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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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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Παράταση
έως 11 Απριλίου
στο “λουκέτο”

ΤΡΙΤΩΝΙΑ

Στο πλευρό
της τοπικής
κοινωνίας  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΗΘΕΙ Η ΜΑΧΗ

Ξεχάστε το... Πάσχα  
Π

άσχα... τέλος! Ο  υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ.
Νίκος Χαρδαλιάς, με τη φράση “δεν
υπάρχει ζήτημα εκδρομέων», ξεκαθά-
ρισε πως η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει

έξοδο πολιτών προς τα χωριά τους ενόψει της Μεγάλης
Εβδομάδας και του Πάσχα. «Βαδίζουμε σε μια λεπτή
κόκκινη κλωστή και οποιαδήποτε λάθος επιλογή μπορεί
να έχει ολέθριες επιπτώσεις. Κάθε ημέρα που μένουμε
σπίτι, μας φέρνει πιο κοντά στα αγαπημένα μας πρό-

σωπα» τόνισε. Ο λοιμωξιολόγος κ. Σωτήρης Τσιόδρας
είπε ότι είναι βραδύτερος ο ρυθμός της εξάπλωσης της
πανδημίας στη χώρα μας σε σχέση με άλλα κράτη, όπως
η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία. Ανακοίνωσε, ακόμα, νέ-
ους θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των
θυμάτων από τη νόσο σε 39, 29 άνδρες και 10 γυναίκες,
με μέση ηλικία τα 71 έτη. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο
καταγράφηκαν 95 νέα κρούσματα της νόσου, με το σύ-
νολο των κρουσμάτων από τον κοροναϊό στη χώρα μας
να ανέρχεται πλέον στα 1.156.  Σελίδα 3

Πότε και πώς θα τελειώσει ο εφιάλτης

Κλείνουμε αύριο 3 εβδομάδες από το κλείσιμο των Σχολείων
και μία εβδομάδα από το πλήρες lockdown που επιβλήθηκε
στη χώρα για να σταματήσει η διασπορά του φονικού ιού. Τα
σημάδια από τα πρώτα μέτρα που ελήφθησαν είναι ενθαρρυν-
τικά: Δεν επιβεβαιώνεται το εφιαλτικό σενάριο του “doubling
every second day” αφού δεν υπήρξε στην Ελλάδα ο διπλασια-
σμός κρουσμάτων και θυμάτων, που είδαμε σε άλλες, πιο ανα-
πτυγμένες χώρες. Σελίδα 2

Του Κώστα Α. Μπογδανίδη

Η Εκκλησία θέλει ανοιχτούς ναούς,
έστω και χωρίς πιστούς  

Αίτημα να λειτουργήσουν όλοι οι ναοί, οι ιερές μονές αλλά και οι εκκλησίες και των πιο μι-
κρών χωριών τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, έστειλε η Εκκλησία της Κρήτης προς το
Υπουργείο Παιδείας. Η απαγόρευση παρατάθηκε με νέα ΚΥΑ ως το Σάββατο του Λαζάρου.
Η Εκκλησία της Κρήτης ζητά να μη μείνουν οι ναοί χωρίς Εσταυρωμένο και Επιτάφιο και
οι ακολουθίες να τελούνται κεκλεισμένων των θυρών.  

Σελίδα 8

Αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είχαμε στην Κρήτη τα τελευταία 24ωρα. Νεαρή  ει-
δικευόμενη Χχειρουργικής στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου βρέθηκε θετική στον ιό, ήδη εδώ
και μέρες είχε περιοριστεί στο σπίτι της και δεν ερχόταν σε επαφή με κόσμο. Ιερέας είναι το
πρώτο κρούσμα στο Ρέθυμνο, ο οποίος νοσηλεύεται με κρίσιμα συμπτώματα στο νοσοκομείο
της πόλης. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας της 63χρονης από την Αργεντινή
που είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Βενιζελείου νοσοκομείου Ηρακλείου.  Σελίδα 3

Μια γιατρός κι ένας ιερέας
τα νέα κρούσματα στην Κρήτη 

Σήμερα   το πρωί η κυβέρνηση ανακοινώνει το ολοκληρωμένο σχέδιο για την τόνωση της οικονομίας. Το σχέδιο θα σχετίζεται
με τις παρεμβάσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν τον Απρίλιο και θα έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορο-
ναϊού. Χθες εξάλλου, ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να διευρύνει τα μέ-
τρα στήριξης και σε άλλους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και επαγγελματικές ομάδες που πλήττονται, ενώ έκανε
λόγο για ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με κυβερνητικές πήγες, ο πρωθυπουργός έχει
δώσει εντολή να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης και των επιστημόνων στη γενική ενίσχυση των 800 ευρώ (αντί της ενίσχυσης
των 600 ευρώ κατόπιν κατάρτισης) με τις σχετικές ανακοινώσεις για την υλοποίηση του μέτρου να πραγματοποιούνται, κατά
πάσα πιθανότητα, σήμερα  Δευτέρα.   Σελίδα 7

Έρχεται νέο “πακέτο” για την οικονομία  

Τραγωδία χωρίς τέλος σε Ιταλία-Ισπανία  
Στους 6.528 φθάνει πλέον ο επίσημα καταγεγραμμένος αριθμός των θυμάτων
από τον κοροναϊό στην Ισπανία, η οποία μέσα σε ένα μόλις 24ώρο μέτρησε
838 νεκρούς.  Μειωμένος, αλλά πολύ ψηλά εξακολουθεί να βρίσκεται ο αριθ-
μός των θυμάτων στην Ιταλία που έφθασαν σε ένα 24ωρο τα 756 ανεβάζον-
τας τον συνολικό αριθμό θυμάτων στα 10.779.  Ανεξέλεγκτη είναι η κατά-
σταση πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους νεκρούς μόνο στη Νέα Υόρκη
να αγγίζουν τους 965. Την ίδια στιγμή, η ηγεσία της Τουρκίας εξακολουθεί να
κρατά μια ανεξήγητη στάση αναφορικά με την πανδημία, αφού οι αρμόδιες
Αρχές δεν εκφράζουν κάποια προφανή ανησυχία.                         Σελίδα 3

Ο μικρός που έδωσε χρώμα στην ελπίδα  
Καταφέρνει να δει το φως μέσα από το σκοτάδι, όπου ζούμε τις τελευ-
ταίες εβδομάδες. Ο Οβανές Αβεδισιάν Φουρναράκης, μαθητής της Β3
τάξης του 54ου Δημοτικού σχολείου Ηρακλείου, έλαβε μέρος στη
δράση “Ζωγραφίζουμε τη δική μας ιστορία της πανδημίας”. Μέσα από
τη ζωγραφιά του στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το αύριο που μας
περιμένει.  Σελίδα 8

Πέφτουν πρόστιμα
χωρίς... ενστάσεις  
Ούτε στο 10% επί των βεβαιωμένων παραβάσεων για αδι-
καιολόγητη παρουσία εκτός σπιτιών δεν ανέρχονται οι εν-
στάσεις των πολιτών για παραγραφή του προστίμου, όπως
λένε στην “Π” αστυνομικοί οι οποίοι καλούνται να εξετά-
σουν τα σχετικά αιτήματα. Την ίδια ώρα, στην Κρήτη εξα-
κολουθούν να βεβαιώνονται παραβάσεις και μάλιστα το
νησί είναι στη δεύτερη θέση πανελλαδικά. Σελίδα 4

Επιστολή της 
καθηγήτριας
Ειρ. Αθανασάκη 
για το εμβόλιο  
Το ενδεχόμενο η απάντηση στην πανδημία του κορο-
ναϊού να έρθει από την Κρήτη ανοίγει επιστολή της καθη-
γήτριας του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρή-
της, κ. Ειρήνης Αθανασάκη, προς τον  περιφερειάρχη
Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη. Ζητά να δοθούν τα απα-

ραίτητα κονδύλια στην
ερευνητική της ομάδα, για
την τελειοποίηση και εφαρ-
μογή εξατομικευμένου εμ-
βολίου ενάντια στον κορο-
ναϊό. «Είμαστε
πρωτοπόροι, αλλά  επειδή
η τεχνολογία που προτεί-
νουμε δεν περιλαμβάνει
“φάρμακο”, οι εταιρείες
δεν δείχνουν το απαραί-
τητο ενδιαφέρον» αναφέ-
ρει.   Σελίδα 7

Oι κ. Τζιόρδας και Χαρδαλιάς
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Φαρμακεια

κΛιΝικεσ
Εφημερεύει το Βενιζέλειο, τηλ. 2810-368000

ΒοΥΛκαΝιΖαΤερ
Χειμωνίτης Κωνστ. Λεωφ Παπαναστασίου 52, Τηλ. 2810325065

Από 22.00 έως 8.30 π.μ. (το επόμενο πρωί)
Μαράκη Ευ.-Μαράκη Γεωργ. Ο.Ε. Μάχης Κρήτης 17, τηλ.  2810-
255974
Από 8.30 έως 21.00
Χατζάκης Παντελής - Παπανδρουλιδάκη Ειρ. Λεωφ. Ιωνίας 121, 
Ατσαλένιο τηλ. 2811118136
Κ. Κοκοκιός-Ε.Κοκοκιός Ο.Ε. Λ. Καλοκαιρινού 234, Χανιπορτα,
έναντι Εθνικής Τραπ., τηλ.  2810287038
Μαρκάκη Θαλ. Ολυμπου 88, Πατέλες, τηλ.  2810-324220
Από 8.30 έως 14.00 και 17.30 έως 24.00
Βαρδάκη Μαρία Μίνωος 81-83 Θέρισος, τηλ.  2810 255011
Τσιτέρης Χ. Αυγουστάκης Ν. Εβανς 62, τηλ.  2810-282605
Κανιαδάκης Α. Κνωσού 203, τηλ.  2810-239923
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ (1964-2007)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.
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Εδρα: Θεσσαλονίκης 2, Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο, Τηλ.: 2810 282625

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

FAX: 2810 258161

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

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

e-mail: patris@patris.gr
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O καιροσ σημερα...
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Κλείνουμε αύριο 3 εβδομάδες από το κλείσιμο των σχολείων και μία
εβδομάδα από το πλήρες lockdown που επιβλήθηκε στη χώρα για
να σταματήσει η διασπορά του φονικού ιού. Τα σημάδια από τα
πρώτα μέτρα που ελήφθησαν είναι ενθαρρυντικά: Δεν
επιβεβαιώνεται το εφιαλτικό σενάριο του “doubling every second
day”, αφού δεν υπήρξε στην Ελλάδα ο διπλασιασμός κρουσμάτων
και θυμάτων, που είδαμε σε άλλες, πιο αναπτυγμένες χώρες. Με
βάση τα μοντέλα των επιδημιολόγων «έπρεπε» να είχαμε την 1η

Απριλίου σχεδόν 120.000 κρούσματα και
1.600 νεκρούς- ευτυχώς έχουμε 20 και 30
φορές κάτω αυτό το νούμερο!
Η Ελλάδα με το χτυπημένο από την
πολύχρονη κρίση σύστημα υγείας, τα
πενιχρά μέσα, τις μικρές της δυνάμεις
κατάφερε να περιορίσει σε αυτή την πρώτη φάση το πρόβλημα και
να είναι μαζί με τις Δανία και Φιλανδία στις χώρες- πρότυπα για τα
μέτρα που έλαβε. Συμβαίνει το πρωτοφανές , δε, να βλέπουμε
ομογενείς και ξενιτεμένα μας παιδιά να επιζητούν διακαώς να
επιστρέψουν στην «πιο ασφαλή πλέον Ελλάδα»!
Αισιόδοξα σημάδια που μας δείχνουν ότι η πρώτη φάση πάει
καλά, αλλά εάν θέλουμε να δρέψουμε τους καρπούς αυτής της
προσπάθειας πρέπει να συνεχίσουμε δυναμικά και στον ίδιο
ρυθμό, να μένουμε σπίτι, προσέχοντας τις ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού.
Σε αυτή την πρωτοφανή στα παγκόσμια ιστορικά κρίση η
Ελλάδα βρήκε ένα σχέδιο. Σχέδιο εισόδου στην κρίση
μετατρέποντας βήμα βήμα τα μέτρα σε μερική και τέλος
ολική καραντίνα που ήλθε με την απαγόρευση της
κυκλοφορίας. Και οι Έλληνες παρά το
χαρακτηριστικό ατίθασο της φυλής που δεν
φημίζεται για τον αυτοέλεγχο και την πειθαρχία
της, υπάκουσαν στην συντριπτική τους

πλειονότητα στην ανάγκη να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα για
όλους όσους κινδύνευαν!
Μπήκαμε λοιπόν, αλλά πώς θα βγούμε από αυτό τον εφιάλτη;
Είναι προφανές ότι σχέδιο δεν υπάρχει, κανένας δεν μπορεί
σήμερα με σιγουριά να μας πει πότε και με ποιο τρόπο θα μας…
λύσουν. Ουδείς επιστήμων, επιτροπή, καμία κρατική δομή δεν
μπορεί να μιλήσει για το σημείο «0» το οποίο θα μας επιτρέψει
την… απελευθέρωση!

Ξέρω την απάντηση που έχουν ορισμένοι
έτοιμη: Έτσι όπως μπήκαμε στην κρίση
σιγά σιγά έτσι και θα βγούμε. Κάθε φορά
θα γίνεται μερική άρση των μέτρων. Με
προσοχή και απόλυτη συγκέντρωση στον
στόχο.

Αμ δε που είναι έτσι! Τα μέτρα τα πήραμε με πολύ γρήγορους
ρυθμούς. Την μία Τρίτη ανακοίνωσαν το κλείσιμο των Σχολείων,
μετά από μερικές μέρες έκλεισαν τις καφετέριες, τα μπαρ, τα
εστιατόρια, και πριν ακριβώς μια εβδομάδα απαγόρευσαν την
άσκοπη κυκλοφορία. Πιστεύει κανένας ότι η άρση των
μέτρων θα γίνει τόσο γρήγορα; Ποιος θα πάρει την
ευθύνη; Διότι είναι σχετικά εύκολο να πει κάποιος «εγώ πήρα τα
μέτρα και δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο»! Αλλά ποιος θα
αναλάβει να πει «Εντάξει, βγείτε τώρα;»! Σίγουρα δεν θα το
εισηγηθεί κανένας επιστήμονας, κανένα συμβούλιο σοφών που

πάντα λένε «κρίσιμες οι επόμενες ημέρες»! Ασφαλώς και δεν
θα σηκώσει κανένας στην πλάτη του μια τέτοια απόφαση
γιατί δεν είναι εύκολη. Ναι, πραγματικά σας λέω. Αφού
τηρήσουμε τα μέτρα θα ξεφύγουμε από τον κίνδυνο. Πιο
πολύ όμως με τρομάζει το πώς και πότε θα απαλλαγούμε

από αυτή την ιστορία που εκτός από υγειονομική βόμβα
εξελίσσεται σε οικονομικό, κοινωνικό και ψυχολογικό
ναρκοπέδιο για όλους μας. 

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Πότε και πώς θα τελειώσει ο εφιάλτης

Του Κώστα Α. Μπογδανίδη
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ΚΑΛΗΜΕΡΑ και καλή εβδομάδα! Δεν
θα σας το πω όπως ο Τσιόδρας, αλλά αυ-
τές  οι  δύο  εβδομάδες  είναι  κρίσιμες.
Πραγματικά  για  να  δούμε  τι  πετύχαμε.

ΕΧΟΥΜΕ όμως είναι αλήθεια χάσει την
μπάλα, με τόσο… μένουμε σπίτι! Κι εκεί
που περιμέναμε καμια αργία για να κολλή-
σουμε κανένα διήμερο, έχουμε ένα τριαν-
ταήμερο  και  κολλάμε  και  καμιά  αργία!

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ έχουμε πλέον 13 κρού-
σματα. Ο παπάς και η γιατρός είναι αυτά
που μας κάνουν να ανησυχούμε.

ΠΩΣ ΠΕΡΑΣΕ απαρατήρητη η πρόταση
του  Γιάνη  να  πάρει  ο  καθένας  μας από
2.000 ευρώ στον λογαριασμό του και να
τυπώσει και ομόλογο 1 τρισ. η ΕΕ; Και λίγα
λες Γιάνη! Έχουμε κι άλλα έξοδα!

ΟΤΑΝ τσακώνονται…  αριστεροί  και
πρώην αριστεροί. Σε άρθρο του με τίτλο
«Aν ζήσω θα μου κλάσεις τον μ@@ν» ο Δη-
μήτρης Δανίκας απαντάει στην υβριστική
ανάρτηση του συναδέλφου του Σωτήρη
Καψώχα,  την  οποία  απέσυρε  στη  συνέ-
χεια, με αφορμή τη διαχείριση της κρίσης
της πανδημίας του κοροναϊού στη χώρα
μας από την κυβέρνηση. 

ΒΡΕ παιδιά,  ο…  Καραϊσκάκης  τι  σας
φταίει; Τι τον ανακατεύετε στα δικά σας;

ΕΛΕΩ  πανδημίας,  μέσα  σε  ένα  μήνα
έχουν ψηφιοποιηθεί σχεδόν τα πάντα στη
χώρα σε κεντρική διοίκηση και ΟΤΑ. Τόσο
δύσκολο ήταν λοιπόν; Δεν ήταν!

ΔΙΑΒΑΣΑ  αυτή  την  κυρία  τι  έγραφε
εναντίον  του  Τσιόδρα.  Μετά  είδα  τι
έγραφε και εναντίον του Δασκαλάκη. Και
μετά είδα ποια ήταν…Εντάξει!

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Τσιόδρα στην άλλη
κινδυνολογούσα  δημοσιογράφο  όλα  τα
λεφτά! “Διακρίνω μια αίσθηση να σκορπί-
σει  φόβο  η  αγαπητή  δημοσιογράφος  η
οποία  δεν  μου  αρέσει  να  σας  πω  ειλι-
κρινά”  απάντησε  ο  Σωτήρης  Τσιόδρας.

ΣΤΕΡΝΗ  ΜΟΥ γνώση  να  σε  είχα
πρώτα! Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπό-
ρις Τζόνσον, με επιστολή του προς κάθε
βρετανικό νοικοκυριό, προειδοποιεί ότι η
κρίση του κοροναϊού θα επιδεινωθεί, με-
ταδίδει το BBC.

ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ  Γερμανός  πολιτικός.
Νεκρός στις γραμμές του τρένου στην πε-
ριοχή Χόχαϊμ της Εσσης βρέθηκε ο υπουρ-
γός Οικονομικών του κρατιδίου της Γερμα-
νίας Τόμας Σέφερ. Άρα τα πράγματα είναι
πολύ σοβαρά και στη Γερμανία.

Κριός: Σήμερα είναι η ημέρα της έκπληξης και της

αλλαγής. Ετοιμαστείτε για απότομες, αλλά σίγουρα

θετικές ανατροπές στην ζωή σας.  Τυχεροί αριθ-
μοί:12,3,8,4. 
Ταύρος: Με τις ώριμες αντιδράσεις αλλά και τις

σοφές και προσεκτικές απαντήσεις σας, καταφέρ-

νετε να κερδίσετε τον σεβασμό των άλλων. Τυχεροί
αριθμοί:13,4,7,6. 
Δίδυμοι: Αν μετριάσετε βιασύνη και υπέρμετρο εν-

θουσιασμό, που ενδεχομένως να σας οδηγήσουν

σε λάθη, θα καταφέρετε να έχετε εύνοια στις επικοι-

νωνίες σας. Τυχεροί αριθμοί:14,5,10,4. 
Καρκίνος: Αποφασίζετε να αφιερώσετε τον χρόνο

σας σε συναισθηματική εκβάθυνση και αναγνώριση

βαθύτερων αναγκών. Δεν θα λείψουν οι στιγμές έν-

τασης. Τυχεροί αριθμοί:15,6,7,8. 
Λέων: Η μέρα είναι κατάλληλη για να αναγνωρί-

σετε και να παραδεχθείτε τα λάθη σας. Επαναπρο-

σεγγίστε άτομα που είχανε απομακρυνθεί για

οποιονδήποτε λόγο.  Τυχεροί αριθμοί:16,7,12,4. 
Παρθένος: Ιδανική μέρα για να πάρετε αποφάσεις

ευεξίας, έναρξης διατροφής, άσκηση ή ψυχικής εν-

δυνάμωσης. Καταφέρνετε να κλείσετε εκκρεμότητες

του παρελθόντος. Τυχεροί αριθμοί:17,8,7,10. 
Ζυγός: Επιλέγετε και πετυχαίνετε υψηλούς στόχους,

χωρίς μάλιστα να κοπιάσετε ιδιαίτερα. Τραβάτε την

προσοχή πάνω σας, γεγονός που σας χαροποιεί.

Τυχεροί αριθμοί:18,9,14,4. 
Σκορπιός: Θα είστε λίγο περισσότερο κλειστοί και

ευαίσθητοι. Η διάθεση αυτή σας βοηθά να ανακα-

λύψετε τις πραγματικές σας ανάγκες. Τυχεροί αριθ-
μοί:19,10,1,7,12. 
Τοξότης: Ετοιμαστείτε για μία αισιόδοξη, ανανεω-

τική και χαρούμενη μέρα. Ωστόσο, να ξέρετε πως

πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε βιασύνη. Τυχε-

ροί αριθμοί:20,11,2,16,4. 

Αιγόκερως: Θα καταφέρετε μέσα από διαπροσω-

πικές επαφές και συζητήσεις, να πετύχετε ανάδειξη

των προσωπικών σας προσόντων και της αυτοεκτί-

μησης σας. Τυχεροί αριθμοί:12,3,8,4. 
Υδροχόος: Θα είστε στα καλύτερα σας. Σας δια-

κρίνουν τόλμη, δυναμικότητα, θάρρος, Μην κολλάτε

λοιπόν, σε ανούσιες αντιπαραθέσεις και απολαύστε

την εύνοια της ημέρας. Τυχεροί αριθμοί:13,4,9. 
Ιχθύς: Είναι μία ημέρα, που θα επιλέξετε την απο-

μόνωση και την ηρεμία σας. Στρέφετε το ενδιαφέ-

ρον σας και επικεντρώνεστε αποκλειστικά στην

ψυχική σας κατάσταση.  Τυχεροί αριθμοί:14,5,8,6. 

E-mail: eleni.astro70@gmail.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Μπήκαμε με σχέδιο, αλλά κανένας
δεν ξέρει  πώς θα βγούμε!

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ομάδα στο Ηράκλειο, το 1924 στην πρώτη της παράσταση, τον Ιούνιο του 1924 στο
Θέατρο Πουλακάκη, παρουσιάστηκαν τρία μονόπρακτα που επιλέχθηκαν από τον Βελ. Φρέρη, σε διδασκαλία Θ.
Θαλασσινού ενώ στην αμέσως επόμενη η κωμωδία του ιταλού θεατρικού συγγραφέα Ιωσήφ Τσιακόζα, «Σαν τα
φύλλα». Στο διάλειμμα της πρώτης παρουσιάστηκε το μουσικό έργο για φλάουτο και ορχήστρα «ο βοσκός της Ελβε-
τίας» (Il Pastore Svizzero, του Pietro Morlacchi). Ιδρυτικά της μέλη ο Ι. Μουρέλλος, ο Μ. Ηλιάδης, ο Θ.
Θαλασσινός, ο Βελ. Φρέρης, ο Μιχ. Δάβης, ο Νικ. Μπουρνέλλος, ο Γ. Κοζυράκης, η Κ. Κοκκολάκη, η Αρ. Δοκουμε-
τζίδου, η Μ. Δοκουμετζίδου, η Ευαγγ. Τριγωνάκη και η Μ. Βουρδουμπάκη. (Φωτογραφία Κατερίνα Αθανασάκη)

Ιερομάρτυρος Ζαχαρίου του
νέου επισκόπου Κορίνθου
ανατολή 7.12• δύση 19.46
σελήνη πέντε ημερών

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: 1896... 
Πεθαίνει
ο Χαρίλαος Τρικούπης,
κορυφαίος Ελληνας
πολιτικός

Προσβάσιμη στο διαδίκτυο η ομιλία Καλοκαιρινού
Προσβάσιμη  από  το

διαδίκτυο γινεται η ομι-
λία του  καθηγητή  Αλέξη
Καλοκαιρινού,  με  θέμα
«Αδαμάντιος Κοραής. Η
γλώσσα  και  το  έθνος»
που πραγματοποιήθηκε
στο Ινστιτούτο Μεσογει-
ακών Σπουδών, στο Ρέ-
θυμνο,  στις 20 Μαρτίου
2019. 
Η Ε.Κ.Ι.Μ. ενσωματώ-

νει  την  ψηφιακή  αυτή
ανάρτηση  στην  δράση
«Το  Ιστορικό  Μουσείο
έρχεται στο σπίτι σας».
Η  ομιλία  έγινε

στο    πλαίσιο των εκδη-
λώσεων  “Σκεφτόμαστε
το ΄21” για τη συμπλή-
ρωση  διακοσίων  χρό-
νων από την έναρξη της
Ελληνικής Επανάστασης
(1821-2021) που οργα-
νώνει  η  Φιλοσοφική
Σχολή  του  Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Ρε-
θύμνης και την Εταιρία
Κρητικών  Ιστορικών
Μελετών.
Στον κύκλο  ομιλιών,

θα συμμετέχουν διακε-
κριμένοι  ε π ι σ τ ή μ ο -
νες  από την Ελλάδα και
το εξωτερικό.
Περίληψη 
της ομιλίας
Ο  Κοραής  χρησιμο-

ποιήθηκε  κατά  κόρον
από αρκετές γενιές της
νεοελληνικής  λογιοσύ-

νης με αντίθετα πολιτικά
πρόσημα.  Στην  ομιλία
του στο Ι.Μ.Σ. ο Αλέξης
Καλοκαιρινός δεν ασχο-
λείται  με  τις  «χρήσεις
του  κοραϊσμού»,  αλλά
επιχειρεί  μια  εκτίμηση
του  κοραϊκού  εγχειρή-
ματος μέσα στο πλαίσιο
της  εποχής  του.  Κάτω
από  ποιες  συνθήκες
στράφηκε  ο  Κοραής
στην  «οικοδομή  του
έθνους»,  ποια  ήταν  η
στάση  του  απέναντι
στην  πολιτική  φιλοσο-
φία  των  αρχαίων  και
των νεοτέρων, ποιο το
νόημα  της  «διορθώ-
σεως  της  γλώσσης»
μέσα στο εκδοτικό του
εγχείρημα, είναι μερικά
από τα ερωτήματα στα
οποία  προτείνεται
απάντηση. Για να γίνει
αυτό, απαραίτητες είναι
μικρές  παρεκβάσεις
στην  ιδεολογία  και  τη
φιλοσοφία  του  Ευρω-
παϊκού  Διαφωτισμού.
*Με  απόφαση  του

Δ.Σ.  της  Ε.Κ.Ι.Μ.  και
μετά τη σχετική ανακοί-
νωση  του  Υπουργείου
Πολιτισμού, το Ιστορικό
Μουσείο παύει να δέχε-
ται  επισκέψεις  από  το
Σάββατο  14  Μαρτίου
έως τη Δευτέρα 6 Απρι-
λίου  2020.  Το  ίδιο
ισχύει για τη Βιβλιοθήκη
της Ε.Κ.Ι.Μ.

Αναβάλλεται το συνέδριο 
για τον Δασκαλογιάννη
Αναβάλλεται από την  Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία

Κρήτης, λόγω των κακών συγκυριών, το συνέδριο για τον Δασκαλογιάννη, το
οποίο είχε προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Χα-
νίων, με την αρωγή της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και την συνδρομή
του  Δήμου  Σφακίων,  το  Σάββατο  20  και  την  Κυριακή  21  Ιουνίου  2020.
Ο χρόνος διεξαγωγής του συνεδρίου θα γνωστοποιηθεί αργότερα.

ΕΝΔΟ-
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

ΒΙΑ
ΣΤΗΡΙΞΟΥ ΣΕ ΜΑΣ
ΓΡΑΜΜΗ SOS
801 11 16000

21, 23, 31, 32, 41,  7

5+1 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
4+1 5 2.500,00
4 69 50,00
3+1 171 50,00
3 2.910 2,00
2+1 2.485 2,00
1+1 11.755 1,50

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

Ας κάνουμε χρέος ζωής όλοι μας
την προσπάθεια αυτή!
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Παραμένει η Ελλάδα στο καλό σενάριο, παρά τους 39 νεκρούς
Με πιο αργούς ρυθμούς σε σύγ-

κριση με άλλες χώρες εξελίσσεται η
πανδημία του κοροναϊού στην
χώρα μας.  Χθες, ο λοιμωξιολόγος
του Υπουργείου Υγείας, κ. Σωτήρης
Τσιόδρας, ανακοίνωσε έξι νέους
θανάτους, ανεβάζοντας τον συνο-
λικό αριθμό των θυμάτων από τη
νόσο σε 39,  29 άνδρες και 10 γυ-
ναίκες, με μέση ηλικία τα 71 έτη.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσιόδρας, το
92% των θανάτων αφορούν ηλι-
κιωμένους ή ανθρώπους με σο-
βαρά υποκείμενα νοσήματα. Σύμ-
φωνα με τη χθεσινή ενημέρωση
του εκπροσώπου του υπουργείου
Υγείας, το τελευταίο εικοσιτετρά-
ωρο καταγράφηκαν 95 νέα κρού-
σματα της νόσου, με το σύνολο
των κρουσμάτων από τον κορο-
ναϊό στη χώρα μας να ανέρχεται
πλέον στα 1.156.

Ανακοίνωσε επίσης ότι 69 είναι
διασωληνωμένοι στις Μονάδες Εν-
τατικής Θεραπείας, σε νοσοκομεία

της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πα-
τρών σημειώνοντας πως οι περισ-
σότεροι είναι άνδρες, με ιατρικό
ιστορικό. Πέντε, ωστόσο, εξήλθαν
των ΜΕΘ. «Ο μέσος χρόνος νοση-
λείας στη ΜΕΘ είναι αρκετά παρα-
τεταμένος. Δεν είναι μια μάχη που
εύκολα κερδίζεται» επισήμανε ο κ.
Τσιόδρας. Επίσης, έχουν διενεργη-
θεί 15.151 τεστ. 

«Προσοχή στην παραπληροφό-
ρηση, η οποία μπορεί να γίνει πιο
επικίνδυνη από τον ιό», τόνισε επί-
σης. Σημείωσε ότι είναι βραδύτε-
ρος ο ρυθμός της εξάπλωσης της
πανδημίας στη χώρα μας σε σχέση
με άλλα κράτη, όπως η Ιταλία, η
Γαλλία και η Ισπανία.

Ο επικεφαλής του υπουργείου
Υγείας επέστησε την προσοχή των
πολιτών στη χρήση της χλωροκί-
νης, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνε-
ται μόνο με συνταγή γιατρού.
Όπως είπε, σχετίζεται με πολλές
παρενέργειες, ακόμα και θάνατο,

ενώ τα χημικά που την περιέχουν,
χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ για κα-
θαρισμό δεξαμενών!

Τόνισε για άλλη μία φορά ότι οι
ερχόμενες εβδομάδες θα μας βοη-
θήσουν να έχουμε μια καλύτερη ει-
κόνα, ενώ υπογράμμισε ότι «η ει-

κόνα των θανάτων είναι σημαντική
και έχουμε συγκρατημένη αισιοδο-
ξία». Ο αγώνας είναι μαραθώνιος,
είπε επίσης ο κ. Τσιόδρας, εφιστών-
τας την προσοχή στην ευλαβική τή-
ρηση των περιοριστικών μέτρων.

«Να συνεχίσουμε ενωμένοι. Η

επιδημία δεν είναι αριθμοί, είναι
αγαπημένα πρόσωπα, είναι ζωές»,
ήταν το μήνυμα που έστειλε. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κ. Τσιό-
δρας είπε ότι τα κρούσματα ανέρ-
χονται στα 684.000, ενώ 32.000 εί-
ναι οι θάνατοι.

Ξεχάστε το Πάσχα...
Παρατείνεται έως και τις 11

Απριλίου η προσωρινή απαγό-
ρευση λειτουργίας των καταστη-
μάτων σε ολόκληρη την επικράτεια
λόγω κοροναϊου, ανακοίνωσε ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστα-
σίας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ.
Νίκος Χαρδαλιάς.

Διευκρίνισε πως η απόφαση
αφορά στα καταστήματα που είναι
ήδη κλειστά και μόνο σε αυτά.

Επίσης, παρατείνονται έως τις 11
Απριλίου τα προσωρινά περιορι-
στικά μέτρα στους χώρους λα-
τρείας.

Αποφασίστηκε επίσης να παρα-
ταθεί η καραντίνα στα χωριά Δα-
μασκηνιά και Δραγασιά ακόμα μια
εβδομάδα για προλητικούς λό-
γους.

Ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε αυ-
στηρή προειδοποίηση προς τους
πολίτες που επιχειρούν να αψηφή-
σουν τις απαγορεύσεις κυκλοφο-

ρίας που επιβλήθηκαν λόγω κορο-
ναϊού. «Είναι πολύ σημαντικό όλοι
να αφήσουμε τις δικαιολογίες.
Υπήρχε μία έξαρση τηλεφώνων
από συμπολίτες που ξεπέρασαν
κάθε ρεκόρ εφευρετικότητας. Την
Παρασκευή χάλασαν σε όλους τα
υδραυλικά στα εξοχικά τους», είπε
χαρακτηριστικά.

«Δεν υπάρχει ζήτημα εκδρο-
μέων». Με αυτό τον τρόπο ο Ν.
Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε πως η κυ-
βέρνηση δεν θα επιτρέψει έξοδο
πολιτών προς τα χωριά τους ενό-
ψει της Μεγάλης Εβδομάδας και
του Πάσχα.

«Βαδίζουμε σε μια λεπτή κόκ-
κινη κλωστή και οποιαδήποτε λά-
θος επιλογή μπορεί να έχει ολέ-
θριες επιπτώσεις. Κάθε ημέρα που
μένουμε σπίτι, μας φέρνει πιο
κοντά στα αγαπημένα μας πρό-
σωπα» τόνισε στις δηλώσεις του ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστα-
σίας.

Καλύτερα σε σχέση με άλλες χώρες εξελίσσεται η πορεία του κοροναϊού στην χώρα μας, όπου, όμως, 
Πάσχα δεν θα κάνουμε

Στους 1100..777799 οι νεκροί στην Ιταλία

ΙΤΑΛΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ

Χωρίς τελειωμό η τραγωδία
Στους 6.528 φθάνει πλέον ο

επίσημα καταγεγραμμένος
αριθμός των θυμάτων από τον
κορωναϊό στην Ισπανία, η
οποία μέσα σε ένα μόλις
24ώρο μέτρησε 838 νεκρούς. 

Ο επίσημα καταγεγραμμέ-
νος αριθμός των κρουσμάτων
επίσης σημείωσε μια αύξηση
της τάξεως του 9,1 % αφού
από τα 72.248 ανέβηκε στα
78.797. 

Οι εξελίξεις προβληματίζουν
ιδιαίτερα την Ισπανία ενώ με
διάγγελμα του ο πρωθυπουρ-
γός Πέδρο Σάντσεθ, ανακοί-
νωσε ότι όσοι εργάζονται σε
μη απαραίτητους τομείς δρα-
στηριότητας θα πρέπει να μεί-
νουν αναγκαστικά στο σπίτι
τους για δύο εβδομάδες.

Στο πλαίσιο ανακοίνωσης
των νέων περιοριστικών μέ-
τρων, ο πρωθυπουργός τόνισε

πως όλοι όσοι δεν εργαστούν
θα λάβουν κανονικά τους μι-
σθούς τους, ωστόσο θα πρέπει
να αναπληρώσουν τις χαμένες
ώρες εργασίας σε μεταγενέ-
στερη ημερομηνία. 

Το μέτρο τίθεται σε εφαρ-

μογή από σήμερα, ενώ θα
διαρκέσει έως και τις 9 Απρι-
λίου. 

Τα συνδικάτα καλωσόρισαν
τα μέτρα και οι εργοδοτικές
οργανώσεις δήλωσαν ότι, αν
και θα συμμορφωθούν με

τους νέους κανόνες, «θα έχουν
έναν τεράστιο, άνευ προηγου-
μένου αντίκτυπο στην ισπα-
νική οικονομία, ιδιαίτερα σε
τομείς όπως η βιομηχανία». 

Στην πρωτεύουσα της Ισπα-
νίας, τη Μαδρίτη, οι δρόμοι
ήταν έρημοι χθες, καθώς η
αστυνομία προχώρησε σε ενί-
σχυση των περιπολιών, σταμα-
τώντας λεωφορεία και αυτοκί-
νητα για να ελέγξει αν οι
επιβάτες είχαν λόγο να βρί-
σκονται έξω από τα σπίτια
τους. 

Σχολεία, μπαρ, εστιατόρια
και καταστήματα που πωλούν
μη απαραίτητα είδη έχουν
κλείσει από τις 14 Μαρτίου και
το μεγαλύτερο μέρος του πλη-
θυσμού είναι περιορισμένο
στο σπίτι καθώς η Ισπανία
αγωνίζεται να περιορίσει τη
διάδοση του ιού.

Τους 6.528 φθάνουν πλέον οι νεκροί στην Ισπανία  

Εξαιρετικά υψηλός, αλλά τουλάχιστον
μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες
ημέρες παραμένει για ένα ακόμα 24ωρο
ο αριθμός των νεκρών από τον κοροναϊό
στην Ιταλία. 

Με βάση τα επίσημα καταγεγραμμένα
στοιχεία, ο αριθμός των ανθρώπων που
έχασαν τη ζωή τους από τον κοροναϊό το
τελευταίο 24ώρο ανέρχεται στους 756. 

Την ίδια στιγμή, τα νέα κρούσματα που
καταγράφτηκαν στην Ιταλία είναι 5.217.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων
κοροναϊού στην Ιταλία, πλέον, αγγίζει τους
100 χιλιάδες, αφού έχουν καταγραφεί έως
τώρα 97.689 κρούσματα.  Ο συνολικός
αριθμός των νεκρών έχει φθάσει τους
10.779 ενώ 13.030 άνθρωποι έχουν ιαθεί. 

Την ίδια ώρα, 3.906 ασθενείς βρίσκον-
ται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και,
συνολικά, 27.386 έχουν εισαχθεί σε νοσο-
κομείο. Μ Για 42.558 έχει αποφασιστεί ο
κατ΄οίκον περιορισμός.

Στη Λομβαρδία τα συνολικά περιστα-
τικά είναι 41.007 και οι νεκροί 6.360. Στην
Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι
13.119 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει
τις 1.443, ενώ στην περιφέρεια Βένετο, οι
θετικοί στον ιό είναι 8.358, με 392 νε-
κρούς.

Σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο ο
ρυθμός μετάδοσης του ιού, αλλά και ο
αριθμός των νεκρών, έχουν ελαφρά πε-
ριοριστεί.

ΚΡΗΤΗ

Κρίσιμη η κατάσταση
της 63χρονης

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κα-
τάσταση εξακολουθεί να νο-
σηλεύεται διασωληνωμένη
στη Μονάδα Εντατικής Θε-
ραπείας στο Βενιζέλειο νο-
σοκομείο Ηρακλείου η
63χρονη γυναίκα από την

Αργεντινή που επέβαινε στο
κρουαζιερόπλοιο Costa Vic-
toria και από την αρχή θεω-
ρήθηκε ύποπτο κρούσμα.

Τα μηνύματα για την εξέ-
λιξη της υγείας της δεν είναι
καθόλου αισιόδοξα και οι
επόμενες ώρες είναι ιδιαί-
τερα κρίσιμες.

Στο ίδιο νοσοκομείο, στην
ειδική μονάδα Covid 19,
εξακολουθεί να νοσηλεύεται
ο 40χρονος, ο οποίος, όμως,
σύντομα θα πάρει εξιτήριο
αφού η πορεία της υγείας
του εξελίσσεται πολύ καλά.

Χθες το μεσημέρι πήρε
εξιτήριο από το Πανεπιστη-
μιακό νοσοκομείο Ηρα-

κλείου ένας 20χρονος ασθε-
νής.

Καλύτερα είναι η κατά-
σταση της υγείας της 53χρο-
νης από τη Σητεία, η οποία
πλέον βρίσκεται στην κλινική
του Αγίου Νικολάου, αρχικά
είχε εισαχθεί στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας του νο-
σοκομείου.

Όσο αφορά στο Λασίθι,
χθες είχαμε ένα ακόμα επι-
βεβαιωμένο κρούσμα. Πρό-
κειται για μία νεαρή γυ-
ναίκα, η οποία είναι
ειδικευόμενη  χειρουργικής
στο Νοσοκομείο Αγίου Νικο-
λάου. Εδώ και μέρες εμφά-
νιζε ήπια συμπτώματα και

βρισκόταν για προληπτικούς
λόγους στο σπίτι της για να
μην έρθει σε επαφή με κό-
σμο. Το τελευταίο διάστημα
δεν πήγαινε στην εργασία
της, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της “Π”. Το δείγμα της
ελήφθη στο νοσοκομείο
Αγίου Νικολάου και χθες επι-
βεβαιώθηκε ότι έχει προ-
σβληθεί από τον ιό.

Το Σάββατο έγινε γνωστό
ότι θετικός είναι ένας ιερέας
που νοσηλεύεται στην κλι-
νική στο Ρέθυμνο. Ο 58χρο-
νος κληρικός είναι κάτοικος
κοινότητας του Δήμου Αμα-
ρίου, αλλά εφημέριος  σε
άλλη κοινότητα του ίδιου

ωστόσο δήμου. Εμφανίζει
ήπια συμπτωματολογία, η
κατάσταση της υγείας του
δεν προκαλεί ανησυχία
στους γιατρούς. 

Η οικογένειά του παραμέ-
νει στο σπίτι και δείγματα

έχουν ληφθεί από όλα τα
μέλη. Παράλληλα, ελέγχεται
το εργασιακό του περιβάλ-
λον και, γενικότερα οι επα-
φές του το τελευταίο διά-
στημα. 

Συνεργείο της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ρεθύμνου
σε συνεργασία με τον δήμο
Αμαρίου θα προχωρήσουν
σε απολύμανση όλων των
δημόσιων χώρων στο Γερα-
κάρι.

Σε κατ΄οίκον νοσηλεία
βρίσκεται και η νεαρή φοιτή-
τρια στο Ηράκλειο που εμ-
φανίζει ήπια συμπτώματα.

Ένας παπάς και 
μια γιατρός στα 
νέα κρούσματα33

Η Τουρκία δεν έχει αντιληφθεί τίποτα...
Την ώρα που οι νεκροί από τον κορο-

ναϊό ξεπερνούν τους 100 στην Τουρκία
και τα κρούσματα είναι πάνω από 7.500,
ο γιατρός του πανεπιστημίου Dokuz Eylül
Üniversitesi της Σμύρνης, υπεύθυνος του
τμήματος πανδημίας, Γιουσούφ Σαβράν,
κάνει δραματική έκκληση στους πολίτες
να τηρήσουν τα μέτρα. 

Σε βίντεο που ανάρτησε στο λογαρια-
σμό του στο YouTube, αξιολογεί την κα-
τάσταση του κοροναϊού στην Τουρκία,

τονίζοντας πως ο ρυθμός αύξησης των
κρουσμάτων και των θανάτων στη χώρα
ξεπερνά αυτόν της Ιταλίας, το αντίστοιχο
διάστημα (σ.σ. το διάστημα υπολογίζεται
βάσει της εμφάνισης του πρώτου κρού-
σματος στην κάθε χώρα και από εκεί και
έπειτα πώς εξελίσσεται ο ιός).

“Ο αριθμός των κρουσμάτων και των
θανάτων είναι πιο πάνω από την Ιταλία.
Η Τουρκία δεν έχει αντιληφθεί την κρισι-
μότητα της κατάστασης. Σας παρακαλώ

μείνετε σπίτι. Κοιτώντας τα στατιστικά
στοιχεία η Ιταλία πιάστηκε απροετοίμα-
στη. Εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτό. Η
Τουρκία δίνει πιο κρίσιμο τεστ. Αυτή την
στιγμή η Τουρκία έχει περισσότερα κρού-
σματα και θανάτους σε σχέση με τους
Ιταλούς. Αν δεν πάρουμε στα σοβαρά
αυτή την κατάσταση θα έχουμε χιλιάδες
θανάτους”, τονίζει ο Γιουσούφ Σαβράν
και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
στους πολίτες.

Ο αριθμός των νεκρών που έχει προκα-
λέσει η πανδημία του κορονaϊού στις
ΗΠΑ ξεπέρασε τους 2.000 το Σάββατο,
ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων μόλυν-
σης παρουσίασε αλματώδη αύξηση στα
120.000 και πλέον, σύμφωνα με δεδο-
μένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο
Τζονς Χόπκινς.

Οι ΗΠΑ είναι από αυτή την εβδομάδα
η χώρα που καταγράφει τα περισσότερα
επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης
στον πλανήτη (121.117). Ο αριθμός των
νεκρών (2.010) έχει διπλασιαστεί από
την Τετάρτη, όταν έσπασε το φράγμα των
1.000.

Εντωμεταξύ, τα Κέντρα Ελέγχου και
Πρόληψης Ασθενειών (CDC) ζήτησαν
από τους κατοίκους των πολιτειών της
Νέας Υόρκης, του Νιού Τζέρσι και του Κο-
νέτικατ, όπου μαίνεται η πανδημία του
κοροναϊού, να αποφεύγουν όλες τις μη
απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις στο
εσωτερικό των ΗΠΑ για 14 ημέρες.

Σε ταξιδιωτική οδηγία που μεταφορτώ-
θηκε στον ιστότοπό της, η υπηρεσία διευ-
κρινίζει ότι η προειδοποίηση αυτή δεν
έχει εφαρμογή για τους εργαζόμενους σε
«κρίσιμους» τομείς «υποδομών» που θε-

ωρούνται απαραίτητο να συνεχίσουν τη
λειτουργία τους (μεταφορές με φορτηγά
δημόσιας χρήσης, παραγωγή και δια-
νομή τροφίμων, υγεία, χρηματοοικονομι-
κές υπηρεσίες κ.ά.).

Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ γνωστοποίησε ότι εντέλει δεν εξε-
τάζεται το σενάριο να τεθούν σε καραν-
τίνα οι πολιτείες της Νέας Υόρκης, του
Νιού Τζέρσι και του Κονέτικατ, μερικές
ώρες αφού αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο
αυτό πρπχθες Σάββατο, στο πλαίσιο των
μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνησή του
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κοροναϊού.

Ο αρχηγός του κράτους ανέφερε πως
αντ’ αυτού ζήτησε από τα Κέντρα Ελέγ-
χου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) να
προχωρήσουν στην έκδοση μιας «σθενα-
ρής» ταξιδιωτικής οδηγίας που θα απο-
θαρρύνει τους Αμερικανούς να μετακι-
νούνται προς ή από αυτές τις τρεις
πολιτείες, χωρίς πάντως να επιβληθεί το
κλείσιμο των συνόρων τους.

«Δεν θα απαιτηθεί καραντίνα», διαβε-
βαίωσε ο Τραμπ μέσω Twitter

Η Περιφέρεια ενισχύει την ΥΠΕ
Η Περιφέρεια Κρήτης ενι-

σχύει προμήθειες των  νοσο-
κομείων της 7ης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας Κρήτης με
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
και αναλώσιμα υλικά, όπως
αποφασίστηκε το περασμένο
Σάββατο, στη σύσκεψη ερ-
γασίας που πραγματοποι-
ήθηκε  στην 7η Υ.ΠΕ Κρήτης,
παρουσία του Περιφερει-
άρχη Κρήτης Σταύρου Αρνα-
ουτάκη, της Διοικήτριας 7ης ΥΠΕ Κρήτης
Λένας Μπορμπουδάκη και του Αντιπερι-
φερειάρχη  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι-
κής Πολιτικής, τακτικού μέλους Επιτροπής
Προγραμματισμού, κ. Λάμπρου Βαμβακά.
Ειδικότερα, τις επόμενες ημέρες η Περιφέ-
ρεια Κρήτης από ιδίους πόρους θα προβεί
στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξο-
πλισμού και αναλώσιμων, συνολικού εκτι-
μώμενου προϋπολογισμού 1.000.000
ευρώ, τα οποία εν συνεχεία θα παραχωρή-
σει στην 7η Υ.ΠΕ Κρήτης για τα νοσοκο-
μεία και τις πρωτοβάθμιες δομές ευθύνης
της.

Παράλληλα, με ταχείες διαδικασίες προ-
χωρά η προμήθεια μέσω ΕΣΠΑ και άλλων
ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για
την κάλυψη αναγκών των νοσοκομείων.

Οι ενέργειες αυτές, όπως ανέφεραν ο κ.
Σταύρος Αρναουτάκης και η κα. Λένα
Μπορμπουδάκη συνιστούν μια ακόμα
ηθική, πρακτική και ουσιαστική βοήθεια
προς τις νοσηλευτικές μονάδες της Κρήτης,
τους εργαζόμενους σε αυτές και τους πο-
λίτες, στο πλαίσιο της αγαστής συνεργα-
σίας και σύμπραξης της Περιφέρειας Κρή-
της με την 7η ΥΠΕ Κρήτης.  Για την καλή
αυτή συνεργασία  η διοικήτρια Λένα
Μπορμπουδάκη εκφράζει για μια ακόμη
φορά δημόσια τις ευχαριστίες της. Από την
μεριά του ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύ-
ρος Αρναουτάκης, ευχαρίστησε επίσης το
ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και κάθε
εργαζόμενο και εθελοντή στις υγειονομικές
δομές της Κρήτης για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες τους.

Εκτροχιασμός στις ΗΠΑ

Οι κ.κ. Αρναουτάκης και Βαμβακάς με την 
κ. Μπορμπουδάκη
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ΕΡΤ1
10:00 Επικοινωνία, 12:00 Ειδήσεις,
13:00 Συνδέσεις, 15:00 Ειδήσεις,
16:00 Covid 19: Συνεχής ενημέρωση,
17:30 Ειδήσεις, 18:00 Covid 19: Συ-
νεχής ενημέρωση, 19:00 Ειδήσεις,
20:45 10, 22:00 Πίσω μου σ' έχω σα-
τανά, 23:40 Ειδήσεις, 00:00 Fargo,
01:00 Ballers,  02:00 Ταξιδεύοντας με
τη Μάγια Τσόκλη,  03:10 Fargo04:10
Ballers,  05:10 Σαν σήμερα τον 20ο
αιώνα, 05:30 Από τις έξι...

ΕΡΤ2
07:00 Molang, 07:20 Λουί,  07:30 Ο
Μουκ, 07:50 Old Tom, 08:00 Η Τίλι
και οι φίλοι της, 08:35 Γάτος Σπιρουνά-
τος, 09:00 Ψέματα και αλήθεια ετσι
εναι τα παραμύθια,  09:30 Ο γύρος
του κόσμου με 80 βιβλία,  10:00 Η
Μιρέτ ερευνά, 10:35 Γιακαρί, 11:00
Ροζ Πάνθηρας, 12:00 Το Κουτάλι,
12:30 Carousel,  13:00 1.000 Χρώ-
ματα του Χρήστου, 14:00 Τα δελφινά-
κια του Αμβρακικού,  15:00 Στα φτερά
του έρωτα,  16:00 Έξι αδελφές,  18:00
Ο παράδεισος των κυριών,  19:45
Εντός Αττικής,  20:00 Μονόγραμμα,
20:30 Σαν μαγεμένοι..., 21:00 Η μο-
δίστρα, 22:00 Mr Selfridge,  23:00
De-Lovely, 01:00 Ταξιδεύοντας με τον
Μίκη, 02:50 Η ιστορία πίσω από τον
μύθο,  03:40 Η μοδίστρα, 04:30 Mr
Selfridge, 05:30 Ο παράδεισος των κυ-
ριών.

STAR
07:30 Hart of Dixie Hart of Dixie,
08:30 Shopping Star, 10:00 Στη
φωλιά των Κου Κου, 13:00 Αλήθειες με
τη Ζήνα, 15:00 Ντετέκτιβ Μονκ,
16:00 Ειδήσεις, 16:50 Shopping Star,
18:30 Elif,  19:30 Ειδήσεις στη Νοη-
ματική Γλώσσα, 19:40 Ο τροχός της
τύχης, 20:50 Ειδήσεις, 22:00 Ταινία,
02:45 Χωρίς ίχνος Χωρίς Ίχνος,  04:45
Ταινία.

ΣKAΪ
06:00 Σήμερα, 10:00 Αταίριαστοι,
11:55 Newsroom, 14:00 Ειδήσεις,
15:00 Καλό Μεσημεράκι, 17:00 Ειδή-
σεις στη νοηματική γλώσσα, 17:15 Εξε-
λίξεις LIVE, 19:50 Ειδήσεις, 21:30 8
Λέξεις,  22:30 Ο τελευταίος επιζών,
00:45 Deadly Women, 01:45 Trans-
formers 3: Dark of the moon, 04:15
Καλό Μεσημεράκι.

OPEN BEYOND
06:00 Ελληνικό πρόγραμμα, 06:30
Ώρα Ελλάδος, 10:50 Ευτυχείτε, 14:00
Ειδήσεις, 15:00 Μεσημέρι Yes, 16:30
Θυρίδα Τηλεπώλησης, 16:45 Ο Στα-
μάτης Κι Ο Γρηγόρης, 18:45
OΕιδήσεις σττη νοηματική γλώσσα,
19:00 Open Ελλάδα, 20:30 Open
News, 22:00 xXx: Eπανεκκίνηση (xXx:
Return Of Xander Cage), 00:00 Χωρίς
διέξοδο (No Escape), 02:00 Fatsa-
book (Ε), 03:00 Criminal Minds,
05:00 Επανάληψη προγράμματος.

ALPHA
06:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης, 06:30
Παπιοπεριπέτειες, 07:30 Fancy Nancy
Clancy, 08:00 Happy Day στον Alpha,
10:30 Εκτός γραμμής στον Alpha,
12:15 Ειδήσεις, 13:00 Ελένη, 15:30
Kitchen Lab, 16:30 Εντιμότατοι... κε-
ρατάδες,  17:40 Ειδήσεις στη νοημα-

τική γλώσσα, 17:50 Deal, 19:00 Ειδή-
σεις, 20:00 Οι εξελίξεις για τον κορο-
ναϊό, 21:00 Μην αρχίζεις τη
μουρμούρα, 21:50 Το σόι σου,
22:40 Κρατάς μυστικό;,  23:30 The
Rookie, 00:20 Περιοχή υψηλού κινδύ-
νου, 02:30 Αληθινοί έρωτες, 03:30 Οι
Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα,
04:45 Θυρίδα τηλεπώλησης, 05:15
Divided.

MEGA
06:50 Κοινωνία ώρα Μega, 10:00
Mega Mag, 12:20 Εμείς και Εμείς,
12:50 Ντόλτσε Βίτα, 14:00 Ειδήσεις,
15:00 Η νταντά, 15:30 Μαρία η
άσχημη, 16:20 Singles, 17:20 Καιρός
για αγρότες, 17:30 Ειδήσεις στη νοη-
ματική γλώσσα, 17:40 Live News,
19:45 Σαββατογεννημένες, 20:45 Ει-
δήσεις, 21:50 Στο Παρά Πέντε, 23:00
Πενήντα Πενήντα, 00:00 Έκτακτη εκ-
πομπή: Η κρίση του Κορωναϊού,
02:10 Όρια αντοχής (Vertical Limit),
04:30 Είμαστε στον αέρα, 05:30 Ο
Πέτρος και τα κορίτσια του, 06:00 Η
ώρα η καλή.

ΑΝΤ1
06:00 Καλημέρα Ελλάδα, 10:00 Το
Πρωινό, 13:00 Ειδήσεις, 14:00 Κων-
σταντίνου και Ελένης,  15:00 Ρουκ
Ζουκ, 16:00 Εγκλήματα,  17:00 Ειδή-
σεις στη νοηματική γλώσσα, 17:15
Still Standing, 18:15 Γυναίκα χωρίς
όνομα,  19:30 Ειδήσεις, 20:45 Αν
ήμουν πλούσιος, 21:45 Πέτα τη φρι-
τέζα,  22:45 Άγριες μέλισσες, 23:45
Ενώπιος Ενωπίω, 01:30 VICE Specials,
02:30 Της αγάπης μαχαιριά, 03:30
Έρωτας, 05:00 Ιδιαιτέρα για κλάματα.

CRETA CHANNEL
07:00 Ίασις,  08:00 On Air, 10:00
Life & health, 11:00 On Air, 14:00
Ίασις,  15:00 On Air, 16:00 Μαρα-
θώνιος Creta, 19:00 On Air, 19:30
Μαραθώνιος Creta, 21:00 Beauty Box
by Oasis Med,  21:30 On Air, 00:00
Ειδήσεις,  02:00 On Air.

ΚΡΗΤΗ TV
06:30 Ubos, 07:00 Gormiti, 07:30
Sissi η μικρή πριγκίπισσα, 08:00 Πάνω
από όλα η υγεία μας, 09:30 Παιδική
ταινία, 11:00 Γάμος με τα όλα του
12:00 Πάμε διακοπές, 13:00 Πας μα-
γειρεύοντας, 14:00 Βake my day,
14:30 Eιδήσεις, 15:00 Καλό μεση-
μέρι, 17:30 Auto Stop, 17:55 Δια...
κρητικά, 18:00 Κρήτη σήμερα, 19:20
Μπρούσκο, 20:30 Ειδήσεις, 21:45
Ταξίδια στον όμορφο κόσμο, 22:00
Ώρα αιχμής, 00:10 Καλό μεσημέρι,
02:30 Κρήτη σήμερα, 04:00 Ειδή-
σεις, 05:00 Μπρούσκο.

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
05:30 Τα μυστικά της αρχαίας Αιγύ-
πτου, 06:30 Ειδήσεις, 07:00 Delfy,
08:00 Στο κόκκινο, 09:00 Μικρό μου
πόνυ, 10:00 Ντένις ο τρομερός, 10:30
Betty Boop, 11:00 Τηλεπωλήσεις,
14:00 Mama Mia, 15:00 Ειδήσεις,
16:00 Στο Κόκκινο, 18:00 Ειδήσεις,
19:00 Modern Family, 20:30 Ειδή-
σεις, 22:00 Legalese, 23:30 Modern
family, 00:10 Wire in the blood,
01:00 Ζώδια και Συμβουλές, 01:30
Πάνω απ’ όλα ο έρωτας, 03:30 Mod-
ern Family, 04:30 Wire in the blood.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
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Αντίδραση δικηγόρων
Την αντίδραση του δικηγορικού κόσμου και των κομμάτων της

αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η εξαγγελία περί συμμετοχής των
δικηγόρων σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης μέσω
voucher αξίας 600 ευρώ έκαστο, αντί της χορήγησης του έκτακτου
επιδόματος των 800 ευρώ. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών απο-
φάσισε να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της υπουρ-
γικής απόφασης που εξαιρεί τους δικηγόρους από την υπαγωγή
τους στο επιδοτούμενο πρόγραμμα χορήγησης των 800 ευρώ. Πα-
ράλληλα διεκδικεί έντεκα ευνοϊκά μέτρα υπέρ των δικηγόρων και
των πολιτών που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του
κορονάϊου.

Το θέμα απασχόλησε τηλεδιάσκεψη  του Αλέξη Τσίπρα με το Προ-
εδρείο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Ο αρ-
χηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε από τον πρωθυ-
πουργό να πάρει πίσω την «απαράδεκτη» ρύθμιση περί
προγραμμάτων κατάρτισης και να εντάξει τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες χωρίς καμία εξαίρεση στο επίδομα των 800 ευρώ.

Η απόφαση για την παράταση
Τρεις  Δικαστικές Ενώσεις, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και

η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, με ανακοινώσεις τους αντιδρούν
στην απόφαση παράτασης του δικαστικού έτους μετά την 30 Ιου-
νίου 2020 που θα έληγε. Αναλυτικότερα, η Ένωση Δικαστών και Ει-
σαγγελέων εκφράζει την αντίδρασή της για την παράταση του δι-
καστικού έτους, επισημαίνοντας ότι έγινε εν αγνοία του δικαστικού
σώματος και αναφέρει ότι «δε θα επιτρέψουμε όμως η κρίση αυτή
να γίνει όχημα υλοποίησης σχεδίων απορρύθμισης της Δικαιοσύνης
και εφαρμογής ιδεοληψιών για τον τρόπο λειτουργίας της» και εκ-
φράζει την επιφύλαξη της ως προς την αντίδρασή της. Παράλληλα,
η Ένωση Διοικητικών Δικαστών εκφράζει την αντίθεσή της στο μέ-
τρο της παράτασης του δικαστικού έτους και σημειώνει ότι «πρόκει-
ται για μία απόφαση που δεν εξυπηρετεί καμία σκοπιμότητα».

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ) απέστειλε επιστολή στον
υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα, με την οποία εκφράζει
την αντίθεσή της στην παράταση του δικαστικού έτους, υποστηρί-
ζοντας ότι «η μείωση του χρόνου των δικαστικών διακοπών θα συμ-
βάλλει στην περαιτέρω καθυστέρηση της έκδοσης αποφάσεων».
Ακόμη, η ΕΕΕ καλεί τον υπουργό Δικαιοσύνης να αναθεωρήσει την
απόφασή του για λήψη του μέτρου αυτού, το οποίο «μετά βεβαι-
ότητος θα αποβεί ατελέσφορο».

Μ
έχρι το Σάββατο 11 Απριλίου
παρατείνεται η απαγόρευση
λειτουργίας ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποι-
ούνται σε 66 κλάδους της οι-

κονομίας για τον περιορισμό του κινδύνου της
διασποράς του κοροναϊού COVID-19. Από το
μέτρο εξαιρούνται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού
ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οί-
κον καθώς και οι υπηρεσίες πληρωμής λογα-
ριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής
και αντικατάστασης συσκευών.

Ποιοι θα παραμείνουν κλειστοί
1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα

καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών και περι-
πτέρων, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον
(e-shop κτλ.).

2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών
και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξο-
πλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και ει-
κόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα.

5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων
και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επεν-
δύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα
καταστήματα.

8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συ-
σκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και
άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα
καταστήματα.

10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα.

11. Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφι-
κής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός
από λιανικό εμπόριο εφημερίδων.

12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και
εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα.

13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού
σε εξειδικευμένα καταστήματα.

14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
σε εξειδικευμένα καταστήματα.

16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερ-
μάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών
καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα,
εκτός από λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρ-
τομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρι-
σμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσε-
τών φαγητού, από χαρτί.

18. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημά-
των σε εξειδικευμένα καταστήματα. 

19. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών
σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λια-
νικό εμπόριο υλικών καθαρισμού, λιανικό εμ-
πόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης,
υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας, λιανικό εμπό-
ριο ακατέργαστων αγρο- τικών προϊόντων
π.δ.κ.α., λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξο-
πλισμού π.δ.κ.α.

20. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών
σε καταστήματα.

21. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε
υπαίθριους πάγκους και αγορές.

22. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαί-
θριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ει-
δών καθαριότητας και προσωπικής
φροντίδας.23. Καταλύματα διακοπών και άλλα
καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λει-
τουργίας.

24. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις
για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα
οχήματα.

25. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων
και κινητών μονάδων εστίασης.

26. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδο-
σίας για εκδηλώσεις (catering).

27. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευ-
τικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφε-
νεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.).

28. Δραστηριότητες προβολής κινηματογρα-
φικών ταινιών.

29. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυ-
χής και αθλητικών ειδών.

30. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων.
31. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών

προσωπικής ή οικιακής χρήσης.
32. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκ-

θέσεων (ΚΑΔ 8230), συναυλιών και καλλιτεχνι-
κών εκδηλώσεων.

33. Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών
οδηγών, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση.

34. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και
συναφείς δραστηριότητες.

35. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχει-
οφυλακείων.

36. Δραστηριότητες μουσείων.
37. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτη-

ρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών,
καθώς και αρχαιολογικών χώρων.

38. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογι-
κών κήπων και φυσικών βιοτόπων.

39. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (κα-
ζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.), εξαιρουμέ-
νων των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε
απευθείας (on line) σύνδεση και υπηρεσιών
στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση.

40. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστά-
σεων

41. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων.
42. Εγκαταστάσεις γυμναστικής.
43. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες.
44. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και

άλλων θεματικών πάρκων.
45. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και

ψυχαγωγίας .
46. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κου-

ρείων και κέντρων αισθητικής.
47. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική

ευεξία
48. Λιανικό εμπόριο ανθέων
49. Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών.
50. Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και

μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, κα-
θώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρό-
μοιων ειδών.

51. Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορτα-
ριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για δια-
κοσμητική χρήση.

52. Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή-
ανθέων.

53. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες
αθλητικών εγκαταστάσεων.

54. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές
καντίνες (κυλικεία).

55. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτη-
τικά εστιατόρια.

56. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και
σωματείων.

57. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών
λεσχών.

58. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοι-
κεσίων.

59. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων.
60. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ).
61. Υπηρεσίες ιερόδουλων.
62. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθου-

σών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και
άλλες εκδηλώσεις).

63. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του
σώματος (piercing).

64. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων
οδικών μεταφορών, εξαιρουμένων αποκλει-
στικά των ΙΚΤΕΟ που διαθέτουν εγκεκριμένη –
αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού
ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό
έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων
οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

65. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότο-
πους.

66. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). 

Επίσης κλειστές θα παραμείνουν έως τις 11
Απριλίου όλες οι οργανωμένες παραλίες, τα
χιονοδρομικά κέντρα, τα αναβατήρια (τελεφε-
ρίκ), όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι εγ-
καταστάσεις γυμναστικής.  Σε ότι αφορά τη λει-
τουργία των καταστημάτων οπτικών και των
καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρη-
κοΐας αυτή επιτρέπεται μόνο κατόπιν τηλεφω-
νικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που
θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

Τι επιτρέπεται
Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών κα-

ταστημάτων εντός των λιμανιών και των αερο-
δρομίων της Χώρας. Ενώ απαγορεύεται η λει-
τουργία καταστημάτων λιανικού εμπορίου που
λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων
των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου
“κατάστημα εντός καταστήματος” (shops-in-a-
shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστή-
ματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και
των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι δια-
θέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλω-
τές. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία
των οποίων δεν απαγορεύεται, οι διοικήσεις
τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση,
κατά την προσέλευση των καταναλωτών, της
αναλογίας του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. και την
ελάχιστη απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ τους,
καθώς και του μη σχηματισμού ουράς άνω των
5 ατόμων. Επίσης δεν απαγορεύεται η διενέρ-
γεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις
ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων
απαγορεύεται.

Λίγοι οι παραβάτες, ακόμη λιγότερες οι ενστάσεις
Ούτε στο 10% επί των βεβαιωμένων

παραβάσεων για αδικαιολόγητη πα-
ρουσία εκτός σπιτιών  δεν ανέρχονται
οι ενστάσεις των πολιτών για παρα-
γραφή του προστίμου, όπως λένε στην
«Π» αστυνομικοί οι οποίοι καλούνται να
εξετάσουν τα σχετικά αιτήματα. Όσοι
πάντως επιθυμούν να υποβάλουν έν-
σταση αυτό θα πρέπει να το κάνουν
μέσα σε διάστημα τριών ημερών από
την ημερομηνία επιβολής του προστί-
μου και είτε με e mail είτε με φαξ να
αποστείλουν την ένσταση στην υπηρε-
σία ή στο τμήμα που βεβαίωσε το πρό-
στιμο. Στον νομό Ηρακλείου τα πρό-
στιμα είναι αρκετά, όχι όμως τόσο
πολλά όσο θα περίμενε κανείς. Κι αυτό
τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. το αποδίδουν

στο γεγονός ότι ο κόσμος έχει συμμορ-
φωθεί και καταλαβαίνει την κρισιμό-
τητα της κατάστασης. 

Αναφορικά με τους λόγους που ανα-
γράφονται στις ενστάσεις, αυτοί είναι
πολλοί, ορισμένοι φαίνεται, σύμφωνα
με αστυνομικούς, να είναι πραγματικοί,
ενώ κάποιοι άλλοι δείχνουν ότι δεν ευ-
σταθούν. Για παράδειγμα σε αστυνο-
μικό τμήμα της ενδοχώρας πολίτης είπε
ότι άκουσε μέσα στη νύχτα ένα θόρυβο
και βγήκε να δει τι συμβαίνει. «Επειδή
ξέρουμε τις αποστάσεις και της διευ-
θύνσεις κατοικιών, καταλαβαίνουμε
εάν κάποιος λέει αλήθεια ή όχι» σχο-
λίασε αστυνομικός. Σε μία άλλη περί-
πτωση βεβαιώθηκε πρόστιμο σε γυ-
ναίκα η οποία βγήκε από το σπίτι της να

πετάξει τα σκουπίδια, διένυσε μια από-
σταση λίγων μέτρων χωρίς να έχει μαζί
της τα απαραίτητα έγγραφα. Σε άλλη
περίπτωση που εξετάζεται μια γυναίκα
ήθελε να πάει να σηκώσει χρήματα από
μηχάνημα αυτόματης ανάληψης, όμως
είχε γράψει λάθος την ημερομηνία.
Συγκεκριμένα, έγραφε στο χαρτί που
έδειξε στους αστυνομικούς την ημερο-
μηνία της προηγούμενης ημέρας και
όχι την ημερομηνία της ημέρας που
ελέγχθηκε. «Βλέπουμε κι εμείς ότι σε κά-
ποιες περιπτώσεις και κυρίως σε ηλικιω-
μένους γίνονται κάποια λάθη και προ-
σπαθούμε να είμαστε περισσότερο
επιεικείς, αρκεί να μην το ξανακάνουν»
είπε αστυνομικός. Σε αστυνομικό
τμήμα που δεν έχουν βεβαιωθεί πολλές

παραβάσεις γιατί δεν υπήρξε λόγος,
αστυνομικοί εξετάζουν την ένσταση
μιας κατοίκου της περιοχής, η οποία
έγραψε ότι χρειάστηκε να μεταβεί στο
νοσοκομείο, χωρίς όμως να δείξει κά-
ποιο έγγραφο που να επιβεβαιώνει τα
λεγόμενά της.

Παραβάσεις 
Σε 1.400 ανήλθαν, σύμφωνα με την

ΕΛ.ΑΣ, οι παραβάσεις του μέτρου απα-
γόρευσης της κυκλοφορίας για την
αποφυγή της εξάπλωσης του κορο-
ναϊού, ενώ έγιναν 7 συλλήψεις για λει-
τουργία καταστημάτων, προχθές Σάβ-
βατο 28 Μαρτίου, σε όλη την Ελλάδα.

Ειδικότερα, οι 1.400 παραβάσεις για
άσκοπες μετακινήσεις, για τις οποίες
επιβλήθηκε πρόστιμο 150 ευρώ, σημει-

ώθηκαν στις εξής περιοχές: 547 στην
Αττική, 120 στην Κρήτη, 104 στα Ιόνια
Νησιά, 87 στη Θεσσαλονίκη, 72 στη
Στερεά Ελλάδα, 71 στη Δυτική Ελλάδα,
66 στην Κεντρική Μακεδονία, 65 στην
Πελοπόννησο, 62 στη Θεσσαλία, 60
στην Ηπειρο, 54 στο Νότιο Αιγαίο, 50
στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
23 στο Βόρειο Αιγαίο και 19 στη Δυτική
Μακεδονία. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με
αμείωτη ένταση με σκοπό τη διασφά-
λιση της δημόσιας υγείας.

Πρώτη εβδομάδα
Ολοκληρώθηκε σήμερα η πρώτη

εβδομάδα του μέτρου απαγόρευσης
της άσκοπης κυκλοφορίας με την
πρώτη αποτίμηση να κάνει λόγο για θε-
τικό αντίκτυπο στην εξάπλωση της επι-

δημίας και κυβερνητικές πηγές να ση-
μειώνουν πως η πλειονότητα των πολι-
τών ακολουθεί τις οδηγίες των Αρχών.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία,
από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020,
ημερομηνία έναρξης του μέτρου πε-
ριορισμού της κυκλοφορίας, είχαν βε-
βαιωθεί περισσότερες από  5.800 πα-
ραβάσεις μέχρι χθες  και είχαν

επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρό-
στιμα. Υπενθυμίζεται πως ο υφυπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρι-
σης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς,
ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρ-
νησης να διασφαλίσει με κάθε τρόπο
την τήρηση των κανόνων ασφαλείας
στις λαϊκές αγορές, προειδοποιώντας
ότι όλα τα μέτρα είναι στο τραπέζι.

Ολοκληρώθηκε η απολύμανση όλων των αστυνομικών τμημά-
των και υπηρεσιών της Δ.Α Ηρακλείου μετά από πρωτοβουλία της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαηλλήλων νομού Ηρακλείου. 

Σε σχετική ανακοίνωση η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ν.
Ηρακλείου αναφέρει: Την Πέμπτη 26-03-2020 ολοκληρώθηκε η
απολύμανση ΟΛΩΝ των αστυνομικών υπηρεσιών, ΟΛΩΝ των χώ-
ρων κράτησης και ΟΛΩΝ των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου με μέριμνα της Ένωσής μας. Υπο-
χρέωση των Ενώσεων δεν είναι να αντικαθιστούν τις ανεπάρκειες
της Πολιτείας, αλλά σε αυτές τις κρίσιμες για όλους μας στιγμές,
δεν θα αφήσουμε τίποτα στην τύχη του και δεν θα επιτρέψουμε
σε καμία κωλυσιεργία να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των συνα-
δέλφων μας και κατ’ επέκταση των οικογενειών τους.

Ελπίζουμε η Πολιτεία να κινήσει σύντομα τα δυσκίνητα γρανά-
ζια της και να κάνει έμπρακτα αυτό που οφείλει απέναντι στον Έλ-

ληνα Αστυνομικό που ΚΑΙ σε αυτή την κρίση καλείται να εργαστεί
νυχθημερόν για την προστασία του Πολίτη και να επωμιστεί κα-
θημερινά όλο και περισσότερα καθήκοντα.  Η Ένωσή μας θα πα-
ραμείνει κοντά στους συναδέλφους μας και τις οικογένειές τους
παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις. 

Η ένταξη οδοντιάτρων
Για  «την αιφνίδια υπαναχώρηση της πολιτείας από τα ανακοι-

νωθέντα μέτρα υποστήριξης των οδοντιάτρων» κάνει λόγο η Ελ-
ληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία που  καλεί τον πρωθυπουργό
«να τους εντάξει στο σύνολο των μέτρων στήριξης για τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως είχε
αρχικά εξαγγελθεί». Σε ανακοίνωσή της η ΕΟΟ αναφέρει ότι «την
ώρα που η άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος βρίσκεται
στον πρώτο βαθμό επικινδυνότητας των υγειονομικών επαγγελ-
μάτων, εξαιτίας της άμεσης επαφής με το πρόσωπο του ασθενούς
και της δημιουργίας αερολύματος κατά την διάρκεια της πλειοψη-
φίας των οδοντιατρικών πράξεων, η κυβέρνηση εμπαίζει τους Έλ-
ληνες οδοντιάτρους». Παράλληλα, η ΕΟΟ απαιτεί άμεσα από την
κυβέρνηση την προμήθεια υγειονομικού υλικού τόσο για τις δη-
μόσιες όσο και τις ιδιωτικές μονάδες οδοντιατρικής περίθαλψης,
καθώς , όπως αναφέρει «η κλεψύδρα έχει αδειάσει και η πλήρης
αναστολή της λειτουργίας των οδοντιατρείων βρίσκεται προ των
πυλών». 

Σε κρίση ο παγκόσμιος τουρισμός
Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε μέσω τηλεδιάσκε-

ψης η ειδική Επιτροπή Κρίσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Τουρισμού( ΠΟΤ) με αντικείμενο την αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων του κοροναϊού στον Τουρισμό.   Στην τηλεδιάσκεψη, στην
οποία συμμετείχε και ο Έλληνας υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης
Θεοχάρης, ως Προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ομάδας του παγκό-
σμιου Οργανισμού Τουρισμού, συμμετείχαν ακόμα οι υπουργοί
- πρόεδροι των Περιφερειακών Επιτροπών του ΠΟΤ, εκπρόσωποι
μεγάλων φορέων της ιδιωτικής τουριστικής βιομηχανίας και εκ-
πρόσωπος του ΠΟΥ Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης έγινε
ενημέρωση για την έναρξη του «Healing Solutions for Tourism -
Innovation Challenge», ενός ειδικού προγράμματος - διαγωνι-
σμού, που καλεί τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να προτείνουν
λύσεις για να μειώσουν ή να απαλύνουν τις επιπτώσεις της εξά-
πλωσης του Covid-19 προκειμένου να υποστηριχθούν τρεις κα-
τηγορίες: ταξιδιώτες, επιχειρήσεις και αυτοδιοίκηση. Συζητήθηκε
επίσης εκτενώς το Κείμενο Εργασίας για τα προτεινόμενα μέτρα
ανακούφισης του διεθνούς τουριστικού κλάδου. Πρόκειται για
ένα κείμενο που περιλαμβάνει τις προτάσεις του ΠΟΤ προς τα
κράτη - μέλη του σε τομείς και κλάδους που σχετίζονται με τη διε-
θνή τουριστική δραστηριότητα και το οποίο θα δημοσιοποιηθεί
την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Έλληνας υπουργός Τουρισμού κατά
την παρέμβασή του πρότεινε στην τελική διαμόρφωση του κειμέ-
νου να ληφθούν υπόψη:

(α) η επίλυση του προβλήματος των ζητούμενων επιστροφών
των προκαταβολών που έχουν πληρωθεί με πιστωτικές κάρτες,

(β) η αναζήτηση μέτρων ασφαλιστικής κάλυψης για τη δια-
σπορά του κινδύνου,

(γ) η αξιολόγηση του τρόπου εφαρμογής των φορολογικών μέ-
τρων που αφορούν καθαρά στις τουριστικές δραστηριότητες,
στην «επόμενη μέρα» και

(δ) η ένταξη δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαί-
δευσης του στελεχιακού δυναμικού των τουριστικών επιχειρή-
σεων που έχουν αναγκαστικά κλείσει, κατά την περίοδο αυτή, με
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τις κυβερνήσεις.

Περίπου 250.000  επιχειρήσεις
έχουν κάνει έως τώρα  
αναστολή σύμβασης εργασίας 

Κανονικά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των απαραίτητων
εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” από τις επιχει-
ρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά
τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττονται
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, λόγω των μέτρων αντιμετώ-
πισης της μετάδοσης του κοροναϊού, προκειμένου να δηλώσουν
την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, τους εργαζόμενους που
οι συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή, καθώς τους εργαζόμε-
νους των οποίων η σύμβαση έχει λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020
έως τις 20 Μαρτίου 2020 είτε με καταγγελία ή με οικειοθελή απο-
χώρηση. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, 250.000 περίπου επιχειρήσεις έχουν κάνει
μέχρι τώρα αναστολή της σύμβασης εργασίας για τους εργαζο-
μένους τους. Υπενθυμίζεται ότι με τη συμπλήρωση των ηλεκτρο-
νικών εντύπων θα δοθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους
εργαζόμενους, ύψους 800 ευρώ, και θα στηριχθούν οι εργαζόμε-
νοι και οι επιχειρήσεις μέσα από τη μείωση των μισθωμάτων (κύ-
ριας κατοικίας και επαγγελματικής). Σημειώνεται ότι την επόμενη
εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα για τους ερ-
γαζόμενους supportemployees.yeka.gr, η οποία θα βρίσκεται
στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ένα εκκλησάκι για την Κάλλια
Στο άγριας ομορφιάς τοπίο του φα-

ραγγιού του Αμπά στα Αστερούσια,
στήθηκε ένα μικρό εκκλησάκι στη
μνήμη της 31χρονης νηπιαγωγού Κάλ-
λιας Μηλιαρά που έφυγε από τη ζωή
τον Σεπτέμβριο του 2018 και ενώ έκανε
καταρρίχηση στο σημείο. Όπως μετα-
δίδει και το “Δια-SOS-τε τη Μεσαρά” το
εκκλησάκι θυμίζει στους επισκέπτες της
περιοχής την ιστορία του κοριτσιού που

λάτρευε τη φύση και η ψυχή της έμεινε για πάντα στον κρητικό νότο, εκεί
όπου διαβάζει κανείς τους στίχους δίπλα στο εικονοστάσι:

Έκαναν απολύμανση

Μόνη ελπίδα και κρυφή παρηγοριά,
πως ζεις ανάμεσα σε κήπους μ’ ανεμώ-
νες,

νοιώθω πως τώρα σε γαλήνη ζεις σιμά,
εκεί που είσαι δεν υπάρχουνε χειμώνες.
Παιδί μου...”.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 66 ΚΛΑΔΟΙ

Μέχρι τις 11 Απριλίου η απαγόρευση
λειτουργίας των επιχειρήσεων
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«Σώπα επιτέλους, ανόητε»!
Δεν μπορώ να πω ότι εί-

ναι ο τύπος μου. Αυτό ου-
δόλως αφορά εκείνον και
πολύ περισσότερο εμένα
αφού κάνει τη δουλειά του
σωστά. Αλλά να κρυφτώ
πως διαβάζοντας το πολυ-
σέλιδο βιογραφικό του
δεν αναφωνώ: “ουάου”;
Έχει ένα ύφος επιστήμονα
που δεν είναι συνηθι-
σμένο πια. Κάτι σαν τους
παν- επιστήμονες, τους
παλιούς που με την ίδια
ευκολία έκαναν λατινικά
και χημεία, δίδασκαν αρ-
χαία ελληνικά και διαφορι-
κές εξισώσεις!

Αλλά γιατί τόσες επιθέ-
σεις σε έναν άνθρωπο, σε
έναν επιστήμονα που
μόνο οι εργασίες που έχει
κάνει, η δουλειά που έχει
ρίξει σε αυτό το σύστημα
υγείας, η αναγνώριση που
έχει σε παγκόσμιο επίπεδο
μπορεί να είναι αποστο-
μωτική απάντηση; Γιατί
τόσοι... ψεκασμένοι συνα-
θροίζονται στο να τον
“χτυπήσουν” για να μας
πουν ότι είναι... ύποπτος
ως ντίλερ εταιρειών εμβο-
λίων τα οποία έχουν δαι-
μονοποιήσει;

Ας είναι. Ούτε ο καθηγη-
τής κ.Τσιόδρας έχει
ανάγκη υπερασπίσεως
από μένα, από κανένα δη-
λαδή, ούτε ο καθένας που

λέει το μακρύ του και το
κοντό του σε αυτή τη
χώρα δικαιούται... 2-3
διαφημιστικά λεπτά. Αλλά
κάποιοι πραγματικά χρει-
άζονται... αποδόμηση και
δεν μπορούμε να τους
αφήνουμε έτσι. Πχ ορι-
σμένοι που διαδίδουν ότι
άλλα έλεγε τον Ιανουάριο
και άλλα τώρα, επειδή
ανέφερε τα όσα ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας
μετέδιδε από την Κίνα. Κι
επειδή, όπως όλοι οι για-
τροί του κόσμου, μετά κα-
τάλαβαν ότι ο ιός είναι
φονικός. Θα ήταν καλύ-
τερο να έμενε...στην αρ-
χική του άποψη...”έλα
μωρέ δεν τρέχει και τί-
ποτα”!

Ή για παράδειγμα το
άρθρο που ανέβηκε σε
αριστερό δικτυακό τόπο
και που πραγματικά δεί-
χνει το πόσο ορισμένοι
άνθρωποι έχουν απωλέσει
την τάξη στο μυαλό τους.
Είτε αριστεροί , είτε δεξιοί
αδυνατούν να συλλάβουν
τα μηνύματα των καιρών
μπερδεύοντας την τωρινή
πανδημία, για παρά-
δειγμα με τον...Εμφύλιο,
την στάση του Ζαχαριάδη
που κάλεσε καίτοι φυλακι-
σμένος, τους Έλληνες να
πάρουν τα όπλα κατά του
φασισμού. Κάπως έτσι -

σαν καπετάνιοι του Άρη
και του Ναπολέοντα
(Ζέρβα)- βλέπουν τον
εαυτό τους ορισμένοι που
γράφουν ότι “ο μειλίχιος
Τσιόδρας είναι, επι-
πλέον, το κατεξοχήν αν-
θρωπολογικό πρότυπο
της κυρίαρχης δεξιάς,
αυτής του Κυρίου αλλά
και της άλλης του Μαμ-
μωνά.”! 

(Τι λες ρε παιδί μου... η
Δεξιά του Κυρίου και του
Μαμμωνά! Άνοιξαν οι πύ-
λες της Κολάσεως...).

Που θεωρούν την αρι-
στεία...ρετσινιά, που κα-
ταλήγουν να πιστεύουν
ότι “κάθε λογής επιστήμο-
νες, οι οποίοι κατέχουν
γνώσεις λιγάκι απρόσιτες
στο μέσο άνθρωπο -για-
τροί, μαθηματικοί κ.ο.κ.-
στις σύγχρονες κοινωνίες
τείνουν να λάβουν θέση
τοτέμ.” και πώς πρέπει:
“Να τους αποδομείς
δημόσια είναι καθή-
κον”!

Δηλαδή τρικυμία εν
κρανίω. Ενας επιστήμονας
που δεν εκπροσωπεί τον
εαυτό του, αλλά καταρχήν
28 εμπειρογνώμονες, που
βρέθηκαν να συγκροτούν
μια εθνική επιτροπή αλλά
και μια ολόκληρη επιστη-
μονική κοινότητα που
προσπαθεί να λύσει ένα
πρωτοφανές για τα παγ-
κόσμια χρονικά υγειονο-
μικό μεγάλο θέμα, να βρί-

σκεται στη δίνη μιας αντι-
παράθεσης που έχουν
ορισμένοι με ύφος... θα
λογαριαστούμε εδώ και
τώρα! Ένας επιστήμονας
που... δεν μιλάει -λένε- για
τις ελλείψεις (αν και αυτός
κάθε μέρα αναφέρεται!)
λες και είναι η δουλειά του
να πολιτικοποιεί τα πάντα,
να κάνει... αντιπολίτευση
την ώρα που δίνει τις μά-
χες για να κερδηθεί ο πό-
λεμος. Η κριτική που του
γίνεται επειδή είναι πολύ-
τεκνος και... ψάλλει (πω
πω... εγκλημα!) ξεπερνάει
και τα πιο παιδικά μυαλά...

Δεν είναι το πρόβλημά
τους ο Τσιόδρας και ο
κάθε Τσιόδρας. Είναι αυτό
το σύμβολο που ενοχλεί.
Το πρότυπο που δεν αρέ-
σει. Που δεν έχει ταμπέ-
λες, που δεν βάζει ταμπέ-
λες. Θέλουν καμένα μυαλά
που να μην
σκέφτονται...για να μπο-
ρούν να μετρηθούν με το
δικό τους μπόι.

Ή όπως έλεγε ο Καζαν-
τάκης: “Δεν υπάρχουν
ιδέες, υπάρχουν μονάχα
άνθρωποι που κουβαλούν
τις ιδέες, κι αυτές παίρ-
νουν το μπόι του ανθρώ-
που που τις κουβαλάει.”

Για να το πω όπως πιο
ωμά, να το βάλουμε στη
σημερινή του διάσταση,
όπως εύστοχα έγραψε και
η Αλίκη Κατσαρού...Σώπα
επιτέλους, ανόητε!

Toυ Κώστα Α. Μπογδανίδη

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΕΤΣΙ ΝΟΜΙΖΕΤΕ

Η ζωή μέγα καλό και πρώτο

Στην Κάλλια
Διάβασα πρόσφατα ένα βι-

βλίο στο οποίο ο σκοπός χαρα-
κτηριζόταν δαρβινική πλάνη,
δηλαδή μια εσφαλμένη πεποί-
θηση με την οποία προσπα-
θούμε να προσεγγίσουμε, να
γνωρίσουμε και να ερμηνεύ-
σουμε τον κόσμο. Για τον συγ-
γραφέα στη φύση δεν υπάρχει
σκοπός, αλλά μόνο αίτια που
οδηγούν σε αποτελέσματα.
Και ο ίδιος νόμος διέπει φυ-
σικά  και τον άνθρωπο ως μέ-
ρος του έμβιου κόσμου. Δεν
υπάρχει γι’ αυτόν μια ξεχωρι-
στή θέση. Η διαφορά μας από
τα άλλα ζώα είναι πως εμείς εί-
μαστε σε θέση να συνειδητο-
ποιήσουμε το γεγονός αυτό.
Και αυτό αποτελεί το δράμα
μας. Καλούμαστε να ζήσουμε
σε ένα κόσμο στον οποίο γνω-
ρίζουμε εκ των προτέρων ότι η
παρουσία μας είναι αμελητέα. 

Εμείς που κάθε μας πράξη
προσδιορίζεται από έναν
σκοπό και αποβλέπει σε συγκε-
κριμένα αποτελέσματα πρέπει
να συμβιβαστούμε με το γεγο-
νός ότι τελικά ήρθαμε σε αυ-
τόν τον κόσμο απλώς για να
υπάρξουμε και όχι να εκπλη-
ρώσουμε μια ανώτερη απο-
στολή. Κι όμως αυτό δεν πρέ-
πει να μας οδηγεί στην
παραίτηση, στην αδράνεια,
στην παράδοση. Δεν υπάρχει
σκοπός τον οποίο καλούμαστε
να ανακαλύψουμε αλλά υπάρ-
χει σκοπός τον οποίο οφεί-
λουμε να εφεύρουμε. Ο καθέ-
νας με τις δικές του δυνάμεις,
τη δική του ιδιοσυγκρασία
πρέπει να χαράξει τη δική του
πορεία ζωής που να θεμελιώ-
νεται στις δικές του αξίες και
θα δικαιώνει την ύπαρξή του
όχι από τους άλλους αλλά κυ-
ρίως από τον εαυτό του. Ειδικά
σε αυτή τη δύσκολη δοκιμα-

σία, μέσα από την απομό-
νωση που είναι μια αναγκαία
προϋπόθεση για περισυλ-
λογή και αναστοχασμό, σκέ-
φτομαι ότι αυτά που πρέπει
να αποτελούν σταθερούς
σταθμούς σε αυτήν την πο-
ρεία είναι ο έρωτας και η τέ-
χνη, ως αναζήτηση και κατά-
κτηση της ομορφιάς, η
δημιουργία και η γνώση.

Στο εφιαλτικό σενάριο της
μόνιμης απομόνωσής μας η
μόνη λυτρωτική σκέψη είναι
ότι μπορώ μέσα στα βιβλία να
ξεπεράσω τα όρια της θνητής
μου ύπαρξης, να ζήσω πολλές
ανθρώπινες ζωές και να θεαθώ
τα πράγματα από μια θέση
ισχύος, δίνοντάς τους την
πραγματική τους διάσταση.
Έχουμε ωστόσο ανάγκη και
τους άλλους. Κανείς μας δεν εί-
ναι νησί. Η κοινωνική κατα-
ξίωση είναι και αυτό ένα
ισχυρό κίνητρο για να πορευ-

θεί κανείς. Ετυμολογικά η λέξη
δημιουργία δηλώνει την παρα-
γωγή ενός έργου ωφέλιμου για
τον δήμο. Χρειαζόμαστε τους
άλλους για να αποδεχτούν το
έργο μας και να το συνεχί-
σουν. Δε μας αρκεί να προ-
οδεύουμε για τους εαυτούς
μας. Θέλουμε να προ-
οδεύουμε μαζί. Η ζωή είναι
ένα υπέροχο δώρο και τη χαι-
ρόμαστε περισσότερο, όταν
υπερβαίνουμε τις δυσκολίες
που κάθε φορά μάς παρουσιά-
ζονται. 

Του φιλόλογου 
Ζαχαρία Καραταράκη
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Κάθε μεγάλη κρίση ή σοβαρό
γεγονός που συντάραξε συθέμελα
την κοινωνία, άφησε το δικό του
μικρό έστω αποτύπωμα, καλό η
κακό, δεν έχει σημασία εδώ,  στην
ιστορία.  Από τα τελευταία χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα η τρο-
μακτική επίθεση στους δίδυμους
πύργους του Μανχάταν στη Νέα
Υόρκη, εδώ και δυό δεκαετίες. Το
ίδιο διαφαίνεται πως θα συμβεί
και στην ανθρωπότητα όταν καθι-
ζήσει ο κουρνιαχτός της πανδη-
μίας του κορονοϊού. Προτρέχον-
τας λίγο, κάποιες τωρινές
κοινωνικές καταγραφές προϊδεά-
ζουν απώτερες συμπεριφορές,
ιδέες, χαρακτηρισμούς  και από-
ψεις. Εν πρώτοις, τα όσα δραμα-
τικά έλαβαν χώρα και συνεχίζουν,
βέβαια ως την ώρα αυτή,  απέδει-
ξαν περίτρανα ότι απαραίτητο συ-
νεκτικό στοιχείο της κοινωνίας μας
είναι ένα σοβαρό δημόσιο σύ-
στημα υγείας, παρά τις προτιμή-
σεις, γνώμες ή τις ιδιαίτερες ιδεο-

ληψίες ενός εκάστου εξ’ ημών για
διάφορους φυσικά λόγους που ξε-
φεύγουν του παρόντος. Ο ιδιωτι-
κός τομέας σε κρίσιμες καταστά-
σεις μπορεί επίσης να προσφέρει
αλλά ως εκ του χαρακτήρα του δεν
μπορεί να ενσωματώσει ούτε να
χρησιμοποιήσει κοινωνικές ομά-
δες που βρίσκονται πέριξ του δη-
μόσιου συστήματος υγείας. Για να
αναφερθούμε εις τα  καθ’ ημάς, το
πολύπαθο σύστημα υγείας, τριών
τεσσάρων δεκαετιών πια,   είναι
ηλίου φαεινότερο ότι αποτελεί τον
κεντρικό πυλώνα αντιμετώπισης
της νέας παγκόσμιας επελαύνου-
σας κρίσης. Κατά καιρούς ειπώθη-
καν και γράφτηκαν πολλά, και
άλλα τόσα θα ειπωθούν όταν όλα
τελειώσουν, με όποιο τρόπο, αλλά
δεν παύει να αποτελεί το κέντρο
βάρος της δικής μας προσπάθειας.
Υπάρχει χρόνος αργότερα, να γί-
νουν οι απαραίτητες συζητήσεις
για ορισμένες τροποποιήσεις σε
μερικούς  άκαμπτους νόμους και
τις ανάλογες  δυσκίνητες παρα-
γράφους τους. Ως τότε, όσο είναι
δυνατόν «στρατολόγηση» κά-
ποιων εναπομεινάντων γιατρών
και νοσηλευτών  στην ελληνική
επικράτεια, αφού ο μεγαλύτερος
όγκος εξ’ αυτών μετανάστευσε.  Εί-
δαμε στους τηλεοπτικούς μας δέ-
κτες, με περηφάνια είναι αλήθεια,
κάποιους απ’ αυτούς που προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους σε ξένα
συστήματα υγείας και σκεφτήκαμε
πολλά, αλλά χιλιοειπωμένα. 

Η μεγάλη κρίση στο δικό μας

σύστημα είναι η απουσία νοση-
λευτών σε αυτό, καθώς και  ειδι-
κευόμενων γιατρών και νέων ειδι-
κευμένων οι οποίοι μπορούν ως εκ
της ηλικίας τους και με την καθο-
δήγηση των μεγαλύτερων να αν-
τέξουν το βάρος του επερχόμενου
τυφώνα. Δυστυχώς παρά τα όσα
τονίστηκαν, παλιά αλλά και τώρα,
όλες οι κυβερνήσεις της τελευταίας
δεκαετίας θεώρησαν την θωρά-
κιση των νοσοκομείων με αυτές τις
ομάδες, πάρεργο, αχρείαστο,
παρά τα λεγόμενά τους, ποιος ξέ-
ρει, και τώρα τι λοιπόν; Πως θα
αναπληρωθεί το κενό με τα απα-
ραίτητα στελέχη; 

Απομακρυνόμενοι, όσο γίνεται,
από τον ευαίσθητο τομέα της
υγείας, φάνηκε παράλληλα πως η
έννοια της ατομικής ευθύνης ενός
εκάστου, έρχεται ξανά και ξανά
στο προσκήνιο, κι’ αυτό γιατί συγ-
κεκριμένες αστοχίες και απειθαρ-
χίες άλλων μπορεί να κοστίσουν
ζωές σε διπλανούς πολίτες ή και
τους ίδιους. Σε αυτές τις στιγμές
αναδεικνύονται οι υπεύθυνοι πολί-

τες αλλά ευτυχώς και οι ηλίθιοι και
μικρόνοες, κι’ αυτό για να τους
γνωρίσουμε πια  εάν δεν το κατα-
φέραμε έως την ώρα ετούτη. Η
γνωστή απειθαρχία του νεοέλληνα
πρέπει να δώσει τη θέση της στην
ατομική υπευθυνότητα εκτός βε-
βαίως κάποιων μικρών μειονοτή-
των οι οποίες και θα πρέπει να
υποστούν απαρέγκλιτα κάποιες
συνέπειες. Η έννοια της απόδοσης
ευθυνών με άμεσο  και επώδυνο
τρόπο, είναι δυστυχώς η καλύτερη
επιλογή, κάτι για το οποίο ως τώρα
το νομικό μας  σύστημα δεν μας
έχει πείσει. Πολλαπλές νομικές
στρεβλώσεις και ανάλογα τερτίπια
συνεχίζουν να διεισδύουν στην
απαραίτητη απόδοση της δικαιο-
σύνης.  

Το σύνθημα «μένουμε στο
σπίτι» δεν πρέπει να παρερμηνευ-
τεί ως τιμωρία,  αλλά ως μια προ-
σπάθεια επανεξέτασης ατομικών
απόψεων και συμπεριφορών του
χαρακτήρα. Κάποιες αντιδράσεις
μας πρέπει κάποια στιγμή, επιτέ-
λους, να χαρακτηρίζονται περισ-

σότερο σοβαρές και μετρημένες,
και όχι μεσογειακού τύπου ανεύ-
θυνα και γελοία  ξεσπάσματα που
παραπέμπουν αλλού. Η χρήση
του διαδικτύου μπορεί να απαλύ-
νει κάποιες παρενέργειες  του εγ-
κλεισμού στο σπίτι των μικρών ηλι-
κιών, πέρα από το γεγονός βέβαια,
ότι και εκτός αυτού σημαντικό μέ-
ρος του χρόνου τους αναλώνεται
στις δημοφιλείς συσκευές περισ-
σότερο και όχι στους γνωστούς και
φίλους, γύρω τους. Μαζί με όλα
αυτά, κάποια στιγμή θα αρχίσει
και εδώ  η εργασία εκ του μακρό-
θεν, γνωστή και δοκιμασμένη συν-
ταγή για πολλές επιχειρήσεις. Το
σαρωτικό κύμα των αλλαγών που
θα μας αφήσει πίσω του ο ιός, εί-
ναι αιτία και καταλύτης για περαι-
τέρω συλλογισμό και για επαναχά-
ραξη της προσωπικής μας
γενικότερης συμπεριφοράς σε
πολλούς τομείς της ζωής μας καθη-
μερινά. Η αλληλεγγύη σε ηλικιω-
μένους και αναξιοπαθούντες στη
γειτονιά  μας, τώρα τουλάχιστον,
είναι μια απ’ αυτές!  

  Ο ήρωας Πανουργιάς

25η  Μαρτίου. Στο καφενείο του χωριού
( μάλλον κωμόπολη είναι)  ο καφετζής κα-
θόταν μπροστά στο ταμείο του μόνος και
σιωπηλός. Πελάτες δεν είχε. Η διαταγή
ήταν: Τα πάντα κλειστά!  Ούτε παρέλαση
έγινε. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο… κλει-
στά κι αυτά. Στην πραγματικότητα όμως
ο καφετζής δεν ήταν μόνος. Στο πίσω δω-
μάτιο που έβλεπε προς την πίσω αυλή,
εκείνο στο οποίο έμπαινες  για να πας
στην τουαλέτα, θαμώνες έπαιζαν χαρτιά.
Στα κρυφά. Ο αστυνομικός του χωριού
βέβαια το ήξερε. Έκανε όμως τα στραβά
μάτια.

Οι θαμώνες  στο τέλος βαρέθηκαν να
παίζουν χαρτιά.

- Πες μας καμιά ιστορία, Θεόφιλε, να
περάσει η ώρα μας.

Ο Θεόφιλος ήταν ο θεολόγος του λυ-
κείου.

- Σκέφτομαι, άρχισε ο Θεόφιλος, ότι
όταν διαβάζεις αρχαίους έλληνες συγγρα-
φείς, διαπιστώνεις ότι μόνο άντρες  φτιά-
χνουν την ιστορία. Όνομα γυναίκας που-
θενά δεν ακούγεται. Κάποια Σαπφώ…
Όμως αυτή  είναι απλώς ποιήτρια… Τον
μεσαίωνα κάπου κάπου εμφανίζεται και

καμιά γυναίκα… Π. χ. η βασίλισσα Θεο-
δώρα του Βυζαντίου. Το ίδιο συμβαίνει
και με τους άλλους λαούς.  Οι άνδρες δια-
μορφώνουν το μέλλον της ανθρωπότητας
με συνεχείς πολέμους.

- Τώρα τελευταία και οι γυναίκες άρχι-
σαν να πολιτεύονται. Και να κηρύσσουν
και πολέμους. Θυμήσου την Θάτσερ της
Αγγλίας  και τον πόλεμο των νησιών Φώ-
κλαντ, παρατήρησε ο Λεωνίδας. 

- Και την Μέρκελ, που χορεύει όλους
τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στο
ταψί, επενέβη ο Μηνάς.  Μα αυτά που
λέμε τώρα είναι σοβαρά. Πέστε κάτι χα-
ρούμενο, κάτι αστείο, να ευθυμήσουμε.
Με τον κοροναϊό όλο θλιβερές ειδήσεις
ακούμε…

- Να σας πω, είπε ο Θεόφιλος. Ξέρετε
την ιστορία για το όνομα του Πανουργιά,
του ήρωα του Εικοσιένα;

- Όχι, του απάντησαν.
- Όταν ο Πανουργιάς βαφτιζόταν, ο

κουμπάρος, πάνω από την κολυμπήθρα,
φώναξε το όνομα του μωρού «Και το
όνομα αυτού Πανωραία». Και ο παπάς
επανέλαβε βιαστικά το όνομα και συνέχιζε
να ψάλλει και δεν δεχόταν διακοπή του ιε-
ρού μυστηρίου. Ο πατέρας διαμαρτυρό-
ταν «Κουμπάρε, αγόρι είναι!».  «Τότε να
του αλλάξουμε το όνομα…» μουρμούριζε
ο κουμπάρος. Ο παπάς όμως επέμενε «Το
όνομα δέδοται. Αλλαγή δεν μπορεί να γί-
νει». Και ο κουμπάρος τελικά, για να μη
μαλώνουν, έδωσε την λύση. «Αφού είναι
αγόρι, αντί για Πανωραία, θα ονομάζεται
Πανωραίας». Και έτσι, με την τοπική προ-
φορά, από Πανωραίας  το όνομα έγινε
Πανουργιάς. Και με αυτό έμεινε ο ήρωας
γνωστός στην ιστορία.

- Εγώ νόμιζα ότι είναι παρανόμι που
βγαίνει από τη λέξη πανούργος… μουρ-
μούριζε ο Λεωνίδας. 

Μεταχρονισμένες σκέψεις

Του Γεωργίου 
Νικ. Σχορετσανίτη

Toυ
Αιμίλιου Ψαθά

Οχι, δεν έχω επηρεαστεί από
την επιδημία του κοροναϊού,
απλώς σίγουρα τα μεταδοτικά
και λοιμώδη νοσήματα, ανέκα-
θεν απασχολούσαν τους ανθρώ-
πους. Ειδικότερα τους περασμέ-
νους χρόνους αποτελούσαν
μάστιγα για τους ανθρώπους.
Κάποιοι από τους συμπολίτες
μας που είχαν τη δυνατότητα,
ευεργέτες αυτής της πόλης, προ-
σπάθησαν να βοηθήσουν όπως
μπορούσαν, δίνοντας κάποιο
χρηματικό ποσό ή παραχωρών-
τας κάποια έκταση προκειμένου
να συμβάλουν και να συνεισφέ-
ρουν. Στην πρώτη γραμμή σί-
γουρα ήταν και ο αείμνηστος
συμπολίτης μας, Ανδρέας Λ. Κα-
λοκαιρινός, που “προτίθεται” να
δωρήσει μετά της συζύγου του
στην χριστιανική κοινότητα Ηρα-
κλείου μια οικία με τον περιβάλ-
λοντα αυτήν κήπο, για να χρη-
σιμεύσει ως νοσοκομείο
μεταδοτικών νοσημάτων.

Η έκταση συνολικά ανερχόταν
στα 15 περίπου μουζούρια. Το
μουζούρι χρησιμοποιούνταν στο

νησί μας για τον καθορισμό
έκτασης ακινήτων αφενός και
αφετέρου χρησιμοποιούνταν και
ως μέτρο μέτρησης σιτηρών.

Για παράδειγμα ένα μουζούρι
σιτάρι, αντιστοιχούσε με δεκα-
πέντε οκάδες του σιτηρού αυ-
τού. Σε μια έκταση που την
έσπερναν και καταλάμβανε δε-
καπέντε οκάδες σπαρμένου σι-
ταριού, το περιεχόμενο δηλαδή
ενός μουζουριού, αυτή η
έκταση, αυτό το χωράφι, ήταν
ενός μουζουριού. Ας είναι όμως
και ας γυρίσω στην ουσία της
δωρεάς του Καλοκαιρινού!

Εν Ηρακλείω τη 2α Μαρτίου
1929, Προς τον κύριο Δήμαρχο
Ηρακλείου:

“Κύριε Δήμαρχε
Ο συμπολίτης μας κ. Ανδρέας

Λ. Καλοκαιρινός εξεδήλωσε προς
την Α. Σεβασμιότητα του τοπο-
τηρητήν της Μητροπόλεως κ. Τί-
τον την πρόθεσίν να δωρίσει
μετά της συζύγου του προς την
χριστιανικήν κοινότητα Ηρά-
κλειου μιαν οικίαν του μετά του
περιβάλλοντος αυτή κήπου εκτά-

σεως 15 περίπου μουζουρίων,
κειμένην παρά το Πανάνειον Νο-
σοκομείον, όπως χρησιμεύσει ως
Νοσοκομείον μεταδοτικών νοση-
μάτων, αφήκε δε εις χείρας της
Σεβασμιότητος του τους όρους,
οίτινες εξ αντιγραφής είναι οι
επόμενοι:

Εντός εξ μηνών από σήμερον
να επισκευάσει, επιπλώσει, εκγα-
ταστήσει και συντηρεί πάντοτε
επαρκώς ιδία δαπάνη η δωρεο-
δόχος, το νοσοκομείο των μετα-
δοτικών νοσημάτων και επι-
γραφή “ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ
Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ - ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗ-
ΜΑΤΩΝ” 1) Αναλαμβάνει δε η
δωρεοδόχος και την ευθύνη της
παραλαβής της οικίας από τον
ενοικιαστή 2) Η δωρεοδόχος,
ιδία δαπάνη θα κατασκευάσει
εντός του αυτού χρονικού δια-

στήματός τους
μαρμαρίνους
προτομάς φυσι-
κού μεγέθους
καλής τέχνης
των δωρητών
και τοποθετήσει
αυτάς, επί κα-
ταλλήλων βά-
θρων εκατέρω-
θεν της
εισόδου. Κατ’
έτος δε, την
εορτήν του
Αγίου Ανδρέου
η δωρεοδόχος θα τελεί αρχειρα-
τικήν λειτουργίαν εν τω Μητρο-
πολιτικώ Ναώ 3) Οι δωρηταί επι-
φυλάσσονται το δικαίωμα να
κάνουν χρήσην άνευ αποζημιώ-
σεως αναλόγου χώρου προς
έγερσιν ναϊδρίου του Αγίου Αν-
δρέου εν τω κέντρω του κήπου,

οψέποτε θελή-
σουν. Πάντες
οι φόροι και τα
σ υ μ β ο λ α ι -
ογραφικά βα-
ρύνουν την
δωρεόδοχον.
Τέλος οι δωρη-
τές μπορούν
να ασκούν
ελέγχους με
τους απεσταλ-
μένους τους,
για την εύ-
ρυθμη λει-

τουργία του Νοσοκομείου”. Η
χριστιανική κοινότητα Ηρα-
κλείου αναφέρει:

“Η Α. Σεβασμιότης ανεκοίνω-
σεν ημίν τα της δωρεάς ταύτης,
εκρίναμεν δε καθήκον να εκ-
φράσωμεν εις επίσκεψιν την
οποίαν επί τούτω εκαμαμεν

προς τους δωρητάς τους ευχα-
ριστίας της κοινότητος αποδειχ-
θέντες προφορικώς εξ ονόματος
αυτής την δωρεάν, η οποία
πραγματοποιουμένη θα καλύψει
μίαν σοβαράν αναγκην της πό-
λεως. Επειδή όμως, κύριε Δή-
μαρχε ως καλώς γνωρίζετε, η
χριστιανική κοινότης της πόλεώς
μας, δεν έχει καμμίαν χρηματι-
κήν πρόσοδον, μήτε διαθέτει,
επί του παρόντος τουλάχιστον
και το ελάχιστον έστω χρηματι-
κόν ποσόν δεν δυνάμεθα όχι μό-
νον την επίπλωσιν ή την συντή-
ρησιν να αναλάβωμεν εξ
ονόματος της κοινότητος, αλλ’
ουδέ τον φόρον του Δημοσίου
και τα συμβλαιογραφικά δικαιώ-
ματα να καταβάλωμεν. Επειδή
εν τούτοις γνωρίζομεν, ότι το Δη-
μοτικό συμβούλιο Ηρακλείου
εσκέπτετο άλλοτε ν’ αγοράσει το

αυτό κτήμα, όπως το χρησιμο-
ποιήσει προς τον αυτόν ακριβώς
τον σκοπόν, ως παράρτημα του
Πανανείου νοσοκομείου το
οποίον υφ’ υμάς Δήμος συντη-
ρεί. Λαμβάνομεν την τιμήν να
σας παρακαλέσωμεν όπως ειση-
γηθήτε εις την ολομέλειαν του
Δημοτικου συμβουλίου, επειγόν-
τως επί τούτω προσκαλομένου
την πρότασιν ημών, όπως αντί
της Χριστιανικής κοινότητος
αποδεχομένης την δωρεάν και
διατηρούσης την κυριότητα του
δωρουμένου κτήματος, αναλά-
βει ο Δήμος την εκτέλεσιν των
όρων της δωρεάς με την ελπίδα,
ότι ταύτην θα επακολουθήσουν
και άλλαι πλησιότεραι προς την
πόλιν δωρεαί εκ μέρους των αυ-
τών δωρητών. Δέξασθε, κύριε
Δήμαρχε, την διαβεβαίωσιν της
εξόχου προς υμάς υπολήψεως.

Οι αντιπρόσωποι της κοινότη-
τος

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Μπα-
μιεδάκης

Τα μέλη Ιωάννης Αργυράκης,
Γεώργιος Ηλιάδης”.

Δήμαρχος εκείνη την επρίοδο
και συγκεκριμένα από το 1916-
1920 είναι ο Ιωάννης Βογιατζά-
κης. Εξ αιτίας της παρουσίας του
μουσουλμανικού στοιχείου στην
Κρήτη υπήρχαν εκτός των χρι-
στιανικών κοινοτήτων και οι μου-
σουλμανικές κοινότητες, οι
οποίες φρόντιζαν να επιλύσουν
προβλήματα των Μουσουλμά-
νων. Υπό τον έλεγχον της χρι-
στιανικής κοινότητας επίσης
ήταν τα Ρωμαϊκά σπιτάλια, νο-
σοκομείο πριν ιδρυθεί το Πανά-
νειο στο χώρο του σημερινου
8ου Δημοτικού σχολείου στην
οδό Ταξιάρχου Μαρκοπούλου.

Επίσης στην χριστιανική κοι-
νότητα υπαγόταν το Πανάνειο
νοσοκομείο, ο Μητροπολιτκός
Ναός του Αγίου Μηνά και ο
ναός της Αγίας Αικατερίνης. Ολα
αυτά λίγα χρόνια μετά την
Ενωση της Κρήτης με την Ελ-
λάδα. Ενα μεγάλο γεγονός που
συνοδεύτηκε από πρωτοφανείς
εκδηλώσεις. Αιώνες αγώνων, δα-
κρύων και αίματος που βρήκαν
την ιστορική τους δικαίωση!

Του
Δημήτρη Χ. Σάββα

Τέτοιες μέρες... τέτοια λόγια!

Νοσοκομείο μεταδοτικών νοσημάτων
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Στην 40ή θέση παγκοσμίως, σε
συνολικό αριθμό διαγνωσμένων
κρουσμάτων, έναντι της 32ης που
βρισκόταν πριν μία εβδομάδα βρί-
σκεται πλέον η χώρα μας, με 1.061
επιβεβαιωμένα κρούσματα έως τις
28 Μαρτίου.

Η Ελλάδα εξάλλου έχει περίπου
102 επιβεβαιωμένα κρούσματα
ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού
(διπλάσια σε σχέση με την προ-
ηγούμενη εβδομάδα), μια αναλο-
γία που την τοποθετεί αρκετά χα-
μηλά, στην 66η θέση παγκοσμίως
(έναντι της 55ης την προηγούμενη
Κυριακή 22 Μαρτίου) και μόλις
στην 22η θέση μεταξύ των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παγ-
κόσμιος μέσος όρος κρουσμάτων
ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι
περίπου 85.

Η χώρα μας -με 32 θανάτους-
βρίσκεται στην 28η θέση παγκο-
σμίως στον αριθμό των θυμάτων
της νόσου, από 24η πριν μια εβδο-
μάδα. Σε σχέση με τον πληθυσμό
της, η Ελλάδα έχει μέχρι στιγμής
περίπου τρεις θανάτους ανά εκα-
τομμύριο πληθυσμού, γεγονός
που την τοποθετεί στην 33η θέση
διεθνώς και στην 16η στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Ο παγκόσμιος μέ-
σος όρος είναι τέσσερις θάνατοι
ανά εκατομμύριο κατοίκων, συνε-
πώς η χώρα μας βρίσκεται κάτω
από το μέσο όρο.

Ακόμη, έχοντας 66 ασθενείς σε
σοβαρή-κρίσιμη κατάσταση, η Ελ-
λάδα είναι 20ή διεθνώς σε αριθμό

σοβαρών περιστατικών (ήταν 17η
πριν επτά μέρες). Τα σοβαρά πε-
ριστατικά αποτελούν πλέον σχεδόν
το 7% των ενεργών κρουσμάτων
στη χώρα μας.

Όσον αφορά τα ενεργά κρού-
σματα (δηλαδή αυτά που προκύ-
πτουν αν από τα συνολικά κρού-
σματα αφαιρεθούν οι θάνατοι και
οι αναρρώσεις), η χώρα μας με
977 περιστατικά βρίσκεται στην
33η θέση, όπως και πριν μια εβδο-
μάδα. Η Ελλάδα είναι τέλος στην
34η θέση (έναντι της 31ης πριν
επτά μέρες), όσον αφορά τον
αριθμό των ασθενών με Covid-19
που έχουν αναρρώσει (52 έως
τώρα).

Την πρώτη πεντάδα σε επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα απαρτίζουν οι
ΗΠΑ (123.750), η Ιταλία (92.472),
η Κίνα (81.439), η Ισπανία
(73.235) και η Γερμανία (57.695).

Οι πέντε πρώτες χώρες σε
αριθμό θανάτων από τον κορο-
ναϊό είναι η Ιταλία (10.023), η
Ισπανία (5.982), η Κίνα (3.300),
το Ιράν (2.517) και η Γαλλία
(2.314). Τους περισσότερους θα-
νάτους ανά εκατομμύριο πληθυ-
σμού έχουν Σαν Μαρίνο (648),
Ιταλία (166), Ισπανία (128), Αν-
δόρρα (39) και Ολλανδία (37).

Την πρώτη πεντάδα σε αριθμό
κρουσμάτων σε σοβαρή-κρίσιμη
κατάσταση στα νοσοκομεία απο-
τελούν η Γαλλία (4.273), η Ισπανία
(4.165), η Ιταλία (3.856), το Ιράν
(3.206) και οι ΗΠΑ (2.666).

Σήμερα ανακοινώνεται  το σχέδιο 
για την τόνωση της οικονομίας

Σήμερα στις 10 το πρωί η κυβέρ-
νηση ανακοινώνει το ολοκληρωμένο
σχέδιο για την τόνωση της οικονο-
μίας. Το σχέδιο θα σχετίζεται με τις
παρεμβάσεις, οι οποίες θα υλοποι-
ηθούν τον Απρίλιο και θα έχουν ως
στόχο την αντιμετώπιση των συνε-
πειών του κοροναϊού. 

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με κυ-
βερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός
έχει δώσει εντολή να εξεταστεί η δυ-
νατότητα ένταξης και των επιστημό-
νων στη γενική ενίσχυση των 800
ευρώ (αντί της ενίσχυσης των 600
ευρώ κατόπιν κατάρτισης) με τις σχε-
τικές ανακοινώσεις για την υλοποίηση
του μέτρου να πραγματοποιούνται,
κατά πάσα πιθανότητα, σήμερα  Δευ-
τέρα.

Το ολοκληρωμένο σχέδιο για την
τόνωση της ελληνικής οικονομίας για
τον μήνα Απρίλιο, προκειμένου να αν-
τιμετωπιστούν οι συνέπειες από τον

κοροναϊό, αποφασίστηκε χθες σε τη-
λεδιάσκεψη του κ. Μητσοτάκη, με τον
υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊ-
κούρα, τον υπουργό Επικρατείας,
Γιώργο Γεραπετρίτη, τον υφυπουργό
Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη,
τον υφυπουργό παρά τω πρωθυ-
πουργώ, αρμόδιο για το συντονισμό
του Κυβερνητικού Έργου, Άκη Σκέρ-
τσο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο,
Στέλιο Πέτσα, το γενικό γραμματέα
του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημη-
τριάδη, το γενικό γραμματέα Δημο-
σιονομικής Πολιτικής, Θανάση Πετρα-
λιά και τον προϊστάμενο του
Οικονομικού Γραφείου του πρωθυ-
πουργού, Αλέξη Πατέλη.

Το σχέδιο θα ανακοινωθεί από τους
υπουργούς Οικονομικών, Χρήστο
Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Άδωνη Γεωργιάδη και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη
Βρούτση.

Μ
ία επιστολή
που είδε το
φως της δη-
μοσιότητας
χθες φέρνει

νέα δεδομένα όσο αφορά
στην αντιμετώπιση του κορο-
ναϊού.

Η καθηγήτρια του Τμήμα-
τος Βιολογίας του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, κ. Ειρήνη Αθα-
νασάκη, ζητά από τον
περιφερειάρχη Κρήτης, κ.
Σταύρο Αρναουτάκη, να στη-
ρίξει με τα απαραίτητα κον-

δύλια την έρευνά της που
είχε ως αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία ενός εμβολίου που θα
καταπολεμήσει τον ιό.

Η επιστολή έχει ημερομη-
νία 28 Μαρτίου και κυκλοφό-
ρησε στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης.

Η ίδια επιβεβαιώνει στην
“Π” την ύπαρξη της επιστο-
λής, αλλά τονίζει πως περιμέ-
νει τις κινήσεις από πλευράς
Περιφέρειας.

Όπως αναφέρει, ήδη από
τον περασμένο Ιανουάριο,

πριν ακόμα ο κοροναϊός χτυ-
πήσει την πόρτα της Ελλάδας,
είχε έρθει σε επαφή με το
ΚΕΕΛΠΝΟ, χωρίς όμως να
υπάρξει κάποια ανταπόκριση.

Με την επιστολή της ζητάει
από τον κ. Αρναουτάκη μία
χρηματοδότηση της τάξης
των 80.000 ευρώ με 100.000
ευρώ για την τελειοποίηση
και εφαρμογή εξατομικευμέ-
νου εμβολίου ενάντια στον
κοροναϊό. 

“Είμαστε πρωτοπόροι,
αλλά  επειδή η τεχνολογία

που προτείνουμε σε περι-
λαμβάνει “φάρμακο”, οι
εταιρείες δεν δείχνουν το
απαραίτητο ενδιαφέρον” α-
ναφέρει.

Εξηγεί πως η ειδικότητά της
είναι ανοσολογία, τίτλος που
απέκτησε από το Τμήμα Ανο-
σολογίας της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου της Al-
berta στον Καναδά το 1988. 

“Γνωρίζω πολύ καλά τι πρέ-
πει να κάνουμε για να αντιμε-
τωπίσουμε τον ιό. Έχω ήδη
στείλει ένα σχετικό άρθρο σε

έγκριτο διεθνές περιοδικό και
περιμένω την απάντηση”
αναφέρει.

Εξηγεί ότι η προσπάθειά

της ξεκίνησε τον Ιανουάριο
χωρίς αποτέλεσμα και εύχεται
η Κρήτη να σταθεί στο ύψος
των περιστάσεων.

Η επιστολή της 
κ. Αθανασάκη στον
περιφερειάρχη Κρήτης

Η κ. Αθανασάκη

Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης 
ισχυρίζεται ότι είναι κοντά στο εμβόλιο

Ως το τέλος Απριλίου υπολογί-
ζεται πως οι επιστήμονες στη
χώρα μας θα γνωρίζουν αν ένα
πάμφθηνο χάπι με τη δραστική
ουσία κολχικίνη, το οποίο χορη-
γείται εδώ και χρόνια για την πε-
ρικαρδίτιδα και από μελέτες έχει
φανεί ότι μπορεί να περιορίσει
την έκταση του εμφράγματος,
μπορεί να προλάβει τις σοβαρές
βλάβες στην καρδιά και ενδεχο-
μένως στους πνεύμονες ασθενών
που έχουν νοσήσει από τον κορο-
ναϊό.

Το φάρμακο έχει ήδη αρχίσει
να χορηγείται σε ασθενείς με κο-
ροναϊό στη χώρα μας στο πλαίσιο
μελέτης που θα συμπεριλάβει
300 ασθενείς με κοροναϊό, όπως
αποκαλύπτει ένας από τους επικε-
φαλής της ερευνητικής ομάδας,
καθηγητής Καρδιολογία Σπύρος
Δευτεραιός.

«Χορηγούμε το φάρμακο αυτό
στην αρχική φάση της νόσου, σε
ασθενείς που έχουν συμπτώματα
κοροναϊού, με το σκεπτικό ότι το
φάρμακο θα συμβάλει ώστε να
προληφθούν οι σοβαρές επιπλο-
κές. Δεν θα θεραπεύσει τον κορο-
ναϊό αλλά θα δούμε αν θα βοη-
θήσει στον περιορισμό των
επιπλοκών στην καρδιά και ίσως
στους πνεύμονες» εξηγεί ο κος
Δευτεραίος.

Ο ίδιος, ένας από τους επικεφα-
λής της ομάδας 70 επιστημόνων,

καθηγητών, καρδιολόγων και
πολλών λοιμωξιολόγων, επισημαί-
νει ότι η μελέτη έχει ξεκινήσει
μετά την ομόφωνη απόφαση του
ΕΟΔΥ για συγχορήγηση του φαρ-
μάκου σε ασθενείς με κοροναϊό
και εξηγεί πως θα εξαχθούν τα
συμπεράσματά της.

«Κάποιοι από τους ασθενείς θα
λαμβάνουν τις θεραπείες που εί-
ναι διαθέσιμες για τον κοροναϊό
και κάποιοι άλλοι εκτός από αυτές
τις θεραπείες θα παίρνουν συμ-
πληρωματικά και την κολχικίνη.

Θα συγκρίνουμε αυτούς τους
δύο πληθυσμούς ασθενών και σε
περίπου ένα μήνα υπολογίζουμε
να έχουμε τα πρώτα στοιχεία, τα
οποία ελπίζουμε ότι θα αποδεί-
ξουν ότι η φαρμακευτική ουσία
αυτή είναι ωφέλιμη».

Ο κος Δευτεραίος τονίζει ότι, αν
αποδειχθεί η θετική επίδραση του
φαρμάκου, όπως έχει συμβεί για
την περικαρδιτιδα (φλεγμονή της
καρδιάς) και το έμφραγμα, από
προηγούμενες ελληνικές και διε-
θνείς μελέτες, το φάρμακο, που

έχει ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες θα μπορεί να ριχθεί στη
μάχη για να προλάβει τις επιπλο-
κές του κοροναϊού στην καρδιά.

Όπως αναφέρει χαρακτηρι-
στικά «η πιθανή αποτελεσματικό-
τητα της κολχικίνης θα δώσει
χρόνο στους υπόλοιπους ερευνη-
τές να βρουν τον φάρμακο ή το
εμβόλιο για τον κοροναϊό».

Το εγχείρημα των Ελλήνων επι-
στημόνων που συνεργάζονται με
το πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ
και δύο ερευνητικά κέντρα σε Ιτα-

λία και Ισπανία στηρίχθηκε σε μια
απλή σκέψη που έχει να κάνει με
τη δράση της κολχικίνης που χρη-
σιμοποιείται εδώ και 100 χρόνια.

«Το φάρμακο έχει αντιφλεγμο-
νώδη δράση -αλλά όχι την ίδια με
τα μη στεροειδή Αντιφλεγμονώδη
- που δεν είναι απαγορευτική για
χρήση του στον κοροναϊό. Εμείς
έχοντας μελετήσει και παλιότερα
την ευεργετική δράση του φαρ-
μάκου για την καρδιά και τους
μηχανισμούς που δρα, καταθέ-
σαμε αρχικά τον προβληματισμό
μας στην ελληνική επιστημονική
Κοινότητα και φτάσαμε σήμερα
να χορηγείται σε ασθενείς με κο-
ροναϊό και να μελετούμε τη
δράση του αυτή» καταλήγει ο κος
Δευτεραίος, που λέει  ότι όλα τα
στοιχεία για τη μελέτη θα είναι
αύριο διαθέσιμα στον παγκόσμιο
ιατρικό ιστότοπο ώστε οποιοσδή-
ποτε σε διεθνές επίπεδο έχει να
συμβάλει ή να διατυπώσει διαφο-
ρετικές γνώμες θα μπορεί να το
κάνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Καναδοί
επιστήμονες ξεκινούν παράλληλα
με τους Έλληνες συναδέλφους
τους ερευνητές, μεγάλη δική τους
μελέτη με 6.000 ασθενείς για να
δουν αν η κολχικίνη, αυτό το
πολύ παλιό φάρμακο για τον με-
σογειακό πυρετό και την ουρική
αρθρίτιδα, μπορεί να βοηθήσει
και τους ασθενείς με κοροναϊό.

Ο επικεφαλής της ερευνητικής
ομάδας, καθηγητής Καρδιολο-
γίας Σπύρος Δευτεραιός

Αισιόδοξος με εγκράτεια ο υπουργός Υγείας
Αισιόδοξος  για την πορεία της

μετάδοσης του κοροναϊού στη
χώρα μας εμφανίστηκε ο
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικί-
λιας. «Βρισκόμαστε εντός αυτής
της καμπύλης, που σημαίνει ότι
ναι μεν επεκτείνεται η νόσος,
αλλά αυτό συμβαίνει σε τέτοιο
βαθμό έτσι ώστε να μπορεί να
ανταποκρίνεται το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας, να ανταποκρίνον-
ται οι γιατροί μας, να ανταποκρί-
νεται το κράτος» ανέφερε.

Όπως εξήγησε, «έχουμε ένα
μήνα μπροστά μας, τον Απρίλιο,
τον οποίο θεωρώ πάρα πολύ κρί-
σιμο.  Γιατί τώρα είναι η ώρα
που θα δούμε πώς θα αποδώ-
σουν αυτά τα μέτρα» και συμ-

πλήρωσε πως «στις 15 Απριλίου�
- ξεκινώντας αν θυμάστε από την
ιχνηλάτηση, την οργάνωση των
νοσοκομείων και τον τρόπο με
τον οποίο αντιμετωπίσαμε τα
πρώτα περιστατικά μέχρι τα
πρώτα μέτρα του κλεισίματος
των σχολείων, το ολικό κλείσιμο
των σχολείων και μετά τα μέτρα
της καραντίνας- θα δούμε πώς
αυτά τα μέτρα έχουν αποδώσει
και θα μπορούμε να κάνουμε
τον προγραμματισμό μας για το
τι θα ακολουθήσει».

Τα όπλα τα οποία έχουμε είναι
τα όπλα του social distancing, τό-
νισε ο Β. Κικίλιας και πρόσθεσε
ότι είναι «τα όπλα της πειθαρχίας
στα μέτρα τα οποία βάζουμε, εί-

ναι η δυνατότητα να μπορέ-
σουμε να δώσουμε χρόνο και τη
δυνατότητα στους γιατρούς μας
να φροντίσουν τους συνανθρώ-
πους μας».

Ωστόσο ο υπουργός Υγείας
παρατήρησε πως «είναι πάρα
πολύ εύκολο από μια πορεία μά-
χης, η οποία δίνει συγκεκριμένα
αποτελέσματα, να πάμε σε σενά-
ρια καταστροφής αν δεν καταλά-
βουμε ότι πρέπει να διατηρή-
σουμε τις αποστάσεις μεταξύ
μας, πρέπει να μείνουμε σπίτι
μας, πρέπει να φροντίζουμε τους
εαυτούς μας».

Όπως είπε επίσης, έχουν πα-
ραγγελθεί περισσότεροι από 600
αναπνευστήρες σε διάφορους

προμηθευτές σε όλο τον κόσμο.
«Έχουμε φροντίσει έτσι ώστε να
υπάρχουν ειδικές πτήσεις ακόμα
και στρατιωτικές, αν πρέπει, προ-
κειμένου αυτοί οι αναπνευστή-
ρες να έρθουν στην Ελλάδα.
Έχουμε επίσης βρει και ενσωμα-
τώσει αναπνευστήρες οι οποίοι
βρίσκονταν μέσα στα νοσοκο-
μεία σε άλλες κλινικές πέραν των
ΜΕΘ και αυτούς μαζέψαμε προ-
κειμένου να έχουμε τη δυνατό-
τητα να έχουμε και άλλες επιλο-
γές.».

Τέλος ο υπουργός Υγείας ανα-
φέρθηκε σε ειδικά σχέδια που
έχουν εκπονηθεί και τα εφαρμό-
ζει το Υπουργείο και για το θέμα
των μεταναστών και των φυλα-

κών καθώς και για το ζήτημα
όλων των ειδικών συνθηκών, τα
οποία περιλαμβάνονται και στα
συναρμόδια υπουργεία.

Ο κ. Κικίλιας

Έτοιμη να διευρύνει τα μέτρα στήριξης
και σε άλλους Κωδικούς Αριθμούς Δρα-
στηριοτήτων (ΚΑΔ) και επαγγελματικές
ομάδες που πλήττονται από τον κοροναϊό
είναι η κυβέρνηση σύμφωνα με όσα προ-
ανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας μιλώντας χθες  στο
Mega.

Ο υπουργός τόνισε, ότι σήμερα ή το
αργότερο αυριο θα γίνουν γνωστά πολλά
περισσότερα που θα έχουν να κάνουν και
με διεύρυνση των ΚΑΔ «και με ολιστική
αντιμετώπιση του προβλήματος, δηλαδή
δεν θα επανέλθουμε σε συζήτηση ΚΑΔ».

Ο ίδιος σημείωσε πως τα μέτρα αφο-
ρούν σε 2,1 εκατομμύρια μισθωτούς, 1
εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες

και 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις, προσθέ-
τοντας πως ήδη περίπου 250.000 επιχει-
ρήσεις έχουν κάνει αίτηση στις πλατφόρ-
μες που έχουν δημιουργηθεί.

Ερωτηθείς για το αν οι επιστήμονες (δι-
κηγόροι, ιατροί, μηχανικοί) θα εισαχθούν
στην ενίσχυση των 800 ευρώ, και δεν θα
λάβουν τελικά 600 ευρώ,  ανέφερε ότι με
τη διεύρυνση των ΚΑΔ ένα πολύ μεγάλο
κομμάτι θα εισαχθεί.

Στη βάση αυτή προανήγγειλε πρόσθε-
τες παρεμβάσεις για ευαίσθητους κλά-
δους της ελληνικής οικονομίας.

«Στο επόμενο στάδιο θα κάνουμε στο-
χευμένες πολιτικές για τον πρωτογενή το-
μέα, στοχευμένες πολιτικές για τον τομέα
της ενέργειας, για τον τουρισμό, την ναυ-

τιλία και την ακτοπλοΐα, τα αεροδρόμια
και άλλους κλάδους που έχουμε εντοπίσει
ότι υπάρχουν προβλήματα. Άρα εκτός
των οριζόντιων πολιτικών που καλύ-
πτουμε με αυτά που ήδη καλύπτουμε θα
υπάρχουν και στοχευμένες δράσεις και σε
συγκεκριμένους κλάδους», ανέφερε ο κ.
Σταϊκούρας

Ο υπουργός Οικονομικών επανέλαβε
πως η εφαρμογή της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής αξίας 1 δισ. ευρώ που θα λάβουν
οι επιχειρήσεις θα ξεκαθαρίσει μέσα στην
εβδομάδα. «Είναι ένα σημαντικό εργαλείο
ενίσχυσης της ρευστότητας για την ελλη-
νική οικονομία ύψους 1 δισ. ευρώ. Θα
αρχίσει να υλοποιείται μέσα στην εβδο-
μάδα με πλατφόρμες που δημιουργού-

νται, ώστε να είμαστε έτοιμοι στο πρώτο
δεκαπενθήμερο του Απριλίου οι επιχειρη-
ματίες να υποβάλουν δήλωση με συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα θέ-
σουμε», ανέφερε.

Για το ενδεχόμενο παράτασης του υφι-
στάμενου Πτωχευτικού Δικαίου και την
παράταση του καθεστώτος προστασίας
της πρώτης κατοικίας ανέφερε πως δεδο-
μένου ότι είμαστε στο τέλος Μαρτίου
έχουμε ακόμα δρόμο.

«Όλα είναι στο τραπέζι, αλλά το τι κά-
νεις κάθε φορά θα πρέπει να συνεκτιμά
πολλά διαφορετικά γεγονότα», είπε.

Στην 40η θέση η Ελλάδα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Έρχεται ολιστική αντιμετώπιση 
των οικονομικών προκλήσεων του κοροναϊού
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Το σχολείο έχει δημιουργήσει ομάδα ψυχολογικής υπο-
στήριξης των γονιών και μαθητών τους για όσο διάστημα
παραμένει κλειστό
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Η  εκπαιδευτική τηλεόραση εν-
τάσσεται από σήμερα στο πλαίσιο
των δράσεων για την ενίσχυση της
επαφής των μαθητών με το μαθη-
σιακό περιβάλλον και την εκπαι-
δευτική διαδικασία. «Φέρνουμε εις
πέρας, βήμα-βήμα, μέρα-μέρα
ένα πρωτοποριακό για τη χώρα
μας εγχείρημα», δήλωσε σχετικά η
υπουργός Παιδείας, Νίκη Κερα-
μέως. Η εκπαιδευτική τηλεόραση
θα απευθύνεται κυρίως σε μαθη-
τές του δημοτικού και θα ξεκινήσει
το πρόγραμμά της από τις 10 το
πρωί.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα
των δύο πρώτων ημερών του τη-
λεοπτικού σχολείου της ΕΡΤ2 έχει
ως εξής:

Δευτέρα 30 Μαρτίου, 
10 π.μ.

1. Επαναληπτικό μάθημα στη
Γλώσσα Δ', Ε' και ΣΤ' τάξης

Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρί-
κος

2. Ιστορία Δ' τάξης
Εκπαιδευτικός: Γιώργος Δάβος
3. Φυσική Ε' τάξης
Εκπαιδευτικός: Ουρανία Γκικο-

πούλου
Τρίτη 31 Μαρτίου, 10 π.μ.
1. Μαθηματικά, Γ' & Δ' τάξης
Εκπαιδευτικός: Μίνα Τόδωρη
2. Μαθηματικά, Δ' & Ε' τάξης

Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρί-
κος

3. Φυσική Ε' & ΣΤ' τάξης
Εκπαιδευτικός: Κώστας Χωρια-

νόπουλος
«Θερμά συγχαρητήρια οφεί-

λονται στους πρωτεργάτες αυτής
της μεγάλης προσπάθειας, τους
εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκ-
παίδευσης, αλλά και στους μαθη-
τές, σπουδαστές και φοιτητές που
έχουν αγκαλιάσει το εγχείρημα
αυτό με τόση θέρμη, και όλοι μαζί
από κοινού δίνουν σάρκα και
οστά σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο για
τη χώρα μας εγχείρημα. Θερμές
ευχαριστίες και στη διοίκηση και
το προσωπικό της ΕΡΤ για την καί-
ρια συμβολή της στην εκπαιδευ-
τική τηλεόραση», ανέφερε η κ. Κε-
ραμέως. Επανέλαβε δε ότι η εξ
αποστάσεως διδασκαλία δεν μπο-
ρεί να υποκαταστήσει τη δια ζώ-
σης εκπαίδευση, ωστόσο διατηρεί
στενή την επαφή μαθητών, σπου-
δαστών και φοιτητών με την εκ-
παιδευτική διαδικασία. «Η μεγάλη
δοκιμασία που περνάμε ως κοινω-
νία, χαλυβδώνει τη θέληση μας και
μας γεμίζει δύναμη για να στα-
θούμε όρθιοι και δυνατοί για να
ανταποκριθούμε στις προκλήσεις.
Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!»,
κατέληξε.

Ξεκινά η εκπαιδευτική τηλεόρασηΟλοένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί
και μαθητές συμμετέχουν στην εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση, όμως τα τεχνικά προβλή-
ματα που συναντούν είναι πολλά και πρέπει
να είναι οπλισμένοι με πολλή υπομονή. Από
την πλευρά της η  υφυπουργός Παιδείας,
αρμόδια για την Πρωτοβάθμια και Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση, Σοφία Ζαχαράκη,
ανέφερε πως “εργαλεία, όπως το ψηφιακό
εκπαιδευτικό υλικό, οι πλατφόρμες τηλεκ-
παίδευσης αλλά και η τηλεοπτική προβολή
μαθημάτων θα βοηθήσουν τα παιδιά να
διατηρήσουν τη σχέση με τη σχολική πραγ-
ματικότητα αυτές τις μέρες που είναι μα-
κριά από την τάξη».

Υπενθυμίζεται ότι η εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση λειτούργησε με προτεραιότητα
στο λύκειο και ιδιαίτερα στη Γ΄τάξη. Την
εβδομάδα που πέρασε άρχισε η λειτουργία
στα γυμνάσια και αναμένεται την ερχόμενη
εβδομάδα να ολοκληρωθεί και στα δημο-
τικά σχολεία. Στόχος της αυτή τη στιγμή, να
κρατήσει τους μαθητές σε επαφή με την εκ-
παιδευτική διαδικασία μέσω επαναλήψεων.

Για μια ακόμη φορά καθηγητές και δά-
σκαλοι βρέθηκαν στην «πρώτη γραμμή του
πυρός» για να αντιμετωπίσουν τη νέα αυτή
κατάσταση και η κ. Ζαχαράκη δεν παρέ-
λειψε να κάνει ειδική μνεία στους αρωγούς
της υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά
τους εκπαιδευτικούς που συνδράμουν ου-
σιαστικά με την καθημερινή προσπάθεια
σύνδεσης στο δίκτυο, δημιουργίας ψηφια-
κών τάξεων, παραγωγής υλικού, επαφής και
στήριξης των παιδιών συχνά μέσα από δυ-

σκολίες. Γινόμαστε όλοι μια εθνική ομάδα
αυτές τις στιγμές, στηρίζουμε τα παιδιά μας
και ελπίζουμε σε επιστροφή στην ομαλό-
τητα σύντομα» σημείωσε.

Οι αριθμοί της 
ασύγχρονης 
εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Yπουργείου Παιδείας, μέχρι
τις 13 Μαρτίου 2020, που τέ-
θηκε σε εφαρμογή η εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση, τις υπη-
ρεσίες του Πανελλήνιο
Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) χρη-
σιμοποιούσαν ήδη 101.403
μαθητές και 158.404 εκπαιδευτικοί.

Έως και τις 25 Μαρτίου σημειώθηκε με-
γάλη ροή δημιουργίας μαθητικών λογαρια-
σμών στο ΠΣΔ. Ειδικά μετά την έκδοση της
εγκυκλίου για την υλοποίηση της ασύγχρο-
νης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις 20
Μαρτίου, ο αριθμός των μέχρι εκείνη την
ημέρα εγγεγραμμένων μαθητών (165.248)
υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε 3 μέρες
(389.881 μαθητές στις 23/3/2020) και τε-
τραπλασιάστηκε έως και τις 25 Μαρτίου
(664.841 μαθητές). Αύξηση σημειώθηκε
και στις εγγραφές των εκπαιδευτικών στο

ΠΣΔ κατά 8.545 από τις 14 έως και τις 25
Μαρτίου (166.949).

Όπως αναφέρεται από το Yπουργείο, η
αύξηση του αριθμού των χρηστών δεν θα

είχε ουσιαστικό ενδιαφέρον,
αν δεν μεταφράζονταν ταυτό-
χρονα σε ενδιαφέρον παιδα-
γωγικής σημασίας. Όπως ση-
μειώνουν από το Yπουργείο,
εντυπωσιακή είναι η αύξηση
της συμμετοχής και της χρή-
σης των εργαλείων της ασύγ-
χρονης εκπαίδευσης (πλατ-
φόρμες e-me και e-class) τόσο
από εκπαιδευτικούς όσο και
από μαθητές. 

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα
στοιχεία του Yπουργείου, ση-

μειώθηκε σημαντική αύξηση των παρεχό-
μενων εκπαιδευτικών μαθημάτων στην
πλατφόρμα e-me με 70.982 μαθητές-χρή-
στες και 48.936 εκπαιδευτικούς-χρήστες
στις 25 Μαρτίου οι οποίοι είχαν πρόσβαση
συνδυαστικά σε 49.263 κυψέλες-τάξεις. 

Τα αντίστοιχα στοιχεία στις 14 Μαρτίου
ήταν: 4.459 μαθητές, 9.049 εκπαιδευτικοί
και 1.560 κυψέλες-τάξεις.

Στην πλατφόρμα e-class σημειώθηκε αν-
τίστοιχος ρυθμός αύξησης συμμετοχής μα-
θητών και εκπαιδευτικών. Στις 20 Μαρτίου
συμμετείχαν 28.200 μαθητές σε 18.775 μα-

θήματα τα οποία είχαν δημιουργήσει
21.358 εκπαιδευτικοί, ενώ στις 25 Μαρτίου
η συμμετοχή των μαθητών έφτασε στους
118.245, σε 109.856 μαθήματα τα οποία
είχαν δημιουργήσει 57.942 εκπαιδευτικοί.

Σύμφωνα με το Yπουργείο Παιδείας, με-
γάλο μέρος του ενεργού μαθητικού πληθυ-
σμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, που εκτιμάται στους
1.350.000 μαθητές, έχουν πρόσβαση και
απολαμβάνουν ήδη τα οφέλη της ασύγχρο-
νης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ ανα-
μένεται περαιτέρω αύξηση τις επόμενες
ημέρες. Από το Υπουργείο η εικόνα αυτή
κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί φαίνονται να
στηρίζουν συστηματικά την προσπάθεια
που καταβάλλεται, καθώς αξιοποιούν ολο-
ένα και περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμβάλ-
λοντας στη συνέχεια της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας και στη διατήρηση της επαφής
των μαθητών με τη σχολική πραγματικό-
τητα.  Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι για την
υποστήριξη των εκπαιδευτικών έχει προβλε-
φθεί αφενός η δημιουργία μιας ομάδας
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
σε κάθε σχολείο, αποτελούμενη από τον δι-
ευθυντή και από τουλάχιστον έναν εκπαι-
δευτικό με εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιό-
τητες, και αφετέρου, για την παιδαγωγική
και επιστημονική καθοδήγηση έχει προβλε-
φθεί η υλοποίηση ενημερωτικών - υποστη-
ρικτικών συναντήσεων των συντονιστών Εκ-
παιδευτικού Έργου και των εκπαιδευτικών
μέσω τηλε-εκπαίδευσης (σύγχρονης ή/και
ασύγχρονης).

Η υφυπουργός
Παιδείας, κ. Σοφία
Ζαχαράκη

ΕΞ  ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το Yπουργείο βλέπει “αθρόα” συμμετοχή

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δεν πρόλαβαν ούτε
“αντίο” να πουν...

Το κλείσιμο των σχολείων
έγινε τόσο βίαια, ήταν κάτι
αναγκαίο μεν, αλλά κανείς δεν
πρόλαβε να πει ένα “αντίο”.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί
προσπαθούν να επικοινωνή-
σουν μέσα από πλατφόρμες
που συνιστά το Υπουργείο
Παιδείας αλλά η επιτυχία του
όλου εγχειρήματος είναι αμφί-
βολη. Δεν είναι, όμως, μονάχα
το κομμάτι της διδασκαλίας
που πηγαίνει πίσω, σε πολλές
περιπτώσεις, υπάρχουν άλλες
πτυχές του σχολείου που κά-
νουν το κενό να φαντάζει με-
γαλύτερο. Οι μαθητές των ει-
δικών σχολείων και οι
οικογένειές τους δίνουν τη
δική τους μάχη με το χρόνο,
με την καθημερινότητα για να
κρατηθεί η φλόγα ζωντανή
και όταν με το καλό γίνει η πο-
λυπόθητη επιστροφή στα
θρανία, να μην έχει χαθεί τί-
ποτα στη διαδρομή. Το Ενιαίο
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνά-
σιο Λύκειο Ηρακλείου δημι-
ούργησε μία Ομάδα Ψυχολο-
γικής Υποστήριξης των
μαθητών του. Σε ένα συγκινη-
τικό μήνυμα, τα μέλη της ομά-
δας αναφέρουν πως “Με το
κλείσιμο των σχολείων πριν λί-
γες μέρες η επικοινωνία μας
διακόπηκε απότομα. Όμως η
σκέψη μας είναι πάντα μαζί
σας και μας έχετε ήδη λείψει
πολύ! Θέλουμε να ξέρετε ότι
όλο το προσωπικό του σχο-
λείου είναι καλά στην υγεία
του και έτοιμο για ο,τιδήποτε
χρειαστεί.  Περνάμε ένα χρο-
νικό διάστημα δύσκολο για
όλους μας. Γι’ αυτό και είναι
φυσιολογικό να νιώθουμε
ανησυχία, αβεβαιότητα και
φόβο. Τις επόμενες ημέρες θα
χρειαστεί να συνεχίσουμε να
μένουμε μέσα στο σπίτι, κάτι
που είναι λογικό να μας κου-
ράσει και να μας δημιουργή-
σει εκνευρισμό. Να θυμάστε
όμως ότι είναι απαραίτητο για
να μπορέσουμε να προστα-
τεύσουμε τον εαυτό μας και
τους άλλους και να παραμεί-
νουμε υγιείς. Ακόμη, ίσως εί-
ναι μια ευκαιρία να κάνουμε
πράγματα που δεν προλαβαί-
ναμε πριν, να ξεκουρα-
στούμε, να φροντίσουμε τον
εαυτό μας και τους άλλους και
να δούμε τη ζωή λίγο διαφο-
ρετικά! Θα σας δώσουμε κά-

ποιες ιδέες για το πώς μπο-
ρείτε να περνάτε το χρόνο
σας στο σπίτι τις επόμενες μέ-
ρες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι
όταν τα δύσκολα περάσουν
θα είμαστε όλοι δυνατότε-
ροι!”

Από την περασμένη Δευ-
τέρα 23 Μαρτίου και κάθε ερ-
γάσιμη μέρα  μπορούν όσοι
μαθητές το θέλουν να έρθουν
σε επαφή με τις ψυχολόγους ή
τον κοινωνικό λειτουργό του
σχολείου στη σελίδα μέσω
κοινωνικής δικτύωσης που δη-
μιουργήθηκε με τίτλο “ΕΝΕΕ-
ΓΥΛ Ψυχολογική Υποστήριξη”.

“Με ποιο τρόπο; Θα στέλ-
νετε ένα γραπτό μήνυμα και
θα φροντίζουμε εμείς να επι-
κοινωνήσουμε μαζί σας κατά
τις πρωινές ώρες, τηρώντας τη
σειρά προτεραιότητας για τα
μηνύματα που θα μας στέλ-
νετε. Το ίδιο ισχύει φυσικά και
για τους γονείς ή τους κηδε-
μόνες σας. Σας στέλνουμε την
αγάπη μας και ευχόμαστε να
τα πούμε σύντομα και από
κοντά!”, αναφέρουν οι εκπαι-
δευτικοί του σχολείου.

Η διευθύντρια του ΕΝΕΕ-
ΓΥΛ, κ. Έλενα Σακελλάρη,
αναφέρει στην “Π” πως στο
πλαίσιο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, το σχολείο ανε-
βάζει υλικό για να μπορούν οι
μαθητές του να περνούν  πιο
δημιουργικά το χρόνο τους.
Είναι, όπως λέει, οι συνθήκες
πολύ δύσκολες αφού τα παι-
διά αναγκάζονται να κλει-
στούν μέσα στο σπίτι ενώ πολ-
λοί γονείς αντιμετωπίζουν,
παράλληλα, και οικονομικό
πρόβλημα. Θέλει να τονίσει
ότι το σχολείο εξακολουθεί να
είναι παρόν, δίπλα σε γονείς
και παιδιά για ό,τι χρειάζονται.
Οι εκπαιδευτικοί, τονίζει, κα-
ταθέτουν την ψυχή τους και
θέλουν οι μαθητές τους να
μην ξεχάσουν το σχολείο.

Η διευθύντρια του ΕΝΕΕΓΥΛ,
κ. Έλενα Σακελλάρη

Μ
ε κατάνυξη και ευ-
λάβεια κάθε
χρόνο τις ημέρες
της Μεγάλης και
Αγίας εβδομάδας

οι πιστοί κατακλύζουν τους ναούς,
τις ιερές μονές, ενώ την τιμητική
τους έχουν και οι εκκλησίες και των
πιο μικρών χωριών που γεμίζουν
από κόσμο.

Φέτος όλα έχουν αλλάξει, όμως η
Εκκλησία της Κρήτης κάνει μία
προσπάθεια να τελεστούν οι ιερές
ακολουθίες, έστω και χωρίς πι-
στούς. 

Την περασμένη Πέμπτη 26 Μαρ-
τίου, η Ιερά Σύνοδος έστειλε επι-
στολή στην υπουργό Παιδείας, κ.
Νίκη Κεραμέως, που κοινοποιείται
στο Υπουργείο Υγείας, στο λοιμω-
ξιολόγο κ. Σωτήρη Τσιόδρα, και το
γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων
του Υπουργείου Παιδείας.

Όπως αναφέρει στην “Π” ο αρ-
χιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου,
επίσκοπος Κνωσού, Πρόδρομος Ξε-
νάκης, η Εκκλησία της Κρήτης ζητά
από την υπουργό Παιδείας καθ’
όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Βδο-
μάδας να επιτραπεί σε όλους τους
ενοριακούς και μοναστηριακούς
ναούς να  τελεστούν οι ακολουθίες
των ημερών, χωρίς τη συμμετοχή
πιστών.

Όπως αναφέρει, η Εκκλησία της
Κρήτης κατανοεί  τις δυσκολίες των
ημερών και δεν κρίνει σκόπιμο να
ζητήσει να “ανοίξουν” οι ναοί,
όμως αίτημά της είναι να τελεστούν
οι ακολουθίες κανονικά ώστε οι πι-
στοί να γνωρίζουν ότι οι ενορίες
τους λειτουργούνται, ότι η  εκκλη-

σία του χωριού δε θα μείνει χωρίς
τον Εσταυρωμένο, τον επιτάφιο, τις
ακολουθίες των ημερών αυτών.

Το σκεπτικό της Εκκλησίας, της
Κρήτης είναι αφού τελεστούν οι
ακολουθίες, που θα γίνονται  κε-
κλεισμένων των θυρών, όπως ο νό-
μος προβλέπει, να μπορούν οι πι-
στοί, σύμφωνα πάντα με ό,τι είναι
επιτρεπτό, με όλα τα μέτρα ασφα-
λείας, να περνούν το κατώφλι των
ναών, να μπορούν να προσεύχον-
ται και να προσκυνούν τις εικόνες.

Οι ακολουθίες θα τελούνται μο-
νάχα από τον ιερέα, με τον ψάλτη
και τον νεωκόρο. 

Η Εκκλησία της Κρήτης θεωρεί
πως αν ικανοποιηθεί το αίτημά της
από την Πολιτεία, θα δώσει δύναμη
στους ανθρώπους, θα αποτελεί ένα
στήριγμα για εκείνους σε αυτές τις

δύσκολες στιγμές που περνάμε. 
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που

είχε η Εκκλησία της Κρήτης με το
Υπουργείο Παιδείας, έλαβε το μή-
νυμα ότι με απόλυτο σεβασμό, η
Πολιτεία εξετάζει το αίτημά της και
αναλόγως τα στοιχεία που έχει στα
χέρια της θα πράξει.

“Δεν είναι παράλογο το αίτημά
μας, είναι υποστηρικτικό για τους
ανθρώπους να ξέρουν ότι θα γίνει
ο Επιτάφιος έστω και με την απου-
σία του, όσο σκληρό και αν είναι
αυτό είναι κατανοητό σε αυτές τις
συνθήκες, δεν μπορεί να γίνει δια-
φορετικά” αναφέρει ο αρχιγραμ-
ματέας της Ιεράς Συνόδου.

Σημειώνεται πως ανάλογες κινή-
σεις γίνονται και από την Εκκλησία
της Ελλάδας, την ερχόμενη Τετάρτη
1 Απριλίου θα γίνει έκτακτη συνε-

δρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνό-
δου, μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Θα κατατεθούν προτάσεις προς
την Πολιτεία για το πώς θα λειτουρ-
γήσουν οι ναοί εν όψει του Πάσχα.
Την περασμένη Παρασκευή, ο  Αρ-
χιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπογράμ-
μισε πως ο πόνος κληρικών και λαϊ-
κών είναι μεγάλος και παρακαλεί
την Πολιτεία να κάνει ό,τι μπορεί,
ώστε να υπάρξει διευκόλυνση και
στην ψυχική ανάταση των ανθρώ-
πων που είναι τόσο κουρασμένοι
και το επιθυμούν.

Ως το Σάββατο του 
Λαζάρου η απαγόρευση

Χθες, με  νέα Κοινή Υπουργική
Απόφαση, παρατείνεται

έως τις 11 Απριλίου, Σάββατο
του Λαζάρου, η αναστολή Θείων

Λειτουργιών στους χώρους λα-
τρείας με (ΚΥΑ). Σύμφωνα με την
Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργείων Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων και Υγείας,  η παρά-
ταση δίνεται για την προστασία της
δημόσιας υγείας από την εξά-
πλωση του κοροναϊού. Αναφέρε-
ται, μεταξύ άλλων, πως:

“1. Η ισχύς της με αριθμό
2867/Υ1/16-3-2020 (Β' 872) κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Παι-
δείας και

Θρησκευμάτων και Υγείας παρα-
τείνεται μέχρι και τις 11.4.2020.

2. Στο τέλος της παρ. 6 της ως
άνω κοινής Υπουργικής Απόφασης
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η διαδικτυακή μετάδοση της λει-
τουργίας επιτρέπεται μόνο από το
ίδιο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό
μέσο, με την παρουσία του προ-
σωπικού που έχει αναλάβει και την
τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκ-
πομπή».

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

“Να λειτουργήσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα
χωρίς την παρουσία των πιστών”

Γέμισε με χρώματα μία
λευκή σελίδα και έφερε στα
μάτια όλων μας την ελπίδα.
Ο μικρός Οβανές Αβεδισιάν
Φουρναράκης, μαθητής της
Β3 τάξης του 54ου Δημοτι-
κού σχολείου Ηρακλείου,
που στεγάζεται στην πρώην
Παιδαγωγική Ακαδημία,
έλαβε μέρος στη δράση
“Ζωγραφίζουμε τη δική μας
ιστορία της πανδημίας”.
Πρόκειται για μία διοργά-
νωση του Εργαστηρίου Ψυ-
χολογίας του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Πανεπιστημίου
Αθηνών. 

Περήφανοι οι εκπαιδευτι-
κοί του σχολείου στέλνουν
τα συγχαρητήριά τους για
το μικρό που σίγουρα έχει

πολύ ταλέντο!
Στη ζωγραφιά του αποτυ-

πώνεται ένα καράβι, με την

επωνυμία Covid 19, έχει
ανοιχτά πανιά και έχει βάλει
πλώρη προς έναν μεγάλο

ήλιο, που μοιάζει με τον ιό.
Τα χρώματα που έχει “ντύ-
σει” την εικόνα του είναι χα-

ρούμενα και αποδεικνύεται
για ακόμα μια φορά πως αν
... γλιτώσουν τα παιδιά
υπάρχει ελπίδα.

“Ξέρω ότι δεν πρέπει να
βγω έξω γιατί υπάρχει ο κο-
ροναϊός, μου έχουν πει ότι
έχουν πεθάνει πολλοί άν-
θρωποι κι εμείς πρέπει να
προσέχουμε”, αναφέρει ο
Οβανές στην “Π”. 

Είναι ένα παιδί 8 χρονών
που οι γονείς του έχουν
φροντίσει να του εξηγήσουν
τους λόγους που το σχολείο
του έκλεισε τόσο απότομα
και ο ίδιος στερήθηκε την
καθημερινότητα, όπως την
ήξερε. “Μου λείπουν οι φί-
λοι μου, οι συμμαθητές μου,
η δασκάλα μου”, παραδέχε-
ται ο μικρός. 

Όπως λέει, περνάει το
χρόνο του στο σπίτι, όταν
κάνει καλό καιρό παίζει στην
αυλή του. Μαζί του είναι η
21 ετών αδελφή του, η
οποία επέστρεψε από την
Αθήνα, όπου σπουδάζει Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών και έχει στόχο να συνε-
χίσει στο διπλωματικό
σώμα. Ο Οβανές γεμίζει το
χρόνο του με ζωγραφική, με
βιβλία, με πολύ παιχνίδι,
όπως την ξύλινη κουζίνα του
που της έχει αδυναμία, και
με παιδικό πρόγραμμα στην
τηλεόραση. 

Μπορεί να είναι νωρίς για
να αποφασίσει τι θα κάνει
όταν μεγαλώσει, όμως, ένα
είναι σίγουρο, τη ζωγραφική
δε θα την εγκαταλείψει.

Ο 8χρονος Οβανές έδωσε χρώματα στην ελπίδα

Ο μικρός Οβανές Αβεδισιάν Φουρναράκης

Ο Αρχιεγραμματέας της Ιεράς Συνό-
δου της Εκκλησίας της Κρήτης, Επί-
σκοπος Κνωσού, Πρόδρομος Ξενάκης
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Τ
ο 1905 (περίοδος Κρητικής Πολιτείας 1898-
1913) ξεκίνησε η λειτουργία του Διδασκα-
λείου Ηρακλείου. Αποφοιτούσαν δάσκαλοι
για τα σχολεία της �Στοιχειώδους Εκπαιδεύ-
σεως». Το 1935 μετονομάστηκε σε Παιδαγω-

γική Ακαδημία Ηρακλείου και στεγάστηκε σε σχολεία
της περιοχής του Αγίου Ματθαίου. Ο χώρος ήταν μι-
κρός και ο Μακεδονομάχος Στρατηγός Γεώργιος Κατε-
χάκης (Ρούβας) παραχώρησε το οικόπεδο που βρίσκε-
ται σήμερα το ιστορικό κτήριο της Παιδαγωγικής
Ακαδημίας Ηρακλείου. Μετά την κατάληψη του Ηρα-
κλείου, οι Γερμανοί επίταξαν το κτήριο της Παιδαγωγι-
κής Ακαδημίας. Διευθυντής της Σχολής ήταν ο Σταύρος
Μπουρλώτος. Τους σπουδαστές και τα μαθήματα, τα
χρόνια 1941-1944, φιλοξένησαν ο γυναικωνίτης και ο
πρόναος του Αγίου Μηνά, πολιούχος της πόλης του
Ηρακλείου.
Στους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της μάχης της
Κρήτης, εχθρικές βόμβες έπληξαν το κτήριο της Παιδα-
γωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου. Ο Διευθυντής Σταύρος
Μπουρλώτος, με έγγραφό του στις 8 Νοεμβρίου 1941,
ενημερώνει τον Νομάρχη Ηρακλείου Ιωάννη Πασσα-
δάκη για τις ζημιές και τις προσπάθειες επιδιόρθωσής
τους. Με το έγγραφο του Σταύρου Μπουρλώτου, πλη-
ροφορούμαστε ότι:
«…το Διδακτήριον της Παιδαγωγικής Ακαδημίας υπέστη ση-
μαντικάς ζημίας, εκ του αεροπορικού βομβαρδισμού του
παρελθόντος Μαΐου χωρίς όμως και να καταρρεύση. Ιδίως
σημαντικαί βλάβαι επετεύχθησαν εκ βόμβας πεσούσης εις το
ισόγειον της Σχολής. Επίσης σημαντικάς βλάβας υπέστη η
κεραμοσκεπής στέγη, εθραύσθησαν δε σχεδόν πάντες οι
υαλοπίνακες του διδακτηρίου.
Τας ως άνω βλάβας ηρχίσαμεν επιδιορθούντες από του πα-
ρελθόντος Ιουνίου και μετά πολλών δυσχερειών λόγω ελλεί-
ψεως υλικών και ειδικών τεχνιτών, απεπερατώθη η επισκευή
περί τα τέλη Σεπτεμβρίου ε. έτους. Η επισκευή περιεστράφη
κυρίως εις την στέγην, τας αιθούσας διδασκαλίας, τους δια-
δρόμους, το γραφείον των κ. κ. Καθηγητών και τας λοιπάς
εγκαταστάσεις της Σχολής, τας απαραιτήτους δια την εύρυθ-
μον λειτουργίαν αυτών. Ήδη από της 6ης Οκτωβρίου ε.ε. ήρ-
χισαν κανονικώς τα μαθήματα της Σχολής συμφώνως προς
το καθωρισμένον πρόγραμμα…
…εκ του προσωπικού των Προτύπων Δημ. Σχολείων ελλείπει
εις δημοδιδάσκαλος παραμένων εν Αθήναις, μετά την απο-
στράτευσίν του, ο κ. Αντώνιος Καπετανάκης, περί ού η υπ’
αριθμ. 145 / 23- 9- 1941 αναφορά μας προς υμάς δι ης
υπεβάλλετο η παράκλησις ημών όπως ενεργηθώσι τα δέοντα
προς παροχήν αδείας επιστροφής εις την ενταύθα θέσιν
του».
Ο Σταύρος Μπουρλώτος δεν επιθυμούσε να διακόψει η
σχολή τα μαθήματα λόγω του πολέμου. Στην
εφημερίδα Κρητικός Κήρυξ – 19 Σεπτεμβρίου 1941,
ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων:
«Κατ’ ανακοίνωσιν της Διευθύνσεως της Παιδαγωγικής Ακα-
δημίας Ηρακλείου, τα μαθήματα της Σχολής θ’ αρχίσουν κα-
νονικώς από της 1ης προσεχούς μηνός Οκτωβρίου».
Η κατάσταση της χώρας ήταν τραγική. Τα πολεμικά γε-
γονότα του έτους 1941, ανάγκασαν τον Υπουργό Θρη-
σκευμάτων και Εθνικής Παιδείας να εκδώσει μια εξαιρε-
τικά επείγουσα διαταγή παράτασης των εγγραφών στις
Παιδαγωγικές Ακαδημίες της Ελλάδας, ως τις 10 Οκτω-
βρίου 1941. Ταυτόχρονα, ο Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου, με απόφασή του επιτρέπει την εγγραφή
σπουδαστών άλλων Παιδαγωγικών Ακαδημιών, που
αποκλείστηκαν στην Κρήτη λόγω του πολέμου, στην
Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου: 
«…έχοντες υπόψει τας υφισταμένας δυσχερείας εις την θα-
λασσίαν συγκοινωνία την οδόν μεταξύ της νήσου Κρήτης και
της υπολοίπου Ελλάδος, απεφασίσαμεν, εγκρίνομεν την με-
τεγγραφήν των εν Κρήτη μέχρι της κοινοποιήσεως της πα-
ρούσης διαμενόντων σπουδαστών και σπουδαστριών ετέρων
Παιδαγωγικών Ακαδημιών του Κράτους εις την εν Ηρακλείω
Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν. Ο Διευθυντής της εν Ηρακλείω
Παιδαγωγικής Ακαδημίας εντέλλεται, όπως δεχθή προς μετεγ-
γραφήν τούτους επί τη βάσει υπευθύνου δηλώσεως, προβή
δε εις την ανακοίνωσιν ταύτης εις τας οικείας Παιδαγωγικάς
Ακαδημίας δια την αποστολήν των αποδεικτικών σπουδών…
».
«…έχοντες υπόψη τας υφισταμένας δυσχερείας εις τας εν
γένει συγκοινωνίας του Κράτους συνεπεία των οποίων παρα-
κωλύεται η έγκαιρος προσέλευσις των σπουδαστών εις τας
Παιδαγωγικάς Ακαδημίας προς εγγραφήν, αποφασίζομεν:
Παρατείνομεν την προθεσμίαν εγγραφών των σπουδαστών
και σπουδαστριών εις τας Παιδαγωγικάς Ακαδημίας κατά το
Σχολικόν έτος 1941-1942 μέχρι της 10ης Οκτωβρίου…».1

Τα μαθήματα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας ξεκίνησαν,
αλλά διεκόπησαν στις αρχές Μαρτίου 1942. Συγχρόνως
σταμάτησαν και τα μαθήματα στα σχολεία του νομού
Ηρακλείου. Οι γερμανικές υπηρεσίες, με επικεφαλής
τον αρχίατρο του κατοχικού στρατού, διέταξαν να ελεχ-
θούν οι χώροι του Αγίου Μηνά και των σχολείων, ώστε
να διαπιστωθεί ότι πληρούν τους υγειονομικούς όρους
λειτουργίας, για να δοθεί έγκριση συνέχισης των μαθη-
μάτων. Την επανάληψη των μαθημάτων ανακοινώνει η
εφημερίδα Κρητικός Κήρυξ, στις 17 Μαρτίου 1942:
«…κατόπιν προφορικής εγκρίσεως του αρχιάτρου των στρα-
τευμάτων κατοχής Ηρακλείου επετράπη η επανάληψις των
μαθημάτων της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου την 13ην

προσεχούς μηνός Απριλίου…».
Ο Νομάρχης Ηρακλείου ανησυχούσε για την έναρξη
των μαθημάτων των σχολείων και για την καθυστέρηση
των υγειονομικών ελέγχων. Όταν πληροφορήθηκε ότι η
Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου θα επαναλειτουργή-
σει, ζήτησε με έγγραφό του από τον Φρούραρχο Ηρα-
κλείου στις 11 Απριλίου 1941, να τον ενημερώσει για το
άνοιγμα των σχολείων του νομού: 
«…πληροφορούμεθα ότι η Παιδαγωγική Ακαδημία και το Λύ-
κειον Κοραής, έλαβον άδειαν να κάμουν έναρξιν των μαθη-
μάτων από της προσεχούς Δευτέρας. Παρακαλούμεν όπως
ερωτηθή ο αρμόδιος Δ/ντής της Γερμανικής Υγειονομικής
Υπηρεσίας, εάν και τα άλλα σχολεία της πόλεως και της υπαί-

θρου θα επαναρχίσουν επίσης τα μα-
θήματά των…”�.
Στο νάρθηκα και στο γυναικωνίτη
του Αγίου Μηνά, δεν συμμετείχαν
στα μαθήματα μόνο οι σπουδαστές
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, αλλά
γίνονταν και τα μαθήματα των προ-
τύπων σχολείων. Η μαθητική διαρ-
ροή επηρέασε τη λειτουργία τους
και ο Σταύρος Μπουρλώτος, με δη-
μοσίευμα στην εφημερίδα �Κρητικός
Κήρυξ� στις 17 Απριλίου 1941, καλεί
τους μαθητές των προτύπων
σχολείων να επιστρέψουν πίσω στα
θρανία τους:
«…ειδοποιούμεν ότι τα μαθήματα των
προτύπων δημοτικών σχολείων της Παι-
δαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου επανα-
λαμβάνονται από της 20ης τρέχοντος μη-
νός κανονικώς εν τω Νάρθηκι του Αγ.
Μηνά και προσκαλούμεν πάντας τους μα-
θητάς όπως προσέλθωσιν…».
Για τη σχολική χρονιά 1942-43, το γρα-
φείο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Ηρακλείου με ανακοίνωσή του στην
εφημερίδα �Κρητικός Κήρυξ� στις 5 Σε-
πτεμβρίου 1942, κάνει γνωστό ότι οι
εισιτήριοι εξετάσεις θα γίνουν από 1 ως
5 Οκτωβρίου 1942. Αιτήσεις θα
μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμε-
νοι ως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι εγγραφές
θα γίνουν από 15-20 Οκτωβρίου και τα
μαθήματα θα αρχίσουν στις 21 Οκτω-
βρίου 1942:
«…αι εισιτήριοι εξετάσεις δια την Παιδαγωγικήν
Ακαδημίαν Ηρακλείου θα διενεργηθώσιν από 1-
5 Οκτωβρίου ε. ε. Τα δικαιολογητικά (απολυτή-
ριον, πιστοποιητικόν ηλικίας και τα λοιπά
συνήθη) θα υποβληθώσι μετά της 30
Σεπτεμβρίου ε. ε. το βραδύτερον. Αι εγγραφαί αμφοτέρων
των τάξεων θα διενεργηθώσιν από 15- 20 Οκτωβρίου, τα δε
μαθήματα θ’ αρχίσουν κανονικώς την 21ην του ιδίου μηνός…
».
Αλλά οι συνθήκες του πολέμου, δεν επέτρεψαν να γί-
νουν οι εξετάσεις στις ημερομηνίες που είχαν καθορι-
στεί. Το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής
Παιδείας δίδει παράταση, ανακοινώνοντάς την στις το-
πικές εφημερίδες στις 12 Σεπτεμβρίου 1942: 
«…κατόπιν νεωτέρας αποφάσεως του Υπουργείου Παιδείας,
οι εισιτήριοι εξετάσεις δια την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν θα
διενεργηθώσι την 20ην Οκτωβρίου ε. ε. τα δε μαθήματα αμ-

φοτέρων των τάξεων θ αρχίσουν την 1ην Νοεμβρίου ανυπερ-
θέτως. Αι εγγραφαί θα γίνουν από 25- 31 Οκτωβρίου…».
Ταυτόχρονα με την παράταση, ο Υπουργός Γενικός Δι-
οικητής Κρήτης επιτρέπει με διαταγή του τη συμμετοχή
στις εξετάσεις γυναικών, οι οποίες θα καταλάβουν το �
των θέσεων από τους εισακτέους φοιτητές. Η διαταγή
του δημοσιεύεται στη εφημερίδα Κρητικός Κήρυξ, στις
6 Οκτωβρίου 1942.
«…κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης, επε-
τράπη η συμμετοχή εις τας εισιτηρίους εξετάσεις της Παιδα-
γωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου και θηλέων, μέχρι του ενός
τετάρτου του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών. Αι εισιτή-
ριοι εξετάσεις θα διεξαχθώσι την 20ην τρέχοντος μηνός…».

Το καλοκαίρι του 1943, ο Υπουργός Γενικός Διοι-
κητής Κρήτης Ιωάννης Πασσαδάκης, απευθύνε-
ται μέσω ανακοίνωσής του στις εφημερίδες �Κρη-
τικός Κήρυξ, (Ηρακλείου) και �Παρατηρητής�,
(Χανίων), στους απόφοιτους της Παιδαγωγικής
Ακαδημίας, ζητώντας τους να υποβάλουν δικαιο-
λογητικά για το διορισμό τους:
«…ειδοποιούνται οι εξελθόντες της Παιδαγωγικής Ακα-
δημίας Ηρακλείου κατά το λήξαν ακαδημ. έτος 1942-
43 και παρελθόντων ετών και επιθυμούντες να διορι-
σθώσιν, όπως υποβάλωσιν εις την Γενικήν Διοίκησιν
Κρήτης Δ/νσιν Στοιχ. Εκπ/σεως τα υπό του νόμου ορι-
ζόμενα δικαιολογητικά, το βραδύτερον μέχρι τέλους
τρέχοντος μηνός Ιουλίου, διότι αι υπάρχουσαι εν
Κρήτη κεναί θέσεις είναι ολιγώτεραι των αδιορίστων
διδ/λων και επομένως δεν θα δυνηθούν να
διορισθούν άπαντες. Οι όντες θύματα πολέμου, (τέ-
κνα ή αδελφοί φονευθέντων εν πολέμω), ως και τα
τέκνα και αδελφοί αναπήρων πολέμου, να υποβάλωσι
και σχετικόν πιστοποιητικόν περί τούτου….». 
Οι εξετάσεις εισαγωγής στην Παιδαγωγική Ακα-
δημία ορίζονται για το σχολικό έτος 1943-44 από
1 ως 5 Οκτωβρίου. Μπορούν να συμμετέχουν
άντρες και γυναίκες, μέχρι 25 χρονών. Δικαιολο-
γητικά θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι ως τις 30
Σεπτεμβρίου, οι εγγραφές θα γίνουν από 15 ως
20 Οκτωβρίου και τα μαθήματα θα αρχίσουν στις
21 Οκτωβρίου 1943. 
«…αι εισιτήριοι εξετάσεις δια την Π.Α. θα διενεργη-
θούν από 1-5 Οκτωβρίου ε.ε. Υποψήφιοι δεκτοί άρρε-
νες και θήλεις ηλικίας μέχρι 25 ετών. Αιτήσεις και δι-
καιολογητικά τα συνήθη μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
Εγγραφαί από 15- 20 Οκτωβρίου. Μαθήματα αμφο-
τέρων των τάξεων άρχονται κανονικώς την 21ην ιδίου
μηνός…».2

Και πάλι όμως το Υπουργείο Θρησκευμάτων και
Εθνικής Παιδείας δίδει ολιγοήμερη παράταση,
λόγω των πολεμικών γεγονότων: 
«…εκ του Υπουργείου της Παιδείας ανεκοινώθη ότι, αι
εισιτήριοι εξετάσεις εις τας Παιδαγωγικάς Ακαδημίας
θα διεξαχθούν το πρώτον δεκαήμερον του μηνός Νο-
εμβρίου 1943…».

Η προσέλευση στις εξετάσεις των μαθητών-υποψηφίων,
των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, δεν ήταν η
αναμενόμενη. Δεν συμπληρώθηκε ο αριθμός των σπου-
δαστών και το Υπουργείο με εγκύκλιό του στις 5 Ιανουα-
ρίου 1944 ανακοινώνει νέες εξετάσεις στις 10 Ιανουα-
ρίου 1944. Επιτρέπει τη συμμετοχή στις εξετάσεις όσων
απορρίφτηκαν και τις μετεγγραφές των σπουδαστών
μεταξύ των Παιδαγωγικών Ακαδημιών της Ελλάδας.
«…εκ του Υπουργείου Παιδείας ανακοινούται ότι υπεγράφη
απόφασις δια της οποίας θα διενεργηθούν δια δευτέραν φο-
ράν κατά την έναρξιν των μαθημάτων του τρέχοντος σχολι-
κού έτους, ήτοι την 10ην Ιανουαρίου, εισιτήριοι εξετάσεις εις

ας Παιδαγωγικάς Ακαδημίας δεν συνεπληρώθη
ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών εις την
α΄τάξιν. Εις τας εξετάσεις δύνανται να λάβουν
μέρος και όσοι τυχόν μετασχόντες προγενεστέ-
ρως εις τοιαύτας απερρίφθησαν. Δια της αυτής
αποφάσεως επιτρέπεται και η μεταγραφή σπου-
δαστών από της Παιδαγωγικής Ακαδημίας εις ετέ-
ρας μέχρι της 10ης Ιανουαρίου 1944…».
Για να διευκολύνει τον επισιτισμό του εκπαι-
δευτικού προσωπικού της Παιδαγωγικής Ακα-
δημίας, (των προτύπων σχολείων), ο Νομάρ-
χης Ηρακλείου Εμμανουήλ Ξανθάκης
απευθύνει έγγραφο στην Ένωση Γεωργικών
Συνεταιρισμών Ηρακλείου για παραχώρηση
και διανομή ελαιολάδου:
«…παρακαλούμεν χορηγήσατε, κατόπιν του από
21-2-44 εγγράφου του Γερμανικού Φρουραρχείου
Ηρακλείου εις το Προσωπικόν Δημ/λων Παιδ. Ακα-
δημίας Ηρακλείου, είκοσι οκτώ (28) οκ. ΕΛΑΙΟΥ εκ
του φόρου του Δημοσίου προς δραχ. 25.000, κατ’
οκάν, ίνα διανεμηθή μεταξύ αυτού…».
Το σχολικό έτος 1944-45, με την Ελλάδα ελεύ-
θερη πλέον, οι εξετάσεις για τις Παιδαγωγικές
Ακαδημίες καθορίζονται στις 19 Οκτωβρίου. Οι
εγγραφές από 23 ως 29 Οκτωβρίου και η
έναρξη των μαθημάτων στις 30 Οκτωβρίου
1944: 
«…αι εισιτήριοι εξετάσεις δια την Π. Ακαδημίαν
Ηρακλείου θα αρχίσουν την 10ην Οκτωβρίου, ημέ-
ραν Τετάρτην και ώραν 8ην π.μ. Αιτήσεις των υπο-
ψηφίων μετά των δικαιολογητικών των δέον να κα-
τατεθώσι μέχρι της αυτής ως άνω ημέρας το
βραδύτερον. Αι εγγραφαί θα διενεργηθώσι από 23
έως 29 Οκτωβρίου, τα δε μαθήματα αμφοτέρων
των τάξεων θ’ αρχίσουν την Δευτέραν 30ην του αυ-
τού μηνός…».
Από το γραφείο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας,
την 1η Οκτωβρίου 1944, καλούνται όσες γυναί-
κες έχουν «τα νόμιμα προσόντα», να υποβά-
λουν αιτήσεις για τη θέση της «υπηρέτριας»
της Σχολής που έχει μείνει κενή:
«…δια την πλήρωσιν της κενής θέσεως της υπηρε-
τρίας της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου κα-
λούνται αι έχουσαι τα νόμιμα προσόντα όπως υπο-
βάλουν τας σχετικάς αιτήσεις των εις το Γραφείον
της Σχολής. Προτιμώνται τα θύματα πολέμου... “�.
Οι Γερμανοί αποχώρησαν από το Ηράκλειο
στις 11 Οκτωβρίου 1944. Ο Στρατιωτικός Διοι-
κητής Ηρακλείου Αντ/ρχης Ανδρέας Νάθενας,
με διαταγή του που δημοσιεύεται στην εφημε-
ρίδα «Νίκη» του Ηρακλείου στις 29 Οκτωβρίου
1944, επιτρέπει σειρά δεύτερων εξετάσεων ει-
σαγωγής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρα-
κλείου, μέχρι 10 Νοεμβρίου 1944: 
«…ο Στρ. Διοικητής Ηρακλείου κ. Νάθενας λαβών
υπ’ όψιν διαφόρους αιτήσεις μαθητών και κηδεμό-
νων της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και τας ειδικάς
συνθήκας, αίτινες επεκράτησαν εν Κρήτη ενέκρινεν
όπως ορισθή και Δευτέρα σειρά εγγραφής και εξε-
τάσεως εις την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν, συμπλη-
ρωματικώς και δι’ εκείνους τους μαθητάς, οίτινες
λόγω ανωτέρας βίας δεν ηδυνήθησαν να λάβωσι
μέρος εις την πρώτην σειράν. Η δευτέρα σειρά των
εξετάσεων και εγγραφών θα ενεργηθώσι μέχρι 10
Ν/βρίου ε.ε. Η σχετική διαταγή εκοινοποιήθη ήδη
προς τον Διευθυντήν της ακαδημίας κ. Μπουρλώ-
τον…».
Μετά την αποχώρηση των γερμανών από το
Ηράκλειο, οι σπουδαστές εγκατέλειψαν τον
Άγιο Μηνά και επέστρεψαν στα σχολεία της
περιοχής του Αγίου Ματθαίου. Με νεότερη
διαταγή, ο Στρατιωτικός Διοικητής Ηρακλείου
Αντ/ρχης Ανδρέας Νάθενας καθορίζει την
ακριβή ημερομηνία των δεύτερων εξετάσεων
εισαγωγής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρα-
κλείου, η οποία είναι η 7η Νοεμβρίου 1944. Η
διαταγή του δημοσιεύεται στην εφημερίδα
«Ελεύθερη Γνώμη», στις 31 Οκτωβρίου 1944
και αναφέρει: 
«…κατόπιν της υπ’ αριθ. 1304 διαταγής της Στρα-
τιωτικής Διοικήσεως Νομού Ηρακλείου ωρίσθη και
Β΄ σειρά εισιτηρίων εξετάσεων δια την Παιδαγωγι-
κήν Ακαδημίαν Ηρακλείου. Ημέρα ενάρξεως τού-
των ωρίσθη η 7η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα
8 π.μ. Αιτήσεις μετά των δικαιολογητικών δεκταί
μέχρι της προτεραίας των εξετάσεων…».

1 Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θραψανού,(Α.Δ.Σ.Θ.),
22 Σεπτεμβρίου 1941.
2 �Κρητικός Κήρυξ�, 14 Σεπτεμβρίου 1943.
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5/τάξιο Διδασκαλείο Ηρακλείου, 1935. Απόφοιτοι του Διδασκαλείου φωτογραφίζονται
με τον καθηγητή τους κ. Μιχαλιτσιάνο (στο μέσον της φωτογραφίας). Δεξιά του καθη-
γητή, ανάμεσα στους δύο σπουδαστές με τα πηλίκια, ο σπουδαστής χωρίς πηλίκιο είναι
ο Ιωάννης Μανουσάκης που εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής στις
13 Ιουνίου 1942 στον Ξηροπόταμο Ηρακλείου (ένας από τους 62 Μάρτυρες).

Εφημερίδα Κρητικός Κήρυξ, 6 Οκτωβρίου 19425

Ο Νομάρχης Ηρακλείου Ιωάννης Πασσαδάκης στην
Kreiskommandantur (Γερμανικό Φρουραρχείο)
Ηρακλείου, 11 Απριλίου 1941, με το ερώτημα για το
άνοιγμα των σχολείων του νομού Ηρακλείου

1940 - 1944

Ο Διευθυντής της Παιδαγωγικής
Ακαδημίας Ηρακλείου κ. Σταύρος
Μπουρλώτος με τη σύζυγό του Μα-
ρίκα 

Φοιτητές της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου
στις 24 Μαΐου 1947 «ανεβάζουν» το θεατρικό έργο
«Εικόνες από την Κατοχή της γερμανικής σκλαβιάς».
Δίδουν την παράσταση σε κεντρικό κινηματοθέατρο
της πόλης. Λόγω της μεγάλης προσέλευσης των κατοί-
κων του Ηρακλείου για να παρακολουθήσουν το θεα-
τρικό έργο, η παράσταση δίδεται δύο ακόμη ημέρες,
στις 25 και 26 Μαΐου 1947. Τρίτη από αριστερά η
φοιτήτρια Μπελαδάκη Μαρία. Πέμπτη από αριστερά
η φοιτήτρια Σαριδάκη Όλγα. Δεύτερος από δεξιά στην
πάνω σειρά ο φοιτητής Αποστολάκης Μανόλης 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΝΙ SUPER

MARKET σε χώρο 95τμ,

πλήρως εξοπλισμένη και

με εμπόρευμα, επί του

Πεταλοειδή . Μόνο σοβα-

ρές προτάσεις . Πληρ.

τηλ.  6977315952  ώρες

07.00πμ  έως  16.00μμ

(ΚΩΔ. 83789)

ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΜ/ΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  σε  νεόδμητη

μικρή πολυκατοικία πολυ-

τελές οροφοδιαμέρισμα

85 τ.μ., (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. Πληρ.  τηλ.
6945333334,  ώρες  8-10
μ.μ. (ΚΩΔ. 82888)

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ εντός οικισμού

Πατσιδών (άρτια - οικοδο-

μήσιμα) από 300 τ.μ. και

άνω (στα 300 τ.μ. οικοδο-

μή 240 τ.μ. και στα 700 τ.μ.

οικοδομή 560 τ.μ.) Παρο-

χές: δίκτυο ύδρυσης, απο-

χετευτικό δίκτυο ΔΕΗ -

ΟΤΕ στα 20 μ. 130 ευρώ /

τ.μ. Πληρ.  τηλ.

6948930364 (ΚΩΔ.

84167)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  682

τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο

(240 τ.μ. σπίτι - 452 τ.μ.

Βιοτεχνία) πλησίον της

κεντρικής πλατείας του

χωιρόυ Μεσοχωριό

(νοτίως του Νομού Ηρα-

κλείου) κοντά στον Πύργο

Μονοφατσίου) με πανμο-

ραμική θέα στην Πεδιάδα

των Ελαιώνων Μεσαρά.

Γαλήνιο, φυσικό περιβάλ-

λον. Απόσταση 8 χλμ. από

την παραλία Τσούτσουρα.

Ταχέια και άνετη πρόσβα-

ση από Ηράκλειο λόγω

νέου σύγχρονου οδικου

δικτύου. Τιμή 103.000

ευρώ. Πληρ.  τηλ.

2810251043  (10.00-

14.00) (ΚΩΔ. 84165)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο

παραθαλάσσιο 1100 τ.μ.

εκτός σχεδίου (Σαραντάρι

Λιμένας Χερσονήσου).

Πληρ.  τηλ.  6977268088

(ΚΩΔ. 84151)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στον  οικισμό

των Αξιωματικών  (ΦΙΛΟ-

ΘΕΗ) (νεόδμητη - καλαί-

σθητη  ήσυχη περιοχή με

άνετη πρόσβαση, 1 χλμ.

από την Πλατεία Ελευθε-

ρίας στο κέντρο της

πόλεως του Ηρακλείου)

οικόπεδο 200 τ.μ. με

πρόσοψη σε πάρκο επί

της οδού 20ης Μαϊου

1941. Αρτιο, οικοδομήσι-

μο. Συντελεστής Δομη-

σης 0,8. Τιμή πώλησης

141.000 ευρώ. Πληρ.

τηλ.  2810251768  (ώρες

επικοινωνίας  (10.00-

14.00) (ΚΩΔ. 84164)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΜΑΛΙΑ: ανατολικά 2

χιλιόμ., κοντά στη θάλασ-

σα με πανοραμική θέα

θαλάσσης, σε μικρό ορο-

πέδιο, 31.000 Μ2  +

5.000 Μ2 + 5.000 Μ2,

επίπεδα με γεώτρηση

παροχής 25 Μ3  / ώρα,

ολόκληρο ή σε τμήματα,

με αυξημένο συντελεστή

δόμησης, κατάλληλο για

φωτοβολταϊκή μονάδα,

αγροτουριστική μονάδα ,

Βίλες-κατατμημένο σε 4

στρ., κάμπινγκ, κατοικίες

διαβίωσης τρίτης ηλικίας,

δίδεται και με leasing, ή

με αντιπαροχή . Τιμή � 8-

10, για τα 5 στρεμ. � 22,-

για τα 31στρεμ. Πληρ.

2810841390 (ΚΩΔ.

82626)

ΟΙΚ/ΔΑ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  παραθαλάσσιο

οικόπεδο στην αμμώδη

(πέντε χιλιόμετρα) παρα-

λία Αμμουδάρα 5 χλμ.

δυτικά του κέντρου πόλε-

ως Ηρακλέιου. Εχει έκτα-

ση 1.850 τ.μ. με μήκος

πλευράς προς θάλασσα

100 μέτρα, πανοραμική

θέα στο κρητικό πέλαγος,

350 μ. από το κύμα. Γαλή-

νιο φυσικό περιβάλλον.

Απόσταση από το λιμάνι 5

χλμ., από αεροδρόμιο 8

χλμ. από νοσοκομείο

ΠΑΓΝΗ 4 χλμ. Υπό ένταξη

στο σχέδιο πόλεως στο

εγγύς μέλλον. Τιμή 400

ευρώ / τ.μ. Πληρ.  τηλ.

2810289915  (ώρες επικ.

10.00-14.00) (ΚΩΔ.

84166)

ΠΩΛΕΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ spe-

cialized  hard  rock χρώμα

ματ μαύρο σε άριστη κατά-

σταση. Δισκόφρενα μπρο-

στά και πίσω (v-brake)

ταχύτητες 21 shimano (7

speed). Λάστιχα (ζάντες)

νούμερο 26. Δίνεται μαζαί

με όλο τον εξοπλισμό που

είναι γνήσιος specialized

(κράνος, τσαντάκι σέλας,

θήκη για υγρά και τρόμ-

πα). Φώτα μπροστά και

πίσω, κουδούνι, καθρε-

φτάκι και κλειδαριά. Τιμή

370 ευρώ (συζητήσιμη).

Πληρ. τηλ. 6945972612 κ.

Αναστασία (ΚΩΔ. 83935)

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ  (Αγ.  Μηνά)  -

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα

1ου ορόφου,  50μ από την

στάση πλήρως επιπλωμέ-

νη και με air condition.

Κατάλληλη για σπουδα-

στές. Οδος Θεσ/νικης 18.

Πληρ.  τηλ.  2810252062

και  6944568315 (ΚΩΔ.

81467)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Σταλίδα

(μετά το Blue Sea) δίχωρη

γκαρσονιέρα με βεράντα.

Προσφέρεται και για επαγ-

γελματική χρήση. Πληρ.

τηλ. 6948873547

3ΑΡΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΠΩΛΗΤΗΣ

ανταλλακτικών αυτοκινή-

των με μηχανικές γνώ-

σεις . Πληρ.  τηλ.

2810200747 (ΚΩΔ.

84128)

Από  εταιρεία  επεξεργα-

σίας  κρεάτων  στη  ΒΙ.ΠΕ.

ζητούνται κόπτες κρέα-

τος έως 40 ετών. Απο-

στολή βιογραφικού: cre-

tanfoodmeat@gmail.com

Πληρ.  τηλ.  2810315248

(ΚΩΔ. 84141)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

έως  40  ετών γνώστης

απταίστως της Ρωσικής

γλώσσας για το ξενοδο-

χείο ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ στην

Αμουδάρα. Απαραίτητη

προϋπηρεσία και βιογρα-

φικό. Πληρ.  τηλ.

2810251043,  ώρες  επι-

κοινωνίας  10.00-14.00

(ΚΩΔ. 84097)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

τουριστικού γραφείου με

τα παρακάτω προσόντα

συν κάρτας ΟΑΕΔ, για τη

στελέχωση τουριστ. γρα-

φείου. Γνώση Αγγλικών +

Γερμανικών + γνώση

Office (word, excel, power

point) +διαχείριση Inter-

net  + λογιστικής + τιμο-

λόγησης (cost control). Η

γνώση Ιταλικών και προ-

ϋπηρεσία στον τουριστικό

κλάδο θα εκτιμηθούν.

Πληρ.  τηλ.  6932635703

(ΚΩΔ. 83005)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  έμπειρη  στην

καθαριότητα  αναλαμβά-

νει τον καθαρισμό σπι-

τιών, γραφείων και σκά-

λας επίσης και σίδερο.

Πληρ.  τηλ.  6986658976

(ΚΩΔ. 83980)

ΣΟΒΑΡΗ και υπεύθυνη

κυρία με συστάσεις, ανα-

λαμβάνει να κάνει παρέα

σε ηλικιωμένη κυρία και τις

δουλειές του σπιτιού 3-4

φορές την εβδομάδα.

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Θα απαντηθούν τηλέφωνα

με αναγνώριση κλήσης.

Πληρ.  τηλ.  6944990103

(ΚΩΔ. 81438)

Κυρία σοβαρή και υπεύθυ-

νη  με συστάσεις, αναλαμ-

βάνει τον καθαρισμό σπι-

τιών, γραφείων, σκάλες,

εκκλησίες και σίδερο.

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Θα απαντηθούν κλήσεις με

αναγνώριση. Πληρ.  τηλ.

6944990103 (ΚΩΔ.

81439)

ΚΥΡΙΑ ΝΕΑ με εμπειρία και

μεγάλωμα 4 παιδιών ανα-

λαμβάνει να προσέχει

μικρά παιδιά και δουλειές

του σπιτιού. Πληρ.  τηλ.

2810322384 (ΚΩΔ.

81754)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  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)

ΙΤΑΛΙΚΑ κοπέλα με πολυε-

τή σπουδές στην Ιταλία με

επάρκεια και άδεια διδα-

σκαλίας παραδίδει μαθήμα-

τα ιταλικών σε όλες τις ηλι-

κίες. Πληρ.  τηλ.

6983419376 (ΚΩΔ. 79056)

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ  ΔΑΚΤΥΛΟ-

ΓΡΑΦΗΣΕΙΣ πολυτονικών

και μονοτονικών κειμένων

καθώς και σελιδοποίηση

βιβλίων - εφημερίδων -

περιοδικών. Πληρ.  τηλ.

2810236661  και

6946980138 (ΚΩΔ. 81996)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΑ:

κοπέλα με επάρκεια σπου-

δών στην Ιταλία αναλαμβάνει

μεταφράσεις. Πληρ.  τηλ.

6983419376 (ΚΩΔ. 79056)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ  ΓΕΩΤΡΗ-

ΣΕΙΣ καθαρισμούς γεω-

τρήσεων και συναφή

εργασίες. Πληρ. κ. Τάσος

6973576836 (ΚΩΔ.

83690)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΕΡΑΣΜΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ γεωτρή-

σεις οριζόντιες και κάθε-

τες για περισσότερο νερό

στη πηγή σας. πέρασμα

αποχέτευσης - σωλήνας

χωρίς σκαψίματα ή σπασί-

ματα κάτω από το σπίτι

σας. Πληρ. κος Παντελής

6944805897 (ΚΩΔ.

83872)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέρι-

σμα στον γ’ όροφο 111

τ.μ. κοντά στο κέντρο.

Διαθέτει δύο μεγάλα

υπνοδωμάτια, καθιστι-

κό, κο υζίνα, μπάνιο,

WC, ηλιόθερμο. Πλήρως

ανακαινισμένο. Πληρ.

τηλ. 6947801432 (ΚΩΔ.

84149)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

ζητείται από εταιρεία

Λιπαντικών - Ανταλλα-

κτικών αυτοκινήτων, με

πολυετή παρουσία στο

χώρο. Θα προτιμηθεί

άτομο με εμπειρία στο

αντικείμενο. Παρέχεται

ασφάλιση και σταθερός

μισθός. Πληρ.  τηλ.

2810311781  και

2810317766 (ΚΩΔ.

84142)

Το ξενοδοχείο Orpheas

Resort 4* (Adults only -

Half board) στον Καβρό

Αποκορώνου Χανίων

αναζητάει: * ΒARMAN

με γνώση γερμανικών, *

ΜΑΓΕΙΡΑ κρύας κουζί-

νας. Απαραίτητη ξενο-

δοχειακή εμπειρία.

Πληρ.  τηλ.

2825061218. Αποστολή

βιογραφικών applie

shr@orpheas-resort.gr

(ΚΩΔ. 84150)

ΘΕΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΓΑΛ-

ΛΙΚΑ, να μπορείς να

μιλάς και να καταλα-

βαίνεις σε γαλλόφωνη

χώρα; Αν ναι, επικοι-

νώνησε. Είμαι καθηγη-

τής Γαλλικής Φιλολο-

γίας. Απευθύνομαι

κυρίως σε ενήλικες.

Διαθέσιμος χρόνος

μόνο Σάββατο. Τιμές

π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν ε ς

στην οικονομική κρί-

ση. Πληρ.  τηλ.

6936755164 (ΚΩΔ.

83345)

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος

Μαίρη Παχιαδάκη

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

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

Συμπολίτισσα & συμπολίτη, 

τις επόμενες ημέρες, και με βάση τις συστάσεις του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των διεθνών
οργανισμών (WHO, CDC), θα πρέπει:

• Όσοι έχουμε ήπια συμπτώματα κοινού κρυολογή-
ματος (πονόλαιμος, καταρροή, μπούκωμα, δεκατική πυ-
ρετική κίνηση) να μένουμε σπίτι και να ΜΗΝ ΕΠΙΣΚΕ-
ΠΤΟΜΑΣΤΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΑ. 

• Συμβουλευόμαστε τηλεφωνικά τον γιατρό μας. 

• Εάν έχουμε πυρετό, βήχα ή δύσπνοια ενημερώ-
νουμε τηλεφωνικά τον γιατρό προτού επισκε-
φτούμε το ιατρείο ή μιλάμε με τον ΕΟΔΥ (1135) για
να μας κατευθύνει.

Έχεις μήνυμα

Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου
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Αντίλ Ναμπί και Κρίς
Μπράουν μίλησαν χθες
με τον κόσμο μέσω δια-

δικτύου και απάντησαν σε κά-
ποιες από τις ερωτήσεις που
τους έγιναν.
Οι δυο παίκτες φάνηκαν ευδιάθε-
τοι παρά την καραντίνα στην οποία
βρίσκονται εδώ και δυο εβδομά-
δες. Ο Ναμπί όπως ήταν φυσικό
δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για τα
γκολ που έχει πετύχει και είπε ότι
το καλύτερο για τον ίδιο ήταν αυτό
που σημείωσε φέτος κατά του
Ολυμπιακού ενώ ο Μπράουν δια-
φώνησε λέγοντας ότι καλύτερα
ήταν αυτά με την Λαμία και με τον
Πλατανιά. Ο Ναμπί σε ερώτηση
πώς αισθάνθηκε για το γκολ που
πέτυχε κατά του Πλατανιά είπε ότι
ένιωσε όπως ο διψασμένος και ο
πεινασμένος.
Για τον Σίμο είπαν ότι  είναι ήρε-
μος γενικά και δεν φωνάζει ενώ
στην ερώτηση για το ποιος ήταν ο
καλύτερος παίκτης του ΟΦΗ φέτος

ο Μπράουν είπε για τον Σεμέντο
και ο Ναμπί τον Κουτρουμπή.
Ο Ναμπί είπε ότι το καλύτερο του
παιχνίδι φέτος το έκανε με τον
Ολυμπιακό εκτός έδρας παρά την
ήττα του ΟΦΗ, ενώ ο Μπράουν
είπε ότι για τον ίδιο τα δυο καλύ-
τερα ματς ήταν με Ολυμπιακό και
ΑΕΚ εντός έδρας.
Αγαπημένη ομάδα του Ναμπί από
το εξωτερικό είναι η Γουέστ
Μπρόμιτς στην οποία αγωνίστηκε
κιόλας ενώ ο Μπράουν υποστηρί-
ζει την Μπάγερν. Υποστήριζε και
το Αμβούργο αλλά όπως είπε
«τρείς φορές μου ράγισε την καρ-
διά»
Ο Μπράουν χαρακτήρισε πολύ
όμορφη τη ζωή στην Κρήτη και
είπε ότι δεν μετανιώνει που ήρθε
ενώ για τους Φιγκειρέντο-Μάνο
είπε ότι είναι πολύ καλοί επιθετι-
κοί.
Ο Γερμανογκανέζος αμυντικός
είπε ακόμα για τους οπαδούς ότι
είναι «τρελοί» 

Νέιρα: «Προνοητικοί οι Έλληνες
Ο Χουάν Νέιρα μίλησε στο αρ-
γεντίνικο Μέσο, EL DIA, για τον
κοροναϊό και πώς περνάει την κα-
ραντίνα στην Ελλάδα.
Ο παίκτης του ΟΦΗ  μίλησε στους
συμπατριώτες του  για τα μέτρα
που έχει πάρει η ελληνική κυβέρ-
νηση και τόνισε μεταξύ άλλων:
«Στην αρχή μπορούσαμε να
βγούμε έξω για τρέξιμο, αλλά
τώρα πρέπει να συμπληρώσουμε
φόρμες ή να στέλνουμε μήνυμα
γιατί γίνονται έλεγχοι στους
δρόμους. Σε σύγκριση με την
Ιταλία και την Ισπανία, στην Ελ-
λάδα ήταν προνοητικοί. Στην
Κρήτη έχουμε λίγα κρούσματα,
αλλά ακολουθούμε τα ίδια μέτρα.
Μένουμε σπίτι και προσπαθούμε
να κάνουμε τον χρόνο να περά-
σει. Είμαστε καλά. Παρακολου-
θούμε τις ειδήσεις από την
Αργεντινή, για να μαθαίνουμε
για τους συγγενείς και τους φί-
λους που έχουμε εκεί».

« Ένιωσα πεινασμένος
και διψασμένος»

Ο ΝΑΜΠΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΟΛ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 4 ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΝΕΪΡΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι Ναμπί και Μπράουν απάντησαν στις ερωτήσεις των φίλων του ΟΦΗ

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ

Σχέδιο για φινάλε-
εξπρές, κοροναϊού
επιτρέποντος
Σχέδιο ολοκλήρωσης του αγγλικού
πρωταθλήματος με διαδικασία-εξ-
πρές, επεξεργάζονται η αγγλική πο-
δοσφαιρική ομοσπονδία και η
Πρέμιερ Λιγκ. Το πλάνο θέλει τη
φετινή σεζόν να ολοκληρώνεται με
αγώνες που θα αρχίσουν τον Ιούλιο,
θα διαρκέσουν τέσσερις με έξι
εβδομάδες και θα διεξαχθούν απο-
κλειστικά «κεκλεισμένων των
θυρών». 
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Foot-
ball London», προτεραιότητα είναι
να ολοκληρωθεί η σεζόν, ώστε η οι-
κονομική απώλεια να μην είναι
πολύ μεγαλύτερη από την υφιστά-
μενη. Όλα αυτά βεβαίως, με τη βα-
σική προϋπόθεση η κατάσταση στη
Μεγάλη Βρετανία από την εξάπλωση
του κοροναϊού να μην γίνει πολύ
χειρότερη από αυτή που προβλέπε-
ται τις επόμενες εβδομάδες.
Στο μεταξύ, το παράδειγμα των με-
γάλων κλαμπ ακολουθεί με τη σειρά
της και η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία
παρέχει μέρος του γηπέδου της στη
διάθεση της Εθνικής Υπηρεσίας
Υγείας (NHS). Το «Etihad» έχει
κλείσει τις πόρτες του τις τελευταίες
εβδομάδες, όμως, τώρα ανοίγει ξανά
προκειμένου να αξιοποιηθεί ως επι-
πλέον μονάδα περίθαλψης ασθενών
που έχουν προσβληθεί από τον κο-
ροναϊό.
Με αυτή τους την αξιέπαινη κίνηση,
οι πολίτες ακολούθησαν τα χνάρια
και άλλων κορυφαίων συλλόγων
που έπραξαν αναλόγως, όπως η
Μπαρτσελόνα, η Γιουβέντους, η
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Ρεάλ
Μαδρίτης.

ΟΥΕΦΑ

Τρία εναλλακτικά
πλάνα για τα 
ευρωπαϊκά κύπελλα
Τρία εναλλακτικά σχέδια για την
επανέναρξη των Ευρωπαϊκών κυ-
πέλλων, εξετάζει η ΟΥΕΦΑ σύμ-
φωνα με τον πρόεδρό της που δεν
απέκλεισε ακόμα και το ενδεχόμενο
να ματαιωθούν.
Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν άφησε ανοι-
χτό το ενδεχόμενο να χαθεί η σεζόν
για τα ευρωπαϊκά κύπελλα, εξαιτίας
της εξάπλωσης του κοροναϊού. «Κα-
νείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει η
πανδημία» είπε ο πρόεδρος της
ΟΥΕΦΑ στην ιταλική εφημερίδα «La
Repubblica», στην οποία αποκά-
λυψε ότι υπάρχουν τρία εναλλακτικά
σχέδια για την επανέναρξη των ευ-
ρωπαϊκών κυπέλλων: «Να αρχί-
σουμε στα μέσα Μαΐου, τον Ιούνιο
ή στα τέλη Ιουνίου».
Ο ισχυρός άνδρας της ευρωπαϊκής
συνομοσπονδίας, όμως, παραδέχε-
ται ότι «αν δεν καταφέρουμε να
εφαρμόσουμε κάποια από τα τρία
εναλλακτικά σχέδια, πιθανότατα η
σεζόν θα χαθεί. Υπάρχει, πάντως,
και η πιθανότητα να τελειώσει η
σεζόν στην αρχή της επόμενης, η
οποία σε αυτή την περίπτωση θα ξε-
κινούσε αργότερα».
Ο κ. Τσέφεριν εξήγησε ακόμα ότι
«είμαστε σε επαφή με τις λίγκες και
τους συλλόγους, υπάρχει μια ομάδα
εργασίας και θα δούμε ποια είναι η
καλύτερη λύση για όλους. Πρέπει
να περιμένουμε, όπως συμβαίνει με
οποιονδήποτε άλλο τομέα».

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ

Θρήνος για Ιταλό
πυγμάχο
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών
ο Ιταλός πυγμάχος από το Μπέργ-
καμο Άντζελο Ροτόλι, που νοση-
λευόταν σε νοσοκομείο χτυπημένος
από τον κοροναϊό κι ενώ πριν από
δύο εβδομάδες είχε χάσει τη μητέρα
και τον αδελφό του!
Ο Ροτόλι ξεκίνησε ως ερασιτέχνης
το 1977 και πέρασε στον επαγγελ-
ματισμό τον Δεκέμβριο του 1981,
στην κατηγορία των βαρέων βαρών.
Δύο χρόνια αργότερα αναδείχθηκε
πρωταθλητής Ιταλίας. Το 1987 κατέ-
κτησε τον παγκόσμιο τίτλο και στη
συνέχεια έγινε και πρωταθλητής Ευ-
ρώπης. Ολοκλήρωσε την καριέρα
του στην πυγμαχία τον Απρίλιο του
1990, ύστερα από 35 αγώνες.

Στα μέσα της ερχόμενης εβδο-
μάδας αναμένεται να πραγμα-
τοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη της
Σούπερ Λιγκ για το τί μέλλει
γενέσθαι στο πρωτάθλημα,
στην οποία όμως δεν πρόκει-
ται να υπάρξει κάποια οριστική
απόφαση. 
Όπως σε όλη την Ευρώπη έτσι
και στην Ελλάδα, κύριο μέ-
λημα όλων των ανθρώπων του
ποδοσφαίρου είναι η ολοκλή-
ρωση της σεζόν μέσα στο γή-
πεδο. Η πανδημία έχει φέρει
τα πάνω κάτω προκαλώντας
κοσμογονικές αλλαγές
ωστόσο ιού επιτρέποντος, πρέ-
πει να βρεθεί η ιδανική λύση

για τη συνέχιση της σεζόν.
Έτσι και στην Σούπερ Λιγκ
αναμένεται τηλεδιάσκεψη την
ερχόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη
όπου όμως δεν θα παρθεί κά-
ποια οριστική απόφαση. Και
πώς αλλιώς με τον ιό να είναι
ακόμη σε έξαρση και ο κίνδυ-
νος να παραμονεύει και τον
Απρίλιο να χαρακτηρίζεται
ένας πολύ δύσκολος μήνας.
Θα συζητηθούν όμως τα δεδο-
μένα που θα έχουμε μέχρι
εκείνη την στιγμή, θα γίνουν
εκτιμήσεις και φυσικά είναι
ξεκάθαρο πως ό,τι γίνει θα
γίνει από τα μέσα Μαΐου και
μετά. Με την ελπίδα πως τότε

θα είναι πολύ καλύτερα τα
πράγματα με την πανδημία.
Τα  σενάρια που υπάρχουν
είναι τρία. Το πρώτο είναι σε
περίπτωση που αποφασιστεί
να μην ολοκληρωθούν οι
διοργανώσεις, να μετρήσει η
βαθμολογία του πρωταθλήμα-
τος ως έχει τη στιγμή που για
λόγους “ανωτέρας βίας” απο-
φασίστηκε από την κυβέρνηση
η αναστολή του.
Το δεύτερο είναι να συνεχι-
στούν κανονικά τα πρωταθλή-
ματα μέχρι το τέλος τους και
το τρίτο και πιο αδύναμο σενά-
ριο είναι η οριστική διακοπή
των πρωταθλημάτων χωρίς

πρωταθλητή ή ομάδες που
υποβιβάζονται. Το τελευταίο
σενάριο μάλλον δεν θα ισχύ-
σει καθώς υπάρχει ο κίνδυνος
αν συμβεί αυτό να μην μπορεί
η χώρα να στείλει ομάδες στις
Ευρωπαικές διοργανώσεις…
Η ΟΥΕΦΑ είναι σύμμαχος
στην ολοκλήρωση των πρωτα-
θλημάτων κάτι στο οποίο βέ-
βαια βοηθάει και η μετάθεση
του EURO για το επόμενο κα-
λοκαίρι που αφήνει το φετινό
διαθέσιμο. Τα πάντα όμως θα
εξαρτηθούν από την εξέλιξη
του ιού και τα δεδομένα θα
επανεξετάζονται συνεχώς.

Η ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ή ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΑΘΜΙΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με το βλέμμα στον Μάη…

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟ 2021

Δεν αλλάζουν εποχή 
οι Ολυμπιακοί στο Τόκιο 
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και η οργανωτική επι-
τροπή των Ολυμπιακών Αγώνων που επρόκειτο να διε-
ξαχθούν φέτος στο Τόκιο, βρίσκονται στο τελικό στάδιο
των διαπραγματεύσεων και αναμένεται σύντομα να ανα-
κοινώσουν την νέα ημερομηνία έναρξης της διοργάνω-
σης.
Η αυλαία των αγώνων στο Τόκιο, που αναβλήθηκαν εξαι-
τίας της πανδημίας του κοροναϊού, αναμένεται πλέον να
ανέβει την 23η Ιουλίου 2021 με την τελετή έναρξης και
να πέσει με την τελετή λήξης την 8η Αυγούστου, δηλαδή
αντίστοιχα μία ημέρα νωρίτερα απ' ό,τι προβλεπόταν
φέτος, μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση, επικα-
λούμενη πηγές τις οποίες δεν κατονόμασε.
Την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της ΕΟΕ
Σπύρος Καπράλος με χθεσινές του δηλώσεις.
Το σενάριο για τέλεση των Αγώνων τον Μάιο του 2021,
έχει αποδυναμωθεί προκειμένου να ολοκληρωθούν με
μεγαλύτερη άνεση τα προολυμπιακά τουρνουά σε όλα τα
αθλήματα.
Υπενθυμίζεται ότι το 53% των αθλητών-τριών που θα
αγωνιστούν στο Τόκιο, έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμε-
τοχή του και δεν θα απαιτηθεί να την επαναβεβαιώσει. 
Όσον αφορά στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, αυτοί θα
ξεκινήσουν στις 24 Αυγούστου 2021 και θα ολοκληρω-
θούν στις 5 Σεπτεμβρίου.
Στο μεταξύ, με επιστολή του προς 33 παγκόσμιες ομο-
σπονδίες ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του
Τόκιο 2020, Γιοσίρο Μορί, ενημέρωσε για τα επιπλέον
έξοδα που προκύπτουν από την αναβολή. Ουσιαστικά
τους ζήτησε να συμμετάσχουν στην κάλυψη του κόστους
της αναβολής των Αγώνων. 
«Η έξτρα δαπάνη που θα προκύψει από αυτή την ανα-
βολή είναι αναπόφευκτη. Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση
για εμάς το να αποφασίσουμε ποιος θα υποστηρίξει
αυτό το κόστος και με ποιο τρόπο θα γίνει η κατανομή»
αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μορί.
Οι παγκόσμιες ομοσπονδίες θα προχωρήσουν σε διαβου-
λεύσεις με την οργανωτική επιτροπή και θα βρίσκονται σε
στενή επαφή μαζί τους για τη λήψη της απόφασης. Μέχρι
στιγμής, όμως, δεν είναι γνωστό ποιος θα αναλάβει τις
δαπάνες που θα προκύψουν. 
Ανάμεσα στις αρκετές προκλήσεις που θα προκύψουν με
την αναβολή, θα είναι και αυτή των εγκαταστάσεων
καθώς είναι πιθανό ορισμένες από αυτές που κατασκευά-
στηκαν, να μην μπορούν να φιλοξενήσουν του Αγώνες
του χρόνου.

Μια συγκινητική πρωτοβουλία ανέλαβαν οι
άνθρωποι της Τριτωνίας, στηρίζοντας έμ-
πρακτα τις ευπαθείς ομάδες του Αστρι-
τσίου, όπου εδρεύει το σωματείο. Με
απόφαση της διοίκησης, στην οποία ηγεί-
ται ο Πάρης Τζόρβας, δύο φορές την
εβδομάδα, άνθρωποι του συλλόγου θα
εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες συγχω-
ριανών τους, προκειμένου εκείνοι να ελα-
χιστοποιήσουν τις πιθανότητες έκθεσής
τους στον κοροναϊό. Αναλυτικά η ανακοί-
νωση του Δ.Σ. της Τριτωνίας:
«Μέσα σε αυτήν την δύσκολη και πρωτό-
γνωρη κατάσταση που ζούμε σε παγκό-
σμιο επίπεδο αλλά και σαν χώρα, είναι πιο
αναγκαίο από ποτέ να νοιαζόμαστε ο κα-
θένας χωριστά αλλά και σαν φορείς, για
τις δικές μας μικρές κοινωνίες και τις ευ-
παθείς ομάδες συνανθρώπων μας.
Για το λόγο αυτό, σαν επίσημος φορέας
του χωριού μας που είναι η οικογένεια της
Τριτωνίας Αστριτσίου, αποφασίσαμε δύο
φορές την εβδομάδα ένα αυτοκίνητο με
οδηγό, που θα διαθέτει η ομάδα μας, θα
μεταβαίνει στο Αρκαλοχώρι για να εξυπη-
ρετεί ανάγκες ανήμπορων και ηλικιωμέ-

νων συγχωριανών μας, όπως η αγορά
φαρμάκων, ειδών διατροφής, που δεν
έχουν τα μίνι μάρκετ του χωριού μας,
όπως κρέας κλπ., τηρώντας πάντα απαρέγ-
κλιτα τις οδηγίες και τα μέτρα που έχουν
ανακοινωθεί.
Η όλη αυτή δράση είναι σε πλήρη συνεν-
νόηση και συνεργασία με τον Δήμο Αρχα-
νών Αστερουσίων και την δομή «βοήθεια
στο σπίτι», όπου έχουμε ήδη επικοινωνή-
σει και δέχτηκαν με χαρά την προσφορά
μας, προσφέροντάς μας και τα είδη ατομι-
κής προφύλαξης του οδηγού όπως φόρμα,
γάντια, μάσκες κλπ. Συνάντηση για τον
συντονισμό των ενεργειών θα πραγματο-
ποιηθεί την Δευτέρα 30/3 στο Δήμο μας.
Επίσης όποιος άλλος φορέας του χωριού
μας Ενορία, Κοινότητα, Πολιτιστικός Σύλ-
λογος, επιθυμεί να βοηθήσει μπορούμε
να συνεργαστούμε.
Συνδράμουμε έτσι... και στην κοινωνική
υπηρεσία του Δήμου, αλλά και στον περιο-
ρισμό των μετακινήσεων.
Η Αθλητική Οικογένεια δεν μπορεί να μεί-
νει αμέτοχη σε αυτές τις δύσκολες ώρες...
Μένουμε Σπίτι».

«Κλειδώνει» η νέα ημερομηνία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
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Καραντίνας συνέχεια μέχρι 11 Απριλίου…
Κλειστά τα πάντα στον αθλητισμό έως
11 Απριλίου… και βλέπουμε. Το
Υπουργείο Υγείας μέσω επίσημης
ανακοίνωσής του έκανε γνωστό ότι
όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι
εγκαταστάσεις γυμναστικής και οι
αθλητικοί όμιλοι θα παραμείνουν
κλειστοί τουλάχιστον μέχρι τις 11
Απριλίου.
Αυτό τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε
σε εκείνη την ημερομηνία, όταν και

θα επανεξεταστεί η κατάσταση, αν και
θεωρείται δεδομένο πως θα πάρει εκ
νέου… παράταση. 
Η απόφαση αυτή όπως είναι ευνόητο
αφορά και τις προπονήσεις των ομά-
δων. Η καραντίνα άρχισε από τις 14
Μαρτίου και σε πρώτη φάση είχε όριο
τις 27 του μήνα αλλά παρατείνεται ου-
σιαστικά για άλλες δυο εβδομάδες μί-
νιμουμ αφού θεωρείται σχεδόν
σίγουρο ότι θα συνεχιστεί πιθανότατα

μέχρι το τέλος του Απρίλη.
Αναλυτικά, όσα αναφέρονται στην
ενημέρωση:
Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής
ενημέρωσης, σας γνωστοποιούμε πως
σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 2 της
νεότερης υπ. αρ. 21268/2020 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ 1081/Β/28-3-2020) αποφασί-
στηκε η «προσωρινή απαγόρευση λει-
τουργίας στο σύνολο της Επικράτειας,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας

υγείας, για το χρονικό διάστημα από
28.3.2020 έως και 11.4.2020, κατά
τα αναφερόμενα στην από 26.3.2020
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προ-
στασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κοροναϊού COVID-19 και προς περιο-
ρισμό του κινδύνου της διασποράς του
κοροναϊού COVID-19, όλων των
αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκα-
ταστάσεων γυμναστικής, καθώς και
των αθλητικών ομίλων».

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

Η Τριτωνία δείχνει τον δρόμο 

Ο πρόεδρος της Τριτωνίας κ. Τζόρβας

Σε μια σπουδαία πρωτοβουλία, προχω-
ράνε οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που
αγωνίζονται σε ομάδες της Ευρώπης.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες,
έχουν έρθει σε επαφή με τους αρχηγούς
των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ
και ΠΑΟΚ, αλλά και με αυτούς των υπό-
λοιπων ομάδων της Σούπερ Λίγκα και
στόχος τους είναι να μαζέψουν αρκετά

χρήματα, ώστε να δημιουργηθεί τουλάχι-
στον μία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και
αν είναι εφικτό να δημιουργηθεί και δεύ-
τερη. 
Το ποσό που ήδη έχει μαζευτεί είναι αρ-
κετά μεγάλο, ενώ οι ποδοσφαιριστές που
συμμετέχουν σε αυτή την αξιέπαινη κί-
νηση είναι ολοένα και περισσότεροι δεί-
χνοντας την αλληλεγγύη τους στους

συμπατριώτες τους σε μία δύσκολη πε-
ρίοδο λόγω της πανδημίας του κοροναϊού. 
Να σημειωθεί πως όλες οι ομάδες της
Σούπερ Λίγκας είναι ενήμερες για αυτή
την πρωτοβουλία, ενώ οι ποδοσφαιριστές
είναι σε επικοινωνία με το Υπουργείο
Υγείας, προκειμένου να ενημερωθούν για
τις ανάγκες του συστήματος δημόσιας
υγείας.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 

Μαζεύουν χρήματα για τη δημιουργία ΜΕΘ 
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Χάλασαν τα… υδραυλικά μαζί!
Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, με αφορμή μια ερώ-

τηση γύρω από συγκεκριμένες υποθέσεις πολιτών που θέλουν
να κινηθούν, τόνισε ότι δεν έχει τόση σημασία το πώς θα κα-
ταφέρει να βγει κάποιος από το σπίτι του -ειδικά για το παρά-
δειγμα της διαζευγμένης μητέρας που αναφέρθηκε- αλλά το
να καταλάβει ο καθένας τον λόγο για τον οποίο μένουν σπίτι.
Δεν πρόκειται άλλωστε για κάποια... τιμωρία, αλλά για μέτρα
πρόληψης από μια φονική πανδημία. Ο υφυπουργός στη συ-
νέχεια κάλεσε τους πολίτες που αψηφούν τους περιορισμούς
να σταματήσουν να ψάχνουν δικαιολογίες για να «σπάσουν»
την απαγόρευση κυκλοφορίας: «Είναι πολύ σημαντικό όλοι
να αφήσουμε τις δικαιολογίες» ανέφερε πριν αποκαλύψει πως
την Παρασκευή... ξαφνικά χάλασαν τα υδραυλικά όλων των

εξοχικών. «Έσπασαν» τα τηλέφωνα από πολίτες που, ξεπερνώντας κάθε ρεκόρ εφευρετικότη-
τας, ήθελαν άδεια μετακίνησης, γιατί… είχαν χαλάσει τα υδραυλικά στα εξοχικά τους ή υπήρχε κάποια
άλλη επείγουσα συναφής εργασία. «Καταλαβαίνω όσους θέλουν να μεταβούν στην επαρχία», ανέ-
φερε ο Νίκος Χαρδαλιάς, πριν τονίσει ότι πρέπει να αναλογιστούν όλοι τη συλλογική τους ευθύνη.

Συμπάσχουμε, πρόεδρε!
Ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζο Ματαρέλα είναι πολύ συμπαθής- και μαζί του συμπάσχουμε

κι εμείς αφού όλοι έχουμε το ίδιο… πρόβλημα με το κούρεμα! Ο ίδιος έγινε ακόμη συμπαθέ-
στερος εξομολογούμενος ότι δεν είναι σε θέση να πάει στον κουρέα τελευταία, αφού όλα τα εμ-

πορικά καταστήματα που δεν θεωρούνται ζωτικής σημασίας έχουν κλείσει, για να αποτραπεί η πε-
ραιτέρω εξάπλωση του κοροναϊού. Ενώ ετοιμαζόταν να εκφωνήσει διάγγελμα μπροστά στις κάμερες,
ο 78χρονος πρόεδρος, που χαίρει γενικού σεβασμού στην Ιταλία, έβηξε ελαφριά, καθάρισε τη φωνή
του και ζήτησε συγγνώμη, ενώ μια φωνή εκτός πλάνου- του συμβούλου του Τζοβάνι Γκράσο - του
υπεδείκνυε να φτιάξει μια τούφα μαλλιών που πέταγε.

Ο ασπρομάλλης αρχηγός του κράτους δοκίμασε, χωρίς πολλή σιγουριά, να ισιώσει τα μαλλιά του
με το χέρι, πριν πει αμήχανα, με υποψία χαμόγελου, «Ε, Τζοβάνι, αφού δεν πάω πια στον κουρέα...».

Ο πρώτος ομογενής
Ο Ανδρέας Κουτσουδάκης είναι ο πρώτος ομογενής νεκρός του κοροναϊού στο Στάτεν Αϊλαντ,

αποκάλυψε  ο ιερατικός προϊστάμενος της Αγ. Τριάδος/Αγ. Νικολάου, π. Νικόλαος Πετροπουλάκος.
Ο 59χρονος Ανδρέας, με καταγωγή από την Κρήτη, τις τελευταίες μέρες ήταν διασωληνωμένος

λόγω κοροναϊού στο νοσοκομείο του Στάτεν Αϊλαντ, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή την Πα-
ρασκευή το πρωί. «Ο Ανδρέας ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος με μία θαυμάσια οικογένεια. Ηταν
μέλος της ενορίας μας και τον γνωρίζω από τότε που διορίστηκα εδώ, πριν από 24 χρόνια. Η αγα-

πημένη του σύζυγος, Βαρβάρα, έχει και αυτή προσβληθεί από τον ιό, κάνοντας την ιστορία ακόμα
πιο δραματική. Δυστυχώς με τους κανόνες υγιεινής που έχει επιβάλει το Υπουργείο Υγείας ούτε

η οικογένεια του, ούτε και εγώ δεν μπορούμε να επισκεφθούμε το νοσοκομείο, δεν ξέρουμε
καν πότε και πώς θα γίνει η κηδεία. Προσεύχομαι στον Θεό ο Ανδρέας να είναι το πρώτο και

το τελευταίο θύμα του ιού στην ενορία μας και στον κόσμο ολόκληρο».

Ένας πόλεμος του καναπέ
«Είμαστε σε πόλεμο, αλλά για εμάς που βρισκόμαστε στα μετόπισθεν, είναι ένας πόλεμος από τον

καναπέ μαζί με το Netflix  και το Canal Plus. Παράξενη ιστορική στιγμή, ταυτόχρονα τρομερή και εξω-
πραγματική» λέει ο εμβληματικός Γάλλος φιλόσοφος και μυθιστοριογράφος Πασκάλ Μπρυκνέρ.

«Πράγματι, διαπιστώνω ότι όπως η Ιταλία και η Ισπανία, έτσι και η Γαλλία δεν ήταν έτοιμη. Βρισκό-
μαστε αυτή τη στιγμή στην κορύφωση των θανάτων και ο κατ’ οίκον περιορισμός θα κρατήσει το πι-

θανότερο μέχρι τις 15 του Μάη. Μετά θα χρειαστεί να βρούμε το εμ-
βόλιο για τον ιό.  Πληρώνουμε την εξάρτησή μας από την Κίνα όσον
αφορά στην παραγωγή φαρμάκων. Είναι σημαντικό να φέρουμε αυτή
την παραγωγή πίσω στη Γαλλία με τη διαδικασία του επείγοντος. Η
Κίνα εφηύρε το κακό και τώρα προσπαθεί να παρουσιαστεί ως το φάρ-
μακο. Κατά τη γνώμη μου οι αριθμοί των νεκρών στην Empire du Mi-
lieu (στην Κίνα) είναι σημαντικά υπoτιμημένοι: πρέπει να είναι μεταξύ
του ενός και των δύο εκατομμυρίων και όχι 7.700 άτομα. Bρίσκονται
μέσα σε αυτή την επιδημία από τον Νοέμβριο του 2019 και αποκρύ-
πτουν τα πάντα, σύμφωνα με τις τεχνικές των ολοκληρωτικών καθε-
στώτων». 

Το ίδιο εκτιμά ότι έχει συμβεί με τη Ρωσία: απόκρυψη πληροφο-
ριών ενώ βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση: «Είναι πιθανό ότι και
η Ρωσία έχει αποκρύψει τις δυσκολίες της, κάτω από μια πολεμική
ρητορική που δεν ξεγελάει κανέναν. Η Ρωσία του Πούτιν παραμένει
μια χώρα υπανάπτυκτη, αφού η οικονομία της βρίσκεται στην ίδια δύ-

σκολη θέση με αυτή της Ιταλίας» λέει ο Πασκάλ Μπρυκνέρ.

Ο παραλιακός δρόμος 
Ο παραλιακός δρόμος στο φανάρι του ΤΑΛΩΣ   χωρίς πεζό

ή αυτοκίνητο. Αγνώριστος, όπως λέει και ο Ανδρέας Αγγελάκης:
«Αν και δεν είναι του παρόντος, δεσπόζουν  μισοξηραμένοι φοίνικες,

παρά το ότι σε μια δεκαετία έχουν  κατ’ επανάληψη αντικατασταθεί.
Πού οφείλεται άραγε η εμμονή σ’ αυτό το φυτικό είδος, αφού απο-
δεικνύεται ότι δεν ευδοκιμεί  στη βόρεια παραλία της Κρήτης. Χάθηκαν
τα ενδημικά φυτικά είδη, π.χ. χαρουπιές, σχίνοι κ.ά., που αιώνες αν
όχι χιλιετίες ευδοκιμούν άριστα από άκρου σ’ άκρο της Κρήτης. Βέ-
βαια, αργούν να αναπτυχθούν, αλλά προσαρμόζονται εύκολα και δεν
έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις».

Θετική η κόρη του Μόσιαλου
Θετική στον κοροναϊό διεγνώσθη η κόρη του Ηλία Μόσια-

λου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Face-
book. «Συνομιλία με την κόρη μου που είναι σε απομόνωση

γιατί πάσχει (ευτυχώς με ήπια συμπτώματα μέχρι στιγμής) από
Covid-19. #ΜΕΝΟΥΜΕΣΠΙΤΙ» έγραψε ο κ. Μόσιαλος. Η 24χρονη

κόρη του Ηλία Μόσιαλου βρίσκεται και εκείνη στο Λονδίνο, αλλά
απομονωμένη από τους γονείς της.

Η πρόταση 

Την πρότασή του για τον
έλεγχο της πανδημίας του κοροναϊού καταθέτει ο
Ηλίας Μόσιαλος, καθηγητής Πολιτικής της Υγείας
και διευθυντής του LSE Health στο London
School of Economics and Political Science, αλλά
και εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης
στους διεθνείς οργανισμούς για ζητήματα που
αφορούν στον κοροναϊό. «Παρακολουθώ καθη-
μερινά από τον Ιανουάριο τη νόσο COVID-19,
της οποίας οι επιπτώσεις έχουν υπερβεί, δυστυ-
χώς, σε πολλές χώρες το δυναμικό των συστη-
μάτων υγείας. Οι έγκριτες επιστημονικές ανακοι-
νώσεις από τη συλλογή των αποτελεσμάτων
στην πρώτη γραμμή και των κλινικών δοκιμών
που έχουν ήδη δημοσιευτεί, τροφοδοτούν τους
επιστήμονες «στον πάγκο» για να περάσουν στην
ανάπτυξη νέων διαγνωστικών τεστ. Είναι η πρώτη
φορά δηλαδή που βλέπουμε, σε αξιοσημείωτα
μικρό χρονικό διάστημα και σε πραγματικό
χρόνο, τη δουλειά μέσα στο νοσοκομειακό περι-
βάλλον (κλινικό και εργαστηριακό), μέσω των
γρήγορων διαδικασιών δημοσίευσης των επιστη-
μονικών ανακοινώσεων, να επιταχύνει τις συνθή-
κες για να μεταφερθεί η πληροφορία στον πάγκο.
Η ροή αλληλοτροφοδότησης είναι από τον
πάγκο στην παραγωγή, όπου και μετά τα απαραί-
τητα τεστ θα επιστρέψει στην κλινική εν είδει τεστ
ταχείας διάγνωσης, ώστε να διευκολύνει τη δια-
χείριση ασθενών. Αναφερόμενος ειδικά στο τεστ
ID NOW της εταιρείας Abbott, όπου μπορεί σε
θερμοκρασία δωματίου να ανιχνεύει σε 5 μόνο
λεπτά εάν κάποιος ασθενής είναι θετικός στον κο-
ροναϊό, ο κ. Μόσιαλος προτείνει στις κυβερνήσεις
να αγοράσουν όλες τις πατέντες για τα τεστ τα-
χείας διάγνωσης ώστε να υπάρξει η δυνατότητα
εγχώριας παραγωγής τους.

Παραδείγματα!

Όταν υπάρχει μεράκι, ακόμα
και τα τεχνικά προβλήματα μπορούν να ξεπερα-
στούν. Είναι συγκινητική η προσπάθεια κάποιων
εκπαιδευτικών που προσπαθούν να έρθουν σε
επαφή με τους μαθητές τους με διάφορους τρό-
πους, με ηλεκτρονικά μηνύματα, με ομάδες που
δημιουργούν σε messenger και viber. Ακόμα και
τα Σαββατοκύριακα, νηπιαγωγοί αναθέτουν απο-
στολές στα μικρά τους, που δεν κατάφεραν να
τους πουν όπως ήθελαν ένα “αντίο”. Ζητούν να
ζωγραφίσουν για την 25η Μαρτίου, για το μή-
νυμα “Μένουμε στο σπίτι” και πάντα μέσα από
τους γονείς τους καταφέρνουν να θυμίζουν στα
παιδιά πώς είναι η σχολική τάξη, έστω και νοερά.
Για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, υπάρχουν
και αυτοί οι εκπαιδευτικοί.

Αμισθί

Στους φίλους και τους “φί-
λους” που ασχολήθηκαν με το αν και κατά πόσο
πληρώθηκε για να γυρίσει το σποτάκι του «Μέ-
νουμε  Σπίτι» απαντά ο Σπύρος Παπαδόπου-
λος.Ο αγαπημένος ηθοποιός έγραψε σε ανάρ-
τησή του στο Faceook: «Θέλω να ενημερώσω
τους φίλους και τους “φίλους” ότι για το διαφη-
μιστικό σποτάκι για τον κοροναϊό δεν πήρα
αμοιβή. Ευχαριστώ. Σπύρος Παπαδόπουλος»
και συνέχισε με χιούμορ: «Υ.Γ. Δεν ξέρω αν πήρε
αμοιβή ο φοβερός πιτσιρικάς που με μιμείται. Να
το... ψάξουμε». 

Εφιάλτης

«Με βάση αυτά που βλέπουμε
σήμερα, θα έλεγα μεταξύ 100.000-
200.000» είπε ο Δρ. Άντονι Φαούτσι μιλώντας
στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, προσθέτοντας ότι τα
κρούσματα μπορεί να ανέλθουν σε «εκατομμύ-
ρια». Ο διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Λοι-
μωδών Νόσων υπενθύμισε πάντως ότι οι εκτιμή-
σεις αυτές βασίζονται σε διάφορες υποθέσεις.
«Παρουσιάζουν το χειρότερο και το καλύτερο
σενάριο. Και σε γενικές γραμμές η πραγματικό-
τητα βρίσκεται κάπου στη μέση» εξήγησε. «Δεν
έχω δει ποτέ, στις ασθένειες για τις οποίες έχω ερ-
γαστεί, να υλοποιείται το χειρότερο σενάριο.
Πάντα υπάρχει υπερεκτίμηση» πρόσθεσε.

Πάμε για παράταση των μέτρων…
Πάμε “φουλ” για παράταση των περιοριστικών μέτρων. Αλλά πότε

θα… βγούμε από αυτά; Σύμφωνα  με κάποιους υπολογισμούς, εφόσον
οι περιορισμοί τηρηθούν απόλυτα (όπως συμβαίνει σήμερα από τη  συντρι-
πτική πλειονότητα των πολιτών) και αποτραπεί η αύξηση των κρουσμάτων κο-
ροναϊού στη χώρα μας, όπως συμβαίνει σε Ιταλία, Ισπανία, Βρετανία και σε άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες, η σταδιακή άρση των μέτρων θα ξεκινήσει, με την
ημερομηνία - ορόσημο να είναι η 10η Μαΐου.  

Αυτό δε σημαίνει ότι δε μπορεί να συμβεί αυτό και νωρίτερα, αλλά και πολύ
αργότερα…

Ο σχεδιασμός είναι να ξεκινήσει η σταδιακή άρση των μέτρων, όπως και επι-
βλήθηκαν, με προτεραιότητα στο άνοιγμα των σχολείων και των πανεπιστημίων.
Θα ακολουθήσουν τα καταστήματα, τα εστιατόρια και στο τέλος θα ξεκινήσουν
σταδιακά οι αεροπορικές πτήσεις από το εξωτερικό, ανά χώρα και ανάλογα πώς
θα εξελίσσεται εκεί η πορεία της πανδημίας.

Σημειώστε πως όλα τα παραπάνω σχετίζονται 100% με την εφαρμογή σή-
μερα των μέτρων  και τη διατήρηση της πειθαρχίας σ’ αυτά τις επόμενες εβδο-
μάδες, που αναμένεται να διαφανεί και η κόπωση στην κοινωνία, όταν παράλ-
ληλα θα «ανοίγει» και ο καιρός.

Δεν άντεξε ο υπουργός
Νεκρός στις γραμμές του τρένου στην περιοχή Χόχαϊμ της Έσσης βρέ-

θηκε ο υπουργός Οικονομικών του γερμανικού κρατιδίου, Τόμας Σέφερ.
Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο 54χρονος χριστιανοδημοκράτης (CDU) αυ-
τοκτόνησε. Η σορός του αναγνωρίστηκε χθες.

«Αιφνιδιασμένος» και «σοκαρισμένος» δήλωσε   ο πρωθυπουργός της Έσ-
σης Φόλκερ Μπουφιέ, επισημαίνοντας ότι ο επί χρόνια συνεργάτης του ανησυ-
χούσε ιδιαίτερα για την κρίση του κοροναϊού και εργαζόταν μέρα και νύχτα προ-
κειμένου να βρει τρόπους για την αντιμετώπισή της, σε ό,τι αφορά τη
χρηματοδότηση και την οργάνωση των υπηρεσιών.

«Φαίνεται ότι φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες
των πολιτών. Νομίζω ότι τον λύγισαν αυτές οι ανησυχίες. Δυστυχώς δεν κατά-
φερε να βρει διέξοδο» δήλωσε ο κ. Μπουφιέ.

Δεν είχαν την ίδια πορεία
Με διαφορετικό τρόπο εξελίσσεται η υγεία των Πρετεντέρη, Παπα-

χελά και Καρακούση που κόλλησαν κοροναϊό;
Συγκεκριμένα ο διευθυντής του “Βήματος” Αντώνης Καρακούσης ήταν

σχεδόν ασυμπτωματικός,  σύμφωνα με τις πληροφορίες, και παρέμεινε σε
καραντίνα στο σπίτι του χωρίς κανένα πρόβλημα. Αντίστοιχα ο Γιάννης Πρετεν-
τέρης  επίσης παραμένει σπίτι του έχοντας τα συμπτώματα που περιγράφονται
από τους ειδικούς, χωρίς κάτι ανησυχητικό. Και μόνο ο Αλέξης Παπαχελάς χρει-
άστηκε να νοσηλευθεί εμφανίζοντας επιπλοκές, με την πορεία της υγείας του πλέον
να έχει βελτιωθεί σημαντικά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Το καρφί του Ντελόρ
Έχοντας αποχωρήσει από την πολιτική, ο Ζακ Ντελόρ, ηλικίας 94 ετών σήμερα, μιλάει δημόσια πολύ

σπάνια. Η έλλειψη αλληλεγγύης κάνει την «Ευρωπαϊκή Ένωση να διατρέχει έναν θανάσιμο κίνδυνο», προ-
ειδοποίησε χθες ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ, σε μια δήλωση που διαβι-
βάστηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από το Ινστιτούτο που φέρει το όνομά του και το οποίο ίδρυσε.

«Το κλίμα που φαίνεται να επικρατεί ανάμεσα στους αρχηγούς κρατών και κυβερ-
νήσεων και η έλλειψη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να
διατρέχει έναν θανάσιμο κίνδυνο», εκτιμά ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλ-
λίας, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Κομισιόν από το 1985 έως το 1995.

«Το μικρόβιο επανέρχεται», προσθέτει ο μεγάλος υπέρμαχος της (ενωμένης) Ευρώ-
πης, ο οποίος παρακολούθησε, σύμφωνα με το Ινστιτούτο, τις τελευταίες εξελίξεις στο
πλαίσιο της Ένωσης και την απόκρισή της απέναντι στην πανδημία, ιδιαίτερα το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης όπου εκδηλώθηκαν οι διαφορές ανάμεσα στους 27,
ιδιαίτερα ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου.

Η απάντηση του καθηγητή
Οι εξετάσεις για τις εξετάσεις δεν βοηθάνε, τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος

του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας,  κ. Μανώλης
Δερμιτζάκης.

Αναφέρει πως “για  όσους μιλάνε πολύ για την ανάγκη αύξησης των τεστ χω-
ρίς να σκέφτονται την υποδομή που χρειάζεται να γίνουν αλλά και να γίνει διαχεί-
ριση των αποτελεσμάτων τους, σας παραθέτω τα αποτελέσματα του ρυθμού αύξη-
σης των θανάτων της Γερμανίας που έχει κάνει τεράστιο αριθμό τεστ. Ο αριθμός των
νεκρών διπλασιάζεται κάθε δύο μέρες, ρυθμός που ούτε και η Ιταλία δεν είχε στην
αρχή. Ελπίζω να τον ανακόψουν με τα νέα μέτρα. 

Εξετάσεις για τις εξετάσεις δε βοηθάνε αν δεν τις χρησιμοποιήσεις με πολύ έντονη,
στοχευμένη ιχνηλάτηση και απομόνωση και τελικά δεν πάρεις γενικευμένα αυστηρά
μέτρα απομόνωσης. Η Ελλάδα με ρυθμό διπλασιασμού 1 εβδομάδα, μέχρι στιγμής,
πάει πολύ καλύτερα από τη Γερμανία.

Επίσης η Ιταλία πάει πολύ καλύτερα, παρ’ όλο το δράμα των απόλυτων αριθμών,
καθώς οι θάνατοι αυξάνονται με πολύ αργό ρυθμό (σχεδόν έχουν σταθεροποιηθεί). 

Δάσκαλε… Χαρδαλιά!
Χαμός έγινε στο διαδίκτυο, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά

την πρωτοφανή απόφαση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρ-
δαλιά να πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους θεσμικούς φορείς της Ξάνθης, κατά
τη διάρκεια της επίσκεψής του στον οικισμό του Εχίνου, χωρίς να λάβουν τα απα-
ραίτητα μέτρα προστασίας που ο ίδιος ζητά από τους πολίτες. Και να βγαίνει… σέλφι
ο ίδιος. 

Ο υφυπουργός απάντησε στη συνέντευξη αργότερα ότι οι φωτογραφίες βγήκαν όταν
ήταν και τα μέσα ενημέρωσης στην αίθουσα, η σύσκεψη έγινε πολύ σύντομα και όσοι
ήταν εκεί φορούσαν μάσκες, είχαν πλύνει χέρια, είχαν πάρει τα μέτρα προφύλαξης…
Χμ…

ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση με την έκδοση του ευρω-ομολόγου
Έντονες είναι οι διεργασίες στην Ευρώπη

μετά το ναυάγιο στο οποιο κατέληξε την
περασμένη  Πέμπτη, η Σύνοδος κορυφής
που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης
αφού οι 27 ηγέτες δεν κατάφεραν να συμ-
φωνήσουν για να υπάρξει κοινή ευρω-
παϊκή αντίδραση σε οικονομικό επίπεδο
μπροστά στην πανδημία του κοροναϊού,
που μετρά χιλιάδες νεκρούς και πιθανότατα
θα βυθίσει την Ευρώπη και τον κόσμο σε
βαθιά ύφεση φέτος.

Αιτία, το «όχι» ορισμένων χωρών με-
λών και κυρίως της Γερμανίας, ως προς την
ανάγκη υιοθέτησης των ευρωομολόγων,
για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορο-
ναϊού.

Το βασικό επιχείρημα της Γερμανίας εί-
ναι ότι οι χώρες του ευρωπσϊκού νότου δεν
εκμεταλλεύονται τις καλές μέρες στην οικο-
νομία τους προκειμένου να βάλουν σε
τάξη τους προϋπολογισμούς τους. Η ανη-
συχία είναι ότι τα πακέτα και τα εργαλεία
στήριξης ενθαρρύνουν την μη συμμόρ-
φωση των κρατών αυτών με τους δημο-
σιονομικούς κανόνες της Ε.Ε. Ωστόσο αυ-
τήν την φορά δεν πρόκειται για αλόγιστες
δαπάνες των κυβερνήσεων αλλά για μία
παγκόσμια υγειονομική κρίση. 

Ο ESM είναι δανεισμός  
με όρους

Μη θέλοντας να μπλοκάρουν εντελώς
το αίτημα, οι τρεις αυτές χώρες, η Αυστρία

η Ολλανδία με επικεφαλής την Γερμανία,
αντιπρότειναν να αξιοποιηθεί ο Ευρωπαϊ-
κός Μηχανισμός Στήριξης (ΕSM). Πρόκειται
για έναν μηχανισμό που διαθέτει 410 δις
ευρώ και είχε δημιουργηθεί στην πρό-
σφατη κρίση χρέους της ευρωζώνης.

Θα μπορούσε, προτείνει η Γερμανία,
κάθε χώρα να παίρνει κεφάλαια από τον
ESM, λόγω της κρίσης του κοροναϊού, από
προληπτική γραμμή στήριξης μέχρι του
2% του ΑΕΠ της, με όρους προσαρμοσμέ-
νους στις ανάγκες του κοροναϊού. Ο ESM
είναι, δηλαδή, ένας μηχανισμός για δα-
νεικά με όρους.

Το κορωνο-ομόλογο είναι  
δανεισμός χωρίς όρους

Σε αυτό αντιτίθενται οι 9 χώρες που
υπέγραψαν κοινή επιστολή, όπως η Ιταλία,
η Ισπανία, η Γαλλία και η Ελλάδα, οι
οποίες ζητούν περισσότερα κονδύλια από
τα προβλεπόμενα 400 δις του ESM, αλλά
και χωρίς τους προβλεπόμενους από αυτό
όρους.

Τι προτείνει Η Κομισιόν

Για να εξασφαλιστεί η ανάκαμψη, η Κο-
μισιόν θα προτείνει αλλαγές στο σχέδιο του
Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για
να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης
του κοροναϊού», διαβεβαίωσε η πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ανακοίνωσή
της. «Αυτό θα συμπεριλάβει ένα πρό-

γραμμα ανάκαμψης που θα εγγυάται τη
συνοχή στους κόλπους της [Ευρωπαϊκής]
Ένωσης διά της αλληλεγγύης και της υπευ-
θυνότητας», πρόσθεσε. «Σε αυτό το στά-
διο, η πρόεδρος δεν αποκλείει καμία επι-
λογή εντός των ορίων της συνθήκης» της
ΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.

Τζ. Κόντε: «Η Ευρώπη δεν
πρέπει  να κάνει τραγικά
λάθη» 

«Η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει τραγικά
λάθη, διότι κινδυνεύει να χάσει τον λόγο
ύπαρξής της», δήλωσε ο Ιταλός πρωθυ-
πουργός Τζουζέπε Κόντε στην οικονομική
εφημερίδα Il Sole 24 Ore. «Αντιθέτως, η
απραξία θα βαρύνει τα παιδιά μας με το
ανυπολόγιστο κόστος μιας κατεστραμμένης
οικονομίας», προσθέτει.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός ζητά από την
Ευρώπη ένα σχέδιο έκτακτης ανασυγκρό-
τησης το οποίο να είναι στο επίπεδο εκεί-
νων της Κίνας και των Ηνωμένων Πολι-
τειών και ευρωπαϊκά ομόλογα τα οποία να
επιτρέψουν την ανασύσταση του οικονομι-
κού και κοινωνικού ιστού της χώρας.

Ο Τζουζέπε Κόντε επιβεβαιώνει ότι η κυ-
βέρνησή του θα διαθέσει πάνω από 50 δι-
σεκατομμύρια ευρώ για την στήριξη της
χώρας, «με ένα σχέδιο αρωγής που δεν
έχει προηγούμενο, όπως τα πιο φιλόδοξα
μέτρα τα οποία εγκρίθηκαν τις ημέρες αυτές

στην Ευρώπη».
«Με την 'Ανγκελα Μέρκελ, δεν υπήρξε

τόσο ένας καυγάς, όσο μια ειλικρινής και
σκληρή αντιπαράθεση, διότι ζούμε μια κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης η οποία θερίζει
τόσες ζωές των συμπολιτών μας και παρά-
γει σοβαρή οικονομική ύφεση», τονίζει ο
επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.
Εκπροσωπώ μια χώρα η οποία υποφέρει
πολύ, και δεν μπορώ να επιτρέψω να
υπάρξουν δισταγμοί. Στην Ιταλία, αλλά και
σε άλλες χώρες, είμαστε αναγκασμένοι να
κάνουμε τραγικές επιλογές», προσθέτει.

Ο Τζουζέπε Κόντε καταλήγει τονίζοντας:
«Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότη-
τας είναι ένα μέσο που σχεδιάστηκε για να
δίδεται βοήθεια σε μεμονωμένες χώρες-
μέλη oι οποίες περνούν χρηματοοικονομι-
κές εντάσεις που συνδέονται με ασύμμετρα
σοκ. Αντιθέτως, ο κοροναϊός προκαλεί ένα
συμμετρικό σοκ και παράγει ύφεση, με
σύγχρονο και εντελώς απρόσμενο τρόπο,
στα οικονομικά και κοινωνικά μας συστή-
ματα»

Μακρόν: «Δεν θέλω την 
Εγωιστική Ευρώπη»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μα-
κρόν, ο οποίος τάσσεται υπέρ της έκδοσης
κοινών ευρωπαϊκών ομολόγων για την αν-
τιμετώπιση της κρίσης που έχει προκαλέσει
η πανδημία του κοροναϊού, απηύθυνε έκ-
κληση να επιδειχθεί δημοσιονομική αλλη-

λεγγύη στην Ευρώπη, ενώ αρνήθηκε πως
αψήφησε τις ενδείξεις στην Ιταλία που έδει-
χναν πόσο σοβαρή είναι αυτή η κρίση για
τη δημόσια υγεία, σε συνέντευξη που πα-
ραχώρησε σε τρεις ιταλικές εφημερίδες.

«Δεν θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση
χωρίς ισχυρή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, σε
υγειονομικό και σε δημοσιονομικό επί-
πεδο», τόνισε ο γάλλος πρόεδρος στη συ-
νέντευξη που παραχώρησε στις εφημερί-
δες Corriere de la Serra, La Stampa και La
Repubblica.

«Είναι τάχα η ΕΕ, η ευρωζώνη, απλώς

ένας νομισματικός θεσμός, ένα σύνολο κα-
νόνων, πολύ χαλαρών, που προβλέπουν
ότι κάθε κράτος ενεργεί για λογαριασμό
του; Ή θα δράσουμε μαζί, για να χρηματο-
δοτήσουμε τις δαπάνες μας, για να καλύ-
ψουμε τις ανάγκες μας σε αυτή την κρίση
ζωτικής σημασίας;», διερωτήθηκε ο Εμα-
νουέλ Μακρόν.

«Μπορεί να πρόκειται για μια δυνατό-
τητα [έκδοσης] κοινού χρέους, όποιο κι αν
είναι το όνομά της, ή κάλλιστα για μια αύ-
ξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, για να
μπορέσει να προσφερθεί αληθινή υποστή-

ριξη στις χώρες που πλήττονται περισσό-
τερο από αυτή την κρίση», πρότεινε.

«Το ύψος του ποσού είναι δευτερεύον,
αυτό που μετράει είναι η χειρονομία, δια-
μέσου της έκδοσης κοινού χρέους ή της
σύνταξης κοινού προϋπολογισμού», υπο-
γράμμισε.

Παρά τις «επιφυλάξεις» χωρών όπως η
Γερμανία «δεν μπορούμε να εγκαταλεί-
ψουμε αυτή τη μάχη», επέμεινε ο πρό-
εδρος της Γαλλίας.

Αυτό που με ανησυχεί είναι η αρρώ-
στια» του ατομικισμού, η «ο καθένας ας
κοιτάξει τον εαυτό του», πρόσθεσε. «Αν
δεν δείξουμε αλληλεγγύη, η Ιταλία, η
Ισπανία και άλλοι θα μπορούν να πουν
στους Ευρωπαίους εταίρους τους ”πού
ήσασταν εσείς όταν εμείς βρισκόμασταν
στο μέτωπο”;  Δεν θέλω αυτή την εγωι-
στική, διχασμένη Ευρώπη», κατέληξε ο
Μακρόν.

@patris

Kathigitis

Με 80 χιλιάρικα κάνουμε
το εμβόλιο; Πιο ακριβό και
από καβροζούμι δηλαδή;
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