Μεσονυ-
κτικού», πριν από τον Όρθρο (δη-
λαδή το ξημέρωμα) και
χαρακτηρίζεται από απλότητα. Το

πρόβλημα, όμως, ήταν ότι και η
«λιτή» είναι είδος ακολουθίας. Κα-
μία ακολουθία δεν μπορεί να γίνει
χωρίς ιερέα και πιστούς. Άρα καμία
ακολουθία δεν μπορεί να υπάρξει
δίχως ταυτόχρονη συνάθροιση κοι-
νού στις εκκλησίες. Ωστόσο, από τη
στιγμή που η τελευταία πρέπει να
αποτραπεί ως κεντρική πολιτική
αποτροπής της διάδοσης του κορο-
νοϊού, η επιλογή τέλεσης της από
τους εκκλησιαστικούς ιεράρχες
ήταν παντελώς άστοχη και ευλόγως
προκάλεσε την παρέμβαση της πο-
λιτείας. Δυστυχώς αποδείχθηκε
στην πράξη ότι η εκκλησιαστική ιε-
ραρχία της Ελλάδος επιδεικνύει μει-
ωμένα αντανακλαστικά σε μια
πρωτόφαντη κρίση.

Ωστόσο, δεν είναι μόνον η Ιερά
Σύνοδος που δυσκολεύεται να αν-
τιληφθεί την κρισιμότητα των στιγ-
μών. Οι έτεροι «Illuminati» («πεφω-
τισμένοι»), οι ημεδαποί τραπεζίτες,
ετοιμάζονται για άλλη μια φορά να
βιώσουν τη δική τους ακολουθία
πριν από τον Όρθρο. Είναι το γνω-

στό «εξπρές του μεσονυχτίου» που
βίωσαν άλλες δύο φορές με τις
επάλληλες πτωχεύσεις και «διασώ-
σεις» των τραπεζικών επιχειρήσεων
που σήμερα διοικούν. Αδυνατούν
να επιδείξουν γρήγορα αντανακλα-
στικά σε μια κρίση που λαμβάνει
διαστάσεις χιονοστιβάδας στην οι-
κονομία και δυνητικά θα έχει μεγα-
λύτερες επιπτώσεις από την περιλά-
λητη κατάρρευση της περασμένης
δεκαετίας.

Έτσι, κομπορρημονώντας η
Ένωση Ελληνικών τραπεζών ανα-
κοίνωσε την Τρίτη το μεσημέρι ότι
«παγώνουν» για 6 μήνες τα δάνεια
των “επιχειρήσεων που πλήττον-
ται”. Δηλαδή άλλη μια κλασσική
ασπιρίνη για την αντιμετώπιση της
επάρατης νόσου. Και τούτο διότι:

α) το “πάγωμα” ισχύει μόνον για
τα χρεωλύσια και όχι για το συνο-
λικό ποσό της συμφωνημένης δό-
σης. Στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία, όμως, τα τοκοχρεωλυτικά
δάνεια στην Ελλάδα υπολογίζονται
με το “γαλλικό σύστημα’ (σύνθετη

χρεωλυσία). Δηλαδή η τράπεζα με
τις πρώτες δόσεις εισπράττει το με-
γαλύτερο μέρος του συνόλου των
τόκων που αντιστοιχούν στο συμ-
βατικό χρόνο του δανείου και οι
επιγενόμενες δόσεις αντιστοιχούν
μόνον στο κεφάλαιο. Για παρά-
δειγμα δόση τοκοχρεωλυτικού δα-
νείου συμβατικής διάρκειας δεκα-
πέντε ετών που λήφθηκε προ τριών
ετών συναρθρώνεται σήμερα κατά
90% σε ποσό που αντιστοιχεί σε
τόκο και μόλις 10% σε χρεωλύσιο.
Συνεπώς, η “εξαγγελία” των τραπε-
ζών δεν αγγίζει τη συντριπτική πλει-
οψηφία των ενήμερων δανειολη-
πτών που καλούνται να
καταβάλουν το σύνολο σχεδόν της
προβλεπόμενης δόσης. Πραγμα-
τική βοήθεια θα ήταν η αναστολή
καταβολής του 80% της συμβατι-
κής δόσης (τόκου + χρεωλυσίου)
και ο επιμερισμός του ποσού αυτού
σε επόμενες 24 έκτακτες - επιπρό-
σθετες δόσεις μετά το πέρας του
εξαμήνου.

β) δεν προσδιορίζει η Ένωση

Τραπεζών ποιες επιχειρήσεις θεω-
ρεί ότι πλήττονται. Μόνον αυτές
που διέκοψαν αναγκαστικά τη λει-
τουργία τους ή και εκείνες που βλέ-
πουν το τζίρο τους να κατρακυλάει
κατά 80%; Και γιατί θα πρέπει να
ευνοηθούν οι πρώτες και να κατα-
δικαστούν οι δεύτερες; Μόνον το
γεγονός ότι σύμφωνα με τις τραπε-
ζικές δηλώσεις κάθε δανειολήπτρια
επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει
σχετική αίτηση και κάθε περίπτωση
θα κρίνεται χωριστά καταδεικνύει
την πρόδηλη αδυναμία του μέ-
τρου. Οι ρυθμίσεις θα πρέπει να εί-
ναι οριζόντιες και καθολικές καθό-
σον καμία επιχείρηση δεν θα μείνει
αλώβητη από την κατάρρευση που
προκαλεί ο κορονοϊός σε κοινωνίες
και οικονομίες.
γ) δεν κάνει καμία απολύτως μνεία
για τις δόσεις των συμβάσεων lea-
sing. Πολλές επιχειρήσεις επένδυ-
σαν σε πάγιο εξοπλισμό ή σε επιχει-
ρηματικά ακίνητα μέσω leasing. Για
ποιο λόγο να μην βοηθηθούν και
αυτές; Πώς δικαιολογείται η διά-

κριση αυτή από τη στιγμή που και
στις δύο περιπτώσεις ουσιαστικά
μιλάμε για δανεισμό;

δ) η ανακοίνωση αναφέρεται μό-
νον στα επιχειρηματικά δάνεια
αφήνοντας έξω τα στεγαστικά, τα
καταναλωτικά και τα επισκευα-
στικά. Δηλαδή ένας ιδιωτικός υπάλ-
ληλος που βλέπει τις πόρτες της επι-
χείρησης στην οποία εργάζεται
κλειστές κατόπιν κρατικής εντολής
(και συνεπώς ουδείς θα του κατα-
βάλει το μισθό του λόγω ανωτέρας
βίας) θα πρέπει να συμβιβαστεί με
την ιδέα ότι το δάνειό του θα κοκ-
κινίσει, καθόσον θα αδυνατεί να
πληρώσει τις συμβατικές δόσεις
που θα παραμένουν αναλλοίωτες.

Η κυβερνητική εξαγγελία ήταν «μέ-
νουμε σπίτι» για να σωθούμε από
τον κορονοϊό και όχι για να ετοιμα-
στούμε να μας το πάρουν…

Τελικά, η λιτότητα πνεύματος δεν
χαρακτηρίζει μόνον τους ιεράρχες
μας. Διακρίνει και τους κοσμογυρι-
σμένους τραπεζίτες μας. Για το
λόγο αυτό, όμως, απαιτείται κυβερ-
νητική παρέμβαση τώρα. Πριν δη-
μιουργήσουμε άλλη μια γενιά οφει-
λετών και τινάξουμε το τραπεζικό
σύστημα στον αέρα …

* Ο Αργύρης Αργυριάδης 
είναι δικηγόρος 

Παρ’ Αρείω Πάγω
www.alf.gr
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«O δὲ Πιλᾶτος ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων· 
σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;  

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη·  σὺ λέγεις»  
(Ως ανοικτή επιστολή προς τον εξοχότατο

Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη)
Εξοχότατε κ. Πρωθυπουργέ, χαί-

ρετε και μάλιστα χαίρετε, εν Κυρίω,
πάντοτε. 

Καθώς, λοιπόν, τολμώ να σας
απευθύνω το λόγο, εν πρώτοις, θα
σας παρακαλούσα να μη δώσετε ιδι-
αίτερη σημασία στο ποιος είμαι, (και
ποιος όντως είμαι), αλλά σ’ αυτό το
οποίο θα ήθελα, με την παρέμβαση
μου αυτή, να σας πω. Και τούτο,
επειδή ακριβώς αναγνωρίζω το βά-
ρος των πολλών και δισεπίλυτων
προβλημάτων, τα οποία φέρετε
στους ώμους σας και τα οποία, με ξε-
χωριστή ευθύνη,
επιχειρείτε να αντι-
μετωπίσετε.  

Εξοχότατε, «δι-
καίωμα», για αυτή
μου την παράτολμη
ενέργεια, έδωσε η
δημόσια δήλωσή
σας «πως νιώσατε
την ανάγκη και σεις,
ως πιστεύων άν-
θρωπος, ιδιαίτερα
σ’ αυτές τις συνθή-
κες, να στραφείτε
στον Θεό». 

Ειλικρινά σας θαύμασα. Δόξασα
από καρδιάς τον Θεό, που ένας, όχι
όποιος άνθρωπος, αλλά ο Πρωθυ-
πουργός της χώρας τόλμησε, αντιμέ-
τωπος με την ευθύνη του, να στρα-
φεί προς τον Θεό, και το έκανε
μάλιστα, αγνοώντας εκείνους που θα
γέλαγαν, ενδεχομένως, εις βάρος του
ή θα τον εμέμφοντο δια την δημο-
σιοποίηση της προσευχής του.  Ναι,
έκανε όμως έτσι αυτό που οφείλει να
κάνει ο κάθε υπεύθυνος άνθρωπος,
και, πολύ περισσότερο, όταν αυτός
είναι χριστιανός.  

Ανέλπιστα, όμως, στη συνέχεια τα
πράγματα άλλαξαν, καθώς, ως φαί-
νεται, επικράτησε έναντι του θάρ-
ρους ο «πανικός». 

Αλλά και πάλι σας καταλαβαίνω
απόλυτα, εξοχότατε. Και δια τούτο
δεν θα ρωτήσω καν το γιατί και πώς
συνέβη αυτό, καθώς το βλέπω πολύ
ανθρώπινο, τελείως φυσικό.  

Μπορεί βεβαίως και να φανεί πως
ενεργώ έτσι -είπαμε- αδιάκριτα ή και
τελείως αγενώς, αλλά αυτό δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί, νομίζω, σημαντικό,
μπροστά στο ενδεχόμενο να φανώ
χρήσιμος, σαν ο τελευταίος Έλληνας
πολίτης, υπηρετώντας τον Πρωθυ-
πουργό.   

Εξοχότατε, είμαι άνθρωπος της Εκ-
κλησίας, όπως εκ προοιμίου σας δή-
λωσα, και μάλιστα κληρικός.  Γι’ αυτό
και προλαμβάνω, χωρίς να περι-
μένω, να με «ρωτήσει» σε σχέση με
το ζητούμενο ο κ. Πρωθυπουργός.
Αυτός εξ άλλου είναι , κατ’ ουσίαν, ο,
χωρίς όποια άλλη σκοπιμότητα, της
Πίστης μας άγιος εθελοντισμός («κα-
λός Σαμαρείτης» ή ο Χριστός για τον
παράλυτο στην Κολυμβήθρα του Σι-
λωάμ). 

Ναι, έχετε άνθρωπο, κ. Πρωθυ-
πουργέ. Έχετε, μάλιστα, τον Θεάν-
θρωπο Κύριό μας, την Παναγία Μη-
τέρα Του, τους αγίους Του. Δεν είσθε
μόνος, Εξοχότατε, εάν, όπως είπατε,
έχετε ζώσα πίστη. Αλλά εάν και παρ’
ελπίδα πάλιν η πίστη σας, μπροστά

στα τόσα δεινά λύγισε μη διστάσετε
θαρρετά να πείτε στον Κύριο: «Πι-
στεύω Κύριε, βοήθει μου τη απι-
στία», όπως το έκανε, σωτήρια, στο
ιερό Ευαγγέλιο ο αληθινός γονιός.   

Εξοχότατε, προς χάριν σας, για την
αγάπη σας, θα είμαι, είπα, σύντομος.  

Ούτως ή άλλως, υπάρχουν εγκρα-
τέστεροι του πράγματος από εμένα.
Αλλά, επειδή είπατε -και συμφωνώ-
πως η ευθύνη είναι προσωπική, δεχ-
θείτε, παρακαλώ, κι αυτό το «δίλεπτο
της χήρας», κατά το ιερό Ευαγγέλιο,
ως το ελάχιστό από εμέ. 

Παρακαλώ, γι’
αυτό, θερμά την
εξοχότητά  σας και
ολόθερμα τον Θεό
και τους αγίους Του,
προκειμένου να
βρείτε ξανά το αλη-
θινό θάρρος και,  να
αναθεωρήσετε την
εν «τρικυμία» από-
φαση. Και τούτο,
επειδή, αλίμονο, όχι
μόνο ανορθόδοξο,
αλλά και τελείως
άθεο είναι, ως μέ-

τρο, η παύση των ιερών Λειτουρ-
γιών.   

Οι ναοί μας, Εξοχότατε κ. Πρωθυ-
πουργέ, δεν υπάρχουν ως χώροι επί-
σκεψης εκεί όπου, ενδεχομένως,
μπορεί κανείς και να διαλογίζεται
ακόμα, προκειμένου να νιώθει πόσο
σπουδαίος ο ίδιος είναι ή τόποι εξευ-
μενισμού του «θείου» για να ανάψει
ίσως το κεράκι του και να καλύψει το
όποιο χρέος του, τέλος δε, και το όν-
τως απίστευτο, να κλάψει τη «μοίρα»
του δυστυχώς. Οι ναοί μας είναι το
ιερό Θυσιαστήριο, εκεί όπου Εκείνος
μεν «θύεται» και εμείς «ευχαριστιακά
ζούμε».  

Δεν γίνεται, Εξοχότατε, οι άνθρω-
ποι της βιοπάλης να είναι στις θέσεις
τους, δηλαδή στις «επάλξεις» τους,
και οι πνευματικοί «Λειτουργοί», λες
και είναι «φιλοτομαριστές», μακριά
από το κατ’ εξοχήν έργο τους. Ανοι-
κτά, λέτε, τα συσσίτια και αλειτούρ-
γητες οι άγιες Τράπεζες!  

Επειδή ειλικρινά, ως άνθρωπος της
πίστεως, αναγνωρίζω, κατ’ αρχήν βε-
βαίως, πως, ως ο Πρωθυπουργός,
«υπάρχετε εν υπεροχή», δια τούτο
και, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό,
αποδίδω, κατά το αγιογραφικό λόγιο
«τα του Καίσαρος τω Καίσαρι», την
οφειλόμενη, δηλαδή, τιμή, ως την εις
τον νόμο υπακοή, στα όποια και όσα
δηλαδή μέτρα, κατ’ άνθρωπο, έχουν
ληφθεί. 

Έτσι, λοιπόν, δεν θα ήθελα να
υποχρεωθώ από τον υπερέχοντα,
καθώς εκείνος  δια της «επιμονής»
του θα έχει ξεχάσει-παραβιάσει το
μέτρο της προσωπικής ελευθερίας-
«ατομική ευθύνη», να λειτουργήσω,
ως οφείλω, χωρίς φόβο και πάθος, το
επίσης αγιογραφικό: «Πειθαρχείν δει
Θεώ μάλλον ή ανθρώποις». 

Σας σέβομαι και δια τούτο προ-
σεύχομαι. «Ίσχυε και ανδρίζου», λοι-
πόν, Εξοχώτατε, ή, κατά το κοινώς λε-
γόμενο, Χαίρε, καθώς αύριο
γιορτάζουμε Ευαγγελισμό. 

Ηράκλειον 22/3/2020  

Η Ελλάδα προηγείται των εξελίξεων

Του Βαγγέλη 
Καρκανάκη*

Από τη λιτή θεία λειτουργία στη λιτή… τραπεζική λογική

Θα φανεί προφανώς παράδο-
ξος ο τίτλος του παρόντος άρθρου.
Πού ακούστηκε δεσπότης οπλι-
σμένος; Μπορεί ένας άνθρωπος
που κηρύσσει την αγάπη, τη φι-
λευσπλαχνία, την ανεκτικότητα και
το σεβασμό στον άνθρωπο να φέ-
ρει όπλο; Κι όμως, καθώς διάβαζα
το ημερολόγιο του Γάλλου ταγμα-
τάρχη Emile- Honore Destelle (έκ-
δοση Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών
Μελετών), στρατιωτικού διοικητή
της περιοχής Λασιθίου και Βιάννου
το 1898, με εντυπωσίασε το γεγο-
νός ότι, κατά τον αμέσως μετά τη
διακήρυξη της αυτονομίας της
Κρήτης αφοπλισμό των ένοπλων
Κρητικών, μεταξύ εκείνων που πα-
ρέδωσαν τα τουφέκια τους ήταν
και οι επίσκοποι Ιεράπετρας και
Βιάννου. Ο πρώτος ήταν ο Αμβρό-
σιος Σφακιανάκης (1890-1929),
ενώ ο δεύτερος ήταν ο Νικόδημος
Κοτσαράκης (1887-1900). Ας
δούμε το κείμενο που αναφέρεται
στην παράδοση των όπλων από τα
χωριά της Ιεράπετρας:  «Η παρά-
δοση των όπλων αρχίζει. Ο ίδιος ο
επίσκοπος καταθέτει το όπλο του στον
ναύαρχο. Στη συνέχεια, τέσσερα μι-
κρά  κορίτσια παραδίδουν από ένα
τουφέκι στολισμένο με κορδέλες και
ένα κλαδί ελιάς στην κάννη του
όπλου» (σ. 298). Αντίστοιχα, το κεί-
μενο που αναφέρεται στην παρά-
δοση του όπλου από τον επίσκοπο
Νικόδημο: «Ο επίσκοπος έχει, επί-
σης, ένα υπέροχο και ολοκαίνουργιο
Martini. Το στράτευμα σταματά και ο
επίσκοπος μου παραδίδει το όπλο του,
έπειτα τέσσερα μικρά κορίτσια, το ένα
τους με φόρεμα στα χρώματα της
γαλλικής σημαίας, μου παραδίδουν το
καθένα από ένα όπλο. Έχω δακρύσει».

Το πρώτο που εντυπωσιάζει στις
αφηγήσεις του Γάλλου ταγμα-
τάρχη είναι το τελετουργικό της
παράδοσης των όπλων. Και στις
δυο περιπτώσεις τέσσερα κορίτσια
συμμετέχουν στο τελετουργικό, με
πιο χαρακτηριστική περίπτωση την
πρώτη, όπου έχουμε την εκπλη-
κτική εικόνα των στολισμένων με
ένα κλαδί ελιάς στην κάννη τους
τεσσάρων τουφεκιών. Τα κορίτσια,
σύμβολο της ομορφιάς και της
αθωότητας, από τη μια, και τα κλα-

διά της ελιάς, σύμβολο ειρήνης,
από την άλλη, συνιστούν έναν από
τους πλέον δυνατούς συμβολι-
σμούς που θα μπορούσαν να σκε-
φτούν οι οργανωτές του τελετουρ-
γικού την ώρα εκείνη. Οι Κρητικοί,
στην περίπτωση αυτή, προηγήθη-
καν κατά εβδομήντα έξι χρόνια
όσων συνέβησαν τον Αύγουστο
του 1974 στη Λισαβόνα της Πορ-
τογαλίας, κατά την «επανάσταση
των γαρυφάλλων», όταν δηλαδή ο
πορτογαλικός λαός, μετά την επα-
νάσταση του στρατού και την
πτώση του καθεστώτος του δικτά-
τορα Σαλαζάρ, βγήκε στους δρό-
μους και αναμείχθηκε με τους
στρατιώτες των επαναστατών, βά-
ζοντας γαρύφαλλα στις κάννες των
όπλων τους. Στη δεύτερη περί-
πτωση, τα κορίτσια, με προεξάρ-
χον, όπως φαίνεται, αυτό που φο-
ρούσε το φόρεμα στα χρώματα
της γαλλικής σημαίας, παραδίδουν
συμβολικά τα όπλα, δείχνοντας ότι
ο λαός της Κρήτης θέλει την ειρήνη
και εκφράζοντας συγχρόνως την
ευγνωμοσύνη του λαού της περιο-
χής για την προσφορά των Γάλλων
στην ελευθερία της Κρήτης. 

Επανέρχομαι στο κεντρικό θέμα.
Δυο επίσκοποι παραδίδουν τα
όπλα τους. Μάλιστα, για τον Νικό-
δημο ο Γάλλος αναφέρει και τον
τύπο του τουφεκιού, πράγμα που
δείχνει ότι τον εντυπωσίασε, ίσως
επειδή το τουφέκι τύπου Martini
ήταν αμερικάνικο και δεν το συ-
ναντούσε κανείς εύκολα στην
Κρήτη, όπου στις επαναστάσεις
των ετών 1877-78, 1888-89 και
1896-97 χρησιμοποιήθηκε σε ευ-
ρεία κλίμακα το γαλλικό Chasse-
pot. Τι μπορεί να σημαίνει, όμως,
το γεγονός ότι οι επίσκοποι στην
Κρήτη των επαναστάσεων είχαν
τουφέκι; Το πρώτο, ότι η Εκκλησία
βρισκόταν στο πλάι του αγωνιζό-
μενου για την ελευθερία λαού της
Κρήτης. Στην Ορθόδοξη Ανατολή
πάντοτε, ιδιαίτατα όμως στα χρό-
νια της Τουρκοκρατίας, η Εκκλησία
γενικά ως θεσμός στάθηκε πάντα
κοντά στο λαό, επειδή οι κληρικοί
ήταν κομμάτι του λαού (οι παλιοί

Κρητικοί παπάδες π.χ. φορούσαν
την κρητική βράκα και καλλιεργού-
σαν μόνοι τους τα χωράφια τους).
Έτσι, δεν ήταν παράδοξο, σε πε-
ριόδους επαναστάσεων, οι κληρι-
κοί να συμμετέχουν στις μάχες
οπλισμένοι. Το θεωρούσαν υπο-
χρέωσή τους εκ του γεγονότος και
μόνο ότι ανήκαν και οι ίδιοι στο
λαό. Ο Ν. Καζαντζάκης στον «Κα-
πετάν Μιχάλη» αναφέρεται στον
«τουρκοφά» ηγούμενο της Μονής
του αφέντη Χριστού και τους καλο-
γέρους που ξέθαβαν τα τουφέκια
κάτω από την Αγία Τράπεζα
(σ.328-330).

Το δεύτερο που αποκαλύπτει
«το τουφέκι του δεσπότη» είναι ότι
ο επίσκοπος ήταν όχι απλώς ένας
θρησκευτικός ηγέτης αλλά κι ένας
ηγέτης με εθνικό και πολιτικό ρόλο.
Αφ’  ης στιγμής παίρνει όπλο,
παύει πλέον να έχει απλώς θρη-
σκευτικά καθήκοντα και θρησκευ-
τικό ρόλο και, ως εκ της θέσεώς
του, μπαίνει στην ηγεσία του
αγώνα για την ελευθερία. Ο ρόλος
αυτός του επισκόπου είναι συνα-
φής προς τον ηγετικό  ρόλο της Εκ-
κλησίας στα χρόνια της Τουρκο-
κρατίας, όταν το ελληνικό έθνος
έμεινε ακέφαλο από πολιτική ηγε-
σία. Θα πρέπει να πούμε ότι στη
διάρκεια της Τουρκοκρατίας η κυ-
ρίαρχη συλλογική ταυτότητα των
Ρωμιών ήταν η θρησκευτική, όπως
ήταν και στα χρόνια της Βυζαντι-
νής αυτοκρατορίας. Έτσι, ο θρη-
σκευτικός ηγέτης ήταν ηγέτης όχι
απλώς μιας θρησκευτικής ομάδας
αλλά ενός λαού αποτελούμενου

από πολλές εθνότητες με συγκεκρι-
μένη, όμως, κοινή θρησκευτική
ταυτότητα.  Όταν, από τις αρχές
του 19ου αιώνα διαμορφώνονται οι
έννοιες «έθνος» και «εθνική συνεί-
δηση», η Εκκλησία, στο πλαίσιο
της διαμόρφωσης νέων, εθνικών
πλέον, ταυτοτήτων, αναλαμβάνει
ένα νέο ρόλο, ρόλο εθνικό:  είναι η
εθναρχούσα Εκκλησία. Στο πλαίσιο
αυτό καταλαβαίνουμε ότι και ο
επίσκοπος έβλεπε τον εαυτό του με
το διπλό ρόλο του θρησκευτικού
και του εθνικού ηγέτη, που μπο-
ρούσε στο ένα χέρι να κρατεί το
σταυρό και στο άλλο το τουφέκι.
Και τα δυο υπηρετούσαν ένα
σκοπό:  την ελευθερία: ο σταυρός
τη θρησκευτική (εσωτερική-πνευ-
ματική) και το τουφέκι την εθνική
(εξωτερική-πολιτική), δυο ελευθε-
ρίες που, στη συνείδηση του επι-
σκόπου, ταυτίζονταν. Ο Καζαντζά-
κης παρουσιάζει τον ηγούμενο
που προαναφέραμε να προσεύχε-
ται σιωπηλά, κατά την ώρα της μά-
χης για τη σωτηρία του μοναστη-
ριού, με τούτα τα λόγια: «Κακή
δουλειά ‘ναι αυτή να σκοτώνεις αν-
θρώπους� ας είναι κι άπιστοι Αγαρη-
νοί, συλλογίζουνταν� μα δε φταίμε
εμείς, σου το λέω ορθά κοφτά, δε
φταίμε εμείς� λευτέρωσέ μας, Θεέ
μου, να ησυχάσουμε» (σ. 337). Ως
κληρικός δεν θέλει το φόνο των αν-
θρώπων, σέβεται τη ζωή τους,
άσχετα προς τη θρησκεία τους.
Ψηλότερα από όλα, όμως, τοποθε-
τεί την ελευθερία, για την οποία
και ο ίδιος θέτει σε κίνδυνο τη ζωή
του. Γιατί, όπως γράφει ο Ρώσος
φιλόσοφος Ν. Μπερδιάγεφ, ο άν-
θρωπος, όταν χρειαστεί,  πρέπει
να θυσιάζει τη ζωή του για την
ελευθερία του και όχι το αντίθετο.  

Το τουφέκι του δεσπότη, λοιπόν,
είναι το σύμβολο του αγώνα του
Κρητικού ιερωμένου να αποκτήσει
το ποίμνιό του το μέγιστο αγαθό
της ελευθερίας, το αγαθό που δίνει
νόημα στην ανθρώπινη ζωή. Επί
του θέματος αυτού και αναφορικά
με την Ορθόδοξη Εκκλησία ο μα-
καριστός π. Γεώργιος Μεταλληνός
έχει γράψει: «Επειδή η εξωτερική

ελευθερία συνάπτεται στην Ορθοδο-
ξία με την εσωτερική (απελευθέρωση
της καρδιάς από τη δουλεία των πα-
θών), η Εκκλησία διασώζει μόνιμα μια
θεολογία ελευθερίας, που νομιμοποιεί
την ηγετική παρουσία του Κλήρου
στους Ιερούς (αμυντικούς και απελευ-
θερωτικούς) του Έθνους αγώνες.
Ακριβώς δε τα γεγονότα της Ελληνικής
Επανάστασης «εδικαίωσαν τον χαρα-
κτηρισμό της Εκκλησίας μας ως Εκ-
κλησίας της Αναστάσεως» (Γ. Κονιδά-
ρης). Η Ορθόδοξη πίστη και η
δυναμική της στη συνείδηση του
Έθνους αποτελεί και σήμερα τον ισχυ-
ρότερο και βαθύτερο δεσμό, που στη-
ρίζει την ενότητά του, στον εκκλησια-
στικό δε χώρο σώζεται πάντα ο
αγνότερος πατριωτισμός. Σ’ αυτή τα
συνάφεια κατανοείται εκκλησιαστικά ο
Εθναρχικός ρόλος της Εκκλησίας σε
καιρούς δυσχειμέρους ή η άρθρωση
λόγου εκκλησιαστικού στα εθνικά θέ-
ματα και σήμερα». (άρθρο με τίτλο
«Ορθοδοξία και Νεοελληνική ταυ-
τότητα» στο ecclesia.gr).

Τέτοια ήταν η παρουσία και ο
ρόλος των επισκόπων και του κλή-
ρου γενικότερα στους αγώνες των
Κρητικών για την ελευθερία. Λάθη
και αστοχίες υπήρξαν από κάποια
πρόσωπα. Αλλά ο κλήρος εν γένει
δεν έλειψε ποτέ από τις μεγάλες
ώρες των απελευθερωτικών αγώ-
νων της Κρήτης. Σήμερα, «το του-
φέκι του δεσπότη» σημαίνει
ενεργό παρουσία της Εκκλησίας σε
άλλα πεδία:  στον αγώνα για δια-
τήρηση του ορθόδοξου ήθους στο
λαό μας, για κοινωνική δικαιο-
σύνη, για συναδέλφωση και αλλη-
λοβοήθεια ανάμεσα στα διάφορα
κοινωνικά στρώματα,  για διαφύ-
λαξη της εθνικής μας ταυτότητας
και συνέχειας στο πλαίσιο του  κό-
σμου της παγκοσμιοποίησης , για
την προστασία του περιβάλλοντος
κ.ά.. Η Εκκλησία πρέπει να πρωτο-
πορεί με το σωστικό λόγο και το
έργο της και όχι να είναι ουραγός.
Και όλα αυτά με τελικό, κεντρικό
σκοπό τη σωτηρία των ανθρώπων,
που μεταφράζεται ως ελευθερία
από καθετί που θέλει να κρατήσει
την καρδιά και τη συνείδησή μας
υπόδουλη στο κακό, σε κάθε του
έκφανση.

Του Αργύρη
Αργυριάδη*

Του Γιάννη
Τσερεβελάκη

Του π. Αμφιλοχίου 
Σαμοΐλη 

Το τουφέκι του Δεσπότη
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Η διάθεση φαρμάκων
Η υλοποίηση της σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Πανελληνίου

Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) για τη διάθεση Φαρμάκων Υψη-
λού Κόστους (ογκολογικά και σκλήρυνσης κατά πλάκας) ξεκινά από
τα ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς. Σύμφωνα με όσα ορίζονται
στη νομοθεσία, ο ΕΟΠΥΥ θέτει σε εφαρμογή τη διαδικασία διάθε-
σης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) προς τα ιδιωτικά φαρμα-
κεία. «Παρακαλούνται οι ιδιώτες Φαρμακοποιοί που συμμετέχουν
στην παραπάνω δράση να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους
στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ ακολουθώντας τον σύνδε-
σμο https://fyk.eopyy.gov.gr/login Πατώντας στο «Πρώτη είσοδος
Φαρμακείου» και επικυρώνοντας τα στοιχεία τους, το Φαρμακείο
είναι πλέον διαθέσιμο προς τους ασφαλισμένους για παράδοση
ΦΥΚ.», αναφέρει.

Πανάκριβες μάσκες
Ως και 52 φορές πιο ακριβά αναγκάζονται να αγοράζουν τις μά-

σκες τα νοσοκομεία, καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργα-
ζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία(ΠΟΕΔΗΝ). Αναφέρει ότι «τα
νοσοκομεία προμηθεύονταν τις μάσκες υψηλής προστασίας από
0,40 έως 0,80 λεπτά του ευρώ και τώρα τις αγοράζουν 21 ευρώ.
5.000% (52 φορές πάνω)». Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει
η Ομοσπονδία, το Νοσοκομείο Ζακύνθου που «προμηθεύτηκε μά-
σκες υψηλής προστασίας προς 21 ευρώ τη μία από 0,40 λεπτά του
ευρώ που πωλούνταν πριν τρεις μήνες». Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά να πα-
ρέμβει άμεσα το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο
Εισαγγελέας για «να σταματήσει αυτή η αισχροκέρδεια». Η Ομο-
σπονδία αναφέρει επίσης ότι «υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε μά-
σκες, γάντια, προστατευτικές στολές» στα νοσοκομεία και οι εργα-
ζόμενοι, όπως τονίζει, «κινητοποιούν τα ραφεία και
ευαισθητοποιούν τις τοπικές βιοτεχνίες ραπτικής να ράβουν μάσκες,
στολές προστασίας, αλλά κανείς δεν ξέρει όμως εάν το εν λόγω
υλικό καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας». Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά
άμεσα να προμηθευτούν τα νοσοκομεία υγειονομικό υλικό ειδικά
μάσκες και στολές υψηλής προστασίας «που είναι είδη πολυτελείας
πια στα νοσοκομεία. Για να σταματήσει η αισχροκέρδεια θα πρέπει
να επιταχθούν».

Προστασία των οικοδόμων 
ζητά ο Σωκράτης Βαρδάκης

Την ανάγκη προστασίας αλλά και στήριξης των εργαζομένων που
απασχολούνται στον κλάδο της οικοδομής, θέτει υπόψη των αρμό-
διων Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με ερώτηση του, ο Βουλευτής Ν Ηρα-
κλείου Σωκράτης Βαρδάκης, ζητώντας να υπάρξουν μέτρα πιο ου-
σιαστικής ενίσχυσης.  Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, ο κ. Βαρ-
δάκης, η εργασία στο χώρο της οικοδομής, τόσο σε δημόσια όσο
και ιδιωτικά έργα, που σημειωτέον συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό
εργαζομένων, δεν έχει ανασταλεί όπως συμβαίνει σε άλλους κλά-
δους. Παρατηρείται μάλιστα το φαινόμενο, να μην έχουν ληφθεί τα
στοιχειώδη μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και κατ΄επέ-
κταση για την αντιμετώπιση της διασποράς και διάδοσης του κορο-
ναϊού στους χώρους αυτούς.  Επιπλέον, μεγάλες κατασκευαστικές
εταιρείες, με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων τους, φαί-
νεται ότι εντατικοποιούν την εργασία με ατέλειωτα ωράρια και δου-
λειά το Σαββατοκύριακο, με τους εργαζόμενους να βρίσκονται αν-
τιμέτωποι με φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και
καταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωμάτων.  Ο κ. Βαρ-
δάκης απαντά στην ερώτηση ότι πολλές είναι οι περιπτώσεις εργα-
ζομένων στον χώρο της οικοδομής, που στερούνται χρημάτων και
αδυνατούν να βιοποριστούν. Ο κ. Βαρδάκης καλεί τους αρμόδιους
υπουργούς να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα: 

-Προτίθενται, να λάβουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την
προστασία της υγείας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων στον κλάδο και αν ναι, ποια μέτρα συγκεκριμένα; -Προ-
τίθενται να προχωρήσουν σε εντατικούς ελέγχους προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα στοιχειώδη μέτρα, μέσα στους χώ-
ρους εργασίας;

- Προτίθενται να λάβουν οικονομικά μέτρα στήριξης για εργαζο-
μένους στην οικοδομή που βρέθηκαν χωρίς κανένα εισόδημα και
οι οποίοι ταυτόχρονα αποκλείστηκαν από τα μέτρα που ανακοινώ-
θηκαν από την κυβέρνηση;

Έρχονται νέα απορριμματοφόρα
Με πέντε νέα απορριμματοφόρα χωρητικότητας 16 κυβικών

μέτρων, ενισχύει τον εξοπλισμό του ο Δήμος Ηρακλείου στη
μάχη για τη φροντίδα της καθαριότητας. Η προμήθεια των νέων
οχημάτων έχει συνολικό κόστους 891.560 ευρώ και έγινε μετά
από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Τη σχετική σύμβαση υπέ-
γραψε η αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
του Δήμου Ηρακλείου Μαρία Καναβάκη. Η ίδια με δήλωσεις
της αμέσως μετά τόνισε μεταξύ άλλων ότι «ο τομέας της καθα-
ριότητας είναι ανάμεσα σε αυτούς  που ο δήμαρχος Ηρακλείου
Βασίλης Λαμπρινός  έχει θέσει ως προτεραιότητα για την ανα-
βάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης μας και των δημοτών
της. Υπογράψαμε για πέντε ακόμα απορριμματοφόρο και ενη-
μέρωσα σχετικώς τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Συνεχίζουμε
τη μεγαλύτερη ανανέωση που έχει γίνει ποτέ στον στόλο της
υπηρεσίας Καθαριότητας, οι εργαζόμενοι της οποίας δίνουν
έναν καθημερινό, δύσκολο αγώνα και ειδικά αυτές τις κρίσιμες
μέρες που όλοι βιώνουμε οφείλουμε να τους πούμε ξανά ένα
μεγάλο ευχαριστώ και ένα τεράστιο μπράβο για τη συνδρομή
τους στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας».

Δ
ώδεκα μέτρα  προ-
ωθεί άμεσα το
Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολι-
τικής, προκειμένου να

στηριχθεί η ελληνική ακτοπλοΐα, η
οποία δέχεται ισχυρότατες πιέσεις
εξαιτίας της πανδημίας του κορο-
ναϊού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα
την κάθετη πτώση της ακτοπλοϊκής
επιβατικής κίνησης σχεδόν κατά
90% στο σύνολο σχεδόν των εσω-
τερικών θαλάσσιων συγκοινωνιών,
κατά το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου.

Σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις
η μείωση της δραστηριότητας του
κλάδου θα συνεχισθεί και στην
διάρκεια της θερινής περιόδου και
θα κινείται στα επίπεδα του 50%
στους επιβάτες και στο 40% σε με-
ταφορικό έργο. Όπως ανακοίνωσε
ο υπουργός κ. Ι. Πλακιωτάκης ,το
Υπουργείο Εμπορκής Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο
των αποφάσεων της κυβέρνησης
να στηρίξει τον τουριστικό κλάδο,
προχωρά στην υιοθέτηση των εξής
μέτρων:

Τα μέτρα
1. Προχωρά η ένταξη των ΚΑΔ

που αφορούν τις θαλάσσιες και
ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
και εμπορευμάτων σε εκείνους που
δικαιούνται τα ευεργετήματα που
έχουν ανακοινωθεί.

2. Θεσμοθετούνται συγκεκρι-
μένα μέτρα που αφορούν την υπα-
γωγή των ναυτικών στο καθεστώς
αναστολής της σύμβασης εργα-
σίας, για τρεις αρχικά περιπτώσεις:

- Εκείνους που απολύθηκαν από
1.3.2020.

- Εκείνους που εργάζονται σε
πλοία, των οποίων οι εταιρίες θα
επιλέξουν τη μη εκτέλεση δρομολο-
γίων, λόγω της καθίζησης του μετα-
φορικού έργου.

- Εκείνους που θα απασχολούν-
ταν σε πλοία που είχε προγραμμα-
τισθεί η δρομολόγηση τους το επό-
μενο διάστημα, αλλά τελικά δε θα

γίνει.
3. Τα μέτρα αυτά επεκτείνονται

και καλύπτουν και συμβάσεις ναυ-
τικών που απασχολούνται σε επαγ-
γελματικά αλιευτικά πλοία και του-
ριστικά πλοία.

4. Προβλέπεται η διαδικασία για
την ένταξη των ναυτικών στις ευ-
νοϊκές διατάξεις που προβλέπουν
το επίδομα των 800 ευρώ και για
το οποίο υπάρχει στενή συνεργα-
σία με το Υπ. Εργασίας και το ΝΑΤ.

5. Παρατείνεται έως 31.5.2020 η
καταβολή επιδότησης για τους
ανέργους ναυτικούς που έχει λήξει
ή λήγει στο 1ο τρίμηνο του 2020 η
επιδότηση της ανεργίας τους.

6. Παρατείνεται έως 31.5.2020 η

διάρκεια της ασφαλιστικής προ-
στασίας που παρέχει ο Οίκος Ναύ-
του και η οποία λήγει ή έληξε στο
1ο τρίμηνο του 2020.

7. Παρατείνεται έως 30.4.2020 η
ισχύς των χειμερινών συνθέσεων
των πλοίων της ακτοπλοΐας.

8. Παρατείνεται για 3 μήνες η
ισχύς των πιστοποιητικών των
πλοίων.

9. Μειώνονται άμεσα κατά 20%
και για χρονικό διάστημα μέχρι
30/4, τα λιμενικά τέλη. Η συγκεκρι-
μένη απόφαση θα αφορά όλους
τους λιμένες της επικράτειας, ανε-
ξάρτητα από το νομικό καθεστώς
λειτουργίας τους, Οργανισμούς Λι-
μένων, Κρατικά και δημοτικά Λιμε-

νικά Ταμεία. Σημειώνεται, πως
έπειτα από πρότασή του κ. Πλακιω-
τάκη, ο ΟΛΠ ανακοίνωσε, ήδη, την
παράταση του χειμερινού τιμολο-
γίων των τελών.

10. Παρατείνεται η ακινησία των
ταχυπλόων πλοίων και η λήψη σχε-
τικής απόφασης έναρξης δρομολο-
γίων θα γίνει όταν οι εξελίξεις το
επιτρέψουν.

11. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργα-
σία με τα Υπουργεία Οικονομικών
και Οικονομίας και Ανάπτυξης, επε-
ξεργάζεται ειδικό καθεστώς ενίσχυ-
σης των επιχειρήσεων του κλάδου
(στο πλαίσιο του άρθρου 107 περί-
πτωση 2β) που πλήττονται, προκει-

μένου να εκτιμηθεί το είδος της ενί-
σχυσης επί των ζημιών που αναμέ-
νεται να προκύψουν από την καθί-
ζηση της ακτοπλοϊκής αγοράς.

12. Προβλέπεται με έκτακτη νο-
μοθετική ρύθμιση, η δυνατότητα
ενεργοποίησης διαδικασίας εκτά-
κτων αναθέσεων συμβάσεων δη-
μόσιας υπηρεσίας για συγκεκρι-
μένο δρομολόγιο ή δρομολόγια
στο κύριο και τοπικό ακτοπλοϊκό δί-
κτυο. Με τον τρόπο αυτό, το
ΥΝΑΝΠ μεριμνά για την απρόσκο-
πτη σύνδεση των νησιών με την
ηπειρωτική χώρα και μεταξύ τους,
καθώς και την επαρκή και αποτελε-
σματική μεταφορά επιβατών και
εμπορευμάτων.

Στο τρομακτικό ποσό των 2,1
τρισ. δολάρια υπολογίζει το κό-
στος του κοροναϊού στην παγκό-
σμια ταξιδιωτική-τουριστική βιο-
μηχανία, το Παγκόσμιο
Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξι-
διών (WTTC), σε πρόσφατη
έρευνα που δημοσιοποίησε, υπο-
γραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι την
ίδια στιγμή εξαιτίας της πανδη-
μίας, ο αριθμός των θέσεων εργα-
σίας που κινδυνεύουν στην τουρι-

στική βιομηχανία ανέρχονται σε
75 εκατομμύρια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε
μέρα απειλούνται 1 εκατομμύριο
θέσεις εργασίας εξαιτίας της παν-
δημίας, πάντα σύμφωνα με τα
στοιχεία της έρευνας του WTTC
και έντονη είναι η ανησυχία από
το γεγονός ότι αυξήθηκαν κατά
50% τα επαγγέλματα που είναι
επισφαλή στα νέα δεδομένα, σε
σχέση με τις προηγούμενες δυο

εβδομάδες.
Η Gloria Guevara, πρόεδρος και

διευθύνων σύμβουλος του WTTC,
αναφορικά με την υφιστάμενη
έρευνα, υπογραμμίζει ότι "ο
αριθμός των θέσεων εργασίας
που κινδυνεύουν τώρα στον παγ-
κόσμιο τομέα ταξιδιών προκαλούν
βαθιά ανησυχία σε εκατομμύρια
οικογένειες σε όλο τον κόσμο. Την
ίδια στιγμή η Gloria Guevara πα-
ρατηρεί ότι πολλές κυβερνήσεις

σε όλο τον κόσμο άργησαν να αν-
τιδράσουν προκειμένου, να βοη-
θήσουν έναν τομέα που αποτελεί
τη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας
οικονομίας. Η πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος του WTTC προ-
ειδοποιεί ότι "εάν δεν ληφθούν
επείγοντα μέτρα εντός των επόμε-
νων ημερών, ο τομέας τουρισμού
και τουρισμού βρίσκεται αντιμέ-
τωπος με την οικονομική κατάρ-
ρευση".

Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι
περίπου 10 εκατομμύρια θέσεις
εργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο,
με τις απώλειες της τουριστικής
βιομηχανίας να υπολογίζονται σε
552 δις δολάρια.

Πηγή: https://www.wttc.
org/about/media-centre/press-re-
leases/press-releases/2020/latest-
research-from-wttc-shows-an-in-
crease-in-jobs-at-risk-in-travel-and
-tourism.

Στα 2,1 τρισεκατομμύρια το κόστος στον τουρισμό

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

μέτρα για την ακτοπλοΐα

Από Δευτέρα 
έρχεται η Κάρτα
του Αγρότη

Τη δυνατότητα να προμηθευτούν
από την ερχόμενη Δευτέρα, 30 Μαρ-
τίου την Κάρτα του Αγρότη θα έχουν οι
ενδιαφερόμενοι παραγωγοί. Όπως τό-
νισαν πηγές από το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες
αναφέρουν ότι οι όποιες τεχνικές δυ-
σκολίες δημιουργήθηκαν από το κλεί-
σιμο του Ολοκληρωμένου Συστήματος
Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ) έχουν
πλέον ξεπεραστεί.

Το πρόβλημα σχετικά με την προμή-
θεια της Κάρτας του Αγρότη δημιουρ-
γήθηκε από την απόφαση να σταματή-
σει προσωρινά η λειτουργία του ΟΣΔΕ,
εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές,
το πρόβλημα επιλύθηκε έπειτα από
συμφωνία του υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βο-
ρίδη με τους επικεφαλής των ελληνι-
κών τραπεζών και οι επανεκδόσεις γί-
νονται με βάση τα στοιχεία ΟΣΔΕ που
είχαν υποβληθεί το 2019.

Υπενθυμίζεται, ότι με βάση ανακοί-
νωση του Υπουργείου από τις 17 Μαρ-
τίου, το ΟΣΔΕ ανεστάλη για 15 ημέρες
και αναμένεται να τεθεί εκ νέου σε λει-
τουργία στις αρχές Απριλίου, εφόσον
οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Στήριξη στα προϊόντα της Κρήτης Προσπάθεια της
Περιφέρειας Κρήτης για 
ενίσχυση των δομών υγείας

Στην κοινή προσπάθεια για τη στήριξη των δομών της
υγείας και την ενίσχυση του ιατρικού, νοσηλευτικού και δι-
οικητικού προσωπικού των νοσοκομείων του νησιού, συμ-
βάλλει η Περιφέρεια Κρήτης μέσα από τη συνεργασία της
με την Υγειονομική Περιφέρεια και τα νοσοκομεία του νη-
σιού. 

Στόχος της Περιφέρειας είναι η συνδρομή στην τήρηση
των περιοριστικών μέτρων για την προστασία της κοινότη-
τας και στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων από ύπο-
πτα κρούσματα, περιορίζοντας την επιμόλυνση του ιατρι-
κού και νοσηλευτικού προσωπικού που δύναται να έρθει
σε επαφή μαζί τους, τόσο στον κρατικό όσο και στον ιδιω-
τικό τομέα. Με αυτό το δεδομένο απευθύνει δημόσια πρό-
σκληση σε όλους που έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν
εθελοντικά σε αυτόν τον αγώνα. 

«Όλοι μαζί δημιουργούμε μία ανθρώπινη αλυσίδα προ-
στασίας για τους συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες
και ευπαθείς ομάδες. Βοηθάμε στην ομαλότερη λειτουργία
του Εθνικού Συστήματος Υγείας» αναφέρει με δηλώσεις της
η εντεταλμένη πΠεριφερειακή σύμβουλος για τον εθελον-
τισμό Γωγώ Μηλάκη και προσθέτει: 

«Προτάσσουμε το εμείς απέναντι στο εγώ, την αλληλεγ-
γύη και την ευαισθησία μας και αναδεικνύουμε έμπρακτα
τη δύναμη της ομαδικότητας ακόμη και από το σπίτι μας.
Απευθυνόμαστε σε ειδικούς που επιθυμούν να προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους στην ενίσχυση του ανθρώπινου
δυναμικού όπως ιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό προ-
σωπικό, ψυχολόγους, φοιτητές, διασώστες καθώς και σε
μάχιμους πολίτες πρόθυμους να συμβάλουν παρέχοντας
διοικητική, τεχνική και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη στο
σύστημα υγείας».

Φόβοι για πολλούς
νεκρούς στην Αγγλία

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι 759 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή
τους, αφού νόσησαν από τον νέο κοροναϊό, έως προχθες στις 19.00
ώρα Ελλάδας, μια αύξηση 181 θανάτων σε διάστημα 24 ωρών. Ο
απολογισμός των νεκρών, που είναι αυξημένος κατά 31%, είναι ο
έβδομος υψηλότερος παγκοσμίως μετά την Ιταλία, την Ισπανία, την
Κίνα, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρα-
κτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Στην Αγγλία, οι ασθενείς είναι ηλικίας μεταξύ 29 και 98 ετών και
όλοι τους, εκτός από 4 ασθενείς, ηλικίας 82-91 ετών, αντιμετωπίζουν
υποκείμενα νοσήματα, αναφέρουν αξιωματούχοι των υπηρεσιών
υγείας. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, 14.579 άνθρωποι έχουν
διαγνωστεί με τον ιό στη Βρετανία. Όπως είναι γνωστό, ο πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον και ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ βγή-
καν θετικοί στον ιό, έχοντας εμφανίσει ελαφρά συμπτώματα. Και οι
δύο έχουν τεθεί σε απομόνωση και εργάζονται από το σπίτι.

Με επείγουσα επιστολή του προς
τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Νίκο Παπαθανάση, ο αντι-
περιφερειάρχης Επιχειρηματικότη-
τας-Εμπορίου-Καινοτομίας-Κοινωνικ
ής Οικονομίας Αντώνης Παπαδερά-
κης ζητάει οι παραγωγοί της Κρήτης
που έχουν νόμιμη άδεια και έχουν
προσλάβει υπαλλήλους με μόνιμη
κατοικία στην Αττική ή διαμένουν οι
ίδιοι στη Αττική, να μπορούν να
συμμετέχουν και να διαθέτουν τα
προϊόντα μέσω των λαϊκών αγορών
της Αττικής στους καταναλωτές. Ο
αντιπεριφερειάρχης Κρήτης ζητάει
από τον υφυπουργό να δοθεί η δυ-
νατότητα αυτή στους παραγωγούς
της Κρήτης και να  μην παρεμποδί-
ζεται η παρουσία των προϊόντων
τους στις αγορές της Αττικής στο
πλαίσιο υλοποίησης των έκτακτων
μέτρων αποτροπής επέκτασης του
Covid-19. 

«Θεωρούμε δίκαιο και αναγκαίο,
οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν την
δυνατότητα να υποστηρίξουν την
παρουσία των προϊόντων τους στις
λαϊκές αγορές της Αττικής με νόμιμο
τρόπο, δεν πρέπει να αποκλειστούν
από τις λαϊκές αγορές, καθώς δεν
απαιτείται η μετακίνηση προσώπων
από την Κρήτη, αλλά μόνο προϊόν-
των» υπογραμμίζει στην επιστολή
του προς τον Υφυπουργό κ. Παπα-
θανάση ο αντιπεριφερειάρχης κ. Πα-
παδεράκης. 

Παράλληλα επισημαίνει, ότι, με τη
δυνατότητα διάθεσης των Κρητικών
προϊόντων στις λαϊκές αγορές της Ατ-
τικής, εκτός του ότι δεν αντιβαίνει σε
καμία περίπτωση τα ισχύοντα περιο-
ριστικά μέτρα, θα δώσει τη δυνατό-
τητα καλύτερης επάρκειας προϊόν-
των για τους καταναλωτές της
Αττικής και θα αποτελέσει και μια
σημαντική ανάσα στους παραγω-
γούς της Κρήτης οι οποίοι πλήττον-
ται σε μεγάλο βαθμό τη περίοδο
αυτή, αποσύροντας την παραγωγή
τους στις χωματερές.

Παρεμβάσεις για τους παραγωγούς
της Κρήτης να συμμετέχουν 
στις λαϊκές αγορές της Αττικής 
από τον Αντώνη Παπαδεράκη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 21-02-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
Με την αριθμ. 932/19-02-2020 πράξη μας
(ΑΔΑ: 6ΡΡ6ΟΡ1Θ-2ΡΖ η οποία εκδόθηκε
κατά την διαδικασία του άρθρου 14 Ν.
998/79, «Περί προστασίας των δασών και
δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»
(ΦΕΚ 289/Α/1979), μετά από αίτηση του
Κωνσταντίνου Ξυλούρη του Βασιλείου,
από τη συνολική έκταση εμβαδού
46.343,95 τ.μ., η οποία κείται στη θέση
«Θόλοι», Κοινότητας Μελεσών, Δημοτικής
Ενότητας Ν. Καζαντζάκη, περιφέρειας
Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, της Περι-
φερειακής Ενότητας Ηρακλείου, χαρα-
κτηρίσθηκαν τμήματα αυτής ως εξής:
Α. Τμήμα αυτής εμβαδού 36.740,53 τ.μ.,
ως χορτολιβαδική έκταση υπαγόμενη
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας,
κατά την έννοια της παρ. 5α, του άρθρ. 3
του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με

την παρ. 4, του άρθρ. 32 του Ν.
4280/2014, εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί
ως ιδιωτική με έναν από τους τρόπους
του άρθρου 10, του Ν. 3208/2003 όπως
ισχύει.
Β. Τμήμα αυτής εμβαδού 9.603,42 τ.μ.,
ως μη δασικού χαρακτήρα, μη υπαγό-
μενη στις διατάξεις της δασικής νομοθε-
σίας, κατά την έννοια της παρ. 6β, του
άρθρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 4, του άρθρ. 32 του Ν.
4280/2014 (έκταση που έχει τη μορφή της
περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του
άρθρ. 3 του Ν. 998/79, που στη λήψη Α/Φ
έτους 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευ-
κρινείς, του 1960, εμφάνιζε αγροτική
μορφή).
Η πράξη αυτή, με την οποία δεν θίγονται
τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Δημο-
σίου ή Ιδιωτών και δεν αποτελεί στοιχείο
απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δι-
καιωμάτων, εστάλη στον οικείο Δήμο Αρ-
χανών - Αστερουσίων προκειμένου να
αναρτηθεί επί (1) ένα μήνα στον πίνακα
ανακοινώσεων της Κοινότητας Μελεσών,
προς γνώση παντός έχοντος έννομο συμ-
φέρον για την υποβολή αντιρρήσεων,
σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 και

αναρτήθηκε στον ειδικό για το σκοπό
αυτό διαδικτυακό τόπο
(http://dp.ypeka.gr).
Κατά της παραπάνω πράξης μας, επιτρέ-
πονται αντιρρήσεις της Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ατε-
λώς, καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού
προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον
κατόπιν καταβολής παραβόλου, ενώπιον
της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 Ν.998/79
όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 24 Ν.
4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/04-12-2015) Τεχνι-
κής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων.
Το ανωτέρω παράβολο κατατίθεται υπέρ
του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό
Ειδικός Φορέας Δασών και το ύψος του
οποίου καθορίζεται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ
117679/7182/11-12-2014 [ΦΕΚ
3473/Β/2014].
Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός προθε-
σμίας εξήντα (60) ημερών από της επίδο-
σης και κοινοποίησής της ή,
σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ανάρ-
τησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28-02-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
Με την αριθμ. 1278/27-02-2020

πράξη μας (ΑΔΑ: ΩΚΡΛΟΡ1Θ-Χ11), η
οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία
του άρθρου 14 Ν. 998/79, «Περί προ-
στασίας των δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ
289/Α/1979), μετά από αίτηση του DIE-
TRICH GERALD CARL KLEIN (Ντίτριχ
Γκέραλντ Καρλ Κλέιν), χαρακτηρίσθηκε
από το σύνολο της έκτασης εμβαδού
10.148,33 τ.μ. στη θέση «Ξηρόκαμπος
Βαχού ή Βαχουδιανός Ξερόκαμπος»,
Κοινότητας Βαχού, περιφέρειας του
Δήμου Βιάννου, Π.Ε. Ηρακλείου, τμήμα
αυτής εμβαδού 3.180,16 τμ ως μη δασι-
κού χαρακτήρα, μη υπαγόμενη στις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας,
κατά την έννοια της παραγράφου 6
περ. (α) άρθρου 3 Ν.998/1979, όπως αν-

τικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ.
32 Ν.4280/2014 (ανέκαθεν γεωργικά
καλλιεργούμενη έκταση) και τμήμα εμ-
βαδού 6.968,17 τμ ως υπαγόμενη στις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και
συγκεκριμένα δάσος κατά την έννοια
της παρ. 1 αρθρ. 3 Ν.998/79 , όπως
ισχύει και από πλευράς ωφελιμότητας
και λειτουργιών που εξυπηρετεί εντάχ-
θηκε στις κατηγορίες της παρ. 1 περ. (ε)
και 2 περ. (β) και (δ) του άρθρου 4
Ν.998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρ-
χουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί
μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης
και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινό-
τητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο
φυσικό περιβάλλον (δασογενές).

Η πράξη αυτή, με την οποία δεν θί-
γονται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα
του Δημοσίου ή Ιδιωτών και δεν αποτε-
λεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμ-
πράγματων δικαιωμάτων, εστάλη στον
οικείο Δήμο Βιάννου, προκειμένου να
αναρτηθεί επί (1) ένα μιήνα στον πίνακα
ανακοινώσεων της Κοινότητας Βαχού,
προς γνώση παντός έχοντος έννομο
συμφέρον για την υποβολή αντιρρή-
σεων, σύμιφωνα με το άρθρο 14

Ν.998/79 και αναρτήθηκε στον ειδικό για
το σκοπό αυτό διαδικτυακό τόπο:
(http:/dp.ypeka.gr).

Κατά της παραπάνω πράξης μας,
επιτρέπονται αντιρρήσεις της Συντονί-
στριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της ατελώς, καθώς και κάθε φυσικού ή
νομικού προσώπου, που έχει έννομο
συμφέρον κατόπιν καταβολής παράβο-
λου, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ.
3 Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το
αρθρ. 24 Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/04-
12-2015) Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης
Αντιρρήσεων. Το ανωτέρω παράβολο
κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου
στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας Δα-
σών και το ύψος του οποίου καθορίζεται
στο άρθρο 1 της ΚΥΑ 117679/7182/11-
12-2014 [ΦΕΚ 3473/Β/2014].

Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός προ-
θεσμίας εξήντα (60) ημερών από της
επίδοσης και κοινοποίησής της ή, σε
κάθε άλλη περίπτωση, από την ανάρ-
τησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ηράκλειο, 24/03/2020

Αρ. Πρωτ.: 26102/24-03-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Ηρακλείου Κρήτης 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, TK 71201, Ηράκλειο-Κρήτης, Ελλάδα
Κωδικός NUTS: EL431 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@heraklion.gr 
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.heraklion.gr
Tηλέφωνο: 2813 409000- Φαξ: 2810 227180 
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών
Πληροφορίες: Ζαφειρένια Καραγιαννάκη
E-mail: karagiannaki-r@heraklion.gr
Τηλέφωνο :. 2813 409825 Φαξ: 2813 409870
2. Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγ-
γραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγω-
νισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέ-
τουσας αρχής  www.heraklion.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προ-
αναφέρεται.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν
ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45223200-8 “Εργασίες δομικού σκελετού”
6. Είδος Σύμβασης: Έργο
7. Τόπος Εκτέλεσης: Hράκλειο Κρήτης
8. Τίτλος έργου: «Ενίσχυση κτιρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας»
9. Σύντομη Περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση του Φέροντος Οργα-
νισμού του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Οι ερ-
γασίες που προβλέπονται είναι συνοπτικά οι εξής:
� Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης στα στοιχεία σκυροδέματος για την προστασία
έναντι διείσδυσης χλωριόντων και διοξειδίου του άνθρακα, με εξασφάλιση διαπνοής
του σκυροδέματος (εκτόνωση υδρατμών δια μέσου πόρων), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-
3,  με σήμανση CE.
� Προσθήκη κατακορύφων μεταλλικών συνδέσμων (μεταλλικοί ελκυστήρες μορ-
φής Χ) για την κατακόρυφη σύνδεση των υποστυλωμάτων. 
� Εφαρμογή υφασμάτων ΙΟΠ (Ινοπλισμένων Πολυμερών) άνθρακα ή υάλου σε
υποστυλώματα/τοιχώματα, δοκούς, κόμβους και κάποιες πλάκες, με σκοπό την ενί-
σχυση έναντι τέμνουσας, την αύξηση πλαστιμότητας μέσω της περίσφιξης καθώς
και την ενίσχυση έναντι ροπής.
� Προσθήκη οριζόντιων μεταλλικών δοκών (UPN 180), οι οποίες θα παραλάβουν,
σε συνεργασία με τα υφιστάμενα στοιχεία, τις απαιτούμενες εντάσεις (σύμμικτη λει-

τουργία).  
� Προσθήκη μεταλλικής κατασκευής υποστήριξης και αποσύνδεσης κλιμακοστα-
σίων (στύλων ΗΕΒ 280 και δοκών ΗΕΑ 260) για την μόνιμη υποστήριξη των κλιμα-
κοστασίων και την αποσύνδεση των υφιστάμενων βραχιόνων-πλατυσκάλων από τα
περιμετρικά υποστυλώματα (αναίρεση κοντών στύλων) με μεθόδους μή διαταραγ-
μένης κοπής
� Προσθήκη μεταλλικών προσκρουστήρων σε θέσεις ανισοσταθμίας γειτονικών
πλακών προς αποφυγή εμβολισμού υποστυλωμάτων
� Πλήρωση ανοιγμάτων τοιχωμάτων για μετατροπή με ΤΜΕΟ (Τοιχώματα Μεγάλα
Ελαφρώς Οπλισμένα) με βλήτρωση νέου οπλισμού κορμού τοιχώματος (# Φ8/10)
και πλήρωση ανοίγματος, πάχους 0.20m, με σκυρόδεμα C25/30 (μειωμένης συρρί-
κνωσης) στο κτήριο V.
� Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με μεθόδους μη διαταραγμένης κοπής, με
σκοπό είτε την αποκατάσταση φωτισμού-αερισμού είτε την μείωση ταλαντούμενης
μάζας σε ό,τι αφορά στην υψηλότερη στάθμη του κτηρίου ΙΙ  και αποκατάσταση με
ελαφριά επιστέγαση από δομική ξυλεία προς αποκατάσταση της διαφραγματικής
λειτουργίας.
� Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισμό με διαμήκη διαμπερή
κοπή στην περίμετρο της πλήρωσης, στην διεπιφάνεια με τα φέροντα στοιχεία και
εξασφάλιση των τοιχοπληρώσεων για εκτός επιπέδου ταλάντωση μέσω μεταλλικών
διατάξεων (stoppers) και κάλυψη του αρμού με ειδικά αρμοκάλυπτρα.
� Πλήρωση ανοιγμάτων τοιχοπληρώσεων που συμμετέχουν στην ανάληψη της σει-
σμικής δράσης με πλήρωση με οπτόπλινθους, όμοιους με τους υφιστάμενους και
έτοιμο κονίαμα μειωμένης συρρίκνωσης κατηγορίας τουλάχιστον Μ5.
10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 1.661.290,32 χωρίς ΦΠΑ
11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
12. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαπέντε (15) μή-
νες από την ημέρα κοινοποίησης της έγγραφης εντολής από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία.
13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
� Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δρα-
στηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα 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 γε-
νικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγρά-
φου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
� Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
� 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 την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδο-
χος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός

και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
� Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22

της διακήρυξης.
� Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγ-

γελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελ-
λάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην 3η τάξη και άνω στην κα-
τηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που
περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Πέραν της στελέχωσης και γενικής εμπειρίας που απαιτείται για την απόκτηση
του ΜΕΕΠ που περιγράφεται παραπάνω, οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν
ειδική εμπειρία ως εξής:

Εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιας φύσης έργων και συγκεκριμένα σε έργα ενίσχυ-
σης Φέροντος Οργανισμού με Ινοπλισμένα Πολυμερή (ΙΟΠ), την τελευταία δεκαετία,
τα οποία θα είναι συνολικού Π/Υ 500.000 € χωρίς ΦΠΑ (παρ. 4 άρθρου 75 του Ν.
4412/2016).

Επίσης, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα
πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργο-
λαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του
ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

 � Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατά-
θεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1
α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρ-
χεται στο ποσό των 33.225,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων,
η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υπο-
χρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

14. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων
15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
16. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονο-

μική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής
των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρ-
θρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.

17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 22 Απρι-
λίου 2020, ημέρα Τετάρτη. 

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13.00 μ.μ.
18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομέ-

νους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζε-
ται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής

19. Χρόνος 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 υποβο-
λής των προσφορών.

20. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζε-
ται η 28η Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
22. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοι-

χεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συ-
νοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

23. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
24. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους (ΚΑ 15-

7331.083)
25. Διαδικασίες Προσφυγής: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέ-

ρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να
υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά πα-
ράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δι-
καιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017,
κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργι-
κότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας
κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχε-
τικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον εν-
διαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πρά-
ξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προ-
σφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλ-
λόμενης παράλειψης

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παρά-
βολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρ-
θρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση
ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκ-
δοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί
την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

26. Άλλες πληροφορίες
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και των όρων δημοπράτησης

αποφασίστηκε με την υπ' αριθμό 132/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Ηρακλείου. Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. Α-316/2020 ΑΑΥ. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου.

O Aντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,  Πρασίνου & Καθημερινότητας
Ιωάννης Αναστασάκης

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

Το γερμανικό “nein” βάζει μπουρλότο στην Ευρώπη
Κατώτερες των περιστάσεων απο-

δεικνύεται για άλλη μια φορά η Γερ-
μανία και η καγκελάριος Μέρκελ, που
μαζί με κάποια “εξαπτέρυγα” από τον
βορρά στυλώνουν  τα πόδια λέγοντας
“nein” στην έκδοση των κορονο-ομο-
λόγων  που θα ανακούφιζαν τις χειμα-
ζόμενες οικονομίες της Ευρώπης,ο νό-
τος της οποίας πληρώνει βαρύ φόρο
αίματος απέναντι στον κοροναϊό.

Το κλίμα στην προχθεσινή τηλεδιά-
σκεψη των αρχηγών κρατών και κυ-
βερνήσεων της ΕΕ ήταν φορτισμένο
από την πλευρά της Ιταλίας και της
Ισπανίας καθώς Γερμανία, Ολλανδία,
Αυστρία και Φινλανδία δεν δέχονται
την έκδοση ομολόγου.  

Η αντίδραση του Ιταλού πρωθυ-
πουργού ήταν άμεση, καθώς δεν δί-
στασε να σηκώσει τους τόνους δεί-
χνοντας εμμέσως την Ολλανδία και τη
Γερμανία. 

Γι’ αυτό στο προσχέδιο συμπερα-
σμάτων που παρουσιάστηκε στους
Ευρωπαίους ηγέτες λόγω των αντιρ-
ρήσεων δεν υπάρχει καμία αναφορά
σε ευρω-ομόλογα, ενώ έχει αφαιρεθεί
και η άμεση αναφορά στον ESM που
υπήρχε σε προηγούμενη εκδοχή. 

Η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε
ως γνωστόν απέρριψε το προσχέδιο
του κειμένου συμπερασμάτων της Ευ-
ρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής, εξαιτίας
της αρνητικής στάσης που κρατήθηκε
κυρίως από την Γερμανία, ως προς

την ανάγκη υιοθέτησης των ευρωο-
μολόγων, για την αντιμετώπιση της
κρίσης του κοροναϊου.

«Αν σκέπτεστε να μας βοηθήσετε
με καθιερωμένους μηχανισμούς προ-
στασίας, που έχουν δημιουργηθεί στο
παρελθόν, τότε αφήστε το... θα προ-
χωρήσουμε μόνοι μας. Δεν σας χρει-
αζόμαστε» τόνισε ο Ιταλός πρωθυ-
πουργός η χώρα του οποίου έχει
βρεθεί στο επίκεντρο της πανδημίας
του κοροναϊού.

Στο πλευρό του Τζουζέπε Κόντε
τάχθηκε ο Ισπανός πρωθυπουργός
Πέδρο Σάντσεθ, που ζήτησε από τους
πέντε προέδρους των ευρωπαϊκών
θεσμών (Συμβουλίου, Επιτροπής, Κοι-
νοβουλίου, ΕΚΤ και Eurogroup) να
παρουσιάσουν μία κοινή πρόταση
για τη χρήση όλων των διαθέσιμων
δημοσιονομικών εργαλείων για την
αντιμετώπισή της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και
η διαφαινόμενη συμφωνία τους στην
ενεργοποίηση του ESM δεν είναι αυ-
τονόητη και θα συνοδεύεται από πολ-
λούς αστερίσκους. «Σε περίπτωση
ανάγκης η κυβέρνησή μας θα ήταν
έτοιμη, να συνδράμει δημιουργικά,
υπό τον όρο να γίνουν σεβαστές οι
προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η
συνθήκη του ESM, οι συνθήκες της ΕΕ
και οι νόμοι των κρατών-μελών», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά η απάντηση
που έδωσε το υπουργείο Οικονομι-

κών σε σχετική ερώτηση βουλευτή
των Πρασίνων.

Όσο για το ευρωομόλογο, η τοπο-
θέτηση των Γερμανών ήταν κατηγο-
ρηματική στη διάρκεια του Eu-
rogroup και αποτυπώθηκε περίφημα
και ωμά στον τίτλο του σχετικού ρε-
πορτάζ στην ιστοσελίδα του περιοδι-
κού Der Spiegel: «Απλούστατα, δεν
υπάρχουν λεφτά για την Ιταλία». «Εάν
ενδώσει στο ζήτημα αυτό, ο υπουρ-
γός Οικονομικών θα κληροδοτήσει
στους διαδόχους του και τη βουλή
την απώλεια της κυριαρχίας όσον

αφορά στην άσκηση οικονομικής πο-
λιτικής και στην κατάστρωση του προ-
ϋπολογισμού μας», ξεκαθάρισε και ο
υπεύθυνος του οικονομικού συμβου-
λίου των Χριστιανοδημοκρατών.

Πίσω από το αίτημα για τα ευρωο-
μόλογα ήταν η δυνατότητα δανει-
σμού όλων των χωρών του ευρώ με
το ίδιο χαμηλό επιτόκιο, ώστε να μην
εκτροχιασθεί το δημόσιο χρέος τους,
όταν το κόστος δανεισμού από τις
αγορές αυξανόταν σημαντικά για ορι-
σμένες από αυτές τις χώρες.

Η Γερμανία και άλλες χώρες του

Βορρά, που έχουν υψηλότερο αξιό-
χρεο και χαμηλότερο κόστος δανει-
σμού από τις χώρες του Νότου, απέρ-
ριψαν στο παρελθόν την έκδοση των
ευρωομολόγων με το επιχείρημα ότι
η κάθε χώρα πρέπει να είναι υπεύ-
θυνη για το χρέος της. 

Οι "27" αποφάσισαν να παραπέμ-
ψουν το ζήτημα εκ νέου στο Eu-
rogroup που θα συνεδριάσει σε δύο
εβδομάδες προκειμένου να διαμορ-
φωθούν τελικές προτάσεις για συντο-
νισμένη δράση σε κεντρικό επίπεδο
για τη στήριξη των κρατών-μελών

που έχουν πληγεί από την φονική
νόσο. Στην περίπτωση που οι υπουρ-
γοί οικονομικών της ευρωζώνης κατα-
λήξουν τότε θα συνεδριάσει εκτάκτως
η Σύνοδος Κορυφής.

Τι ζήτησε ο Έλληνας 
πρωθυπουργός

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μη-
τσοτάκης στην τοποθέτησή του, επέ-
μεινε στο περιεχόμενο της επιστολής
για την έκδοση κορονό-ομολόγου
που υπέγραψαν οι 9 ηγέτες, τονίζον-
τας ότι οι 9 χώρες που υποστηρίζουν
την πρόταση εκπροσωπούν το 57%
του Α.Ε.Π. της ευρωζώνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμ-
μισε την αναντιστοιχία ανάμεσα
στους όρους που χρησιμοποιούνται
για την περιγραφή αυτής της κρίσης
(επική, πρωτοφανής άνευ προηγου-
μένου κλπ) και στα μέτρα που έχουν
ληφθεί μέχρι στιγμής και ζήτησε να
διερευνηθούν όλοι οι εναλλακτικοί
τρόποι μίας ενιαίας ευρωπαϊκής
απάντησης.

Τέλος, ο Έλληνας πρωθυπουργός
αναφέρθηκε και στο ζήτημα της στά-
σης της Τουρκίας απέναντι στη χώρα
μας, και ενημέρωσε τους ομολόγους
του για τις συνεχιζόμενες προκλήσεις
στα σύνορα.

Ο κ. Μητσοτάκης παρακολουθεί τους ηγέτες

Ζητούν διευκρινίσεις για τα μέτρα στήριξης

Διευκρινήσεις  σχετικά με τα
μέτρα στήριξης των επιχειρή-
σεων που έχει λάβει η Κυβέρ-
νηση, όπως αυτά περιγράφονται
στην Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου στις 20 Μαρτίου ζητά,
με επιστολή προς τον υπουργό

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, ο πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ.
Μανώλης Αλιφιεράκης.

Με αφορμή την πληθώρα
ερωτημάτων που υποβάλλονται
καθημερινά στο Επιμελητήριο

Ηρακλείου από επιχειρηματίες -
μέλη του, για επιμέρους ζητή-
ματα, ο κ. Αλιφιεράκης αναφέρει
στην επιστολή του ότι πρόκειται
για αποφάσεις που έχουν ληφθεί
προς τη σωστή κατεύθυνση,
ωστόσο πρέπει να δοθούν ανα-
λυτικές πληροφορίες για τα ακό-
λουθα:

1. Σχετικά με το μηχανισμό
στήριξης των εργαζομένων
ισχύει το ίδιο καθεστώς για επι-
χειρήσεις που ανεστάλη η λει-
τουργία τους με τις επιχειρήσεις
που πλήττονται και συνεχίζουν
την λειτουργία τους; Αν ναι μέ-
χρι σε ποιο χρονικό σημείο ο ερ-
γοδότης έχει υποχρέωση να
πληρώσει δεδουλευμένα και
ασφαλιστικές εισφορές και από

πότε συμπεριλαμβάνονται οι ερ-
γαζόμενοι στα μέτρα οικονομι-
κής στήριξης, αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού, ασφαλιστικής
κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων,
επιταγών κατάρτισης.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες
οι οποίες προβαίνουν στην υπο-
βολή της Δήλωσης Αναστολής
Δραστηριοτήτων Εργοδοτών,
οφείλουν να υποβάλλουν τα έν-
τυπα εξ ολοκλήρου ή να το κά-
νουν τμηματικά με ξεχωριστές
υποβολές, ανάλογα με τις ανάγ-
κες της επιχείρησης και συνακό-
λουθα την εφαρμογή του μέ-
τρου της αναστολής
συμβάσεων εργασίας. Για πα-
ράδειγμα επιχειρήσεις που
πλήττονται και συνεχίζουν την

λειτουργία τους, μπορεί να
έχουν ένα υποτυπώδη κύκλο ερ-
γασιών από τρέχουσα επαγγελ-
ματική ύλη κρατώντας ένα προ-
σωπικό ασφαλείας, και σταδιακά
να αναστείλουν την επιχειρημα-
τική τους δραστηριότητα.

3. Για την προθεσμία υποβο-
λής δηλώσεως εργοδοτών
ισχύουν οι ίδιες ημερομηνίες για
τις επιχειρήσεις που ανεστάλη η
λειτουργία τους βάσει κρατικής
απόφασης) και τις επιχειρήσεις
που πλήττονται και των οποίων
οι ΚΑΔ προστέθηκαν με τις απο-
φάσεις ΥΠ.Ο. Α.1062/2020
(ΦΕΚ 949 Α'), Α.1053/2020 κλπ 

4. Ποιο είναι το καθεστώς που
ισχύει για τα υποκαταστήματα
των επιχειρήσεων-εργοδοτών

των οποίων η επιχειρηματική
δραστηριότητα πλήττεται ση-
μαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση 

5. Στις προσωπικές εταιρείες
(ΟΕ-ΕΕ), οι εταίροι – φυσικά
πρόσωπα δικαιούνται χορή-
γηση της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, δεδομένου ότι η νομο-
θεσία τους αντιμετωπίζει ως αυ-
τοαπασχολούμενους. Στην περί-
πτωση αυτή, αυτοί μπορούν να
συνεχίσουν να απασχολούνται
(εργάζονται) στην επιχείρησή
τους

6. Επιχειρήσεις-εργοδότες
στους οποίους επιβάλλεται ή
έχει επιβληθεί το μέτρο της προ-
σωρινής απαγόρευσης λειτουρ-
γίας βάσει της κύριας δραστη-
ριότητας τους, και οι οποίες

διαθέτουν ΚΑΔ δευτερεύουσας
δραστηριότητας η οποία επιτρέ-
πεται η λειτουργία της, μπορούν
να συνεχίσουν να λειτουργούν
ασκώντας την δευτερεύουσα
δραστηριότητα;

Ο κ. Αλιφιεράκης προτείνει,
επίσης στην επιστολή του, να
αξιοποιηθούν τα Επιμελητήρια

ώστε να διαμεσολαβούν με
αμεσότητα και αποτελεσματικό-
τητα από τα υπουργεία προς τις
επιχειρήσεις και οι εγκύκλιοι, οι
αποφάσεις και οι νομοθετικές
πράξεις που εκδίδουν τα συναρ-
μόδια υπουργεία να έχουν τη
μέγιστη διάχυση στην  επιχειρη-
ματική κοινότητα. 

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
Με οδηγό τους πατέρες

Ο θρίαμβος της Εκκλησίας
Του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Του Εμμ. Λιοδάκη, ιεροκήρυκος

(5ο)
Ο θρίαμβος της Εκκλησίας, φάνηκε περίτρανα, μετά τηνΑνάληψη του
Χριστού και τον θάνατο των Μαθητών Του. Πράγματι, αυτούς, δηλαδή
τους Μαθητές που περιφρονούσαν οι διώκτες και οι αιρετικοί, και που
τους φυλάκιζαν, αυτούς που βασάνιζαν σκληρά με αναρίθμητα μαρτύ-
ρια, αυτούς ακριβώς τους ίδιους μετά το θάνατό τους, τους τιμούσαν
περισσότερο κι από τους βασιλιάδες. Και πως φαίνεται αυτό; Στη Ρώμη,
οι αυτοκράτορες και οι ύπατοι και οι στρατηγοί, τα πάντα εγκαταλεί-
πουν και τρέχουν να προσκυνήσουν τους τάφους του ψαρά Πέτρου και
του σκηνοποιού Παύλου. Στην Κωνσταντινούπολη, αυτοί που φορούν
τα στέμματα, θέλουν να ενταφιαστούν όχι κοντά στους τάφους των
Αποστόλων, αλλά στα πρόθυρα των Ναών τους. Κι έτσι γίνονται οι βα-
σιλιάδες θυρωροί των ψαράδων. Μάλιστα δεν ντρέπονται γι αυτό, αλλά
και καυχιώνται. Καυχιώνται όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και οι απόγονοί τους.
Όταν οι Μαθητές του Χρίστου ήταν μόνο δώδεκα και δεν υπήρχε στη
σκέψη κανενός η Εκκλησία, όταν ακόμα η ιουδαϊκή συναγωγή ανθούσε
και η ασεβής ειδωλολατρία κυριαρχούσε σ’ ολόκληρη σχεδόν την οι-
κουμένη, ο Κύριος είχε προφητέψει: “Πάνω σ’ αυτή την πέτρα (δηλαδή
πάνω στην ομολογία πίστεως του Πέτρου) θα οικοδομήσω την Εκκλη-
σία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμει του Αδη” (Ματθ. ιβ’
1 8). Διαπιστώνεις την αλήθεια αυτής της προφητείας; Βλέπεις την εκ-
πλήρωσή της; Σκέψου πόσο σημαντικό γεγονός είναι η εξάπλωση της
Εκκλησίας σχεδόν σ’ όλη τη γη, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

(Συνεχίζεται)

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΗ, κ. Μανώλης Αλιφιεράκης
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«Επιστροφή στην αβεβαιότητα»

Η κίνηση στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

27-3-2020

ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α                    1,11447               1,07604

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (**)                  0,91014                0,87876

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ                     7,5735                 7,3124

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ                   11,17                10,7848

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ                        120,94                 116,77

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ                1,07291               1,03591

ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ            11,8157                11,4083

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ               1,57307                1,51882

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ        1,83906               1,77564

Με άνοδο 3,78% έκλεισε χθες το Χ.Α.Α.
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e-ΕΦΚΑ

Παρατείνεται η υποβολή Αναλυτικών
Περιοδικών Δηλώσεων 

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 η προθεσμία υποβολής Ανα-
λυτικών Περιοδικών Δηλώσεων.

Η παράταση αφορά:
·  Τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), μισθολογικής περιόδου

01/2020, για την υπαγωγή των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου,
των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016.

· Την υποβολή συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μι-
σθολογικής περιόδου 2/2020 για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους
κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

Ειδικότερα: με την υπ’ αριθμ. 14/Συν.:2η/26.3.2020 απόφαση του δι-
οικητικού συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ, εγκρίθηκε η παράταση της προθε-
σμίας για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, μισθολογικής
περιόδου 1/2020, για την υπαγωγή των υπαλλήλων-λειτουργών του Δη-
μοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφα-
λείας, στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 και της
υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, μισθολο-
γικής περιόδου 2/2020, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλά-
δους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, μέχρι την Πέμπτη 30
Απριλίου 2020, χωρίς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Στις 31 Μαρτίου το επίδομα γέννησης
Παρά τις τρέχουσες έκτακτες συνθήκες, λόγω του κοροναϊού, η κατα-

βολή του επιδόματος γέννησης θα γίνει, όπως από την αρχή είχε προβλε-
φθεί, στις 31 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με πηγές του γραφείου της υφυ-
πουργού Εργασίας, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου.  Παράλληλα, με κοινή απόφαση των
υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας, του υφυπουργού Οικο-
νομικών και της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τρο-
ποποιούνται διαδικαστικού χαρακτήρα διατάξεις τής αρχικώς εκδοθείσας
ΚΥΑ, με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των πολιτών και τη βελτιστο-
ποίηση των διαδικασιών του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την τροποποίηση στο άρθρο
3, οι πολίτες, εκτός από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ και τα
Κέντρα Κοινότητας, θα μπορούν πλέον να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
και στους κατά τόπους δήμους, στις περιπτώσεις δήμων στους οποίους
δεν λειτουργούν Κέντρα Κοινότητας.  Επιπλέον, στην τροποποιητική ΚΥΑ,
προστίθεται ως υποβαλλόμενο δικαιολογητικό η έγγραφη βεβαίωση της
αρμόδιας φορολογικής αρχής της αλλοδαπής σχετικά με το συνολικό
πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του συζύγου ή του έτερου μέρους
συμφώνου συμβίωσης, όταν κατοικεί στο εξωτερικό.

Στην ίδια απόφαση, επιβεβαιώνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η ανα-
στολή από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου των προθεσμιών για την
υποβολή αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης, καθώς και
για την υποβολή δικαιολογητικών σε Κέντρα Κοινότητας και δήμους,
όπως η αναστολή αυτή προβλέφθηκε στην από 11.03.2020 Πράξη Νο-
μοθετικού Περιεχομένου.

Αυτονόητα, οι ενδιαφερόμενες μητέρες, παρά την ανωτέρω αναστολή,
δεν εμποδίζονται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση
του επιδόματος, καθώς η ανωτέρω αναστολή προθεσμιών στοχεύει στη
μη προσέλευσή τους σε Κέντρα Κοινότητας και δήμους για λόγους προ-
στασίας από την επαπειλούμενη πανδημία.

Επιστροφή σε αρνητικό πρόσημο για το ΧΑ,
ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα των διεθνών
αγορών, αλλά και υποκύπτοντας στις κινήσεις
κατοχύρωσης των κερδών των προηγούμενων
ημερών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώ-
λειες 3,92% στις 550,85 μονάδες, ενώ σήμερα
κινήθηκε μεταξύ 548,22 μονάδων (-4,38%) και
570,19 μονάδων (-0,55%). Ο τζίρος διαμορφώ-
θηκε στα 59,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 38,9
εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων
συναλλαγών διακινήθηκαν 837 χιλ. τεμάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε
με πτώση 4,53%, στις 1.325,38 μονάδες, ενώ
στο -2,95% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid
Cap και στις 753,42 μονάδες. Ο τραπεζικός δεί-
κτης έκλεισε με απώλειες 4,33% στις 335,94 μο-
νάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης
έκλεισε με απώλειες 0,77%, ο FTSE 25 υποχώ-
ρησε κατά 1,10%, ενώ ο τραπεζικός κλάδος ση-
μείωσε άνοδο 7,60%.

Μεγάλες απώλειες γνωρίζουν τα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια την Παρασκευή καθώς οι επεν-

δυτές προχωρούν σε κινήσεις κατοχύρωσης
κερδών μετά το τριήμερο ανοδικό σερί που
προηγήθηκε και ενώ οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε μια
κοινή απάντηση στην κρίση του κορονοϊού στη

χθεσινή Σύνοδο Κορυφής. Χαμηλότερα κινούν-
ται οι αμερικανικές μετοχές την Παρασκευή
ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια,
καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής
μετά το τριήμερο ράλι στις διεθνείς αγορές.

ΑΝΑΣΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Επιστρέφονται φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ, με διαδικασίες “εξπρές”
Ανάσα  ρευστότητας  δίνει

η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων  με τις  επιχειρήσεις,
τους ελεύθερους επαγγελμα-
τίες, τους αυτοαπασχολούμε-
νους και τις ατομικές επιχειρή-
σεις που πλήττονται από την
επέλαση της πανδημίας
του κοροναϊού.

Με το σύνολο σχεδόν της
αγοράς να βρίσκεται σε κα-
ραντίνα η ΑΑΔΕ επιστρέφει
φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ
με διαδικασίες εξπρές σε φυ-
σικά και νομικά πρόσωπα δί-
νοντας ανάσες ρευτστότητας.

Με απόφαση του ο επικεφα-
λής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής

έδωσε εντολή στις Εφορίες να
επιταχύνουν όλες τις επιστρο-
φές φόρων που εκκρεμούν για
έλεγχο. Φόροι έως 30.000
ευρώ θα επιστρέφονται στους
δικαιούχους με διαδικασίες fast
track.

Η άμεση επιστροφή φόρων
προβλέπεται στις  τις διατάξεις
του τρίτου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου
(Α΄68/2020).

Σύμφωνα με τις οδηγίες Πι-
τσιλή:

Σε εκκρεμείς κατά την
20/3/2020 υποθέσεις ελέγχου
επιστροφής φόρου εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων και νο-
μικών οντοτήτων ή φόρου
προστιθέμενης αξίας φυσικών
προσώπων ή νομικών προσώ-

πων και νομικών οντοτήτων,
εφόσον το συνολικό αιτηθέν
ποσό των εκκρεμών αιτήσεων
ανέρχεται μέχρι του ύψους

των τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ, ανά φορολογία και ανά
δικαιούχο, η επιστροφή διε-
νεργείται άμεσα, με την επιφύ-

λαξη των περί παραγραφής
διατάξεων.

Ως εκκρεμείς υποθέσεις, νο-
ούνται οι υποθέσεις ελέγχου
για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί
πράξη προσωρινού διορθωτι-
κού προσδιορισμού φόρου
μέχρι την 20/3/2020 (ημερο-
μηνία δημοσίευσης της κοινο-
ποιούμενης πράξης νομοθετι-
κού περιεχομένου στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

Για τις επιστροφές του πα-
ρόντος δύναται να διενεργείται
έλεγχος σε δείγμα που επιλέγε-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 26 του
ν.4174/2013 (Α΄170).

ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΙΚ

Παράταση 75 ημερών για τις επιταγές
Κατά 75 ημέρες αναστέλλονται οι προθε-

σμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιτα-
γών για πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμ-
βανομένων και επιχειρήσεων που θα
ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον
Απρίλιο), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οι-
κονομικών.

Οι ρυθμίσεις- που προέκυψαν μετά από
διαβούλευση φορέων της αγοράς, της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος και της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών με τον υφυπουργό Οικονομικών
Θόδωρο Σκυλακάκη- θα περιληφθούν σε
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και έχουν
ως εξής:

1. Από την έκδοση της σχετικής ΠΝΠ και
έως την 31η Μαΐου 2020 για τους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχει-
ρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστηριό-
τητά τους με κρατική εντολή ή πληγεί δρα-
στικά από την επιδημία του COVID-19, με
βάση τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
που έχουν εκδοθεί έως σήμερα, αναστέλλον-
ται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πλη-
ρωμής αξιόγραφων κατά 75 ημέρες από την
ημερομηνία λήξης εκάστου αξιογράφου. Το
ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις για τις
οποίες θα ανασταλεί η δραστηριότητά τους ή
θα περιληφθούν στις δραστικά πληττόμενες

επιχειρήσεις κατά τον Απρίλιο 2020 από την
επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της
συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις
πληττόμενες επιχειρήσεις. Το μέτρο ισχύει για
όλα τα αξιόγραφα που θα προσκομιστούν
ηλεκτρονικά από τους εκδότες τους στις τρά-
πεζες εντός τριών εργάσιμων ημερών από την
έκδοση της ΠΝΠ, μέσω ειδικής εφαρμογής
του Τειρεσία, ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση
περιλαμβάνεται σήμερα στις πληττόμενες ή
θα περιληφθεί σε αυτές στο μέλλον.

2.Οι κομιστές αξιογράφων που δεν δρα-
στηριοποιούνται σε πληττόμενους ΚΑΔ θα
έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά (οι
συγκεκριμένες επιχειρήσεις με βάση μόνο τον
ΑΦΜ τους), στις πληττόμενες επιχειρήσεις και
να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές
αναστολές από την 1η Απριλίου και εντεύθεν,
εάν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλ-
λονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου
μηνιαίου τζίρου τους το 2019, με την εξαί-
ρεση επιχειρήσεων που υπάγονται σε συγκε-
κριμένους ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική
αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρί-
σης. Οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το
συγκεκριμένο μέτρο θα προβλεφθούν με
υπουργική απόφαση.

3.Στο πλαίσιο των τραπεζικών προϊόντων

με εγγυοδοσία από πόρους του ΕΣΠΑ ή μέσω
της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που προετοιμά-
ζει το υπουργείο Ανάπτυξης, θα προβλεφθεί
η δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης
στους εκδότες ή/και τους κομιστές μεταχρο-
νολογημένων επιταγών, για τη διευκόλυνση
της άμεσης αποπληρωμής τους.

Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως και τίθενται άμεσα σε
ισχύ οι αποφάσεις που υπέγραψε ο υφυ-
πουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρό-
πουλος, με τις οποίες διευρύνεται το πεδίο
εφαρμογής των ευνοϊκών μέτρων για τις επι-
χειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εξάπλωσης του κοροναϊού.

Ειδικότερα, αναστέλλεται η είσπραξη της
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και
των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές
δηλώσεις ΦΠΑ, και για τις επιχειρήσεις των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα, από ενεργό
κατά την 20η Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτε-
ρεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνε-
ται στην επικαιροποιημένη λίστα, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρ-
τίου 2020.

Εντυπωσιακή είναι, σύμφωνα
με την εταιρεία Nielsen, η αλ-
λαγή της πορείας και των τά-
σεων του οργανωμένου λιανεμ-
πορίου     λογω της εξάπλωσης
της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι μετρήσεις έγιναν σε κατα-
στήματα τροφίμων άνω των
100 τ.μ., στην Ηπειρωτική Ελ-
λάδα & την  Κρήτη, εξαιρούμε-
νων των Νησιών.

Όπως προκύπτει τις πρώτες

11 εβδομάδες της εφετινής χρο-
νιάς ο συνολικός τζίρος των κα-
ταστημάτων, o οποίος περιλαμ-
βάνει τα FMCGS (ταχέως
κινούμενα καταναλωτικά
αγαθά), τα φρέσκα, αλλά και τα
διαρκή προϊόντα, παρουσιάζει
αύξηση 9,8%. Στην εν λόγω αύ-
ξηση η συνεισφορά των τριών
τελευταίων εβδομάδων, για τις
οποίες υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία (24/02-15/03) υπολο-

γίζεται σε 80,1%.
Πιο συγκεκριμένα, στην προ

Covid-19 περίοδο (30/01-
23/02) τα ταχυκίνητα κατανα-
λωτικά προϊόντα στο σύνολό
τους παρουσίαζαν συγκρατη-
μένη θετική τάση στο +1,8%. To
διάστημα από την τελευταία
εβδομάδα του Φεβρουαρίου
μέχρι και τις 15 Μαρτίου η τάση
αυτή εκτοξεύτηκε στο +24,1%.

Την μεγαλύτερη ποσοστιαία

αύξηση στην περίοδο μετά το
ξέσπασμα της  πανδημίας  την
παρουσίασαν στο σύνολό τους
οι κατηγορίες που αφορούν στα
προϊόντα οικιακής χρήσης, κα-
θώς και τα προϊόντα προσωπι-
κής περιποίησης, οι οποίες κινή-
θηκαν στο +18,9% και +13,2%
αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν τα
τρόφιμα και ποτά στο +8,9%.

Εξετάζοντας περισσότερο
αναλυτικά τις επιμέρους κατη-
γορίες των τροφίμων και ποτών,
από τις μετρήσεις της Nielsen

προκύπτει ότι οι κατηγορίες που
συνεχίζουν να βρίσκονται στην
κορυφή, όσον αφορά στα πο-
σοστά αύξησης των πωλήσεων
τους είναι, μεταξύ άλλων, το
ρύζι, τα ζυμαρικά, τα όσπρια,
τα τοματικά προϊόντα, καθώς
και τα κατεψυγμένα λαχανικά,
οι οποίες στο σύνολο τους
πραγματοποιούν στην μετά Co-
vid-19 εποχή το 12,1% του τζί-
ρου του συσκευασμένου τροφί-
μου.

Ποιους 
επιστήμονες αφορά 

η απόφαση
για τα 600 ευρώ 

Στην   στήριξη 166.000 επιστημόνων,
προερχομένους και από τους 6 βασικούς
επιστημονικούς κλάδους ,προχωρά η κυ-
βέρνηση. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους
κλάδους:

•Δικηγόρων
•Γιατρών (συμπεριλαμβανομένων οδον-

τιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού
προσωπικού)

•Μηχανικών / αρχιτεκτόνων
•Οικονομολόγων /Λογιστών
•Εκπαιδευτικών και Ερευνητών, 
δια ενός ανοιχτού προγράμματος, ύψους

180 εκ., με επιταγή κατάρτισης (voucher),
με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτι-
σης.

Το πρόγραμμα θα αποσκοπεί στην ανα-
βάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των
ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό στον αντίστοιχο κλάδο.

Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμέ-
νων θα είναι ύψους 600 ευρώ για έκαστο εξ
αυτών και θα αφορά 100 ώρες τηλεκατάρ-
τισης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί,
σε δύο δόσεις με την ολοκλήρωση έκαστης
διδακτικής ενότητας.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν και πιστοποί-
ηση για τα αντικείμενα κατάρτισης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί άμεσα
από τη Γενική Γραμματεία Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και θα χρηματοδοτηθεί από συγ-
χρηματοδοτούμενους πόρους.

Την απόφαση υπογράφουν ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης,
ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και
ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

ΤΙ  ΕΔΕΙΞΑΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗΤΙ  ΕΔΕΙΞΑΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Τι αγοράζουν οι καταναλωτές Τι αγοράζουν οι καταναλωτές 
εν μέσω πανδημίαςεν μέσω πανδημίας
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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)

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  682
τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο
(240 τ.μ. σπίτι - 452 τ.μ.
Βιοτεχνία) πλησίον της
κεντρικής πλατείας του
χωιρόυ Μεσοχωριό
(νοτίως του Νομού Ηρα-
κλείου) κοντά στον Πύργο
Μονοφατσίου) με πανμο-
ραμική θέα στην Πεδιάδα
των Ελαιώνων Μεσαρά.
Γαλήνιο, φυσικό περιβάλ-
λον. Απόσταση 8 χλμ. από
την παραλία Τσούτσουρα.
Ταχέια και άνετη πρόσβα-
ση από Ηράκλειο λόγω
νέου σύγχρονου οδικου
δικτύου. Τιμή 103.000
ευρώ. Πληρ.  τηλ.
2810251043  (10.00-
14.00) (ΚΩΔ. 84165)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΜΑΛΙΑ: ανατολικά 2

χιλιόμ., κοντά στη θάλασ-

σα με πανοραμική θέα

θαλάσσης, σε μικρό ορο-

πέδιο, 31.000 Μ2  +

5.000 Μ2 + 5.000 Μ2,

επίπεδα με γεώτρηση

παροχής 25 Μ3  / ώρα,

ολόκληρο ή σε τμήματα,

με αυξημένο συντελεστή

δόμησης, κατάλληλο για

φωτοβολταϊκή μονάδα,

αγροτουριστική μονάδα ,

Βίλες-κατατμημένο σε 4

στρ., κάμπινγκ, κατοικίες

διαβίωσης τρίτης ηλικίας,

δίδεται και με leasing, ή με

αντιπαροχή . Τιμή � 8-10,

για τα 5 στρεμ. � 22,- για

τα 31στρεμ. Πληρ.

2810841390 (ΚΩΔ.

82626)

ΟΙΚΟΠΕΔΑ εντός οικισμού

Πατσιδών (άρτια - οικοδο-

μήσιμα) από 300 τ.μ. και

άνω (στα 300 τ.μ. οικοδομή

240 τ.μ. και στα 700 τ.μ.

οικοδομή 560 τ.μ.) Παρο-

χές: δίκτυο ύδρυσης, απο-

χετευτικό δίκτυο ΔΕΗ - ΟΤΕ

στα 20 μ. 130 ευρώ / τ.μ.

Πληρ.  τηλ.  6948930364

(ΚΩΔ. 84167)

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)

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  παραθαλάσσιο

οικόπεδο στην αμμώδη

(πέντε χιλιόμετρα) παρα-

λία Αμμουδάρα 5 χλμ. δυτι-

κά του κέντρου πόλεως

Ηρακλέιου. Εχει έκταση

1.850 τ.μ. με μήκος πλευ-

ράς προς θάλασσα 100

μέτρα, πανοραμική θέα στο

κρητικό πέλαγος, 350 μ.

από το κύμα. Γαλήνιο φυσι-

κό 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)

ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΜ/ΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  σε  νεόδμητη

μικρή πολυκατοικία πολυ-

τελές οροφοδιαμέρισμα

85 τ.μ., (Πλ. Κορνάρου),

Πληρ.  τηλ.  6945333334

(ΚΩΔ. 83348)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρισμα  85
τ.μ. σε μικρή πολυκατοικία
στο Μασταμπά (Πετρακο-
γιώργη και Φοίνικος) σε
άριστη κατάσταση, ημιυπαί-
θριος / μπαλκόνια μπροστά
- πίσω, 2 υ/δ, ενιαίος
χώρος, εντοιχ. ντουλάπες,
κεντρική θέρμανση. Πληρ.
τηλ. 6945333334, ώρες 8-
10 μ.μ. (ΚΩΔ. 82888)

ΠΩΛΕΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ spe-

cialized  hard  rock χρώμα

ματ μαύρο σε άριστη κατά-

σταση. Δισκόφρενα μπρο-

στά και πίσω (v-brake)

ταχύτητες 21 shimano (7

speed). Λάστιχα (ζάντες)

νούμερο 26. Δίνεται μαζαί

με όλο τον εξοπλισμό που

είναι γνήσιος specialized

(κράνος, τσαντάκι σέλας,

θήκη για υγρά και τρόμ-

πα). Φώτα μπροστά και

πίσω, κουδούνι, καθρε-

φτάκι και κλειδαριά. Τιμή

370 ευρώ (συζητήσιμη).

Πληρ. τηλ. 6945972612 κ.

Αναστασία (ΚΩΔ. 83935)

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ  (Αγ.  Μηνά)  -

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα

1ου ορόφου,  50μ από την

στάση πλήρως επιπλωμέ-

νη και με air condition.

Κατάλληλη για σπουδα-

στές. Οδος Θεσ/νικης 18.

Πληρ.  τηλ.  2810252062

και  6944568315 (ΚΩΔ.

81467)

3ΑΡΙΑ

Από  εταιρεία  επεξεργα-
σίας  κρεάτων  στη  ΒΙ.ΠΕ.
ζητούνται κόπτες κρέα-
τος έως 40 ετών. Απο-
στολή βιογραφικού: 
cretanfoodmeat@gmail.c
om 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  ΠΩΛΗΤΗΣ

ανταλλακτικών αυτοκινή-

των με μηχανικές γνώ-

σεις . Πληρ.  τηλ.

2810200747 (ΚΩΔ.

84128)

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)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  έμπειρη  στην

καθαριότητα  αναλαμβά-

νει τον καθαρισμό σπι-

τιών, γραφείων και σκά-

λας επίσης και σίδερο.

Πληρ.  τηλ.  6986658976

(ΚΩΔ. 83980)

Κυρία σοβαρή και υπεύθυ-

νη  με συστάσεις, αναλαμ-

βάνει τον καθαρισμό σπι-

τιών, γραφείων, σκάλες,

εκκλησίες και σίδερο. Θα

απαντηθούν κλήσεις με

αναγνώριση. Πληρ.  τηλ.

6944990103 (ΚΩΔ.

81439)

ΚΥΡΙΑ ΝΕΑ με εμπειρία και

μεγάλωμα 4 παιδιών ανα-

λαμβάνει να προσέχει

μικρά παιδιά και δουλειές

του σπιτιού. Πληρ.  τηλ.

2810322384 (ΚΩΔ.

81754)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕ-

ΑΣ παραθαλάσσιου 32

στρεμ., με αυξημένο συν-

τελεστή δόμησης, 500 μ.

βορειότερα του Παλιόκα-

στρου, με 500 μ. πρόσο-

ψη θαλάσσης δίπλα στην

Εθνική, κατάλληλο για

βίλες, τουριστική μονάδα,

κάμπινγκ, κατοικίες δια-

βίωσης τρίτης ηλικίας.

Πληρ.  τηλ.  2810841390

(από 09.00-12 και 16.00-

20.000) (ΚΩΔ. 81319)

αΤο  κατάστημά  μας  ΖΗΤΑ

&  ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ για

συνεργασία με έμπειρο

ΟΠΤΙΚΟ με όρεξη, να

συνεχίσει μια παράδοση

50 και πλέον ετών στο

χώρο!! Για  πληροφορίες

και  προτάσεις    τηλ.

6944794071

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΑ:

κοπέλα με επάρκεια

σπουδών στην Ιταλία ανα-

λαμβάνει μεταφράσεις.

Πληρ.  τηλ.  6983419376

(ΚΩΔ. 79056)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ  ΓΕΩΤΡΗ-

ΣΕΙΣ καθαρισμούς γεω-

τρήσεων και συναφή

εργασίες. Πληρ.  Πληρο-

φορίες  κ.  Τάσος

6973576836 (ΚΩΔ.

83690)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΕΡΑΣΜΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ γεωτρή-

σεις οριζόντιες και κάθε-

τες για περισσότερο νερό

στη πηγή σας. πέρασμα

αποχέτευσης - σωλήνας

χωρίς σκαψίματα ή σπασί-

ματα κάτω από το σπίτι

σας. Πληρ. κος Παντελής

6944805897 (ΚΩΔ.

83872)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέρι-

σμα στον γ’ όροφο 111

τ.μ. κοντά στο κέντρο.

Διαθέτει δύο μεγάλα

υπνοδωμάτια, καθιστι-

κό, κο υζίνα, μπάνιο,

WC, ηλιόθερμο. Πλήρως

ανακαινισμένο. Πληρ.

τηλ. 6947801432 (ΚΩΔ.

84149)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

ζητείται από εταιρεία

Λιπαντικών - Ανταλλα-

κτικών αυτοκινήτων, με

πολυετή παρουσία στο

χώρο. Θα προτιμηθεί

άτομο με εμπειρία στο

αντικείμενο. Παρέχεται

ασφάλιση και σταθερός

μισθός. Πληρ.  τηλ.

2810311781  και

2810317766 (ΚΩΔ.

84142)

Το  ξενοδοχείο  Orph-

eas  Resort  4* (Adults

only - Half board) στον

Καβρό Αποκορώνου

Χανίων αναζητάει: *

ΒARMAN με γνώση

γερμανικών, * ΜΑΓΕΙ-

ΡΑ κρύας κουζίνας.

Απαραίτητη ξενοδοχει-

ακή εμπειρία. Πληρ.

τηλ.  2825061218.

Αποστολή  βιογραφι-

κών 

applieshr@orpheas

-resort.gr (ΚΩΔ.

84150)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

PERMARIPERMARI

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ
οικιακό προσωπικό

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ • ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Το κατάστημά μας ΖΗΤΑ & ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
για συνεργασία με έμπειρο ΟΠΤΙΚΟ

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

Για πληροφορίες και προτάσεις  τηλ. 6944 794071

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:
Για οποιαδήποτε πληροφορία

2810-282625

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Σταλίδα 
(μετά το Blue Sea) δίχωρη γκαρσονιέρα 

με βεράντα. Προσφέρεται και 
για επαγγελματική χρήση. 

Πληρ. τηλ. 6948873547

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

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

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

Περίληψη: Ανακοίνωση Διακοπής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών και χωριών ότι, για να
εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει δια-
κοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως παρακάτω:
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3/220
08:00-10:00 Στο Δ.Ηρακλείου, στο Ηράκλειο, στις οδούς Αρχ.Μακαρίου από τη
Λ.Σοφ.Βενιζέλου έως την οδό Σκουλάδων, Σακουλιέριδων από την οδό Αρχ.Μα-
καρίου έως την οδό Δαιμονάκιδων, Μελισσινών από την οδό Αρχ.Μακαρίου έως
την οδό Δαμβέργη0δων, Δαμβέργηδων από την οδό Βουρδουμπάδων έως την
οδό Μελισσινών και Σοφ.Βενιζέλου από την οδό Αρχ.Μακαρίου έως την οδό
Εφόδου.
08:00-12:00 Στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, στις οδούς Θεοδ.Ματθαιάκη από
την οδό Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά έως την οδό Ρωμανού Διογένη, Σωσι-
κράτη από την οδό Ματθαιάκη έως την οδό Μακρή καθώς και στην περιοχή
γύρω από το παλιό οινοποιείο ΕΓΣΗ
10:00-13:00 Στις Πατέλλες στις οδούς Ψαρών, Καλαμά, Μάξιμου Μαργουνίου
και Κρητών Αγωνιστών.
11:00-14:00 Στις Πατέλλες στην περιοχή όπισθεν του νεκροταφείου Πατελών
και στην οδό Ναυσικάς μετά παρόδων.
11:00-15:00 Στην ε.ο. Ηρακλείου - Μοιρών στην περιοχή του κόμβου Σταυρα-
κίων και του αρδευτικού Γιαννακάκη
13:00-16:00 Στην Ε.Ο. Ηρακλείου Μοιρών, στην περιοχή της επιχείρησης FIAT
- Νάθενας, καθώς και σε όλα τα αντλιοστάσια και Φ/Β πάρκα των παραπάνω
περιοχών
13:00-16:00 Στον Πόρο στις οδούς Λαγκαδά, Ελλησπόντου και Σόλωνος.
ΤΡΙΤΗ 31/3/2020
08:00-11:00 Στο Δ.Ηρακλείου, στο Ηράκλειο, στο Καμαράκι στη Λ.Καλοκαιρι-
νού από την οδό Ζαμπελίου έως την οδό Καζάνη, Ψαρομηλίγκων από την οδό
Ευγενικού έως την οδό 1770, Γιαμαλάκη από την οδό Δοϊράνης έως την οδό
Αποκωρόνου.Επίσης στις οδούς Αποκορώνου, Αρχοντοπούλου, Δοϊράνης, Τσα-
κίρη, Γαλάτειας Καζαντζάκη, 1770, Βλαστών, Ανδρ.Κρήτης, Μουρέλου και Μι-
χελιδάκη.
08:00-11:00 Στο Δ.Ηρακλείου, στις Μεσαμπελιές, στις οδούς Εθνομαρτύρων
από Μεσήνης μέχρι Μυριοκεφάλων και στις οδούς Μεσήνης, Μυριοκεφάλων,
Δήλου, Βεργίνας, Φώσκολου, Ανεξαρτησίας, Νεμέας καθώς και σε τμήμα της
οδού Παπαπέτρου Γαβαλά προς την οδό Εθνομαρτύρων.
08:00-11:00 Στη λεωφ.Παπαναστασίου από την οδό Παρσκευοπούλου έως την
οδό Έλλης Αλεξίου μετά παρόδων.
10:00-13:00 Στις Πατέλλες στην περιοχή της εκκλησίας της Αγίας Άννας και
στη λεωφ. Ενθ. Αντίστασης από την οδό Καλαμά μέχρι την οδό Ιτάνου. Επίσης
στην οδό Μονής Αρετίου.
10:00-13:00 Στην Αμμουδάρα, στην περιοχή πλησίον της επιχείρησης Bravo και
στην περιοχή της συμβολής των οδών Ελ Γκρέκο και Εθν.Αντιστάσεως.
10:00-14:00 Στο Ατσαλένιο στις οδούς Γρανικού, Ιακωβίδη, Πόντου και Καλλι-
πόλεως από την οδό Γύζη έως την οδό Καρατάρη.
12:00-15:00 Στην περιοχή του ΚΤΕΛ Ηρακλείου, στη λεωφ.Ικάρου από την οδό
Τίτου Γεωργιάδη μέχρι την οδό Πεδιώτη και στις οδούς Πεδιώτη, Ανθεμίου και
στην οδό Τίτου Γεωργιάδου από την λεωφ.Ικάρου έως την οδό Ανθεμίου.
13:00-15:00 Στον Ξηροπόταμο, στις οδούς Υμηττού, Ταϋγέτου, Πατσίδερου
μετά παρόδων καθώς και στις οδούς Α. Σβάϊτσερ από Λαέρτη μέχρι Μπεργαδή,
Λαέρτη, Αγγέλου, Εμ. Ανδρόνικου και Μπεργαδή
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4/2020
08:00-12:00 Στο Δ.Φαιστού, στις Μοίρες, σε όλο το κέντρο των Μοιρών, βόρεια
του ΟΤΕ
08:30-12:00 Στο χωριό Πιτσίδια του Δ.Φαιστού στην περιοχή της οικίας Φασου-
λάκη Ιωάννης.
11:30-15:00 Στο χωριό Πιτσίδια, στην παραλία, στη θέση Κομμός, στην περιοχή
του camping.
12:00-16:00 Στο Δ.Φαιστού, στο Τυμπάκι, στην περιοχή γύρω από οβελιστήριο
Μπουρνέλη, στη διασταύρωση προς Λαγολιό
ΠΕΜΠΤΗ 2/4/2020
08:00-11:00 Στο Δ.Ηρακλείου στον Κατσαμπά στη λ.Ικάρου από την οδό Δημο-
κρίτου έως την οδό Δημοσθένους επίσης στις οδούς Οδυσσέως και Βέντρης
08:00-15:00 Στο χωριό Βούτες στις περιοχές, της εισόδου του χωριού, στο
πρατήριο υγρών καυσίμων, του κέντρου των Βουτών, του Γηπέδου, της δεξα-
μενής Βουτών, της εξόδου του χωριού στο ελαιουργείο, των οικιών Φραντζε-
σκάκη μετά τις Βούτες στη διακλάδωση προς Πετροκεφάλι και του
χοιροστασίου Αλογδιανάκη.
14:00-15:00 Στη λεωφ. Δημοκρατίας από τη λεωφ. Α. Παπανδρέου έως τη
λεωφ. Χαρ. Τρικούπη, λοχαγού Καραγιάννη από την οδό Αθηνάς μέχρι τη λεωφ.
Δημοκρατίας και στην οδό Μηλιαράκη από την οδό Ρόδων έως τη λεωφ. Δημο-
κρατίας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/4/2020
08:00-10:00 Στο Δ. Φαιστού, στις Μοίρες, στις περιοχή από την έξοδο των Μοι-
ρών έως την ξυλαποθήκη στο δρόμο προς Πετροκεφάλι και στις περιοχές των
ελαιουργείων Μανασάκη, Λιονταράκη και Ντυσπιράκη, και στην περιοχή των
επιχειρήσεων Μπετόν Μεσσαράς, Γεωργιλαδάκη, καθαριστήριο Κουμαντάκη,
Κουνδουράκη, Ασκοξυλάκη και Μανουσουδάκη. Στις εγκαταστάσεις του βιο-
λογικού καθαρισμού Πετροκεφαλίου και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιο-
στάσια των παραπάνω περιοχών.
08:00-13:00 Στο Δ. Φαιστού, στις Μοίρες, στις περιοχές βορειοανατολικά από
το δρόμο της Γαλιάς μέχρι τη μέση των Μοιρών και στις περιοχές του ελαιουρ-
γείου Φανουράκη, του Γενικού Λυκείου Μοιρών, του Ερυθρού Σταυρού Μοιρών,
του φούρνου Χριστοφή, της εκκλησίας Αγ. Παρασκευής και της πλατείας Μοι-
ρών και σε όλες τις επιχειρήσεις των παραπάνω περιοχών.
13:00-15:00 Στο χωριό Αγ. Δέκα του Δ. Γόρτυνας, στην περιοχή του κέντρου
διασκέδασης Σπυριδάκη (ΝΕΡΑΪΔΑ), των επιχειρήσεων κρεάτων Χατζηδάκη και
των μαρμάρων Καμπουράκη. Στο Καστέλι, στην περιοχή του ελαιουργείου
Τσαγκαράκη και στις περιοχές των αντλιοστασίων Τσαγκαρουδάκη, Βολακάκη,
Δασκαλάκη και Χαλκιαδάκη.
13:00-15:00 Στο Δ. Φαιστού, στις Μοίρες, στην περιοχή Καλό Νερό.

Παύλος Βαρδουλάκης
Διευθυντής Περιοχής Ηρακλείου

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Δ/νση : Αγίας Παρασκευής & Ναυάρχου Νέαρχου 1, 
Λιμάνι Χερσονήσου Τ.Κ.:70014 ΤΉΛ.: 28970 29202
FAX.: 28970 29201 Ηλεκτρ. διεθ/νση: ltherson@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Το Δημοτκό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου, σύμφωνα με την υπ' αριθμό

05/2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ω8ΝΟΡ0Ε-ΤΚ8) του Διοικητικού Συμβουλίου του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, προκηρύσσει σε πλειοδοτική φανερή,
προφορκή, δημοπρασία την παραχώρηση της απλής χρήσης τμήματος αιγια-
λού, της παρακάτω θέσης:

ΘΕΣΗ: No 4
ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ: Έμπροσθεν επιχείρησης ΜΑΝΟΣ (Σαλούστρου Εμμα-

νουήλ)
ΟΡΙΑ: Ανατολικό όριο εξέδρας επιχείρησης Τσαγκαράκη Ιωάννη και ΣΙΑ ΟΕ

(New York), μέχρι το δυτικό όριο εξέδρας επιχείρησης ΡΙΤΖΑΚΗΣ.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: ομπρέλες, καρέκλες
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ: 2.025,00�€ (εμβαδόν παραλίας 135,00τ.μ. με κόστος ανά τ.μ.

15,00�)
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Χερσονήσου Αγίας Παρασκευής 1 & Ναυάρχου Νέαρχου, Λιμάνι Χερσονή-
σου, στις 03 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και επαναληπτική αν χρειασθεί
(αν η πρώτη δημοπρασία αποβεί άγονη), στις 10Απριλίου 2020, ημέρα Παρα-
σκευή από 11.00 π. μ. έως 11.30 π.μ. (και τις δύο φορές) ενώπιον της ορισθεί-
σας Επιτροπής (σύμφωνα με την υπ' αριθμό 05/2020 απόφαση (ΑΔΑ:
6Ω8ΝΟΡ0Ε-ΤΚ8) Διοικητικού Συμβουλίου).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται, στο ποσό των 202,50€, για τη θέση No 4,
με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων η οποία θα απευθύνεται στο Δημοτικό Λμενικό Ταμείο Χερ-
σονήσου (Ν.Π.Δ.Δ.).

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου
(Αγ. Παρασκευής & Ναυάρχου Νεάρχου 1, Λιμένας Χερσονήσου) τηλ.
2897029202.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΑ: ΩΙΙΜΟΡ0Ε-ΟΒΠ
ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 27.03.2020

Αρ. πρωτ. : 390
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Φαν’τ Σχιπ: «Να 
μείνουμε ενωμένοι» 

Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Τζον
Φαν’τ Σχιπ για την κατάσταση που
έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα,
αλλά και παγκοσμίως εξαιτίας του
κοροναϊού. Ο Ολλανδός ομοσπον-
διακός τεχνικός υπογράμμισε πως
είναι σημαντικό να μείνουν όλοι
ενωμένοι αυτές τις δύσκολες στιγ-
μές: «Σε περιόδους αβεβαιότητας,
φόβου και ταλαιπωρίας είναι ση-
μαντικό να μείνουμε ενωμένοι σαν
ομάδα. Είμαι ευγνώμων να είμαι ο
προπονητής της Εθνικής και να ζω
στην Ελλάδα. Είμαστε όλοι μαζί σε
αυτό. Διάβασα το εξής ρητό του

Απόλλωνα: "Υποθέτω ότι το σκοτάδι εξυπηρετεί έναν σκοπό,
για να μας δείξει ότι υπάρχει λύτρωση μέσα από το χάος". Πι-
στεύω σε αυτό. Νομίζω ότι αυτή είναι η βάση της ελληνικής
μυθολογίας».

ΕΠΟ

Αναβλήθηκε και τυπικά
η Γενική Συνέλευση
Την αναβολή της προγραμματισμένης για τις 10 Απριλίου Γε-
νικής Συνέλευσης, ανακοίνωσε όπως αναμενόταν η ΕΠΟ. «Η
Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων  της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας, σε πλήρη εφαρμογή των μέτρων που ελήφθη-
σαν από την Πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας
λόγω της εξάπλωσης του covid-19, αποφάσισε την επ’ αόριστο
αναβολή της προγραμματισθείσας για τις 10/04/2020 Γενι-
κής Συνέλευσης των Ενώσεων – μελών της. Η Γενική Συνέ-
λευση θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα οριστεί
όταν το επιτρέψουν οι επικρατούσες συνθήκες».

ΠΣΑΚ

Προσφέρει χρήματα
για τα νοσοκομεία 
Χρήματα προκειμένου να καλυφθούν ορισμένες από
τις ανάγκες των νοσοκομείων, προσφέρουν οι Έλλη-
νες μπασκετμπολίστες, όπως έκανε γνωστό ο ΠΣΑΚ,
τονίζοντας ότι η σχετική κατάθεση θα πραγματοποι-
ηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.
Στην ανακοίνωσή του, το συνδικαλιστικό όργανο των
παικτών αναφέρει: «Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοι-
βομένων Καλαθοσφαιριστών, ενημερώνει πως θα
προσφέρει στο Υπουργείο Υγείας ένα σημαντικό
ποσό από το ταμείο αλληλοβοήθειας, για τις ανάγκες
των νοσοκομείων, λόγω των ελλείψεων που υπάρ-
χουν αυτές τις δύσκολες ημέρες, με τα συνεχή κρού-
σματα του κοροναϊού. Συνεχίζουμε να «φωνάζουμε»
πως το μπάσκετ έρχεται σε δεύτερη μοίρα και προέχει
η υγεία όλων μας. όποιο από τα μέλη μας, άλλος
αθλητής ή συνάνθρωπος μας θέλει να βοηθήσει, μπο-
ρεί να επικοινωνήσει με τον Γενικό Διευθυντή του
Συνδέσμου Κώστα Αλεξανδρίδη (6975888708)».

ΕΠΣΗ

Περαστικά στον
πρόεδρο του Πόρου
Ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ Νίκος Τζώρτζογλου και σύσ-
σωμο το Δ.Σ. της τοπικής Ένωσης, εύχονται περαστικά
και ταχεία ανάρρωση στον πρόεδρο του Πόρου Γιάννη
Ασσαριωτάκη.  «Ευχόμαστε να ξεπεράσει γρήγορα το
πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να επιστρέψει
υγιής και δυνατός κοντά στην οικογένειά του», ανα-
φέρει η ανακοίνωση της ΕΠΣΗ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σκάκι και κοροναϊός

Σ’ αυτό το δύσκολο καιρό μένουμε με τα παιδιά μας στο
σπίτι. Είναι δύσκολο όλη μέρα να τους λέμε “διάβασε”.
Θα μελετήσουν με πρόγραμμα, θα κάνουν μαθήματα με
σκάιπ, θα ζωγραφίσουν, θα μπουν στο δίκτυο, θα παί-
ξουν, θα τσακωθούν. Θα αλλάξουν διάθεση πολλές
φορές τη μέρα. Μια πολύ καλή ενασχόληση είναι το
σκάκι. Μια ενασχόληση του νου που θα τα κάνει να κα-

θηλωθούν με ευχαρί-
στηση. Να παίξουν
ζωντανά στο δίκτυο.
Να παίξουν δύο δύο
στο δωμάτιο, στη σκα-

κιέρα. Να λύσουν ασκήσεις. Να αναλύσουν μια παρτίδα
μέσα από βιβλίο. 
Το σκάκι διώχνει το άγχος, ανεβάζει το ενδιαφέρον
για δημιουργικότητα, προκαλεί συγκέντρωση του νου
και καλή διάθεση. Το σκάκι θα τα κάνει να ξεχάσουν
λίγο το κλείσιμο τους και το ότι τους λείπουν οι φίλοι
τους. 
Μέσα στο μήνα που μας πέρασε έγινε μια πολύ ωραία
εκδήλωση τα Φραγκιαδάκεια. Η εκδήλωση αυτή επανα-
λαμβάνεται κάθε χρόνο την ίδια εποχή, με πρωτοβουλία
της Σκακιστικής Ακαδημίας Χερσονήσου (Σ.Α.Χ) δια
της προέδρου της κ. Πόπης Παρλαμά Φραγκιαδάκη και
συνδιοργανωτή το Σκακιστικό Όμιλο Ηρακλείου. Φέτος
ειδικά, η εκδήλωση ήταν πρωτοποριακή διότι πρώτον φι-
λοξενήθηκε στη θαυμάσια αίθουσα του ξενοδοχείου
Gouves Park, ιδιοκτησίας Κώστα και Στέλλας Τρυπάκη
και δεύτερον διότι πήραν μέρος μεταξύ όλων των
άλλων, μικρών και μεγάλων, τα νήπια από τον πολυ-
βραβευμένο βρεφονηπιακό σταθμό που είναι στον
Ανισσαρά «τα Ζουζουνάκια».
Η εκδήλωση πήρε περισσότερο χαρακτήρα γιορτής και
λιγότερο αγώνων. Οι μικροί παίκτες από «τα Ζουζουνά-
κια» ανταποκρίθηκαν και έπαιξαν για πρώτη φορά μέσα
στις άσπρες σκακιστικές μπλούζες και τα σκακιστικά
καπέλα τους, που τους χορήγησε το σχολείο τους. Το
σκάκι είναι δύσκολο άθλημα του νου, αλλά είναι με-
γάλη επιτυχία να προσεγγίσεις τα παιδιά και να τα κά-
νεις να το αγαπήσουν. Η φαντασία ενός ακούραστου
πολέμου του μυαλού, η ενέργεια που διοχετεύεται στο
τραπέζι των συνδυασμών, η πρωτοβουλία και ευθύνη
που αναλαμβάνει κάθε μικρό παιδάκι μόνο του την ώρα
της παρτίδας, χωρίς τη βοήθεια κα την υπόδειξη του
γονέα, συναρπάζουν το νήπιο. 
Η προσέγγιση του προπονητή στο μικρό παιδί, απαιτεί
μεγάλη προσοχή και εκπαιδευτική γνώση και μαεστρία.
Είναι πολύ δυσκολότερο ο προπονητής να καταφέρει
όλα τα παιδιά που θα αναλάβει να αγαπήσουν το σκάκι
και να ασχοληθούν, από το να προσπαθεί να αναδείξει
ένα ταλέντο. 
Πάντως το σκάκι προχωρά πολύ καλά στην Κρήτη. Μα-
κάρι να βγούμε από αυτή την περιπέτεια αλώβητοι και
να ζήσουμε πάλι όλοι μαζί οι σκακιστές, όλων των σκα-
κιστικών σωματείων, τις ευτυχισμένες στιγμές των σκα-
κιστικών μας συγκεντρώσεων.

Την ευκαιρία να ανταλλά-
ξουν απόψεις με τον
κόσμο, με χαλαρή φυσικά

διάθεση, «σπάζοντας» τη μονοτο-
νία που όλοι μας βιώνουμε κλει-
σμένοι στο σπίτι, είχαν χθες οι
Δημήτρης Σωτηρίου και Νίκος Κο-
ροβέσης που άνοιξαν την αυλαία
των live chat μέσα από τον επί-
σημο λογαριασμό της ΠΑΕ ΟΦΗ
στο instagram.
Περισσότεροι από 200 φίλαθλοι
της κρητικής ομάδας, ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα, «ανακρίνοντας»,
δύο από τους πιο σταθερούς σε
απόδοση παίκτες της ομάδας του
Γιώργου Σίμου στο φετινό πρωτά-
θλημα.
Μερικές από τις πιο χαρακτηριστι-
κές απαντήσεις τους:
-Ποιο ήταν το καλύτερο φετινό
ματς του ΟΦΗ;
Σωτηρίου: «Σίγουρα αυτό με τον

ΠΑΟ στο ΟΑΚΑ. Είναι σημαντικό
ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί σχεδόν
σε κάθε παιχνίδι»
Κοροβέσης: «Πιστεύω το 3-0 με τη
Λαμία που μας έβαλε στα πλέι οφ.
Συνεχίζουμε τη δουλειά για να γί-
νουμε ακόμα καλύτεροι».
-Σε ποιο ματς κάνατε τη χειρό-
τερη εμφάνιση; 
Σωτηρίου: «Με τον ΠΑΟΚ δεν παί-
ξαμε καλά. Και με ΑΕΛ, ΑΕΚ σε
ένα ημίχρονο».
Κοροβέσης: «Το ματς με τον
ΠΑΟΚ στην Τούμπα ήταν το χειρό-
τερό μας»
-Ποιο ήταν το καλύτερο γκολ που
έβαλε η ομάδα:
Σωτηρίου: «Νομίζω αυτό του Φιγ-
κεϊρέντο στο ματς με τον Παναθη-
ναϊκό όπου αλλάξαμε πολλές
πάσες»
Κοροβέσης: «Το γκολ του Ναμπί
με τη Λαμία, ήταν το πιο θεαμα-

τικό»
-Τι γνώμη έχετε για τον κόσμο
του ΟΦΗ; 
Κοροβέσης: «Δημιουργεί φαντα-
στική ατμόσφαιρα, μας βοήθησε
πολύ σε όλα τα παιχνίδια»
Για το μέλλον τους στον ΟΦΗ, αμ-
φότεροι τόνισαν ότι έχουν συμβό-
λαιο και ότι θέλουν να
παραμείνουν στην ομάδα.
Τέλος, αφού υπογράμμισαν ότι τη-
ρούν ευλαβικά τα μέτρα πρόληψης,
τόνισαν ότι ανυπομονούν να επι-
στρέψουν στις προπονήσεις και ευ-
χαρίστησαν τους γιατρούς και τους
νοσηλευτές για την τεράστια μάχη
κατά του κοροναϊού που δίνουν
στη χώρα μας.
Να τονίσουμε ότι η επικοινωνία
αυτή των ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ
με τον κόσμο, θα συνεχιστεί τις
επόμενες μέρες, με «ζευγάρια»
που σύντομα θα ανακοινωθούν.

Υπέρ της αναδιάρθρωσης του πρωτα-
θλήματος και της συνένωσης της Super
League 2 και της Football League σε
δύο ομίλους των 14 ομάδων, τάχθηκε
το μέλος του Δ.Σ. της ΕΠΟ και πρό-
εδρος της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, Πανα-
γιώτης Διακοφώτης, με ραδιοφωνικές
του δηλώσεις. Αυτό άλλωστε ζητούν
και οι περισσότερες ομάδες των δύο
κατηγοριών.
«Πιστεύω ότι και η πολιτεία μπορεί να
στηρίξει μια πιθανή αναδιάρθρωση των

κατηγοριών. Να καταργηθεί η Super Le-
ague 2 και να πάμε σε δυο ομίλους
των 14 ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι δεν
θα πέσει κανείς από τη φετινή Football
League και θα ανεβούν και οι οκτώ
πρωταθλήτριες ομάδες από τη Γ’
Εθνική. Η πολιτεία για να διασφαλίσει
μια ποιότητα, μπορεί να ζητήσει από τις
ομάδες να καταθέσουν τους φακέλους
αδειοδότησης και όποια δεν έχει τις
προϋποθέσεις, να πέφτει στη Γ’
Εθνική», τόνισε ο κ. Διακοφώτης και

έδωσε διευκρινίσεις για το πώς θα ξε-
καθαρίσουν οι πρωταθλητές της Γ’
Εθνικής αλλά και οι ομάδες που θα
υποβιβαστούν, στην περίπτωση που δεν
ολοκληρωθούν τα φετινά πρωταθλή-
ματα:
«Μπορεί να γίνει ίσως αυτό που συ-
νέβη και πριν κάποια χρόνια με παιχνί-
δια μπαράζ μέσα στον Αύγουστο ή
μέσα στον Ιούνιο. Να είναι παιχνίδια
μπαράζ μεταξύ των ομάδων που έχουν
βαθμολογικό ενδιαφέρον είτε για τον

άνοδο, είτε για τον υποβιβασμό. Ας μην
ξεχνάμε ότι η Γ’ Εθνική για να τελει-
ώσει, απαιτεί ακόμα 9 αγωνιστικές, αν
βάλουμε μέσα και τα μπαράζ. Και δύο
εβδομάδες που θα πρέπει να δοθεί πε-
ρίοδο προετοιμασίας στις ομάδες; Θα
πάμε πολύ πίσω. Και δεν μπορούμε να
πούμε ότι είναι εύκολο να παίζουν Τε-
τάρτη – Κυριακή – Τετάρτη γιατί πρέπει
να υπολογίσουμε και τις νησιωτικές
ομάδες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγ-
ματα».

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Ο ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΟ

Διακοφώτης: «Να γίνει μία κατηγορία η SL2 και η FL» 

Άνοιξαν την καρδιά τους στους φιλάθλους οι Σωτηρίου και Κοροβέσης

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΦΗ ΣΤΟ INSTAGRAM

«Καλύτερα ματς 
με ΠΑΟ και Λαμία»

Μαίρη Βασιλακάκη
Γράφει η:
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ΕΑΚΗ: «Να βάλουμε μπροστά το εμείς από το εγώ»
Ευκαιρία ανασύνταξης δυνά-
μεων χαρακτηρίζει η διοι-
κούσα επιτροπή του ΕΑΚΗ,
την παύση κάθε δραστηριότη-
τας λόγω κοροναϊού. Οι πα-
ράγοντες του Εθνικού
Αθλητικού Κέντρου Ηρα-
κλείου, πραγματοποίησαν την
πρώτη τους τηλεδιάσκεψη,
παρουσία και του υφυπουρ-
γού αθλητισμού κ. Αυγενάκη,
κατά την οποία επεσήμαναν
την ανάγκη να τους… μιμη-
θούν τα σωματεία, προκειμέ-
νου να γίνει μία ωφέλιμη
ανταλλαγή απόψεων.

Στην ανακοίνωσή της, η διοι-
κούσα επιτροπή του ΕΑΚΗ
αναφέρει: «Η εμφάνιση του
κοροναϊού στην Ελλάδα ήταν
η αφορμή να σταματήσει η
λειτουργία των εγκαταστά-
σεων και του ΕΑΚΗ. Αυτό
που σίγουρα δεν κατάφερε ο
ιός, είναι να σταματήσει η
επικοινωνία και η συνέχιση
του προγραμματισμού της Δι-
οικούσας. Εκμεταλλευόμενοι
την τεχνολογία, παρουσία και
του υφυπουργού αθλητισμού
πραγματοποιήσαμε την πρώτη
digital συνεδρίαση στην

οποία συζητήθηκε ο τρόπος
που θα πρέπει να δράσουμε
με τις νέες αυτές συνθήκες
για την υλοποίηση των εργα-
σιών για το έτος 2020. Σε
αυτές τις πρωτόγνωρες και
συνάμα δύσκολες καταστά-
σεις που ζούμε πιστεύουμε
ότι η επικοινωνία, η συμπόνια
και η αγάπη στον συνάν-
θρωπο είναι το μεγαλύτερο
δώρο που μπορούμε να κά-
νουμε προκειμένου να αντα-
πεξέλθουμε όλοι.
Προτείνουμε στα σωματεία,
στους συλλόγους γονέων να

έρθουν σε επικοινωνία με-
ταξύ τους να ανταλλάξουν
ιδέες, σκέψεις. Είναι μια ευ-
καιρία, να αναθεωρήσουμε
να ανασυνταχθούμε και να
βάλουμε μπροστά το ΕΜΕΙΣ
από το ΕΓΩ.
Ως Διοικούσα, θα επιδιώ-
ξουμε το αμέσως επόμενο
διάστημα να επικοινωνή-
σουμε διαδικτυακά με όλους,
σωματεία, γονείς και γιατί όχι
και με αθλητές.
Είμαστε η οικογένεια του
ΕΑΚΗ και όλοι μαζί θα τα κα-
ταφέρουμε.Μένουμε Σπίτι». Από την τηλεδιάσκεψη του ΕΑΚΗ

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ προτίθεται να αποζη-
μιώσει τους φιλάθλους της, εάν
η αγωνιστική περίοδος στην Αγ-
γλία δεν ολοκληρωθεί ή εάν οι
υπόλοιποι αγώνες, διεξαχθούν
κεκλεισμένων των θυρών λόγω
της πανδημίας του κοροναϊού.
Οι διοικούντες τον ιστορικό σύλ-
λογο, ανακοίνωσαν ότι οι φίλα-
θλοι της ομάδας που κατέχουν
εισιτήρια διαρκείας, θα μπορού-
σαν είτε να πάρουν πίσω τα χρή-
ματα τους, είτε να έχουν
έκπτωση για τους αγώνες της
νέας αγωνιστικής περιόδου. Από
την Γιουνάιτεντ ανακοινώθηκε
ότι όλα τα εισιτήρια θα είναι έγ-
κυρα εάν η τρέχουσα σεζόν επα-
ναρχίσει και οι αγώνες
διεξαχθούν κανονικά, ενώ υπεν-
θυμίζεται, πως η Premier Lea-
gue έχει διακοπεί από τις 13
Μαρτίου και τουλάχιστον μέχρι
τις 30 Απριλίου.

Αναστολή συμβολαίων
και παύση πληρωμών
στην Ατλέτικο

Σε προσωρινή διακοπή όλων των
ισχύοντων συμβάσεων εργα-
σίας με ποδοσφαιριστές, τεχνικό
επιτελείο και υπαλλήλους, προ-
χωρά η Ατλέτικο Μαδρίτης, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του
διευθύνοντα συμβούλου, Μιγκέλ
Άνχελ Χιλ Μαρίν.
Ο ισπανικός σύλλογος αξιοποιεί

τη δυνατότητα που του δίνει ο
νόμος σε περίπτωση ανωτέρας
βίας και αναστέλλει την ισχύ
όλων των συμβάσεων εργασίας,
λόγω της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης στην οποία έχει τεθεί η
χώρα, που πλήττεται από την
πανδημία του κοροναϊού.

Δίνουν μέρος του 
μισθού τους για τις
ανάγκες του συλλόγου 
Οι ποδοσφαιριστές της Σάλκε δί-
νουν μέρος του μισθού τους για
να βοηθήσουν την ομάδα τους
στον καιρό της κρίσης του κορο-
ναϊού, όπως συνέβη σε άλλες
ομάδες της Bundesliga αυτήν
την εβδομάδα. Το επαγγελματικό
προσωπικό του συλλόγου από το
Γκελζενκίρχεν κατέληξε σε συμ-
φωνία με τη διοίκηση για «να
παραιτηθεί εν μέρει από τους μι-
σθούς και τα επιδόματά του και,

πέραν τούτου, να δεχθεί την
αναβολή της καταβολής μέρους
των μισθών μέχρι τις 30 Ιου-
νίου», ανέφερε η Σάλκε. Οι διοι-
κητικοί ηγέτες, ο προπονητής και
το προσωπικό δήλωσαν ότι κι
αυτοί θα αποδεχθούν ανάλογη
συμφωνία. Αναλυτικά στοιχεία
δεν δόθηκαν, αλλά η οικονομία
που θα γίνει «θα είναι της τά-
ξεως εκατομμυρίων» και θα επι-
τρέψει στην ομάδα, η οποία
απασχολεί περισσότερους από
600 ανθρώπους, να αντιμετωπί-
σει τα προβλήματα ταμειακών
ροών που προέκυψαν από την
παύση της αγωνιστικής δραστη-
ριότητας.

Giannis: «Δεν είμαι 
καλύτερος από τον
Τζόρνταν» 
Σε ερωτήσεις του κόσμου απάν-
τησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο,

κατά τη διάρκεια live στο insta-
gram. 
Ο Giannis δέχθηκε πολλές ερω-
τήσεις ενώ όταν ρωτήθηκε αν
είναι καλύτερος του Μάικλ
Τζόρνταν απάντησε: «όχι, δεν
είμαι καλύτερος από τον Τζόρν-
ταν». Πιο συγκεκριμένα:
Για το ποιοι είναι οι αγαπημένοι
του παίκτες είπε: Μάικλ Τζόρν-
ταν, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν
Ντουράντ, Κέβιν Γκαρνέτ, Κόμπι
Μπράιαντ, Μάτζικ Τζόνσον, Στεφ
Κάρι, Ντάμιεν Λίλαρντ.
Για το ποιοι θεωρεί ότι είναι οι
καλύτεροι παίκτες όλων των
εποχών είπε: ΛεΜπρόν, Τζόρν-
ταν, Κόμπι, Μάτζικ, Σακίλ Ο'Νιλ
και Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ.
Για το ποιοι θεωρεί ότι είναι οι
καλύτεροι αμυντικοί στο ΝΒΑ
είπε: Πολ Τζορτζ, Πάτρικ Μπέ-
βερλι, Μάρκους Σμαρτ, Μπρουκ
Λόπεζ.
Για την καλύτερη στιγμή της κα-
ριέρας του είπε: όταν οι Μπακς
απέκλεισαν τους Πίστονς στα
περσινά playoffs γιατί ήταν η
πρώτη φορά που πέρασε τον
πρώτο γύρο.
Για το ποιες ομάδες παρακο-
λουθούσε στο ΝΒΑ όταν ήταν
μικρός είπε: Τους Λέικερς λόγω
Κόμπι και τους Μπουλς λόγω
Τζόρνταν.
Και τέλος για το ποιοι είναι οι
καλύτεροι ποδοσφαιριστές σύμ-
φωνα με τον ίδιο είπε: Ροναλν-
τίνιο και Εμπαπέ.

ΔΙΕΘΝΗ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΛΕΤΙΚΟ- ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟΥΣ 
ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΣΑΛΚΕ 4 ΠΟΙΟΥΣ ΘΕΩΡΕΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ

Η Γιουνάιτεντ θα αποζημιώσει τους φιλάθλους της  

Θετικά φαίνεται να βλέπει η Πολιτεία το αίτημα
των τριών επαγγελματικών Λιγκών της χώρας
μας (Σούπερ Λιγκ, Σούπερ Λιγκ 2, Football
League) για την ένταξη των ποδοσφαιριστών
στην ευνοϊκή ρύθμιση για τα 800 ευρώ που δι-
καιούται κάθε εργαζόμενος που αναγκαστικά
δεν δουλεύει αυτή την εποχή λόγω κοροναϊού.

Στην απαντητική του επιστολή, ο Λευτέρης Αυ-
γενάκης επισημαίνει ότι σωστά οι Λίγκες
απευθύνθηκαν και στον Υπουργό Εργασίας, κ.
Βρούτση, καθώς είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος
για τα εν λόγω ζητήματα, όπως είναι το πρό-
βλημα που έχει δημιουργηθεί. Πρόβλημα που
έχει να κάνει με την ένταξη των ποδοσφαιρι-

στών στο μέτρο αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
λόγω της μη καταχώρισης των προσλήψεών
τους στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Ο
υφυπουργός αθλητισμού ζήτησε από τις διορ-
γανώτριες αρχές και τα σχετικά έγγραφα περί
της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταχώρι-
σης της πρόσληψής των ποδοσφαιριστών τους.

«Παραμένουμε σε επικοινωνία, προκειμένου
να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα και να
ενισχύσουμε την αλληλεγγύη, στο πλαίσιο
της κοινής προσπάθειας για την αντιμετώπιση
της πανδημίας του κοροναϊού και των επιπτώ-
σεων της», καταλήγει στην επιστολή του ο
υφυπουργός αθλητισμού. 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΓΕΝΑΚΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΛΙΓΚΩΝ 

Θετική η Πολιτεία για τα 800 ευρώ των παικτών 

Ενδιαφέρεται για τους φιλάθλους της η Γιουνάιτεντ
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Τι πληρώνει για νοσήλια 
Καμιά υπερχρέωση δεν υφίσταται στην τιμή για την

ημερήσια αποζημίωση για τις ΜΕΘ με βάση τα Κλειστά
Ελληνικά Νοσήλια. Στην τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβά-
νεται το μισθολογικό κόστος, όπως άλλωστε προκύπτει
και από την αποζημίωση στα δημόσια νοσοκομεία.

Η αποζημίωση που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ ανέρχεται
στο 100% των ΚΕΝ και του νοσηλίου για ημερήσια νο-
σηλεία σε ΜΕΘ, ενώ η μισθοδοσία του προσωπικού
τους καλύπτεται ορθά από τον προϋπολογισμό μισθο-
δοσίας των δημοσίων υπαλλήλων.

Κατάλαβαν την… Τουρκία
Τώρα το κατάλαβαν. «Η Τουρκία κατηύθυνε τα επεισόδια στα ελληνικά

σύνορα» αναφέρει το γερμανικό περιοδικό Spiegel επικαλούμενο πλη-
ροφορίες της γερμανικής μυστικής υπηρεσίας για εξωτερικές υποθέσεις.
Το γερμανικό περιοδικό αναφέρει συγκεκριμένα:«Σύμφωνα με πληροφορίες

του Spiegel, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών (BND) έχει στοιχεία ότι
η Τουρκία πυροδότησε εσκεμμένα τα επεισόδια στα ελληνικά σύνορα πριν από
τέσσερις εβδομάδες».

Το έγραψε σε…χαρτί υγείας
Μάθατε για τη γυναίκα, στα Χανιά, που έκλεισε την κόρη της στο πορτ παγκάζ

του αυτοκινήτου για να γλιτώσει το πρόστιμο λόγω κοροναϊού.
Αλλά ένα εξίσου παράδοξο περιστατικό συνέβη και  στο κέντρο
της Αθήνας, όταν αστυνομικοί έκαναν έλεγχο σε οδηγό αυτοκι-
νήτου.   Όταν του ζήτησαν να επιδείξει την σχετική βεβαίωση με-
τακίνησης, ο οδηγός εμφάνισε μια δήλωση που είχε γράψει πάνω
σε χαρτί υγείας, όπου με στυλό σημείωνε πως πήγαινε για ψώνια.
Οι αστυνομικοί επέβαλαν στον οδηγό πρόστιμο ύψους 150
ευρώ, καθώς δεν προβλέπεται πουθενά η βεβαίωση με τη χρήση

χαρτιού τουαλέτας. 

Θα προχωρήσουν 
οι κατεδαφίσεις
Μέσα στον Μάιο αναμένεται να ξεκινήσει, αν έχουμε τε-

λειώσει και με τον ιό, η διαδικασία της κατεδάφισης αυθαι-
ρέτων κτισμάτων από την Αποκεντρωμενη Διοίκηση Κρήτης. 

Χθες η αρμόδια Επιτροπή άνοιξε τους φακέλους με τους
τρεις μειοδότες, εξέλιξη που κρίνεται "πολύ σημαντική" από
την κ. Κοζυράκη , διότι στην υπόλοιπη Ελλάδα εμφανίστηκε
ένας ή και... κανένας στους αντίστοιχους διαγωνισμούς. Προ-
έκυψε προσωρινός ανάδοχος με 20% έκπτωση για το έργο
των κατεδαφίσεων. Στη συνέχεια θα γίνει αποστολή των στοι-
χείων του έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο σε λιγό-
τερο από ένα μήνα θα έχει τελειώσει με τον έλεγχο της σύμ-
βασης. Η κ. Κοζυράκη αισιοδοξεί πως «εάν τα πράγματα
πάνε καλά μέσα στον Μάιο θα έχουμε τον οριστικό ανάδοχο,
για να ξεκινήσει η διαδικασία των κατεδαφίσεων». 

Τα 11 εκατομμύρια για τη δαπάνη
Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση που υπογρά-

φει ο διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου   Γρ.
Δημητριάδης, για τη δέσμευση πίστωσης 11 εκατομμυ-

ρίων ευρώ που θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση επικοινω-
νιακής εκστρατείας αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης κατά του

νέου κοροναϊού.  Συγκεκριμένα, στην απόφαση σημειώνεται: «Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους
έντεκα εκατομμυρίων ευρώ (11.000.000,00 ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πί-
στωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Ειδικός Φορέας 1023- 611-0000000,
λογαριασμός 2420906001, οικ. έτους 2020, για υπηρεσίες επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών που
απαιτούνται για την υλοποίηση εκστρατείας στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέ-
τρων για την αποτροπή της διασποράς του κοροναϊού COVID- 19».

Η απάντηση του Πέτσα
…Στα όσα γράφτηκαν απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

κ. Πέτσας με μία μακροσκελή απάντησή του.
Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα «σε αυτές τις δημοσιονομικές πα-

ρεμβάσεις, περιλαμβάνεται και η απαραίτητη εκστρατεία επικοι-
νωνίας και ενημέρωσης που αφορά στη  λήψη των αναγκαίων

μέτρων προστασίας και τον περιορισμό της διασποράς του
κοροναϊού. Γιατί ένα από τα σημαντικότερα όπλα που
έχουμε για την αντιμετώπιση του κοροναϊού είναι η ενη-

μέρωση των πολιτών. Ενημέρωση που πρέπει να γίνει με
κάθε δυνατό τρόπο, ώστε τα μηνύματα να φθάσουν και να κα-

ταφέρουν να αγγίξουν μικρούς και μεγάλους. Γιατί είναι απολύ-
τως κρίσιμη και για τις αντοχές του ίδιου του συστήματος υγείας
η πρόληψη, πριν φτάσουμε στη νοσηλεία». Όπως τονίζει ο κ. Πέ-

τσας «αυτό δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στο φιλότιμο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των
εργαζομένων σε αυτά. Έχουμε ευθύνη ως οργανωμένη Πολιτεία να διαμορφώσουμε μια επαγ-
γελματική εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης. Τα πλέον δύσκολα είναι μπροστά μας και ο
εφησυχασμός αποτελεί  κακό σύμβουλο. Όσο περνά ο καιρός τόσο σημαντικότερη καθίσταται η
ύπαρξη συνεχούς και συνεπούς ενημέρωσης».   

Καλό νέο

Ένα καλό νέο. Μεγάλη
ερευνητική ομάδα υπό τον καθη-
γητή Καρδιολογίας κ. Σπύρο Δευτε-
ραίο, κατέθεσε ερευνητική πρό-
ταση στον ΕΟΔΥ που αφορά την
χρήση ενός γνωστού φαρμάκου,
της κολχικίνης, για τη θεραπεία
ασθενών από την νόσο του κορo-
ναϊού (COVID-19).  Στο ερευνητικό
πρωτόκολλο συμμετέχει μεγάλος
αριθμός διακεκριμένων Ελλήνων
και ξένων επιστημόνων, από τον
χώρο της της Λοιμωξιολογίας, της
Καρδιολογίας, της Επιδημιολογίας,
της Πνευμονολογίας και της Εντατι-
κής Θεραπείας.

Απογοήτευση

Πολύ σωστά τα είπε ο Αν-
δρεάδης του τουρισμού: «Τεράστια
απογοήτευση από τις ηγεσίες Γερ-
μανίας και Ολλανδίας. Αντί για κο-
ρονο-ομόλογο, αμήχανα χωρίς επι-
χειρήματα (ηθικού κινδύνου κλπ)
παραπέμπουν στον ESM, μηχανι-
σμό παντελώς ανεπαρκή και ακα-
τάλληλο. Οδηγούν επιχειρήσεις σε
κατάρρευση, εργαζόμενους στην
ανεργία και το ευρώ σε διάλυση».

Η ερώτηση 

Φυσικά και η ερώτηση εί-
ναι μία (για τους Γερμανούς:): Τι
και σε ποιον θα τα πουλάτε, βρε
παιδιά;

Εργοτάξια 

Σε άλλα νέα τώρα… Πώς
πάνε, ρε παιδιά, τα εργοτάξια στον
ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο Καστελλίου
και τα άλλα μεγάλα έργα της Κρή-
της; Ήρεμα ρωτάω…

Συμβουλές 

Ενδιαφέρουσα σύσταση
της Ελβετικής Ψυχιατρικής Εται-
ρείας: «Κατά τη διάρκεια της κα-
ραντίνας το να μιλάτε με το κατοικί-
διό σας, τα φυτά σας ή με τις
ηλεκτρικές συσκευές σας είναι τε-
λείως νορμάλ. Δεν χρειάζεται να
απευθυνθείτε στην υπηρεσία μας.
Θα χρειαστείτε βοήθεια ειδικών
εφόσον αρχίσουν αυτά να σας
απαντούν». 

Το επίδομα

Να λάβουν την ειδική
αποζημίωση των 800 ευρώ λόγω
κοροναϊού ιερείς και άλλοι εργαζό-
μενοί της σε ναούς και μονές ζητάει
από το υπουργείο Εργασίας η Εκ-
κλησία της Ελλάδας. Συγκεκριμένα,
η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της
Ελλάδος με επιστολή της στις 24
Μαρτίου προς τον υπουργό Εργα-
σίας, Γιάννη Βρούτση, ζητάει την
ένταξή της στους ΚΑΔ εργοδοτών
στην Εργάνη προκειμένου οι εργα-
ζόμενοί της, ιερείς, ιεροψάλτες, νε-
ωκόροι, προσωπικό καθαριότητας
κ.ά να αποζημιωθούν από το κρά-
τος.

Ούτε εξ αποστάσεως δεν μπορούν!
Τρομερό “χτύπημα” από τον κοροναϊό έχουν

δεχτεί και τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης
του Ηρακλείου που έχουν βάλει λουκέτο από τις
10 Μαρτίου. Μέχρι σήμερα προσπαθούν να συγ-
κεντρώσουν όσα χρήματα τους χρωστούσαν οι γονείς
μέχρι την ημέρα της αναστολής λειτουργίας προκειμέ-
νου να μπορέσουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους.
Εξ αποστάσεως μαθήματα δε γίνονται, μόνο σε ελάχι-
στες περιπτώσεις, δεν ξέρουν αν θα είναι σε θέση να
πληρώσουν τους καθηγητές τους. Έτσι, παραδίδουν μα-
θήματα διαδικτυακά μονάχα οι ιδιοκτήτες των φροντι-
στηρίων. Όσο αφορά στα δίδακτρα, που αποτελούν μία
ετήσια συνδρομή, δεν θα αλλάξει κάτι, οι ιδιοκτήτες των
φροντιστηρίων δεσμεύονται να καλύψουν την ύλη όταν
αφήσουμε πίσω μας αυτό τον εφιάλτη και τυχόν επι-
πλέον κόστη θα τα απορροφήσουν οι ίδιοι. 

Δεν απέκτησαν...  ανοσία της 
αγέλης

Κάποιοι αισθάνονται ακόμα και δικαιωμένοι, αν και
του εύχονται «καλή ανάρρωση».  Ανάμικτα συναισθή-
ματα προκάλεσε χθες η είδηση ότι ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον βρέθηκε θετικός στον κορο-
ναϊό και έχει τεθεί εθελοντικά σε καραντίνα. «Τις
τελευταίες 24 ώρες εμφάνισα ήπια συμπτώματα και βρέ-
θηκα θετικός στον κοροναϊό», δήλωσε ο Τζόνσον. 

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εθελοντικά σε καραντίνα, αλλά θα συνεχίσω να ηγούμαι
της κυβερνητικής στρατηγικής μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς μαχόμαστε κατά αυτού του
ιού», πρόσθεσε.  Ακολούθησε και άλλο “χτύπημα” για τους Βρετανούς αφού και ο
υπουργός Υγείας της κυβέρνησής του Τζόνσον, ο Ματ Χάνκοκ, διαγνώσθηκε θετικός
στον κοροναϊό, προκαλώντας σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τελικά το Γουέ-
στμινστερ πιθανόν να αποτελεί πραγματικά hotspot της επιδημίας.
«Διαγνώσθηκα θετικός. Ευτυχώς τα συμπτώματά μου είναι ελαφρά
και εργάζομαι από το σπίτι μου και είμαι σε απομόνωση», δήλωσε
στο Twitter ο Βρετανός υπουργός Υγείας.

Δίνει τα φώτα του διαδικτυακά
Ο καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή Κρήτης, κ.

Αχιλλέας Γραβάνης, θα συμμετέχει στο διαδικτυακό  TEDx Athens
event αύριο το απόγευμα. Θα μιλήσει για την ιατρική, κοινωνική
και οικονομική πρόκληση της πανδημίας του κοροναϊού. Ιδι-
αίτερη αναφορά θα κάνει στις άνευ προηγούμενου διεθνείς
προσπάθειες για την εύρεση θεραπείας και προφύλαξης.

Στην ειδική συζήτηση συμμετέχουν ειδικοί από τον κλάδο της
Δημόσιας Υγείας, επιδημιολόγοι και ειδήμονες των “fake news”,
οι οποίοι θα επιχειρήσουν να αποκρυσταλλώσουν τη μέχρι τώρα
πληροφορία  σχετικά με το περίπλοκο θέμα του COVID-19, θα συ-
ζητήσουν το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες
επιδράσεις του στην παγκόσμια κοινότητα και θα προσφέρουν τις
εξειδικευμένες γνώσεις τους για το πώς μπορούμε να διαχειρι-
στούμε την αναστάτωση που συμβαίνει γύρω μας.

Τους ζήτησε να… ξεγελάσουν
Πώς είναι δυνατόν θα πείτε… Αναφέρομαι στην ομιλία του μη-

τροπολίτη Κέρκυρας την 25η Μαρτίου, μετά την Θεία Λειτουρ-
γία, με αφορμή τον εορτασμό για τον Ευαγγελισμό της Θε-
οτόκου.  Ο μητροπολίτης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι θα
έπρεπε να δίνεται ειδική άδεια στους πιστούς να μεταβούν
στις εκκλησίες να προσκυνήσουν και να λάβουν την θεία κοι-
νωνία, στο πλαίσιο της ειδικής μετακίνησής τους λόγω των μέτρων
κατά του κοροναϊού. Παράλληλα, ο μητροπολίτης Κέρκυρας πα-
ρακίνησε τους πιστούς να συμπληρώνουν την ειδική φόρμα με-
τακίνησης δηλώνοντας άλλες δραστηριότητες, όπως τη σωματική
άσκηση, προκειμένου να μεταβούν στους ναούς. 

«Έφυγε» ο Αντ. Παπαδόπουλος
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 64 ετών, προχθές Πέμπτη 26

Μαρτίου, ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Αντώνης Παπα-
δόπουλος, μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, αφήνον-
τας “ορφανό” έναν θεσμό που αποτέλεσε για τον ίδιο έργο ζωής.

Γεννημένος το 1956 στην Αθήνα, ο Αντώνη Παπαδόπουλος
σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου στην Ακαδημία του Κιέ-
βου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, μάλιστα, σκηνοθέτησε
θεατρικές παραστάσεις, στις οποίες συμμετείχε και ως ηθοποιός, ενώ έκανε, παράλληλα, έξι ταινίες μικρού
μήκους.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δίδαξε στη σχολή κινηματογράφου Χατζίκου. Στενή υπήρξε και η συνερ-
γασία του με τη δημόσια τηλεόραση, για την οποία γύρισε αρκετά ντοκιμαντέρ.

Από το 1985 συμμετείχε ενεργά στην πρωτοβουλία υποστήριξης του Φεστιβάλ Δράμας ως κύριου φεστιβάλ ταινιών μι-
κρού μήκους στην Ελλάδα, το οποίο κατάφερε να καθιερώσει ως σημαντικό κινηματογραφικό θεσμό και μάλιστα με διεθνή
αναγνώριση. Ανέλαβε την καλλιτεχνική του διεύθυνση το 1999 και παρέμεινε στο τιμόνι του μέχρι το τέλος της ζωής του.

ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

9 στους 10 συμφωνούν με τα αυστηρά μέτρα
Πρωτοφανή σε καθολικότητα

είναι η αποδοχή των κυβερνητι-
κών χειρισμών για την αντιμετώ-
πιση του κοροναϊού σύμφωνα με
δημοσκόπηση της Opinion Poll. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη
μέτρηση, το 95,7% συμφωνεί με
την απαγόρευση της κυκλοφο-
ρίας, οι εννέα στους δέκα συμ-
φωνούν με το κλείσιμο των εκ-
κλησιών, ενώ το 93% δηλώνει
ικανοποιημένο από την καθημε-
ρινή ενημέρωση για την πορεία
της κατάστασης από τον κ. Τσιό-
δρα.

Αξιοσημείωτη είναι η στήριξη
της κοινωνίας για τα μέτρα που
έχει λάβει ο υπουργός Εσωτερι-
κών κ. Θεοδωρικάκος για την κα-
λύτερη λειτουργία του δημοσίου
και την προστασία των υπαλλή-
λων του και των πολιτών καθώς
το 75% θεωρεί  θετικά τα μέτρα
που έχουν ληφθεί και ιδιαίτερα
το μέτρο της άδειας ειδικού σκο-

πού, ενώ το 52,5% συμφωνεί με
τα οικονομικά μέτρα της κυβέρ-
νησης.

Ποσοστό 86,4% εκφράζει την
ανησυχία του για την πανδημία,
το 72,1% πιστεύει ότι τα μέτρα
θα διαρκέσουν περισσότερο από
τρεις μήνες, ενώ ποσοστό κοντά
στο 65% πιστεύει ότι οι Έλληνες
είναι πιο πειθαρχημένοι συγκρι-
τικά με τους Ιταλούς και τους
Ισπανούς. Ωστόσο το 63,2% πι-

στεύει πως το σύστημα υγείας
δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί
στην περίπτωση που αυξηθεί
κατά πολύ ο αριθμός των κρου-
σμάτων.

Οι δημοφιλέστεροι
υπουργοί

Η κρίση με τον κοροναϊό άλ-
λαξε τα δεδομένα και στη λίστα
των δημοφιλέστερων υπουργών,
αλλά με τους κ.κ. Δένδια και Θε-

οδωρικάκο να παραμένουν στα-
θερά μέσα στην τριάδα. Πρώτος
με ποσοστό 61% είναι ο υπουρ-
γός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και
ακολουθούν οι Νίκος Δένδιας
58%, Τάκης Θεοδωρικάκος 54%,
Χρήστος Σταϊκούρας 52% και Μι-
χάλης Χρυσοχοΐδης 51%. Η στα-
θερότητα στη δημοφιλία που επι-
τυγχάνει ο υπουργός Εσωτερικών
είναι αξιοσημείωτη καθώς πρό-
κειται για νεοεκλεγμένο Βουλευτή

και χωρίς κομματική ιστορία αν
και ο ίδιος σταθερά ήταν στο
πλευρό του Κυριάκου Μητσο-
τάκη από το 2015 και μετά. 

Η διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ

Αναφορικά με τα ποσοστά των
κομμάτων, η διαφορά της ΝΔ με
τον ΣΥΡΙΖΑ αγγίζει πλέον τις 20
ποσοστιαίες μονάδες. Το κυβερ-
νών κόμμα συγκεντρώνει 40%,
έναντι 20,2% της αξιωματικής αν-

τιπολίτευσης. Ακολουθούν ΚΚΕ
5,5%, ΚΙΝΑΛ 5%, Ελληνική Λύση
4,5%, ΜέΡΑ25 2%, Άλλο κόμμα
2%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος
φτάνει το 15,8%.

Συμφωνία για το 
κλείσιμο των συνόρων 
στον Έβρο

Τέλος, αναφορικά με τους κυ-
βερνητικούς χειρισμούς στο ζή-
τημα των συνόρων στον Έβρο,

το 83,9% απαντούν ότι η στάση
που κράτησε η κυβέρνηση απέ-
ναντι στην Τουρκία ήταν θετική
ενώ οκτώ στους δέκα συμφω-
νούν με την απόφαση της κυβέρ-
νησης να κλείσει τα σύνορα στις
Καστανιές απαγορεύοντας την
παράνομη είσοδο στους μετανά-
στες. Σημειώνεται ότι με το συγ-
κεκριμένο μέτρο συμφωνεί και το
72,7% των ψηφοφόρων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

@patris

Kyriakos

Κολημμένος με τα μνημό-
νια! Πόσο… Γερμανός μπο-
ρεί να είσαι;

12 ΧΘΕΣ-ΣΗΜΕΡΑ-ΑΥΡΙΟ.qxp_ΠΟΛΙΤΙΚΟ  27/03/2020  22:09  Page 22


	01
	02
	03
	04
	05
	06 προεκτασεις
	07
	08
	09 οικονομια
	10 ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 28.03
	11 ΑΘΛΗΤΙΚΑ χρ
	12 ΧΘΕΣ-ΣΗΜΕΡΑ-ΑΥΡΙΟ

