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ΟΥΕΦΑ

Θέλει να ξέρει
τον Ιούλιο
τους Ευρωπαίους

ΟΦΗ

Αντέχει προς 
το παρόν
στην κρίση  

ΑΛΛΟΙ… ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΚΑΒΟΥΝ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ

Ληστεύουν και ψάχνουν λίρες
στη συγκυρία της πανδημίας
Ε

φιαλτικές στιγμές έζησε στα χέρια των λη-
στών της μια 79χρονη γυναίκα στην Άνω
Χερσόνησο το βράδυ της περασμένης Κυ-
ριακής. Με πρόσχημα την ενημέρωση για
τον κοροναϊό δύο ληστές που σύμφωνα

με κάποιες περιγραφές φορούσαν μάσκες προστα-
σίας, μπήκαν στο σπίτι της, την ακινητοποίησαν, την
έδεσαν με μονωτική ταινία σε μία καρέκλα, τη φίμω-
σαν για να μην μπορεί να καλέσει σε βοήθεια και της
αφαίρεσαν τα κοσμήματά της. Η πανδημία και η κα-

ραντίνα, πάντως, φαίνεται να ευνοούν γενικότερα
την εγκληματικότητα, καθώς άλλοι μένουνε στα
σπίτια τους και άλλοι… σκάβουν σε χωράφια για
να βρουν λίρες! Ο λόγος για έναν εξηντάχρονο
Ηρακλειώτη και τρία ακόμα άτομα που εντοπίστη-
καν το πρωί της 28ης Μαρτίου να σκάβουν στο
χωράφι γείτονα, σε περιοχή έξω από το Ηράκλειο.
Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν στην αρμό-
δια ανακρίτρια Ηρακλείου.  

Σελίδα 5

Ο εφιάλτης της επόμενης ημέρας

Στο παγκόσμιο χωριό έχουμε χάσει το μέτρημα των κρουσμά-
των και των νεκρών από την πανδημία. Στη δική μας κοινότητα
έχουμε χάσει και τον χρόνο. Σελίδα 2

Του Γιάννη Σπανάκη

Δίνουν τη μισή τους αποζημίωση για την πανδημία
Με μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης στη δύσκολη περίσταση που αντιμετωπίζει η χώρα, ο δήμαρ-
χος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός αποφάσισε να διαθέσει για τους επόμενους δυο μήνες το 50% της
δημαρχιακής αποζημίωσης που λαμβάνει στον ειδικό λογαριασμό για την αντιμετώπιση του κορο-
ναϊού. Το παράδειγμα του δημάρχου ακολουθεί η πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ κ. Ευαγγελία Σχοιναράκη-
Ηλιάκη, η οποία με επιστολή της στον υπουργό Εσωτερικών γνωστοποιεί ότι ως ελάχιστο δείγμα αλ-
ληλεγγύης στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, καταθέτει το 50% του μισθού της  για
τους επόμενους δύο μήνες, για τα νοσοκομεία του τόπου μας, εκεί όπου γιατροί και νοσηλευτές, δί-
νουν σε δύσκολες συνθήκες τη μάχη εναντίον του κοροναϊού.

Tεράστια δωρεά υγειονομικού υλικού
Ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος Airbus 320 της Aegean, το οποίο μετέφερε από την Κίνα 1,7
εκατ. μάσκες, προσγειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η
πτήση 4492 ήταν η πρώτη μιας σειράς πτήσεων που έχουν προγραμματιστεί για να φτάσουν
στη χώρα μας πάνω από 13 εκατομμύρια απλές χειρουργικές μάσκες και υλικά ατομικής προ-
στασίας, όπως εξειδικευμένες μάσκες, στολές και ασπίδες προσώπου. Πρόκειται για τη μεγαλύ-
τερη ως τώρα μεταφορά υγειονομικού υλικού στην Ελλάδα.                                       Σελίδα 7

Βαθιά θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε σε ολόκληρη την  Ελλάδα ο θάνατος του “πρώτου παρτιζάνου της Ευρώπης” που πολέ-
μησε με απαράμιλλο ηρωισμό το ναζισμό, κρατώντας άσβηστη τη φλόγα του αγώνα, ακόμα και όταν όλα φαίνονταν χαμένα.
Ο Μανόλης Γλέζος -η εμβληματική αυτή μορφή της Αριστεράς- έφυγε στα 98 του χρόνια, από καρδιακή ανεπάρκεια, αφή-
νοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη αλύγιστων αγώνων καθώς αναμετρήθηκε με θανατικές καταδίκες, φυλακές,
εξορίες… λόγω των πολιτικών του φρονημάτων. Με το Ηράκλειο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία που ελάχιστοι γνωρίζουν.

Σελίδα 4

Όταν ο Μ. Γλέζος φαγώθηκε
να βρει τα “ψωμιά του Δία”  
Όταν ο Μ. Γλέζος φαγώθηκε
να βρει τα “ψωμιά του Δία”  

Γιατί καθυστέρησε να πάρει… 
μπροστά το σουηδικό μοντέλο

Με καθυστέρηση ξεκίνησαν να λαμβά-
νονται μέτρα για την προστασία από τον
κοροναϊό στη Σουηδία, τη χώρα όπου θα
περίμενε κανείς η ανταπόκριση να είναι
άμεση και ουσιαστική από την πρώτη
ημέρα της πανδημίας. Ο τεχνικός ηλε-
κτρονικών υπολογιστών, Γιώργος Κου-
τσογιαννάκης με καταγωγή από τον
Κρουσώνα, ο οποίος μένει με την οικογέ-
νειά του εκεί τα τελευταία δέκα χρόνια
προσπαθεί μιλώντας στην «Π» να εξηγή-
σει τους λόγους της καθυστέρησης στη
λήψη μέτρων από τη σουηδική κυβέρ-
νηση.    Σελίδα 5 

Ζώνουν τον Άγιο Μηνά 
για να ξορκίσουν τον ιό
Να  ζώσουν τον ιερό
ναό του Αγίου Μηνά και
να ξορκίσουν από τον
τόπο τους την πανδημία
που θερίζει ζωές σε όλο
τον πλανήτη  σχεδιά-
ζουν γυναίκες της Επι-
σκοπής του δήμου Χερ-
σονήσου, ανατρέχοντας
σε τελετουργικά ριζω-
μένα βαθιά στο χρόνο. Ο περισχοινισμός ναών, ακόμα και
ολόκληρων χωριών παλαιότερα, ήταν μια πρακτική προ-
στασίας από το κακό είτε αυτό ήταν η ανομβρία, είτε ήταν
οι αρρώστιες και οι θάνατοι.  Σελίδα 5

Καλά εσύ έφυγες νωρίς
από την αγέλη της... ανοσίας  

Φρόντισε να κρατήσει τις αποστάσεις
της από την... ανοσία της αγέλης. Η με-
ταπτυχιακή φοιτήτρια Νομικής με υπο-
τροφία στο Cambridge,Έλλη Κωνσταν-
τίνου, ήταν από τους πρώτους φοιτητές
που επέστρεψαν στην Ελλάδα, ενώ στη
Μεγάλη Βρετανία οργανώνονταν πάρτι
με εκατοντάδες άτομα. Παρά το γεγο-
νός ότι δεν είχε κάποιο ύποπτο σύμ-
πτωμα, τέθηκε οικειοθελώς σε καραν-
τίνα για να προστατεύσει τους δικούς
της και τώρα ετοιμάζεται για τις εξετά-
σεις της, που θα δώσει διαδικτυακά.   

Σελίδα 8

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ

Νέο πακέτο μέτρων
αξίας 6,8 δισ. ευρώ
Μέτρα αξίας 6,8 δις. για την τόνωση της ελληνικής οικονομίας
για τον μήνα Απρίλιο, ανακοινώθηκαν χθες  από το οικονομικό
επιτελείο. Χρήστος Σταϊκούρας, Αδωνις Γεωργιάδης, Γιάννης
Βρούτσης και Θεόδωρος Σκυλακάκης ανακοίνωσαν χθες  νέα
μέτρα και εξειδίκευσαν υφιστάμενα, στη βάση των οποίων το
επίδομα των 800 ευρώ επεκτείνεται και αφορά πλέον από τον
Απρίλιο 1,7 εκατ. εργαζόμενους ή το 81% του συνόλου των
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, επεκτείνεται η λήψη μέ-
τρων στήριξης επιχειρήσεων καλύπτοντας 800.000 ή το 76%
του συνόλου των νομικών προσώπων και καλύπτονται
700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι,
ανεξαρτήτου νομικής μορφής, με την περίμετρο να καταλαμ-
βάνει το 75% του συνόλου.    Σελίδα 9

ΤΣΙΟΔΡΑΣ

Λιγότερα κρούσματα, 
περισσότερη… αντίσταση

Να... αντισταθούμε στην εσωτερική μας ανάγκη που μας
καλεί να βγούμε έξω τώρα που οι μέρες μεγαλώνουν, μας
κάλεσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Χαρ-
δαλιάς, ο οποίος επανέλαβε χθες πως φέτος δεν πρόκειται
να γιορτάσουμε το Πάσχα, για να μπορούμε τις επόμενες
χρονιές να έχουμε κοντά μας όλα τα αγαπημένα μας πρό-
σωπα. Ο λοιμωξιολόγος, κ. Σωτήρης Τσιόδρας, ανακοίνωσε
πέντε νέους θανάτους, συνολικά οι νεκροί αγγίζουν τους
43.   Τα  κρούσματα στην Ελλάδα ανέρχονται σε 1.212 μετά
την επιβεβαίωση 56 νέων κρουσμάτων χθες.   Σελίδα 4

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τι λέει η Πρυτανεία για
το υποσχόμενο εμβόλιο 
Τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου Κρήτης
θα κρίνουν  την ωριμότητα και την υποσχόμενη αποτελε-
σματικότητα της έρευνας της καθηγήτριας του Τμήματος
Βιολογίας, Ειρήνης Αθανασάκη, διευκρινίζει η Πρυτανεία
του Ιδρύματος που θέλει να ρίξει τώρα τους τόνους, μετά
από τη δημοσιότητα που πήρε η έρευνα της κ. Αθανασάκη
για το εμβόλιο ενάντια στον κοροναϊό. “Σε εποχές μεγάλης
αγωνίας και φόβου, τα όρια μεταξύ μιας ενδιαφέρουσας
ερευνητικής υπόθεσης και ενός πανίσχυρου θεραπευτικού
μέσου γίνονται δυσδιάκριτα για πολλούς ανθρώπους”,
αναφέρει χαρακτηριστικά η Πρυτανεία.   Σελίδα 8

Θ’ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΕΣ

Έφτασαν στις ΜΕΘ
οι μάσκες του ΕΛΜΕΠΑ  
Πιο...δυνατές είναι πλέον οι Μονάδες  Εντατικής Θερα-
πείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου και του
ΠΑΓΝΗ, όπου το  Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας,
Αντίστροφης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής της Σχολής
Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
παρέδωσε τις πρώτες περίπου 20 τρισδιάστατα εκτυπω-
μένες προστατευτικές μάσκες προσώπου. Η δυναμικότητα
κατασκευής των προστατευτικών μασκών προσώπου από
το Εργαστήριο είναι περίπου 250 μάσκες την εβδομάδα.

Σελίδα 8
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ΦΑΡμΑκΕΙΑ

κΛΙΝΙκΕΣ
Εφημερεύει το ΠΑΓΝΗ, τηλ. 2810-392111

ΒΟΥΛκΑΝΙΖΑΤΕΡ
Μαστρακούλης Δημήτρης, Μ. Κατράκη 14, Φοινικιά, Τηλ. 2810-250626

Από 22.00 έως 8.30 π.μ. (το επόμενο πρωί)

Τσικνάκης Μ. Εθνομαρτύρων & Κορίνθου, τηλ. 2810-361212

Από 8.30 έως 21.00

Μακρυγιαννάκης Κ. Λ. Ικάρου 79, Πόρος, τηλ.  2810283870

Γαλανάκη Χ. Ζωγράφου 14, τηλ.  2810-228937

Τσικριτζή Μ. Αρχ. Μακαρίου 52 & Μελισσινών τηλ. 2810-222812

Από 8.30 έως 14.00 και 17.30 έως 24.00

Ζαχαρενάκης Κ. Θερίσου 159, τηλ.  2810310222

Αληγιζάκη Χρυσ. Καλοκαιρινού 164, Καμαράκι, τηλ. 2810-222393

Παναγιωτάκη Πελ. Λ. Εθν.Αντιστάσεως 16, τηλ.  2810-213368
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Στο παγκόσμιο χωριό έχουμε χάσει το μέτρημα των κρουσμάτων και
των νεκρών από την πανδημία. Στη δική μας κοινότητα έχουμε χάσει
και τον χρόνο. Μόνη σταθερά είναι ο Τσιόδρας, τη φωνή του οποίου,
παρεμπιπτόντως, ακούω από το άλλο δωμάτιο, που από το πρωί παίζει
χαμηλόφωνα μια τηλεόραση. Άρα, είναι περίπου έξι το απόγευμα. 
Στην εποχή του αυτοπεριορισμού, του αυτομαστιγώματος και των
απαγορεύσεων όλες οι μέρες και οι ώρες είναι ίδιες. Μόνη μας έγνοια,
η επιβίωση! Κάθε μέρα που περνά και μία νίκη.  Σ’ αυτό το “τρυπάκι”
μάς έχουν βάλει τα media που πεθαίνουν για την ενημέρωσή μας…
Πέφτουμε στο κρεβάτι και αντί προσευχής  λέμε στο εαυτό μας
«κλέψαμε άλλη μια (μέρα) του Χάρου», όπως λέει και ο
Παντερμογιάννης, κάθε φορά που στήνει καλό παρεάκι. Τα βλέφαρα
είναι βαριά, μα ο Μορφέας απρόθυμος. Περιμένοντας τον οι σκέψεις
πληθαίνουν βασανιστικά. Φοβάσαι να κλείσεις τα μάτια μην έρθει ο
εφιάλτης με την μορφή της επόμενης ημέρας. Πως θα είναι άραγε το
τέλος της πανδημίας και πόσοι θα έχουν επιβιώσει; Οι τελευταίοι θα
είναι χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά, ενδεχομένως χωρίς κάποιους
συγγενείς, γνωστούς ή φίλους. Και αν είσαι εσύ που έχεις επιβιώσει θα
πρέπει να αισθάνεσαι τυχερός και να μην έχεις καμία άλλη απαίτηση
από τη (νέα) νέα τάξη πραγμάτων, που θα φέρει εργασιακούς
μεσαίωνες, πλουσιότερα αφεντικά και συγκέντρωση του παγκόσμιου
πλούτου ακόμα σε λιγότερους. «Μα θα έχουμε παγκόσμιο κραχ», θα
μου πείτε. Δεν μπορεί όμως, κάποιοι θα επωφεληθούν από το κραχ. Σ’
αυτούς λοιπόν, αν θέλουμε να συνωμοσιολογήσουμε θα
αναζητήσουμε τις ευθύνες της διασποράς του covid-19, καθώς ενώ
είχαν τα σημάδια, δεν επένδυσαν στην αντιμετώπιση μιας
πανδημίας. Και ας είναι μεταξύ των θυμάτων οικείοι τους,
υπήκοοί  τους ή ομοεθνείς τους. Γι’ αυτούς δεν είναι παρά
παράπλευρες απώλειες και σε κάθε περίπτωση λιγότερες απ’
όποια άλλη λύση επέλεγαν για ν’ απλώσουν τον φόβο και τον
τρόμο σ’ ένα υπερφορτωμένο πλανήτη. Ο νέος κόσμος θα
είναι στα δικά τους μέτρα: με κοινωνική απομάκρυνση,

μάσκες, γάντια, αντισηπτικά και αποστείρωση. Στον νέο κόσμο (τους)
οι κοινωνικές περιπτύξεις, το «με λένε Μικέ και πάω σε μασκέ», τα
«κίτρινα γάντια» και η «μωρή Κατακουζήνα» που κυκλοφορούσε με το
αθώο Betadine, δεν θα έχουν καμία θέση. Μη σας φανεί παράξενο να
ονειρεύονται ένα κόσμο με ολόσωμα προφυλακτικά και ανθρώπους
που θα φτύνουν απορρυπαντικά και θα κατουρούν αντισηπτικά! Και
βεβαίως ένα κόσμο που δεν θα παίρνει λογαριασμό αλλά θα δίνει…
Πού πάει, με ποιους πάει, τι κάνει πότε το κάνει, πότε μπαίνει, πότε
βγαίνει, αλλά ποτέ ταυτόχρονα να μπαινοβγαίνει… Ένα κόσμο που θα
ενημερώνει τον μεγάλο αδελφό με sms για τις κινήσεις του, θα
υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις για την κυκλοφορία του. Κάτι
φοβισμένα ανθρωπάκια, υποχείρια του κάθε τρομολάγνου και του
κάθε κερατά που θα περιφέρει ως λάφυρο το πολυπόθητο εμβόλιο,
που ως δια μαγείας θα εφευρεθεί μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό
νεκρών. 
Ο εφιάλτης έρχεται, αλλά ο Μορφέας το έχει πάρει πατριωτικά και
θέλει να με βασανίζει. «Αντί να μετράς προβατάκια, σκέψου κ ι άλλο»
σα να μου λέει… Άντε πάλι. Και τι μαθαίνουμε από την πανδημία; Ότι
οι μαυραγορίτες δεν πέθαναν στην Κατοχή, τα ΦΕΚ και οι ΠΝΠ είναι
πάντα υπέρ των αφεντικών, οι μισθοί των βουλευτών και των λοιπών
κρατικοδίαιτων  είναι αμετάβλητοι και ότι η Γερμανία είναι μεγάλη…
κουφάλα. Έτσι απλά για να της λέμε… δεν θα πεθάνουμε ποτέ
κουφάλα νεκροθάφτη! Προφανώς και δεν την ενοχοποιούμε για την
πανδημία αλλά για την άρνηση της σε μια οικονομική αλληλεγγύη,
που θα απαλύνει τον πόνο σε μια καθημαγμένη και με εκατόμβες

νεκρών Ευρώπη. Όπως κάθε κουφάλα που σέβεται τον εαυτό της
νοιάζεται μόνο για το τομάρι της και δεν δίνει δυάρα που χάνει
μια (ακόμα) ιστορική ευκαιρία να εξιλεωθεί  για το αιμοσταγές
παρελθόν της.
Ξημέρωσε όμως, ας ξαναμπώ στον δρόμο του Θεού! Και

ασφαλέστερος τρόπος από… live streaming σε εκκλησία, δεν
υπάρχει!

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ο εφιάλτης της επόμενης ημέρας

Του Γιάννη Σπανάκη

Ο Κούλες με την... παραλία του και τα μπάνια των Ηρακλειωτών τη δεκαετία των ‘60!
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O.. Επικρητικός

ΚΑΛΗΜΕΡΑ και καλή δύναμη. Για υπο-
μονή δεν λέω, την έχω δεδομένη.

ΕΝΤΑΞΕΙ, το Πάσχα το είχαμε ξεγραμ-
μένο και δεν περιμέναμε κανένα Πέτσα να
μας το πει. Πριν τον κυβερνητικό εκπρό-
σωπο η «Π» το έκανε και πρώτο θέμα.

ΠΛΕΟΝ, το θέμα είναι τα μπάνια του
λαού. Αυτά πρέπει να διασφαλιστούν με
κάθε τρόπο. Όλα μπορούμε να τα ανεχ-
θούμε, αλλά τα ιερά και τα όσια δεν τα εκ-
χωρούμε σε κανένα ιό.

ΒΕΒΑΙΑ, για να απολαύσουμε τα μπά-
νια του λαού, πρέπει να έχουμε και τον
οβολό μας. Θα περισσέψει τίποτα με τόσα
που ξοδεύουμε σε αντισηπτικά και γάντια; 

Ή ΜΗΠΩΣ θα πάμε διακοπές με τα βά-
ουτσερ που δίνει η κυβέρνηση σε όσους
είδαν τη σύμβαση τους ν’ αναστέλλεται;

ΜΗΠΩΣ πρόκειται να λάβουμε και από
το ταμείο ειδικού σκοπού για τον κορο-
ναϊό; Εκεί που κάλεσε ο Μητσοτάκης τους
υπουργούς και τους βουλευτές του να δί-
νουν το ήμισυ του μισθού τους για το επό-
μενο δίμηνο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, θεωρώντας ότι κά-
νει ρελάνς, όχι μόνο δέχεται την πρόταση
του πρωθυπουργού αλλά αντιπροτείνει να
καταστεί υποχρεωτική για τους βουλευτές
όλων των κομμάτων, τους ευρωβουλευτές
και τους κρατικούς αξιωματούχους.

ΓΙΑ ΝΑ δούμε πόσοι και για πόσο θα τι-
μήσουν αυτό τον λογαριασμό, διότι προ-
βλέπεται ξεσηκωμός από την κοινωνία,
που θα έχει μείνει μετά από αυτή τη ιστο-
ρία, ταπί και καθόλου ψύχραιμη.

ΚΑΙ ΜΕΣΑ στην πανδημία έφυγε και ο
Μανόλης Γλέζος, που είχε μπει στο νοσο-
κομείο με γαστρεντερίτιδα.

Η ΕΛΛΑΔΑ υποκλίνεται στην ηγετική
μορφή της Αριστεράς και αποχαιρετά με
τιμή και δόξα τον τελευταίο Παρτιζάνο της
Ευρώπης.

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης
θα εξετάσουν, λέει, την ωριμότητα και την
υποσχόμενη αποτελεσματικότητα της πρό-
τασης της Βιολόγου, που υποστηρίζει ότι
είναι κοντά στο εμβόλιο του κοροναϊού. 

ΠΑΝΤΩΣ η Πρυτανεία διευκρινίζει ότι η
μετάβαση  από το εργαστήριο μέχρι το τε-
λικό προϊόν, είναι χρονοβόρα.

ΑΥΤΑ ακούω και φοβάμαι ότι θα μας
προλάβουν άλλοι…

ΑΣ ΕΙΝΑΙ, το εμβόλιο να βρεθεί και ας
μη γίνει η ανακάλυψη στην Κρήτη.

Κριός: Η πρακτικότητά σας και η σταθερή σας
στάση, βοηθά τα επαγγελματικά σας θέματα, όπου
χρειάζεται να βάλετε νέα όρια. Τυχεροί αριθ-
μοί:14,5,8,6. 
Ταύρος: Τα αισθήματά σας είναι ξεκάθαρα και οι
σχέσεις με το αγαπημένο σας πρόσωπο είναι στην
καλύτερή της φάση. Υπάρχει μία δοτική διάθεση.
Τυχεροί αριθμοί:15,6,7,8. 
Δίδυμοι: Μελετήστε με προσοχή τα βήματά σας και
φροντίστε να αποφύγετε την εμπλοκή σε περαιτέρω
διενέξεις, που μπορεί να λάβουν χώρα. Τυχεροί
αριθμοί:16,7,10,6. 
Καρκίνος: Η μέρα σας προσδίδει αποφασιστικό-
τητα και αυτό σας βοηθάει για να πάρετε σημαντι-
κές αποφάσεις για μια οικονομική συνεργασία.
Τυχεροί αριθμοί:17,8,7,10. 
Λέων: Συμπεριφέρεστε αρκετά ώριμα και ξεκά-
θαρα. Αν θέλετε να ξεκαθαρίσετε οποιεσδήποτε
παρεξηγήσεις, η μέρα είναι κατάλληλη. Τυχεροί
αριθμοί:18,9,12,6. 
Παρθένος: Προστατέψτε την καλή σας φήμη και
αποφύγετε τις γκάφες. Μην παρασύρεστε σε επι-
πόλαιες καταστάσεις και συμπεριφορές. Τυχεροί
αριθμοί:19,10,1,7,12. 
Ζυγός: Περνάτε δημιουργικά και ευχάριστα τον
χρόνο σας στην καθημερινότητά σας. Σε προσω-
πικό επίπεδο ενισχύεται η ερωτική σας διάθεση.  Τυ-
χεροί αριθμοί:20,11,2,14,6. 
Σκορπιός: Θα ασχοληθείτε με το σπίτι και την οι-
κογένειά σας, ενώ βάζετε όρια και γίνεστε λίγο πιο
αυστηροί με τους δικούς σας ανθρώπους. Τυχεροί
αριθμοί:21,12,3,7,14. 
Τοξότης: Δείχνετε σε όλους ότι αυτά που λέτε μπο-
ρείτε να τα κάνετε πράξη. Έχετε αυτοπεποίθηση
αλλά μην το παρακάνετε με απαιτήσεις και ισχυρο-
γνωμοσύνες. Τυχεροί αριθμοί:22,13,4,16,6. 
Αιγόκερως: Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία που
σας έχει παρουσιαστεί έως τώρα, μένοντας οπωσ-
δήποτε λογικοί και ώριμοι στους στόχους σας.  Τυ-
χεροί αριθμοί:14,5,8,6. 
Υδροχόος: Αν κινηθείτε παρασκηνιακά, προσεκτικά
και με σοβαρότητα, θα δείτε ότι πολλοί από τους
στόχους σας, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Τυ-
χεροί αριθμοί:15,6,9. 
Ιχθύς: Οι φίλοι σας, θα σας δώσουν πολύτιμες
συμβουλές που θα σας βοηθήσουν, ώστε να πετύ-
χετε πράγματα και να έχετε σημαντικά οφέλη σε
αυτά που θέλετε. Τυχεροί αριθμοί:16,7,8. 

E-mail: eleni.astro70@gmail.com

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

Ας κάνουμε χρέος ζωής
όλοι μας

την προσπάθεια
αυτή!!!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ

Εκ παραδρομής στο ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ 
της οικογένειας ΜΙΖΕΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που 

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα μας, αναγράφεται ότι 
η οικογένεια έκανε δωρεά στο ίδρυμα “ΤΟ

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”.

Η δωρεά 500€ έγινε στα “ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS”

Αγίου Υπατίου Ιερομάρτυρος
ανατολή 7.10• δύση 19.47
σελήνη έξι ημερών

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: 1946... Στην
Ελλάδα γίνονται οι πρώτες
μεταπολεμικές εκλογές.
Το ΚΚΕ απέχει, το Λαϊκό
κόμμα κερδίζει
250 έδρες.

ΔΩΡΕΑ
Εις μνήμη Ειρήνης Χαι-

ρέτη, η οικογένεια, λοιποί
συγγενείς και φίλοι κατέθε-

σαν το ποσό των 700 ευρώ
στον Σύλλογο Φίλων Αιματο-
λογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ
“Αναγέννηση”.

Διπλάσια δρομολόγια για τους εργαζόμενους
στην Υγεία

Για την αποφυγή συνωστισμού λόγω
Covid 19 και την ασφαλή μετακίνηση των
εργαζομένων στη ΔΥΠΕ, το ΚΥ Ηρακλείου
και το ΠΑΓΝΗ, από χθες τα δρομολόγια
των αστικών λεωφορείων, κατά την
πρωινή και μεσημβρινή ζώνη, διπλασιά-
στηκαν.

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
ευχαριστεί τον πρόεδρο-διευθύνοντα
σύμβουλο  κ. Καλλέργο Βουλγαράκη και
το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστικού ΚΤΕΛ
Ηρακλείου για την άμεση ανταπόκρισή
τους στο αίτημα τροποποίησης των δρο-
μολογίων προς Εσταυρωμένο και ΠΑΓΝΗ. Άμεση η ανταπόκριση στο αίτημα της ΔΥΠΕ Κρήτης

Τα “Πλαστικά Κρήτης” στη μάχη κατά της πανδημίας
Με το ποσό των 450.000

ευρώ η εταιρία Πλαστικά Κρή-
της, θα ενισχύσει  την  εθνική
προσπάθεια στις δύσκολες ση-
μερινές συγκυρίες, με δωρεές
στα νοσοκομεία του Ηρα-
κλείου (ΠΑΓΝΗ & Βενιζέλειο)
για ιατρικό εξοπλισμό, στην
Περιφέρεια Κρήτης για υγει-
ονομικό υλικό, καθώς και στο
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας για
ειδικό εξοπλισμό.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων
σύμβουλος της Πλαστικά Κρή-
της, Μανόλης Λεμπιδάκης
κατά τη διάρκεια της έκτακτης
γενικής συνέλευσης της εται-
ρείας που πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 27 Μαρτίου,
στο πλαίσιο των 50 χρόνων
από την ίδρυση της εταιρείας,
θα διατεθεί ως έκτακτη αμοιβή
το ποσό του 1.000.000 ευρώ
στους εργαζόμενους της μη-

τρικής εταιρείας (μέρος του
οποίου με δωρεάν μετοχές)
και 1.000.000 ευρώ στους ερ-
γαζόμενους των θυγατρικών
εταιριών.

Η συνέλευση των μετόχων
αποφάσισε την αγορά ιδίων
μετοχών προκειμένου να δια-
τεθούν στους εργαζόμενους
σύμφωνα με τα άρθρα 113

ή/και 114 του Ν. 4548/18 και
εξουσιοδότησε το Διοικητικό
Συμβούλιο να υλοποιήσει την
αγορά και διάθεσή τους. Η
διάρκεια της αγοράς ιδίων με-
τοχών ορίστηκε σε 2 έτη, ο
αριθμός μετοχών σε έως
100.000 τεμάχια και το εύρος
τιμής από 5 έως 15 ευρώ/με-
τοχή.

Κανονικά το 
εργοστάσιο στην Κίνα

Σύμφωνα με την ενημέ-
ρωση του διευθύνοντος συμ-
βούλου, Μιχάλη Λεμπιδάκη, η
πορεία των εργασιών του ομί-
λου το πρώτο τρίμηνο του
έτους ήταν ιδιαίτερα ικανοποι-
ητική, με αύξηση του όγκου
πωλήσεων κατά 8%. Η λει-
τουργία του εργοστασίου
στην Κίνα συνεχίστηκε καθ’
όλη την περίοδο χάρη στην
επαγγελματική διαχείριση της
κρίσης από τη διεύθυνση και
τα στελέχη της θυγατρικής.
Όσον αφορά στο δεύτερο τρί-
μηνο, αναμένεται κάποια
κάμψη των πωλήσεων του ομί-
λου λόγω των επιπτώσεων του
COVID-19 και των μέτρων που
λαμβάνονται για την προστα-
σία των εργαζόμενων.
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Σ
το ξεκίνημα της νέας δεκαετίας, η ελ-
ληνική οικονομία έχει διορθώσει τις
μείζονες μακροοικονομικές και δημο-
σιονομικές ανισορροπίες που προκά-

λεσαν την οικονομική κρίση και προσπαθεί να
επιταχύνει το βηματισμό της προς μια διατηρή-
σιμη αναπτυξιακή τροχιά. Στο δρόμο της έχει
να αντιμετωπίσει μια σειρά από σημαντικές
προκλήσεις, σε μεγάλο βαθμό ως απόρροια
της οικονομικής κρίσης, καθώς και εξωτερι-
κούς κινδύνους. Η εξάπλωση του κορωνοϊού
που προκαλεί τη νόσο Covid-19 και η όξυνση
του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλή-
ματος επηρεάζουν καταλυτικά τις βραχυπρό-
θεσμες αναπτυξιακές προοπτικές και θέτουν,
προσωρινά, μεγάλα εμπόδια στην πορεία
προς την κανονικότητα. Η πανδημία του κορω-
νοϊού δοκιμάζει τις κοινωνικές και οικονομικές
αντοχές όλου του πλανήτη και απαιτεί άλλο
επίπεδο διεθνούς επιστημονικής, κοινωνικής
και οικονομικής συνεργασίας από αυτό που
ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι αγορές ομολόγων και
κεφαλαίων έχουν ήδη υποστεί μεγάλες απώ-
λειες, με τις πιο αδύναμες οικονομίες να πλήτ-
τονται περισσότερο.

Παρά την αναιμική μεγέθυνση της ευρωπαϊ-
κής οικονομίας, η ελληνική οικονομία συνέχισε
να ανακάμπτει μέχρι πρόσφατα, όπως μαρτυ-
ρούν οι θετικές επιδόσεις που καταγράφηκαν
σε βασικούς μακροοικονομικούς και χρηματο-
οικονομικούς δείκτες. Η ισχυρή ανοδική τάση
του δείκτη οικονομικού κλίματος και η ενί-
σχυση του δείκτη επιχειρηματικών προσδο-
κιών υποδήλωναν, μέχρι πρότινος, συνέχιση
και επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής.
Παράλληλα, καταγράφηκαν θετικές εξελίξεις
στο χρηματοπιστωτικό τομέα, με αύξηση των
τραπεζικών καταθέσεων και βελτίωση των
συνθηκών χρηματοδότησης των τραπεζών,
που συνέβαλαν στην ενίσχυση της ρευστότη-
τάς τους και επέτρεψαν την αύξηση της τρα-
πεζικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων
και των νοικοκυριών. Εξάλλου, η ανάκτηση της
εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα επέφερε
την πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση
κεφαλαίων από την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Επι-
πρόσθετα, η πρόσφατη κατάργηση από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας (ΕΚΤ) της απόφασης του
Μαρτίου 2015, με την οποία είχαν επιβληθεί
ανώτατα όρια στην αγορά ελληνικών κρατικών
ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες, πιστο-
ποίησε την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο
ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

Η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ο προσα-
νατολισμός του δημοσιονομικού μίγματος
προς μια πολιτική περισσότερο φιλική προς
την ανάπτυξη, με κύριο χαρακτηριστικό την
εκλογίκευση του φορολογικού βάρους και των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, η μείωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), οι
ιδιωτικοποιήσεις και η εφαρμογή του εθνικού
προγράμματος μεταρρυθμίσεων είναι οι ση-
μαντικότεροι άξονες της προσπάθειας για την
ενίσχυση της αξιοπιστίας της οικονομικής πο-
λιτικής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Πολλά
από τα μεσοπρόθεσμα αυτά στοιχεία της οικο-
νομικής πολιτικής πρέπει να διατηρηθούν και
στις σημερινές έκτακτες οικονομικές συνθή-
κες, άλλα όμως πρέπει να προσαρμοστούν
αναλόγως.

Επιβράβευση της προόδου που σημείωσε η
Ελλάδα είναι η αναβάθμιση του αξιόχρεου της
χώρας κατά μία βαθμίδα τον Οκτώβριο του
2019 από τον οίκο αξιολόγησης Standard &
Poor’s και πιο πρόσφατα, τον Ιανουάριο του
2020, από τον οίκο Fitch, αλλά και η βελτίωση
της θέσης της χώρας κατά επτά βαθμίδες
όσον αφορά το δείκτη αντίληψης της διαφθο-
ράς που καταρτίζει η Διεθνής Διαφάνεια. Σε
ένα διεθνές περιβάλλον αρνητικών αποδό-
σεων, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών
και εταιρικών ομολόγων κατέγραψαν συνεχή
και ταχεία αποκλιμάκωση, η οποία μόλις προ-
σφάτως ανατράπηκε λόγω της εξάπλωσης του
κορωνοϊού, με τα περιθώρια (spreads) να αυ-
ξάνονται σημαντικά τις τελευταίες ημέρες. Αυ-
τές οι πρόσφατες εξελίξεις καταδεικνύουν, με-
ταξύ άλλων, τη σημασία που έχει η συμμετοχή
των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Στο πλαίσιο
αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντική η απόφαση
που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ
στις 18 Μαρτίου να εφαρμόσει εξαίρεση (wai-
ver) από το γενικό κανόνα επιλεξιμότητας ομο-
λόγων για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα με το
νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων που συνδέ-
εται με την πανδημία (PEPP) ύψους 750 δισεκ.
ευρώ και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέ-
λος του 2020.

Για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να εν-
ταχθεί με αξιώσεις στο νέο παγκόσμιο οικονο-
μικό χάρτη, θα πρέπει να εντείνει τις προσπά-
θειές της για την αντιμετώπιση μιας σειράς από
περιορισμούς και προκλήσεις που εξακολου-
θούν να υφίστανται, με έμφαση στη μείωση του
μεγάλου επενδυτικού κενού, στη δημιουργία
πολλών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργα-
σίας πλήρους απασχόλησης και υψηλής εξειδί-
κευσης, στην αποκλιμάκωση του υψηλού απο-
θέματος των ΜΕΔ και στη μείωση του δημόσιου
χρέους. Παράλληλα, η εφαρμογή του εθνικού
προγράμματος μεταρρυθμίσεων και αποκρατι-
κοποιήσεων, με τις προσαρμογές που επιβάλ-
λουν οι έκτακτες συνθήκες, συμβάλλει στη βελ-
τίωση των οικονομικών προοπτικών. Τον ίδιο
σκοπό εξυπηρετεί και ο εξορθολογισμός των δη-
μοσιονομικών στόχων. Η προσαρμογή του στό-
χου για το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνα-
σμα σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα που
ισχύουν σήμερα συνεπάγεται οφέλη, αρκεί να
μην είναι τέτοια η μείωση του πλεονάσματος
που να ανατρέπει τη βιωσιμότητα του δημόσιου
χρέους.

Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να ιδωθεί και η
πρόσφατη θετική απόφαση του Eurogroup της
16ης Μαρτίου, το οποίο, αξιοποιώντας τις δια-
τάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανά-
πτυξης περί ευελιξίας στην εφαρμογή των δη-
μοσιονομικών κανόνων σε περίπτωση δυσμενών
οικονομικών εξελίξεων λόγω έκτακτων γεγονό-
των, εξαιρεί, για όλα τα κράτη-μέλη, τις δημο-
σιονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τα
προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού. Επιπλέον, η λειτουρ-
γία των αυτόματων σταθεροποιητών στην οικο-
νομία δεν θα επηρεάσει τη συμμόρφωση με
τους δημοσιονομικούς κανόνες. Τέλος, στην πε-
ρίπτωση της Ελλάδος, οι δαπάνες που σχετίζον-
ται με τη διαχείριση της προσφυγικής-μετανα-
στευτικής κρίσης θα εξαιρεθούν από τον

υπολογισμό του στόχου του δημοσιονομικού
αποτελέσματος. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2019 ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Το 2019 η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνι-
κής οικονομίας διατηρήθηκε, παρά την επιβρά-
δυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο ρυθμός
αύξησης του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές διαμορ-
φώθηκε σε 1,9%, όπως και το 2018, ενώ ο αντί-
στοιχος ρυθμός της οικονομίας της ζώνης του
ευρώ επιβραδύνθηκε σε 1,2% από 1,9% το
2018. Το 2020 η ανάπτυξη της ελληνικής οικο-
νομίας θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις
επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην
παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο οι-
κονομικός αντίκτυπος εκδηλώνεται μέσω τριών
διαύλων. Από την πλευρά της ζήτησης, με επι-
βράδυνση των ελληνικών εξαγωγών, τόσο αγα-
θών όσο και υπηρεσιών (μεταφορές, ναυτιλία
και τουρισμός), και της εγχώριας κατανάλωσης
και των επενδύσεων. Από την πλευρά της προ-
σφοράς, με διατάραξη στις διεθνείς και περιφε-
ρειακές αλυσίδες εφοδιασμού ενδιάμεσων και
κεφαλαιακών αγαθών, καθώς και με το κλείσιμο
επιχειρήσεων για να περιοριστεί η πανδημία.
Από την πλευρά του διεθνούς χρηματοπιστωτι-
κού συστήματος, η αύξηση του κόστους χρημα-
τοδότησης λόγω της επανατιμολόγησης των
κινδύνων διεθνώς οδηγεί στην επιδείνωση των
όρων και του κόστους άντλησης νέας χρηματο-
δότησης για τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και
τα νοικοκυριά, καθώς και για το Ελληνικό Δημό-
σιο. Ήδη παρατηρείται πολύ σημαντική αύξηση
των περιθωρίων (spreads) τις τελευταίες ημέ-
ρες, ιδιαιτέρως στην περίπτωση της Ελλάδος,
στις αγορές ομολόγων, οι οποίες, ούτως ή άλ-
λως, παρουσιάζουν πολύ έντονη μεταβλητό-
τητα. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
μίας εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί σημαντικά
το 2020, δεδομένων των επιπτώσεων της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού. Οι επιπτώσεις αυτές
προς το παρόν δεν μπορούν να ποσοτικοποι-
ηθούν με ακρίβεια, δεδομένου ότι δεν υπάρ-
χουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία και η πανδημία
είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα, σύμφωνα με το βα-
σικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο
ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα εί-
ναι μηδενικός το 2020, αντί 2,4% που ήταν η πιο
πρόσφατη πρόβλεψη μετά την ενσωμάτωση
των στοιχείων των Εθνικών Λογαριασμών για το
δ΄ τρίμηνο του 2019 (6 Μαρτίου 2020). Η προς
τα κάτω αναθεώρηση της πρόβλεψης του ρυθ-
μού ανάπτυξης κατά επιπλέον 2,4 ποσοστιαίες
μονάδες οφείλεται στην ενσωμάτωση των επι-
πτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Με
βάση τα τελευταία στοιχεία για την εξέλιξη της
πανδημίας, η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι θα
υπάρξει σημαντική αρνητική επίπτωση στην οι-
κονομία τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020, η
οποία θα αντισταθμιστεί μερικώς τα δύο τελευ-
ταία τρίμηνα. Η επιβράδυνση του ρυθμού οικο-
νομικής μεγέθυνσης θα προέλθει κυρίως από
διαταραχές στην πλευρά της ζήτησης, με μεί-
ωση της εξωτερικής ζήτησης αγαθών και υπη-
ρεσιών και της εγχώριας ζήτησης, αφού πλήτ-
τονται ιδιαιτέρως τομείς όπως οι μεταφορές, ο
τουρισμός, το εμπόριο, η εστίαση και η ψυχα-
γωγία. Ουδείς σήμερα μπορεί να προβλέψει με
ακρίβεια την εξέλιξη της πανδημίας, ενώ οι επι-
πτώσεις της στις εθνικές οικονομίες θα εξαρτη-
θούν και από τα εθνικά και διεθνή δημοσιονο-
μικά και νομισματικά μέτρα που λαμβάνονται.
Το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος
ενσωματώνει υποθέσεις για τα αντισταθμιστικά
μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το 2019, η εφαρμογή της δημοσιονομικής πο-

λιτικής χαρακτηρίστηκε από την τήρηση των
συμφωνηθέντων στο πλαίσιο της ενισχυμένης
εποπτείας, την προσήλωση στην υλοποίηση των
δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και, μετά τις
εκλογές του Ιουλίου, την ανασύνθεση του δημο-
σιονομικού μίγματος με κύρια αλλαγή την ελά-
φρυνση του φορολογικού βάρους. Η μεταβολή
της δημοσιονομικής πολιτικής προς αναπτυ-
ξιακή κατεύθυνση και, κυρίως, η έμφαση στις
μεταρρυθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα την τα-
χεία αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνι-
κών ομολόγων σε νέα ιστορικά χαμηλά, η οποία
επέτρεψε την άνετη πρόσβαση του Ελληνικού
Δημοσίου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγο-
ρές για άντληση φθηνών κεφαλαίων, καθώς και
την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δανείου
του ΔΝΤ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ταμειακά στοιχεία
της γενικής κυβέρνησης για το 2019 υπήρξε,
για πέμπτο συνεχές έτος, υπέρβαση του στό-
χου του πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο
εκτιμάται, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία,
ότι έκλεισε κοντά στο 4% του ΑΕΠ. 

Για το 2020, μέχρι προσφάτως η πρόβλεψη
ήταν ότι θα επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στό-
χος, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός ανα-
πτυξιακού και δημοσιονομικά ουδέτερου μίγμα-
τος πολιτικής με κύρια χαρακτηριστικά την
ελάφρυνση του φορολογικού βάρους και την
ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Όμως, η εξάπλωση της πανδημίας του κορω-
νοϊού αφενός δημιουργεί νέες υψηλές δαπάνες
για την αντιμετώπιση της νόσου, τη στήριξη των
επιχειρήσεων και τη διαφύλαξη της απασχόλη-
σης και αφετέρου έχει σημαντικές αρνητικές
επιπτώσεις στο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης
και, κατά συνέπεια, στα κρατικά έσοδα. Με
αυτά τα δεδομένα, το πρωτογενές αποτέλεσμα
της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να διαμορ-
φωθεί αρκετές ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ
κάτω από τον αρχικό στόχο 3,5% του ΑΕΠ, αν
και αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολο να
προβλεφθεί με ακρίβεια. Λόγω όμως της ευελι-
ξίας που ενσωματώνεται στο Σύμφωνο Σταθε-
ρότητας και Ανάπτυξης για έκτακτες συνθήκες,
η διαμόρφωση του δημοσιονομικού αποτελέ-
σματος σε χαμηλότερα επίπεδα δεν μπορεί να
θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως παραβίαση
του στόχου.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημοσιονο-
μική πολιτική σήμερα, που μεταβάλλει ριζικά
όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι να αξιοποι-
ήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται
ώστε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των
δαπανών για την αντιμετώπιση της νόσου του
κορωνοϊού και να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές
επιδράσεις στην πραγματική οικονομία, με τέ-

τοιο τρόπο ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυ-
νατή επίπτωση στη βιωσιμότητα του δημόσιου
χρέους. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 2019 καταγράφηκε σημαντική υποχώρηση
του ρυθμού αύξησης του παγκόσμιου εμπορίου
σε 1%, από 3,7% το 2018, ως αποτέλεσμα του
εντεινόμενου εμπορικού προστατευτισμού και
της αυξημένης αβεβαιότητας. Η επιβράδυνση
του διεθνούς εμπορίου έπληξε την εξωτερική
ζήτηση και τη βιομηχανική παραγωγή και οδή-
γησε σε συγκρατημένη μεγέθυνση του παγκό-
σμιου ΑΕΠ κατά 2,9%, που ήταν ο χαμηλότερος
ρυθμός της δεκαετίας, έναντι 3,6% το 2018.

Ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ, ο ρυθμός αύ-
ξησης του ΑΕΠ υποχώρησε σε 1,2% από 1,9%
το 2018, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της εξασθέ-
νησης της εξωτερικής ζήτησης. Ωστόσο, η επι-
βράδυνση της ανάπτυξης της οικονομίας της
ζώνης του ευρώ συγκρατήθηκε από την εγχώ-
ρια ζήτηση, που παρέμεινε ισχυρή λόγω αύξη-
σης της απασχόλησης και του διαθέσιμου εισο-
δήματος, αλλά και από τη συνεχιζόμενη
βελτίωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών
λόγω της διατήρησης της διευκολυντικής κα-
τεύθυνσης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής.

Η εξάπλωση του κορωνοϊού συνιστά σήμερα
τη μεγαλύτερη πηγή κινδύνου για την παγκόσμια
και την ευρωπαϊκή οικονομία, αφού άμεσες είναι
οι συνέπειες στη βιομηχανία μέσω διαταράξεων
της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο εμπόριο, στις
μεταφορές, στον τουρισμό, αλλά και στις χρημα-
τοπιστωτικές αγορές. Οι οικονομικές επιπτώσεις
δεν μπορούν ακόμη να ποσοτικοποιηθούν με
ακρίβεια, παρά μόνο να εκτιμηθούν με βάση διά-
φορα υποθετικά σενάρια. Σύμφωνα με το μετριο-
παθές σενάριο του ΟΟΣΑ, υπό την προϋπόθεση
δηλαδή μιας περιορισμένης και ήπιας εξάπλω-
σης του κορωνοϊού, ο ρυθμός ανάπτυξης της
παγκόσμιας οικονομίας για το 2020 εκτιμάται ότι
θα ανέλθει στο 2,4%, θα είναι δηλαδή κατά 0,5
της ποσοστιαίας μονάδας χαμηλότερος έναντι
της πρόβλεψης του Νοεμβρίου του 2019. Σύμ-
φωνα με το δυσμενές σενάριο, στο ενδεχόμενο
δηλαδή μιας ευρύτερης εξάπλωσης της νόσου
και γενικευμένης διάχυσης των επιπτώσεων, ο
ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας
θα περιοριστεί στο 1,5%. Μετά τις τελευταίες
εξελίξεις φαίνεται ότι το μετριοπαθές σενάριο
του ΟΟΣΑ έχει ελάχιστες πιθανότητες να υλοποι-
ηθεί. 

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες μακροοικο-
νομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της
ΕΚΤ (Μάρτιος 2020), για την οικονομία της ζώ-
νης του ευρώ προβλέπεται ότι ο ρυθμός μεγέ-
θυνσης το 2020 θα περιοριστεί στο 0,8%, από
1,1% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη (Δε-
κέμβριος 2019), υπό την προϋπόθεση μιας πε-
ριορισμένης εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ειδικό-
τερα, εκτιμάται πολύ αδύναμη μεγέθυνση το
πρώτο εξάμηνο του έτους και βελτίωση το δεύ-
τερο εξάμηνο, καθώς η εξωτερική ζήτηση στα-
διακά θα ανακάμπτει, οι κυβερνήσεις συντονι-
σμένα θα έχουν ήδη λάβει αντισταθμιστικά
δημοσιονομικά μέτρα, ενώ η επεκτατική νομι-
σματική πολιτική θα συμβάλλει και αυτή στην οι-
κονομική ανάκαμψη. Οι αρνητικές επιπτώσεις
οφείλονται τόσο στις διαταράξεις στις αλυσίδες
εφοδιασμού και παραγωγής, λόγω των προλη-
πτικών αλλά και των περιοριστικών μέτρων για
την αποφυγή ευρύτερης διασποράς της πανδη-
μίας, όσο και στη χειροτέρευση της εμπιστοσύ-
νης. Στην περίπτωση δε που η εξάπλωση του
κορωνοϊού ενταθεί χρονικά και γεωγραφικά, οι
επιπτώσεις θα είναι ακόμη δυσμενέστερες. Συγ-
κεκριμένα, βάσει δύο εναλλακτικών δυσμενών
σεναρίων, σε πιθανή ένταση της πανδημίας με
μεγαλύτερη διασπορά στη ζώνη του ευρώ ή και
με επιπλέον διαταραχές στις διεθνείς χρηματο-
πιστωτικές αγορές και στις διεθνείς τιμές του
πετρελαίου, εκτιμάται ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης
το 2020 θα επιβραδυνθεί περαιτέρω κατά 0,6
έως 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή η οικονο-
μία της ζώνης του ευρώ είναι πολύ πιθανόν να
εισέλθει σε αρνητικούς ρυθμούς οικονομικής
ανάπτυξης.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη ζώνη του
ευρώ σήμερα, που θέτει σε δεύτερη μοίρα όλα
τα προηγούμενα, είναι η προστασία της ανθρώ-
πινης ζωής και η διαφύλαξη της κοινωνικής συ-
νοχής, καθώς και η έγκαιρη και αποτελεσματική
αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στην
οικονομία και κοινωνία από την εξάπλωση του
κορωνοϊού. Αν και η μέχρι τώρα αντίδραση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Σταθερότητας (ESM), της Ευρωομάδας
(Eurogroup) και ιδιαιτέρως των ίδιων των κρα-
τών-μελών μπορεί να χαρακτηριστεί θετική, εί-
ναι σαφές ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη συ-
νεργασία και συντονισμός σε επιστημονικό
αλλά και σε δημοσιονομικό/νομισματικό επί-
πεδο, όπου η ευελιξία και ο ρεαλισμός πρέπει
να υπερισχύσουν. Επειδή οι δυνατότητες των
κρατών-μελών δεν είναι οι ίδιες, η επίδειξη συ-
νοχής, αλληλεγγύης και ευελιξίας στην αντιμε-
τώπιση της πανδημίας και η παροχή διευκολύν-
σεων στα κράτη-μέλη που έχουν τη μεγαλύτερη
ανάγκη ή έχουν δημοσιονομικές δυσκολίες είναι
καταλυτικής σημασίας για την καταξίωση της
διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ στη συνεί-
δηση των πολιτών αυτή την κρίσιμη περίοδο.

ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχε-

τικά με τη διασπορά του κορωνοϊού και τους
κινδύνους που δημιουργεί για την οικονομία της
ζώνης του ευρώ, τις αγορές και το πλαίσιο
άσκησης της νομισματικής πολιτικής και είναι
σε εγρήγορση προκειμένου να λάβει τα κατάλ-
ληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών των
κινδύνων. Ως πρώτη αντίδραση, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΚΤ στη συνεδρίαση της 12ης
Μαρτίου αποφάσισε τη λήψη ολοκληρωμένης
δέσμης μέτρων νομισματικής πολιτικής, ενώ και
το Εποπτικό Συμβούλιο (Supervisory Board) της
ΕΚΤ έλαβε παραλλήλως μέτρα εποπτικά που δι-
ευκολύνουν τις τράπεζες, ώστε αυτές να μπο-
ρούν με τη σειρά τους να συνεχίσουν να δανει-
οδοτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά υπό τις
έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται από
την πανδημία. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε: α) Διενέργεια, προ-
σωρινά, πρόσθετων πράξεων πιο μακροπρόθε-
σμης αναχρηματοδότησης (LTRO) με σκοπό την
άμεση παροχή στήριξης σε ρευστότητα προς

το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του
ευρώ. Οι πράξεις αυτές παρέχουν έναν αποτε-
λεσματικό μηχανισμό στήριξης. Θα διενεργούν-
ται μέσω δημοπρασίας σταθερού επιτοκίου με
πλήρη κατανομή και επιτόκιο ίσο με το μέσο επι-
τόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων
και θα παρέχουν ρευστότητα με ευνοϊκούς
όρους με σκοπό την κάλυψη της περιόδου μέ-
χρι την πράξη TLTRO-III που είναι προγραμμα-
τισμένη για τον Ιούνιο του 2020. β) Εφαρμογή
σημαντικά ευνοϊκότερων όρων κατά την πε-
ρίοδο Ιουνίου 2020-Ιουνίου 2021 σε όλες τις
πράξεις TLTRO-III που εκκρεμούν στη διάρκεια
της ίδιας περιόδου, με σκοπό τη στήριξη των
τραπεζικών χορηγήσεων προς όσους έχουν
πληγεί περισσότερο από την εξάπλωση του κο-
ρωνοϊού, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής, το επι-
τόκιο θα είναι κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλό-
τερο από το μέσο επιτόκιο που εφαρμόζεται
στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του
Ευρωσυστήματος. Για τους αντισυμβαλλομέ-
νους που διατηρούν τα επίπεδα χορήγησης πι-
στώσεών τους, το επιτόκιο θα είναι χαμηλότερο
και, στη διάρκεια της περιόδου που θα λήξει τον
Ιούνιο του 2021, μπορεί να διαμορφωθεί έως και
κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το
μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής κα-
ταθέσεων. Το μέγιστο συνολικό ποσό που μπο-
ρούν οι τράπεζες να δανειστούν μέσω των πρά-
ξεων TLTRO-III αυξάνεται στο 50% του
υπολοίπου των αποδεκτών δανείων τους όπως
είχε διαμορφωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2020. γ)
Προσωρινή διάθεση συνολικού ποσού ύψους
120 δισεκ. ευρώ για πρόσθετες καθαρές αγο-
ρές στοιχείων ενεργητικού μέχρι το τέλος του
2020, διασφαλίζοντας την ισχυρή συμβολή των
προγραμμάτων αγοράς περιουσιακών στοι-
χείων του ιδιωτικού τομέα. Σε συνδυασμό με τα
υφιστάμενα προγράμματα αγοράς τίτλων
(APP), το πρόγραμμα αυτό θα στηρίξει τις ευ-
νοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης της πραγμα-
τικής οικονομίας σε περιστάσεις αυξημένης
αβεβαιότητας. 

Στις 18 Μαρτίου η ΕΚΤ, στη δεύτερη και πιο
καθοριστική για τις αγορές παρέμβασή της,
αποφάσισε να διαθέσει συνολικά 750 δισεκ.
ευρώ, στο πλαίσιο έκτακτου προγράμματος
αγοράς τίτλων που συνδέεται με την πανδημία
(Pandemic Emergency Purchase Programme -
PEPP), στο οποίο θα γίνονται δεκτά και ελλη-
νικά κρατικά ομόλογα, μέσω της επαναφοράς
της εξαίρεσης (waiver) από τους γενικούς κανό-
νες επιλεξιμότητας ομολόγων.

Οι σημαντικές αυτές δράσεις της ΕΚΤ συμ-
πληρώνουν τις δημοσιονομικές δράσεις, τόσο
σε επίπεδο ευρωζώνης όσο και σε εθνικό επί-
πεδο, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
εξάπλωσης του κορωνοϊού στις οικονομίες των
κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα το 2019

προσδιορίστηκαν από τη βελτιωμένη λειτουρ-
γική κερδοφορία, τη διατήρηση της κεφαλαι-
ακής επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδο, τη
συνεχιζόμενη ανάκαμψη της πιστωτικής επέκτα-
σης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρή-
σεις, την άνοδο των τραπεζικών καταθέσεων
του ιδιωτικού τομέα και την περαιτέρω μείωση
του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων (ΜΕΔ) στους ισολογισμούς των τραπε-
ζών, το οποίο όμως παραμένει πολύ υψηλό. Η
βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας οφεί-
λεται κυρίως σε μη επαναλαμβανόμενα κέρδη
από χρηματοοικονομικές πράξεις και στη συγ-
κράτηση των εξόδων. Αντίθετα, μείωση εμφά-
νισε η οργανική κερδοφορία, κυρίως εξαιτίας
της συρρίκνωσης του δανειακού χαρτοφυλα-
κίου των τραπεζών ως αποτέλεσμα αφενός της
πώλησης θυγατρικών τους στο εξωτερικό και
αφετέρου της υπέρβασης των αποπληρωμών
δανείων σε σχέση με τις νέες εκταμιεύσεις, κα-
θώς και της διενέργειας πρόσθετων προβλέ-
ψεων.

Ο περιορισμός του υψηλού αποθέματος των
ΜΕΔ αποτελεί τη βασικότερη πρόκληση για το
τραπεζικό σύστημα. Η εφαρμογή του σχεδίου
“Ηρακλής” αναμένεται να συμβάλει στην ταχύ-
τερη αποκλιμάκωση του αποθέματος αυτού. Η
παρατηρούμενη μέχρι στιγμής μείωση των ΜΕΔ
σε συνδυασμό με τη βελτίωση των συνθηκών
ρευστότητας συνέβαλαν στη βελτίωση των συν-
θηκών τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις
επιχειρήσεις, κυρίως προς τις επιχειρήσεις με-
γάλου μεγέθους. Αντίθετα, ο ρυθμός μεταβο-
λής της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης
παρέμεινε αρνητικός.

Θετική ήταν η εξέλιξη των τραπεζικών καταθέ-
σεων του ιδιωτικού τομέα, ως αποτέλεσμα της
επανατοποθέτησης τραπεζογραμματίων και του
επαναπατρισμού κεφαλαίων επενδεδυμένων σε
χρηματοοικονομικά στοιχεία στο εξωτερικό. Η
εξέλιξη αυτή ήταν ευνοϊκότερη στην περίπτωση
των νοικοκυριών ως συνέπεια της αύξησης του
διαθέσιμου εισοδήματός τους, ενώ η δυναμική
της αύξησης των καταθέσεων των μη χρηματο-
πιστωτικών επιχειρήσεων εξασθένησε. Η βαθμι-
αία αποκατάσταση της καταθετικής βάσης των
ελληνικών τραπεζών επέτρεψε αφενός τον τερ-
ματισμό της προσφυγής στο μηχανισμό έκτα-
κτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) της Τρά-
πεζας της Ελλάδος και τον περιορισμό της
άντλησης ρευστότητας μέσω των πράξεων νο-
μισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και,
αφετέρου, τη συγκράτηση της υποχώρησης της
πιστωτικής επέκτασης προς την οικονομία.

Η βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταθετών
στο τραπεζικό σύστημα συνέβαλε ώστε να μην
παρατηρηθεί εκροή καταθέσεων μετά την πλήρη
άρση, το Σεπτέμβριο του 2019, και των τελευ-
ταίων περιορισμών στις διεθνείς πληρωμές και
στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Στις 12 Μαρτίου 2020 το Εποπτικό Συμβούλιο
της ΕΚΤ ανακοίνωσε, όπως ήδη αναφέρθηκε,
σειρά εποπτικών μέτρων ώστε να διασφαλίσει ότι
οι τράπεζες που βρίσκονται υπό την άμεση επο-
πτεία της είναι σε θέση να συνεχίσουν να χρημα-
τοδοτούν την πραγματική οικονομία εν όψει των
αρνητικών επιπτώσεων αλλά και των προκλή-
σεων στις επιχειρησιακές λειτουργίες τους από
την εξάπλωση του κορωνοϊού. Η ανακοίνωση της
ΕΚΤ έγινε σε συντονισμό με συναφή ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT/ΕΒΑ) που
αναφερόταν ειδικότερα στην αναβολή της διεξα-
γωγής της άσκησης προσομοίωσης ακραίων κα-
ταστάσεων για τον τραπεζικό τομέα της ζώνης
του ευρώ κατά ένα έτος και σε σειρά άλλων πα-

ρεμβάσεων. Η ανακοίνωση της ΕΚΤ αναφέρεται
σε μέτρα κεφαλαιακής ελάφρυνσης, καθώς και
σε πολιτικές ευελιξίας στην εφαρμογή εποπτικών
μέτρων για κάθε επιμέρους τράπεζα. 

Οι ελληνικές τράπεζες, κάνοντας χρήση των
προαναφερόμενων νομισματικών και εποπτικών
διευκολύνσεων της ΕΚΤ, προχώρησαν ήδη σε
ανακοίνωση δράσεων για τη διευκόλυνση επιχει-
ρήσεων σε κλάδους που θίγονται από την κρίση
του κορωνοϊού.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Κατά τη διάρκεια του 2019, οι τράπεζες συνέχι-

σαν τις προσπάθειές τους στην κατεύθυνση της
αντιμετώπισης του υψηλού αποθέματος των
ΜΕΔ. Αν και το πρόβλημα των ΜΕΔ θεωρείται κυ-
ρίως απόρροια της ύφεσης, νομοθετικές παρεμ-
βάσεις όπως η αναστολή των πλειστηριασμών
πρώτης κατοικίας, η κατάχρηση του πλαισίου
προστασίας από κατασχέσεις, καθώς και διά-
φορα άλλα νομικά και δικαστικά εμπόδια δεν επέ-
τρεψαν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του
προβλήματος.

Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2019 τα ΜΕΔ παρέ-
μειναν σε υψηλό επίπεδο και ανήλθαν σε 68,0 δι-
σεκ. ευρώ (ή 40,3% του συνόλου των δανείων,
έναντι 3,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου στο τέ-
λος Σεπτεμβρίου του 2019), μειωμένα κατά 13,8
δισεκ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου
του 2018 και κατά 39,2 δισεκ. ευρώ έναντι του
Μαρτίου 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το
υψηλότερο επίπεδο ΜΕΔ. Η υποχώρηση του
αποθέματος των ΜΕΔ κατά τη διάρκεια του
2019 οφείλεται κυρίως σε πωλήσεις δανείων
ύψους 8,1 δισεκ. ευρώ και σε διαγραφές ύψους
4,3 δισεκ. ευρώ. 

Όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους
για τη μείωση των ΜΕΔ, η στόχευση των τραπε-
ζών είναι ο δείκτης ΜΕΔ να έχει διαμορφωθεί σε
επίπεδα κάτω του 20% στο τέλος του 2021. Ο
ρυθμός μείωσης των ΜΕΔ μπορεί να επιταχυνθεί
περαιτέρω με την εφαρμογή λύσεων όπως του
σχεδίου “Ηρακλής” (ν. 4649/2019). Σε επόμενο
στάδιο και αφού αξιολογηθούν τα αποτελέ-
σματά του, το σχέδιο “Ηρακλής” αναμένεται να
πλαισιωθεί από την εφαρμογή και άλλων μέτρων
ολιστικής προσέγγισης, όπως αυτά που έχει
προτείνει στο πρόσφατο παρελθόν η Τράπεζα
της Ελλάδος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί
ταυτόχρονα και το ζήτημα που προκύπτει από τη
σημερινή κεφαλαιακή διάρθρωση των τραπε-
ζών, με την αναβαλλόμενη φορολογική απαί-
τηση (DTC) να αποτελεί δυσανάλογα μεγάλο μέ-
ρος των συνολικών κεφαλαίων. Σε κάθε
περίπτωση, με την υλοποίηση του σχεδίου
“Ηρακλής” θα είναι σημαντικό να υπάρξει αξιο-
λόγηση των θεμελιωδών μεγεθών του ελληνικού
τραπεζικού τομέα, κυρίως της οργανικής κερδο-
φορίας, του δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτή-
σεων και της ποιότητας των εποπτικών κεφα-
λαίων, ιδιαίτερα μετά την παρέλευση της
πανδημίας του κορωνοϊού. 

Όλα αυτά όμως τελούν υπό αναθεώρηση εν
όψει των έκτακτων περιστάσεων και των συνθη-
κών μεγάλης αβεβαιότητας υπό τις οποίες κα-
λείται να λειτουργήσει σήμερα το τραπεζικό σύ-
στημα, όπως και η πραγματική οικονομία.
Αναμένεται δηλαδή να επηρεαστεί αρνητικά η
πορεία προς την επίτευξη του στόχου της ση-
μαντικής μείωσης του ποσοστού των ΜΕΔ το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όχι όμως
και ο τελικός στόχος.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές της ελληνι-
κής οικονομίας περιλαμβάνουν σημαντικούς κιν-
δύνους από ένα ασταθές διεθνές οικονομικό πε-
ριβάλλον, από γεωπολιτικές εντάσεις στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από ακραία
καιρικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής,
από την πρόσφατη έξαρση της προσφυγικής-με-
ταναστευτικής κρίσης, κυρίως όμως από την
εξάπλωση του κορωνοϊού, η οποία επηρεάζει
σημαντικά την ελληνική οικονομία τόσο από την
πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά
της προσφοράς, με σημαντικές αρνητικές επι-
πτώσεις στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στις μετα-
φορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά και
στην εγχώρια ζήτηση λόγω της μείωσης της
ιδιωτικής κατανάλωσης και των ιδιωτικών επεν-
δύσεων. Στη φάση αυτή, όπως ήδη αναφέρθηκε,
η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεωρεί την πρό-
βλεψή της για το ΑΕΠ το 2020 και εκτιμά μηδε-
νικό ρυθμό μεταβολής, από 2,4% που ήταν η
προηγούμενη πρόβλεψη. 

Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, κίνδυ-
νοι προκύπτουν από μια αβέβαιη και αδύναμη
ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Στο εν-
δεχόμενο μιας μεγαλύτερης σε διάρκεια και έν-
ταση εξάπλωσης του κορωνοϊού, ενισχύονται οι
προσδοκίες προσωρινής ύφεσης, όπως αυτό γί-
νεται ήδη φανερό από τη νευρικότητα των διε-
θνών χρηματοπιστωτικών αγορών, και ως εκ
τούτου ο κίνδυνος επιβράδυνσης της παγκό-
σμιας και ευρωπαϊκής οικονομίας αυξάνεται ση-
μαντικά. Όσον αφορά την οικονομία της ζώνης
του ευρώ, η ανάπτυξη, όπως ήδη αναφέρθηκε,
προβλέπεται ότι θα παραμείνει εξαιρετικά αδύ-
ναμη, με πολύ σημαντική πιθανότητα να κατα-
γραφεί αρνητικός ρυθμός σε ετήσια βάση, αντα-
νακλώντας την ήδη αρνητική επίδραση που
ασκούν στις επιχειρηματικές επενδύσεις, στη
μεταποίηση και στις εξαγωγές η επιβράδυνση
του παγκόσμιου εμπορίου και η μείωση της εξω-
τερικής ζήτησης, κυρίως όμως η συγκράτηση
της εγχώριας ζήτησης από τη μείωση της ιδιω-
τικής κατανάλωσης, λόγω της εξάπλωσης του
κορωνοϊού. 

Σε ό,τι αφορά το εγχώριο περιβάλλον, η εξά-
πλωση του κορωνοϊού και η πρόσφατη έξαρση
της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης απο-
τελούν τους σημαντικότερους κινδύνους. 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ήπια άνοδος της οικονομικής δραστηριότη-
τας τα τελευταία χρόνια στηρίχθηκε κυρίως
στην ενίσχυση της συνολικής ενεργού ζήτησης,
με τη συμβολή της κατανάλωσης και των εξα-
γωγών. Η συντελούμενη στροφή της οικονομι-
κής πολιτικής προς αναπτυξιακή κατεύθυνση
και οι δρομολογούμενες αλλαγές στη δομή και
λειτουργία του κράτους και της οικονομίας δη-
μιουργούν προσδοκίες σταδιακής επανόδου
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τροχιά σύγκλισης
προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μεσοπρόθεσμα,
και όταν βεβαίως παρέλθει η κρίση του κορω-
νοϊού. 

Για την καταγραφή ισχυρών ρυθμών ανάπτυ-
ξης μεσομακροπρόθεσμα, αφού ξεπεραστεί η
τρέχουσα κρίση, η ελληνική οικονομία καλείται
να αντιμετωπίσει, εκτός των δύο πολύ σοβαρών
εξωγενών κλυδωνισμών, που προφανώς αποτε-

λούν εθνικές προτεραιότητες, και μια σειρά από
μεσοπρόθεσμες προκλήσεις. Αυτές είναι: το με-
γάλο επενδυτικό κενό, η υψηλή ανεργία, το με-
γάλο απόθεμα των ΜΕΔ, το υψηλό δημόσιο
χρέος και ο αργός ψηφιακός μετασχηματισμός. 

Επομένως κρίνονται αναγκαίες παρεμβάσεις
οικονομικής πολιτικής που στοχεύουν στην ενί-
σχυση κυρίως της πλευράς της προσφοράς, για
την επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων
της χώρας και την άνοδο του πραγματικού και
του δυνητικού προϊόντος. 

Είναι προφανές ότι ορισμένες από τις παρεμ-
βάσεις που απαιτούνται δεν μπορούν να υλοποι-
ηθούν υπό τις σημερινές συνθήκες έντονης
διόρθωσης των διεθνών αγορών. Η αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του κορωνοϊού και γενικό-
τερα η προστασία της δημόσιας υγείας, μαζί με
την αντιμετώπιση της προσφυγικής-μετανα-
στευτικής κρίσης, είναι σήμερα προτεραιότητες
οι οποίες κινητοποιούν τις δυνάμεις του έθνους.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι παρεμβάσεις που
παράγουν μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα πρέ-
πει τώρα να αγνοηθούν. Άλλωστε, οδηγούν σε
υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης
μεσοπρόθεσμα και στη βιωσιμότητα του δημό-
σιου χρέους, που είναι προϋποθέσεις για τη
διάθεση περισσότερων πόρων στη δημόσια
υγεία, καθώς και στη διαφύλαξη των εθνικών
συνόρων, τα οποία είναι ταυτοχρόνως και ευρω-
παϊκά σύνορα. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν
τις ακόλουθες προτεραιότητες:
•� Αντιμετώπιση του προβλήματος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). 
•� Άσκηση συνετής δημοσιονομικής πολιτι-
κής. 
•�  Αύξηση των ιδιωτικών παραγωγικών επεν-
δύσεων. 
�•�  Μείωση της ανεργίας. 
•� Εφαρμογή του εθνικού προγράμματος με-
ταρρυθμίσεων. 
•� Ιδιωτικοποιήσεις, αποτελεσματικότερη δια-
χείριση της δημόσιας περιουσίας και επέ-
κταση του θεσμού των συνεργασιών και συμ-
πράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
(ΣΔΙΤ). 
•� Εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων πο-
λιτικής για την αναστροφή της προβλεπόμε-
νης πτωτικής τάσης του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού εξαιτίας των δυσμενών δημογρα-
φικών εξελίξεων. 
•� Ενδυνάμωση του “τριγώνου της γνώσης”
και ανάπτυξη του αποθέματος του ανθρώπι-
νου κεφαλαίου. 
•� Αξιοποίηση των ευκαιριών από τη μετά-
βαση στην πράσινη οικονομία. 

****
Η ελληνική οικονομία συνέχισε μέχρι πρό-

σφατα να ανακάμπτει και έχει αποκατασταθεί
σε σημαντικό βαθμό η αξιοπιστία της οικονομι-
κής πολιτικής. Η προσήλωση στη δημοσιονο-
μική σταθερότητα, η εξισορρόπηση του μίγμα-
τος της δημοσιονομικής πολιτικής και η έγκαιρη
υλοποίηση του φιλόδοξου μεταρρυθμιστικού
προγράμματος της κυβέρνησης είναι οι βασικοί
κινητήριοι μοχλοί για την επάνοδο της οικονο-
μίας σε διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά σε με-
σοπρόθεσμο ορίζοντα. Εντούτοις, για την επί-
τευξη ισχυρής ανάκαμψης, μετά την παρέλευση
της κρίσης του κορωνοϊού, και ταχύρρυθμης
ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, κρίνεται αναγκαία η
έγκαιρη αντιμετώπιση των σημαντικών προβλη-
μάτων που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη
λειτουργία της οικονομίας ως απόρροια της οι-
κονομικής κρίσης, αλλά και των διαχρονικών
διαρθρωτικών της αδυναμιών. Τα σημαντικό-
τερα από όλα αυτά τα ζητήματα είναι η μείωση
των ΜΕΔ και η ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστι-
κού προγράμματος με κατεύθυνση τη δημιουρ-
γία ευνοϊκού περιβάλλοντος για το επιχειρείν. 

Η ομαλή πορεία της οικονομίας ανακόπτεται
σήμερα από την εξάπλωση του κορωνοϊού, ο
οποίος, από οικονομική άποψη, μπορεί να θεω-
ρηθεί ότι είναι ένας πολύ σοβαρός εξωτερικός
κλυδωνισμός που επιδρά από την πλευρά της
ζήτησης, από την πλευρά της προσφοράς, αλλά
και από την πλευρά του χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος, και του οποίου η αντιμετώπιση συ-
ναρτάται και με τα απαραίτητα μέτρα που λαμ-
βάνουν οι κυβερνήσεις για την προστασία της
δημόσιας υγείας. Παρότι οι επιπτώσεις στην ελ-
ληνική οικονομία από την εξάπλωση του κορω-
νοϊού είναι πολύ δύσκολο στη φάση αυτή να πο-
σοτικοποιηθούν με ακρίβεια, είναι σαφές ότι θα
μειώσουν σημαντικά τον μέχρι τώρα προβλεπό-
μενο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Οι αρνητι-
κές επιπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν στα
δύο πρώτα τρίμηνα του έτους, κυρίως το δεύ-
τερο, και η μερική αντιστάθμισή τους να γίνει
στα δύο τελευταία τρίμηνα, εν μέρει και ως απο-
τέλεσμα του συντονισμού των οικονομικών πο-
λιτικών που ήδη υλοποιείται παγκοσμίως. 

Η πανδημία του κορωνοϊού θέτει στις κοινω-
νίες, στους πολίτες, στους θεσμούς και στις
πολιτικές ηγεσίες σημαντικές προκλήσεις και
διλήμματα. Αξίες και αρετές όπως ευθύνη, αλ-
ληλεγγύη, συνεργασία, ορθολογισμός, συλλο-
γικότητα, συντονισμός, αξιοποίηση και εφαρ-
μογή της επιστημονικής γνώσης, καθώς και
υπεύθυνη και ικανή ηγεσία, αποκτούν καίρια
σημασία για την επιτυχή διαχείριση της πανδη-
μίας. Αυτές αποτελούν αναγκαίες αλλά όχι και
ικανές συνθήκες για την επιτυχή αντιμετώπιση
της πανδημίας που επελαύνει σε όλο τον πλα-
νήτη. Αυτή ακριβώς η διεθνής διάσταση θέτει
επί τάπητος και την απόλυτη ανάγκη διεθνούς
συνεργασίας και συντονισμού στον επιστημο-
νικό-επιδημιολογικό τομέα κατά κύριο λόγο,
αλλά και στο δημοσιονομικό-νομισματικό. Τώρα
είναι η στιγμή να αντιμετωπιστεί συλλογικά, σε
διεθνές επίπεδο, με όλα τα διαθέσιμα οικονο-
μικά μέσα, το υγειονομικό κόστος της πανδη-
μίας, αλλά και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώ-
σεις της, με τη χρήση της δημοσιονομικής και
της νομισματικής πολιτικής ταυτοχρόνως. Επι-
προσθέτως, η πανδημία θα πλήξει περισσότερο
τις πιο αδύναμες οικονομίες με τα λιγότερο ορ-
γανωμένα συστήματα υγείας. Αυτές θα πρέπει
να υποστηριχθούν με όλα τα μέσα. Ευελιξία,
διεθνής συνεργασία και άντληση χρήσιμων συμ-
περασμάτων πολιτικής από προηγούμενες επι-
δημιολογικές και οικονομικές/χρηματοπιστωτι-
κές κρίσεις θα ελαχιστοποιήσουν τις
ανθρώπινες απώλειες, θα επιτύχουν την ελαχι-
στοποίηση του κόστους στις οικονομίες και θα
συμβάλουν στην ταχεία ανάκαμψή τους.

Από την κρίση στην πανδημία και στην ανάπτυξη
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ΕΡΤ1
10:00 Επικοινωνία, 12:00 Ειδήσεις,
13:00 Συνδέσεις, 15:00 Ειδήσεις,
16:00 Covid 19: Συνεχής ενημέ-
ρωση, 17:30 ΕΡΤ Ειδήσεις, 18:00
Covid 19: Συνεχής ενημέρωση,
19:00 Ειδήσεις, 20:40 10, 22:00
Ερωτική συμφωνία, 23:50 Ειδήσεις,
00:10 Fargo, 01:00 Ballers, 02:15
Ταξιδεύοντας με τη Μάγια Τσόκλη,
03:20 Fargo, 04:15 Ballers, 05:15
Σαν σήμερα τον 20ο αιώνα, 05:30
Από τις έξι...

ΕΡΤ2
06:30 Οι αδελφοί Ντάλντον, 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 Σπιρου-
νάτος, 09:00 Του κουτιού τα παρα-
μύθια Η ωραία και το τέρας, 09:30
Ο γύρος του Κκόσμου με 80 βιβλία,
10:00 Μαθαίνουμε στο σπίτι,
11:00 Ροζ Πάνθηρας, 12:00 Το
Κουτάλι,  12:30 Carousel, 13:00
1.000 χρώματα του Χρήστου, 14:00
Τα δελφινάκια του Αμβρακικού,
15:00 Στα φτερά του έρωτα, 16:00
Έξι αδελφές,  18:00 Ο Παράδεισος
των κυριών,  19:45 Εντός Αττικής,
20:00 Η ζωή είναι στιγμές, 21:00 Η
μοδίστρα, 22:00 Mr Selfridge,
23:00 Πάουλο Κοέλιο, 00:50 Η
ιστορία πίσω από τον μύθο, 01:50
Η ζωή είναι στιγμές, 02:50 Εντός Ατ-
τικής, 03:00 Η μοδίστρα, 04:00 Mr
Selfridge, 05:00 Ο Παράδεισος των
κυριών. 

STAR
06:00 Αλήθειες με τη Ζήνα, 07:30
Shopping Star, 09:00 Στη φωλιά των
Κου Κου, 12:00 Αλήθειες με τη
Ζήνα, 14:00 Ντετέκτιβ Μονκ, 15:00
Ειδήσεις, 15:50 Shopping Star,
17:30 Elif, 18:30 Ειδήσεις στη νοη-
ματική γλώσσα, 18:40 Ο τροχός της
τύχης, 19:50 Ειδήσεις, 21:00 Mas-
terChef 4, 23:45 Luther, 01:00
MasterChef 4, 03:45 Psych Psych.

ΣKAΪ
06:00 Σήμερα, 10:00 Αταίριαστοι,
11:55 Newsroom, 14:00 Ειδήσεις,
15:00 Καλό Μεσημεράκι, 17:00 Ει-
δήσεις στη νοηματική γλώσσα,
17:15 Εξελίξεις LIVE, 19:50 Ειδή-
σεις, 21:30 8 λέξεις, 22:30 Star Trek
Into Darkness, 01:00 Deadly
Women, 02:00 Ο τελευταίος επιζών,
03:45 Happy traveller, 04:15 Καλό
Μεσημεράκι.

OPEN BEYOND
09:50 Ευτυχείτε, 13:00 Ειδήσεις,
14:00 Μεσημέρι Yes, 15:30 Θυ-
ρίδα τηλεπώλησης, 15:45 Ο κατερ-
γάρης, 17:45 Ειδήσεις στη
νοηματική γλώσσα, 18:00 Open Ελ-
λάδα, 19:30 Ειδήσεις, 21:00 Δίδυ-
μοι πύργοι (World Trade Center),
23:45 In Time, 02:00 Criminal
Minds, 03:00 Το τέλειο χτύπημα
(The Best Offer), 05:30 Ώρα Ελλά-
δος. 

MEGA
09:00 Mega Mag, 11:20 Εμείς και
Εμείς, 11:50 Ντόλτσε Βίτα, 13:00
Ειδήσεις, 14:00 Η Νταντά, 14:30
Μαρία η άσχημη, 15:20 Singles,
16:20 Καιρός για αγρότες, 16:30
Ειδήσεις στη νοηματική γλώσσα,
16:40 Live News, 18:45 Σαββατο-
γεννημένες, 19:45 Ειδήσεις, 20:50
Στο Παρά Πέντε, 22:00 Πενήντα
Πενήντα, 23:00 Έκτακτη εκπομπή:
Η κρίση του Κοροναϊού, 01:00 Επι-

φάνεια, 02:00 Είμαστε στον αέρα,
03:00 Ο Πέτρος και τα κορίτσια
του, 03:40 Μετράω Στιγμές, 04:40
Παράλληλοι Δρόμοι, 04:50 Η ώρα
η καλή, 05:50 Κοινωνία ώρα Μega.

ALPHA

06:00 Θυρίδα τηλεπώλησης,
06:30 Παπιοπεριπέτειες, 07:30
Fancy Nancy Clancy, 08:00 Happy
Day στον Alpha, 10:30 Εκτός γραμ-
μής στον Alpha, 12:15 Ειδήσεις,
13:00 Ελένη, 15:30 Kitchen Lab,
16:30 Μένουμε Alpha, 17:30 Ει-
δήσεις στη νοηματική γλώσσα,
17:40 Deal, 19:00 Ειδήσεις,
20:00 Οι εξελίξεις για τον Κορο-
ναϊό, 21:00 Μην αρχίζεις τη μουρ-
μούρα,  21:50 Το σόι σου, 22:45
The Rookie, 23:40 Tully: Τα παιδιά
είναι ευτυχία, 02:00 Αληθινοί έρω-
τες, 03:00 Οι Ιστορίες του αστυνό-
μου Μπέκα, 04:15 Deal, 05:00
Θυρίδα τηλεπώλησης, 05:30 Di-
vided.

ΑΝΤ1

06:00 Καλημέρα Ελλάδα, 10:00 Το
Πρωινό, 13:00 Ειδήσεις, 14:00
Κωνσταντίνου και Ελένης, 15:00
Ρουκ Ζουκ, 16:00 Ειδήσεις στη νοη-
ματική γλώσσα, 16:15 Εγκλήματα,
17:15 Still Standing, 18:45 Ειδή-
σεις, 21:00 Μια τρελή, τρελή σα-
ραντάρα, 23:00 Άγριες μέλισσες,
00:00 Special Report, 01:15 Κρίμα
το μπόι σου, 03:15 Vice, 04:00
Έρωτας, 05:00 Ιδιαιτέρα για κλά-
ματα.

CRETA CHANNEL

07:00 Life & health, 08:00 On Air,
10:30 Beauty Box by Oasis Med,
11:00 On Air, 14:00 Ίασις, 15:00
On Air, 16:00 Μαραθώνιος Creta,
19:00 On Air, 19:30 Μαραθώνιος
Creta, 21:30 On Air, 00:00 Μαρα-
θώνιος Creta, 05:30 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 Ιδεν άστε, 13:00
Πας μαγειρεύοντας, 14:00 Βake my
day, 14:30 Eιδήσεις, 15:00 Καλό
μεσημέρι, 17:30 Auto Stop, 18:00
Κρήτη σήμερα, 19:20 Μπρούσκο,
20:30 Ειδήσεις, 21:50 Η Κρήτη θυ-
μάται, 22:50 Κρήτες καλλιτέχνες,
01:00 Καλό μεσημέρι,03:15 Κρήτη
σήμερα, 04:30 Ειδήσεις, 05:30
Μπρούσκο.

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

05:30 Nομοί της Ελλάδας, 06:30
Ειδήσεις, 08:00 Στο κόκκινο, 09:00
Μικρό μου πόνυ, 10:00 Ντένις ο
τρομερός, 10:30 Little shego,
14:00 Mama Mia, 15:00 Ειδήσεις,
16:00 Στο Κόκκινο,17:00 Mama
Mia 18:00 Ειδήσεις, 19:00 Mod-
ern Family, 20:30 Ειδήσεις, 22:00
Bόρναιο, 23:00 Modern Family,
00:10 Wire in the blood, 01:00
Ζώδια και συμβουλές, 01:30 The
Awfull truth, 03:30 Modern Family,
04:30 Wire in the blood.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ

Λιγότερα κρούσματα, περισσότερη… αντίσταση
Μέσα σε 24 ώρες είχαμε πέντε νέ-

ους θανάτους ασθενών με κοροναϊό,
συνολικά η χώρα μας μετρά μέχρι
σήμερα 43 νεκρούς. 

Τα  κρούσματα στην Ελλάδα ανέρ-
χονται σε 1.212 μετά την επιβεβαί-
ωση 56 νέων κρουσμάτων χθες,
όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του
υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιό-
δρας κατά την επίσημη ενημέρωση
για τις εξελίξεις σχετικά με την πανδη-
μία.

Σε ΜΕθ νοσηλεύονται 72 συμπολί-
τες μας, εξ αυτών σύμφωνα με τον κ.
Τσιόδρα 58 είναι άνδρες και 14 γυναί-
κες. Παράλληλα, ενημέρωσε πως
πέντε άτομα αποσωληνώθηκαν.

Όσον αφορά όσους νοσηλεύονται
στην εντατική, σε ποσοστό 81% είναι
άνδρες. Η μέση ηλικία των διασωλη-
νωμένων είναι τα 65 έτη και σε ποσο-
στό μεγαλύτερο του 50% έχουν κά-
ποιο υποκείμενο νόσημα.

Επίσης, ο λοιμωξιολόγος επεσή-
μανε πως «κλιμάκιο του ΕΟΔΥ με-
τέβη στο πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» και εξέτασε το πλήρωμά του».

Στο μεταξύ, ο κ. Τσιόδρας ανακοί-
νωσε τη χορήγηση φαρμάκων και
στους νοσούντες που βρίσκονται σε
κατ’ οίκον περιορισμό, κατόπιν ηλε-
κτρονικής συνταγογράφησης, η οποία
θα τεθεί σε λειτουργία το αμέσως
επόμενο διάστημα.

Επιπρόσθετα, ο κ. Τσιόδρας προ-
χώρησε σε σύσταση για εμβολιασμό
παιδιών για μεταδιδόμενες νόσους,

ούτως ώστε να μην επιβαρυνθεί πε-
ραιτέρω το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Συγκεκριμένα, όπως είπε, η διακοπή
του εμβολιασμού μπορεί να οδηγή-
σει σε συσσώρευση επινόσων ατό-
μων.

Έτσι, συστήνεται ο έγκαιρος εμβο-
λιασμός των παιδιών ηλικίας έως δύο
ετών χωρίς καθυστέρηση, ιδιαίτερα
για εμβόλια πρώτης προτεραιότητας,
με προτίμηση στη χορήγηση πολυ-
δυνάμων εμβολίων, ώστε να περιο-
ρίζονται οι επαφές. Είναι σημαντικό να
μην παραλείπονται οι εμβολιασμοί,
τόνισε ο Σωτήρης Τσιόδρας, θυμίζον-
τας τα αυξημένα κρούσματα ιλαράς
πριν από δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα, εξήγησε πως τα παι-
διά, συνοδεία ενός μόνο γονέα, θα
μπορούν να προγραμματίζουν ραντε-
βού με τον γιατρό τους, προκειμένου
να πραγματοποιείται το εμβόλιο στο
ιατρείο. Με αυτό τον τρόπο, θα απο-
φεύγεται η αναμονή μαζί με άλλα
άτομα και θα πραγματοποιούνται τα
εμβόλια σε μικρά παιδιά έως δύο
ετών. Για παιδιά άνω των δύο ετών
θα πραγματοποιηθούν εκ νέου επα-
ναληπτικά εμβόλια, μετά το τέλος της
καραντίνας.

«Όπου εφαρμόζονται τα μέτρα
αποδίδουν», σημείωσε ο κ. Τσιόδρας
που επανέλαβε πως η χώρα μας βρί-
σκεται στο καλό σενάριο, το οποίο
όμως ξεκαθάρισε πως δεν σημαίνει
σε καμία περίπτωση εφησυχασμό.

Κλείνει εργοτάξιο της ΔΕΗ

Την αναστολή λειτουργίας για προ-
ληπτικούς λόγους του εργοταξίου της
μονάδας 5 της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα
για 30 ημέρες, ανακοίνωσε χθες ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρ-
δαλιάς.

Είπε πως όλες οι μονάδες της ΔΕΗ
στην ευρύτερη περιοχή της Πτολε-
μαΐδας λειτουργούν με το μίνιμουμ
προσωπικό ασφαλείας ώστε να απο-
φευχθούν φαινόμενα συγχρωτισμού
σε αυτούς τους εργασιακούς χώ-
ρους.

Επισήμανε πως η αντιμετώπιση της
πανδημίας απαιτεί τη σύμπραξη πο-

λιτείας και πολιτών, «γιατί μόνο ενώ-
νοντας τις δυνάμεις μπορούμε να
σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης
του ιού».

Ανακοίνωσε επίσης πως τις τελευ-
ταίες τρεις ημέρες έχουν πραγματο-
ποιηθεί 4.697 έλεγχοι, κατά τους
οποίους 22 συμπολίτες βρέθηκαν
να έχουν παραβιάσει τους όρους της
καραντίνας.

Πάσχα τέλος... ξανά

Επανέλαβε πως “πρέπει να αντι-
ληφθούμε όλοι ότι το φετινό Πάσχα
θα είναι διαφορετικό, δεν θα πάμε
στο χωριό, δε θα σουβλίσουμε αρ-

νιά με φίλους και δε θα πάμε στις
εκκλησίες, αλλά θα προσευχη-
θούμε από τα σπίτια μας.”

Ανέφερε πως “φέτος, μένουμε
σπίτι για να μπορέσουμε τα επόμενα
χρόνια να γιορτάσουμε το Πάσχα
μαζί με όλους τους αγαπημένους
μας και όχι χωρίς κάποιους από αυ-
τούς”. Είπε πως ο καιρός βελτιώνε-
ται και οι μέρες μεγαλώνουν, συνε-
πώς η εσωτερική μας ανάγκη να
βρεθούμε έξω αυξάνεται, αυτό
όμως, θα είναι το λάθος, υποστή-
ριξε, “αυτό βοηθάει τη νόσο, δεν
κάνουμε βήμα πίσω, μένουμε πιστοί
στο στόχο, μένουμε σπίτι”, είπε.

Να μη μας παρασύρει η Άνοιξη, τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς
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Από χθες, ο «Τελευταίος Παρτιζάνος»,
ο αγωνιστής της Δημοκρατίας και σύμ-
βολο της Εθνικής Αντίστασης δεν είναι πια
ανάμεσά μας.

Ο Μανώλης Γλέζος, η εμβληματική μορφή
της Αριστεράς αλλά και της αντίστασης κατά
των ναζί κατακτητών στη διάρκεια της κατο-
χής,έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 98 χρο-
νών.

Την Τρίτη 17 Μαρτίου είχε εισαχθεί στο νο-
σοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» με συμπτώματα
γαστρεντερίτιδας ενώ η αιτία του θανάτου
του αποδίδεται σε  καρδιακή ανεπάρκεια.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουρ-
γών Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου και Οι-
κονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, ύστερα από
πρόταση του προέδρου της Βουλής, Κώστα
Τασούλα, η κηδεία του Μανώλη Γλέζου θα γί-
νει δημοσία δαπάνη. Επίσης, ο δήμαρχος Αθη-
ναίων Κώστας Μπακογιάννης, αποφάσισε την
παραχώρηση τιμής ένεκεν τάφου στο Α΄ Νε-
κροταφείο, στην οικογένεια του Μανώλη Γλέ-
ζου, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και τιμής στον
σπουδαίο πατριώτη και αγωνιστή με την τερά-
στια προσφορά στην πατρίδα και τη δημοκρα-
τία.

Η τελευταία, ίσως, δημόσια παρουσία-πα-
ρέμβαση του Μ. Γλέζου, ήταν στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, το 2018, όταν με τη συμπλή-
ρωση πέντε χρόνων από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, ο Μανώλης Γλέζος πήγε και
κάθισε στο πλευρό της μητέρας του, Μάγδας.

Ο Μ. Γλέζος δεν ήθελε να τον αποκαλούν
«ήρωα», για εκείνον ήρωας ήταν ο μικρότερος
αδελφός του, Νίκος, που εκτελέσθηκε από
τους Γερμανούς στην Καισαριανή το Μάιο του
‘44, αφήνοντας πίσω του το εξής σημείωμα για
τη μάνα τους: «Αγαπητή μητέρα σας φιλώ, χαι-
ρετισμούς, σήμερα πάω για εκτέλεση. Πάω.
Πέφτοντας για τον ελληνικό λαό». Ήταν ένας
καημός μέσα του ο πρόωρος χαμός του αγα-

πημένου του Νίκου, ένας καημός για τον
οποίον σπάνια τον άκουγες να μιλά.

Ο Μανώλης Γλέζος γεννήθηκε στην Απεί-
ρανθο, το ορεινό χωριό της Νάξου, στις 9 Σε-
πτεμβρίου 1922.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ‘30 η οικογέ-
νειά του μεταναστεύει στην Αθήνα και το 1940
ο εκλιπών περνά στην ΑΣΟΕΕ. Ως μαθητής
ακόμη πρωτοστάτησε στη δημιουργία αντιφα-
σιστικής ομάδας για την απελευθέρωση της
Δωδεκανήσου από τους Ιταλούς αλλά κατά
της δικτατορίας του Μεταξά. Κατά τη διάρκεια
της ναζιστικής κατοχής δίνει το «παρών» στην
αντίσταση του λαού μας μέσα από τις τάξεις
της ΟΚΝΕ, του ΕΑΜ Νέων και της ΕΠΟΝ, με
αποτέλεσμα να υποστεί φυλακίσεις, βασανι-
στήρια και διώξεις.

Όμως, η πλέον τολμηρή ενέργεια ήταν
εκείνη της νύχτας της 30ής προς την 31η
Μαΐου 1941, όταν μαζί με τον Απόστολο
Σάντα, σκαρφάλωσαν στα βράχια της Ακρόπο-
λης, κατέβασαν από εκεί το μισητό σύμβολο
του κατακτητή, τη σβάστικα, με μοναδικά τους
«όπλα», ένα φαναράκι και ένα σουγιά. Και οι
δύο έφηβοι έχουν περιγράψει σε κατοπινές συ-
νεντεύξεις τους πώς ανέβηκαν, πού κρύφτηκαν
αμέσως μετά (στις σπηλιές του Βράχου που εί-
ναι ταυτισμένος με το ιδανικό της Δημοκρατίας),
πώς έκρυψαν στον κόρφο τους ένα κομμάτι
από τη σημαία... Η θέα της σημαίας που λείπει
από τον ιστό, προκαλεί την επομένη εκνευρι-
σμό στον κατακτητή, δίνει κουράγιο στον κατα-
κτημένο αλλά αδούλωτο λαό της Αθήνας και
όλης της Ελλάδας. Η ποινή, ερήμην σε θάνατο.

Μετά τον πόλεμο εργάστηκε ως δημοσιο-
γράφος, αναλαμβάνοντας αρχισυντάκτης της
εφημερίδας Ριζοσπάστης, ενώ αργότερα
υπήρξε διευθυντής και της εφημερίδας Αυγής.
Ωστόσο, γρήγορα συνελήφθη για τις πολιτικές
τους πεποιθήσεις, φτάνοντας μάλιστα να κατα-
δικαστεί σε θάνατο τρεις φορές. Οι συνεχείς δι-

καστικές του περιπέτειες μέχρι την οριστική του
απαλλαγή με τη γενική αμνηστία του 1971
προκάλεσαν συχνά την αντίδραση της Ελληνι-
κής και της διεθνούς κοινής γνώμης.

Ο Γλέζος ασχολήθηκε ενεργά με την πολι-
τική. Υπήρξε βουλευτής και πρόεδρος της Ενι-
αίας Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ) και αργό-
τερα Bουλευτής και ευρωβουλευτής του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑ-
ΣΟΚ), Bουλευτής του Συνασπισμού της Αριστε-
ράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας (ΣΥΝ)
και του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
(ΣΥΡΙΖΑ). Από το 2014 έως το 2015 διετέλεσε
Eυρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ερχόμενος, μάλι-
στα, πρώτος σε ψήφους στη χώρα στις Ευρωε-
κλογές του Μαΐου του 2014. Ήταν επίσης επι-

κεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της
ΛΑ.Ε στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015.

Ο Μανώλης Γλέζος βραβεύτηκε το 1962
από την ΕΣΣΔ με το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης
Λένιν. Ο Σαρλ ντε Γκωλ, την περίοδο των πρώ-
των δικαστικών του περιπετειών, τον χαρακτή-
ρισε ως τον «πρώτο παρτιζάνο της Ευρώπης».

Το 2017, αποκάλυψε σε διεθνές συνέδριο το
«μυστικό» γιατί σε μεγάλη ηλικία παρέμενε
έφηβος, λέγοντας πως ζούσε και για τους συν-
τρόφους του που χάθηκαν. 

Τα συλλυπητήριά τους εξεφρασαν με μηνύ-
ματα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας,ο πρωθυ-
πουργός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, τα κόμματα και τέλος ο πέριφερειάρχης
Κρήτης.

Πάντα μαχητικός. Η φωτο από τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου
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“Έφυγε” το σύμβολο
της Εθνικής Αντίστασης

Εντοιχισμός αναθηματικής πλάκας στην Ακρόπολη (30.05.1982). Μελίνα Μερκούρη, Λάκης
Σάντας, Μανόλης Γλέζος, Μανόλης Ανδρόνικος (Αρχείο Λ. Σάντα)

Πόρτα-πόρτα 
η επισιτιστική βοήθεια 
της Λότζια

Μια μεγάλη επιχείρηση
για τη διανομή της επισιτι-
στικής βοήθειας ΤΕΒΑ,
πόρτα – πόρτα σε 2.500 οι-
κογένειες που ζουν μέσα
στα διοικητικά όρια του δή-
μου Ηρακλείου σχεδιάζει η
Λότζια. Πρόκειται για ένα
πρωτοποριακό πανελλα-
δικά εγχείρημα, που δρο-
μολογείται στο πλαίσιο της
γενικότερης προσπάθειας
που καταβάλλει ο δήμος
Ηρακλείου, να βρεθεί στο
πλευρό των ευπαθών κοι-
νωνικά ομάδων που βρί-
σκονται σε συνθήκες από-
λυτης οικονομικής ένδειας,
με στόχο την ενίσχυση τους,
αλλά με όρους προστασίας
από την πανδημία του κο-
ροναϊού. 

Το μεγάλο εγχείρημα
αναμένεται να ξεκινήσει στο
τέλος της εβδομάδας και
εκτιμάται ότι  θα έχει ολο-
κληρωθεί μέχρι το Πάσχα,
καθώς αφορά στη διανομή
σημαντικών ποσοτήτων
τροφίμων μακράς διάρ-
κειας, σε 2.500 οικογένειες
που βρίσκονται κάτω από
το όριο της φτώχειας, και
ζουν κάτω από τραγικές
συνθήκες επιβίωσης. Η αν-
τιδήμαρχος κοινωνικής πο-
λιτικής κ. Ρένα Παπαδάκη
Σκαλίδη, με δηλώσεις της
στην «Π» δεν κρύβει την
ικανοποίηση της για το με-
γάλο εγχείρημα που δρο-
μολογεί η δημοτική Αρχή
σε συνεννόηση με το δή-
μαρχο κ. Β.Λαμπρινό, τονί-
ζοντας μεταξύ άλλων ότι εί-
ναι κομβικός στόχος, να

καλύπτονται οι ανάγκες των
ευπαθών ομάδων και κα-
νείς συμπολίτης μας να μη
μένει μόνος του σε αυτές τις
δύσκολες ώρες. 

Η ίδια εξηγεί, ότι σε αυτή
τη φάση η κοινωνική υπη-
ρεσία του δήμου Ηρα-
κλείου έχει ξεκινήσει τη δια-
δικασία να παίρνει
τηλέφωνο ένα - ένα τους δι-
καιούχους με σκοπό να δια-
σταυρώσει τη διεύθυνση
της κατοικίας τους. Στη συ-
νέχεια θα ξεκινήσει η διαδι-
κασία της διανομής ανά πε-
ριοχή. Αυτό πρακτικά
σημαίνει – όπως εξηγεί η
αντιδήμαρχος-  ότι ο δήμος
θα επιστρατεύσει συγκεκρι-
μένο αριθμό οχημάτων,
οδηγών και υπαλλήλων, οι
οποίοι θα φροντίσουν να
μεταφέρουν πόρτα πόρτα
την επισιτιστική βοήθεια
που έχουν ανάγκη οι συμ-
πολίτες μας με βάση τη
χαρτογράφηση που γίνεται
σε κάθε περιοχή της πόλης. 

Όπως η ίδια περιγράφει,
μόνο στο κέντρο της πόλης
υπάρχει ένας αριθμός
1.700 συμπολιτών μας που
ζει κάτω από το όριο της
φτώχειας… Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η διανομή της
επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ
αφορά σε 2.500 νοικοκυ-
ριά, πράγμα το οποίο ση-
μαίνει ότι ο αριθμός των αν-
θρώπων που ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας
είναι πολύ μεγαλύτερος,
(αφού μια οικογένεια μπο-
ρεί να αποτελείται από δύο
και πάνω μέλη). 

Ο Μανόλης Γλέζος, αυτή η εμβλη-
ματική μορφή της Αριστεράς, και
υπόδειγμα πατριώτη, ήταν μια πο-
λυεπίπεδα χαρισματική μορφή, που
εκτός των άλλων είχε αναγορευτεί
επίτιμος διδάκτορας Γεωλογίας, την
οποία μελέτησε σε βάθος όντας πο-
λιτικός εξόριστος. Μάλιστα το ευρύ
πεδίο γνώσεων του περιελάμβανε
και την Κρήτη όπως περιγράφει στην
«Π» με βαθιά συγκίνηση ο Δρ. Χαρ.
Φασουλάς, υπεύθυνος του Τμήματος
Γεωποικιλότητας ΜΦΙΚ. Όπως χαρα-
κτηριστικά τονίζει, «στα πρώτα χρό-
νια μου  στο Μουσείο Φυσικής Ιστο-
ρίας Κρήτης σκεφτήκαμε να
οργανώσουμε μια ημερίδα για τη
διαχείριση του νερού. Έψαξα λοιπόν
και βρήκα το τηλέφωνο του Μανώλη
και χωρίς να γνωριζόμαστε καθόλου
τόλμησα να τον πάρω τηλέφωνο και

να του ζητήσω να έρθει στην ημε-
ρίδα. Μου μίλησε σαν να με ήξερε
από χθες, με το μικρό μου όνομα και
αφού του εξήγησα γιατί και πώς δέχ-
θηκε αμέσως να έρθει. Πριν από 16
και βάλε χρόνια μπορούσε να  ταξι-
δεύει με το αεροπλάνο και ένα μεση-
μέρι, πριν την ημέρα της εκδήλωσης
πήγα και τον παρέλαβα από το αερο-
δρόμιο. Μου ζήτησε να πάμε να δει
το Μουσείο μας, τότε στο κτήριο του
παλιού Παγκρήτιου Εκπαιδευτηρίου,
μια που και αυτός είχε φτιάξει ένα μι-
κρό μουσείο πετρωμάτων στη Νάξο.
Όταν τελειώσαμε τη σύντομη ξενά-
γηση, του πρότεινα να πάμε κάπου
για φαγητό. Σαν να μην είχε ακούσει
την πρόταση, με ρώτησε εάν έχουμε
στο μουσείο μας τα «ψωμιά του
Δία».  Ήταν σαν να με πλάκωσε το
ταβάνι και δυσκολεύτηκα πολύ να

του πω ότι δεν ήξερα καν τι ήταν. Η
κατσάδα που μου έβαλε συγκρίνεται
με αυτή του πρωτάρη μαθητή που
τον μαλώνει η δασκάλα για την προ-
παίδεια.  Μου εξήγησε για τα σφαι-
ρικά και πεπλατυσμένα συσσωματώ-
ματα ψαμμίτη που βρίσκονται μέσα
στις μάργες στην περιοχή της Αγίας
Βαρβάρας και της Μεσσαράς και τα
οποία η λαϊκή παράδοση απέδωσε
στην προσφορά του Δία προς τον γιο
του Μίνωα, όταν αυτός τον παρακά-
λεσε να βοηθήσει το λαό του να επι-
βιώσει από το μεγάλο λιμό. Τα ψω-
μιά που έπεφταν σαν βροχή
θάφτηκαν στη συνέχεια και “απολι-
θώθηκαν” στη μορφή που τα βρί-
σκουμε σήμερα.

“Πάμε”, μου λέει, “να τα
βρούμε”. Τώρα, τον ρωτάω εγώ.
“Τώρα” μου λέει. “Και το φαγητό;”

αντιλέγω ξανά. Θα φάμε τα ψωμιά
απαντά εκείνος. Οι δύο ώρες οδήγη-
σης προς και από την Αγία Βαρβάρα
και η ώρα που περάσαμε ψάχνοντας
το βουνό, ήταν για μένα ένα μάθημα
ζωής. Με τρεμάμενα χέρα στο τιμόνι,
για να μην φύγουμε από το δρόμο,
άκουγα για το πώς έμαθε τη γεωλο-
γία μέσα στα κελιά της εξορίας, για
το πώς ξεκίνησε το έργο των μικρών
φραγμάτων και πως είδε τους καρ-
πούς να τρέχουν σαν νερό, για τις

ιστορίες της πέτρας και για τους κοι-
νούς γνωστούς και συναγωνιστές του
της πατρικής γης. Πολύ αργότερα ξα-
ναβρεθήκαμε πάλι στο καινούριο
Μουσείο και θυμηθήκαμε για λίγο
αυτή τη συνάντηση. Σήμερα φέρνω
ξανά στο μυαλό μου με συγκίνηση
το μικρό “ψωμί του Δία”, την από-
θεση που σχημάτισε η περιδίνηση
του νερού στην πανάρχαια θάλασσα,
που μαζέψαμε και έχω κάπου κατα-
χωνιασμένο στις αποθήκες μας». 

Όταν φαγώθηκε να βρει τα... “ψωμιά του Δία”
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ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΜΗΝΥΜΑ

Αν το δείτε στο 
email σας, διαγράψτε το
Ψευδεπίγραφο -

απατηλό  μήνυμα
διακινείται  μέσω
email  ως  δήθεν
επιστολή της Ελλη-
νικής Αστυνομίας.
Από  την  Ελλη-

νική  Αστυνομία
εφiστάται  η  προ-
σοχή των πολιτών
καθώς το κείμενο -
μήνυμα, που ανα-
παράγεται  μέσω
ηλεκτρονικού  τα-
χυδρομείου (e-mail) ως δήθεν επιστολή της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και διακινεί-
ται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν –
παραπλανήσουν τους πολίτες. Παρακαλούνται οι πολίτες «να
μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία και να διαγράφουν το συγ-
κεκριμένο μήνυμα. 
Έρευνα για το θέμα διενεργείται ήδη από τη Διεύθυνση Δίω-

ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Αυξημένα 
τροχαία  τον
Ιανουάριο 
του 2020
Αύξηση  16,6%  σημεί-

ωσαν  τα  οδικά  τροχαία
ατυχήματα, που συνέβη-
σαν  σε  ολόκληρη  τη
χώρα και προκάλεσαν τον
θάνατο  ή  τον  τραυματι-
σμό ατόμων τον Ιανουά-
ριο  εφέτος  σε  σύγκριση
με  τον  αντίστοιχο  μήνα
του 2019, και ανήλθαν σε
788 τον αριθμό.
Σύμφωνα  με  την  ΕΛ-

ΣΤΑΤ,  στα  ατυχήματα
αυτά υπήρξαν 49 νεκροί
(αύξηση 11,4%), 46 βα-
ριά τραυματίες (αύξηση
35,3%)  και  909  ελαφρά
τραυματίες  (αύξηση
19,9%).

Να    ζώσουν  τον  ιερό ναό
του Αγίου Μηνά για να προ-
στατεύσουν  το  χωριό  τους
από την πανδημία που θερίζει
ζωές  σε  όλο  τον
πλανήτη  σκοπεύουν γυναίκες
της Επισκοπής Χερσονήσου,
ανατρέχοντας  σε  τελετουρ-
γικά  ριζωμένα  βαθιά  στο
χρόνο.
Ο περισχοινισμός των ναών

και  ακόμα  παλαιότερα  ολό-
κληρων  χωριών  ήταν  μια
πρακτική προστασίας από το
κακό είτε αυτό ήταν η ανομ-
βρία είτε ήταν οι αρρώστιες
και οι θάνατοι.
Ήταν δύο ημέρες πριν επι-

βληθεί  η  απόφαση  γενικής
απαγόρευσης  όταν  τα  μέλη
της διοίκησης του υπερδρα-
στήριου συλλόγου γυναικών
Επισκοπής «Εργάνη» βρήκαν
τον ιερέα του χωριού, πατέρα
Παύλο Καλουτσάκη, και  του
εξέφρασαν τη σφοδρή τους
επιθυμία  να  προχωρήσουν
στο  «ζώσιμο»  του ναού,  ζη-
τώντας την ευλογία και προ-
στασία της Χάρης του.

Όπως είπαν στην «Π» μέλη
του Συλλόγου, διαχρονικά οι
δράσεις  τους  είναι  άρρηκτα
συνδεδεμένες με το θρησκευ-
τικό  στοιχείο  και  πίστη  και
πάντοτε  καταφεύγουν  στον
πατέρα Παύλο, ζητώντας την
καθοδήγηση του.
Εβδομάδες  τώρα, βλέπον-

τας το κακό να ρίχνει βαριά
σκιά  σε  ολόκληρο  τον  πλα-
νήτη,  γυναίκες  του  χωριού
παρακολουθούσαν ανήσυχες
τις εξελίξεις. Τότε ήταν που η

κυρία  Κατίνα  Νοικοκυράκη
είπε στις νεώτερες γυναίκες:
«γιατί δεν ζώνουμε τον Άγιο
Μηνά; 
Εκείνος θα μας προστατεύ-

σει όπως έκανε πάντα».
«Θυμάμαι  τις  αφηγήσεις

της μητέρας μου που πάντα
επικαλούνταν τον Άγιο Μηνά.
Σε κάθε κακό, εκείνον μνημό-
νευε και ποτέ δεν μας εγκατέ-
λειψε ο Άγιος. Η μητέρα πε-
ριέγραφε  ιστορίες  από  την
θανατηφόρα γρίπη του 1918.

Όμως και εγώ θυμάμαι παι-
δάκι τον πρωτοθείο μου που
ήταν  νεωκόρος  στον  Άγιο
Μηνά να μας βάζει να φτιά-
χνουμε από την βαμβάκα τα
φυτίλια  των  κεριών  και  των
λαμπάδων. Έζωναν τον Άγιο
Μηνά στις αρρώστιες, στους
θανάτους  και  το  κακό
έφευγε…»  περιέγραψε  στην
«Π» η κ. Κατίνα. «Πρέπει να
προσέχουμε και να τηρούμε
όσα μας λένε οι ειδικοί, όμως
δεν πρέπει να ξεχνάμε και την

πίστη  μας,  τον  Άγιο  Μηνά
μας. Αυτά δεν τα ξέρετε εσείς
οι σύγχρονοι… Ο Άγιος πάντα
μας είχε υπό την σκέπη του».
Ο περισχοινισμός του ναού

γίνεται από ειδικό νήμα τρεις
φορές για 40 ημέρες. Όπως
λέει η κ. Κατίνα στα παλιά τα
χρόνια το νήμα αυτό φτιαχνό-
ταν  από  βάμβακα  άριστης
ποιότητας που ύφαιναν οι γυ-
ναίκες στα σπίτια τους. Η πε-
ρίδεση  ξεκινούσε  και  κατέ-
ληγε  στην  πόρτα  της
εκκλησίας. Στην συνέχεια και
αφού  συμπληρώνονταν  ο
απαιτούμενος  χρόνος,  μά-
ζευαν το νήμα και έφτιαχναν
τα φυτίλια για τα κεριά και τις
λαμπάδες.
Στην  Κρήτη  τόσο  για  την

αποτροπή  της  γρίπης  του
1918 αλλά και άλλα δεινά εί-
χαν  ζώσει  ολόκληρα  χωριά.
Με βάση λαογραφικές κατα-
γραφές οι πιο πρόσφατοι πε-
ρισχοινισμοί αναφέρονται σε
χωριά του Ηρακλείου και του
Λασιθίου  περίπου στα μέσα
και στα τέλη του 20ου αιώνα.

Ο Άγιος Μηνάς Επισκοπής Η Κατίνα Νοικοκυράκη

Για να ξορκίσουν την πανδημία, θέλουν να ζώσουν τον Άγιο Μηνά

Ε
φιαλτικές  στιγμές
έζησε  στα  χέρια
των  ληστών  της
μια  79χρονη  γυ-
ναίκα  στην  Άνω

Χερσόνησο το βράδυ της πε-
ρασμένης Κυριακής. Με πρό-
σχημα  την  ενημέρωση  για
τον  κοροναϊό,  δύο  ληστές
που σύμφωνα με κάποιες πε-
ριγραφές φορούσαν μάσκες
προστασίας,  μπήκαν  στο
σπίτι  της,  την  ακινητοποί-
ησαν,  την  έδεσαν με μονω-
τική ταινία σε μία καρέκλα, τη
φίμωσαν για να μην μπορεί
να  καλέσει  βοήθεια  και  της
αφαίρεσαν  τα  κοσμήματά
της. 
Σύμφωνα με πληροφορίες,

η ληστεία έγινε γύρω στις 9
το βράδυ. Το σπίτι της ηλικιω-
μένης,  η  οποία  μένει  μόνη
της,  βρίσκεται  σε  κεντρικό
σημείο  του  χωριού. Οι  δύο
ληστές σύμφωνα με κάποιες
αναφορές άνοιξαν την ξεκλεί-
δωτη πόρτα  ή της χτύπησαν
την πόρτα σύμφωνα με άλλες
περιγραφές  και  η  79χρονη
τους  άνοιξε,  ανυποψίαστη
για το τι θα επακολουθούσε.
Της  ζήτησαν  χρήματα,  τελι-
κώς όμως δεν βρήκαν και κα-
τάφεραν να αποσπάσουν τα
κοσμήματα  που  φορούσε
(αλυσίδες  λαιμού,  χεριού,
δαχτυλίδια κοκ). Δεν την χτύ-
πησαν,  ενώ  δεν  υπάρχουν

πληροφορίες ότι είχαν κάποιο
όπλο  ή  μαχαίρι  μαζί  τους.
Οι  πληροφορίες  αναφέ-

ρουν  ότι  μιλούσαν  σπαστά
ελληνικά και παρά το γεγονός
ότι είχαν καλύψει τα χαρακτη-
ριστικά  τους  και  φορούσαν
γάντια, εκτιμάται ότι πρόκει-
ται για άτομα νεαρής ηλικίας.
Ωστόσο, άλλες πληροφορίες
αναφέρουν ότι πρόκειται για
Ρομά
Εκτίμηση των αστυνομικών

είναι ότι γνώριζαν πως μένει

μονάχη της ενώ θεωρείται ότι
ήξεραν καλά την περιοχή και
το  πώς  θα  διαφύγουν  από
εκεί
Η  ίδια  η  79χρονη  άνοιξε

την πόρτα, θεωρώντας ότι εί-
ναι πολύ νωρίς  και δεν δια-
τρέχει κάποιο κίνδυνο, ενώ η
ίδια κατάφερε όταν οι ληστές
έφυγαν να λυθεί και να καλέ-
σει σε βοήθεια. Ένας  γείτο-
νας της που άκουσε τις φωνές
έτρεξε να δει τι συμβαίνει και
τη βρήκε στο δρόμο. 

Κάμερες 

Οι  πληροφορίες  της  «Π»
αναφέρουν ότι όλο το βράδυ
πραγματοποιούνταν έρευνες
για  τον  εντοπισμό  των  δύο
ληστών,  χωρίς όμως κάποιο
αποτέλεσμα.  Ωστόσο,  από
κάμερα που υπάρχει έχει κα-
ταγραφεί  η  παρουσία  δύο
ατόμων,  τα  οποία  μία  ώρα
πριν κινούνταν στην περιοχή
χωρίς να έχουν λάβει κάποιο
μέτρο για να μην αναγνωρι-

στούν. Φαίνεται πάντως, ότι η
εικόνα που υπάρχει από την
κάμερα  και  αναλύεται  από
την αστυνομία,  ταιριάζει με
την περιγραφή που έδωσε η
ίδια  στους  αστυνομικούς. 
Αξίζει να σημειωθεί πάντως

ότι τις τελευταίες ημέρες έχει
ζητηθεί η εντονότερη παρου-
σία  της  αστυνομίας  κυρίως
στη διάρκεια της νύχτας για
την αποφυγή κλοπών σε κα-
ταστήματα τα οποία παραμέ-
νουν κλειστά.

Με καθυστέρηση ξεκίνησαν να λαμβά-
νονται μέτρα για την προστασία από τον
κοροναϊό στη Σουηδία, τη χώρα όπου θα
περίμενε  κανείς  η  ανταπόκριση  να  είναι
άμεση  και  ουσιαστική  από  την  πρώτη
ημέρα της πανδημίας. Ο τεχνικός ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών Γιώργος Κουτσογιαννά-
κης  με  καταγωγή  από  τον  Κρουσώνα,  ο
οποίος μένει με την οικογένειά του εκεί τα
τελευταία δέκα χρόνια προσπαθεί μιλών-
τας στην «Π» να εξηγήσει τους λόγους της
καθυστέρησης στη  λήψη μέτρων από  τη
σουηδική κυβέρνηση. 
Στην Ουψάλα όπου μένει ενημερώνεται

καθημερινά από τα μέτρα που λαμβάνον-
ται  στη μακρινή σκανδιναβική  χώρα  της
βορείου  Ευρώπης,  ενώ  γνωρίζει  και  τις
προσπάθειες  που  γίνονται  στην  Ελλάδα,
όπου ο κόσμος ακολουθεί – η πλειονότητα
τουλάχιστον-  να τηρεί ευλαβικά αυτά που
συνιστούν οι ειδικοί. 
«Εδώ η ιδιοσυγκρασία των κατοίκων εί-

ναι διαφορετική και έτσι ίσως μπορεί κα-
νείς να εξηγήσει τα μέτρα που έχουν απο-
φασιστεί.  Στη  Σουηδία  δεν  υπάρχουν  οι
δομές που υπάρχουν στην Ελλάδα για να
αφήσει κάποια οικογένεια τα παιδιά της,
αλλά ούτε και συνηθίζεται να τα αφήνουν
στους παππούδες και τις γιαγιάδες. Έτσι,
τα σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια, όχι λύ-
κεια και πανεπιστήμια, παραμένουν ανοι-
κτά. Βέβαια, εάν υπάρξει κάποιο κρούσμα
κλείνουν. 
Όμως οι εργαζόμενοι δεν έχουν πραγ-

ματικά πού να αφήσουν τα παιδιά τους και
γι’ αυτό τα σχολεία αυτών των βαθμίδων
λειτουργούν ακόμα» αναφέρει. 
Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του ίδιου,

ο Σουηδός πολίτης έχει εμπιστοσύνη στο
κράτος και ακολουθεί αυτά που του λέει.
Δε  θα  παρεκκλίνει  και  γνωρίζει  ότι  αυτό
που θα πουν οι ειδικοί είναι κι αυτό που θα
πρέπει να κάνει. «Οι Σουηδοί ενημερώνον-
ται για ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες της
Ευρώπης. Εγώ που εργάζομαι με Σουηδούς
με ρωτούν για την κατάσταση και τα μέτρα
που λαμβάνονται στην Ελλάδα αλλά και σε
άλλες χώρες που έχουν πληγεί, όπως η Ιτα-
λία και η Ισπανία» τονίζει και προσθέτει:
«Κι εδώ υπάρχουν απαγορεύσεις αλλά εί-
ναι  μικρότερης  έκτασης.  Στη  Σουηδία  η
ατομική ευθύνη παίζει μεγάλο ρόλο. Ακο-
λουθούνται αυτά που αναφέρει η ανεξάρ-

τητη Αρχή Κοινωνικής Υγείας που έχει συ-
σταθεί για τον λόγο αυτό». 
Ένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί –

παρά  το  γεγονός  ότι  καταστήματα  και
εστιατόρια  παραμένουν  ανοικτά-  αφορά
στον  τρόπο  εξυπηρέτησης  των  πολιτών
που θα πάνε κάπου για φαγητό. «Σε εστια-
τόρια που δεν είναι πολυτελείας, δεν υπάρ-
χουν σερβιτόροι. 
Παραγγέλνεις το φαγητό σου και πηγαί-

νεις όταν είναι έτοιμο να το παραλάβεις.
Αυτό πλέον άλλαξε. Για να μην δημιουρ-
γούνται ουρές πλέον το φαγητό στο φέρ-
νουν στο τραπέζι. Ακόμη, παρά το γεγονός
ότι τα εμπορικά καταστήματα είναι ανοι-
κτά,  δεν  υπάρχει  μεγάλη  κίνηση.  Ένα
ακόμη μέτρο που αποφασίστηκε πριν λίγες
ημέρες είναι ότι απαγορεύτηκαν οι συνα-
θροίσεις άνω των 50 ατόμων. Όμως και ο
κόσμος δεν βγαίνει από τα σπίτια του όπως
πριν. Τώρα που ξεκινάει η άνοιξη και θα
περίμενε κανείς περισσότερη κίνηση στους
δρόμους,  κάτι  τέτοιο δεν  το βλέπεις στις
μέρες μας».
Όπως λέει, το κράτος προτείνει σε όσους

μπορούν να εργαστούν από το σπίτι τους
να το κάνουν. «Οι περισσότεροι που μπο-
ρούν εργάζονται από τις οικίες τους» τονί-
ζει ο κ. Κουτσογιαννάκης και καταλήγει λέ-
γοντας:  «Στους  δρόμους  θα  δει  κανείς
λιγοστούς Σουηδούς να φορούν γάντια και
μάσκες. Επίσης, οι Σουηδοί όταν έβλεπαν
κάποιον  συνήθιζαν  να  τον  αγκαλιάζουν,
όπως εμείς οι Έλληνες τον φιλάμε. Κι αυτές
οι αγκαλιές έχουν πλέον σταματήσει».

Ο Γιώργος Κουτσογιαννάκης

Γιατί άργησε να πάρει 
μπροστά το σουηδικό μοντέλο

ΠΗΓΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪΟ ΑΛΛΑ…

Την έδεσαν, τη φίμωσαν 
και τη λήστεψαν

Άλλοι μένουνε στα σπί-
τια τους για την πανδημία
και  άλλοι  …σκάβουν  σε
χωράφια για να βρουν λί-
ρες! 
Ο λόγος για έναν εξην-

τάχρονο  Ηρακλειώτη  και
τρία ακόμα άτομα που εν-
τοπίστηκαν  το  πρωί  της
28ης  Μαρτίου  να  σκά-
βουν στο χωράφι γείτονα,
σε  περιοχή  έξω  από  το
Ηράκλειο. 
Στο χωράφι του γείτονα

όπου βρέθηκαν οι τέσσε-
ρις  να  σκάβουν  είχε  ήδη
ανοιχθεί,  με  την  συν-
δρομή μηχανήματος, ένας
τεράστιος  λάκκος  ημέρες
πριν  με  σκοπό  τη  δημι-
ουργία δεξαμενής. 
Οι συλληφθέντες βρέθη-

καν να …εμβαθύνουν τον

ήδη ανοιγμένο λάκκο. 
Όταν  ο  Ηρακλειώτης

ερωτήθηκε  τι  έκανε  εκεί,
ισχυρίστηκε  ότι  η  δεξα-
μενή θα ήταν κοινή, φέρε-
ται όμως να παραδέχτηκε
ότι  είχε  ακούσει  κάτι  για
θαμμένες  λίρες,  όμως  τις
υποψίες αυτές δεν τις εκ-
μυστηρεύτηκε σε κανένα. 
Ούτε  στο  γείτονα  είχε

πει  το  παραμικρό  ούτε
στους  συγκατηγορούμε-
νους του, ισχυρίζεται. 
Και  οι  τέσσερις  κρα-

τούνται (οι  τρεις μάλιστα
οδηγήθηκαν στα κρατητή-
ρια  του  Α.Τ.  Αρκαλοχω-
ρίου στο πλαίσιο των μέ-
τρων που λαμβάνονται για
τον  κοροναϊό)  και  έχουν
πάρει προθεσμία να απο-
λογηθούν σήμερα. 

Μένουμε σπίτι και 
κάποιοι... σκάβουν για λίρες

Συνεχίζονται σε όλη τη χώρα οι έλεγχοι των
υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για τη
διαπίστωση παραβίασης των μέτρων αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης του κορο-
ναϊού. Χθες στην Κρήτη από τις 6 το πρωί μέ-
χρι  τις  2  το  μεσημέρι  βεβαιώθηκαν  15
παραβάσεις στα Χανιά, τρεις στο Ρέθυμνο, 22
στο Ηράκλειο, 12 στο Λασίθι και τρεις στο
ΒΟΑΚ Την Κυριακή για άσκοπες μετακινήσεις
βεβαιώθηκαν 1.835 παραβάσεις σε όλη την
επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικη-
τικά πρόστιμα, ως ακολούθως:
(589) στην Αττική,
(212) στη Θεσσαλονίκη,
(136) στα Ιόνια Νησιά,
(130) στη Δυτική Ελλάδα,
(107) στην Κεντρική Μακεδονία,
(102) στη Θεσσαλία,
(99) στην Κρήτη,
(96) στην Πελοπόννησο,
(87) στο Νότιο Αιγαίο,
(77) στην Ήπειρο,
(73)  στην  Ανατολική  Μακεδονία  και

Θράκη,

(70) στη Στερεά Ελλάδα,
(35) στο Βόρειο Αιγαίο και
(22) στη Δυτική Μακεδονία.
Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέ-

τρου, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, έχουν
βεβαιωθεί 8.441 παραβάσεις σε όλη την επι-
κράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά
πρόστιμα.    Για  λειτουργία  καταστημάτων
(υγειονομικού  ενδιαφέροντος,  εμπορικά
κ.λπ.) παρά τη σχετική απαγόρευση βεβαι-
ώθηκαν έξι παραβάσεις και συνελήφθησαν
έξι άτομα, ως ακολούθως:
(2) στη Θεσσαλονίκη,
(1) στην Αττική,
(1) στην Κεντρική Μακεδονία,
(1) στη Στερεά Ελλάδα και
(1) στη Θεσσαλία.
Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέ-

τρου την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έχουν βε-
βαιωθεί σε όλη την επικράτεια (292) παρα-
βάσεις  και  έχουν  συλληφθεί  (302)  άτομα.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση

με  σκοπό  τη  διασφάλιση  της  δημόσιας
υγείας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ο χάρτης των παραβάσεων και των προστίμων
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Ένα μήνα με τον κορωνοϊό στην Ελλάδα

Από τις 27 Φεβρουαρίου 2020,
όπου ο Ε.Ο.Δ.Υ. ανακοίνωσε το
πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα
του SARS-CoV-2 (κορωνοϊός) στην
Ελλάδα, αισίως κλείσαμε έναν
μήνα, με τον ϊό να εξαπλώνεται όχι
μόνο στην χώρα μας αλλά και σε
όλη την Ευρώπη με γοργούς ρυθ-
μούς. 

Με τα δεδομένα που έχουν
συγκεντρωθεί από τις επίσημες
ανακοινώσεις των κρατών, μπο-
ρούμε να εξάγουμε κάποια χρή-
σιμα συμπεράσματα για την έως
τώρα πορεία του κορωνοϊού στην
χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση η
μελέτη που ακολουθεί αφορά
ανάλυση των μέχρι τώρα δεδομέ-
νων όπως έχουν καταγραφεί και
αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόλη-
ψης και Ελέγχου Νόσων (Euro-
pean Centre of Disease Prevention
and Control), η οποία αποτελεί
μία ανεξάρτητη υπηρεσία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης,
https://www.ecdc.europa.eu/en/
publications-data/download-to-
days-data-geographic-distribu-
tion-covid-19-cases-worldwide

Για να γίνει εκτίμηση της πο-
ρείας του ιού σε μία χώρα, από
την οπτική γωνία των αριθμών και
μόνο, βοηθάει πάντα η σύγκριση
των στοιχείων της χώρας αυτής με
κάποια άλλη, με την οποία υπάρ-
χουν αρκετά κοινά στοιχεία ανα-
φοράς. Με αυτό το σκεπτικό, επι-
λέγουμε να γίνει σύγκριση της
πορείας των κρουσμάτων και των
θυμάτων της Ελλάδας με την Πορ-
τογαλία, με την οποία τυχαίνει να
έχουμε πολλά κοινά στοιχεία σε
αυτή τη μάχη εναντίον του SARS-
CoV-2. 

Είναι πολύ σημαντικό ότι οι δύο
χώρες έχουν σχεδόν τον ίδιο πλη-
θυσμό, 10,9 εκατομμύρια η Ελ-
λάδα και 10,3 εκατομμύρια η

Πορτογαλία, που λειτουργεί ως
βάση αναφοράς στο δείγμα των
μετρήσεων. Επίσης το πρώτο
κρούσμα στην Πορτογαλία εμφα-
νίστηκε μόλις 5 ημέρες αργότερα
από την Ελλάδα , ενώ τα πρώτα
μέτρα, όπως κλείσιμο σχολείων και
καταστημάτων εστίασης, εφαρμό-
στηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στις
δύο χώρες όπως αναλυτικά ανα-
φέρονται στον Πίνακα 1.

Ένα ακόμα κοινό στοιχείο ανά-
μεσα στην Ελλάδα και  Πορτογα-
λία είναι ότι συνορεύουν  με δύο
χώρες στις οποίες υπάρχει γενι-
κευμένη έξαρση του ϊού στον πλη-
θυσμό τους με πολλά θύματα, την
Ιταλία και την Πορτογαλία, αντί-
στοιχα.

Σύγκριση κρουσμάτων Co-
vid-19, Ελλάδας - Πορτογαλίας

Στον αγώνα ενάντια στον κορω-
νοϊό η κάθε χώρα ενεργοποιώντας
τα  αντανακλαστικά της και ακο-
λουθώντας  την δική της στρατη-
γική, καθώς δεν υπάρχει συγκεκρι-
μένο επίσημο πρωτόκολλο
αντιμετώπισης του, παρουσιάζει
και διαφορετική πορεία ενάντια
στον  ϊο. Αυτό διακρίνεται στο διά-
γραμμα 1, όπου απεικονίζονται
τα συνολικά επιβεβαιωμένα κρού-
σματα Ελλάδας και Πορτογαλίας
σε σχέση με τον χρόνο και είναι
ξεκάθαρη η διαφοροποιημένη
εξέλιξη των κρουσμάτων.

Ενώ η εμφάνιση κρουσμάτων
προηγήθηκε στην Ελλάδα, από τις
18 Μαρτίου τα ημερήσια κρού-
σματα της Πορτογαλίας είναι πε-
ρισσότερα της Ελλάδας, οπότε και
ξεκινάει να ξεχωρίζει από την αν-
τίστοιχης καμπύλη της Ελλάδας. Το
σημαντικότερο όμως όλων είναι
ότι ενώ στις περισσότερες χώρες
της Ευρώπης παρατηρείται εκθε-
τική αύξηση των κρουσμάτων
όπως και στην Πορτογαλία, από το
διάγραμμα προκύπτει ότι η αύ-

ξηση κρουσμάτων στην Ελλάδα εί-
ναι γραμμική, μέχρι στιγμής του-
λάχιστον. Αυτό αποτελεί επιβεβαί-
ωση της στρατηγικής που έχει
χαράξει ο Ε.Ο.Δ.Υ. σε συνδυασμό
με τα μέτρα που έχουν ανακοινω-
θεί από τον πρωθυπουργό. 

Χαρακτηριστικό ότι την τελευ-
ταία ημέρα καταγραφής κρου-
σμάτων στην Ελλάδα είναι στα
1156, ενώ  στην Πορτογαλία είναι
πενταπλάσια και αγγίζουν τα
5962.

Μεγενθύνοντας το  διάγραμμα
1, στις 17 Μαρτίου, ακριβώς μία
εβδομάδα μετά την πρώτη εφαρ-
μογή των μέτρων του κλεισίματος
των σχολείων, παρατηρούμε ότι η
καμπύλη η οποία ξεκινούσε και θα
οδηγούσε σε εκθετική μορφή,
«σπάει» και διατηρεί την γραμμι-
κότητα της. Αυτό το «σπάσιμο» εί-
ναι καθοριστικό για την εξέλιξη της
πορείας των κρουσμάτων, γιατί
μας δείχνει ότι δεν πρόκειται να
ακολουθηθεί μία εκθετική τάση,
που θα οδηγούσε σε δυναμική
αύξηση των κρουσμάτων.

Στο διάγραμμα 1 απεικονίζεται
με διακεκομμένη ευθεία, η
«γραμμική τάση» της καμπύλης
της Ελλάδας. Για να υπολογιστεί ο
συντελεστής διεύθυνσης της ευ-
θείας θα έπρεπε να χρησιμοποι-
ηθούν τα δεδομένα από την
πρώτη μέρα εμφάνισης του κο-
ρωνοϊού, στην Ελλάδα. Για να εί-
ναι όμως πιο ρεαλιστικά τα απο-
τελέσματα, μας ενδιαφέρει η
κλίση της ευθείας όπως έχει δια-
μορφωθεί τις τελευταίες 7 ημέρες
όπου το φαινόμενο της διασπο-
ράς είναι σε πλήρη εξέλιξη σε αν-
τίθεση με τις πρώτες μέρες εμφά-
νισης του, που βρισκόταν σε
αρχικό στάδιο.

Συνεπώς για τον υπολογισμό
του συντελεστή διεύθυνσης της
ευθείας, λαμβάνουμε υπ’ όψιν
μας τα δεδομένα από τις 23
Μαρτίου έως και σήμερα και βρί-
σκουμε ότι  έχει την τιμή
λ=74,92. Με την παραδοχή ότι
τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρ-
νηση θα συνεχίσουν να υφίσταν-
ται και οι Έλληνες πολίτες θα συ-
νεχίσουν να τα τηρούν με
ευλάβεια όπως κάνουν μέχρι σή-
μερα, χωρίς να λάβουμε υπ όψιν
όποια νέα κρούσματα προκύ-
ψουν εξαιτίας του επαναπατρι-
σμού Ελλήνων από το εξωτερικό,
τότε αναμένουμε περίπου 75
νέα κρούσματα ανά ημέρα. 

Σύγκριση θανάτων Ελλά-
δας - Πορτογαλίας

Στο επόμενο διάγραμμα 2,
απεικονίζονται οι επιβεβαιωμέ-
νοι θάνατοι λόγω του κορω-
νοϊού σε Ελλάδα και Πορτογα-
λία. Στην Ελλάδα ο πρώτος
θάνατος επιβεβαιώθηκε στις 12
Μαρτίου, ενώ στην Πορτογαλία
στις 18 Μαρτίου. Παρότι στην
Ελλάδα ξεκίνησαν νωρίτερα,
στην Πορτογαλία δυστυχώς οι
θάνατοι έχουν αγγίξει τους 119
ενώ στην Ελλάδα βρίσκονται χα-
μηλότερα στους 38.

Αν και τα θύματα σε απόλυ-
τους αριθμούς είναι λιγότερα
από την Πορτογαλία, το ποσο-
στό θνητότητας, δηλαδή ο αριθ-
μός των θανάτων ως προς τον
αριθμό των κρουσμάτων είναι
σχετικά υψηλά. Για την Ελλάδα εί-
ναι 3,28% ενώ της Πορτογαλίας
είναι στο 1,99%. Παρατηρούμε
ότι το ποσοστό θνητότητας
της Ελλάδας είναι 65% υψη-
λότερο της Πορτογαλίας.

Το δεδομένο αυτό, προς το πα-
ρόν δεν είναι ανησυχητικό, κα-
θώς το Ελληνικό Σύστημα Υγείας,
λειτουργεί κανονικά χωρίς να έχει
φτάσει στα όρια του και είναι πα-
νέτοιμο να δεχθεί μεγάλο αριθμό
νοσούντων. Το υψηλό ποσοστό
θνητότητας κατά πάσα πιθανό-
τητα οφείλεται ότι ο αριθμός
κρουσμάτων στην Ελλάδα είναι
πολύ μεγαλύτερος από αυτόν
που έχει επιβεβαιωθεί. Αυτό έχει
αναφερθεί από τον κ. Τσιόδρα, ο
οποίος έχει κάνει λόγο για πολλά
περισσότερα κρούσματα σε
σχέση με τα επιβεβαιωμένα. Άλ-
λωστε δεν έχει και ιδιαίτερη ση-
μασία κάποιος με απλή συμπτω-
ματολογία να προχωρήσει σε
ανίχνευση κρούσματος αφού
μόνο η μετακίνηση και μεταφορά

του σε νοσοκομείο αυξάνει τις πι-
θανότητες για διάδοση του ϊού,
χωρίς να έχει αξία η επιβεβαίωση
ενός ασυμπτωματικού ασθενούς,
μόνο και μόνο για την κατα-
γραφή και την επιβεβαίωση της
στατιστικής.

Συμπεράσματα
Το κλείσιμο των σχολείων, χώ-

ρων εστίασης, εμπορικά κατα-
στήματα, πάρκα κλπ, εμπόδισε
σημαντικά την διάδοση του κο-
ρωνοϊού. Η εξέλιξη της πορείας
των κρουσμάτων ένα μήνα μετά
την έναρξη του φαινομένου στην
χώρα μας  φαίνεται γραμμική
που δείχνει ότι η διασπορά του
ϊού δεν δείχνει να παίρνει ανεξέ-
λεγκτες διαστάσεις όπως σε άλλες
χώρες.

Ο περιορισμός των μετακινή-
σεων και η απαγόρευση συνα-
θροίσεων αλλά και η  εφαρμογή
τους σε γενικές γραμμές από τους
πολίτες, συνεχίζει να διατηρεί σε
γραμμική άνοδο τα νέα κρού-
σματα, αποφεύγοντας την εκθε-
τική άνοδο.

Η πιστή τήρηση των αυστηρών
μέτρων, όπως και το κλείσιμο των

συνόρων είναι αναγκαία και απα-
ραίτητα καθώς οποιαδήποτε χα-
λάρωση πριν την έναρξη της στα-
θερής μείωσης του ρυθμού νέων
κρουσμάτων στις γειτονικές μας
χώρες, θα μπορούσε να αποβεί
μοιραία για την εξέλιξη της πο-
ρείας του SARS-CoV-2 στην χώρα
μας.

Ο κορωνοϊός αποτελεί την
πρώτη παγκόσμια επιδημία του
21ου αιώνα, η οποία έχει επιφέρει
χιλιάδες θανάτους και έχει προκα-
λέσει κατάρρευση στο σύστημα
υγείας ανεπτυγμένων χωρών. Κα-
θώς δεν υπάρχει ακόμα το φάρ-
μακο για τον ϊο αυτόν, όπως ούτε
το εμβόλιο να μας προστατεύει, ο
καλύτερος τρόπος προφύλαξης
είναι: Μένουμε σπίτι.

*Ο Παπαδάκης Χάρης είναι
Φυσικός Msc, Υπ. Δρ. Πολυτεχνείου
Κρήτης -Εργαστήριο Ανάλυσης Δε-
δομένων & Πρόβλεψης ΜΠΔ

* Ο Ατσαλάκης Γιώργος είναι
Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου
Κρήτης, Οικονομολόγος – Εργαστή-
ριο Ανάλυσης Δεδομένων & Πρόβλε-
ψης ΜΠΔ

Του Χάρη Παπαδάκη και του Γιώργου Ατσαλάκη Πίνακας 1. Στοιχεία Ελλάδας, Πορτογαλίας
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Ψάχνοντας τον εχθρό

Στην αρχή ήταν απλά μια είδηση όπως συμβαίνει
συνήθως, όχι ευχάριστη βέβαια, για ένα γεγονός που
λάμβανε χώρα κάπου αλλού, κάπου μακρυά από εμάς.
Έκανε την εμφάνισή του ένας απειροελάχιστος οργανι-
σμός που δεν διακρίνεται «δια γυμνού οφθαλμού».
Γρήγορα έγινε αντιληπτό πως ήρθε με άγριες διαθέ-
σεις, όπως ένα τσουνάμι που δεν έχει συγκεκριμένη
κατεύθυνση, πάει από εδώ και από εκεί, με μοναδική
προτίμηση τον άνθρωπο  οποιασδήποτε φυλής και
οποιουδήποτε χρώματος. Είναι επικίνδυνος, είναι αό-
ρατος, ταξιδεύει από χώρα σε χώρα χωρίς εισιτήριο,
είναι πονηρός γιατί δεν μας δημιουργεί κάποιο
ενοχλητικό σύμπτωμα ώστε να τον απομακρύνομε από
πάνω μας, οπλισμένος με ένα DNA πολλαπλασιαστικό
μόνο αν πείσει κάποιον ανθρώπινο οργανισμό να τον
προσλάβει «αμισθί» ή να τον φιλοξενήσει για ένα μι-
κρό χρονικό διάστημα, για λίγες μέρες.  Αυτός ο μικρο-
οργανισμός αν δεν καταφέρει να ζήσει  αυτή την ζε-
στή φιλοξενία σε κάποιον από εμάς , μαύρη του η
μοίρα, σε λίγες μέρες αποδημεί εις Κύριον. Αν όμως
βρεθεί  ενώπιον του ανθρώπου, κακιά η ώρα του αν-
θρώπου και συμφορά του καθώς  το μικροσκοπικό
αυτό πραγματάκι χωρίς να του ζητήσει την άδεια, χω-
ρίς  καν να τον ρωτήσει, εισχωρεί μέσα του με αυθά-
δεια μιας και εμείς « διαθέτομε» ανοικτές πόρτες και
παράθυρα. Βρε άνθρωπέ μου κάνε λίγο πιο πέρα και
άφησέ το να σε προσπεράσει.  Α! συγνώμη δεν θα το
είδες αφού βέβαια είναι αόρατο.  Κάτ ι όμως πρέπει
να σκαρφιστείς ώστε να μπορείς να τον αποφεύγεις,
διότι πολλαπλασιαζόμενο  μέσα στον οργανισμό σου
καταστρέφει το ανοσοποιητικό σου σύστημα και τότε
«κλάψε χαράλαμπε».

Ο άνθρωπος ζει σε κοινωνίες  και είναι το μοναδικό
ον που διαθέτει τον τελειώτερο στον πλανήτη μας εγ-
κέφαλο, με υψηλό επίπεδο εξέλιξης στις επιστήμες και
την τεχνολογία, θα φοβηθεί ένα αόρατο πραγματάκι;
Κι όμως λόγω του μικροσκοπικού μεγέθους του ο άν-
θρωπος δεν δίνει την πρέπουσα σημασία και ας
ακούει ότι αυτό το αόρατο πραγματάκι   έχει την ικα-
νότητα να τον στείλει  σε τόπο χλοερό...                                                                                    

Η Πολιτεία μας ανέλαβε και συνέλαβε, με την εξειδι-
κευμένη ομάδα των Γιατρών μας, έγκαιρα το σχέδιο
διάσωσης  του ανθρώπινου πληθυσμού της χώρας
μας.  Παρ’όλη όμως  την κινητοποίηση και τα μέτρα
που επέβαλε, τις συμβουλές που  καθημερινά μεταδί-
δουν τα ΜΜΕ και τις οποίες  πρέπει να ακολουθούμε,
αυτό το μικροσκοπικό πραγματάκι κατώρθωσε να δη-
μιουργήσει πάρα πολλά ανθρώπινα θύματα, αρκετά
των οποίων τελικά έχασαν τη ζωή τους στη μάχη μαζί
του. Μπορούμε ακόμα να φανταστούμε, πόσα θύματα
θα θρηνούσαμε εάν δεν είχαν ληφθεί και που συνεχί-
ζουν να λαμβάνονται,  τα δέοντα μέτρα, αφού ακόμα
δεν γνωρίζομε ποιο θα είναι το τελευταίο θύμα.   Αν το
καλοσκευτεί κανείς, αυτό το πραγματάκι το μικροσκο-
πικό, το αόρατο στο μάτι μας, εάν δεν το
εξαφανήσουμε εμείς  από προσώπου γης, είναι ικανό
να ανανεώσει κυριολεκτικά τον ανθρώπινο  πληθυσμό
του πλανήτη γη.
Η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξαρτάται από την
προσοχή και σοβαρότητα  που θα επιδείξουμε, γιατί
στην αποτροπή αυτού του κινδύνου, συμβάλλομε όλοι
μαζί, πειθαρχούντες και πειθαρχούμενοι, ώστε να ξε-
περάσουμε αυτόν τον μεγάλο τον μέγιστο κίνδυνο.

* Ο Γιώργος Λυδάκης  είναι φαρμακοποιός                                                                      

Η καθημερινότητα όλων μας έχει
αλλάξει δραματικά και φαίνεται ότι
βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, κα-
θώς τα περιοριστικά μέτρα έχουν
χρονικό ορίζοντα ενός τουλάχιστον
μήνα. Υιοθετώντας για την ασυνήθι-
στη αυτή εμπειρία, μια διαφορετική

οπτική, μπορούμε να αντιληφθούμε
και να αξιοποιήσουμε τα θετικά της
στοιχεία. Κάθε δύσκολη κατάσταση
κρύβει μία ευκαιρία, αν είμαστε σε
θέση να την αδράξουμε, αφού δώ-
σουμε στον εαυτό μας το χρόνο που
χρειάζεται για να αποδεχτεί τη νέα
κατάσταση.

Αν είμαστε ειλικρινείς με τον
εαυτό μας, οφείλουμε να παραδε-
χτούμε ότι  η ανάπαυλα που φέρνει
ο περιορισμός στο σπίτι, είναι κάτι
που το είχαμε ανάγκη σε σωματικό
και ψυχολογικό επίπεδο, με δεδο-
μένο ότι οι καθημερινοί ρυθμοί των
περισσότερων από μας ήταν εξουθε-
νωτικοί. Τα περιοριστικά μέτρα, όσο
αντιφατικό κι αν ακούγεται, μας φέρ-
νουν σε μια κατάσταση ελευθερίας
που προσδιορίζεται από το διαθέ-
σιμο χρόνο, που είχε εκμηδενιστεί
από το γεμάτο πρόγραμμα της κανο-
νικότητας το οποίο μας κρατούσε εγ-

κλωβισμένους σε μια ατέλειωτη λί-
στα υποχρεώσεων, επαγγελματικών
ή μη, που κατάπιναν το χρόνο μας.
Και πίσω από την ελευθερία που
μπορεί να δώσει ο διαθέσιμος χρό-
νος μπορούμε να ανακαλύψουμε
μια άλλη μορφή ελευθερίας, εσωτε-
ρικής, που είναι πέρα από τις εξωτε-
ρικές συνθήκες και προσδιορίζεται
από μας και τη δυνατότητα να κοι-
τάξουμε μέσα μας.

Πράγματι, είναι γεγονός ότι η
αναγκαστική παύση μας δίνει την
ανεκτίμητη ευκαιρία να αλλάξουμε
εστίαση στη σκέψη μας. Από το μέλ-
λον να στραφούμε στο παρόν και
από το έξω στο μέσα. Για να χα-
ρούμε τις στιγμές μας είναι απαραί-
τητο να έχουμε το χρόνο να σταμα-
τήσουμε. Το αίσθημα βιασύνης που
συνόδευε τη ζωή μας, και μας κρα-
τούσε σε εγρήγορση ώστε να προ-
λαβαίνουμε τα πάντα, είχε γίνει δεύ-

τερη φύση μας και μετατόπιζε την
οπτική μας στο μέλλον, στερώντας
μας τη χαρά να ζήσουμε το τώρα
μας. Η ζωή περνούσε χωρίς να το
αντιληφθούμε. Ξοδευόταν στις υπο-
χρεώσεις και δε μας άφηνε ούτε το
χρόνο, ούτε τη διάθεση και την υπο-
μονή για ενδοσκόπηση. Τώρα μπο-
ρούμε να συνειδητοποιήσουμε τα
συναισθήματα, τις πραγματικές μας
ανάγκες, να αξιολογήσουμε και να
βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας,
να υιοθετήσουμε μια περισσότερο
ενσυνείδητη και λιγότερο μηχανική
στάση ζωής. 

Από την άλλη, οι παρούσες συν-
θήκες, μας οδηγούν να εκτιμήσουμε
όσα έχουμε αρχίσει να νοσταλγούμε
από την καθημερινότητά μας, και τα
οποία υποτιμούσαμε γιατί τα είχαμε
δεδομένα ή γκρινιάζαμε γιατί μας εί-
χαν κουράσει, και να συνειδητοποι-
ήσουμε την ουσιαστική τους αξία
για τη ζωή μας. Η εργασία, η κοινω-
νικοποίηση, η συνάντηση με φίλους
ή την ευρύτερη οικογένεια, η τή-
ρηση των εθίμων. Τώρα είναι η πιο

πρόσφορη στιγμή να επανεκτιμή-
σουμε και να επαναπροσδιορί-
σουμε τις διαπροσωπικές μας σχέ-
σεις, να συνδεθούμε περισσότερο
με τα άτομα που μας συντροφεύουν
σε αυτό το πρωτόγνωρο μονοπάτι.

Αυτή η περίοδος μπορεί είναι η
καταλληλότερη να φροντίσουμε τον
εαυτό μας με αγάπη, μια πολυτέλεια
που η γεμάτη καθημερινότητα δεν
μας το επέτρεπε. Πόσες φορές δεν
είχαμε εκφράσει την επιθυμία να εί-
χαμε το χρόνο να διαβάσουμε ένα
καλό βιβλίο, να αποκτήσουμε νέες
γνώσεις, να μαγειρέψουμε ένα δια-
φορετικό φαγητό, να ασχοληθούμε
με μια δραστηριότητα που μας εν-
διαφέρει και μας χαλαρώνει, να
ασκηθούμε, να αφιερώσουμε χρόνο
στα πρόσωπα της οικογένειάς μας,
να κάνουμε αλλαγές στο σπίτι ή
απλά να περάσουμε χρόνο χωρίς να
κάνουμε τίποτα. 

Τέλος, από τα σημαντικότερα
οφέλη της παρούσας κατάστασης εί-
ναι η ευκαιρία να διευρύνουμε το
εγώ μας, και να νιώσουμε σύνδεση

με ολόκληρη την ανθρωπότητα με
την οποία μοιραζόμαστε το ίδιο
πρόβλημα. Δεν είναι λίγες οι φορές
που έχουμε νιώσει μοναξιά μέσα
στο πλήθος, που έχουμε αισθανθεί
αποκομμένοι μέσα στους πολλούς.
Και τώρα που είμαστε  απομονωμέ-
νοι στο σπίτι, ξαφνικά βιώνουμε μια
αίσθηση ενότητας με όλη την αν-
θρωπότητα. Είμαστε απομονωμένοι,
αλλά ταυτόχρονα όλοι μαζί. Ο αν-
θρωπισμός μας αφυπνίζεται, οι άλ-
λοι δεν είναι πια ξένοι. Πολλοί από
μας ρίχνουν τον εαυτό τους στον
κίνδυνο για το συνάνθρωπο που δε
γνωρίζουν, γίνονται εθελοντές στα
νοσοκομεία, μέσα στις πιο επικίνδυ-
νες εστίες διασποράς. Η επιστημο-
νική κοινότητα συνεργάζεται στενά,
το κράτος απευθύνεται αμεσότερα
στον πολίτη, περισσότερο οικεία, οι
χώρες αποδεικνύουν την αλληλεγ-
γύη τους με δωρεές τόνων υγειονο-
μικού υλικού. 

* Η Γιάννα Χουρδάκη  είναι 
ψυχολόγος

Πανδημία: ουδέν κακόν αμιγές καλού

Της 
Γιάννας Χουρδάκη

Στο όνειρό μου...
Είδα στον ύπνο μου προχθές, τα μέτρα πως αρθή-
καν
και των κομμάτων οι αρχηγοί, κάθισαν και τα βρή-
καν!
Συγχώρεση ο καθαείς ζητούσε απ’ τον άλλο,
για το κακό που πέρασε η χώρα, το μεγάλο!
Είδα μπροστά στο εικόνισμα, να στέκετ’ ο
Πολάκης... και να προσεύχεται... καλά, να πάει, ο
Μητσοτάκης.
Είδα γιατρούς σε μια γωνιά να κάθονται...
μονάχους, αφήνοντας το ρόλο τους.. σε δημοσιο-
γράφους.
Είδα τη Μάρκελ ξαφνικά, δια του διαλόγου
να υποστηρίζει ευθαρσώς, την έκδοση ομολόγου.
Εβγαλα το συμπέρασμα πως πέρασε η μπόρα
Μα ξύπνησα νωρίτερα... αφου άλλαξε η ώρα!

Ο μεσαρίτης

Διαβάζοντας το τελευταίο άρθρο του Νότη
Μαυρουδή (που εκτός από διακεκριμένος συν-
θέτης είναι και ένας καταξιωμένος αρθρογρά-
φος), το μάτι μου έπεσε στη φράση «η σιωπή
των πόλεων»… Οι πόλεις είναι στο μυαλό μας
αλληλένδετες με το συνωστισμό, την πολυκο-
σμία, την κίνηση και τη φασαρία. Έτσι, η
φράση αυτή φαντάζει σαν «σχήμα οξύμωρο».
Όχι, όμως, πάντα. Μοιραία, στο μυαλό μου
ήρθε η δραματική ταινία του σουηδού σκηνο-
θέτη Ίνγκμαρ Μπέργκμαν (1918-2007), με
τίτλο «Η Σιωπή» (1963). Για όσους δεν έτυχε να
έχουν δει ταινίες του πολυβραβευμένου αυτού
σκηνοθέτη, τουλάχιστον στις περισσότερες, το
σενάριο έχει τέτοια έκταση, που μπορεί να το
αποστηθίσει ένας ηθοποιός μέσου βεληνεκούς,
μέσα σε λίγα λεπτά· δηλ. οι διάλογοι είναι περιο-
ρισμένοι. Στα περισσότερα έργα του, κύριο
ρόλο παίζει η σιωπή και όχι ο λόγος. Κι αυτό,
επειδή ο Μπέργκμαν λειτουργούσε περισσό-
τερο με τη λήψη μιας σκηνής σε πραγματικό
χρόνο, δίνοντας χώρο στη «σιωπή» και αφήνον-
τας το θεατή να οδηγηθεί στα δικά του συμπε-
ράσματα.  Την τεχνική αυτή, αργότερα, ασπά-
σθηκε και ο επίσης διάσημος έλληνας
σκηνοθέτης Θόδωρος Αγγελόπουλος.  Η ταινία
αυτή είχε προκαλέσει μεγάλο σάλο και αντιδρά-

σεις, διχάζοντας τόσο το κοινό, όσο και τη λο-
γοκρισία, που βρέθηκε απροετοίμαστη και αμή-
χανη, μπροστά στην τολμηρή απεικόνιση της
γυναικείας σεξουαλικότητας και στις αισθητικές
προκλήσεις του σκηνοθέτη.

Η Έστερ (Ίνγκριτ Τουλίν), μεταφράστρια και
σοβαρά άρρωστη, ταξιδεύει μέσα σε ένα περί-
που άδειο τραίνο, μαζί με την αδελφή της, την
Άννα και το δεκάχρονο ανιψιό της Γιόχαν, σε
μια άγνωστη και απροσδιόριστη χώρα του
βορρά. Άγνωστο από πού έρχονται, άγνωστος
και ο προορισμός τους… Καμιά τους δεν κατα-
λαβαίνει τη γλώσσα του τόπου και κανείς δεν τις
καταλαβαίνει, γεγονός που επιτείνει την παρου-
σία της «σιωπής», στο έργο. Το τραίνο θα στα-
ματήσει και οι τρεις πρωταγωνιστές θα κατέ-
βουν και θα καταλύσουν σε ένα σχεδόν άδειο
ξενοδοχείο. Μέσα στην αποχαυνωτική ατμό-
σφαιρα του καυτού καλοκαιριού και στους άδει-
ους χώρους του ξενοδοχείου, η «Σιωπή» δημι-
ουργεί μια υπογείως εκρηκτική ατμόσφαιρα,
που γίνεται πιο έντονη, από την περίεργη και
περίπλοκη σχέση ανάμεσα στις δύο γυναίκες…

Η  Έστερ μένει μόνη, έγκλειστη στο δωμάτιό
της, καταφεύγοντας στο αλκοόλ, ανάμεσα στις
νευρικές κρίσεις που την κατέχουν. Αντίθετα, η
Άννα, γεμάτη ζωντάνια και καταπιεσμένη σε-

ξουαλικότητα, επισκέπτεται το μπαρ,
απέναντι από το ξενοδοχείο. Τελικά, γνω-
ρίζει κάποιον άντρα, με τον οποίο αν και δεν
μπορεί ν’ ανταλλάξει λέξη, κάνει έρωτα, στο δω-
μάτιό της, χωρίς να ξέρει, ότι ο δεκάχρονος γιος
της, τους βλέπει με … απορία.  Η «Σιωπή» αφή-
νει το θεατή να ταλαντεύεται ανάμεσα στο
όνειρο και στον εφιάλτη, καθώς προσπαθεί να
εξηγήσει το μίσος που υπάρχει ανάμεσα στις
δύο αδελφές και στην αδυναμία σε κάθε από-
πειρα επικοινωνίας μεταξύ τους. 

Η σιωπή, που κυριαρχεί επιτακτικά στη
«Σιωπή», δίνει αφορμή στο θεατή να δημιουρ-
γήσει τα δικά του ερωτηματικά, τις προσωπικές

του απορίες και να χαθεί στο κενό της αβεβαι-
ότητας, καθώς δεν υπάρχει απάντηση για το
ποια είναι, τελικά, η κεντρική ιδέα στο έργο του
Μπέργκμαν. Η «Σιωπή» ήταν μία τολμηρή εγκε-
φαλική ταινία για την εποχή της, ίσως όμως και
για τους δικούς μας καιρούς, καθώς τα ερωτη-
ματικά και οι απαντήσεις φαίνονται να πλανών-
ται και να χάνονται μέσα στους πολυδαίδαλους
διαδρόμους και στα έρημα δωμάτια ενός σχε-
δόν άδειου ξενοδοχείου, σε μιαν άγνωστη
χώρα με απροσδιόριστη γλώσσα. Δικαιολογη-
μένα, η στιχουργός Σώτια Τσώτου γράφει:

«Πήγα και είδα και του Μπέργκμαν τη Σιωπή,
μα δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει» … που έγινε
τραγούδι με τίτλο «Είμαι η Μαίρη», σε μουσική
Αλέξη Παπαδημητρίου και ερμηνεύτηκε από τη
Μαρινέλλα.

Πολλές οι αναλογίες της ταινίας του Μπέργκ-
μαν, με την εικόνα που έχουν σήμερα πολλές
πόλεις στον κόσμο, αλλά και στη χώρα μας, σε
ό,τι αφορά τη γύμνια των δρόμων και τη
«Σιωπή» της νύχτας. Η πανδημία, κοινή και το
ίδιο απειλητική για όλους μας, οδήγησε στη
λήψη μέτρων «οικειοθελούς» εγκλεισμού, που
μόνο σε φανταστικές περιπτώσεις … ή σε ταινίες
του Μπέργκμαν μπορεί κανείς να συναντήσει. 

Μπορεί ένα έργο όπως η «Σιωπή» να εγκατα-
λείπει το θεατή με πολλά ερωτηματικά και να
τον αφήνει ανικανοποίητο, που δεν έφτασε σε
κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα· όμως, το
βέβαιο είναι πως το έργο είχε πολύ μεγάλη ει-
σπρακτική επιτυχία. Στο σημείο αυτό δεν υπάρ-
χουν ερωτηματικά… Κι αν κανείς διερωτάται
γιατί ένα τέτοιο εγκεφαλικό έργο είχε προσελκύ-
σει τόσο κόσμο ασχέτως κοινωνικής προέλευ-
σης, πολιτικών πεποιθήσεων, ακόμα και θρη-
σκευτικού προσανατολισμού, από όλες τις
ηλικίες… η απάντηση είναι γνωστή. Ήταν όλοι
εκεί –κυρίως- για τη σκηνή, όπου η Έστερ, μόνη

στο δωμάτιό της, αφού κατέβασε μερικές γου-
λιές βότκας, ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, ξε-
κουμπώνει το νυχτικό της και (ενώ ο φακός
εστιάζει, πλέον, στο πρόσωπό της), ο θεατής μέ-
νει με την εντύπωση, ότι εκείνη … αυτοϊκανοποι-
είται! Το ότι όλοι ήταν εκεί για αυτόν ακριβώς
το λόγο (και όχι για το τι θέλει να πει με το έργο
του, ο σκηνοθέτης), επιβεβαιώνεται από το γε-
γονός, ότι μετά από τη σκηνή αυτή, η αίθουσα
–αυτομάτως- σχεδόν αδειάζει, πράγμα που δίνει
την ευκαιρία στους πολυπληθείς ορθίους, να
βρουν και αυτοί –επιτέλους- μια θέση…

Ποιος ξέρει, αν η σκηνή αυτή και η καταλη-
κτική πράξη της Έστερ, ήταν αποτέλεσμα της
«Σιωπής» μιας άγνωστης Πόλης και της ερημιάς
των δρόμων … προσοχή, λοιπόν, μήπως οι ση-
μερινοί, οι αυριανοί και οι μεθαυριανοί έρημοι
δρόμοι, μας οδηγήσουν σε «εκ συμπαθείας»
παρόμοιες καταστάσεις… Ασχέτως με το φαινό-
μενο της σημερινής πανδημίας, εκεί που βρι-
σκόμαστε σήμερα, μας οδήγησαν όλοι αυτοί
που τότε έτρεξαν να δουν  την ταινία … και οι
απόγονοί τους, φυσικά. Προσοχή, λοιπόν! 

Εγώ, πάντως, «νίπτω τας χείρας μου» … πολύ
σχολαστικά και μη ρωτάτε το γιατί!!!

Ep.Peripatitis@gmail.com

Η «Σιωπή» της πόλης…

Του Γιώργου Λυδάκη

06 προεκτασεις.qxp_ΠΟΛΙΤΙΚΟ  30/03/2020  21:19  Page 4



   

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

       

7ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Καραντίνα 6 μηνών σκέφτεται η Βρετανία
Η απομόνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο για να

επιβραδυνθεί η εξάπλωση του κοροναϊού θα
μπορούσε  να συνεχιστεί  για  έξι  μήνες  και  η
χώρα μπορεί να μην επιστρέψει στον κανονικό
τρόπο ζωής μέχρι το φθινόπωρο, δήλωσε ανα-
πληρώτρια κυβερνητική γιατρός. Η αναπληρώ-
τρια  επικεφαλής  ιατρός  για  την  Αγγλία,  Δρ
Jenny Harries, δήλωσε στην καθημερινή συνέν-
τευξη Τύπου της Downing Street την Κυριακή
ότι η αποτελεσματικότητα των σημερινών πε-
ριορισμών θα αναθεωρηθεί στο τέλος της αρ-
χικής περιόδου των τριών εβδομάδων. 

Δηλώσεις
«Αν είμαστε πετυχημένοι, θα έχουμε σπάσει

την κορυφή αυτής της καμπύλης, γεγονός λαμ-
πρό, αλλά δεν πρέπει να ξαναρχίσουμε ξαφ-
νικά τον κανονικό μας τρόπο ζωής», είπε.
«Αυτό θα ήταν αρκετά επικίνδυνο. Αν σταμα-

τήσουμε,  τότε  όλες  οι  προσπάθειές  μας  θα
σπαταληθούν και θα μπορούσαμε να δούμε
μια δεύτερη  κορυφή-έξαρση».  Το  κοινό  έχει
κληθεί να σταματήσει όλα τα μη βασικά ταξί-
δια, να εργαστεί από το σπίτι εάν είναι δυνατόν
και  να  περιορίσει  την  άσκηση σε  μια  βόλτα
έξω, από μια φορά τη μέρα. «Πρέπει να διατη-
ρήσουμε αυτά που κάνουμε τώρα και στη συ-
νέχεια να είμαστε σε θέση να ελπίζουμε ότι θα
προσαρμόσουμε μερικά από τα μέτρα κοινω-
νικής  απομάκρυνσης  και  θα  μας  επαναφέ-
ρουμε σταδιακά στην κανονικότητα», δήλωσε
η Harries.
«Έτσι σκέφτομαι τρεις εβδομάδες για αναθε-

ώρηση. Με περίπου τρεις έως έξι μήνες ιδα-
νικά, και πολύ αβεβαιότητα σε αυτό, αλλά στη
συνέχεια να δούμε σε ποιο σημείο μπορούμε
πραγματικά να επανέλθουμε στο φυσιολογικό.
Είναι πιθανό ότι θα μπορούσε να προχωρήσει
περισσότερο από αυτό».
Η ημερήσια συνέντευξη Τύπου ήταν υπό την

ηγεσία  του  υπουργού  Εξωτερικών  κ.  Robert
Jenrick, ο οποίος δήλωσε ότι οι περιορισμοί θα
αναθεωρηθούν το Πάσχα.
Η πιθανότητα των μακροπρόθεσμων κυβερ-

νητικών περιορισμών να προσπαθήσουν να πε-
ριορίσουν την εξάπλωση έρχεται, καθώς ο κα-
θηγητής Neil  Ferguson  του  Imperial College
London,  ένας από  τους  επιδημιολόγους που
συμβουλεύει  την  κυβέρνηση,  δήλωσε  στους
Sunday Times ότι η καραντίνα θα χρειαστεί να
διαρκέσει μήνες.
«Θα  πρέπει  να  διατηρήσουμε  τα  μέτρα

αυτά, κατά τη γνώμη μου, για ένα σημαντικό
χρονικό  διάστημα,  πιθανώς  μέχρι  το  τέλος
Μαΐου, ίσως ακόμη και στις αρχές Ιουνίου. Ο
Μάιος είναι αισιόδοξος », είπε.

Ο Τραμπ θέλει να σταματήσουν 
οι νεκροί στους 200.000
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώ-

νει πως θα έχει γίνει καλή δουλειά εάν οι Αρχές
καταφέρουν να συγκρατήσουν τον αριθμό των
θυμάτων  από  τον  κοροναϊό  στις  100.000  -
200.000, καθώς οι πιο απαισιόδοξες προβλέ-
ψεις κάνουν λόγο για 2.2 εκατομμύρια νεκρούς. 
Ο  Αμερικανός  πρόεδρος  εκτίμησε  κατά  τη

διάρκεια  συνέντευξης  Τύπου  ότι  οι  θάνατοι
εξαιτίας της επιδημίας του κοροναϊού θα φθά-
σουν στην κορύφωσή τους στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες της Αμερικής πιθανόνσε δύο εβδομάδες.

Παρατείνονται οι περιορισμοί
«Οι προβλέψεις λένε ότι η κορύφωση του δεί-

κτη θνησιμότητας θα γίνει μέσα σε δύο εβδο-
μάδες», είπε ο Τραμπ, που παραχώρησε συνέν-
τευξη Τύπου στους κήπους του Λευκού Οίκου.
«Θα μπούμε στον δρόμο της ανάκαμψης» ως
την 1η Ιουνίου, διαβεβαίωσε. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως παρατείνει
ως την 30ή Απριλίου την ισχύ των συστάσεων
που έχει δώσει η κυβέρνησή του για τη λεγό-
μενη κοινωνική αποστασιοποίηση, τον περιορι-
σμό  των  επαφών  για  να  αναχαιτιστεί  η  εξά-
πλωση του SARS-CoV-2, του ιού που προκαλεί
την ασθένεια COVID-19. Αρχικά ο στόχος ήταν
τα μέτρα περιορισμού  να αρθούν  το Πάσχα
των καθολικών, τη 12η Απριλίου.

Τι προσφέρουν οι ξενοδόχοι στα νοσοκομεία
Στην πρώτη γραμμή για την ενίσχυση της δη-

μόσιας υγείας βρίσκεται ο τουριστικός τομέας, με
τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρή-
σεων να ανακοινώνει μία πρώτη σειρά δράσεων
και ενεργειών του συνδέσμου και εταιρειών με-
λών του, στοχεύοντας σε μία γενικευμένη κινητο-
ποίηση του ελληνικού τουρισμού.  Συγκεκριμένα,
ο ΣΕΤΕ ανακοινώνει τις εξής προσφορές των με-
λών του:
- Δωρεά 7 συσκευών αναπνευστήρων ΜΕΘ

για ενήλικες, παιδιά και νεογνά, από τον ΣΕΤΕ,
αξίας 140.000 ευρώ.
- Δωρεά 10 αναπνευστήρων ΜΕΘ για ενήλικες,

παιδιά και νεογνά, από τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών, αξίας 200.000 ευρώ.
- Δωρεά ύψους 150.000 ευρώ της εταιρείας

ΛΑΜΨΑ σε  ιατρικό  εξοπλισμό,  καθώς  και  επι-
πλέον 150.000 ευρώ δωρεά της Laskaridis Ship-
ping  μέσω  της Ένωσης  Ελλήνων  Εφοπλιστών.
- Δωρεά 5 αναπνευστήρων ΜΕΘ για ενήλικες,

παιδιά και νεογνά, από τον Όμιλο Electra Hotels
& Resorts, αξίας 100.000 ευρώ.
- Δωρεά της εταιρείας Goldair, ύψους 100.000

ευρώ, που θα διατεθεί σε υγειονομικό υλικό και
προμήθεια ειδικών κλινών εντατικής θεραπείας.
- Δωρεά 3 συσκευών αναπνευστήρων ΜΕΘ

για ενήλικες, παιδιά και νεογνά, από την εταιρεία
Golf Residences A.E., με διακριτικό τίτλο PHĀEA

RESORTS, αξίας 60.000 ευρώ, για Νοσοκομείο
της Κρήτης που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες
αρχές.
- Δωρεά 30.000 ευρώ από την Atrium Hotels

A.E., για προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού.
- Δωρεά για ενίσχυση του εξοπλισμού Μονά-

δων Εντατικής Θεραπείας, από το Ίδρυμα «Κα-
πετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου».
- Δωρεά ύψους 100.000 ευρώ, από τον Όμιλο

Ιωάννου (Intercontinental, Yes Hotels), μέσω του
ΣΕΤΕ, για την κάλυψη αναγκών που θα οριστούν
από την Πολιτεία.

Η προσπάθεια συνεχίζεται και οι επιχειρήσεις
των οποίων οι ενέργειες συνεισφοράς ξεκινούν
τώρα, ή θα ξεκινήσουν στο άμεσο μέλλον, θα
συμπεριλαμβάνονται στις νέες ανακοινώσεις του
ΣΕΤΕ, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Δωρεές και για την ενίσχυση των νοσοκο-
μείων της Κρήτης

Ειδικά  διαμορφωμένο  αεροσκάφος  της  Ae-
gean, το οποίο μετέφερε από την Κίνα μεγάλη
ποσότητα υγειονομικού υλικού (1,7 εκατομμύρια
μάσκες) δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση και Ελλή-
νων Εφοπλιστών, προσγειώθηκε τα ξημερώματα
στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Με σειρά πτήσεων που αναμένεται να ολοκλη-

ρωθούν μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με κυ-
βερνητική ενημέρωση, έχει προγραμματιστεί να
φτάσουν στη χώρα μας πάνω από 13 εκατομμύ-
ρια απλές χειρουργικές μάσκες και υλικά ατομι-
κής  προστασίας,  όπως  εξειδικευμένες  μάσκες,
στολές και ασπίδες προσώπου. Πρόκειται για τη
μεγαλύτερη ως  τώρα μεταφορά υγειονομικού
υλικού από την Ελλάδα που προέρχεται από δω-
ρεές. Η μεταφορά του υλικού από την Κίνα στην
Αθήνα γίνεται με πτήσεις ειδικά διαμορφωμένων
αεροσκαφών της Aegean αλλά και πτήσεις Cargo.
Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τουλάχιστον
άλλες τρεις πτήσεις που έχουν μισθωθεί από τους
δωρητές και μεταφέρουν υγειονομικό υλικό.
Το κόστος της προμήθειας, αλλά και της μετα-

φοράς του υλικού στην Ελλάδα, καλύπτεται κυ-
ρίως από δωρεές ιδρυμάτων και εταιρειών. Η με-
ταφορά του υλικού γίνεται από την πόλη Τιεντσίν
της Κίνας. Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί η
δωρεά 11  τόνων υγειονομικού υλικού από  τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η προμήθεια 5 τό-
νων χλωροκίνης από την Ινδία και η πτήση της Air
China, η οποία μετέφερε προ ημερών στην Ελ-
λάδα από την Κίνα ως δωρεά 1.200.000 μάσκες
και υγειονομικό υλικό.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται 13 εκατ.
απλές χειρουργικές μάσκες και υλικά 
ατομικής προστασίας 

Κ
αλή  είναι  η  κλινική  ει-
κόνα του 58χρονου ιε-
ρέα,  κατοίκου  του Δή-
μου Αμαρίου, ο οποίος
νόσησε  από  κοροναϊό

και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρε-
θύμνου, ενώ αρνητικά ήταν τα τεστ
στα οποία υπεβλήθη το στενό οικο-
γενειακό του περιβάλλον.

“Να δείξουμε 
υπεύθυνη στάση”
Για αναμενόμενη εξέλιξη μετά την

επιβεβαίωση του πρώτου ασθενούς
με κοροναϊό στον νομό Ρεθύμνου
κάνει λόγο η αντιπεριφερειάρχης Ρε-
θύμνης, Μαρία Λιονή, γνωστοποι-
ώντας πως «και άλλοι συνάνθρωποί
μας  στο  νησί  μας  έχουν  νοσήσει.
Χρειάζεται  να  επιδείξουμε  ψύ-
χραιμη  και  υπεύθυνη  στάση. Μέ-
νουμε σπίτι και ακολουθούμε πιστά
τις οδηγίες των ειδικών αναφορικά
με την τήρηση των κανόνων υγιει-
νής και των απαιτούμενων αποστά-
σεων. Σεβόμαστε τον συνάνθρωπο
και τον τιτάνιο αγώνα του ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού και

πρώτα από όλα δεν ξεχνάμε ότι οι
νοσούντες  δεν  είναι  “θύτες” αλλά
θύματα, που χρήζουν της συμπαρά-
στασής μας,  γιατί στη δυσάρεστη
θέση τους μπορεί αύριο να βρίσκε-
ται ο οποιoσδήποτε από εμάς».
Η  κ.  Λιονή  ενημερώνει  παράλ-

ληλα ότι ως Περιφερειακή Ενότητα
Ρεθύμνης  και  μέσω  της  αρμόδιας
Υπηρεσίας,  της Διεύθυνσης Δημό-
σιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας,
ακολουθούνται  πιστά  «το  πρωτό-
κολλο ενδεδειγμένων ενεργειών του

ΕΟΔΥ και σε συνεργασία με όλους
τους συναρμόδιους φορείς, την 7η
ΥΠΕ, το Νοσοκομείο Ρεθύμνου και
τον  οικείο  Δήμο  κάνουμε  όλες  τις
απαραίτητες ενέργειες για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας. Εύχο-
μαι καλή δύναμη σε όλους μας και
στους  νοσούντες  ταχεία  ανάρ-
ρωση».
Από την πλευρά του ο δήμαρχος

Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός κά-
νει λόγο για δύσκολες ώρες που δια-
νύουμε, όλοι, μετά και την επιβεβαί-

ωση του πρώτου κρούσματος του
κοροναϊού στην περιοχή του δήμου
του. «Δεν υπάρχει κανένα περιθώ-
ριο  για  εφησυχασμό.  Ευχόμαστε
στον ασθενή μας άμεση  και  καλή
ανάρρωση.  Οφείλουμε  να  επιδεί-
ξουμε την ατομική μας υπευθυνό-
τητα,  την  αλληλεγγύη  μας  και  να
εφαρμόζουμε  πιστά  τους  κανόνες
και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανι-
σμού Δημόσιας  Υγείας.  Ζητώ από
όλους σας να αποφύγετε τις άσκο-
πες μετακινήσεις και να εφαρμόζετε
σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής.
Πάνω απ’  όλα  βέβαια ΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ. Ο αόρατος αυτός εχθρός εί-
ναι παντού. Για τον λόγο αυτό ο κα-
θένας από εμάς πρέπει να συμβάλει
ώστε να σπάσει η αλυσίδα μετάδο-
σής του, εφαρμόζοντας πιστά τα μέ-
τρα και τις οδηγίες της Πολιτείας».
Ο Δήμος Αμαρίου, σύμφωνα με

σχετική ενημέρωση, έχει προετοιμα-
στεί και διαθέτει μηχανισμό για να
βοηθήσει δημότες που ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες για ζητήματα όπως
αγορά  φαρμάκων,  προμήθεια  ει-
δών πρώτης ανάγκης κ.λπ.

Αρνητικά τα δείγματα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος

ΠΑΓΝΗ

Μέτρα προστασίας ζητούν οι εργαζόμενοι
Την άμεση λήψη μέτρων προστασίας των εργα-

ζομένων στις δημόσιες μονάδες Υγείας ζητά το
Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, που οργανώ-
νει συμβολική διαμαρτυρία σήμερα στις 12.30
στην πύλη του νοσοκομείου. Στην ανακοίνωσή
τους  μεταξύ  άλλων  αναφέρουν:  “Για  άλλη  μια
φορά οι εργαζόμενοι στο μεγαλύτερο δημόσιο νο-
σοκομείο της Κρήτης καλούμαστε να δώσουμε τον
καλύτερο εαυτό μας για  την αντιμετώπιση  των
κρουσμάτων κοροναϊού σε συνθήκες χρόνιων ελ-
λείψεων σε προσωπικό και εξοπλισμό και αυξανό-
μενης εντατικοποίησης, με αλλεπάλληλες βάρδιες
και εφημερίες, με πολλά χρωστούμενα ρεπό και
μέρες κανονικής άδειας. Τη στιγμή που δίνουμε
καθημερινά  αυτή  τη  κρίσιμη  μάχη  και  ενώ  το
Υπουργείο Υγείας, η διοίκηση της ΥΠΕ και η διοί-
κηση του ΠΑΓΝΗ προσπαθούν να μας καθησυχά-
σουν δεν μπορεί κανείς να μην επισημάνει ότι:

• Παρόλο που δουλεύουμε σε φοβερά ανθυγι-
εινές συνθήκες, εκτεθειμένοι σε βιολογικούς, χημι-
κούς και φυσικούς παράγοντες κινδύνου, όπως
αποδεικνύεται περίτρανα και από την τρέχουσα
επιδημία  (πανελλαδικά  ογδόντα  εργαζόμενοι
έχουν νοσήσει και τουλάχιστον τετρακόσιοι έχουν
τεθεί σε καραντίνα), η κυβέρνηση πεισματικά αρ-
νείται να εντάξει όλους τους υγειονομικούς στα
ΒΑΕ.
• Είναι αυτονόητο ότι το προσωπικό που παρέ-

χει τις υπηρεσίες του με αυτοθυσία, φιλότιμο και
υπερπροσπάθεια πρέπει να προστατεύεται επαρ-
κώς και συνεχώς με τα απαραίτητα μέσα, ώστε να
μην χρειαστεί να λείψει από το «πεδίο της μάχης»
και να μη γίνει φορέας διασποράς στους υπόλοι-
πους ασθενείς και το συγγενικό περιβάλλον. 
Συγχρόνως πρέπει επίσης να εκπαιδεύεται κα-

τάλληλα. Παρόλ’ αυτά καθημερινά οι ελλείψεις σε

στοιχειώδη μέσα ατομικής προστασίας για μας και
για τους ασθενείς μας είναι κραυγαλέες. 
Οι προστατευτικές μάσκες δίνονται «με το στα-

γονόμετρο», ενώ οι δηλώσεις στα ΜΜΕ για δω-
ρεές 1 εκατομμυρίου μασκών πανελλαδικά καλύ-
πτουν  ανάγκες  λίγων  ημερών.  Του  λόγου  το
αληθές των παραπάνω αναγνωρίζει έμμεσα και ο
ΕΟΔΥ όταν κάνει λόγο για τη «χρήση του εξοπλι-
σμού ατομικής προστασίας σε περίπτωση ελλεί-
ψεων» παρόλο που οι συστάσεις του όμως ξεκά-
θαρα αποδυναμώνουν την ασπίδα προστασίας
των υγειονομικών. 
Σχετικά με τις προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτι-

κού και λοιπού προσωπικού που εξαγγέλλονται,
αυτές αφορούν 2ετείς συμβάσεις και ΔΕΝ ΕΠΑΡ-
ΚΟΥΝ για να καλύψουν έστω προσωρινά παρά
ένα μικρό μέρος των χιλιάδων κενών οργανικών
θέσεων”. 

Η Κίνα πρώτη μπήκε στην περιπέ-
τεια του κοροναϊού και πρώτη βγαί-
νει. Συνεπώς, είναι αυτή που καλεί-
ται  να  αντιμετωπίσει  πρώτη  το
μεγάλο στοίχημα, με το οποίο θα έλ-
θουν αντιμέτωπες και οι άλλες χώρες
αργότερα: Πώς να επιστρέψει στην
κοινωνική και οικονομική κανονικό-
τητα, κρατώντας υπό έλεγχο τη νόσο
Covid-19 και μη διακυβεύοντας ένα
νέο επιδημικό κύμα.
Σήμερα,  η  ζωή  έχει  επιστρέψει

σχεδόν στους κανονικούς ρυθμούς
της στην Κίνα. Τα καταστήματα, τα
εστιατόρια, τα μπαρ, τα γραφεία και
τα εργοστάσια είναι ανοιχτά και η
βιομηχανική δραστηριότητα εμφα-
νίζει  ανοδική  τάση,  ενώ  η  κίνηση
στους δρόμους έκανε ξανά την εμ-
φάνισή της. Πάνω από τα τρία τέ-
ταρτα των εργαζομένων της χώρας
εκτιμάται ότι έχουν γυρίσει στις δου-
λειές  τους,  σύμφωνα  με  το  «Sci-
ence».  Στην  επαρχία  Χουμπέι  και
στην πρωτεύουσα της Γουχάν, από
όπου  όλα  ξεκίνησαν,  υπάρχουν

ακόμη περιοριστικά μέτρα, όμως και
εκεί  αναμένεται  να αρθούν στις  8
Απριλίου. 
Η Κίνα, που εμφανίζεται να έχει

μηδενίσει  πια  τα  εγχώρια  κρού-
σματα και να έχει μόνο εισαγόμενα,
φαίνεται πως κατάφερε το ακατόρ-
θωτο: Να βάλει απολύτως «φρένο»
στον κοροναϊό SARS-CoV-2. Στις 18
Μαρτίου  η  χώρα  ανέφερε  για
πρώτη  φορά  μηδενικά  εγχώρια

κρούσματα και από τότε μόνο έξι εγ-
χώριες λοιμώξεις έχουν καταγραφεί
-τουλάχιστον επισήμως- και από αυ-
τές  μόνο  μία  στη  Γουχάν.  Συγκρι-
τικά, περισσότερα από 500 εισαγό-
μενα  κρούσματα  (επιβάτες
αεροπλάνων) έχουν αναφερθεί από
τις 18 Μαρτίου. Γι’ αυτό, άλλωστε,
τα  μεσάνυχτα  της  Παρασκευής  η
Κίνα  απαγόρευσε  ουσιαστικά  την
αεροπορική είσοδο όλων των ξένων,

ενώ όλοι οι Κινέζοι που επιστρέφουν
στην  πατρίδα  τους  θα  μπαίνουν
πλέον  σε  καραντίνα  δύο  εβδομά-
δων, είτε έρχονται αεροπορικά είτε
διά ξηράς. Το μεγάλο ερώτημα -που
αφορά όλες τις χώρες τελικά- είναι:
Μπορεί η Κίνα να διατηρήσει αυτήν
την  κατάσταση,  δηλαδή  να  βάλει
ξανά στο «φουλ» τις μηχανές της και
ο  ιός να μην «σηκώσει κεφάλι» εκ
νέου; Σε όλον τον κόσμο, κυβερνή-
σεις και επιστήμονες υπεύθυνοι για
τη δημόσια υγεία παρακολουθούν
στενά την πορεία της μεγάλης ασια-
τικής χώρας. Ελάχιστοι στη Δύση πι-
στεύουν ότι ο ιός εξαφανίστηκε τε-
λείως  στην  Κίνα.  Μεταξύ  άλλων,
επειδή η Εθνική Επιτροπή Υγείας της
χώρας  δεν  καταγράφει  ως  κρού-
σματα όσους ανιχνεύονται  θετικοί
για τον ιό, αλλά δεν έχουν συμπτώ-
ματα. Ενώ και οι τοπικές Αρχές πιθα-
νώς δεν αναφέρουν νέες λοιμώξεις
για  να φανούν  ότι  καλύπτουν  τον
κρατικό στόχο των μηδενικών εγχώ-
ριων κρουσμάτων.

Η Ισπανία ξεπέρασε και τα κρούσματα της Κίνας
Στην Ισπανία ο συνολικός αριθμός των κρου-

σμάτων ανήλθε σήμερα σε 85.195 από 78.797
την Κυριακή, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της
χώρας, καθώς τα κρούσματα συνολικά ξεπέρα-
σαν  στον  αριθμό  αυτά  της  Κίνας,  που  ήταν
81.470.
Άλλοι 812 νέοι θάνατοι κατεγράφησαν σε μια

ημέρα  καθώς  από  τον  συνολικό  αριθμό  των
6.528 νεκρών μέχρι την Κυριακή, σήμερα ανέρ-
χονται σε 7.340 στο σύνολό τους. 

Εθνικό πένθος
Στη Μαδρίτη, όπου έχουν καταγραφεί σχεδόν

οι μισοί από τους συνολικούς θανάτους, οι ση-
μαίες ανυψώθηκαν κατά το ήμισυ, καθώς οι Αρ-
χές κήρυξαν επίσημο πένθος.
Οι αρχές εντείνουν επίσης τα έκτακτα μέτρα

προκειμένου  να  ανασχεθεί  η  περαιτέρω  δια-
σπορά της πανδημίας.

Στα «όριά του» το σύστημα υγείας
Μόνο  οι  εργαζόμενοι  στα  νοσοκομεία,  τα

φαρμακεία, την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
και άλλες βασικές βιομηχανίες υποχρεούνται να
εργάζονται μέχρι το τέλος του Πάσχα, στα μέσα
Απριλίου, ενώ οι υπόλοιποι έχουν κληθεί να μει-
ώσουν τις δραστηριότητές τους σε επίπεδο Σαβ-
βατοκύριακου.
Τουλάχιστον  έξι από  τις  17 περιφέρειες  της

Ισπανίας βρίσκονται στο όριο των κλινών ΜΕΘ
και  άλλες  τρεις  βρίσκονται  κοντά  στο  να  μην
έχουν άλλη διαθεσιμότητα, ανέφεραν οι Αρχές,
ενώ συνεχίζεται η γρήγορη κατασκευή των νο-
σοκομείων.

Τι έφερε η Aegean από την Κίνα

Παρατείνονται τα μέτρα στην Αμερική

Νέα έξαρση φοβούνται στη Βρετανία

Η πανδημία του κοροναϊού συνεχίζει να θερίζει
την Ισπανία μέρα με τη μέρα με τον αριθμό
των νεκρών να συνιστά μια ανείπωτη τραγωδία

Η κανονικότητα επιστρέφει στην Κίνα

Ο ΙΕΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Δεν μετέδωσε τον ιό
στο στενό του περιβάλλον

Τα καταστήματα, τα εστιατόρια, τα μπαρ, τα γραφεία και τα εργοστάσια
είναι ανοιχτά και η βιομηχανική δραστηριότητα εμφανίζει ανοδική
τάση, ενώ η κίνηση στους δρόμους έκανε ξανά την εμφάνισή της

07.qxp_Layout 1  30/03/2020  21:11  Page 1



ΡΕΠΟΡΤΑΖ8 ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Έφτιαξαν τρισδιάστατες μάσκες
Ένα σημαντικό σύμμαχο στη δύσκολη μάχη

ενάντια στον κοροναϊό απέκτησε το δημόσιο σύ-
στημα υγείας στην Κρήτη. 

Το Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντί-
στροφης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής της Σχο-
λής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου, παρέδωσε τις πρώτες περίπου 20
τρισδιάστατα εκτυπωμένες προστατευτικές μά-
σκες προσώπου (full face shield) στο ιατρικό/νο-
σηλευτικό προσωπικό των Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρα-
κλείου και του ΠΑΓΝΗ, των δύο μεγάλων νοσοκο-
μείων του Ηρακλείου, μετά από συνεννόηση με
τον καθηγητή κ. Γεωργόπουλο Δημήτρη, Διευ-
θυντή της ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ και την ιατρό της
ΜΕΘ του Βενιζελείου νοσοκομείου Ηρακλείου, κ.
Ηλιάνα Χαραλάμπους. 

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με την
τεχνολογική υποδομή και την τεχνογνωσία που
διαθέτει, συμβάλλει στη δύσκολη κατάσταση που
περνάει η χώρα μας, λόγω της πανδημίας του κο-
ροναϊού, με την κάλυψη των αναγκών στην Περι-
φέρεια Κρήτης σε προστατευτικές μάσκες προσώ-
που για το ιατρικό / νοσηλευτικό προσωπικό των
ΜΕΘ και των ΤΕΠ των νοσοκομείων της Κρήτης,
σε συνεννόηση με τη ΔΥΠΕ Κρήτης. 

Η δυναμικότητα κατασκευής των προστατευτι-
κών μασκών προσώπου (full face shield) από το
Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστρο-
φης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής της Σχολής

Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ, είναι περίπου 250 μά-
σκες την εβδομάδα. Η παράδοση των μασκών
αυτών από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστή-
μιο στην Περιφέρεια Κρήτης και τη ΔΥΠΕ Κρήτης,
που θα αναλάβουν τη διανομή τους στα νοσοκο-
μεία της Κρήτης, αναμένεται να ολοκληρωθεί
μέσα στην επόμενη βδομάδα. 

Οι προστατευτικές μάσκες προσώπου για το ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εκτυπώθηκαν
τρισδιάστατα, χρησιμοποιώντας ως υλικό εκτύπω-
σης το πολυγαλακτικό οξύ (PLA), ένα βιοσυμβατό
και πιστοποιημένο πολυμερές, το οποίο αποστει-
ρώνεται εύκολα, ενώ χρησιμοποιείται ευρέως
στην ιατρική, στη βιοϊατρική και στην εμβιομηχα-
νική. 

Η εργασία υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μη-
χανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανικής
και Εμβιομηχανικής της Σχολής Μηχανικών του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, από επι-
στημονική ομάδα του τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών, αποτελούμενη από τον καθηγητή και
διευθυντή του εργαστηρίου Δρ. Νεκτάριο Βιδάκη,
τον επίκουρο καθηγητή Δρ. Μάρκο Πετούση, τον
υποψήφιο διδάκτορα Μανόλη Βελιδάκη και το με-
ταπτυχιακό φοιτητή Μάνο Πορφυράκη.  Το Ελλη-
νικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τίθεται στη διά-
θεση της Πολιτείας, στηρίζοντας το δημόσιο
σύστημα υγείας και το ιατρικό – νοσηλευτικό προ-
σωπικό που μάχεται κάτω από εξαιρετικά δύσκο-
λες συνθήκες. 

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
ήδη παρέδωσε τις πρώτες περίπου 20
τρισδιάστατα εκτυπωμένες προστατευ-
τικές μάσκες προσώπου στα δύο νοσο-
κομεία του Ηρακλείου

Πρόλαβε τα χειρότερα η Έλλη...
Λίγες ημέρες πριν, οι περισσότεροι έδειχναν

τόσο αμέριμνοι, πήγαιναν σε συναυλίες, σε
πάρτι και παμπ. Σήμερα η εικόνα που επικρατεί
στη Μεγάλη Βρετανία είναι τόσο διαφορετική.

Η Έλλη Κωνσταντίνου, μεταπτυχιακή φοιτή-
τρια Νομικής με υποτροφία στο Cambridge,
πρόλαβε να επιστρέψει στο Ηράκλειο πριν ο πα-
νικός επικρατήσει και στα αεροδρόμια. Ήρθε
στην πόλη μας στις 14 Μαρτίου και οικειοθελώς
τέθηκε σε απομόνωση, έμεινε μακριά από τους
δικούς της σε έναν άλλο χώρο στο σπίτι τους.
Με δεδομένη την κατάσταση με τον κοροναϊό,
θέλησε να προστατεύσει τους οικείους της και
τήρησε ευλαβικά την απόφασή της να παραμεί-
νει σε καραντίνα, αν και δεν είχε κανένα ύποπτο
σύμπτωμα.

Στο ταξίδι της, υπήρχε αρκετός κόσμος στο
αεροδρόμιο στο Heathrow, ενώ χρειάστηκε μία
ώρα για να ολοκληρωθεί ο προσωπικός της
έλεγχος. Δε συνάντησε, όμως, εικόνες με στοι-
βαγμένους φοιτητές και, γενικότερα, ταξιδιώτες
που περιμένουν ώρες για να ανέβουν στο αε-
ροπλάνο και να φτάσουν επιτέλους στον προ-
ορισμό τους, όπως είδαμε στη συνέχεια.

Ήταν από τις πρώτες φουρνιές των Ελλήνων
φοιτητών που επέλεξαν να επιστρέψουν και,
όπως αναφέρει, μέχρι σήμερα οι περισσότεροι
έχουν φύγει από τη Μ. Βρετανία, με ελάχιστες
περιπτώσεις ατόμων που είχαν λόγους να πα-
ραμείνουν στην χώρα.

Η Έλλη αναφέρει πως την περίοδο που στην
Ελλάδα λαμβάνονταν αυστηρά μέτρα, η κατά-
σταση στην Αγγλία ήταν πιο χαλαρή, όπως και

στο κολέγιο. Εκείνη, όμως, ανησυχούσε για το
πώς θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας στις
εστίες, όπου ο τρόπος ζωής είναι στην ουσία
κοινοβιακός. Σε δεύτερο χρόνο, άρχισε το
Ίδρυμα να εκδίδει οδηγίες, με τις οποίες, ουσια-
στικά, καλούσε τους φοιτητές του να το εγκατα-
λείψουν. Μία βδομάδα μετά την δική της ανα-
χώρηση, βγήκε η απόφαση να μη γίνονται
μαθήματα, μέχρι τότε όλα λειτουργούσαν κανο-
νικά, τα εργαστήρια, τα εστιατόρια. Όπως λέει,
υπήρξε ολιγωρία στις αντιδράσεις των αρχών
και του Ιδρύματος. Η ίδια, μάλιστα, ήρθε σε αν-
τιπαράθεση με τη διοίκηση του κολεγίου καθώς
ζητούσε ενημέρωση για το τι συμβαίνει και επε-
σήμανε με επιστολή της ότι δεν λαμβάνονται τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

Ενδεικτικά αναφέρει πως ενώ ήδη είχαν ση-
μειωθεί κρούσματα στην χώρα, έγινε ένα πάρτι
στο κολέγιο με τη συμμετοχή 900 ατόμων. Το
μόνο μέτρο που πάρθηκε τότε, ήταν τα φυλλά-
δια για τον κοροναϊό που μοιράζονταν στην εί-
σοδο!

Τις τελευταίες, όμως, ημέρες η κατάσταση
έχει αλλάξει και ο κόσμος, όπως λέει, ευτυχώς εί-
ναι πιο προσεκτικός. Αν και έχει δει εικόνες με
επιβάτες να συνωστίζονται στο μετρό αφού τα
δρομολόγια έχουν αραιώσει. 

Αυτό το διάστημα, προετοιμάζεται για τις εξε-
τάσεις της που θα γίνουν διαδικτυακά και ανα-
μένει ενημέρωση για τις λεπτομέρειες. 

Η Έλλη Κωνσταντίνου ήταν από τους
πρώτους φοιτητές που επέστρεψαν,
τη στιγμή που στη Μεγάλη Βρετανία
διοργανώνονταν πάρτι με εκατοντά-
δες άτομα

Ο Γ. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ “Π”

“Κάθε μέρα και καλύτερα στον αγώνα που δίνουμε”
«Κάθε μέρα είμαστε καλύτερα προετοι-

μασμένοι απέναντι στον κοροναϊό, αλλά ο
αγώνας είναι ακόμα μπροστά μας» υπο-
στηρίζει μιλώντας αποκλειστικά στην «Π» ο
επίκουρος καθηγητής Νοσηλευτικής Δημό-
σιας Υγείας και πρόεδρος του Περιφερει-
ακού Τμήματος Κρήτης, Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδας δρ. Γιώργος Κριτσωτάκης. 

Με απλό, αλλά όχι απλοϊκό λόγο, ο καθη-
γητής απαντά σε βασικές και καθημερινές
ερωτήσεις για τον ιό, λύνει απορίες και
προτείνει λύσεις για το πώς μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της καραν-
τίνας, η οποία φαίνεται πως θα διαρκέσει
για αρκετό διάστημα ακόμα. 

Ερ.: Σε ποια φάση του προβλήματος θα
λέγατε πως βρισκόμαστε στην Ελλάδα;
Πόσο δύσκολος εκτιμάτε ότι θα είναι ο
Απρίλιος;

Απ.: Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη
πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο από έναν
νέο ιό. Ακόμη προσπαθούμε να διερευνή-
σουμε το πώς συμπεριφέρεται και να
βρούμε ασφαλείς και αποτελεσματικές θε-
ραπευτικές προσεγγίσεις, αλλά το κυριό-
τερο, ίσως, ένα εμβόλιο. Τα γρήγορα αντα-
νακλαστικά του Υπουργείου Υγείας και των
εμπλεκόμενων φορέων έχουν βοηθήσει
στο να βρίσκεται η Ελλάδα σε πολύ καλή
κατάσταση συνολικά, αλλά και σε σύγ-
κριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Όμως ο αγώνας είναι μπροστά μας.
Περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες να
επιβεβαιώσουμε ότι τα υπάρχοντα μέτρα
αποδίδουν. 

Ερ.: Σε ποιο επίπεδο ετοιμότητας, επάρ-
κειας υλικών και γνώσης θεωρείτε πως
βρίσκεται η Κρήτη; Υπάρχουν επιπλέον

πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν; 
Απ.: Η προετοιμασία σε αρκετές δομές

υγείας στην Κρήτη ξεκίνησε πολύ νωρίς, με
το που διαφάνηκε η ύπαρξη του νέου ιού.
Αυτό έχει βοηθήσει στο να υπάρχει υψηλό
επίπεδο ετοιμότητας και οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες αξί-
ζουν θερμά συγχαρητήρια για το υψηλό
τους φρόνημα και τις πολλές ώρες εργα-
σίας επιπλέον του ωραρίου τους. Αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πράγματα που
μπορούν να βελτιωθούν. Κάθε μέρα που
περνάει μας βρίσκει καλύτερα οργανωμέ-
νους και προετοιμασμένους, αλλά ο αγώ-
νας είναι μπροστά μας και οφείλουμε να
εμπιστευτούμε τους ανθρώπους που βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή. Μία προσω-
πική μου αγωνία είναι το εάν και σε τι πο-
σοστό θα νοσήσουν μέλη του ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού γιατί αυτό θα
δυσκολέψει τις προσπάθειές μας για την
αντιμετώπιση της πανδημίας. Όσο γνω-
ρίζω, γίνεται σοβαρή προσπάθεια να απο-
κατασταθούν κάποιες ελλείψεις που υπήρ-
χαν σε υλικά και προστατευτικό εξοπλισμό,
και ελπίζουμε για το καλύτερο και σε αυτό
το μέτωπο. Στο επίπεδο της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος κάναμε πολύ μεγάλη κινη-
τοποίηση τις προηγούμενες μέρες έτσι
ώστε αυτήν τη δύσκολη περίοδο οι άνερ-
γοι, αλλά κυρίως οι ετεροαπασχολούμενοι
νοσηλευτές να στελεχώσουν τα νοσοκομεία
μέσα από τις θέσεις του επικουρικού προ-
σωπικού. Ήδη αρκετοί έχουν αναλάβει
υπηρεσία.

Ερ.: Βλέπουμε ότι τα περισσότερα κρού-
σματα είναι άνδρες. Υπάρχει κάποια εξή-
γηση γι’ αυτό; 

Απ.: Κάποιες από τις αρχικές υποθέσεις

ενοχοποιούν το κάπνισμα και άλλες καθη-
μερινές συνήθειες, όπως για παράδειγμα
το ότι οι άντρες τηρούν λιγότερο τους κα-
νόνες υγιεινής. Πρώιμα αποτελέσματα δεί-
χνουν ότι οι καπνιστές έχουν σημαντικά
υψηλότερες πιθανότητες να ανήκουν στην
ομάδα που εκδηλώνει βαρύτερα τη νόσο.
Σε παλιότερες εποχές οι καπνιστές ήταν κυ-
ρίως άντρες, και όχι γυναίκες, και αυτό σε
κάποιο βαθμό προσφέρει μία ερμηνεία.
Επειδή όμως και πάλι δεν εξηγούνται όλες
οι διαφορές, φαίνεται ότι υπάρχει διαφο-
ρετική ανοσολογική απόκριση στον ιό στα
δύο φύλα, κάτι που έχει φανεί για άλλους
κορονοϊούς σε ζώα. Δράττομαι της ευκαι-
ρίας να πω ότι όσοι καπνίζουν τώρα, εκτός
από τις προφανείς γνωστές επιβαρύνσεις,
φέρνοντας το τσιγάρο στο στόμα, και
ακουμπώντας ακούσια τα χείλη και το πρό-
σωπο έχουν περισσότερες πιθανότητες μό-
λυνσης σε περίπτωση ελλιπούς υγιεινής
των χεριών.

Ερ.: Υπάρχει η θεωρία της «ζέστης». Πι-
στεύετε ότι όσο ερχόμαστε πιο κοντά στο
καλοκαίρι και αυξάνονται οι θερμοκρα-
σίες θα μειώνεται η εξάπλωση του ιού; 

Απ.: Είναι μια ελπίδα που πράγματι
υπάρχει τόσο στην επιστημονική κοινότητα
όσο και στον πληθυσμό, όμως αυτή τη
στιγμή μπορούμε να έχουμε μόνο ενδεί-
ξεις. Οι άλλοι γνωστοί κοροναϊοί, που ανή-
κουν δηλαδή στην ίδια οικογένεια με τον ιό
που αντιμετωπίζουμε τώρα, φαίνεται ότι
έχουν μια εποχικότητα στη διακύμανση, με
περισσότερες εξάρσεις το χειμώνα, κάποιες
την άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά και κά-
ποιες το καλοκαίρι. Από την άλλη, ο παρών
ιός ενδημεί σε χώρες της νοτιοανατολικής
Ασίας που έχουν πολύ υψηλές θερμοκρα-

σίες, όπως η Σιγκαπούρη. Με βάση τα
υπάρχοντα δεδομένα, θα έλεγα να είμαστε
συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι η ζέστη μπο-
ρεί να βοηθήσει, αλλά όχι να λύσει από
μόνη της το πρόβλημα.

Ερ.: Πότε πιστεύετε ότι έρχεται το τέλος
της καραντίνας; Τι θα πρέπει να κάνουμε
μετά από αυτό; 

Απ.: Παρατηρούμε ένα φαινόμενο που
ακόμη εξελίσσεται, και κανένας δεν μπορεί
να απαντήσει με βεβαιότητα. Το “Μέ-
νουμε Σπίτι” έχει σκοπό να επιβραδύνει
την εξέλιξη της νόσου για να την αντιμετω-
πίσουμε καλύτερα, αλλά δεν θα την εξαλεί-
ψει. Με βάση τα επιδημιολογικά μοντέλα
μπορεί να γίνει πρόβλεψη ότι εφ’ όσον χα-
λαρώσουμε τα μέτρα, θα αυξηθούν ξανά
τα κρούσματα του ιού. Ένα κύριο, λοιπόν,
θέμα για να σταματήσει η καραντίνα είναι
το πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη
μέρα και το πώς θα αντιμετωπίζουμε τα
υπάρχοντα και τα νέα κρούσματα. Κατα-
λαβαίνετε ότι δεν θα ξυπνήσουμε ένα πρωί
και ως δια μαγείας θα έχουμε απαλλαχθεί
όλοι και ταυτόχρονα από τη νόσο. Στην
Κίνα η καραντίνα έχει διάρκεια 8 – 11
εβδομάδες, ανάλογα με την περιοχή, και
περιμένουμε να δούμε το πώς θα εξελιχθεί
η μετά-καραντίνα εποχή.

Ερ.: Ποιες είναι οι βασικές καθημε-
ρινές συμβουλές που θα δίνατε σε
έναν πολίτη που παραμένει στο σπίτι
του; 

Απ.: Γίνομαι δέκτης πολλών εκδηλώ-
σεων φόβου και πανικού και είναι κατα-
νοητό από τη στιγμή που διανύουμε μια
περίοδο κατά την οποία έχουμε μια έντονη
αβεβαιότητα για το τι μέλλει γενέσθαι. Σε

πρώτο επίπεδο θα συμ-
βούλευα τους συμπολί-
τες μας να εκφράζουν
τα συναισθήματά
τους, όσο αρνητικά
κι αν νομίζουν ότι
είναι. Δεν βοηθάει
να τα κρατάμε μέσα
μας για να μην φα-
νούμε αδύναμοι.
Δεν ωφελεί όμως το
να ξεχνάμε ότι αυτό
που περνάμε τώρα,
κάποια στιγμή θα τελει-
ώσει. Από εκεί και πέρα
είναι πολύ σημαντικό να

διατηρούμε ένα πρόγραμμα, μία
ρουτίνα, είτε είναι να σηκωνόμα-

στε την ίδια ώρα από το κρε-
βάτι, είτε να τρώμε κάθε μέρα
την ίδια ώρα φαγητό. Είναι
ευκαιρία τώρα να έχουμε κα-
θημερινή επικοινωνία με τα
οικεία μας πρόσωπα, με
όποιο πρόσφορο τρόπο. Και
εννοείται, τώρα είναι η πε-

ρίοδος να αξιοποιήσουμε κά-
ποια από τα πολλά που προ-

σφέρονται διαδικτυακά και να
μην ασχολούμαστε συνεχώς με

τον κοροναϊό. 

Να ρίξει τους τόνους επιχειρεί το Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης, μετά από την
έκταση που έλαβε η επιστολή της καθη-
γήτριας του Τμήματος Βιολογίας, κ. Ει-
ρήνης Αθανασάκη, στον περιφερειάρχη
Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη. Όπως
έγινε γνωστό, ζητάει να χρηματοδοτη-
θεί η ερευνητική της ομάδα, με κονδύ-
λια της τάξης των 80.000 με 100.000
ευρώ, για την τελειοποίηση και εφαρ-
μογή εξατομικευμένου εμβολίου ενάν-
τια στον κοροναϊό.  - -
Η πρυτανεία του Ιδρύματος, με ανακοί-
νωσή της, τονίζει πως θα ακολουθηθούν
όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται
για τα αποτελέσματα της κάθε έρευνας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως “ευρεία
δημοσιότητα γνωρίζει τις τελευταίες
ώρες η πρόταση χρηματοδότησης που
υπέβαλε στον Περιφερειάρχη Κρήτης
διακεκριμένο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος
Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
για τη δημιουργία εμβολίου αντιμετώ-
πισης του κοροναϊού. 

Για το λόγο αυτό και για την απο-

φυγή της άκριτης διακίνησης στα ΜΜΕ
της     πρότασης, σας γνωρίζουμε τα
εξής: 

Σύμφωνα με τα διεθνώς παραδεδεγ-
μένα, υπάρχει ένας συστηματικός τρό-
πος χαρακτηρισμού του επιπέδου ωρι-
μότητας (Technology Readiness Level -
TRL) οποιασδήποτε νέας τεχνολογίας,
κατά τον κύκλο ανάπτυξης ενός προϊόν-
τος, από τη βασική έρευνα στην παρα-
γωγή. Η μετάβαση από το εργαστήριο
στο τελικό προϊόν είναι μία διαδικασία
επίπονη και χρονοβόρα, ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για τη δημιουργία ενός εμβο-
λίου για ένα νέο ιό. 

Σε εποχές μεγάλης αγωνίας και φό-
βου, τα όρια μεταξύ μιας ενδιαφέρου-
σας ερευνητικής υπόθεσης και ενός πα-
νίσχυρου θεραπευτικού μέσου γίνονται
δυσδιάκριτα για πολλούς ανθρώπους.
Η επιστημονική κοινότητα οφείλει να
παρέχει λύσεις, όπου αυτές είναι εφι-
κτές, αλλά και να αποφεύγει την καλ-
λιέργεια αστήρικτων προσδοκιών που
θα μπορούσαν να βλάψουν αντί να
ωφελήσουν. Επίσης, η χρηματοδότηση

της έρευνας βασίζεται στην κατάθεση
προτάσεων και δεδομένων, ακολου-
θώντας συγκεκριμένες διαδικασίες
αξιολόγησης. Οι έκτακτες καταστάσεις
για τη δημόσια υγεία που δημιουργεί η
πανδημία του COVID-19 έχουν αναδεί-
ξει μια σειρά από οδούς χρηματοδότη-

σης για πανεπιστημιακά και ερευνητικά
ιδρύματα που ασχολούνται με την αν-
τιμετώπιση του κοροναΐού.”

Τέλος, τονίζει πως “η πρόταση της
συναδέλφου θα εξεταστεί τις αμέσως
επόμενες ημέρες από ειδική επιτροπή
εμπειρογνωμόνων και τα αρμόδια συλ-

λογικά όργανα του Πανεπιστημίου
Κρήτης ως προς την ωριμότητα και την
υποσχόμενη αποτελεσματικότητά της.
Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει
θετική εισήγηση θα ακολουθηθούν οι
προβλεπόμενες, όπως για κάθε ερευνη-
τική πρόταση, διαδικασίες”.

Η καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας, Ειρήνη Αθανασάκη
Η επιστολή της στον 
περιφερειάρχη Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ

“Θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται”

Διευκρινήσεις για τις Πανελλαδικές εξετά-
σεις έδωσε η υπουργός Παιδείας, κ. Νίκη Κε-
ραμέως, η οποία είπε ότι οι υποψήφιοι θα δια-
γωνιστούν στην ύλη που θα έχουν διδαχθεί
στην κανονική φυσική τάξη.

Όπως είπε, ακόμη και αν τα σχολεία αργή-
σουν να ανοίξουν δεν θα έχει αυτό επιβά-
ρυνση στους υποψηφίους. “Ακόμη και αν τα
σχολεία ανοίξουν το Μάιο θα προχωρήσουμε

κανονικά σε Πανελλαδικές Ιούνιο, Ιούλιο.
Οποτεδήποτε κι αν ανοίξουν τα σχολεία οι Πα-
νελλαδικές θα γίνουν , όσο πιο κοντά γίνεται
στην καθιερωμένη ημερομηνία έναρξης , δη-
λαδή αρχές Ιουνίου. Η προσπάθειά μας είναι
να μην γίνουν το Σεπτέμβριο”, ανέφερε.

Τόνισε, ωστόσο, πως η μόνη περίπτωση
που θα γίνουν το Σεπτέμβριο είναι εφόσον οι
ειδικοί  απαγορεύσουν να βρίσκονται οι υπο-

ψήφιοι μέσα στην ίδια αίθουσα το καλοκαίρι.
“Αυτός είναι ο λόγος που μπορώ να φαντα-

στώ αυτή τη στιγμή για τον οποίο δεν θα μπο-
ρούσαμε να κάνουμε εξετάσεις μέσα στο κα-
λοκαίρι.

Ωστόσο, όποτε κι αν ανοίξουν τα σχολεία,
είτε τέλη Απριλίου, είτε Μάιο, είτε αργότερα,
όλα εξαρτώνται  από τους ειδικούς και από την
εξάπλωση του ιού. Όπως και να έχει θα προ-

χωρήσουμε σε μείωση της ύλης, σε μια ενδε-
χόμενη επέκταση του διδακτικού έτους, προ-
κειμένου να μπορέσουν  οι Πανελλαδικές να
γίνουν μέχρι τον Ιούλιο.

Περιμένουμε από τους ειδικούς να μας
πουν πότε οι υποψήφιοι μπορούν να βρεθούν
σε μια αίθουσα από κοινού, ακόμη και με μι-
κρότερο αριθμό υποψηφίων μέσα σε μια αί-
θουσα”, ανέφερε η κ. Κεραμέως.

Διευκρινίσεις Κεραμέως για τις Πανελλαδικές

Ειδικές συστάσεις
για τους παχύσαρκους

Ειδικές συστάσεις που αφο-
ρούν την παχυσαρκία και τη λοί-
μωξη από COVID-19 κάνει η Ελ-
ληνική Εταιρεία Μελέτης της
Παχυσαρκίας, του Μεταβολι-
σμού και των Διαταραχών Δια-
τροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ). Όπως ανα-
φέρει, μέχρι σήμερα δεν
υπάρχουν δεδομένα που απο-
δεικνύουν ότι η λοίμωξη COVID-
19 προσβάλλει περισσότερο τα
άτομα με παχυσαρκία από ό,τι
τα νορμοβαρή. Αντιθέτως, ο κίν-
δυνος βαρείας προσβολής (Σύν-
δρομο Οξείας Αναπνευστικής
Δυσχέρειας - ΣΟΑΔ) αυξάνεται
όταν υπάρχει παχυσαρκία 3ου
βαθμού, ο Δείκτης Μάζας Σώμα-
τος (ΔΜΣ) ξεπερνά το 40kg/m2,
με τα δεδομένα για τη γρίπη Α
(Η1Ν1).

Η παχυσαρκία, ανεξαρτήτως
ΔΜΣ, μπορεί να συνοδεύεται
από μία ή περισσότερες συν νο-
σηρότητες, οι οποίες έχουν ταξι-
νομηθεί ως παράγοντες κινδύ-
νου για βαριές μορφές νόσησης
από COVID-19 σε διαφορετικά
δημοσιευμένα άρθρα του τελευ-
ταίου διμήνου: Αρτηριακή υπέρ-
ταση, σακχαρώδη διαβήτη τύ-
που 2, στεφανιαία νόσο.
Εξάλλου, η αντιμετώπιση στη
ΜΕΘ των ασθενών με παχυσαρ-
κία, ανεξαρτήτως της νόσου για
την οποία νοσηλεύονται, παρου-
σιάζει πολλαπλά και ιδιαίτερα
προβλήματα (διασωλήνωση,
δοσολογία φαρμάκων, θεραπευ-
τικοί χειρισμοί, νοσηλευτική
φροντίδα), όπως σημειώνει η
ΕΠΑΜΕΔΙ. Κατά συνέπεια, τονί-

ζει, τα προληπτικά μέτρα και τα
μέτρα απομόνωσης που εφαρ-
μόζονται για όλο τον πληθυσμό
πρέπει να τηρούνται αυστηρά
από τα άτομα με παχυσαρκία
και το άμεσο περιβάλλον τους.

Με τα σημερινά δεδομένα, η
αντιμετώπιση των ατόμων με
παχυσαρκία που είναι ύποπτα
για λοίμωξη από COVID-19 είναι
η ίδια με εκείνη που προτείνεται
στον γενικό πληθυσμό.

Σύμφωνα με την ΕΠΑΜΕΔΙ,
δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα δε-
δομένα για την επίδραση μίας
πρόσφατης απώλειας βάρους
(π.χ. μετά από βαριατρική επέμ-
βαση) στη βαρύτητα της λοίμω-
ξης από COVID-19. «Όμως οι
ασθενείς οι οποίοι ανέπτυξαν
Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστι-
κής Δυσχέρειας είχαν συχνότερα
υποθρεψία σε σχέση με τους
ασθενείς που δεν ανέπτυξαν
ΣΟΑΔ. Τα άτομα που έχουν υπο-
βληθεί σε βαριατρική επέμβαση
πρέπει να συνεχίσουν την παρα-
κολούθησή τους από τον γιατρό
τους και να είναι υποδειγματικοί
στην τήρηση των οδηγιών δια-
τροφής και στη λήψη των συμ-
πληρωμάτων διατροφής που
τους έχουν συνταγογραφηθεί
για να αποφύγουν την υποθρε-
ψία λόγω έλλειψης πρωτεϊνών
και βιταμινών», επισημαίνει η
ΕΠΑΜΕΔΙ.

Επίσης, συστήνει στα άτομα
με νοσογόνο παχυσαρκία 3ου
βαθμού να έρθουν σε επικοινω-
νία με τον γιατρό τους.

08.qxp_ΠΟΛΙΤΙΚΟ  30/03/2020  20:50  Page 6



Επιστροφή σε θετικό πρόσημο για το
ΧΑ,  καθώς  το  νέο  πακέτο  μέτρων  που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση προσφέρει κά-
ποιες στηρίξεις ώστε να απορροφηθούν
οι εξωγενείς πιέσεις.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με

κέρδη 1,43% στις 558,70 μονάδες, ενώ
σήμερα κινήθηκε μεταξύ 539,84 μονά-
δων  (-2%)  και  560,02  μονάδων
(+1,66%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα

48 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 35,2 εκατ.
τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων
συναλλαγών διακινήθηκαν 646 χιλ. τεμά-
χια. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
έκλεισε με άνοδο 1,78%, στις 1.348,96
μονάδες, ενώ στο -0,20% ολοκλήρωσε τις
συναλλαγές ο Mid Cap και στις 751,88
μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με
κέρδη 5,03% στις 352,84 μονάδες.
Πτωτικά, αν και σε ήπιους ρυθμούς, κι-

νούνται  τη  Δευτέρα  τα  βασικά  ευρω-
παϊκά  χρηματιστήρια,  καθώς  η  πορεία
της  πανδημίας  του  κορονοϊού  παγκο-
σμίως συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεν-

τρο των ανησυχιών των επενδυτών.
Ανοδικά κινούνται και οι βασικοί δεί-

κτες της Wall Street στις συναλλαγές της
Δευτέρας. 

Τραπεζική αντίδραση στη Σοφοκλέους

Η κίνηση στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
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ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α                       0,9066                 1,1030

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (**)                    1,1247                 0,8891

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ                     0,1339                 7,4663

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ                  0,0902                 11,088

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ                        0,0084                 119,05

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ                  0,9466                 1,0564

ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ              0,0854                 11,706

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ                 0,6405                 1,5614

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ          0,5574                 1,7940

Με άνοδο 1,43% έκλεισε το Χ.Α.Α.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Το κράτος θα καλύψει 
τόκους τριών μηνών
Τα  μέτρα  που  αφορούν  τις  επιχειρήσεις  ανακοί-

νωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης εί-
ναι τα εξής:          
Ο κρατικός προϋπολογισμός αναλαμβάνει την απο-

πληρωμή των επιτοκίων των ενήμερων επιχειρηματι-
κών  δανείων  για  τους  μήνες  Απρίλιο  έως  και
Ιούνιο, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης του
μέτρου σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο αναλόγως
με την εξέλιξη της δημοσιονομικής κρίσης. Ο υπουρ-
γός υπογράμμισε ότι το μέτρο σχετίζεται με τη διατή-
ρηση των θέσεων εργασίας.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων βρίσκεται

σε συνεννόηση με τις τράπεζες και τους διαχειριστές
δανείων οι οποίοι έχουν δεσμευθεί ότι θα προχωρή-
σουν σε τρίμηνη αναστολή της πληρωμής των επιχει-
ρηματικών δανείων για όσες επιχειρήσεις βρίσκονται
εντός της περιμέτρου προστασίας.
Επίσης το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεννόηση με

τις τράπεζες για να βρεθεί λύση στο ζήτημα των επι-
ταγών. Όπως είναι γνωστό, έχει δοθεί παράταση απο-
πληρωμής  των  επιταγών  για  75  ημέρες.  Ωστόσο,
υπάρχουν  επιχειρήσεις  που  εισάγουν  πρώτες  ύλες
από το εξωτερικό και έχουν ανάγκη ρευστότητας για
να πληρώσουν τους προμηθευτές τους. Ο υπουργός
έστειλε μήνυμα προς τους εκδότες των επιταγών να
καταβάλουν τα σχετικά ποσά. «Η παράταση των 75
ημερών δεν σημαίνει άφεση υποχρεώσεων γι’ αυτές
που έχουν εκδοθεί πολύ πριν την κρίση. Παρακαλώ
όλους τους εκδότες να συνεχίσουν τις πληρωμές» είπε
ο υπουργός.
Στις αρχές Απριλίου θα διατεθεί από την πλευρά

του  Δημοσίου  το  ποσό  του  1  δισ.  ευρώ  για  την
έναρξη λειτουργίας του ταμείου εγγυοδοσίας για την
παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις, ώστε
στις αρχές Μαΐου να δοθούν τα πρώτα δάνεια κινή-
σεως για την επανέναρξη της δραστηριότητάς τους.
«Έχουμε δημιουργήσει μια κουλτούρα πληρωμών

κι αυτή η  κουλτούρα πρέπει  να  τη διαφυλάξουμε»
είπε ο Α. Γεωργιάδης και κάλεσε όποιον μπορεί να συ-
νεχίσει να αποπληρώνει τα χρέη του.
Το κράτος θα κάνει αυτό που πρέπει αλλά στα όρια

δυνατοτήτων του και δεν πρέπει η τωρινή κρίση να
θέσει σε κίνδυνο το μέλλον μας, γι’ αυτό χρειαζόμα-
στε και τη συνεργασία και την υπευθυνότητα όλων,
ώστε η επόμενη μέρα να είναι ευκολότερη για όλους
μας, όπως είπε ο υπουργός.

Εκπαιδευτικό  επίδομα  600
ευρώ  για  το  τρέχον  διάστημα,
αλλά και αποζημίωση 800 ευρώ
από το μήνα Μάιο, ανακοίνωσε
για το επιστημονικό δυναμικό της
χώρας, ο υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης
Βρούτσης. Η κυβέρνηση εκτιμά -
και το έχει αποδείξει διαχρονικά -
απεριόριστα την εθνική συμβολή
του  επιστημονικού  κόσμου  της
χώρας, ανέφερε ο υπουργός, γι΄
αυτό  και  θα  στηρίξει  με  κάθε
μέσο  τους  έξι  επιστημονικούς
κλάδους. Μέσα από πόρους του
ΕΣΠΑ  θα  καταβληθεί  σε  όλους

τους επιστημονικούς κλάδους εκ-
παιδευτικό  επίδομα  -  αποζη-
μίωση ύψους 600 ευρώ για  το
μήνα Απρίλιο, μέσα από ανοιχτό
πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

Πώς θα δοθεί 
Το ποσό των 600 ευρώ είναι

αφορολόγητο,  ακατάσχετο  και
μη  συμψηφιστέο,  και  φυσικά
απολύτως καθαρό χωρίς παρα-

κρατήσεις  ή  επιβαρύνσεις.  Η
πρώτη δόση των 400 ευρώ θα
αρχίσει να καταβάλλεται μετά τις
15  Απριλίου,  ενώ  τα  υπό-
λοιπα  200  ευρώ  θα  καταβλη-

θούν μέσα στον Απρίλιο.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί

μέσω voucher, με απόλυτη δια-
φάνεια, είπε επίσης. Στην περί-
πτωση που η κρίση συνεχιστεί,
τότε από το μήνα Μάιο και για το
επόμενο διάστημα οι ειδικές κα-
τηγορίες των έξι επιστημονικών
κλάδων θα ενταχθούν στο προ-
στατευτικό καθεστώς που έχουν
ενταχθεί και οι μισθωτοί εργαζό-
μενοι και αυτοπασχολούμενοι -
ελεύθεροι  επαγγελματίες.  Δη-
λαδή, από το μήνα Μάιο θα λά-
βουν  την  αποζημίωση  ειδικού
σκοπού των 800 ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Εκπαιδευτικό επίδομα τον Απρίλιο - 800 ευρώ τον Μάιο

Μ
έτρα αξίας 6,8 δισ.
για  την  τόνωση
της ελληνικής οι-
κονομίας για τον
μήνα Απρίλιο,

ανακοινώθηκαν χθες  το οικονομικό
επιτελείο, μέτρα που αποφασίστη-
καν προχθες Κυριακή σε σύσκεψη
υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη,  που  πραγματοποιήθηκε
μέσω  τηλεδιάσκεψης  από  το  Μέ-
γαρο Μαξίμου.
Χρήστος Σταϊκούρας, Αδωνις Γε-

ωργιάδης, Γιάννης Βρούτσης και Θε-
όδωρος  Σκυλακάκης  ανακοίνωσαν
χθες    νέα  μέτρα  και  εξειδίκευσαν
υφιστάμενα, στη βάση των οποίων
το επίδομα των 800 ευρώ επεκτείνε-
ται και αφορά πλέον από τον Απρί-
λιο 1,7 εκατ. εργαζόμενους ή το 81%
του συνόλου των εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα, επεκτείνεται η λήψη
μέτρων στήριξης επιχειρήσεων κα-
λύπτοντας  800.000  ή  το  76%  του
συνόλου  των  νομικών  προσώπων
και καλύπτονται 700.000 ελεύθεροι
επαγγελματίες και αυτοαπασχολού-
μενοι,  ανεξαρτήτου  νομικής  μορ-
φής, με την περίμετρο να καταλαμ-
βάνει το 75% του συνόλου.

Διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός
των κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ)
που δικαιούνται στήριξης καθώς και
ο αριθμός των δικαιούχων του επι-
δόματος των 800 ευρώ. Καλύπτεται
εν  μέρει  το  δώρο  Πάσχα  από  το
κράτος  σε  περιπτώσεις  αναστολής
σύμβασης, ενώ αναγγέλλεται ειδικό
πακέτο  για  τον  πρωτογενή  τομέα
αλλά και επιστρεπτέα προκαταβολή
1 δισ. ευρώ για την οποία οι αιτήσεις
ξεκινούν στις 2 Απριλίου.
Δίνεται έμφαση στη δυνατότητα

να πληρώσουν οφειλές προς το κρά-
τος όσοι έχουν τη δυνατότητα με έκ-
πτωση 25% για  να στηριχθούν  τα
κρατικά ταμεία. Επίσης προωθούν-
ται  παρεμβάσεις  διευκολύνσεων
όσων  έχουν δάνεια.  
Αναλυτικά ο κ. Σταϊκούρας ανακοί-

νωσε πως “οι ενέργειες της κυβέρνη-
σης είχαν ξεκινήσει έγκαιρα και ήταν
καλά σχεδιασμένες. Διαθέτουμε και
υλοποιούμε  σοβαρό,  οργανωμένο
και συνεκτικό σχέδιο. Εφαρμόζουμε
πολιτικές για να κρατήσουμε την οι-
κονομία όρθια και  ζωντανή, με  το
βλέμμα  και  στην  επόμενη  μέρα”.
Τα μέτρα εκτείνονται σε 8 άξονες:

1 Επεκτείνεται, σε πολύ πε-
ρισσότερους μισθωτούς, η
έκτακτη οικονομική ενί-

σχυση των 800 ευρώ. Συνολικά,
μπορούν να την λάβουν 1,7 εκα-
τομμύρια εργαζόμενοι, που καλύ-
πτουν  το 81% του συνόλου  των
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Η ενίσχυση αυτή, για όσους εργα-
ζόμενους τίθενται σε προσωρινή
αναστολή εργασίας, είναι αφορο-
λόγητη, ακατάσχετη και μη συμ-
ψηφιστέα. Παράλληλα, καλύπτον-
ται οι ασφαλιστικές εισφορές τους,
επί του ονομαστικού τους μισθού,
για 45 ημέρες.  Στους  εργαζόμε-
νους  αυτούς  παρέχεται,  μεταξύ
άλλων,  αναστολή  πληρωμής  βε-
βαιωμένων  οφειλών  προς  την
εφορία για 4 μήνες, με δυνατό-
τητα έκπτωσης 25% εάν καταβλη-
θούν  εμπρόθεσμα.  Καλύπτονται
όλοι οι μισθωτοί σε σχέση εργα-
σίας αορίστου ή ορισμένου χρό-
νου, με πλήρη ή μερική ή εκ περι-
τροπής απασχόληση.

2 Επεκτείνεται, σε πολύ πε-
ρισσότερες επιχειρήσεις, η
λήψη μέτρων για την προ-

στασία τους και τη διαφύλαξη
των θέσεων απασχόλησης. Συ-
νολικά, καλύπτονται, με διαφορε-
τικά  σχήματα,  περίπου  800.000
επιχειρήσεις,  που  συνιστούν  το
76%  του  συνόλου  των  νομικών
προσώπων. Οι επιχειρήσεις πλέον
που εξαιρούνται είναι ελάχιστες,
αφού καλύπτεται από τις ευνοϊκές
προβλέψεις της Πολιτείας το 86%
των κωδικών αριθμών δραστηριό-
τητας.  Για  τις  περισσότερες  από
αυτές τις επιχειρήσεις, δηλαδή για
το 99% αυτών που καλύπτονται,
προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ανα-
στολή  καταβολής  ΦΠΑ  και  δό-
σεων βεβαιωμένων οφειλών προς
την εφορία.
Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφει-

λών προς την εφορία μηνός Απρι-
λίου, παρέχεται δυνατότητα έκπτω-
σης  25%,  εάν  καταβληθούν
εμπρόθεσμα. Επιπλέον, εάν οι πλη-
ρωτέες τον μήνα Απρίλιο υποχρεώ-
σεις  ΦΠΑ  καταβληθούν  εμπρόθε-
σμα,  το  25%  του  ποσού  τους
συμψηφίζεται  με  πάσης  φύσεως
μελλοντικές  φορολογικές  οφειλές.
Τονίζεται ότι προϋπόθεση υπαγωγής
στις ευνοϊκές ρυθμίσεις είναι η δια-

τήρηση  των  υφιστάμενων  θέσεων
εργασίας.  Για  τις  επιχειρήσεις  που
δεν είχε προβλεφθεί η ένταξή τους
σε  πλαίσιο  ρυθμίσεων  μέχρι  σή-
μερα, η προϋπόθεση υπαγωγής στις
ευνοϊκές  ρυθμίσεις  για  τον  μήνα
Απρίλιο είναι η διατήρηση των υφι-
στάμενων θέσεων εργασίας, από τη
χρονική  στιγμή  ολοκλήρωσης  των
σημερινών ανακοινώσεων.

3 Καλύπτονται, επιπλέον, με δια-
φορετικά σχήματα, 700.000
ελεύθεροι επαγγελματίες,

αυτοαπασχολούμενοι και ιδιο-
κτήτες μικρών επιχειρήσεων,
ανεξαρτήτως νομικής μορφής,
που συνιστούν το 75% του συνό-
λου.

4 Θεσπίζεται το χρηματοδο-
τικό σχήμα της “επιστρε-
πτέας προκαταβολής” για

την περαιτέρω στήριξη μι-
κρών και μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων,  που δραστηριοποι-
ούνται  σε  όλο  το  εύρος  της
οικονομίας και πλήττονται από τις
επιπτώσεις της υγειονομικής κρί-
σης.
Το συνολικό ύψος του χρηματο-

δοτικού σχήματος είναι 1 δισ. ευρώ.
Η λειτουργία του συνίσταται στην

άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επι-
χειρήσεων, η οποία είναι, συνολικώς
ή  μερικώς,  επιστρεπτέα  προς  το
κράτος, ανάλογα και με την πορεία
της επιχείρησης.
Η  ενίσχυση  χορηγείται  προς  τις

επιχειρήσεις απευθείας από το κρά-
τος, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού
συστήματος της φορολογικής διοί-
κησης (TAXIS).
Το ύψος της ενίσχυσης προς την

κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται
- τυποποιημένα – με βάση τη μετα-
βολή  της  τρέχουσας  κατάστασης
της  επιχείρησης,  λαμβάνοντας
υπόψη  και  άλλα  χαρακτηριστικά
της.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρον-

ται να αξιοποιήσουν το σχήμα του
Υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει

να εγγραφούν στην ειδική ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myBusi-
nessSupport)  κατά  την  περίοδο  2
έως 10 Απριλίου 2020. Το χρηματο-
δοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προ-
καταβολής έχει ως βασική στόχευση
τη στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε
να μπορέσουν να διατηρήσουν τις
θέσεις απασχόλησης.
Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που θα

αξιοποιήσουν το σχήμα, καταλαμ-
βάνονται από τη ρήτρα μη απολύ-
σεων,  η  οποία  ισχύει  από  τώρα.

5 Το Δώρο Πάσχα θα κατα-
βληθεί στο σύνολό του.

Θα καταβληθεί από όλες τις επι-
χειρήσεις, προς όλους τους εργαζό-
μενους. Οι επιχειρήσεις που δεν κα-
λύπτονται  από  τις  μέχρι  σήμερα
προβλέψεις της Πολιτείας, πρέπει να
καταβάλουν  το δώρο Πάσχα, στις
προβλεπόμενες από τον νόμο προ-
θεσμίες. Στην περίπτωση κατά την
οποία η εργασιακή σχέση των απα-
σχολουμένων σε επιχειρήσεις τίθε-
ται  σε  προσωρινή  αναστολή,  το
ποσό του δώρου Πάσχα που αντι-
στοιχεί στο χρονικό διάστημα ανα-
στολής της εργασιακής σχέσης κα-
ταβάλλεται  από  τον  Κρατικό
Προϋπολογισμό! Επιπλέον, 108.000
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και τα
Κέντρα Υγείας της χώρας,  ιατρικό,
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό,
οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργαζό-
μενοι  στον  ΕΟΔΥ,  καθώς  και  όσοι
υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, θα λάβουν
έκτακτη ενίσχυση  μέχρι τις 10 Απρι-
λίου.

6 Οι τράπεζες και οι διαχειρι-
στές  δανείων,  σε  συνεργα-
σία  με  τους  αρμόδιους

Υπουργούς Οικονομικών και Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, θα διευ-
κολύνουν την πληρωμή δό-
σεων των ενήμερων δανείων
σε νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις  που  πλήττονται  από  την
κρίση.

7 Θα διαμορφωθούν μέτρα
στήριξης προς κλάδους
του πρωτογενούς τομέα

που πλήττονται από την
κρίση του κοροναϊού.
Για  το  σκοπό  αυτό  διατίθεται,

άμεσα, από το Υπουργείο Οικονο-
μικών προς το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρ-
χικά, ποσό ύψους 150 εκατ. ευρώ,
προκειμένου να χρηματοδοτηθούν
και  να  υλοποιηθούν  αυτά  τα  μέ-
τρα.
Επίσης, θα αξιοποιηθούν, με τη

μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία, κοι-
νοτικοί  πόροι  που  αφορούν  το
Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης
και Τροφίμων, ώστε να μπορέσουν
να χρηματοδοτήσουν  περαιτέρω
μέτρα  στήριξης  και  να  προστε-
θούν στο αρχικό ποσό επιχορήγη-
σης από  το Υπουργείο Οικονομι-
κών.

8Προβλέπεται Συμπληρω-
ματικός Κρατικός Προ-
ϋπολογισμός,  με  αύξηση

των πιστώσεων του ειδικού λο-
γαριασμού του Υπουργείου Οι-
κονομικών που έχει δημιουργη-
θεί  για  την  υλοποίηση  μέτρων
προστασίας την δημόσιας υγείας
από  τον  κοροναϊό.  Οι  σχετικές
πιστώσεις  αυξάνονται  –  4  δισ.
ευρώ είχε ειπωθεί αρχικά– τελικά
κατά 5 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα  με  τον  ΥΠΟΙΚ  αυτό

απαιτείται διότι:
-    Οι  αναστολές  φορολογικών

υποχρεώσεων  ξεπερνούν  τα  2,1
δισ. ευρώ.
-  Οι  αναστολές  ασφαλιστικών

υποχρεώσεων  και  η  κάλυψη  των
ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών
και ελεύθερων επαγγελματιών δια-
μορφώνονται  στα  1,6  δισ.  ευρώ
- Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση

ανέρχεται στα 1,4 δισ. ευρώ
- Η συνολική επιβάρυνση αυτών

των μέτρων ανέρχεται στα 5,1 δισ.
ευρώ, μόνο για τους μήνες Μάρτιο
και Απρίλιο.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ... ΑΠΟΔΗΜΗΣΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδιο στήριξης 8 αξόνων αξίας 6,8 δισ. 
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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)

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)

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ  εντός  οικι-

σμού  Πατσιδών (άρτια -

οικοδομήσιμα) από 300

τ.μ. και άνω (στα 300 τ.μ.

οικοδομή 240 τ.μ. και στα

700 τ.μ. οικοδομή 560

τ.μ.) Παροχές: δίκτυο

ύδρυσης, αποχετευτικό

δίκτυο ΔΕΗ - ΟΤΕ στα 20

μ. 130 ευρώ / τ.μ. Πληρ.

τηλ.  6948930364 (ΚΩΔ.

84167)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  682

τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο

(240 τ.μ. σπίτι - 452 τ.μ.

Βιοτεχνία) πλησίον της

κεντρικής πλατείας του

χωιρόυ Μεσοχωριό

(νοτίως του Νομού Ηρα-

κλείου) κοντά στον Πύργο

Μονοφατσίου) με πανμο-

ραμική θέα στην Πεδιάδα

των Ελαιώνων Μεσαρά.

Γαλήνιο, φυσικό περιβάλ-

λον. Απόσταση 8 χλμ. από

την παραλία Τσούτσουρα.

Ταχέια και άνετη πρόσβα-

ση από Ηράκλειο λόγω

νέου σύγχρονου οδικου

δικτύου. Τιμή 103.000

ευρώ. Πληρ.  τηλ.

2810251043  (10.00-

14.00) (ΚΩΔ. 84165)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στον  οικισμό

των Αξιωματικών  (ΦΙΛΟ-

ΘΕΗ) (νεόδμητη - καλαί-

σθητη  ήσυχη περιοχή με

άνετη πρόσβαση, 1 χλμ.

από την Πλατεία Ελευθε-

ρίας στο κέντρο της

πόλεως του Ηρακλείου)

οικόπεδο 200 τ.μ. με

πρόσοψη σε πάρκο επί

της οδού 20ης Μαϊου

1941. Αρτιο, οικοδομήσι-

μο. Συντελεστής Δομη-

σης 0,8. Τιμή πώλησης

141.000 ευρώ. Πληρ.

τηλ.  2810251768  (ώρες

επικοινωνίας  (10.00-

14.00) (ΚΩΔ. 84164)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΜΑΛΙΑ: ανατολικά 2

χιλιόμ., κοντά στη θάλασσα

με πανοραμική θέα θαλάσ-

σης, σε μικρό οροπέδιο,

31.000 Μ2  + 5.000 Μ2

+ 5.000 Μ2, επίπεδα με

γεώτρηση παροχής 25 Μ3

/ ώρα,  ολόκληρο ή σε τμή-

ματα, με αυξημένο συντε-

λεστή 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)

ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΜ/ΤΑ

ΠΕΥΚΟΣ-ΒΙΑΝΝΟΥ πωλεί-
ται διπλοκατοικία 125τ.μ.
και 125τ.μ.σε  οικόπεδο
250τ.μ. με κήπο. Απεριόρι-
στη θέα πευκόδασος.
Βεράντες μπρος-πίσω.
Εξαιρετική θέση. Πληροφο-
ρίες Πληρ.  τηλ.
2106109094  6946959430
(ΚΩΔ. 84071)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  σε  νεόδμητη
μικρή  πολυκατοικία πολυ-
τελές οροφοδιαμέρισμα 85
τ.μ., επί της Λασιθίου (Πλ.
Κορνάρου), διαμπερές και
φωτεινό, αποθήκη, πάρ-
κινγκ. Πληρ.  τηλ.
6945333334 (ΚΩΔ. 83348)

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). Τιμή 370 ευρώ

(συζητήσιμη). Πληρ.  τηλ.

6945972612 κ. Αναστασία

(ΚΩΔ. 83935)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατά-

στημα 50 τ.μ., κεντρικά

(πρώην Απολλώνειο Νοσο-

κομείο και νυν Δ/νση Τεχνι-

κών Υπηρεσιών Περιφέρει-

ας). Κατάλληλο και για γρα-

φειακό χώρο. Πληροφορίες

στο τηλ. 6948539853 (ΚΩΔ.

78682)

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  στη  Σταλί-

δα  (μετά το Blue Sea)

μικρός χώρος με βεράντα

κατάλληλος για επαγγελ-

ματική χρήση. Πληρ.  τηλ.

6948873547

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ  (Αγ.  Μηνά)  -
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα
1ου ορόφου,  50μ από την
στάση πλήρως επιπλωμέ-
νη και με air condition.
Κατάλληλη για σπουδα-
στές. Οδος Θεσ/νικης 18.
Πληρ.  τηλ.  2810252062
και  6944568315 (ΚΩΔ.
81467)

3ΑΡΙΑ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

έως  40  ετών γνώστης

απταίστως της Ρωσικής

γλώσσας για το ξενοδο-

χείο ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ στην

Αμουδάρα. Απαραίτητη

προϋπηρεσία και βιογρα-

φικό. Πληρ.  τηλ.

2810251043,  ώρες  επι-

κοινωνίας  10.00-14.00

(ΚΩΔ. 84097)

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 προτά-

σεις. Θα απαντηθούν

τηλέφωνα με αναγνώριση

κλήσης. Πληρ.  τηλ.

6944990103 (ΚΩΔ.

81438)

Κυρία  σοβαρή  και  υπεύ-

θυνη  με συστάσεις, ανα-

λαμβάνει τον καθαρισμό

σπιτιών, γραφείων, σκά-

λες, εκκλησίες και σίδε-

ρο. Μόνο σοβαρές προτά-

σεις. Θα απαντηθούν κλή-

σεις με αναγνώριση.

Πληρ.  τηλ.  6944990103

(ΚΩΔ. 81439)

ΚΥΡΙΑ ΝΕΑ με εμπειρία και

μεγάλωμα 4 παιδιών ανα-

λαμβάνει να προσέχει

μικρά παιδιά και δουλειές

του σπιτιού. Πληρ.  τηλ.

2810322384 (ΚΩΔ.

81754)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕ-

ΑΣ παραθαλάσσιου 32

στρεμ., με αυξημένο συν-

τελεστή δόμησης, 500 μ.

βορειότερα του Παλιόκα-

στρου, με 500 μ. πρόσο-

ψη θαλάσσης δίπλα στην

Εθνική, κατάλληλο για

βίλες, τουριστική μονάδα,

κάμπινγκ, κατοικίες δια-

βίωσης τρίτης ηλικίας.

Πληρ.  τηλ.  2810841390

(από 09.00-12 και 16.00-

20.000) (ΚΩΔ. 81319)

αΤο  κατάστημά  μας  ΖΗΤΑ

&  ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ για

συνεργασία με έμπειρο

ΟΠΤΙΚΟ με όρεξη, να

συνεχίσει μια παράδοση

50 και πλέον ετών στο

χώρο!! Για  πληροφορίες

και  προτάσεις    τηλ.

6944794071

ΙΤΑΛΙΚΑ κοπέλα με πολυε-

τή σπουδές στην Ιταλία με

επάρκεια και άδεια διδα-

σκαλίας παραδίδει μαθή-

ματα ιταλικών σε όλες τις

ηλικίες. Πληρ.  τηλ.

6983419376 (ΚΩΔ.

79056)

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

ΦΥΣΙΚΟΣ  απόφοιτος  του

Τμήματος Φυσικής του

Πανεπιστημίου Κρήτης και

τελειοφ. τμήματος Μαθη-

ματικών (με μεγάλη διδα-

κτική εμπειρία) παραδίδει

μαθήματα Φυσικής και

Μαθηματικών σε μαθητές

Γυμνασίου / Λυκείου.

Πληρ.  τηλ.  6982162594

(ΚΩΔ. 82054)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ  ΔΑΚΤΥΛΟ-

ΓΡΑΦΗΣΕΙΣ πολυτονικών

και μονοτονικών κειμένων

καθώς και σελιδοποίηση

βιβλίων - εφημερίδων -

περιοδικών. Πληρ.  τηλ.

2810236661  και

6946980138 (ΚΩΔ. 81996)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΑ:

κοπέλα με επάρκεια σπου-

δών στην Ιταλία 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 

applieshr@orpheas

-resort.gr (ΚΩΔ. 84150)

ΘΕΣ  ΝΑ  ΜΑΘΕΙΣ  ΓΑΛ-

ΛΙΚΑ, να μπορείς να
μιλάς και να καταλαβαί-
νεις σε γαλλόφωνη
χώρα; Αν ναι, επικοινώ-
νησε. Είμαι καθηγητής
Γαλλικής Φιλολογίας.
Απευθύνομαι κυρίως σε
ενήλικες. Διαθέσιμος
χρόνος μόνο Σάββατο.
Τιμές προσαρμοσμένες
στην οικονομική κρίση.
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. 
Πληρ. τηλ. 2810236661 και 6946980138

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

Μεσογειακό Κέντρο Διακοπών Αιμοκάθαρσης Καλέσσα, Γάζι
τηλ. 2810371560  Fax 2810 / 371570

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

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

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

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

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

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

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

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

Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος

Μαίρη Παχιαδάκη

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

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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Ο ΠΣΑΠ ΔΩΡΙΣΕ 10.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ

«Αν δεν πεθαίνουμε 
ο ένας για τον άλλον
είμαστε κιόλας νεκροί»
Σε μια σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης προχώρησε χθες
ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιρι-
στών. Συγκεκριμένα, παρέδωσε 10.000 ευρώ σε ια-
τρικό εξοπλισμό στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός,
δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του σε γιατρούς και νο-
σηλευτικό προσωπικό.
Αναλυτικά η ενημέρωση: «Ο άνθρωπος όταν νιώθει τον
πόνο είναι ζωντανός...
Αλλά όταν νιώθει τον πόνο του άλλου τότε ναι...είναι
Άνθρωπος.''
Νίκος Καζαντζάκης
Πάνω απ' όλα ως άνθρωποι και μετά ως επαγγελματίες
ποδοσφαιριστές, νιώθουμε την ανάγκη να δείξουμε με
πράξεις την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους του
ιατρικού κλάδου της χώρας, που με κίνδυνο την προσω-
πική αλλά και οικογενειακή τους υγεία, τοποθέτησαν τα
κορμιά τους ως ασπίδα προστασίας για όλους εμάς.
Ο ΠΣΑΠ θέλοντας να σταθεί δίπλα τους, στις υπεράν-
θρωπες προσπάθειές που καταβάλουν, παρέδωσε στο
υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου Ερυθρός
Σταυρός Αθηνών το ποσό των 10.000 ευρώ σε ιατρικό
εξοπλισμό.
Η αλληλεγγύη είναι οριζόντια και για ακόμη μια φορά
μας αποδεικνύει πως αποτελεί το καλύτερο φάρμακο.
Ό, τι δίνεις γυρίζει μέσα σου πιο πλούσιο, πιο βαθύ.
Έχουμε πάρει τόσα πολλά από τις ζωντανές ψυχές που
κρύβονται πίσω από τις άσπρες και πράσινες στολές,
όπου οι λέξεις μοιάζουν φτωχές να το περιγράψουν.
Παρότι τις ημέρες του εγκλεισμού όλοι μας αρχίσαμε
να βλέπουμε πιο καθαρά, πιο ουσιαστικά, πιο διαφορε-
τικά.
Αυτή την ώρα όλοι μας έχουμε την δύναμη να βοηθή-
σουμε, άλλοι στην πρώτη γραμμή των νοσοκομείων,
άλλοι δίνοντας αίμα, άλλοι προσφέροντας φαγητό σε
άστεγους και άπορους και άλλοι απλά μένοντας σπίτι.
Γιατί όπως έγραψε κι ένας μεγάλος μας ποιητής…
"Αν δεν πεθαίνουμε ο ένας για τον άλλον, είμαστε κιό-
λας νεκροί"».

Όπως έκανε γνωστό και
επίσημα η ΟΥΕΦΑ, αύριο
το μεσημέρι θα υπάρξει τη-
λεδιάσκεψη των 55 μελών
ενώσεων της ευρωπαϊκής
ομοσπονδίας για να συζη-
τήσουν τις επιλογές για
σχεδιασμό των αγώνων και
τι θα γίνει με τους μισθούς
και τη μεταγραφική πε-
ρίοδο.
Η σχετική ανακοίνωση ανα-
φέρει: “Η UEFA έχει προ-
σκαλέσει τους γενικούς
γραμματείς των 55 μελών
ενώσεων της σε τηλεδιά-
σκεψη την Τετάρτη 1 Απρι-
λίου το μεσημέρι ώστε να
μοιραστούν μια ενημέρωση
σχετικά με την πρόοδο των
δύο γκρουπ εργασίας που
δημιουργήθηκαν πριν από
δύο εβδομάδες και να συ-
ζητήσουμε τις επιλογές
που υπάρχουν για τον εν-
δεχόμενο σχεδιασμό των
αγώνων. Η συνάντηση θα
εξετάσει τις εξελίξεις σε
όλες τις χώρες μέλη της
UEFA, των εθνικών ομάδων
και των συλλόγων της
UEFA, καθώς και τη συζή-
τηση σχετικά με την πρόοδο
της FIFA και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο σε θέματα όπως οι
συμβάσεις παικτών και τι
θα γίνει με τις μεταγρα-
φές”.
Την ίδια ώρα μπορεί η επα-
νέναρξη της ποδοσφαιρικής
δράσης, λόγω κοροναϊού,
να είναι στον… αέρα,

ωστόσο η ΟΥΕΦΑ θα θέλει
να γνωρίζει τον Ιούλιο
ποιες ομάδες θα πάρουν
μέρος στις διασυλλογικές
διοργανώσεις της επόμενης
σεζόν ακόμα και στην περί-
πτωση που δεν ολοκληρω-
θούν τα πρωταθλήματα.
Αυτό δήλωσε ο αντιπρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Πο-
δοσφαιρικής
Συνομοσπονδίας, Μισέλ
Ούβα, ξεκαθαρίζοντας για
άλλη μια φορά πως κάθε
Ομοσπονδία είναι υπεύ-
θυνη για το πώς θα βγουν
οι πρωταθλητές, πώς θα
κριθούν οι ομάδες που θα
μείνουν στις κατηγορίες και
αυτές που θα υποβιβα-
στούν κτλ στην περίπτωση

που τελικά δεν είναι εφικτό
να ολοκληρωθεί η σεζόν.
Επισημαίνει, ακόμα, ο
Ούβα ότι μπορεί να αποφα-
σίσει μια Ομοσπονδία, στην
περίπτωση που κρίνει ότι
δεν επαρκεί ο χρόνος για
να ολοκληρωθεί η σεζόν,
τότε θα πρέπει να αποφασί-
σει ποιες ομάδες θα πά-
ρουν μέρος στις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Αυτό που ενδιαφέρει την
UEFA δεν είναι αν θα ακυ-
ρωθεί ή όχι η σεζόν, ποιοι
θα είναι οι πρωταθλητές
κλπ, αλλά ποιες ομάδες θα
παίξουν στην Ευρώπη.
«Κάθε Ομοσπονδία, από
τις 55 που είναι μέλη της
UEFA, έχει την ελευθερία

να αποφασίσει με ποιον
τρόπο θα κριθεί το πρωτά-
θλημα σε συνεννόηση με
την κάθε Λίγκα» είπε ο
Ιταλός παράγοντας, δεξί
χέρι του προέδρου της
UEFA, Αλεξάντερ Τσέφε-
ριν.
«Η UEFA θα ζητήσει τον
Ιούλιο τη λίστα με τις ομά-
δες που έχουν προκριθεί
για τις διασυλλογικές
διοργανώσεις της επόμε-
νης σεζόν. Είτε τελικά
ολοκληρώθηκε η σεζόν
στα πρωταθλήματα είτε
όχι, η UEFA θα πρέπει να
γνωρίζει τις ομάδες των
επόμενων διοργανώσεων
για να καταρτίσει το πλάνο
της» συμπλήρωσε ο Ούβα.

Η ΟΥΕΦΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΘΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 4 ΑΥΡΙΟ ΝΕΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ

«Φέρτε μας τον Ιούλιο τις ομάδες για την Ευρώπη»

Αύριο η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη της ΟΥΕΦΑ

23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Σε 479 μέρες οι
Ολυμπιακοί στο Τόκιο
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο απέκτησαν χρονο-
διάγραμμα, καθώς λίγες μόλις μέρες μετά τη μετά-
θεσή τους για το 2021, η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι θα
διεξαχθούν το διάστημα 23 Ιουλίου με 8 Αυγούστου
του επόμενου χρόνου.
Η κυβερνήτης του Τόκιο, Κοΐκε Γιουρίκο, τόνισε ότι
αυτό το χρονοδιάγραμμα ταιριάζει με αυτό του
2020, οπότε δεν θα υπάρχουν σαρωτικές αλλαγές
στα εισιτήρια, στην πρόσληψη προσωπικού για τους
χώρους, στην οργάνωση των εθελοντών και στις με-
τακινήσεις.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας
Μπαχ, δήλωσε:
«Είμαι γεμάτος αυτοπεποίθηση πως σε συνεργασία
με την οργανωτική επιτροπή του Τόκιο 2020 και
όλους τους υπόλοιπους εταίρους, θα μπορέσουμε
να ξεπεράσουμε αυτή την απρόσμενη πρόκληση. Η
ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα σκο-
τεινό τούνελ. Αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπο-
ρούν να γίνουν το φως στο τέλος του τούνελ». 
Παράλληλα φιξαρίστηκαν οι ημερομηνίες και για
τους Παραολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν
24 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου του 2021.
Τέλος, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Όρεγ-
κον των ΗΠΑ μεταφέρθηκε για τον Αύγουστο του
2022.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ

«Ενισχύστε την 
εθελοντική αιμοδοσία»
Επιστολή προς την αθλητική κοινότητα της χώρας
έστειλε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυ-
γενάκης, με την οποία την προτρέπει να ενισχύσει
την εθελοντική Αιμοδοσία, ώστε να μην παρατηρη-
θεί μείωση των αποθεμάτων αίματος στη μάχη ενάν-
τια στον κοροναϊό.
Επιπλέον, με πρωτοβουλία της ΓΓΑ, θα οργανωθούν
άμεσα ημέρες Αιμοδοσίας στα Εθνικά Αθλητικά Κέν-
τρα όλης της χώρας.
Στην επιστολή του, ο κ. Αυγενάκης τονίζει μεταξύ
άλλων:
«Ο αθλητισμός, ως κοινωνική έκφραση, δεν περιο-
ρίζεται μόνο σε ένα πρότυπο υγιούς ζωής. Αποτελεί,
πάνω απ’ όλα, πρότυπο αλληλεγγύης, κοινωνικής
προσφοράς αλλά και εθελοντισμού. Άλλωστε, η
αθλητική οικογένεια βρίσκεται πάντα στην πρώτη
γραμμή των δράσεων αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας
τις αξίες που θεμελιώνουν την κοινωνία των πολι-
τών.
Ειδικά στις δύσκολες αυτές στιγμές, σας καλώ και
σας παρακαλώ, όλες και όλους, να ενισχύσουμε την
προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών της χώρας
μας σε αίμα.
Ας γίνουμε εθελοντές αιμοδότες, ας προσφέρουμε
το δώρο της ζωής. Σας προτρέπω να οργανώσετε
εξορμήσεις αιμοδοσίας σε κάθε πρόσφορο σημείο,
εκτός των νοσηλευτικών μονάδων. Τέτοιοι χώροι
μπορεί να είναι τα δημαρχεία, τα δημοτικά ιατρεία
και άλλες επικουρικές δομές υγείας, πάντα σε συ-
νεννόηση με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ή με τις
κατά τόπους Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδο-
σίας».
Η ΕΚΑΣΚ πήρε γρήγορα το… ριμπάουντ από την επι-
στολή του υφυπουργού, καλώντας τα σωματεία της
δύναμής της «να προωθήσουν την ιδέα της εθελον-
τικής αιμοδοσίας ώστε να συνδράμουν στην κάλυψη
των αυξημένων αναγκών που αντιμετωπίζει το
Εθνικό Σύστημα Υγείας.Η υπεύθυνη στάση όλων
μας είναι καθοριστική ώστε να βρεθούμε ξανά στα
γήπεδα».

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ

Κρίσιμες ώρες 
για τον Ρουστού 
Σε σοβαρή κατά-
σταση, λόγω κο-
ροναϊού,
νοσηλεύεται ο
βετεράνος διε-
θνής Τούρκος
τερματοφύλακας
Ρετσμπέρ Ρου-
στού, όπως επι-
βεβαίωσε η
σύζυγός του. Σε
αντίθεση με τον
46χρονο Ρου-
στού, τόσο η γυ-
ναίκα του όσο
και ο γιος του
βρέθηκαν αρνη-
τικοί στις εξετά-
σεις στις οποίες
τους έγιναν. 
«Είμαστε σε κατάσταση σοκ από το πόσο γρήγορα
αναπτύχθηκαν τα συμπτώματα της ασθένειας. Οι
ώρες είναι κρίσιμες και δύσκολες. Το μόνο που
ζητάω από τον κόσμο είναι να έχει συνείδηση και να
δείξει σεβασμό. 
Ο Θεός είναι σπουδαίος και εμπιστευόμαστε τους
Τούρκους γιατρούς. Κάντε προσευχές για εκείνον»,
έγραψε η σύζυγος του Ρουστού στην ανάρτησή της.

Σε καιρούς κοροναιού
πέρα από το ζήτημα της
υγείας που είναι αυτό

που έχει την μεγαλύτερη σημα-
σία υπάρχει και το οικονομικό
που απασχολεί  ολοένα και πε-
ρισσότερο κόσμο καθώς καθη-
μερινά κλείνουν επιχειρήσεις
και πολλοί εργαζόμενοι μπαί-
νουν στο ταμείο ανεργίας...
Η οικονομική κρίση λόγω της
πανδημίας έχει χτυπήσει τον
χώρο του αθλητισμού  αφού εδώ
και ένα μήνα περίπου έχει μπει
λουκέτο και ήδη κάποιες από τις
Ανώνυμες Εταιρείες  κάνουν
χρήση του νόμου για τα μέτρα
διασφάλισης επιχειρήσεων και
εργαζομένων. 
Ήδη πολλοί σύλλογοι τόσο στο
ποδόσφαιρο, όσο και στο μπά-
σκετ, έχουν ενημερώσει τους
εργαζομένους πως δικαιούνται
να λάβουν το επίδομα, αφού οι
εταιρίες συγκαταλέγονται στη
λίστα του ΚΑΔ και μέσα σε αυ-
τούς είναι όπως έγινε γνωστό
χθες, και ο Παναθηναϊκός.
Οι πράσινοι ενημέρωσαν χθες
μέσω mail τους υπαλλήλους της
ΠΑΕ σε ποδοσφαιρικό τμήμα και
γραφεία πως εντάσσεται η εται-
ρία στο ΚΑΔ και ως εκ τούτου
εκείνοι θα πρέπει να προχωρή-
σουν τις διαδικασίες για να λά-
βουν το ποσό των 800 ευρώ
από το κράτος, όπως προβλέπε-
ται.

Εκτός του Παναθηναϊκού, υπάρ-
χουν κι άλλες ΠΑΕ που έχουν
εφαρμόσει το ίδιο μέτρο με τους
πράσινους και έχουν ενημερώ-
σει τους υπαλλήλους τους πως
θα υπάρξει αναστολή των συμ-
βάσεων προκειμένου να επωφε-
ληθούν από το έκτακτο επίδομα.
Όπως έγινε γνωστό στο συγκε-
κριμένο μέτρο δεν μπαίνουν οι
ποδοσφαιριστές καθώς δεν
είναι γραμμένοι στην ΕΡΓΑΝΗ
(το πληροφοριακό σύστημα του
υπουργείου Εργασίας). 
Κάτι που σημαίνει πως δε θα λά-
βουν το επίδομα, αλλά θα πά-
ρουν κανονικά τον μισθό τους.
Αναφορικά με τον ΟΦΗ φαίνεται
πως για την ώρα αντέχει ακόμα.
Μπορεί η διακοπή του πρωτα-
θλήματος  να έχει μπλοκάρει τα
έσοδα, ωστόσο η παρουσία του
Μιχάλη Μπούση αποτελεί την
εγγύηση για τη συνέχεια της πο-
ρείας της ομάδας και της ΠΑΕ.
Πρόσφατα άλλωστε και πριν
αναχωρήσει για τις ΗΠΑ  ο με-
γαλομέτοχος του ΟΦΗ διέθεσε
ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να
καλυφθούν οι άμεσες υποχρεώ-
σεις της ομάδας. 
Την στιγμή που σε πολλές ομά-
δες υπάρχουν έντονα προβλή-
ματα αυτό το διάστημα, ο ΟΦΗ
δείχνει ότι έχει αποθέματα… Βέ-
βαια όλη αυτή η κατάσταση είναι
στενάχωρη για όλους και αν συ-
νεχιστεί για πολύ κανείς δεν

ξέρει τι μπορεί να ξημερώσει.
Στην Ηρακλειώτικη ομάδα πάν-
τως σε αντίθεση με παλαιότερες

εποχές, υπάρχει η ασφάλεια
που ακούει στο όνομα Μπούσης
που φροντίζει να κυλούν όλα

στην εντέλεια ακόμα και σε αυ-
τούς τους πολύ δύσκολους και-
ρούς.

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΛΛΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΕ

Αντέχει ακόμα ο ΟΦΗ…

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 Παντελώς αντίθετη με το ενδεχόμενο
να αυξηθούν οι ομάδες στη Σούπερ
Λιγκ  παραμένει  η NOVA.
Με αφορμή σχετικά σενάρια που ανα-
πτύχθηκαν για την επόμενη μέρα του
πρωταθλήματος μετά την αντιμετώπιση
του κοροναϊού, στελέχη της συνδρομη-
τικής πλατφόρμας σχολίασαν ότι όλα
αυτά είναι εκτός πραγματικότητας.
Χαρακτηριστικά αναφέρουν:
1. Τη στιγμή που αποδεδειγμένα δεν
μπορεί να εξασφαλιστεί το τηλεοπτικό

μέλλον αρκετών από τις 14 ΠΑΕ της
Σούπερ Λιγκ  1 και για τη νέα σεζόν, σε
ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς,
είναι τελείως άστοχες και χωρίς καμία
ρεαλιστική βάση οποιεσδήποτε προτά-
σεις, σκέψεις και σενάρια που αναφέ-
ρονται σε αύξηση των ομάδων σε 16.
2. Τα οικονομικά δεδομένα που έχουν
διαμορφωθεί στην ελληνική ποδοσφαι-
ρική αγορά τα τελευταία χρόνια μάλλον
επιβάλλουν περαιτέρω μείωση των
ομάδων σε 12 αντί για αύξηση τους σε

16, σύμφωνα και με τους ρεαλιστικούς
οικονομικούς όρους της αγοράς στην
Ελλάδα του 2020.
3. Κατά συνέπεια, μη γνωρίζοντας
ακόμα τις συνέπειες του φονικού ιού
στην ελληνική οικονομία και κοινωνία,
όσοι ασχολούνται με το χώρο του ελ-
ληνικού ποδοσφαίρου θα έπρεπε να
έχουν πρωταρχικό τους μέλημα την οι-
κονομική επιβίωση του της Σούπερ
Λιγκ 1.
4. Πάγια επιδίωξη της Nova παραμένει

το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
να έχει αυξημένο αγωνιστικό και εμπο-
ρικό ενδιαφέρον, προκειμένου οι φίλα-
θλοι να ενδιαφέρονται να το
παρακολουθούν και όλοι οι εμπλεκό-
μενοι στον κλάδο του ποδοσφαίρου να
μπορούν να αντλούν εμπορικό όφελος
από αυτό, ώστε να συνεχίσουν να λει-
τουργούν απρόσκοπτα, χωρίς να χρει-
άζονται να απλώνουν το χέρι για
βοήθεια στον εκάστοτε υφυπουργό
Αθλητισμού.

Η NOVA ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Βάζει… στοπ στα σενάρια αναδιάρθρωσης

Εγγύηση αποτελεί ο Μιχάλης Μπούσης για την ομαλή πορεία της ΠΑΕ ΟΦΗ ακόμα και σε καιρούς κρίσης

Η FIBA χαιρέτισε την επίσημη
απόφαση για τις νέες ημερομη-
νίες των Ολυμπιακών Αγώνων,
ωστόσο επιβεβαιώθηκε το πρό-
βλημα που προκύπτει με το Ευ-
ρωμπάσκετ που είναι
προγραμματισμένο για τον Σε-
πτέμβριο του 2021.
Αυτό που μένει είναι να υπάρ-
ξει διαβούλευση των εμπλεκό-
μενων φορέων προκειμένου να
αλλάξει ημερομηνία διεξαγω-

γής το Ευρωμπάσκετ 2021,
αφού δεν είναι εύκολο να
πραγματοποιηθούν δύο μεγά-
λες διοργανώσεις το ίδιο καλο-
καίρι. Θυμίζουμε πως το 2022
είναι μια κενή -από μεγάλες
διοργανώσεις- χρονιά, όπερ και
σημαίνει πως δεν αποκλείεται
να μεταφερθεί κατά ένα χρόνο
η γιορτή του ευρωπαϊκού μπά-
σκετ.
«Θα συνεχίσουμε να δου-

λεύουμε σε πλήρη επαφή με τη
ΔΟΕ για να βρεθούν οι καλύτε-
ρες δυνατές λύσεις αναφορικά
με τον προγραμματισμό των
προολυμπιακών τουρνουά που
εκκρεμούν», τόνισε η Παγκό-
σμια Ομοσπονδία στην ανακοί-
νωσή της, ξεκαθαρίζοντας το
προφανές, ότι δηλαδή όσες
ομάδες είχαν ήδη πάρει το εισι-
τήριο για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες το διατηρούν.

ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ

Σοβαρό το ενδεχόμενο μετάθεσης για το 2022

Αρωγός στη σπουδαία πράξη αλληλεγ-
γύης της Τριτωνίας, στέκεται ο Σύλλο-
γος Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών του
ΟΦΗ. Όπως είναι γνωστό, η ομάδα του
Αστριτσίου αποφάσισε δύο φορές την
εβδομάδα να διαθέτει ένα αυτοκίνητο
με δικό της οδηγό για να βοηθάει
ανήμπορους και ηλικιωμένους κατοί-
κους του χωριού που το έχουν ανάγκη.
Αυτή την προσπάθεια θα στηρίξουν οι-

κονομικά και οι παλαίμαχοι του ΟΦΗ,
όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα
social media, ο πρόεδρός τους, Σήφης
Κορωνάκης. Με τη σειρά της, η διοί-
κηση της Τριτωνίας ευχαρίστησε τους
βετεράνους του ΟΦΗ για την ευαισθη-
σία τους:  «Ένα τεράστιο ευχαριστώ
στον Σύλλογο Παλαιμάχων του ΟΦΗ
που αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός
είναι η ίδια μας η κοινωνία». 

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΟΦΗ

Στηρίζουν την πράξη
αλληλεγγύης της Τριτωνίας 
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Η κάρτα του αγρότη
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μά-

κης Βορίδης κατόπιν συνεννοήσεως με τις διοικήσεις των
τραπεζών και αφού διευθετήθηκαν ζητήματα που αφο-
ρούσαν στη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), έδωσε εντολή να προ-
χωρήσει η διαδικασία για την ανανέωση της Κάρτας
Αγρότη. 

Έτσι, καθίσταται εκ νέου δυνατή η ανανέωση της Κάρ-
τας από τους ενδιαφερόμενους αγρότες για όσο διά-
στημα το σύστημα υποδοχής δηλώσεων (ΟΣΔΕ) παραμέ-

νει κλειστό στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται για την αποφυγή εξάπλωσης
της νόσου του κοροναϊού (COVID19). Με αυτό τον τρόπο αποκαθίσταται το θέμα που
είχε δημιουργηθεί και οι αγρότες αποκτούν εκ νέου πρόσβαση στην απαραίτητη ρευ-
στότητα για την κάλυψη των παραγωγικών αναγκών τους, με κάθε πρόσφορο μέσο

και με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία.

Δώστε το 50% του μισθού σας
Τάραξε τα νερά χθες  ο πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρω-

θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και
τους βουλευτές της ΝΔ να καταθέσουν το μισό τους μισθό, τους επόμενους δυο μήνες,
για την ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού κατά του κοροναϊού.

Ο πρωθυπουργός δηλώνει σίγουρος ότι την επιλογή αυτή θα ακολουθήσουν και τα
άλλα κόμματα. «Όπως η κυβέρνηση πρώτη κινητοποιήθηκε με τολμηρά μέτρα κατά

της πανδημίας, έτσι και ο πολιτικός κόσμος της χώρας μας πρέπει να στα-
θεί στην πρώτη γραμμή της αλληλεγγύης.

Σε μία συμβολική πρωτοβουλία, λοιπόν, καλώ όλους τους βουλευτές
της ΝΔ όπως και τους υπουργούς και υφυπουργούς να καταθέσουν για
τους επόμενους δύο μήνες το 50% του μισθού τους στη μάχη εναντίον
του κορονοϊού. Τα ποσά αυτά θα κατευθυνθούν στον ειδικό λογαριασμό
για τον Covid-19.

Απέναντι στην υγειονομική απειλή όλοι είμαστε ίσοι. Όμως στη μάχη
απέναντί της, ο καθένας οφείλει να προσφέρει ανάλογα με τις δυνάμεις

του. Είμαι σίγουρος ότι την επιλογή αυτή θα ακολουθήσουν και τα άλλα
κόμματα» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης,.

Η πρόεδρος και ο διοικητής 
…Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου,

εκτιμώντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία έχει βρεθεί η
χώρα λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγ-

γύης, αποφάσισε για τους επόμενους δύο μήνες να καταθέσει το ήμισυ του
μισθού της στον σχετικό ειδικό λογαριασμό.

Με τον τρόπο αυτό, η κυρία Σακελλαροπούλου ανταποκρίθηκε εμμέσως στην πρόσκληση - έκ-
κληση που είχε απευθύνει νωρίτερα προς τους βουλευτές, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης. 

Αμέσως μετά, όπως έγινε γνωστό από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο διοικητής της πρόκειται να
διαθέσει το ήμισυ της μηνιαίας αποζημίωσής του για την δράση κατά της πανδημίας του κορο-
ναϊού, ακολουθώντας την σύσταση του Μητσοτάκη σε υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ να πρά-
ξουν κάτι ανάλογο. Το ίδιο έκαναν περιφερειάρχες, δήμαρχοι κ.λπ.

Η παρέμβαση για τις δύσκολες ώρες
Ενδιαφέρουσα η παρέμβαση της Μαριάννας Βαρδινογιάννη. 
«Αυτές τις πρωτόγνωρες και δύσκολες ώρες με συγκίνηση βλέπω τον λαό μας

ενωμένο να πολεμά για ένα πιο ελπιδοφόρο αύριο. Το “εγώ” υποχωρεί μπροστά
στο “εμείς”. Ο καθένας από εμάς αναλαμβάνει την προσωπική του ευθύνη ανα-
λογιζόμενος το κοινό καλό, καθώς μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε την μεγάλη
αυτή εθνική, αλλά και παγκόσμια κρίση, είναι αν όλοι μας καταλάβουμε πως απο-
τελούμε αναπόσπαστο μέρος ενός συνόλου και πως οι πράξεις μας επηρεάζουν
κάθε πολίτη αυτής της χώρας, αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε μήνυμά της.

Τι γίνεται με το πάρκο
Μπορεί το θέμα της περίφημης ανάπλασης του πάρκου Γεωργιάδη, (που εξε-

λίσσεται μέσα από ένα… χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το οποίο στερεί από την πόλη
ένα ζωτικό ελεύθερο χώρο πρασίνου), να έχει ανοίξει ένα σκληρό μέτωπο αντιπαράθεσης,

ανάμεσα στις Φυλές του Πάρκου και το Δήμο Ηρακλείου, αλλά η έλευση του κοροναϊού έδειξε αν
μη τι άλλο ότι οι έννοιες της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας και της ανθρώπινης προσφοράς είναι
πάνω από όλα. Το λέω αυτό διότι είναι πραγματικά συγκινητική η προσφορά πολλών συμπολιτών
μας που έχουν προσεγγίσει το Δήμο Ηρακλείου για να προσφέρουν εθελοντική βοήθεια σε ευά-

λωτες κοινωνικές ομάδες, ανάμεσα τους και πολλά άτομα από τις  Φυλές του Πάρκου,
που έδειξαν ότι μπορούν να σταθούν στις δύσκολες μέρες που ζει η κοινωνία μας κα-

ταθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούν να φανούν χρή-
σιμοι… Και μάλιστα χαμηλόφωνα και χωρίς να κραδαίνουν την προσφορά τους

με μεγαλομανία, και αυτό της δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία…    

Δωρεά στα νοσοκομεία
Σε δωρεά 1.000.000 ευρώ για την άμεση προμήθεια πρόσθετου νοσοκομει-

ακού εξοπλισμού σε νοσοκομεία και δημόσιες δομές υγείας, προχώρησε η οικο-
γένεια των Θεόδωρου και Γιάννας Αγγελοπούλου.

Η χρηματική δωρεά έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια,
που ευχαρίστησε τον επιχειρηματία και διατέθηκε στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής
Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ ΑΕ) για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλι-
σμού. 

Μια πρόταση

Τι το ήθελε αυτό η πρυτα-
νεία του Πανεπιστημίου Κρήτης;
Ωραία τα λέει για το θέμα της πρότασης
της κ. Αθανασάκη, αλλά μια φράση της
«Για το λόγο αυτό και για την αποφυγή
της άκριτης διακίνησης στα ΜΜΕ της
πρότασης…»  έδειξε ότι… κάτι… παρα-
γνωρίζει και δεν λέει τα πράγματα με το
όνομά τους.

Τι κάνουν

Μου το έλεγε φίλος που
είδε τη μάνα του με το μαλλί στην πένα
και του έπεσαν οι δικές του λιγοστές τρί-
χες. Κομμώτριες πάνε στα σπίτια και
χτενίζουν τις πελάτισσές τους, σαν να
μη συμβαίνει τίποτα. Ποιος όμως μπο-
ρεί να τους ελέγξει;  Άλλωστε η βλακεία
ούτε ελέγχεται ούτε μπορεί να νικηθεί.
Η άλλη πάλι, όπως μαθαίνω από αστυ-
νομικό,  ζήτησε να της σβήσουν το πρό-
στιμο της γυναίκας που πηγαίνει στο
σπίτι και της καθαρίζει. Και σε αυτή την
περίπτωση: βλακεία- υπευθυνότητα 1-
0.

Χρηματοδότηση

Με το ποσό των 30.000
ευρώ χρηματοδοτείται από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών ο Δήμος Ηρακλείου,
προκειμένου να λάβει αυξημένα μέτρα
ασφαλείας στον καταυλισμό των Ρομά
της Ν. Αλικαρνασσού ώστε να προστα-
τευθούν από τον κοροναϊό. Συγκεκρι-
μένα, αυτό το οποίο ζητά το υπουργείο
να διασφαλιστεί είναι η παροχή νερού
πόσιμου αλλά και για οικιακή κατανά-
λωση, και επίσης να γίνουν απολυμά-
νεις… Το ερώτημα είναι αν τα μέτρα
αυτά είναι ικανά να καλύψουν όσους
ζουν στον καταυλισμό, και βέβαια μοι-
ραία επαναφέρει το κρίσιμο ζήτημα της
μετακίνησής του το οποίο έπρεπε να
έχει λυθεί... χθες και όχι να σύρεται σή-
μερα μέσα σε αυτές τις απαράδεκτες
και τριτοκοσμικές συνθήκες που μας
προσβάλλουν όλους. 

Αισιόδοξος

Έδωσε έναν τόνο αισιοδο-
ξίας ο διευθύνων σύμβουλος της Τρά-
πεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου. Ο
CEO της Τρ. Πειραιώς εμφανίστηκε αι-
σιόδοξος ότι οι επιπτώσεις της κρίσης
του κορονοϊού στην οικονομία θα ξεπε-
ραστούν νωρίτερα του αναμενόμενου
και η οικονομία θα μπορέσει να επανέλ-
θει σε αναπτυξιακό βηματισμό. Όπως
είπε, η άμεση και εντονότερη από ποτέ
σε μέγεθος, ανταπόκριση της ελληνικής
κυβέρνησης στις προκλήσεις που δημι-
ουργεί η πανδημική κρίση, αλλά και το
γεγονός ότι προ κοροναϊού, η ελληνική
οικονομία παρουσίαζε την ισχυρότερη
ανάπτυξη στην ΕΕ, δίδουν την εμπιστο-
σύνη ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα ξε-
περαστούν συντομότερα των αρχικών
εκτιμήσεων και η οικονομία θα μπει σε
φάση ανάκαμψης από το β’ εξάμηνο
του 2020. 

Ξέρουμε

Δηκτικό το σχόλιο του υπο-
διοικητή του ΠΑΓΝΗ Στέλιου Κτενια-
δάκη: «Δύο μήνες προετοιμαζόμαστε
πυρετωδώς για το σήμερα και το αύριο.
Και σε αυτόν τον αγώνα ξενυχτάμε Νο-
σοκομεία, ΥΠΕ, Υπουργείο αλλά και η
Περιφέρεια Κρήτης και πολλοί, και κα-
θημερινά περισσότεροι ιδιώτες. Στη
μάχη αυτή δεν περισσεύει κανείς. Όσοι
έκαναν την Υγεία πολιτικό παιχνιδάκι
τους καλό θα είναι να σεβαστούν του-
λάχιστον τον αγώνα μας αφού δεν μπο-
ρούν να βοηθήσουν. Τουλάχιστον να
μη μιλούν. Όλοι ξέρουμε τι ΔΕΝ έκα-
ναν...».

Έρχονται πιο αυστηρά μέτρα
Ο Χαρδαλιάς το είπε ξεκάθαρα χθες: Εάν δεν συμ-

μορφωθούμε με τα υπάρχοντα μέτρα, θα υπάρξουν
αυστηρότερα ! Ήδη η Κύπρος πήρε χθες πολύ πιο αυ-
στηρά μέτρα! Συγκεκριμένα:

Απαγορεύεται η σύναξη προσώπων σε σπίτια
πέραν των νόμιμων προσώπων

Περιορίζεται στη μια φορά την ημέρα η κατ΄
εξαίρεση μετακίνηση.

Η διακίνηση μετά τις 9 το βράδυ μέχρι τις έξι το
πρωί απαγορεύεται  για όλους πλην αυτών που κα-
τέχουν το ΕΝΤΥΠΟ Α και εργάζονται μετά τις εννέα.

Το εξώδικο θα αυξηθεί από 150 σε 300 ευρώ Θα
αξιοποιηθούν οι παρατηρητές της γειτονιάς. Στα ταξί
οι επιβαίνοντες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους τρεις.
Οι πολίτες όταν προσεγγίζουν δημόσιο χώρο θα πρέ-
πει να μεριμνούν ώστε να κρατούν απόσταση δύο μέ-
τρων.

Πόσο… ανεύθυνοι είμαστε
Πόσο… ανεύθυνοι μπορεί να είμαστε; Πάμε δήθεν

για να προστατεύσουμε εαυτούς και αλλήλους και φο-
ράμε μάσκες και γάντια για να πάμε στο σούπερ μάρ-
κετ ή να πάρουμε χρήματα από το ΑΤΜ. Και τι κά-
νουμε μετά; Τα πετάμε κάτω, γεμίζουμε ότι
υπάρχει και τον δρόμο με… σκουπίδια που μπο-
ρούν φυσικά εκτός των άλλων να μεταφέρουμε
και… μικρόβια παντού! 

Τρέχουν και οι αστυνομικοί
Μπορεί ο κοροναϊός να έκλεισε τον κό-

σμο σπίτι του, να μην κυκλοφορεί κανείς
χωρίς δικαιολογία, οι δρόμοι να είναι άδειοι
και να μειώθηκαν και τα τροχαία αλλά δεν ευ-
θύνεται μόνο γι αυτό ο φονικός ιός. Η αλήθεια εί-
ναι ότι τους τελευταίους μήνες τα τροχαία ατυχή-
ματα και δυστυχήματα μειώθηκαν κι όχι λόγω της
επιδημίας και των μέτρων που λαμβάνονται, αλλά
κυρίως λόγω της συνεχούς αστυνόμευσης που
υπάρχει στους δρόμους. Η προσπάθεια προς
αυτή την κατεύθυνση, τη μείωση δηλαδή των τρο-
χαίων, ξεκίνησε πολύ πριν «σκάσει» ο εξ ανατο-
λών ιός και θα συνεχιστεί, όπως διαβεβαιώνουν
αστυνομικοί. 

Η αναφορά στον Γλέζο
Με μια συγκινητική αναφορά συνόδευσε

τον πρόλογό του στην ενημέρωση για τον κο-
ροναϊό ο Σωτήρης Τσιόδρας, αποχαιρετώντας τον
Μανώλη Γλέζο.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κο-
ροναϊό, καθηγητής λοιμωξιολογίας τόνισε: «Τελειώνοντας, θέλω να απευ-
θύνω κι εγώ σήμερα με όλους τους Έλληνες τον χαιρετισμό στον άνθρωπο
που ήταν ο πρώτος ήρωας της εθνικής Αντίστασης, που με το κατέβασμα
της σβάστικας από την Ακρόπολη, έδωσε το μήνυμα του αγώνα για την
ελευθερία σε όλη την σκλαβωμένη Ευρώπη».

Αποκάλυψε μάλιστα που είχαν συναντηθεί παλαιότερα: «Δεν θα ξεχάσω
την ειλικρινή συζήτηση που είχα μαζί του πριν μερικά χρόνια, σε μια εν-
τελώς τυχαία, αλλά ευεργετική για μένα συνάντηση» είπε ο κ. Τσιόδρας
και κατέληξε με την προτροπή: «Ας αντιμετωπί-
σουμε κι εμείς ηρωικά αυτή την πάλη με τον αό-
ρατο εχθρό».

Του ζήτησε θρησκευτική 
κηδεία

Στην αποκάλυψη  μιας συζήτησης με τον
γνωστό αγωνιστή της Αριστεράς, Μανώλη Γλέζο,
προχώρησε ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος. Απευ-
θυνόμενος προς κατοίκους και φορείς της Ναυπά-
κτου, όπου βρέθηκε για να ευχηθεί στον εορτά-
ζοντα μητροπολίτη κ. Ιερόθεο, ο Αρχιεπίσκοπος είπε πως κατά την
πρόσφατη συνάντησή τους ο Μανώλης Γλέζος όχι μόνο του αποκάλυψε
ότι θέλει να κηδευτεί και να ταφεί χριστιανικά, αλλά του ζήτησε να φρον-
τίσει ο ίδιος ώστε να μη συμβεί κάτι διαφορετικό. Ο διάλογος όπως τον
μετέφερε ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας είναι χαρακτηριστι-
κός: «Όταν πεθάνω, θα αναλάβετε εσείς, υπεύθυνα, και θα κάνετε εκκλη-
σιαστική κηδεία. Δεν θα αφήσετε άλλους ανθρώπους να αναμιχθούν σε
αυτό το θέμα», φέρεται να είπε στον Αρχιεπίσκοπο ο γνωστός αγωνιστής
της Αριστεράς, ο οποίος, σύμφωνα πάντα με τον κ. Ιερώνυμο, του είπε
πως αγαπά και σέβεται τη θρησκεία των Πατέρων.

ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

Κοινοπραξία για το σταθμό μετατροπής
Η ένωση των εταιρειών Siemens και

ΤΕΡΝΑ είναι η ανάδοχος εταιρεία στη
διαγωνιστική διαδικασία για τους σταθ-
μούς μετατροπής διασύνδεσης Κρήτης
και Αττικής. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της
Αριάδνη Interconnection, μετά την υπο-
βολή βελτιωμένης προσφοράς στις 26
Μαρτίου 2020, το κόστος της σύμβασης
διαμορφώθηκε κοντά στα 370 εκατομ-
μύρια ευρώ. Από αυτά, τα 358,6 εκατομ-
μύρια ευρώ αφορούν στην κατασκευή
των Σταθμών Μετατροπής και τα 11,4
εκατομμύρια ευρώ στη συντήρησή τους.
Η σύμβαση, με διάρκεια υλοποίησης 36
μηνών, θα υπογραφεί μετά την έγκριση
από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Έργο
πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματο-
δότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020.

Υπενθυμίζεται ότι η διαγωνιστική δια-
δικασία για τη μελέτη, την προμήθεια και

την εγκατάσταση δύο Σταθμών Μετα-
τροπής και ενός Υποσταθμού για την
ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύμα-
τος Κρήτης-Αττικής ξεκίνησε στις 24
Μαΐου 2019. Ο διαγωνισμός προσέλ-
κυσε το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων
εταιριών του κλάδου διεθνώς και την 1η
Νοεμβρίου 2019 υπεβλήθησαν δεσμευ-
τικές προσφορές από τις κοινοπραξίες
GE-NARI-MYTILINEOS και SIEMENS-
TEΡNA. Η εξέταση των προσφορών από
τις δύο κοινοπραξίες, οι οποίες διαθέτουν
ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο και εξειδικευ-
μένη εμπειρία σε παρόμοια έργα στο
εξωτερικό, διήρκησε περισσότερους από
τέσσερις μήνες λόγω των υψηλών απαι-
τήσεων του Έργου. Η τεχνική αξιολό-
γηση ολοκληρώθηκε στις 13 Μαρτίου
2020 κρίνοντας ως αποδεκτή την προ-
σφορά της  κοινοπραξίας SIEMENS-
TEΡNA, αφού συνυπολογίστηκαν όλες οι
επιμέρους παράμετροι της Διασύνδεσης.

«Σε πείσμα της κρίσης που διανύουμε,
η διαγωνιστική διαδικασία για το ιστο-

ρικό έργο ύψους 1 δισ. ευρώ ολοκληρώ-
θηκε χωρίς προβλήματα» ανέφερε σε
δήλωση του ο πρόεδρος της Αριάδνη In-
terconnection και πρόεδρος και CEO του
μητρικού ομίλου ΑΔΜΗΕ Μάνος Μα-
νουσάκης για να προσθέσει:

«Ο ΑΔΜΗΕ θα υπερασπιστεί με όλες
του τις δυνάμεις την έγκαιρη υλοποίησή
του,  ώστε το 2023 η Κρήτη να ηλεκτρο-

δοτείται με ασφάλεια και αξιοπιστία από
το ηπειρωτικό σύστημα. Εκτός από τα οι-
κονομικά οφέλη που συνεπάγεται η δια-
σύνδεση Κρήτης-Αττικής για όλους τους
καταναλωτές της χώρας, μέσω της μεί-
ωσης των ΥΚΩ, ανοίγει ο δρόμος για την
αξιοποίηση του αιολικού και φωτοβολ-
ταϊκού δυναμικού του νησιού με όρους
βιώσιμης ανάπτυξης».

Η Siemens-ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει την κατασκευή των σταθμών μετατροπής για
τη διασύνδεση Κρήτης και Αττικής 

Ζήτησαν στήριξη των αγροτών Κρήτης
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό

Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη είχαν η Πε-
ριφέρεια Κρήτης και ο Αντιπεριφερειάρχης
Πρωτογενή Τομέα, Μανόλης Χνάρης. 

Η επικοινωνία έγινε στο πλαίσιο της προσπά-
θειας στήριξης των παραγωγών, ενώ κατά τη
διάρκεια της τέθηκαν τα εξής ζητήματα: 

-Το πρόβλημα της αδιάθετης παραγωγής,
μειωμένης τιμής κάτω του κόστους  των πρώι-
μων κηπευτικών του νησιού, καθώς και τον
αποκλεισμό των παραγωγών της Κρήτης από
λαϊκές αγορές άλλων Περιφερειών και συγκε-
κριμένα της Αττικής 

-Το πρόβλημα των κτηνοτρόφων του νη-
σιού, λόγω της μειωμένης ζήτησης των αμνοε-
ριφίων, κατά την περίοδο του Πάσχα 

-Τα προβλήματα, που απασχολούν τους
ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης, εξαιτίας  της μει-
ωμένης ελαιοπαραγωγής λόγω των έκτακτων
κλιματολογικών συνθηκών και παράλληλα της
μείωσης της τιμής του ελαιολάδου. 

Συγκεκριμένα ο Υπουργός για το θέμα του
αποκλεισμού των παραγωγών από τις λαϊκές
αγορές, ανέφερε, ότι με δική του πρωτοβουλία
θα ικανοποιήσει το αίτημα των παραγωγών της
Κρήτης , όσοι δηλαδή έχουν νόμιμη άδεια και
έχουν προσλάβει υπαλλήλους με μόνιμη κατοι-

κία στην Αττική ή διαμένουν οι ίδιοι στη Αττική,
να μπορούν να συμμετέχουν και να διαθέτουν
τα προϊόντα μέσω των Λαϊκών Αγορών της Ατ-
τικής στους καταναλωτές. Παράλληλα, για το
θέμα της αδιάθετης παραγωγής κηπευτικών,
θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή σύσκεψη εν-
τός της εβδομάδας, στην οποία θα συμμετέ-
χουν, εκτός του Υπουργού και των στελεχών
του ΥΠΑΑ&Τ, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύ-
ρος Αρναουτάκης και οι Αντιπεριφερειάρχες,
καθώς και εκπρόσωποι των παραγωγών και
των ομάδων παραγωγών κηπευτικών του νη-
σιού.

Αντίστοιχα για το πρόβλημα των κτηνοτρό-
φων, προτάθηκε η αύξηση της συνδεδεμένης
ενίσχυσης των αιγοπροβάτων, η οποία προ-
γραμματίζεται να καταβληθεί, πριν από το Πά-
σχα, προκειμένου να υποστηριχτούν με τον
τρόπο αυτό, οι κτηνοτρόφοι του νησιού.

Για τον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας εξετάζε-
ται η δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης –
ενίσχυσης  των παραγωγών του νησιού.

Τέλος το Υπουργείο εξετάζει την επίσπευση
της διαδικασίας για την καταβολή της προκα-
ταβολής της ενιαίας ενίσχυσης του 2020 στο
πλαίσιο της κατεύθυνσης που έχει δώσει η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. 

@patris

Evren

Η Τουρκία πριν 15 μέρες
είχε μηδέν κρούσματα και
σήμερα είναι 12η παγκο-
σμίως με 10.827. Δεν μπο-
ρεί πια να κρύψει το χάος ο
Σουλτάνος.
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