
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Δείγματα απ’ όλους
τους επιβαίνοντες

Για δώδεκα τουλάχιστον ημέρες θα μείνουν σε καραντίνα
οι  383 επιβαίνοντες, 34 άτομα που αποτελούν το πλήρωμα
του πλοίου και οι άλλοι 349 ναυτικοί διαφόρων εθνικοτή-
των, μεταξύ των οποίων και δύο Έλληνες, στο επιβατηγό
οχηματαγωγό πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Παραμένουν
έξω από το λιμάνι του Πειραιά μετά από τα 20 κρούσματα
κοροναϊού που εντοπίστηκαν ενώ  κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έχει
πάρει δείγματα από όλους και αναμένονται τα αποτελέ-
σματα των  τεστ.   Σελίδα 7 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας το γιατρό

μας Βασίλειο Λίβα για την ηρεμία, τη σιγουριά και τον επαγ-
γελματισμό του, που έκανε τον τοκετό να δείχνει μια από τις πιο
ανώδυνες διαδικασίες στον κόσμο.

Ένας ΑΝΘΡΩΠΟΣ και εξαιρετικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ που απο-
πνέει μόνο εμπιστοσύνη. Ο Θεός να σας χαρίζει απλόχερα
υγεία.

Με βαθύτατη εκτίμηση
Μαγκωνάκη-Βελιβασάκη Στυλιανή
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ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ

Επί τάπητος
το σχέδιο
επανέναρξης

ΕΑΚΗ 

Ενισχύεται
άμεσα με 
προσωπικό

ΜΟΝΟ Η ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ «ΖΩΝΤΑΝΗ»

Η πανδημία βουλιάζει την αγορά  
Φόβοι για την επόμενη ημέρα στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις της πόλης

Μ
ε επιδόματα που χαρακτηρίζονται ασπιρί-
νες, προσπαθούν οι επιχειρηματίες του
Ηρακλείου να σταθούν όρθιοι απέναντι
στην πανδημία του κοροναϊού.  Κάθε μέρα
που περνάει, βάζουν λουκέτο ολοένα και

περισσότερες επιχειρήσεις, είτε γιατί εντάσσονται στο μέτρο
της αναστολής λειτουργίας είτε γιατί, πολύ απλά, δεν έχουν κα-
νένα λόγο να μένουν ανοιχτές.  “Ζωντανή” , ωστόσο, παραμέ-
νει  η Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου. Εξάλλου, η βιομη-
χανία ακόμα και σε χώρες, όπου ο ιός άφησε ανεξίτηλα το

στίγμα του, όπως την Ιταλία, εξακολουθούσε να παράγει. Εκ-
πρόσωποι της αγοράς περιγράφουν με μελανά χρώματα στην
“Π” την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή και ελπίζουν
όταν ο εφιάλτης του ιού έχει τελειώσει, να μπορεί η αγορά να
μαζέψει τα κομμάτια της. Τα σημερινά δεδομένα δεν αφήνουν
πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι
μόλις φύγαμε από μία κρίση που διήρκησε περισσότερα από
δέκα χρόνια. Η επόμενη μέρα, λοιπόν, της πανδημίας θα βρει
την αγορά τελείως διαφορετική από ό,τι ήταν μέχρι χθες.  

Σελίδα 8

Αχ βρε γιαγιά...

Πρωί-πρωί Κυριακής χτυπάει επίμονα. Με το ένα χέρι την
πόρτα, με το άλλο το κουδούνι. Πατάει το κουδούνι σα να έχει
κολλήσει  με logo το δάκτυλό της πάνω. «Πότε θα πάμε βόλτα;
Πότε θα πάμε βόλτα;» ρωτάει επαναλαμβανόμενα τον εγγονό
της  μόλις τον αντικρίζει στο κατώφλι.  «Γιαγιά, δεν μπορούμε
να πάμε πουθενά τώρα. Δεν είπαμε ότι υπάρχει αυτός ο ιός και
πρέπει να καθόμαστε στο σπίτι;». Σελίδα 2

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Προκρατήσεις τηλεφωνικά,
παραλαβή με ραντεβού!

Μόνο ηλεκτρονικά οι δηλώσεις ενίσχυσης  
Μονάχα ηλεκτρονικά πραγματοποιούνται, πλέον, οι αιτήσεις για την υποβολή δήλωσης για την ενιαία ενίσχυση των αγρο-
τών. Το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε σχετική οδηγία για ηλεκτρονικές μόνο αιτήσεις, ενώ αναμένονται
και διευκρινιστικές οδηγίες. Σχέδιο για εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω τηλεφωνικού κέντρου επεξεργάζεται η Ένωση Ηρα-
κλείου.  Σελίδα 4

Επισιτιστική βοήθεια πόρτα-πόρτα  
Από την ενδοχώρα του δήμου Ηρακλείου ξεκινάει το μεγάλο εγχείρημα της διανομής της επι-
σιτιστικής βοήθειας του προγράμματος ΤΕΒΑ για πρώτη φορά πόρτα-πόρτα, στο πλαίσιο της
στήριξης των 2.557 οικογενειών απόρων αλλά και της προστασίας τους από τον COVID-19.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου, η διανομή των τροφίμων
θα ξεκινήσει σήμερα από το Κυπαρίσσι, τις Ασίτες και τις Δαφνές, ενώ θα συνεχιστεί την Πα-
ρασκευή στην πόλη του Ηρακλείου πιθανότατα στην περιοχή του Πόρου.             Σελίδα 4 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το καλό
και το 
κακό
σενάριο  
Εκτιμήσεις για τα καλά και τα κακά σενάρια στον τουρισμό
μετά το τέλος της πανδημίας κάνει σε συνέντευξή του στην
“Π” ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρα-
κλείου Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, τονίζοντας ότι πρέπει να
ληφθούν  όλα τα μέτρα που χρειάζονται για να υποστηριχ-
θεί το οικονομικό οικοδόμημα της χώρας, που είναι ο του-
ριστικός κλάδος. Πότε μπορεί να αρχίσει η ανάκαμψη, ο
κόσμος θα έχει τη διάθεση τους επόμενους μήνες να ταξι-
δέψει αλλά κυρίως την οικονομική δυνατότητα;  Σελίδα 5

ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ

Έκλεισε η παιδική
χαρά, σκέψεις 
και για παραλιακή  

Με κόκκινη κορδέλα έκλεισε χθες η δημοτική αστυνομία
την παιδική χαρά στον Καράβολα και το πάρκο σκύλων
στην παραλιακή απαγορεύοντας την είσοδο των πολιτών,
οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 150 ευρώ
όσοι εντοπιστούν στο συγκεκριμένο σημείο. Την ίδια
στιγμή εκφράζεται προβληματισμός από τη Λότζια για το
ενδεχόμενο αποκλεισμού του πλακοστρωμένου παραλια-
κού δρόμου από το Μπεντενάκι μέχρι το Παγκρήτιο, όπου
συνωστίζονται πολίτες, οι οποίοι μπορεί να έχουν συμπλη-
ρωμένα έγγραφα έγκρισης της εξόδου, όμως δεν τηρούν-
ται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Σελίδα 4

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ-ΧΑΝΙΑ

Πιέζουν να βγουν
από τις φυλακές 
λόγω κοροναϊού 

Εκρηκτικό είναι το κλίμα που διαμορφώνεται στις ελληνικές
φυλακές υπό το φόβο μετάδοσης του κοροναϊού. Κρατούμε-
νοι πιέζουν τώρα την κυβέρνηση να συμπεριλάβει και άλλες
κατηγορίες για τις αποφυλακίσεις, ενώ παράλληλα ζητούν μά-
σκες. Στις φυλακές Χανίων αιφνιδιαστική επιχείρηση της ΕΛΑΣ
σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους εντόπισε «φονικά» αυτο-
σχέδια όπλα και κινητά. Στις φυλακές Αλικαρνασσού επίσης
καταγράφεται έντονη κινητικότητα.    Σελίδα 3Αρνάκι από το ... τηλέφωνο θα μπορούν να παίρνουν πλέον οι καταναλωτές για το Πάσχα, μέσα από τα νέα ήθη που δι-

δάσκει ο κοροναϊός.  Ήδη ο Σύλλογος Κρεοπωλών έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση στο πλαίσιο της οποίας ζητείται η
προπαραγγελία των αμνοεριφίων, τόσο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, όσο όμως και για λόγους προγραμ-
ματισμού.    Σελίδα 4

Προκρατήσεις τηλεφωνικά,
παραλαβή με ραντεβού!

Προκρατήσεις τηλεφωνικά,
παραλαβή με ραντεβού!

Προκρατήσεις τηλεφωνικά,
παραλαβή με ραντεβού!  

ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ

Θέμα ευθύνης 
και όχι μαγκιάς

Σε ηπιότερο ύφος αλλά χωρίς να αφήνει περιθώρια αντιδρά-
σεων, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ανέφερε χθες πως ”προειδο-
ποιούμε τους ελάχιστους αδιάφορους και απερίσκεπτους ότι
δεν θα ανεχτούμε τη στάση τους. Δεν είναι θέμα μαγκιάς,
αλλά ζήτημα ευθύνης να μην επιτρέψουμε τέτοιες συμπερι-
φορές”. Ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας  ανακοίνωσε έναν ακόμα
θάνατο ασθενή με κοροναϊό στη χώρα μας, ενώ  το τελευ-
ταίο 24ωρο, είχαμε 81 νέα κρούσματα. Σελίδα 7
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Φαρμακεια

κΛιΝικεσ
Εφημερεύει το ΠΑΓΝΗ, Τηλ. 2810-392111

ΒοΥΛκαΝιΖαΤερ
Παράσχος Μιχάλης λεωφ. Ιωνίας 203, Τηλ. 2810-320678, 232809

Από 22.00 έως 8.30 π.μ. (όλη τη νύχτα)

Κόκαλης Κων. τέλος οδού 1821 αρ. 82, Τηλ. 2810-289009

Ανοικτά από 8.30 εως 21.00

Παττακού Ν. λεωφ. Κνωσού 171, Τηλ. 2810-238556

Σμαριαννάκης Σ. λεωφ. Ικάρου 192, Τηλ. 2810-225826

Αγγελιδάκη-Παπαχατζάκη Νατ. Αγ. Μηνά 40, Τηλ. 2810-221084

Ανοικτά από 8.30 έως 14.00 & 17.30 έως 24.00

Νοικοκυράκη Ε. λεωφ. Πανεπιστημίου γιοφυράκια Βουτών, Τηλ.

2810-281429

Ξενάκη-Σίτη Σ. Ιερολοχιτών 36, Τηλ. 2810-212281

Παπαδάκη Μαρ. Χρυσοστόμου 1, Τηλ. 2810-242294

Κουβίδη-Μαλλιαράκη Π. λεωφ. 62 Μαρτύρων 32, Τηλ. 2810-256414
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ (1946-1964)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ (1964-2007)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ A. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ

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

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

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

FAX: 2810 258161

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

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

e-mail: patris@patris.gr
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O καιροσ σημερα...
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Πρωί-πρωί Κυριακής χτυπάει επίμονα. Με το ένα χέρι την
πόρτα, με το άλλο το κουδούνι. Πατάει το κουδούνι σα να
έχει κολλήσει  με logo το δάκτυλό της πάνω. «Πότε θα πάμε
βόλτα; Πότε θα πάμε βόλτα;» ρωτάει επαναλαμβανόμενα τον
εγγονό της  μόλις τον αντικρίζει στο κατώφλι.
«Γιαγιά, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά τώρα. Δεν είπαμε

ότι υπάρχει αυτός ο ιός και πρέπει να καθόμαστε στο σπίτι;».
Δεν είπε λέξη η γιαγιά. Κατέβασε το
κεφάλι και έφυγε, κουβαλώντας στην
πλάτη της όλη τη θλίψη του κόσμου.
Λίγα λεπτά αργότερα η πόρτα
ξαναχτύπησε. Ήταν και πάλι η
γιαγιά. «Θα πάμε βόλτα; Πότε  θα
πάμε βόλτα;». Είναι τώρα ένας χρόνος που η γιαγιά Καλλιόπη
έχει πιαστεί  στα δίχτυα της αρρώστιας που κατατρώει σαν
σαράκι αναμνήσεις και μνήμες… Μέχρι τα 84 η γιαγιά
πετούσε. Σεργιάνιζε στις γειτονιές σαν κοριτσόπουλο. Αυτές
οι βόλτες ήταν το οξυγόνο και η αναπνοή της.
Περιορίστηκαν  με τον καιρό, όμως η γιαγιά Καλλιόπη
είναι ατίθασο κορίτσι. Δύο-τρεις φορές χρειάστηκε να
την ψάξουν. 
Την τελευταία φορά την βρήκαν να κάθεται σε μία
παιδική χαρά με ένα σκύλο…
«Γιαγιά, είπαμε ότι τώρα δεν μπορούμε να πάμε

πουθενά. Πρέπει να καθόμαστε στο σπίτι μας.
Είναι αυτός ο ιός…». «Και πότε θα πάμε βόλτα;»
επέμεινε. «Θα πάμε τις επόμενες ημέρες…»

αποκρίθηκε ο εγγονός. Η γιαγιά πήρε πάλι αυτή την περίλυπη
έκφραση. Έκανε να φύγει… Γύρισε όμως πίσω. 
«Να μπω μέσα;» ρώτησε τον εγγονό. Σφίχτηκε η καρδιά του.
Όμως δεν μπόρεσε να της το αρνηθεί. Τα δισέγγονα
οδηγήθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες στο παιδικό δωμάτιο.
Να μην έρθουν σε επαφή με τη γιαγιά για την προστασία
όλων. Στεναχωρήθηκαν και αυτά τα καημένα. Όταν τα βλέπει

η γιαγιά τα «πνίγει» στις αγκαλιές και
στα φιλιά. Κάθισε δύο λεπτά στον
καναπέ. Σηκώθηκε σαν να καθόταν
ώρες και κίνησε να φύγει. Πριν
περάσει το κατώφλι ρώτησε ξανά τον
εγγονό της σχεδόν με παρακλητικό

ύφος: «Όταν θα πάτε βόλτα, θα με πάρετε και εμένα, ε;».
«Ναι γιαγιά, θα σε πάρουμε» αποκρίθηκε ο εγγονός,
περίλυπος και αυτός. Την αγαπάει πολύ τη γιαγιά Καλλιόπη,
πώς να νικήσει όμως ύπουλους και αόρατους εχθρούς; Ακόμα
και από τον κοροναϊό, τα πιο εξοντωτικά είναι τα παιχνίδια

του μυαλού. Εκείνη ποτέ δεν του αρνήθηκε καμία βόλτα,
κανένα χατίρι, κανένα χάδι.  Περπάτησαν λίγο κάτω

από τον κυριακάτικο ήλιο και την συνόδευσε μέχρι
την πόρτα της δικής της αυλής. Χάιδεψε τα μαλλιά
της κόντρα στις απαγορεύσεις της εποχής. «Κάτω
στο γιαλό, κάτω στο περιγιάλι…» ψέλλισε σχεδόν
κομπιάζοντας. Δεν πέρασαν δέκα λεπτά  και η

πόρτα  ξαναχτύπησε… 
Αχ βρε  γιαγιά!

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Αχ βρε γιαγιά...

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ στο στρατόπεδο του Ακρωτηρίου 1897-98 (φωτογραφία Γ. Παναγιωτάκης)
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KPHTIKA

O.. Επικρητικός

ΚΑΛΗΜΕΡΑ και καλή δύναμη! Του Μεγά-
λου Κανόνα σήμερα, αλλά με την υπολει-
τουργία ή καθόλου λειτουργία των εκκλη-
σιών, πού να το θυμηθούμε;
ΚΑΛΑ τη βγάλαμε χθες με τα ψέματα,
ένεκα πρωταπριλιάς, από σήμερα να
δούμε τι θα κάνουμε…
ΑΝ ΚΑΙ μέσα σε καραντίνα, πού όρεξη
για αστεία και χωρατά;
«ΛΑΪΚΙΖΕΙΣ Αλέξη, γιατί λαϊκίζεις;» ήταν
περίπου η απάντηση του κυβερνητικού εκ-
προσώπου στην πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για υπο-
χρεωτική καταβολή της μισής βουλευτικής
αποζημίωσης στο ταμείο για τον κορο-
ναϊό. 
Ε, ΜΗΝ το κάνουμε τώρα και φιλελεύθε-
ροι εναντίον λαϊκιστών!
Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ πάντως το επανέλαβε χθες:
«Αν χρειαστεί να πάρουμε αυστηρότερα
μέτρα, θα το πράξουμε». 
ΑΛΛΑ δεν ξέρω γιατί κάποιοι το παρατρά-
βηξαν στην μετάφραση, υποστηρίζοντας
ότι σύντομα θ’ ανακοινώσει:  «μείνετε στα
σπίτια σας μέχρι να λήξει η θητεία μου!»
ΕΝΤΑΞΕΙ, το εμπεδώσαμε, δεν θα σουβλί-
σουμε φέτος το Πάσχα οβελία. Θα τον
φάμε στο φούρνο με πατάτες!
ΤΙ ΘΑ πει εσένα σου αρέσει εκείνη η τρα-
γανιστή πετσούλα, που έχει αποβάλει το
λίπος της πάνω στα κάρβουνα;
ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ είμαστε, και μου λιγου-
ρεύεσαι γκουρμεδιές;
ΓΙΑ κοκορέτσια και μενούζα  δεν ακούω
προτροπές και απαγορεύσεις και ανη-
συχώ. 
ΑΠΟΡΩ πού τη βρίσκω την όρεξη! Ο Κύρ-
τσος το είπε χθες ξεκάθαρα: τα λεφτά της
κυβέρνησης φτάνουν μέχρι τον Ιούνιο…
ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ, λέει, θα γνωρίσουμε
πρωτοφανή οικονομική ύφεση και αν δεν
υπάρξει εθνική συνεννόηση, ζόρικα πράγ-
ματα.
ΚΑΙ λοιμός και λιμός δηλαδή! 
ΤΙ, ΔΕΝ ισχύουν τελικά οι αποστάσεις του
1,5 και των 2 μέτρων; Θα τρελαθούμε τε-
λείως με αυτά που ακούμε. Ο ιός, λέει, τα-
ξιδεύει 8 μέτρα με το φτέρνισμα και μπο-
ρεί να κυκλοφορεί για ώρες στον αέρα!
ΔΕΝ τα λέμε εμείς αυτά, αλλά επιστήμονες
του ΜΙΤ! Συνεπώς φυλαχθείτε και καλυ-
φθείτε…
ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ τα μαγαζιά λογικό είναι ν’
ανθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και οι
απάτες βεβαίως… Βροχή οι καταγγελίες τις
τελευταίες ημέρες. 
ΔΙΟΤΙ οι απατεώνες και στην… καραντίνα
χαίρονται. 

Κριός:  Εντείνονται λίγο οι καθυστερήσεις στον
τομέα της εργασία σας αλλά μέσα από αυτή
την λαίλαπα που βιώνετε, θα βγείτε νικητές. Τυ-
χεροί αριθμοί: 15,6,1,14. 
Ταύρος:  Για την ώρα τα επαγγελματικά σας
είναι μπλοκαρισμένα, όμως είναι καλό διά-
στημα για να οριοθετήσετε περισσότερο την ερ-
γασία σας. Τυχεροί αριθμοί: 16,7,0. 
Δίδυμοι:  Είσαστε για μεγάλα σχέδια στην πο-
ρεία σας και έστω και αν ως τώρα, είναι όλα
φρακαρισμένα, μπορείτε να διατηρήσετε το χι-
ούμορ σας. Τυχεροί αριθμοί: 17,8,3,14. 
Καρκίνος:  Στα επαγγελματικά σας μπορείτε να
ανασυνταχτείτε και να εργαστείτε κάπως μονα-
χικά για πράγματα που θα προχωρήσετε λίγο
αργότερα.  Τυχεροί αριθμοί: 18,9,0. 
Λέων:  Μπορεί να διανύουμε μία περίοδο παύ-
σης, όμως τα δικά σας επαγγελματικά ευνοούν-
ται, επομένως διώξτε τις μαύρες σκέψεις που
σας ταλαιπωρούν. Τυχεροί αριθμοί:
19,10,1,5,14. 
Παρθένος:  Υπάρχουν αστάθειες στα επαγγελ-
ματικά σας και μία στασιμότητα, που σας κάνει
να βρίσκεστε στα καρφιά αυτό τον καιρό, δείξτε
υπομονή. Τυχεροί αριθμοί: 20,11,2,0. 
Ζυγός:  Στα αισθηματικά σας αρχίζετε να βλέ-
πετε πιο σοβαρά κάποιες καταστάσεις. Η διά-
θεσή σας για μελλοντικά σχέδια δεν λείπει.
Τυχεροί αριθμοί: 21,12,3,7,14. 
Σκορπιός:  Μπορείτε να πάρετε σημαντικές
αποφάσεις για την πορεία σας. Στα οικονομικά
σας μπορείτε να διευθετήσετε υποχρεώσεις
προς τρίτους.
Τυχεροί αριθμοί: 22,13,4,0. 
Τοξότης:  Αισθάνεστε εγκλωβισμένοι στο σπίτι,
στην οικογένεια και η εργασία είναι σε στάση,
δεν παύει όμως οι μέρες να κρύβουν για εσάς
και χαρές.
Τυχεροί αριθμοί: 23,14,5,9. 
Αιγόκερως:  Ζητήματα που αφορούν την εργα-
σία και την καθημερινότητα μπορείτε να αρχί-
σετε να τα ανασχεδιάζετε δημιουργικά. Θα
λάβετε κάποιες ειδήσεις. Τυχεροί αριθμοί:
15,6,1,14. 
Υδροχόος:  Θυμηθείτε ότι ο επιμένων νικά και
αυτή την περίοδο αργά αλλά σταθερά θα μπο-
ρέσετε να κάνετε σημαντικά επαγγελματικά βή-
ματα. Τυχεροί αριθμοί: 16,7,2,14. 
Ιχθύς:  Οι οικογενειακές σχέσεις αναθερμαί-
νονται, ενώ αναγνωρίζετε καλύτερα από κάθε
άλλη φορά ότι είναι καιρός να κάνετε κάποιες
θυσίες. Τυχεροί αριθμοί: 17,8,1,16. 

E-mail: eleni.astro70@gmail.com

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κατέβασε το κεφάλι και έφυγε,
κουβαλώντας στην πλάτη της όλη 

τη θλίψη του κόσμου

Οσίου Τίτου του θαυματουργού
ανατολή 7.07• δύση 19.49
σελήνη οχτώ ημερών

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: 2008... 
Η Ελλάδα ασσκεί βέτο στην 
ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ 
κατά την εαρινή σύνοδο 
της συμμαχίας 
στο Βουκουρέστι

MEΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ-

θρο 391/82  του Αστικού Κώδικα ότι: 

Ο Πέτρος Ριζόπουλος
του Γεωργίου και της Άννας
- Μαρίας, το γένος Μανι-
δάκη γεννηθείς εις Ηρά-
κλειο, κάτοικος Ηρακλείου,

και η Γεωργία Καρατα-
ράκη του Ιωάννη και της
Μαριάνθης, το γένος Λαγο-
γιάννη, γεννηθείσα εις Ηρά-
κλειο, κάτοικος Ηρακλείου,
πρόκειται να παντρευτούν.
Ο γάμος θα γίνει στο Δήμο
Βιάννου.

ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Η οικογένεια της Αθηνάς Βεκράκη προσέφερε χρηματικό ποσό στη
μνήμη του συζύγου και πατρός Μιχαήλ Βεκράκη αντί τεσσαρα-
κονθημερου μνημοσύνου στο φιλανθρωπικό σωματείο και στέγη
“Ο Καλός Σαμαρείτης”. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε συγ-
γενείς και φίλους για τη θερμή συμπαράστασή τους στο πένθος μας.

ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γύρω στο 1560 π.Χ. εξερράγη το ηφαίστειο της  Θήρας
Tο 1560 π.Χ. περίπου είναι η

πιθανότερη ημερομηνία για την
ισχυρή «μινωική» έκρηξη του
ηφαιστείου της Θήρας ,όπως
ανακοίνωσαν Αμερικανοί ερευνη-
τές, οι οποίοι βασίστηκαν σε μια
βελτιωμένη τεχνική δεντροχρονο-
λόγησης.

Η χρονολόγηση της έκρηξης,
μιας από τις ισχυρότερες που
έχουν ποτέ συμβεί στη Γη, αποτε-
λεί σημαντική πρόκληση και πολ-
λοί ξένοι και Έλληνες επιστήμονες
ασχολούνται κατά καιρούς με το
ζήτημα. Η νέα μελέτη, με επικε-
φαλής την επίκουρη καθηγήτρια
δεντροχρονολόγησης και ανθρω-
πολογίας, Σάρλοτ Πίρσον, επικε-
φαλής του Εργαστηρίου Έρευνας
Δακτυλίων Δέντρων του Πανεπι-
στημίου της Αριζόνα, δημοσιεύ-
θηκε στο περιοδικό της Εθνικής
Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ
(PNAS).

Πριν μόλις μια εβδομάδα,
μία άλλη ομάδα Αμερικανών και
Ευρωπαίων επιστημόνων, με επι-
κεφαλής τον καθηγητή κλασσικής
αρχαιολογίας Στουρτ Μάνινγκ
του Πανεπιστημίου Κορνέλ της
Νέας Υόρκης, που έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο περιοδικό
"Science Advances", είχαν ανα-
κοινώσει ότι η έκρηξη πιθανώς
έγινε μεταξύ του 1600 και του
1550 π.Χ., ενώ η προηγούμενη

επιστημονική εκτίμηση ήταν ότι η
έκρηξη είχε συμβεί μεταξύ του
1630 και 1600 π.Χ.

«Η πιο παλιά δεντροχρονολό-
γηση που έχουμε κάνει, φθάνει
έως πριν 12.000 χρόνια. Όμως
στη Μεσόγειο το πρόβλημα είναι
ότι δεν έχουμε μια πλήρη και συ-
νεχή χρονολόγηση που να φθάνει
έως την εποχή της αρχαίας Θή-
ρας. Έχουμε πολύ καλά στοιχεία
για τα τελευταία 2.000 χρόνια,

όμως πιο πίσω υπάρχει ένα κενό.
Έχουμε δακτυλίους δέντρων από
πιο πρώιμες περιόδους, όμως δεν
γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιες
χρονολογίες αντιστοιχούν», δή-
λωσε η Πίρσον.

Αυτή τη φορά πάντως, οι
Αμερικανοί ερευνητές πιστεύουν
ότι έφθασαν πιο κοντά στην
πραγματική χρονολόγηση της λε-
γόμενης «μινωικής» έκρηξης.
Τόσο η νέα εκτίμηση όσο και
εκείνη πριν λίγες μέρες παραπέμ-
πουν σε μια ελαφρώς πιο πρό-
σφατη έκρηξη, κάτι που συμβαδί-
ζει καλύτερα με τα έως τώρα
αρχαιολογικά και ιστορικά δεδο-
μένα.

Σύνδεσμος για την επιστημο-
νική δημοσίευση:

https://www.pnas.org/con-
tent/early/2020/03/24/1917445
117<font< p=""></font<>

Ένας οικίσκος δώρο στο ΕΚΑΒ
Στην προσωρινή παραχώ-

ρηση ενός προκατασκευασμέ-
νου οικίσκου (τύπου iso box)
12 τ.μ., ο οποίος θα χρησιμο-
ποιηθεί ώστε οι εργαζόμενοι
στα ασθενοφόρα να λαμβά-
νουν τα απαραίτητα ατομικά
μέτρα προστασίας, προτού πα-
ραλάβουν τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα, προχώρησε ο Δή-

μος Ηρακλείου, δια της Αντιδη-
μαρχίας Αθλητισμού, ανταπο-
κρινόμενος άμεσα στο σχετικό
αίτημα του ΕΚΑΒ. Όπως δή-
λωσε σχετικά ο αντιδήμαρχος
αθλητισμού Κώστας Βαρδαβάς:
«Ως Δήμος Ηρακλείου έχουν το
καθήκον να στηρίξουμε με
όποιον τρόπο μπορούμε όσους
βρίσκονται στην πρώτη

γραμμή της μάχης απέναντι
στον κοροναϊό. Προσφέραμε
με χαρά στο ΕΚΑΒ τον οικίσκο
που μας ζητήθηκε και στο
βαθμό του εφικτού θα είμαστε
δίπλα στο ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό της πόλης, σε
οτιδήποτε άλλο χρειαστούν.
Αυτήν την κρίση θα την ξεπερά-
σουμε όλοι μαζί». 
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Ένταξη στο έκτακτο επίδομα
ζητούν οι αστυνομικοί

Να συμπεριληφθούν οι αστυνομικοί στο
έκτακτο επίδομα ζητούν με κοινή τους επι-
στολή προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης
οι συνδικαλιστικές ενώσεις των αστυνομι-
κών Ηρακλείου και Λασιθίου. Στην επι-
στολή αναφέρεται:

«Αξιότιμε κ. υπουργέ,
Την 30 Μαρτίου 2020 δημοσιεύτηκε

η Π.Ν.Μ. που μεταξύ άλλων προβλέπει ,
και πολύ σωστά, έκτακτο επίδομα σε φο-
ρείς του Δημοσίου που την περίοδο αυτή
των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώ-
πιση των συνεπειών του κίνδυνου διασπο-
ράς του COVID-19 εργάστηκε για τον
σκοπό αυτό, αλλά προς μεγάλη μας έκ-
πληξη η πολιτεία ξέχασε για άλλη μια
φορά τους αστυνομικούς. Και δεν είναι
θέμα οικονομικό ούτε κάποιος θα σωθεί
από ένα ελάχιστο επίδομα, μάλιστα, τη
στιγμή που όλοι βλέπουμε συνάνθρωποί
μας μέσα σε αυτές τις συγκυρίες μένουν
άνεργοι. Είναι θέμα ΗΘΙΚΟ, είναι θέμα
αναγνώρισης της προσφοράς προς τον
συνάνθρωπο.

Αδιαμαρτύρητα δεχθήκαμε να ανα-
σταλούν όλες οι άδειες μας και βγήκαμε
στους δρόμους, τη στιγμή που το υπό-

λοιπο Δημόσιο λειτουργεί με προσωπικό
ασφαλείας, και να επωμιστούμε τις επι-
πλέον αρμοδιότητες για τον έλεγχο της τή-
ρησης των έκτακτων μέτρων παράλληλα
με όλα τα άλλα μας καθήκοντά , χωρίς να
μας έχει χορηγηθεί από την Πολιτεία επαρ-
κές υγειονομικό υλικό. Γυρνάμε σπίτια
μας, αφού πρώτα έχουμε έρθει σε άμεση
επαφή με δεκάδες ανθρώπους, με μεγάλη
πιθανότητα να θέσουμε σε κίνδυνο τόσο
τους εαυτούς μας όσο και τις οικογένειές
μας. Καθημερινά αυξάνεται και ο αριθμός
των συναδέλφων μας που έχουν προσβλη-
θεί από τον ιό  COVID-19 και το φαινόμενο
αυτό αναμένεται να οξυνθεί. 

Και παράλληλα με όλα αυτά η επί-
σημη πολιτεία συνεχίζει να θεωρεί ότι το
επάγγελμα του αστυνομικού ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ. 

Δεν είμαστε ούτε επαίτες ούτε εκτός
πραγματικότητας. Αναγνωρίστε όμως επι-
τέλους τον Θεσμό της Ελληνικής Αστυνο-
μίας και μην ξεχνάτε αυτούς που, και αυτή
την κρίσιμη περίοδο για το Έθνος μας, δεν
είναι στα σπίτια τους αλλά στο καθήκον και
φερθείτε τους ανάλογα». 

Τι δείχνουν τα στατιστικά
στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

Τα επίσημα στατιστικά στοι-
χεία για το 2019 έδωσε στη δη-
μοσιότητα το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη. Συμφωνα με
αυτά το περασμένο έτος συνελή-
φθησαν συνολικά 198.661
άτομα για αξιόποινες συμπεριφο-
ρές, από τα οποία 73.418 ενέχον-
ται σε ανθρωποκτονίες, ληστείες,
κλοπές και διαρρήξεις σπιτιών,
αυτοκινήτων, καταστημάτων,
ναρκωτικά. Εξιχνιάστηκαν 49.269
αδικήματα του κοινού και οργα-
νωμένου εγκλήματος, που αφο-
ρούν σε όλο το φάσμα της εγκλη-
ματικής δραστηριότητας.

Μείωση, σύμφωνα με όσα δη-
μοσιοποιεί η ΕΛ.ΑΣ,  καταγράφε-

ται στις ληστείες και στις κλοπές
τροχοφόρων, σε σχέση με το
έτος 2018, ενώ αύξηση παρου-
σιάζουν οι κλοπές – διαρρήξεις.
Στις άλλες κατηγορίες αδικημά-
των αισθητή μείωση εμφανίζουν
οι υποθέσεις παράβασης της νο-
μοθεσίας για την πνευματική
ιδιοκτησία, οι υποθέσεις σεξουα-
λικής εκμετάλλευσης, οι υποθέ-
σεις εκβίασης, οι υποθέσεις λα-
θρεμπορίου, οι υποθέσεις
αρχαιοκαπηλίας, οι υποθέσεις κυ-
κλοφορίας παραχαραγμένων και
οι υποθέσεις πλαστογραφίας.
Παράλληλα το 2019, κατασχέθη-
καν πάνω από 11 τόνοι κάνναβης
και σημαντικές ποσότητες κοκαΐ-

νης, ηρωίνης, δενδρυλλίων κάν-
ναβης και λοιπών ναρκωτικών
ουσιών.

Επίσης, παρουσιάστηκαν στα-
τιστικά στοιχεία για τις εγκλημα-
τικές συμπεριφορές, που στρέ-
φονται κατά της οικονομίας και
της δημόσιας περιουσίας, το ηλε-
κτρονικό έγκλημα, την παράτυπη
μετανάστευση, για την αστυνο-
μική δραστηριότητα στα θέματα
της οδικής ασφάλειας, καθώς και
στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
ανθρώπινου δυναμικού της Ελλη-
νικής Αστυνομίας σε συγκεντρώ-
σεις, πορείες και αθλητικές εκδη-
λώσεις (αριθμό αστυνομικών
που διατέθηκαν κ.λπ.).

Αυτόχειρας 
στο Ακρωτήρι

Τέλος στη ζωή του έβαλε χθες ένας  άνδρας
περίπου 70 χρόνων στα Χανιά.

Συγκεκριμένα το άψυχο σώμα του άνδρα
βρέθηκε σε παραθαλάσσια περιοχή του Ακρω-
τηρίου. Μάλιστα, πληροφορίες κάνουν λόγο ότι
ο άτυχος άνδρας πιθανώς ήταν νεκρός πάνω
από μια ημέρα.

Πότε ξεκινά η 
αντιπυρική περίοδος

Από την 1η Μαΐου ξεκινά η αντιπυρική περίο-
δος η οποία θα διαρκέσει μέχρι 31 Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα  εγκρίθηκε η Πυροσβεστική Διά-
ταξη, όπως εκδόθηκε από την Περιφερειακή
Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης, σχετικά με
απαγόρευση καύσης και χρήσης πυρός σε
δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές
εκτάσεις κατά τη χρονική περίοδο από 01-05-
2020 έως και 31-10-2020 που βρίσκονται σε
βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις, σε πεδινά κι
ανώμαλα εδάφη και λόφους της Περιφέρειας
Κρήτης.

Και... εμπρησμοί για τα βοσκοτόπια
Για δύο εμπρηστικές ενέρ-

γειες, οι οποίες φαίνεται να
έχουν ως κίνητρό τους τις δια-
φορές για τα βοσκοτόπια, ευ-
θύνεται ένας 46χρονος από
χωριό του Ηρακλείου. Τις δύο
υποθέσεις εξιχνίασε το Ανα-
κριτικό της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας νομού Ηρακλείου
μετά και τις καταγγελίες που
έγιναν προχθές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες,
η πρώτη καταγγελία έγινε την
περασμένη Δευτέρα από κά-
τοικο χωριού του δήμου
Αστερουσίων, ο οποίος είπε

ότι βρήκε ολοσχερώς κατε-
στραμμένα από φωτιά τα αρ-
δευτικά του λάστιχα που ήταν
τοποθετημένα σε υπαίθριο

αγροτικό χώρο στο χωριό
που διαμένει. Από την αυτο-
ψία που έκαναν πυροσβέστες
του ανακριτικού γραφείου

διαπίστωσαν τον εμπρησμό
από πρόθεση και προχώρη-
σαν προχθές το απόγευμα
στη σύλληψη του 46χρονου.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι
ο φερόμενος ως δράστης, ο
οποίος έχει απασχολήσει και
στο παρελθόν για την παρα-
βατική του συμπεριφορά, αρ-
νήθηκε ότι ήταν εκείνος που
έβαλε τη φωτιά. Ο εμπρη-
σμός στα αρδευτικά λάστιχα
συσχετίστηκε με την εμπρη-
στική ενέργεια που είχε γίνει
πριν λίγες ημέρες σε αποθήκη
του ίδιου παθόντα. 

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Αρνητικό το τεστ για τον τροχονόμο
Αρνητικό βγήκε σύμφωνα με πλη-

ροφορίες το τεστ για τον κοροναϊό
που υποβλήθηκε αστυνομικός της
τροχαίας ΒΟΑΚ, ο οποίος είχε έρθει
σε επαφή με φορέα του ιού. Ο αστυ-
νομικός είχε παραμείνει στο σπίτι του
σε καραντίνα για προληπτικούς λό-
γους.

Παραβάσεις

Χθες η Αστυνομία προχώρησε στη
βεβαίωση 763 παραβάσεων για
άσκοπες μετακινήσεις τις 9:00 έως τις
15:00, σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Αρχηγείο της
ΕΛΑΣ, οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν

στις εξής περιοχές: 258 στην Αττική,
88 στα Ιόνια Νησιά, 61 στη Δυτική Ελ-
λάδα, 61 στην Κρήτη, 51 στην Πελο-
πόννησο, 48 στη Θεσσαλία, 47 στην
Κεντρική Μακεδονία, 41 στην Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη, 31 στη
Θεσσαλονίκη, 31 στη Στερεά Ελλάδα,
20 στο Νότιο Αιγαίο, 15 στο Βόρειο
Αιγαίο, 8 στην Ήπειρο, και 3 στη Δυ-
τική Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του
μέτρου, την Δευτέρα 23 Μαρτίου, έως
χθες, έχουν βεβαιωθεί 13.195 παρα-
βάσεις σε όλη την χώρα και επιβλήθη-
καν ισάριθμα πρόστιμα.Παράλληλα,
για λειτουργία καταστημάτων (υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά
κ.λ.π), παρά την σχετική απαγόρευση,
βεβαιώθηκαν 9 παραβάσεις και συνε-
λήφθησαν ισάριθμα άτομα, στις εξής
περιοχές: 2 στην Ήπειρο, 2 στη Θεσ-
σαλία, 2 στο Νότιο Αιγαίο, 1 στην Ατ-
τική, 1 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην
Κρήτη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, από την
έναρξη του μέτρου, την Πέμπτη 12
Μαρτίου, έως χθες, έχουν βεβαιωθεί
σε όλη την Ελλάδα 318 παραβάσεις
και έχουν συλληφθεί 326 άτομα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμεί-
ωτη ένταση, με σκοπό τη διασφάλιση
της δημόσιας υγείας.

Μ ε βραδυφλεγείς βόμβες μοιάζουν
οι ελληνικές φυλακές την περίοδο
αυτή.   Ο κίνδυνος εξάπλωσης
του κοροναϊού στα σωφρονι-

στικά καταστήματα ανησυχεί προσωπικό και εγκλεί-
στους, με τους τελευταίους να πιέζουν ασφυκτικά
την κυβέρνηση να συμπεριλάβει στην Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου περισσότερες κατηγορίες
κρατουμένων ώστε να υπάρξει μεγαλύτερος αριθ-
μός αποφυλακίσεων. Η κεντρική διοίκηση και πολύ
περισσότερο οι ίδιοι οι υπάλληλοι που ζουν από
κοντά τις καταστάσεις φοβούνται εξεγέρσεις και επει-
σόδια. 

Στις φυλακές της Κρήτης ήδη αρχίζει να διαμορ-
φώνεται ένα «εκρηκτικό» κλίμα. Στο σωφρονιστικό
κατάστημα των Χανίων, μία δύσκολη στη διαχείριση
της φυλακή παρά το γεγονός ότι είναι καινούργια,
υπήρξε έφοδος της Αστυνομίας σε 22 κελιά και κοι-
νόχρηστους χώρους, στη διάρκεια της οποίας εντο-
πίστηκαν φονικά όπλα. Πιο συγκεκριμένα κατασχέ-
θηκαν 7 αυτοσχέδια μαχαίρια, σουβλιά, καρφιά,
λαμαρίνες. Βρέθηκαν ακόμα 8 κινητά τηλέφωνα και
handsfree. 

Και στις φυλακές Αλικαρνασσού όμως τα τελευ-
ταία 24ωρα αρχίζει να διαμορφώνεται ένα εκρη-
κτικό κλίμα με κρατούμενους σε πρώτη φάση να βρί-
σκονται σε μία διαδικασία επαφών με τη διεύθυνση
ως προς τα αιτήματα που θέτουν από την πλευρά
τους τόσο σε επίπεδο αποφυλακίσεων όσο και μέ-
τρων ασφαλείας για τον κοροναϊό. Ζητούν να υπάρ-

ξουν περισσότερες αποφυλακίσεις, από την άλλη
απαιτούν γάντια και αντισηπτικά. 

Αυτό που διαμηνύεται από πλευράς τους είναι ότι
αρχικώς θα υπάρξει μία ήπια αντίδραση με στάση
που θα εκδηλωθεί εντός των φυλακών και οι μορφές
διαμαρτυρίας θα καθοριστούν στην πορεία ανάλογα
με τις εξελίξεις.

Χθες δεν έλειψε και ένα περιστατικό μικρής έντα-
σης κατά το οποίο κρατούμενοι φέρονται να έσπρω-
ξαν σωφρονιστικό για ένα κελί που διεκδικούσαν για
λογαριασμό τους. 

Την ίδια ώρα έκδηλη είναι η ανησυχία και των
σωφρονιστικών υπαλλήλων αφού υπουργείο και
κεντρική διοίκηση είναι ήξεις-αφήξεις σε σχέση με τις

μεταγωγές. Ενώ δηλαδή υπάρχει διαταγή να σταμα-
τήσουν, αυτές συνεχίζονται με… εξαιρέσεις. Γίνονται
μεταγωγές που αφορούν κυρίως προφυλακίσεις. Κύ-
κλοι των φυλακών δεν κρύβουν την ανησυχία τους
και προειδοποιούν: «είναι θέμα χρόνου η εξάπλωση
του ιού στο σωφρονιστικό κατάστημα». Μάλιστα
ανέφεραν ότι δύο κρατούμενοι που επέστρεψαν με
μεταγωγή στη φυλακή οδηγήθηκαν σε καραντίνα
απομόνωσης στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφω-
θεί, όμως επειδή ακολούθησε και νέα εισαγωγή από
κρατούμενο προφυλακισμένο, η 14ημερη υποχρεω-
τική καραντίνα «συρρικνώθηκε» κατά το ήμισυ. Στις
7 δηλαδή ημέρες οι κρατούμενοι που βρίσκονται σε
καραντίνα οδηγούνται κανονικά μέσα στα κελιά.

ΠΟΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ ΚΑΙ ΧΑΝΙΑ

Πιέζουν Πιέζουν 
να βγουννα βγουν
από τις φυλακές από τις φυλακές 
λόγω κοροναϊούλόγω κοροναϊού

Αναταραχή και στις φυλακές Αλικαρνασσού

Η καραντίνα περιορίζει
τη διακίνηση ναρκωτικών

Ο κοροναϊός δημιουργεί
προβλήματα και στην εμπο-
ρία ναρκωτικών. Αυτό του-
λάχιστον βλέπουν στελέχη
της Αστυνομίας τονίζοντας
ότι η απαγόρευση της κυκλο-
φορίας έχει σταματήσει και
τις αφίξεις ποσοτήτων ναρ-
κωτικών από την υπόλοιπη
Ελλάδα προς την Κρήτη.

Σύμφωνα με αστυνομι-
κούς, οι μεταφορείς που εί-
χαν το πελατολόγιο τους
στην Κρήτη φαίνεται να
έχουν ακυρώσει τα ταξίδια
τους στο νησί, καθώς ο κίν-
δυνος εντοπισμούς και σύλ-
ληψής τους είναι μεγαλύτε-
ρος από κάθε άλλη φορά.
«Τα αποθέματα είναι λίγα
και δύσκολα θα ρισκάρει κα-
νείς αυτή την περίοδο να κά-
νει ένα τέτοιο ταξίδι. Τα κα-
ράβια και τα αεροπλάνα
έρχονται και είναι με ελάχι-
στους επιβάτες, ενώ οι

άδειοι δρόμοι και η συνεχής
παρουσία της αστυνομίας
καθιστά ακόμα πιο εύκολη
την σύλληψή τους» αναφέ-
ρει αστυνομικός.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα
αρκετό απόθεμα για το
οποίο οι προσπάθειες εντο-
πισμού του αλλά και όσων
το διακινούν δεν έχει σταμα-
τήσει λεπτό. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσε-
ται και η σύλληψη προχθές
το μεσημέρι ενός 40χρονου
Ηρακλειώτη. Οι πληροφο-

ρίες αναφέρουν ότι ο συγκε-
κριμένος λάμβανε μέτρα για
να αποφύγει τη σύλληψη,
ενώ δεν ήταν γνωστός στις
Αρχές. Προχθές το μεσημέρι
μετά από έρευνα που έγινε
στο σπίτι του βρέθηκε μι-
κροποσότητα ποσότητα χα-
σίς, λευκή σκόνη  βάρους
20,7 γραμμαρίων, ένα φυ-
σίγγιο, δυο ζυγαριές ακρι-
βείας κι ένα πτυσσόμενο μα-
χαίρι.

Προανάκριση διενεργεί το
ΤΔΝ Ηρακλείου.

Τον έπιασαν με το λαγό στο χέρι
Την Τρίτη 31 Μαρτίου

2020, οι Ομοσπονδιακοί Θη-
ροφύλακες της Π.Ε. Ρεθύμνου,
περιπολούσαν τις νυχτερινές
ώρες στην περιοχή του Αμα-
ρίου. Κατά τη διάρκεια της πε-
ριπολίας εντόπισαν ένα άτομο
να κινείται πεζό, με χρήση
προβολέα, σε έκταση μεταξύ
του Πλατάνου και της Λο-
χριάς. Παρακολούθησαν τις
κινήσεις του για 2 ώρες περί-
που, ώσπου τελικά κατάφεραν

να το προσεγγίσουν –στο με-
ταξύ έπεσε και ένας πυροβολι-
σμός- και να τον ελέγξουν.

Κατά τον έλεγχο εντοπί-
στηκε ένας σκοτωμένος λαγός,
μια καραμπίνα (6σφαιρη), 16
φυσίγγια, ένας προβολέας και
ένα σακίδιο, τα οποία κατα-
σχέθηκαν. Ο συλληφθείς οδη-
γήθηκε στο Α.Τ. Ρεθύμνου
όπου κρατήθηκε μέχρι την
επόμενη μέρα, όταν μ’ εντολή
του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύ-

θερος. Στο μεταξύ, η Αστυνο-
μία του επέβαλλε πρόστιμο
150 ευρώ για την παραβίαση
της καραντίνας λόγω του
Covid-19.  

Οι Ομοσπονδιακοί Θηρο-
φύλακες, στη συνέχεια μετέ-
βησαν στη Δ/νση Δασών Ρε-
θύμνου για την υποβολή
πρωτόκολλου μήνυσης για
την παράνομη θήρα λαγού τη
νύχτα με χρήση προβολέα και
για την 6σφαιρη καραμπίνα.

Ο συλληφθείς δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές παλιότερα
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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 Ειδήσεις, 18:00 Covid
19: Συνεχής ενημέρωση, 19:00 Ειδή-
σεις, 20:40 10, 22:00 Ένας Δον
Ζουάν για κλάματα, 23:30 Ειδήσεις,
23:50 Fargo, 00:45 Ballers, 02:00
Ταξιδεύοντας με τη Μάγια Τσόκλη,
03:10 Fargo, 04:10 Ballers, 05:10
Σαν σήμερα τον 20ο αιώνα, 05:30
Από τις έξι...

ΕΡΤ2
07:00 Molang, 07:20 Λουί, 07:30
Ο Μουκ, 07:50 Old Tom, 08:00 Η
Τίλι και οι φίλοι της, 08:35 Γάτος Σπι-
ρουνάτος, 09:00 Του κουτιού τα πα-
ραμύθια Η ωραία και το Τέρας, 09:30
Ο γύρος του κόσμου με 80 βιβλία,
10:00 Μαθαίνουμε στο σπίτι, 11:00
Ροζ Πάνθηρας, 12:00 Το κουτάλι,
12:30 Carousel, 13:00 1.000 χρώ-
ματα του Χρήστου, 14:00 Τα δελφι-
νάκια του Αμβρακικού, 15:00 Στα
φτερά του έρωτα, 16:00 Έξι αδελφές,
18:00 Ο Παράδεισος των κυριών,
19:45 Εντός Αττικής, 20:00 Από
πέτρα και χρόνο, 20:30 Ες Αύριον τα
σπουδαία, 21:00 Η μοδίστρα, 22:00
Mr Selfridge, 23:00 Τόνι Έρντμαν,
01:50 Η ιστορία πίσω από τον μύθο,
02:50 Από πέτρα και χρόνο, 03:20
Η μοδίστρα, 04:20 Mr Selfridge,
05:20 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 STAR
News, 15:50 Shopping Star, 17:30
Elif, 18:30 Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα, 18:40 Ο τροχός της τύχης,
19:50 Ειδήσεις, 21:00 Wonder
Woman, 00:00 Δύσκολος στόχος 2,
02:15 Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύ-
κες 2, 04:00 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 Ειδήσεις, 21:30
8 Λέξεις, 22:30 Οριακές διαπραγμα-
τεύσεις, 01:15 Deadly Women,
02:15 Υπόθεση 39, 04:00 Happy
traveller, 04:45 Καλό Μεσημεράκι.

OPEN BEYOND
09:50 Ευτυχείτε, 13:00 Ειδήσεις,
14:00 Μεσημέρι Yes, 15:30 Θυρίδα
τηλεπώλησης, 15:45 Διπλοπενιές,
17:45 Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα, 18:00 Open Ελλάδα,
19:30 Ειδήσεις, 21:00 Δίδυμοι πύρ-
γοι (World Trade Center), 23:45
Criminal Minds, 01:45 xXx:
Eπανεκκίνηση (xXx: Return Of Xander
Cage), 03:45 Επανάληψη προγράμ-
ματος, 05:30 Ώρα Ελλάδος.

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

νήντα, 23:00 Έκτακτη Εκπομπή: Η
Κρίση Του Κορωνοϊού, 01:00 Τρα-
πέζι για φίλους (Ε), 01:45 Επιφάνεια,
02:45 Είμαστε στον αέρα, 03:45 Ο
Πέτρος και τα κορίτσια του, 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 γραμμής
στον Alpha, 12:15 Ειδήσεις, 13:00
Ελένη, 15:35 Εντιμότατοι... κερατά-
δες, 16:40 Kitchen Lab, 17:40 Ειδή-
σεις στη νοηματική γλώσσα, 17:50
Deal, 19:00 Ειδήσεις, 20:00 Οι εξε-
λίξεις για τον κοροναϊό, 21:00 Μην
αρχίζεις τη μουρμούρα, 21:50 Το
σόι σου, 22:40 Κρατάς μυστικό;,
23:30 The Rookie, 00:20 Αυτοψία,
01:50 Αληθινοί έρωτες, 02:30 Οι
Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα',
03:45 Deal, 04:45 Θυρίδα τηλεπώ-
λησης, 05:15 Divided.

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 Ειδήσεις,
21:00 Οι θαλασσιές οι χάντρες,
23:00 Άγριες μέλισσες, 00:15 Live
Tonight, 01:45 Της αγάπης μαχαι-
ριά, 02:45 Έρωτας, 05:00 Ιδιαιτέρα
για κλάματα.

CRETA CHANNEL
07:00 Ίασις, 08:00 On Air, 10:00
Beauty Box by Oasis Med, 10:30 Life
& health, 11:30 ON AIR, 14:00
Ίασις, 15:00 On Air, 16:00 Ενημε-
ρωτικός μαραθώνιος για τον κορο-
ναϊό, 19:00 On Air, 19:30
Ενημερωτικός μαραθώνιος για τον
κοροναϊό, 21:30 On Air, 00:00 Ενη-
μερωτικός μαραθώνιος για τον κορο-
ναϊό, 05:30 On Air.

ΚΡΗΤΗ TV
07:00 Aστυνόμος Σαΐνης, 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 Ιστορίες δρόμου,
13:00 Πας μαγειρεύοντας, 14:00
Βake my day, 14:30 Eιδήσεις, 15:00
Καλό μεσημέρι, 17:30 Hti the road,
17:59 Κρήτη σήμερα, 19:20
Μπρούσκο, 20:30 Ειδήσεις, 21:50
Η Κρήτη θυμάται, 23:50 Κρήτες καλ-
λιτέχνες, 00:50 Καλό μεσημέρι,
03:00 Κρήτη σήμερα, 04:30 Ειδή-
σεις, 05:30 Μπρούσκο.

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
05:30 Nομοί της Ελλάδας, 06:30 Ει-
δήσεις, 08:00 Στο κόκκινο, 09:00
Μικρό μου πόνυ, 10:00 Ντένις ο
τρομερός, 10:30 Το δάσος των ταξι-
διωτών, 11:00 Τηλεπωλήσεις,14:00
Mama mia, 15:00 Ειδήσεις, 16:00
Στο Κόκκινο,17:00 Mama Mia
18:00 Ειδήσεις, 19:00 Modern
Family, 20:30 Ειδήσεις, 22:00 Cal-
endar girls, 23:30 Ρώτα τον άνεμο,
00:10 Wire in the blood, 01:00
Ζώδια και συμβουλές, 01:30 The
emperors club, 03:30 Modern Fam-
ily, 04:30 Wire in the blood.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑ

Μέτρα στήριξης για τον πρωτογενή τομέα
Την ανάγκη λήψης μέτρων

για τη στήριξη του πρωτογε-
νούς τομέα της χώρας, λόγω
των επιπτώσεων από τα πε-
ριοριστικά μέτρα, σε οποι-
αδήποτε κοινωνική και οικο-
νομική δραστηριότητα για
την προστασία του πληθυ-
σμού από την εξάπλωση του
κοροναϊού, θέτει υπόψη των
αρμόδιων Υπουργών Αγροτι-
κής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με
ερώτηση του, ο βουλευτής
Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης
Βαρδάκης, την οποία συνυ-

πογράφουν 43 βουλευτές.
Όπως χαρακτηριστικά επι-

σημαίνει, ο κ. Βαρδάκης, τον
περιορισμό της μετακίνησης
των ανθρώπων ακολούθησε
ο περιορισμός “μετακίνη-
σης” των προϊόντων, καθώς
τόσο οι εξαγωγές, όσο και η
διακίνησή τους, στην εσωτε-
ρική αγορά μειώθηκαν δρα-
ματικά και σε κάποιες περι-
πτώσεις σταμάτησαν. Τόνοι
παραγόμενων προϊόντων,
πάνω από το 50% της παρα-
γωγής, καταλήγει στις χωμα-
τερές αφού λόγω της πανδη-

μίας δεν μπορούν να εξαχ-
θούν.

Ο κ. Βαρδάκης καλεί τους
αρμόδιους Υπουργούς να
λάβουν μέτρα για τη στήριξη
του πρωτογενούς τομέα, δε-
δομένου ότι για περιοχές με
παρόμοια χαρακτηριστικά,
όπως η Κρήτη, όπου χάνεται
και η τουριστική περίοδος,
αν η κυβέρνηση δεν σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων,
θα μιλάμε για ολική κατα-
στροφή της οικονομίας των
περιοχών αυτών, με αποκλει-
στική ευθύνη της. Ο Σωκράτης Βαρδάκης

Κάποιοι παραξενεύτηκαν παραμονές
της 25ης Μαρτίου, όταν βρέθηκαν σε με-
γάλα σούπερ μάρκετ του Ηρακλείου, και
φθάνοντας στις εσωτερικές ιχθυαγορές
έπρεπε να δώσουν παραγγελίες από από-
σταση έξι μέτρων και να παραλάβουν το
ψάρι συσκευασμένο μετά από σχετική ει-
δοποίηση. 

Ίσως δεν ήξεραν πως κάτι αντίστοιχο
αναμένεται να ακολουθήσει για τις ημέρες
του Πάσχα, για όσους θελήσουν να αγο-
ράσουν αρνί ή κατσίκι για το γιορτινό τρα-
πέζι. Με δεδομένα τα πολλά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι κρεοπώλες, έχουν
δώσει σχετική οδηγία προς τους κατανα-
λωτές, εφόσον επιθυμούν να αγοράσουν
κρέας, να πάρουν τηλέφωνο για την προ-
παραγγελία και στη συνέχεια να ενημερω-
θούν για τη δυνατότητα παραλαβής.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Συλλόγου
Κρεοπωλών Νομού Ηρακλείου, η από-
φαση είναι πολυεπίπεδη, αφού τονίζει ότι
το «φετινό Πάσχα δεν πρόκειται να έχει
καμία σχέση με προηγούμενες χρονιές». 

Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και δεδομένων
των περιορισμών κίνησης που ενδέχεται
να ενταθούν, οι κρεοπώλες πρέπει να λά-
βουν σοβαρές αποφάσεις σε μια προσπά-
θεια να επιβιώσουν. Σύμφωνα με τον πρό-
εδρο Μιχάλη Βερτούδο, θεωρείται
αναγκαίο το να υλοποιηθεί η διαδικασία
με αυτό τον τρόπο για να μπορέσει να αν-

τιμετωπιστεί η νέα κατάσταση. 
Όπως επισημαίνει μάλιστα, υπάρχει με-

γάλη πιθανότητα για τους καταναλωτές
που δεν προχωρήσουν σε προπαραγγε-
λίες, να μην μπορέσουν να βρουν διαθέ-
σιμο κρέας, επειδή ακριβώς οι κρεοπώλες
φοβούμενοι την κατάσταση που έχει δη-
μιουργηθεί είναι πολύ πιθανό να προχω-
ρήσουν μόνο σε αναγκαίες προμήθειες
για επιβεβαιωμένες παραγγελίες. 

«Αρχικά είναι οι λόγοι υγιεινής και
ασφάλειας» εξηγεί ο κ. Βερτούδος για να
προσθέσει: «Με την τηλεφωνική επικοινω-
νία και τον προγραμματισμό οι καταναλω-
τές δεν θα συνωστιστούν στα κρεοπωλεία,
ενώ θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε
ότι θα προσέρχονται στο βαθμό του δυνα-
τού βέβαια, με τέτοια συχνότητα που δεν

θα υπάρχει θέμα ούτε για τη δημόσια
υγεία, ούτε όμως και για το προσωπικό». 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρεοπωλών
Νομού Ηρακλείου όμως διευκρινίζει πως
οι καταστάσεις πλέον είναι πρωτοφανείς,
οπότε δεν μπορεί κανείς να κινηθεί και να
αγοράσει κρέας προς πώληση όπως έκανε
παλαιότερες χρονιές. 

Πάντως προς το παρόν η ανησυχία δεν
είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αφού η κίνηση
στα κρεοπωλεία έχει μεν μειωθεί, αλλά σε
ένα επίπεδο που δικαιολογείται ως ένα
βαθμό από τη Σαρακοστή. Σαφώς υπάρ-
χουν μειώσεις στη ζήτηση, αλλά όχι σε κά-
ποιο τεράστιο βαθμό σε σχέση με πέρυσι.
Με βάση τις πρώτες ενδείξεις όμως, το
Πάσχα θα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες
μειώσεις. 

Τηλεφωνικά θα γίνονται οι προπαραγγελίες για το αρνί το Πάσχα 

ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΝΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ!

Τηλεφωνική παραγγελία 
και παραλαβή με... ραντεβού

ΑΓΡΟΤΕΣ

Μόνο ηλεκτρονικά 
οι δηλώσεις ενίσχυσης

Λύσεις αναζητούνται από χθες σε σχέση με τις δηλώ-
σεις για την ενιαία ενίσχυση που πραγματοποιούνται
πλέον, υπό καθεστώς ... κοροναϊού. 

Μπορεί το σύστημα για την υποβολή των δηλώσεων
να άνοιξε ξανά από χθες, ωστόσο το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι η υποβολή των δηλώ-
σεων θα μπορεί να υποβάλλεται μόνο εξ αποστάσεως. 

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θα
μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και
μέσω ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης του εκπροσώπου
των ΚΥΔ σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο των εξουσιο-
δοτήσεων.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο
προωθείται άμεσα η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου
για τον τρόπο της εξ αποστάσεως υποβολής δικαιολο-
γητικών μέσω των ΚΥΔ.

Η αλλαγή στη διαδικασία πάντως, έχει δημιουργήσει
μια σειρά από θέματα, με δεδομένο ότι η όλη διαδικα-
σία θα πρέπει  να πραγματοποιηθεί κάτω από νέες συν-
θήκες στην καθημερινότητα και των αγροτών. 

Ήδη η Ένωση Ηρακλείου προγραμματίζει ένα νέο
ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή των δηλώσεων
και τη δημιουργία ενός τηλεφωνικού κέντρου υποστήρι-
ξης προκειμένου να μπορούν όλοι οι αγρότες ανεξάρ-
τητα από την εξοικείωση τους με τις ηλεκτρονικές τεχνο-
λογίες να προχωρήσουν στη δήλωση. Όπως ανέφερε
μάλιστα ο αντιπρόεδρος της Ένωσης έχει γίνει μια τερά-
στια προσπάθεια καταγραφής προκειμένου όλοι οι
αγρότες να ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις νέες διαδι-
κασίες και να προχωρήσουν σωστά την υποβολή των
δηλώσεων. 

Με βάση τον ως τώρα προγραμματισμό η δράση
φαίνεται να προχωρά και σε σύντομο χρονικό
διάστημα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ, αν δεν υπάρξει
κάποιο απρόοπτο.

Στο μεταξύ, είναι γνωστό στην Ένωση Ηρακλείου ότι
ήδη από τις 25 Μαρτίου συμφωνήθηκε σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης η προκαταβολή των αγροτικών επι-
δοτήσεων να δοθεί νωρίτερα από τον Οκτώβριο, προ-
κειμένου να διευκολυνθούν οι αγρότες σε μια από τις
δυσκολότερες συγκυρίες που έχουν βιώσει λόγω κορο-
ναϊού.

Αλυσίδα προσφοράς
απλώνει η Λότζια

Από την ενδοχώρα του δήμου
Ηρακλείου ξεκινάει το μεγάλο
εγχείρημα της διανομής της επι-
σιτιστικής βοήθειας του προ-
γράμματος ΤΕΒΑ για πρώτη
φορά πόρτα πόρτα, στο πλαίσιο
της στήριξης των απόρων αλλά
και της προστασίας τους από τον
COVID-19. Η επισιτιστική βοή-
θεια που αφορά τρόφιμα μα-
κράς διάρκειας θα διανεμηθεί
συνολικά σε 2.557 οικογένειες
που αθροιστικά αριθμούν πολ-
λαπλάσιο αριθμό συνανθρώπων
μας που ζουν μέσα σε δραματι-
κές συνθήκες επιβίωσης. Σύμ-
φωνα με το σχεδιασμό της Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας του Δήμου η
διανομή των τροφίμων θα ξεκι-
νήσει σήμερα από το Κυπα-
ρίσσι, τις Ασίτες και τις Δαφνές
ενώ θα συνεχιστεί την Παρα-
σκευή στην πόλη του Ηρακλείου
πιθανότατα στην περιοχή του
Πόρου. «Πρόκειται για μια με-
γάλη αλυσίδα προσφοράς και
αλληλεγγύης που χτίζεται στις
δύσκολες ώρες που ζει ο τόπος
μας και ο πλανήτης ολόκληρος»,
τονίζει με δηλώσεις της στην «Π»
η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-
λιτικής κ. Ρένα Παπαδάκη Σκα-
λίδη, η οποία σημειώνει ότι
«έχουν ληφθεί όλα τα απαραί-
τητα μέτρα προστασίας για αυτό
το απαιτητικό και δύσκολο εγχεί-
ρημα». 

Όπως σημειώνει η αντιδή-
μαρχος, κεντροβαρής στόχος
του δήμου είναι τις δύσκολες
αυτές ώρες που ζει ο τόπος μας,
να στηρίξει όλες αυτές τις οικο-
γένειες που δοκιμάζονται καθη-
μερινά και περιμένουν το πρό-
γραμμα επισιτιστικής βοήθειας
για να ξεπεράσουν τις μεγάλες

δυσκολίες για την καθημερινή
επιβίωση.  

Το μεγάλο αυτό εγχείρημα
στηρίζεται στους εργαζόμενους
των Κοινωνικών Υπηρεσιών οι
οποίοι συνεπικουρούμενοι και
από εργαζόμενους και άλλων
υπηρεσιών του Δήμου Ηρα-
κλείου θα προχωρήσουν στην
διανομή των τροφίμων τηρών-
τας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
ασφαλείας. Να σημειωθεί ότι της
κατ’ οίκον παράδοσης των τρο-
φίμων στις οικογένειες των ωφε-
λούμενων του προγράμματος
έχει προηγηθεί τηλεφωνική επι-
κοινωνία και επιβεβαίωση διευ-
θύνσεων προκειμένου να περιο-
ριστούν οι καθυστερήσεις. Η κ.
Παπαδάκη σημειώνει ότι παράλ-
ληλα με όλα αυτά είναι συγκινη-
τική η προσφορά νωπών κηπευ-
τικών από αγρότες του δήμου
Φαιστού, που ήδη έχουν διαθέ-
σει δωρεάν 2,5 τόνους προϊόν-

των που δεν μπορούσαν να δια-
θέσουν στην αγορά. Μάλιστα
όπως τονίζει, στόχος του δήμου
είναι μέσα στο επόμενο διά-
στημα να αγοραστούν κάποιες
ποσότητες προϊόντων για να δια-
τεθούν για την κάλυψη οικογε-
νειών που αντιμετωπίζουν σο-
βαρά οικονομικά προβλήματα… 

Δωρεά έξι οχημάτων
στον δήμο Ηρακλείου
για να καλυφθούν οι 
ανάγκες 

Έξι νέα οχήματα έχει πλέον
στη διάθεση του ο Δήμος Ηρα-
κλείου προκειμένου να καλύψει
τις ανάγκες των κοινωνικών του
δομών στο πλαίσιο των μέτρων
κατά της εξάπλωσης του COVID-
19. Τα οχήματα παρελήφθησαν
στο πλαίσιο της συνεργασίας
που έχει η ΚΕΔΕ με την Toyota
ΕΛΛΑΣ και το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών με στόχο την υποστήριξη

των κοινωνικών δομών. Τα οχή-
ματα παρέλαβε για λογαριασμό
του Δήμου Ηρακλείου η αντιδή-

μαρχος κοινωνικών υπηρεσιών
Ρένα Παπαδάκη από τον επί-
σημο αντιπρόσωπο της Toyota
ΕΛΛΑΣ στους νομούς Ηρακλείου
– Λασιθίου κ. Γιάννη Παπακα-
λιάτη.  Τα οχήματα θα παραμεί-
νουν στη διάθεση του Δήμου
Ηρακλείου μέχρι και τις 30 Απρι-
λίου και όπως επεσήμανε η αντι-
δήμαρχος «πρόκειται για μία ου-
σιαστική στήριξη του έργου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που,
πραγματικά, μοχθεί για να στα-
θεί δίπλα στους πολίτες που αντι-
μετωπίζουν προβλήματα υγείας,
οικονομικά προβλήματα, στις ευ-
παθείς ομάδες του πληθυσμού,
αυτές τις δύσκολες μέρες. Όταν
υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες,
έχουμε κάθε δικαίωμα να αισιο-

δοξούμε για το αύριο… Ο αγώ-
νας συνεχίζεται για να μπορούν
όλοι να μένουν σπίτι!».

Ξεκινά πόρτα πόρτα η διανομή 
επισιτιστικής βοήθειας

2.557 είναι οι δικαιούχοι του Δήμου Ηρακλείου 

Η αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη υπογράφει για την
παραλαβή των 6 οχημάτων

... ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Ο ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ

Σκέψεις για αποκλεισμό
της παραλιακής

Με κόκκινη κορδέλα έκλεισε
χθες η δημοτική αστυνομία την
παιδική χαρά στον Καράβολα
και πάρκο σκύλων στην παρα-
λιακή απαγορεύοντας την εί-
σοδο των πολιτών οι οποίοι θα
κληθούν να πληρώσουν πρό-
στιμο 150 ευρώ όσοι εντοπι-
στούν στο συγκεκριμένο ση-
μείο. Το μέτρο του
αποκλεισμού κρίθηκε επιβε-
βλημένο καθώς εντοπίστηκαν
πολλοί συμπολίτες μας, οι
οποίοι μπορεί να είχαν συμ-
πληρωμένα έγγραφα για την
έγκριση της εξόδου τους, όμως
συνωστίζονταν ο ένας πλάι
στον άλλο, με αποτέλεσμα να
μην τηρούνται τα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα το
οποίο εντοπίζεται σε όλη την
έκταση του πλακοστρωμένου
δρόμου της παραλιακής λεω-
φόρου από το Μπεντενάκι μέ-
χρι το Παγκρήτιο, και όπως
αποκαλύπτει στην «Π» ο πολιτι-
κός προϊστάμενος της δημοτι-
κής αστυνομίας Μαρίνος Πατ-
τακός αν η κατάσταση αυτή
δεν διορθωθεί, γίνονται σκέψεις
για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό
του. 

Ο ίδιος ωστόσο αξιολογεί ότι

η τήρηση των μέτρων προστα-
σίας της δημόσιας υγείας στην
συνολική τους εικόνα στο δήμο
Ηρακλείου εξελίσσεται ικανο-
ποιητικά, και είναι πολύ βελτιω-
μένη σε σχέση με το παρελθόν,
ενώ όπως τονίζει από τη Δευ-
τέρα μέχρι σήμερα έχουν χρε-
ωθεί συνολικά εννέα πρόστιμα
150 έκαστο. 

Ιδιωτικό κρυφό 
καπηλειό

Ο κ. Παττακός τονίζει ότι η
δημοτική αστυνομία δέχεται
καταιγισμό τηλεφωνικών μηνυ-
μάτων αγανακτισμένων πολι-
τών που ζητούν την παρέμ-
βαση της υπηρεσίας η οποία
παρεμβαίνει ελέγχοντας όλες τις
καταγγελίες που γίνονται. Μια
από αυτές μάλιστα αφορούσε
σε χωριό που απέχει λίγα χιλιό-
μετρα έξω από το Ηράκλειο με
κατεύθυνση προς το νότο,
όπου εντοπίστηκε ένα κρυφό…
καπηλειό… Συγκεκριμένα μετά
από σχετική καταγγελία πολι-
τών δημοτικοί αστυνομικοί εν-
τόπισαν ημιυπόγειο ιδιωτικό
χώρο, οι ιδιοκτήτες του οποίου
είχαν κλείσει την τζαμαρία του
με εφημερίδες, και στο εσωτε-
ρικό του υπήρχαν τραπεζάκια

και καρέκλες που φανέρωναν
ότι γινόταν συναντήσεις. Για το
όλο θέμα ενημερώθηκε και η
ΕΛΑΣ η οποία έχει επιληφθεί
του θέματος. 

Από την πλευρά του πάντως
ο κ. Παττακός τονίζει ότι οι έλεγ-
χοι της υπηρεσίας γίνονται παν-
τού και χρεώθηκαν πρόστιμα
σε πολίτες που εντοπίστηκαν
χωρίς τα αναγκαία έγγραφα
άδειας εξόδου στο πάρκο Κα-
ράβολα, στη Δικαιοσύνης στην
Κνωσού. Όπως τονίζει η υπη-
ρεσία φροντίζει κατά βάση να
κάνει συστάσεις στους πολίτες
και τα πρόστιμα χρεώνονται
όταν συναντά αντιδράσεις ή
δυσκολία στη συνεργασία. Σε
κάθε περίπτωση όμως οι έλεγ-
χοι είναι διαρκείς και διευρυμέ-
νοι όπως τονίζει, και δεν αφο-
ρούν μόνο τους πολίτες που
κινούνται στο δρόμο αλλά και
στα super market, τα ΚΤΕΛ τις
τράπεζες και την παράνομη λει-
τουργία καταστημάτων για την
οποία το πρόστιμο είναι τσου-
χτερό και φτάνει τα 5.000
ευρώ, ενώ για κάθε παράνομη
συνάθροιση το πρόστιμο αγγί-
ζει τα 1.000 ευρώ. 

Έκλεισε η παιδική χαρά στον Καράβολα

-Η Δημοτική Αστυνομία ξετρύπωσε το κρυφό... καπηλειό

Ο πολιτικός προϊστάμενος
της Δημοτικής Αστυνομίας
Μ. Παττακός
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5ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Αυξάνονται κρούσματα
και νεκροί στις ΗΠΑ

Νέους πλήττει
ο ιός στη Μόσχα

Περισσότερα από το 40%
των κρουσμάτων του νέου κο-
ροναϊού, που εντοπίσθηκαν το
τελευταίο 24ωρο στη Μόσχα
είναι άνθρωποι ηλικίας από 18
έως 45 ετών, ανακοίνωσε χθες
το Κέντρο Κρίσης για τον κο-
ροναϊό που έχει δημιουργη-
θεί στη ρωσική πρωτεύουσα,
όπως αναφέρει το ΑΠΕ -
ΜΠΕ. «Μεταξύ των νέων

ασθενών περιλαμβάνονται
117 άνθρωποι ηλικίας από 18
έως 45 ετών. Ογδόντα επτά
από τα νέα κρούσματα είναι
ηλικίας από 46 έως 65 ετών
και 34 άλλα είναι πάνω από
65 ετών, 12 από τα οποία εί-
ναι πάνω από 80 ετών. Επίσης
29 παιδιά έχουν διαγνωσθεί
με κοροναϊό», ανακοίνωσε το
Κέντρο.

Τέσσερις στους 10 από 18-45 ετών

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μείωση έως 30% 
στις τουριστικές αφίξεις

Μείωση των διεθνών του-
ριστικών αφίξεων από 20%
έως 30% το 2020, σε σύγ-
κριση με το το 2019, προ-
βλέπει ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Τουρισμού
(UNWTO) στην τελευταία
επικαιροποιημένη εκτίμησή
του για τον πιθανό αντίκτυπο
του COVID-19 στον διεθνή
τουρισμό.

Ο ΠΟΤ σπεύδει, ωστόσο,
να υπογραμμίσει ότι η εκτί-
μηση στηρίζεται στις τελευ-
ταίες εξελίξεις και δεν απο-
κλείεται να αναθεωρηθεί,
καθώς ο πλανήτης αντιμετω-
πίζει μια άνευ προηγουμέ-
νου κατάσταση και είναι
αβέβαιο πότε θα τελειώσει η
κρίση.

Μια πτώση των διεθνών
αφίξεων κατά 20-30% θα πε-
ριορίσει τις διεθνείς τουρι-
στικές εισπράξεις μεταξύ
300 έως 450 δισ.δολαρίων
και ο ρυθμός της ανάπτυξης
του παγκόσμιου τουρισμού
θα επιστρέψει στα επίπεδα
που ήταν πέντε έως εφτά
χρόνια πριν.

Ο ΠΟΤ σημειώνει ότι το
2009 με την παγκόσμια οικο-
νομική κρίση, οι διεθνείς
αφίξεις τουριστών μειώθη-
καν κατά 4%, ενώ η επιδημία
SARS οδήγησε σε πτώση μό-
λις 0,4% το 2003.

Ο γενικός γραμματέας του
UNWTO,  Zurab Polo-
likashvili, δήλωσε ότι ο του-
ριστικός τομέας είναι από
τους πιο σημαντικούς στην
παγκόσμια οικονομία και ότι

ο κλάδος είναι ενωμένος για
να βοηθήσει στην αντιμετώ-
πιση αυτής της τεράστιας
έκτακτης ανάγκης για την
υγεία - "την πρώτη και ύψι-
στη προτεραιότητά μας" -
ενώ εργάζονται όλοι μαζί για
να μετριασθεί ο αντίκτυπος
της  κρίσης, ιδιαίτερα στην
απασχόληση και να υποστη-
ρίξει τις ευρύτερες προσπά-
θειες ανάκαμψης μέσω της
παροχής θέσεων εργασίας
και την επάνοδο στον δρόμο
της οικονομικής ανάπτυξης.

Ο κ. Pololikashvili πρό-
σθεσε ότι, ενώ είναι πολύ
νωρίς για να γίνει μια πλή-
ρης εκτίμηση του πιθανού
αντίκτυπου του COVID-19
στον τουρισμό, είναι σαφές
ότι εκατομμύρια θέσεις ερ-
γασίας στον τομέα διατρέ-
χουν τον κίνδυνο να χαθούν.
Περίπου το 80% όλων των
τουριστικών επιχειρήσεων
είναι μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις (ΜμΕ) και ο κλά-
δος έχει ηγετικό ρόλο στην
παροχή απασχόλησης και
άλλων ευκαιριών για τις γυ-
ναίκες, τη νεολαία και τις
αγροτικές κοινότητες.

Παράλληλα ο ΠΟΤ υπο-
γραμμίζει την ιστορική ανθε-
κτικότητα του τουρισμού και
την ικανότητα δημιουργίας
θέσεων εργασίας μετά από
καταστάσεις κρίσης, τονίζον-
τας ταυτόχρονα τη σημασία
της διεθνούς συνεργασίας,
ώστε ο τομέας να πρωταγω-
νιστήσει ξανά στις προσπά-
θειες ανάκαμψης.

Η εκτίμηση στηρίζεται στις τελευταίες εξελίξεις και 
δεν αποκλείεται να αναθεωρηθεί

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ 12.500 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

Δίχως τέλος το ιταλικό δράμα
Το δράμα της Ιταλίας συνεχίζε-

ται, καθώς χθες έχασαν τη ζωή τους
727 ακόμη άτομα, ενώ καταγράφη-
καν 4.782 νέα κρούσματα.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του
κοροναϊού ήταν 105.792 και είχαν
χάσει την ζωή τους 12.428 άνθρω-
ποι ενώ 15.729 είχαν θεραπευθεί.

Οι εφιαλτικές επιδόσεις
του κοροναϊού στην 
Ιταλία

4.035 ασθενείς βρίσκονται σε
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και,
συνολικά, 28.403 έχουν εισαχθεί σε
νοσοκομείο. Για 48.134 έχει απο-
φασιστεί ο κατ’οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά πε-
ριστατικά είναι 44.733 και οι νεκροί
7.593. Στην Εμίλια Ρομάνια τα
κρούσματα είναι 14.787 με τους
νεκρούς να έχουν φτάσει τους
1.732. Στην περιφέρεια Βένετο, οι
θετικοί στον ιό είναι 9.625, με 499
νεκρούς.

Σε σχέση με το προηγούμενο ει-
κοσιτετράωρο ο ρυθμός μετάδο-
σης του ιού σημειώνει και πάλι αύ-
ξηση (+3,8%) μετά από έξι ημέρες
συνεχούς πτώσης. Ο αριθμός των
νεκρών περιορίζεται ελαφρά.

Παρατείνονται τα 
περιοριστικά μέτρα

Ο υπουργός Υγείας της κυβέρνη-
σης Κόντε, ο Ρομπέρτο Σπεράντσα,
ανακοίνωσε χθες ότι η ιταλική κυ-
βέρνηση αποφάσισε την παράταση
των μέτρων προστασίας από τον
κοροναϊό μέχρι τις 13 Απριλίου.

Αρχικά είχε αποφασιστεί η λήξη
τους στις 3 Απριλίου.

«Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο,
αλλά προσοχή να μην κάνουμε
λάθη σε αυτή τη φάση και να ενδώ-
σουμε σε μια εύκολη αισιοδοξία
που μπορεί να ακυρώσει τις θυσίες

μας. Προσοχή να μην μπερδέ-
ψουμε τα πρώτα θετικά μηνύματα
με τη λήξη του συναγερμού», είπε
ο Ιταλός υπουργός.

Ο Σπεράντσα πρόσθεσε ότι η
μάχη κατά του ιού θα συνεχιστεί
μέχρι να βρεθεί εμβόλιο και ότι ο

στόχος της κυβέρνησης της Ρώμης
είναι να μειωθεί κάτω από το 1 ο
δείκτης μεταδοτικότητας του ιού.

Παράλληλα, ο Ιταλός υπουργός
Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο
έστειλε το μήνυμα ότι «η Ιταλία
ζητά να μπορεί να δαπανήσει όσα

χρήματα χρειάζονται για την αντι-
μετώπιση της κατάστασης» και επα-
νέλαβε ότι η χώρα του «χρειάζεται
τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας και να μοιραστεί κιν-
δύνους και ευκαιρίες με την Ευρω-
παϊκή Ένωση». 

Παρατείνονται μετά τις 13 Απριλίου τα περιοριστικά μέτρα στην Ιταλία

O αριθμός των επιβεβαι-
ωμένων περιπτώσεων του
Covid-19 συνεχίζει να αυξάνε-
ται στις ΗΠΑ. Ο αντιπρόεδρος
Mike Pence επιβλέπει την αν-
ταπόκριση των ΗΠΑ απέναντι
στον κοροναϊό. Τα συνολικά
κρούσματα φτάνουν τα
189.356 και οι νεκροί τους
4.073.

Μέχρι στιγμής, το 80% των
ασθενών εμφανίζουν ήπιας
μορφής συμπτώματα, η οποία
μπορεί να περιλαμβάνει πυ-
ρετό και πνευμονία και πολλές

από αυτές τις περιπτώσεις
απαιτούν ελάχιστη ή μη ια-
τρική παρέμβαση. 

Τούτου λεχθέντος, οι ηλικιω-
μένοι και όσοι έχουν υποκεί-
μενα προβλήματα υγείας
όπως ο διαβήτης ή τα προβλή-
ματα καρδιάς και πνεύμονα εί-
ναι οι πιο ευάλωτοι.

Το ποσοστό θανάτων από
κοροναϊό στην Κίνα για άτομα
80 ετών και άνω, στη μελέτη
της κυβέρνησης για περισσό-
τερες από 72.000 περιπτώσεις,
ήταν 14,8%.

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ “Π”

Το καλό και το κακό σενάριο στον τουρισμό
Ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό σενάριο εν μέσω παν-

δημίας για τον τουρισμό;
Όταν τελειώσει αυτός ο παγκόσμιος εφιάλτης, πόσο γρή-

γορα μπορεί να αρχίσει η ανάκαμψη και ποιος θα είναι κερ-
δισμένος σ’ αυτή τη μάχη οικονομικής επιβίωσης;

Ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρα-
κλκείου Αλέξανδρος Αγγελόπουλος μιλά στην “Π” για το νέο
περιβάλλον που διαμορφώνεται στην μετά - covid19 εποχή.

- Ποιο είναι το καλύτερο και ποιο το χειρότερο σενάριο για
τη φετινή τουριστική σεζόν στην Ελλάδα και ειδικότερα στην
Κρήτη;

-Κάθε μέρα που περνάει επανεξετάζουμε τη στάση μας, τις
εκτιμήσεις μας και ενδεχομένως για πρώτη φορά να βάζουμε
στο τραπέζι και την ύπαρξή μας. Δεν μιλάμε πια για μία σεζόν
που μετράται σε μήνες λειτουργίας, αλλά για μία σεζόν που
θα κριθεί στην ικανότητα του κάθε ξενοδόχου να διαχειριστεί
την όποια ροή επισκεπτών θα έχει για όποιο διάστημα θα την
έχει. Το καλό σενάριο θα ήταν να προκύψει θετικό οικονομικό
αποτέλεσμα ακόμα και από τη μικρότερη δυνατή σεζόν ώστε
να μεταβούμε στο 2021 με οπλοστάσιο γεμάτο. Να είναι δη-
λαδή το 2020 ως μη γενόμενο.  Το κακό σενάριο είναι να μη
στηριχθεί ο κλάδος, να πληγεί η απασχόληση στην Ελλάδα
που στηρίζεται στο 37% στον κλάδο μας, να κλονιστεί το
οικοδόμημα της οικονομίας της φιλοξενίας και να δούμε άλλη
μία μακρά ύφεση οικονομική της οποίας την έξοδο δεν
μπορώ να προβλέψω.

- Τι πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε στη χώρα μας
για πετύχουμε γρήγορη ανάκαμψη, όταν τελειώσει ο εφιάλ-
της της πανδημίας; 

- Παρά το γεγονός ότι τα ως σήμερα μέτρα είναι στη σωστή
κατεύθυνση, περιορίζονται από τις δυνατότητες που έχουν οι
κυβερνώντες, αλλά και την πίεση χρόνου που υφίσταται το
σύνολο της Ευρώπης, αφενός για την αντιμετώπιση της κρίσης
υγείας, αφετέρου για την προστασία της επιχειρηματικότητας
της εργασίας και της ευρύτερης κοινωνικής συνοχής. Απαιτεί-
ται άμεση στροφή της Ευρώπης για τη στήριξη της απασχό-
λησης, ενώ ειδικά για τον κλάδο μας, που είναι η ατμομηχανή
της ελληνικής οικονομίας, πρέπει κυβέρνηση και τραπεζικό
σύστημα να συνεργαστούν, ειδάλλως τα ήδη αυξημένα κόκ-
κινα δάνεια θα γίνουν ανυπόφορα και θα πλήξουν με τρόπο
καταλυτικό όλη την αλυσίδα της οικονομίας της φιλοξενίας.
Παραδείγματα όπως ψαράδες να πετάνε τα ψάρια τους και
αγρότες να μην μαζεύουν τη σοδειά τους θα γίνουν μία πληγή
για την οποία δεν θα υπάρξει γιατρειά. Ο χρόνος για την ενί-
σχυση της ρευστότητας και τη διαχείριση της σημερινής κρί-
σης στις επιχειρήσεις είναι τώρα.

- Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η ψυχολογία του κόσμου
όσον αφορά στις διακοπές και τα ταξίδια τους επόμενους
μήνες; 

- Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν με το τέλος της κρίσης
υγείας ο κόσμος θα έχει άμεσα τη διάθεση να ταξιδέψει. Εσείς
θα μπαίνετε σε αεροπλάνο;  Είναι βέβαιο πάντως ότι και οι αε-
ροπορικές και οι τουρ οπερέιτορ, αλλά και τα ξενοδοχεία θα
έχουν σοβαρές προκλήσεις, ανεξάρτητα από τη ζήτηση. Με
τα σημερινά δεδομένα, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν θα
έχουν τα χρήματα για να ανοίξουν. 

“Ακόμη κι αν θέλει ο κόσμος να ταξιδέψει,
είναι αμφίβολο αν θα μπορεί”

- Και πόσοι θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε
τελικά διακοπές;

-Εκτός από τις επιχειρήσεις που θα έχουν οικονομική δυ-
στοκία, και οι πελάτες είναι αμφίβολο αν θα έχουν πλέον την
οικονομική άνεση να ταξιδέψουν. Είναι ένα από αυτά που

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι από το 2021 θα έχουμε εξομά-
λυνση και όχι από φέτος. 

- Σε παγκόσμιο επίπεδο οι ειδικοί του τουρισμού πότε
εκτιμούν ότι θα αρχίσει η ανάκαμψη; Είναι κάτι που θα συμ-
βεί με γρήγορους ή με αργούς ρυθμούς; 

-Η κοινότητα των επιχειρήσεων τουρισμού και
φιλοξενίας σε όλο τον πλανήτη μετράει τις
απώλειες σε επίπεδα εκατοντάδων δισεκα-
τομμυρίων επισημαίνοντας ότι ο τουρι-
σμός αποτελεί τη μεγαλύτερη σε εύρος οι-
κονομία στην Ευρώπη.  Τούτου
δεδομένου, στις χώρες του εξωτερικού
ήδη δαπανώνται τεράστια ποσά από τις
κυβερνήσεις για τη στήριξη των επιχειρή-
σεων τουρισμού και φιλοξενίας. Πρόσφατο
παράδειγμα το 1,8 δισεκατομμύρια που δό-
θηκε βοήθεια στην TUI. Ας μη γελιόμαστε, οι
χώρες που εξαρτώνται από τον τουρισμό κα-
θημερινά δαπανούν τεράστια ποσά για να στη-
ρίξουν τον τουρισμό τους. Ενδεικτικά η Ισπανία
που εξαρτάται σε ποσοστό πολύ υψηλό από την οι-
κονομία της φιλοξενίας, δαπάνησε  100 δισεκατομ-
μύρια για τη στήριξή της. 

- Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι μετά το τέλος της
πανδημίας σε αυτό το έντονα ανταγωνιστικό τουριστικό
περιβάλλον;

-Όπως σε όλες τις μεγάλες κρίσεις, στο τραπέζι θα μπουν
και θέματα ηθικής, αφού την αδυναμία κάποιων θα
κοιτάξουν να την εκμεταλλευτούν κάποιοι
άλλοι. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να
προστατευτούν οι υγιείς επιχειρή-
σεις, όπως είναι και εξαιρετικά ση-
μαντικό να σταθούν όλοι στο
ύψος των περιστάσεων, αναγνω-
ρίζοντας την ιδιαίτερη δυναμική
του κλάδου, τη διασπορά του σε
όλη την επικράτεια, τα μεγέθη
των επιχειρήσεων πού όμως απο-
τελούν μέρος ενός ευρύτερου
κοινωνικού επιχειρείν - γιατί ως
τέτοιο πρέπει να αναγνωρίζεται
το προφίλ των ξενοδοχειακών επι-
χειρήσεων της χώρας. Ας μη γε-
λιόμαστε, κερδισμένη θα βγει η
Ελλάδα όταν αντιμετωπίσει ρεαλι-
στικά την πρόκληση των καιρών.
Δεν είμαστε μία βιομηχανική
χώρα, αλλά μία χώρα υπηρε-
σιών, ένα πατριωτικό αίσθημα
και υψηλή ευφυΐα και τεχνο-
λογικό υπόβαθρο. Πρέπει να
αξιοποιηθούν τα εθνικά κεφά-
λαια και να μην θυσιαστεί η κοι-
νωνική συνοχή. Στο πρόσφατο
παρελθόν διχαστικές πολιτικές
και πολιτικές αισχροκέρδειας
κόντεψαν να μας καταστρέ-
ψουν. Το ζητούμενο λοιπόν
δεν είναι πού θα σταθούμε
σε σχέση με τον ανταγωνι-
σμό, αλλά πόσο ισχυροί
θα είμαστε στο διαμορ-
φωμένο νέο περιβάλλον. Ο κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος
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Μπρε κακό που μας ξανα-
βρήκε. Στην εκκλησία
άκουγα τον παπά από μι-
κρός να λέει ευχές και είχα
συγκρατήσει μερικές, χωρίς
να καταλαβαίνω τις πιο πολ-
λές, όπως ... να σώζει ο
Θεός, όλες τις πόλεις, όλες
τις χώρες, από λιμού, λοι-
μού, σεισμού, καταποντι-
σμού, πυρός, επιδρομής αλ-
λοφύλων ... Τούτη τη
δεκαετία μας βρήκαν όλα
αυτά τα κακά, όχι βέβαια με
τη σειρά που λέει ο παπάς.
Τώρα έχει τη σειρά του ο
λοιμός, η ασθένεια, ο κορω-
νιός. Αυτός ο κορωνιός δεν
έχει καμιά σχέση με τις φρά-
σεις ή λέξεις που λέμε: Τον
έχει, την έχει κορώνα στο κε-
φάλι, έχει μπάρμπα στην Κο-
ρώνη. Τελείωσε το λόγο του
ή το τραγούδι με κορώνες,
νόμισμα χωρών, εθνόσημο,
έμβλημα, πουλί της θάλασ-
σας και της ξηράς (καρα-
κάξα, κουρούνα) κλπ. Αυτό
που έχει σχέση είναι: “Μας
παίζει τη ζωή μας κορώνα-
γράμματα”, ο κορωνιός.
Διαλέγεις και παίρνεις, χά-
νεις-κερδίζεις, ζεις-πεθαίνεις,
χωρίς καμιά προειδοποίηση,
χωρίς καμπανάκι και ούτε
διαθήκη προλαβαίνεις να
κάνεις, ούτε να παραγγεί-
λεις. Αδίστακτος ο κορωνιός.
Θυμούμαι κάτι επιδημίες,
ιλαράς, κοκκύτη, ανεμοβλο-
γιάς, μαγουλάδες, που ευχό-
μαστε να τις βγάλομε, για να
μην πηγαίνομε στο σχολειό.
Έτσι όμως κάναμε ισχυρό
ανοσοποιητικό σύστημα,
ενώ σήμερο, μή βήξει, μη
κλάσει, μή στραβοκατουρή-
σει το παιδί και κατευθείαν
στο γιατρό για εμβόλιο, με
αποτέλεσμα να μεγαλώνουν
ευάλωτοι οργανισμοί.
Τα’χασα για μια στιγμή  την
προηγούμενη βδομάδα, που
φθάνοντας στο χωριό, με
πλησίασαν δυο δικοί μου
και γελώντας, φώναζαν:
Τα’μαθες με τον κορωνιό,
μας την έκανε ο κορωνιός, τι
θα γίνομε με τον κορωνιό;
Θυμήθηκα λοιπόν τον Κορω-
νιό (παρατσούκλι) τον
μπάρμπα Γιάννη, τον κοντό-
χοντρο μεγαλομπακάλη της
εποχής, που πουλούσε από
βελόνα μεχρι αυτοκίνητα
(που λέει ο λόγος). Όταν πή-
γαινε η μάνα μου ή καμιά
θειά μου να ψωνίσει, μ’
έπαιρναν από το χέρι και
μετά τα ψώνια μού γέμιζε
την τσέπη καραμέλες. Καλή
του ώρα... Κανείς δεν ξέρει
γιατί τον είχαν βγάλει Κορω-
νιό.

Λέτε να φθάσαμε στα
άκρα με τις ασυδοσίες, τις
καταχρήσεις και τις υπερβά-
σεις; Μήπως η φύση έφτασε
στα όριά της από τον υπερ-
πληθυσμό και τον εκφυλι-
σμό; Μήπως ο Θεός, αφού
είδε την κατάσταση πού είχε
φτάσει, έπιασε τη Γη και την
έβαλε στη φούχτα τού ενός
χεριού και με τα δάχτυλα

τού άλλου αντί να κουκίσει
λίγο αλάτι στους ανθρώπους
να συνειφέρουν και να νο-
στιμίσουν, έπιασε κατά λά-
θος το κουτί που είχε τον κο-
ρωνιό και μας πασπάλισε; Ή
μήπως σκόπιμα από αγανά-
κτηση... επί δικαίων και αδί-
κων (παρασύρα); Άστοχη κί-
νηση. Όπως όμως και να ‘χει
γίνει το πράγμα, τόσες ανα-
καλύψεις έχουν γίνει, όπου
να ‘ναι θα πάρουν συνέν-
τευξη ακόμη και του Θεού,
δεν μπορούν να κατασκευά-
σουν ένα κομπιουτεράκι και
όταν συναντούν ένα άτομο
με τον κορωνιό, ν’ αρχίσει
να ουρλιάζει; Έτσι θα μαζέ-
ψουν όλους τους φορείς και
θα περιοριστεί η εξάπλωση.
Άμα περιμένεις το εμβόλιο...
βάλε μας λιβάνι.

Πανώλη τέλη του 1800:
Αυγουστί χωριό (οικισμός
του οροπεδίου Λασιθίου),
πόρτες (οικογένειες) 72 και
στο γύρισμα του χρόνου κύ-
ρης και γιος. 

Να με δικαιολογήσετε που
αναγκάζομαι να γνωστοποι-
ήσω σύντομα την τραγωδία
της γιαγιάς μου από τη μάνα
μου. Της γιαγιάς, που με με-
γάλωσε στο σπίτι της, που
λάτρευα, που δεν έμαθα
ποτέ μέχρι που μεγάλωσα,
τον πόνο, που έκρυβε μέσα
της. 

Από υπονοούμενα και ψι-
θύρους στο χωριό, μεγάλο
παιδί πια, κατάλαβα ότι κάτι
πολύ σοβαρό είχε συμβεί σ’
αυτή την αρχοντογυναίκα.
Στην επιμονή μου, μια μέρα
μ’ έβαλε να καθίσω σ’ ένα
σκαμνί και εκείνη κάθισε στη
χαμηλή της καρέκλα.
Έσκυψε το κεφάλι, το σκεπα-
σμένο από το μαύρο τσεμ-
πέρι, σαν κατηγορούμενος

και άρχισαν να μιλούν τα
σωθικά της, η ψυχή της: Στη
γρίπη του 1918 ήμουν παν-
τρεμένη μ’ ένα μπεσαλή,
κουμαντάρη άντρα, μια
σκίζα δυο μέτρα. Είχαμε τέσ-
σερα παιδιά από οχτώ
χρονώ και κάτω. Σε μια βδο-
μάδα μέσα έχασα τα τρία
μου παιδιά και τον άντρα
μου. Αυτή η βδομάδα με γέ-
ρασε, με σούφρωσε, έχασα
τα μαλλιά μου, αλλά άντεξα,
γιατί μούχε μείνει η Κατε-
ρίνα μου. Με τον καιρό,
επειδή δεν μπορούσα να τα
βγάλω πέρα, ξαναπαντρεύ-
τηκα και έκανα τη μάνα σου
και τη θειά σου. Μεγάλωσε
η Κατερίνα, την πάντρεψα
και μούκανε δυο εγγόνια.
Όταν η Μαρία ήταν δυο
χρονών και ο Κυριάκος
πέντε μηνών, πεθαίνει και η
Κατερίνα μου, η μάνα τους.
Τα ορφανά εγγόνια μου τα
μεγάλωσε ένα καλοπόταγο
πρόβατο, που είχαμε στο κο-
παδάκι μας. Μόλις έφτανε
από το βουνό, σταματούσε
έξω από την πόρτα, βγάζαμε
τα παιδιά έξω, τα βάζαμε
κάτω από το στήθος του και
βύζαιναν, έτσι μεγάλωσαν.
Όταν γέρασε το πρόβατο,
δεν το σφάξαμε, αλλά το
αφήσαμε και ψόφησε, όπως
μας είχε πει ο παπα-Γιάννης,
γιατί είχε μεγαλώσει δυο
παιδιά. Έτσι όπως ήταν
σκυμμένη σηκώθηκε όρθια,
σήκωσε τα χέρια της ψηλά,
σηκώθηκα και εγώ, μ’ αγκά-
λιασε, μ’ έσφιξε, έτρεξε έξω,
πήγε στο αλώνι και ακούμ-
πησε το κεφάλι της και τα χέ-
ρια της σ’ ένα τοίχο. Αρκετή
ώρα έμεινα όρθιος, αποσβο-
λωμένος, δεν ήξερα, είμαι
ξύπνιος ή ονειρεύομαι. Μά-
θημα πολύ σκληρό για την
ηλικία μου και πολύ περισ-
σότερο για τα επόμενα χρό-
νια. Προβληματίζομαι, γιατί
να εξαντλήσει η φύση σ’
αυτή τη γυναίκα όλη της την
αυστηρότητα. Η γιαγιά
έζησε 92 χρόνια

Ουφ ... ΜΕΣΑ, ΜΕΣΑ το
κάνει ο χοχλιός το ξύγκι. Αι-
σιοδοξία και ελπίδα για ένα
κόσμο πιο ώριμο.
*Ο Μανόλης Σπανάκης

είναι συν/χος 
καθηγητής

Το μείζον σήμερα είναι η αντιμε-
τώπιση της πανδημίας του κορω-
νοϊού. Προέχει η προστασία της
ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο, εν
μέσω αυτής της κρίσης σε κρίσιμα
μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής
παρουσιάζονται σοβαρές εξελίξεις
που αφορούν άμεσα τη χώρα. Ξε-
χωρίζουν: Κλιμάκωση της τουρκι-
κής επιθετικότητας, άνοιγμα εντα-
ξιακών διαπραγματεύσεων με
Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία,
συμφωνία για την επιχείρηση «Ει-
ρήνη» για το εμπάργκο όπλων στη
Λιβύη, και η προκλητική Γερμανική
στάση στην έκδοση ευρωομολό-
γου. Ας τα πάρουμε με τη σειρά.
aΑΔΡΑΝΕΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Στη σκιά του κορωνοϊού οι ηγέ-

τες της Γαλλίας, της Γερμανίας και
της Βρετανίας προχώρησαν σε τη-
λεδιάσκεψη για το Συριακό και το
Προσφυγικό με τον Ερντογάν με
την εκ νέου ηχηρή απουσία της Ελ-
λάδας. Προηγήθηκε ο αποκλεισμός
της Ελλάδας από τη διαδικασία του
Βερολίνου, η απόπειρα εμβολι-
σμού σκάφους του Λιμενικού ανοι-
χτά στην Κω, η εργαλειοποίηση
του Προσφυγικού και η απόπειρα
εισβολής στον Έβρο. Πρόσφατα, η
Τουρκία προχώρησε σε κλιμάκωση

των επιθετικών ενεργειών σε βάρος
της Ελλάδας, με την κατάθεση συν-
τεταγμένων που παραβιάζουν την
ελληνική υφαλοκρηπίδα και ανα-
κοινώνει πως θα προχωρήσει σε
γεωτρήσεις. Πώς αντέδρασε η εξω-
τερική πολιτική της χώρας μας σε
όλες αυτές τις εξελίξεις; 

Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη επι-
δεικνύει μια πρωτοφανή πολιτική
αδράνειας. Η χώρα μας μέχρι σή-
μερα δεν τολμά να απαιτήσει κυ-
ρώσεις για την Τουρκία. Δεν ζή-
τησε ποτέ σύγκληση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά
ούτε και μετεγκαταστάσεις προ-
σφύγων τόσο από την Ελλάδα όσο
και από την Τουρκία προς την Ε.Ε.
Και στο Προσφυγικό, ο κ. Μητσο-
τάκης όχι μόνον επαναπαύεται
στην επίδειξη απλής ηθικής συμπα-
ράστασης των εταίρων μας, αλλά
φαίνεται πως αποδέχεται για τον
συνολικό προσανατολισμό της
εξωτερικής πολιτικής, τον ρόλο του
προκεχωρημένου φυλακίου της
Ε.Ε. 

Η  στρατηγική της αδράνειας λει-
τουργεί σε βάρος της χώρας. Σε
πλήρη αντίθεση, η Κυβέρνηση του

ΣΥΡΙΖΑ ενεργοποίησε πρώτη το ζή-
τημα των κυρώσεων που η σημε-
ρινή Κυβέρνηση αγνοεί επιδει-
κτικά. Και επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
μια καθαρή θέση: Από πλευράς Ελ-
λάδας οποιαδήποτε πρόκληση που
αφορά την εθνική μας κυριαρχία
να τυγχάνει ξεκάθαρης απάντησης.
Η Ελλάδα ούτε προκαλεί ούτε θα
ανεχθεί προκλήσεις.  
aΑΠΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΕ  ΑΛΒΑΝΙΑ
Πριν λίγες μέρες, το ελληνικό

ΥΠΕΞ έδωσε νέτα-σκέτα το πρά-
σινο φως για έναρξη ενταξιακών
διαπραγματεύσεων στην Αλβανία,
με την μόνη υποσημείωση ότι
οφείλει απλώς …«να σημειώσει πε-
ραιτέρω πρόοδο». Σε αυτή τη συγ-
κυρία, η ελληνική εξωτερική πολι-
τική δεν προστατεύει την πάγια
ελληνική θέση για κατοχύρωση
των δικαιωμάτων της Ελληνικής
Εθνικής Μειονότητας στην Αλβα-
νία. Ερώτημα: Γιατί η Κυβέρνηση
Μητσοτάκη εγκαταλείπει την οδό
του ΣΥΡΙΖΑ για πίεση της ΕΕ σε
σχέση με το δικαίωμα αυτοπροσ-
διορισμού, τον περιουσιακό νόμο
και την απογραφή; Πρέπει να

απαντήσει. 
aΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΗΣ  «ΕΙΡΗΝΗ»  ΚΑΙ  ΡΟ-
ΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Προσφάτως τα κράτη-μέλη της
Ε.Ε. κατέληξαν σε συμφωνία σε
επίπεδο Υπουργών σχετικά με την
ανάγκη ενεργοποίησης της ναυτι-
κής επιχείρησης «Ειρήνη» για την
επιτήρηση του εμπάργκο όπλων
του ΟΗΕ στη Λιβύη. Οι λόγοι της
συμφωνίας είναι ορθοί. Ωστόσο,
με τη διαμορφωθείσα συμφωνία η
κυβέρνηση ανατρέπει τη μέχρι σή-
μερα στάση που τήρησε σταθερά
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αντί-

θεση με ό,τι προηγήθηκε, η σημε-
ρινή Κυβέρνηση αποδέχεται να εί-
ναι η μόνη χώρα που συμμετέχει
στη νέα ευρωπαϊκή επιχείρηση
ελέγχου εμπάργκο όπλων στη Λι-
βύη, διαθέτοντας μόνο η ίδια λιμά-
νια της για αποβίβαση προσφύγων
και μεταναστών που θα διασω-
θούν στο πλαίσιο της επιχείρησης,
με την προοπτική να διανεμηθούν
στην ΕΕ, ενώ δεν είναι ακόμη γνω-
στό τι θα ισχύσει και με ποιο τρόπο
για την Κρήτη.
aΟΧΙ  «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ»

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑ-
ΝΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟ

Η τοποθέτηση απέναντι στην
προκλητική άρνηση της Γερμανίας
στην έκδοση κοινού ευρωπαϊκού
ομολόγου, αναδεικνύει ζήτημα για
την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και
το μέλλον της. Η αρνητική τοποθέ-
τηση της Γερμανίας θέτει την Κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
και τον κ. Μητσοτάκη, ενώπιον ση-
μαντικών ευθυνών.

Όλες οι προηγηθείσες πρωτο-
βουλίες που αφορούν τον Ευρω-
παϊκό Νότο και τα σχήματα των
Χωρών της Μεσογείου με άξονα

την έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγ-
γύη δεν μπορούν άλλο να βρίσκον-
ται στο συρτάρι από τη σημερινή
Κυβέρνηση. Την ώρα που οι χώρες
του Νότου, η Ιταλία και η Ισπανία
κλυδωνίζονται από την πανδημία,
ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν
μπορεί απλώς να συνυπογράφει
κείμενα άλλων ηγετών – όσο ορθά
και εύλογα κι αν είναι– ή να εκφρά-
ζει απλά τη γενική δυσαρέσκεια
του για το αποτέλεσμα της Συνό-
δου Κορυφής μέσω tweet. Οφείλει
να πάρει ο ίδιος πρωτοβουλίες και
να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία
που παρέχει η ενεργητική εξωτε-
ρική πολιτική που παρέλαβε. 
aΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, Η παν-

δημία δεν είναι άλλοθι για καμία
αδράνεια. Η χώρα μας οφείλει να
απεμπολήσει αυτή την πολιτική.
Οφείλει να πρωταγωνιστήσει στο
ζωτικής σημασίας ζήτημα της ευ-
ρωπαϊκής αλληλεγγύης και να υπε-
ρασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα
της χώρας, αλλά και εκείνο το μέλ-
λον που θα δίνει νόημα και αξία
στην ίδια την Ευρώπη. 

Την ώρα που η Ιταλία στοιβάζει
εκατόμβες νεκρών και η Γερμανία

γυρίζει προκλητικά την πλάτη στην
επιβίωση των χωρών που κλονίζον-
ται από την πανδημία, η χώρα μας
μπορεί και επιβάλλεται να έχει
ισχυρό λόγο και ρόλο. Όλες οι
προηγηθείσες θυσίες του ελληνι-
κού λαού αλλά και η εμπειρία της
Ελλάδας από τις πολιτικές της λιτό-
τητας, δεν επιτρέπουν σήμερα η
Ελλάδα να είναι παθητικός θεατής
των εξελίξεων. 

Η Τουρκική προκλητικότητα
στην περιοχή δεν μπορεί να μένει
αναπάντητη. Δεν αρκούν τα ευχο-
λόγια των «συμμάχων». Απαιτούμε
την ενεργητική υποστήριξη του σε-
βασμού στο διεθνές δίκαιο, του σε-
βασμού στα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, του σεβασμού στην ειρήνη
και την ομαλότητα. Δηλαδή απαι-
τούμε την έμπρακτη υποστήριξη
στις θέσεις της Ελλάδας. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με το κεκτημένο δι-
πλωματικό κεφάλαιο της χώρας, θα
παλέψει για εκείνη την Ευρώπη
που πριν απ’ όλα θα αφορά και θα
προτάσσει την αξία του ανθρώπου
και της δημοκρατίας. 

* O Νίκος Ε. Ηγουμενίδης
είναι βουλευτής Ηρακλείου –
ΣΥΡΙΖΑ,  μέλος της Επιτροπής

Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέ-
σεων της Βουλής
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Ένας άλλος τρόπος ζωής...;
Έχει αλλάξει η ζωή, δεν είναι όπως πρώτα,
αλλάξαν οι συνήθειες κι άλλα προβάλλουν ήθη,
μια καραντίνα διάρκειας, σε όλους επεβλήθη,
κι αν έχεις κατοικίδιο... τότε, πηγαίνεις βόλτα!
Αν θα πορήσω μια στιγμή με κάποιον... ‘γω οφείλω,
έτσι πούναι τα πράγματα... θα κάνω εγώ τον σκύλο
Θέλω επίσης να σας πω, μη σας φανεί αστείο,
το έχει η πολιτική, τονίσει, προστασία.
κυρώσεις θα επιβάλλονται, σε κάθε ανταρσία,
η... άσκηση... επιτρέπεται, μονάχα.. ανά δύο!

Ο μεσαρίτης

Να μην γίνει η πανδημία άλλοθι αδράνειας στην κυβέρνηση

Του Νίκου 
Ηγουμενίδη*

Επιμονή και υπομονή για τα μέτρα
Είναι βέβαιο ότι θα βγούμε νικη-

τές από όλη αυτή τη δύσκολη κατά-
σταση που βιώνει ολόκληρος ο
Πλανήτης, καθώς και η χώρα μας,
εξαιτίας  της απειλής ενός αόρατου
αλλά επικίνδυνου εχθρού.  

Ο Θεός έχει βάλει την υπογραφή
του γι’αυτή τη νίκη,  ενώ η τεχνολο-
γική πρόοδος του πολιτισμού μας
και η αφοσίωση της παγκόσμιας
επιστημονικής κοινότητας, σε πολ-
λούς τομείς, δίνουν καθημερινά
πολύ ελπιδοφόρα μηνύματα για τον
έλεγχο, την καταστολή της μεταδο-
τικότητας και τη θεραπεία όλων
εκείνων που μπορεί να εμπλακούν
στα γρανάζια των επιπλοκών της
ασθένειας. 

Τα θύματα του ιού φαίνεται να εί-
ναι ελάχιστα, στο σύνολο του Παγ-
κόσμιου πληθυσμού, λόγω της άμε-
σης ανταπόκρισης των Κρατών,
μετά και  από την προτροπή του
ΠΟΥ,  με επιβολή αυστηρών αλλά
ταυτόχρονα αναγκαίων μέτρων. 

Η χώρα μας κερδίζει πολλά εύ-
σημα γιατί πρωτοστάτησε στο αί-
σθημα κοινωνικής ευθύνης και  με
την προτροπή μίας άριστης επιστη-
μονικής συμβουλευτικής επιτροπής
δεν δίστασε να δράσει άμεσα και
να επιτυγχάνει διαρκώς πολύ καλά
αποτελέσματα. Ευλογημένος ο τό-
πος, ευλογημένος και ο λαός αυτής
της χώρας. 

Τα μέτρα περιορισμού είναι επώ-
δυνα για όλους μας. Όταν το αντι-
ληφθεί ο λαός  κάμπτει κάθε αμφι-
σβήτηση και υποτάσσεσαι
οικειοθελώς σε προτροπές που απο-
σκοπούν στο κοινό καλό. Πρωτί-
στως με αίσθημα Κοινωνικής ευθύ-
νης, ο καθένας από εμάς επιτάσσει
την ατομική του ευθύνη στη συλλο-
γική προσπάθεια αντιμετώπισης
αυτής της πρωτόγνωρης απειλής.
Κεντρικός συντονιστής αυτής της
συλλογικής προσπάθειας δεν θα
μπορούσε να είναι άλλος από την
πολιτική ηγεσία η οποία όμως κάτω
από αυτές τις αντίξοες συνθήκες

και στις δύσκολες αποφάσεις που
καλείται  να πάρει χρειάζεται την
αμέριστη συμπαράσταση των πολι-
τών της. 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστα-
σίας, ως μηχανισμός της κρατικής
εξουσίας, μέσα από τον αναβαθμι-
σμένο, επιτέλους,  ρόλο της θα πρέ-
πει να αρθρώσει ανάστημα και να
σταθεί αντάξια των υψηλών προ-
κλήσεων. 

Με την εφαρμογή των πρώτων
αυστηρών μέτρων έχει κερδίσει
χρόνο ώστε να χειρι-
σθεί με καλύτερο και
πιο μελετημένο
τρόπο νέα μέτρα τα
οποία θα αποσκο-
πούν στην ανάταση
του ηθικού των πολι-
τών για να αυξήσει
τις αντοχές του και
να αμβλύνει τις ανη-
συχίες του για όλα
εκείνα που φοβάται
ότι θα αντιμετωπίσει
στην μετά κορονοιο
εποχή.

Η Πολιτική προστασία επιβάλλε-
ται να δει και να αφουγκραστεί
προβλήματα που πιθανά να εξελίσ-
σονται πίσω από κλειστές  πόρτες.
Πιθανά προβλήματα ενδοοικογενει-
ακής βίας, προβλήματα σε νέους
που ο περιορισμός τους στρέφει
στον μεγάλο κίνδυνο εθισμού στο
διαδίκτυο με άγνωστες, έως γνω-
στές στους ειδικούς επιστήμονες,
συνέπειες.  

Θα μπορούσε να συνταχθεί ένας
μακρύς κατάλογος από ειδικούς στο
χώρο της Ψυχικής Υγείας,  ένας τέ-
τοιος κατάλογος θα έδειχνε ίσως
μια άλλη παράπλευρη απειλή από
τον ίδιο αόρατο εχθρό της σωματι-
κής μας υγείας . 

Η Πολιτική προστασία οφείλει να
συνδράμει στο έργο της Ιατρικής
επιστημονικής κοινότητας  η οποία
δεν σταύρωσε τα χέρια μπρος στην
αόρατη απειλή, αλλά με γενναι-

ότητα στην πρώτη γραμμή θερα-
πεύει και στο παρασκήνιο εργάζε-
ται ασταμάτητα για να επιταχύνει
την ανακάλυψη θεραπευτικών
σκευασμάτων που θα σηματοδοτή-
σουν τη νίκη απέναντι σε αυτό τον
επικίνδυνο εχθρό. Μέχρι όμως να
έλθει αυτή η πολυπόθητη στιγμή
της νικηφόρου ανακοίνωσης ο λαός
χρειάζεται μέτρα ψυχολογικής στή-
ριξης, ψυχικής και ηθικής ανάτα-
σης. 

Η πολιτεία επιβάλλεται να συγ-
κροτήσει μια άλλη
αξιόπιστη επιστημο-
νική ομάδα ειδικών
στην Ψυχική Υγεία η
οποία θα προτείνει
τρόπους  που θα δώ-
σουν νόημα στην
μονότονη καθιστική
καθημερινότητα του
μεγαλύτερου μέρους
του πληθυσμού.  Θα
έπρεπε ίσως να έχει
γίνει πρωτύτερα
αλλά ας γίνει έστω
και τώρα γιατί σί-

γουρα η συμβολή της την “επόμενη
μέρα”  θα είναι κορυφαίας σημα-
σίας.

Η εμμονή σε απαγορευτικού χα-
ρακτήρα τακτικές και η διαρκής
απειλή αυστηρότερων μέτρων οδη-
γεί σε απογοήτευση και σε ένα
φόβο ότι το μαρτύριο αυτό δεν έχει
τέλος. 

Το μαστίγιο το νοιώσαμε όλοι
στην ξαφνική αλλαγή της καθημερι-
νότητας μας, χρειαζόμαστε όμως
και λίγο χαμόγελο για να μείνει ζων-
τανή η ελπίδα ότι όλα αυτά που
βιώνουμε, σαν ένα κακό όνειρο,
γρήγορα θα γίνουν παρελθόν.

Η σκληρή πραγματικότητα, η
οποία προφανώς στηρίζεται στην
αποκωδικοποίηση κάποιου προ-
γνωστικού μοντέλου μετάδοσης του
ιού,  προκάλεσε και την πρόωρη
απογοητευτική ανακοίνωση για τον
εορτασμό του Πάσχα. Εκτιμώ ότι η

ανακοίνωση αυτή, σε λάθος χρο-
νική στιγμή, έχει ήδη προκαλέσει
μια τεράστια απογοήτευση και
γκρέμισε ένα όνειρο χαράς και ελ-
πίδας. 

Αναρωτιέμαι πραγματικά αν υπο-
κρύπτει κάποια μορφή εκδίκησης ή
αν προκύπτει ως προϊόν λανθασμέ-
νου χειρισμού.  Ποιος νοήμων Έλ-
ληνας δεν είχε στη σκέψη του ότι τα
περιοριστικά μέτρα θα παραταθούν
και πέραν της 6ης Απριλίου και
ποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι,
ακόμη και στο άγνωστο μέλλον,  η
άρση των μέτρων θα γίνει σταδιακά
και η κανονικότητα θα αργήσει
κατά πολύ να επιστρέψει στη ζωή
μας. 

Ο φόβος θα παραμείνει η δεύ-
τερη σκιά μας για πολύ καιρό
ακόμη.  Όσο όμως δεν σκοτώνεις
την ελπίδα και αν αντιθέτως την
καλλιεργείς,  τόσο αυξάνεις τις αν-
τοχές του κόσμου ο οποίος εμπι-
στεύεται καλύτερα δυναμικούς και
αισιόδοξους ηγέτες. 

Προσωπικά συστήνω υπομονή
και επιμονή στην τήρηση όλων των
μέτρων προστασίας ώστε να προ-
στατεύσουμε  τους οικείους μας και
να διατηρήσουμε ζωντανή την ελ-
πίδα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί
τη νίκη .  

Έχω την εμπειρία να πω ότι και
τα προγνωστικά μοντέλα κάποιες
φορές αστοχούν και …αντί για τη
μουντάδα της συννεφιάς  ο καυτός
ήλιος μπορεί να λάμπει σε ένα κα-
ταγάλανο ουρανό.  

Άλλωστε μπορεί ακόμη και σή-
μερα να γίνονται θαύματα για τους
Πιστούς,  και ίσως αυτά τα θαύματα
να εντάσσονται μέσα σε αυτό το
πλαίσιο που η επιστήμη δηλώνει ως
“σπουδαίες ανακαλύψεις” ή και ως
“ανεξήγητα φαινόμενα”. 

Υ.Γ.:  Η πρόγνωση της νίκης, πέραν
πάσης αμφιβολίας, είναι επιβεβαι-
ωμένη.

*Ο Εμμανουήλ Λέκκας  
είναι μετεωρολόγος, MSc

Η ευρωπαϊκή ιδέα, δη-
λαδή η ιδέα μιας κοινής αν-
θρωπιστικής Ευρώπης,
υπήρξε για αιώνες το όραμα
πολλών φιλοσόφων, στοχα-
στών και πολιτικών.

Μετά τις τραγικές συνέ-
πειες των δύο Παγκοσμίων
πολέμων η Ευρώπη είχε
κοινά συμφέροντα στην πο-
ρεία της οικονομικής και
κοινωνικής ανασυγκρότη-
σης.

Σύμφωνα με τις ιδρυτικές
διακηρύξεις, αλλά και τις με-
ταγενέστερες αποφάσεις, ο
σκοπός της ΕΕ συνίσταται
στην εξασφάλιση της ειρή-
νης και της ευημερίας των
λαών της με την δημιουργία
μιας οικονομικής και πολιτι-
κής ένωσης. 

Τα κράτη μέλη της οφεί-
λουν να προσαρμόζουν τις
αποφάσεις    και τις εθνικές
πολιτικές τους με τις βασικές
πολιτικές της ΕΕ.

Την τελευταία 10ετία δυ-

στυχώς η ΕΕ, με πράξεις και
παραλείψεις της, έχασε τον
βηματισμό της και παρεξέ-
κλινε σοβαρά των ιδρυτικών
σκοπών και στόχων της.

Σήμερα παρά ποτέ εμφα-
νίζεται πολυδιασπασμένη
και στους κόλπους της κυ-
ριαρχούν ο άκρατος ατομι-
κισμός κάθε κράτους – μέ-
λους, η ιδεολογία του
χρήματος, ένας στυγνός
χρηματοοικονομικός αντα-
γωνισμός και αδιαφορία με-
ταξύ των μελών της. Των οι-
κονομικά ισχυρών και των
φτωχών συγγενών.  Με λίγα
λόγια επικρατεί η λογική
μιας ΕΕ δύο ταχυτήτων.

Τον τελευταίο καιρό μάλι-
στα, οι ισχυροί κινούνται με
προκλητικό ατομικισμό και
αδιαφορία για τους άλλους
και απροκάλυπτα θέτουν σε
αμφισβήτηση το πνεύμα
στο οποίο βασίστηκε η ευ-
ρωπαϊκή ιδέα.

Αποτροπιασμό για την Ελ-

λάδα προκάλεσε η αφωνία
της ΕΕ και η ουδέτερη
στάση της ΜΕΡΚΕΛ για το
μείζον θέμα του προσφυγι-
κού και ιδιαίτερα της προ-
κλητικής και αντισυμβατικής
στάσης της Τουρκίας  για τα
γεγονότα στον Εβρο, αλλά
και η παρακλητική    στάση
της στον ΕΡΝΤΟΓΑΝ επιδο-
τώντας τον οικονομικά. Κι-
νητοποιήθηκε βέβαια στο
τέλος όταν η ίδια και οι δο-
ρυφόροι της κατάλαβαν ότι

τα σύνορα του Εβρου είναι
ευρωπαϊκά και το πρόβλημα
δεν είναι ΜΟΝΟ Ελληνικό.

Ερωτηματικό επίσης προ-
καλεί η παγερή αδιαφορία
και η ευθεία αρνητική
στάση της Γερμανίας και
των δορυφόρων της, στην
εύλογη πρόταση της Γαλ-
λίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Ελ-
λάδος και πέντε ακόμη κρα-
τών – μελών της ΕΕ, για
έκδοση κορωνο-ομολόγου
και γενικά την οικονομική
ενίσχυση των οικονομιών
που πλήττονται από την φο-
νική πανδημία. 

Πού βρίσκεται η αντίληψη
του κοινού ευρωπαϊκού
πνεύματος, όταν κάποιοι αι-
σθάνονται «φιλάνθρωποι»
και κάποιοι αντιμετωπίζον-
ται «επέτες».

Ο Ευρωπαίος πολίτης
πάντως αισθάνεται εγκατά-
λειψη και απογοήτευση για
μια ΕΕ που δεν καταφέρνει
και δεν επιδιώκει την λύση

των προβλημάτων του. Που
δεν αποτελεί ανάχωμα για
να δώσει ελπίδα στους
επερχόμενους και μελλοντι-
κούς κινδύνους. Για μια Ευ-
ρώπη που δεν θέλει και δεν
μπορεί να συνεννοηθεί για
να προστατέψει την ίδια του
τη ζωή.

Με τις πολιτικές της αυτές,
η ιδέα της Ενωμένης Ευρώ-
πης φαίνεται να τίθεται για
μια ακόμη φορά υπό αμφι-
σβήτηση και πρέπει τώρα,
περισσότερο από ποτέ, να
γίνει κατανοητό πως H ΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΡΙΣΚΕ-
ΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ
ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ και πως είναι
αναγκαία τώρα η    απο-
στροφή της από τον επικίν-
δυνο κατήφορο.

* Ο Τίτος Ταγαράκης
είναι επίτιμος 

δικηγόρος, τ. πρόεδρος
Νομαρχιακού Συμβουλίου

Ηρακλείου

Του Τίτου 
Ταγαράκη*

Ελεύθεροι φυλακισμένοι και κατηγορούμενοι

Toυ
Μανόλη Σπανάκη

ε μμετρα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε προχωρημένη ανυπαρξία

Του Μανώλη 
Λέκκα
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Απώλεια γεύσης ή όσφρησης στο 60% των ασθενών!
Έξι στους δέκα ασθενείς

(το 59%) με λοίμωξη Covid-
19 επιβεβαιωμένη με τεστ,
ανέφεραν τα συμπτώματα
της απώλειας όσφρησης ή
γεύσης, σύμφωνα με έρευνα
Βρετανών ερευνητών.

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα
με τους Βρετανούς επιστήμο-
νες, δείχνει ότι πρόκειται για
συμπτώματα-κλειδιά για τη
διάγνωση της νόσου και όχι
για περιθωριακά συμπτώ-
ματα. Συγκριτικά, μόνο το
18% όσων βρέθηκαν αρνητι-
κοί στο τεστ για το νέο κορω-
νοϊό, είχαν απώλεια γεύσης ή
όσφρησης.

Οι ερευνητές του Βασιλι-
κού Κολλεγίου του Λονδίνου
(King’s), με επικεφαλής τον
καθηγητή Τιμ Σπέκτορ, συνέ-
λεξαν στοιχεία για τα συμ-
πτώματα μέσω μιας εφαρμο-
γής (Covid Symptom Tracker
app), που ανέπτυξαν Βρετα-
νοί επιστήμονες και στην
οποία έδωσαν στοιχεία περί-
που 400.000 χρήστες μεταξύ
24 και 29 Μαρτίου, σύμ-
φωνα με το πρακτορείο Reu-
ters και το BBC.

Από αυτούς, οι 1.702 είχαν
κάνει ήδη το τεστ για Covid-
19 και οι 579 είχαν βγει θετι-
κοί, ενώ οι 1.123 αρνητικοί.
Μεταξύ όσων επιβεβαιωμένα
είχαν τη νόσο, η πλειονότητα
(59%) ανέφερε απώλεια γεύ-
σης ή όσφρησης.

Οι ειδικοί πάντως θεωρούν
ότι τα στοιχεία δεν είναι
ακόμη επαρκή και ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας δεν
έχει έως τώρα προσθέσει
αυτά τα συμπτώματα στον
κατάλογο των συχνών συμ-
πτωμάτων του Covid-19. Η

απώλεια όσφρησης και γεύ-
σης μπορεί να συμβεί και σε
άλλες αναπνευστικές λοιμώ-
ξεις, ακόμη και στο κοινό
κρυολόγημα.

Από την άλλη, οι Βρετανοί
ερευνητές, που ανέπτυξαν
ένα μαθηματικό μοντέλο για
να εντοπίζουν ποιος συνδυα-
σμός συμπτωμάτων είναι πι-
θανότερο να παραπέμπει σε
μόλυνση από τον κορωναϊό,
θεωρούν ότι η απώλεια γεύ-
σης ή/και όσφρησης αποτε-
λούν τα πιο χρήσιμα έξτρα
συμπτώματα για τη διά-

γνωση της νόσου, αν συν-
δυάζονται με πυρετό και
βήχα.

«Όταν συνδυάζονται με
άλλα συμπτώματα, σύμφωνα
με τα ευρήματά μας, οι άν-
θρωποι με απώλεια όσφρη-
σης και γεύσης φαίνεται να
έχουν τριπλάσια πιθανότητα
να έχουν μολυνθεί από τον ιό
της νόσου Covid-19 και συνε-
πώς θα πρέπει να αυτο-απο-
μονώνονται για τουλάχιστον
επτά μέρες, ώστε να μει-
ώσουν την εξάπλωση της νό-
σου», ανέφερε ο Σπέκτορ.

Συμπληρωματικά μέτρα
για τη μεταφορά επιβατών
με κάθε είδους μεταφορικά
μέσα, δημόσιας ή ιδιωτικής
χρήσης, εφαρμόζονται με
εγκύκλιο που υπέγραψε ο
υφυπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Γιάννης Κε-
φαλογιάννης, με γνώμονα
την εξαιρετικά επείγουσα
ανάγκη για τον περιορισμό
της διάδοσης του κορo-
ναϊού. 

Όσον αφορά τα επιβατικά
οχήματα μέχρι 5 θέσεις, δη-
μόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ)
ή ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.),
επιτρέπεται η μεταφορά
ενός επιβάτη. Κατ’ εξαίρεση
επιτρέπεται και η μεταφορά
δεύτερου επιβάτη, εφόσον
αυτή εκτελείται για ιατρικούς
λόγους (πχ. μεταφορά σε νο-
σοκομείο, ιατρικό κέντρο ή
άλλο νοσηλευτικό
ίδρυμα). Για επιβατικά οχή-
ματα 6 ή 7 θέσεων, δημό-

σιας ή ιδιωτικής χρήσης, επι-
τρέπεται η μεταφορά δύο
επιβατών και για επιβατικά
οχήματα 8 ή 9 θέσεων, δη-
μόσιας ή ιδιωτικής χρήσης,
επιτρέπεται η μεταφορά
τριών επιβατών.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις
επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η
υπέρβαση των ορίων επιβα-
τών, μόνο εφόσον στο
όχημα επιβαίνουν γονέας με
τα ανήλικα τέκνα του.

Επίσης, για όλα τα λεωφο-
ρεία δημόσιας χρήσης, δη-
λαδή λεωφορεία και τρόλεϊ
της Αθήνας, λεωφορεία της
Θεσσαλονίκης, των αστικών
και υπεραστικών ΚΤΕΛ, λεω-
φορεία μεμονωμένων αυτο-
κινητιστών άγονων γραμμών
και τουριστικά λεωφορεία ή
λεωφορεία ιδιωτικής χρή-
σης, συμπεριλαμβανομένης
και της δημοτικής συγκοινω-
νίας, επιτρέπεται η μετα-
φορά επιβατών μέχρι πλή-

ρωσης ποσοστού 50% των
προβλεπόμενων θέσεων του
οχήματος.

Οι ανωτέρω περιορισμοί
για τη μεταφορά επιβατών
ισχύουν έως 31.5.2020 και
δύνανται να παραταθούν,
εφόσον οι έκτακτες συνθή-
κες το επιβάλουν.

Ταυτόχρονα, με άλλη εγ-
κύκλιο που υπέγραψε ο κ.
Κεφαλογιάννης, δίνεται η
δυνατότητα στις επιχειρή-
σεις που διαθέτουν ειδικά
Τουριστικά Λεωφορεία Δη-
μόσιας Χρήσης ή Ειδικά Του-
ριστικά Λεωφορεία Δημό-
σιας Χρήσης Ανοικτού
Τύπου Αστικής Περιήγησης
Πόλεων, να   καταθέσουν
προσωρινά την άδεια κυκλο-
φορίας και τις κρατικές πινα-
κίδες των οχημάτων ιδιοκτη-
σίας τους.  Η ανωτέρω
διαδικασία εφαρμόζεται με
βάση τις προβλεπόμενες δια-
τάξεις. 

Με στόχο τη βοήθεια
στους ιατρούς των νοσοκο-
μείων που αντιμετωπίζουν
την έκτακτη ανάγκη του κο-
ροναϊού σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή εγκαινίασε το
“Σύστημα Στήριξης Κλινικής
Διαχείρισης της νόσου CO-
VID-19”. Πρόκειται για ένα

σύστημα διασύνδεσης με-
ταξύ των νοσοκομείων ανα-
φοράς για τον κοροναϊό σε
ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε
οι γιατροί να μπορούν σε
πραγματικό χρόνο να ανταλ-
λάσσουν απόψεις για τον
τρόπο αντιμετώπισης σοβα-
ρών και πολύπλοκων περι-
πτώσεων, καθώς και τις πιθα-

νές θεραπείες. Ακόμη, η Πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής ανακοίνωσε τη βρα-
χυπρόθεσμη εγγύηση των
θέσεων εργασίας και των μι-
σθών στις χώρες που έχουν
πληγεί περισσότερο από την
πανδημία του κοροναϊού,
μέσω προγραμμάτων εκπαί-
δευσης σε νέες δεξιότητες.

Παραδόθηκαν στην 7η ΥΠΕ οι μάσκες του ΕΛΜΕΠΑ
Στη διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης,

Λένα Μπορμπουδάκη, παραδόθηκαν
χθες το πρωί από τον  πρύτανη του Ελ-
ληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,
καθηγητή Νίκο Κατσαράκη, τον δ/ντή
του Εργαστηρίου Μηχανολογίας Ακρι-
βείας, Αντίστροφης Μηχανικής και Εμ-
βιομηχανικής της Σχολής Μηχανικών,
καθηγητή Νεκτάριο Βιδάκη, και μέλη της
επιστημονικής ομάδας  του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών, διακόσιες
(200)  τρισδιάστατα εκτυπωμένες προ-
στατευτικές μάσκες προσώπου (full face
shield).  Οι συγκεκριμένες μάσκες κατα-
σκευάστηκαν από το Ελληνικό Μεσογει-
ακό Πανεπιστήμιο, με την τεχνολογική
υποδομή και την τεχνογνωσία που δια-

θέτει, για τις ανάγκες διαχείρισης του κο-
ροναϊού στις νοσοκομειακές μονάδες
της Κρήτης. Η διοικήτρια ενημερώθηκε
από τον Πρύτανη και την επιστημονική
ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ για τις κατασκευα-
στικές διαδικασίες και τα πιστοποιημένα
υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ συζη-

τήθηκε η δυνατότητα περαιτέρω παρα-
γωγής προστατευτικών μασκών για το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της
Κρήτης, αν οι ανάγκες το απαιτήσουν.

Η ίδια συνεχάρη τον πρύτανη και την
επιστημονική ομάδα του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου για το υψηλό
ακαδημαϊκό επίπεδο του Ιδρύματος, ευ-
χαριστώντας τους θερμά για την κοινω-
νική τους ευαισθησία και τη στήριξη που
παρέχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας
του νησιού, στις εξαιρετικά δύσκολες ση-
μερινές συνθήκες. 

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης, αμέσως μετά την
παραλαβή των προστατευτικών μέσων,
προχώρησε στη διανομή τους στα νοσο-
κομεία του νησιού.

Οι Λένα Μπορμπουδάκη και Νίκος 
Κατσαράκης

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Είκοσι κρούσματα στο πλοίο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος»

Αμπαρωμένοι έξω από το λιμάνι
του Πειραιά παραμένουν οι 383 επι-
βαίνοντες στο επιβατηγό οχηματα-
γωγό πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος»,
μετά από τα 20 κρούσματα κορο-
ναϊού που εντοπίστηκαν.

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» επι-
βαίνουν 34 άτομα που αποτελούν
το πλήρωμα του πλοίου και οι άλλοι
349 ναυτικοί διαφόρων εθνικοτή-
των, μεταξύ των οποίων και δύο Έλ-
ληνες. Δύο από τα 20 άτομα που εν-
τοπίστηκαν θετικοί και ήταν σε
σοβαρότερη κατάσταση, ένας
72χρονος Ελβετός και ένας 34χρο-
νος Ινδονήσιος, μεταφέρθηκαν και
νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο «Ατ-
τικόν».

Σημειώνεται ότι κλιμάκιο του

ΕΟΔΥ έχει πάρει δείγματα και από
τους 383 επιβαίνοντες του πλοίου.

Το πλήρωμα του «Ελευθέριος Βε-
νιζέλος» όπως και οι υπόλοιποι ναυ-
τικοί θα παραμείνουν σε καραντίνα
στο πλοίο για τουλάχιστον 12 ημέ-
ρες.Το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που
είχε ναυλωθεί και μετέφερε ναυτι-
κούς για να επανδρώσουν άλλο
πλοίο στην Ισπανία βρίσκονταν εδώ
και ημέρες αρόδου στο λιμάνι του
Πειραιά λόγω της από 21ης Μαρ-
τίου υπουργικής απόφασης με πε-
ριοριστικά μέτρα για τους κατά-
πλους των σκαφών και των πλοίων
στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων
για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του κοροναϊού.

Το «Ελευθέριος Βενιζέλος» είχε

ναυλωθεί από εταιρεία της Μάλτας
και Τούρκο ιδιοκτήτη για να μεταφέ-
ρει στην Ισπανία 349 ναυτικούς, με-
ταξύ των οποίων και δύο Έλληνες,
προκειμένου να επανδρώσουν άλλο
πλοίο εκεί. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να
καταπλεύσει εκεί λόγω των περιορι-
στικών μέτρων που έχουν επιβάλει
οι Αρχές της Ισπανίας για την αντι-
μετώπιση του κοροναϊού. Έτσι, το
πλοίο πήρε εντολή από τη ναυλώ-
τρια εταιρεία να μεταφέρει τα πλη-
ρώματα στην Τουρκία αλλά οι τουρ-
κικές Αρχές επέτρεπαν μόνο στους
Τούρκους υπηκόους να αποβιβα-
στούν στο τουρκικό έδαφος, με
αποτέλεσμα το πλοίο να παραμένει
εδώ και καιρό έξω από το λιμάνι του
Πειραιά περιμένοντας οδηγίες.

Για ελάχιστους απερίσκε-
πτους έκανε λόγο χθες ο
υφυπουργός Πολιτικής Προ-
στασίας και Διαχείρισης Κρί-
σεων, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο
οποίος θέλησε να απαντήσει
σε όσους τον επικρίνουν για
το έντονο ύφος του.

Ανακοίνωσε ότι τίθεται σε
καραντίνα η δημοτική ενό-
τητα Φούστανης στην
Έδεσσα και συγκεκριμένα
στο νομό Πέλλας, μετά από
εξέταση του επιδημιολογι-
κού φορτίου στην περιοχή.
Η καραντίνα ξεκίνησε χθες
στις 8 το βράδυ και θα ισχύ-
σει για 14 μέρες. 

Σχετικά με την εικόνα σε
τράπεζες και λαϊκές, ο κ.
Χαρδαλιάς είπε ότι ήταν
πολύ καλύτερη. Ωστόσο,
προωθείται διάταξη από το
Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμ-
φωνα με την οποία νέες λαϊ-
κές θα λειτουργούν υποχρε-
ωτικά και στην ευρύτερη
περιοχή προκειμένου να
αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Τέλος, αυστηρή προειδο-
ποίηση έστειλε ο κ. Χαρδα-

λιάς προς εκείνους τους λί-
γους που συνεχίζουν να
αδιαφορούν για τα μέτρα.

«Προειδοποιούμε τους
ελάχιστους αδιάφορους και
απερίσκεπτους δεν θα ανε-
χτούμε τη στάση τους. Δεν
είναι θέμα μαγκιάς, αλλά ζή-
τημα ευθύνης, να μην επι-

τρέψουμε τέτοιες συμπερι-
φορές.  Προσωπικά δεν
πρόκειται να κάνω βήμα
πίσω».

Για το φορτίο 80 τόνων
υγειονομικού υλικού από το
Tianjin της Κίνας για λογα-
ριασμό του Υπουργείου
Υγείας, ο κ. Χαρδαλιάς ανέ-

φερε ότι περιέχει 250.000
μάσκες, 125.000 ειδικές ια-
τρικές στολές και διάφορα
ιατρικά είδη, όπως ασπίδες
προσώπου και ποδονάρια.

Επιπλέον, αναφέρθηκε και
στη δωρεά του εφοπλιστή κ.
Προκοπίου.

Ανακοίνωσε, κλείνοντας,

πως απαγορεύονται άμεσα
όλες οι πτήσεις των ιδιωτι-
κών αεροσκαφών και ελικο-
πτέρων, ενώ προσέθεσε πως
«η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα
ενισχυθεί με άλλα 12 εκατ.
ευρώ για τη σίτιση πολιτών
που έχουν ανάγκη αυτή την
περίοδο».

Πιο κοντά οι γιατροί των νοσοκομείων αναφοράς

Στόχος είναι οι γιατροί 
να μπορούν σε πραγματικό
χρόνο να ανταλλάσσουν 
απόψεις

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Με λιγότερους επιβάτες
λεωφορεία, ΤΑΧΙ και ΙΧ

ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Είναι θέμα ευθύνης και όχι μαγκιάς
Ο κ. Νίκος
Χαρδαλιάς

Κ
ανείς δεν είναι άτρωτος, επε-
σήμανε χθες ο εκπρόσωπος
του Υπουργείου Υγείας, κ. Σω-
τήρης Τσιόδρας, ο οποίος ανα-
κοίνωσε έναν ακόμα θάνατο

ασθενή με κοροναϊό στη χώρα μας. Συνο-
λικά, τα θύματα του ιού στην Ελλάδα είναι
50. 

Ανέφερε πως το τελευταίο 24ωρο, είχαμε
81 νέα κρούσματα, καθώς και επιπλέον 20
κρούσματα στο πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος». Έτσι, τα συνολικά κρούσματα ανέρ-
χονται στα 1.415.

Όσον αφορά στους νεκρούς, οι 38 ήταν
άνδρες και οι 12 γυναίκες. Η μέση ηλικία
τους τα 72 έτη, ενώ το 94% είχε κάποιο υπο-
κείμενο νόσημα ή ήταν μεγάλης ηλικίας.

Παράλληλα, 90 συμπολίτες μας παραμέ-
νουν διασωληνωμένοι, ενώ έξι έχουν λάβει
εξιτήριο από τις ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα το 57% των
όσων βρίσκονται διασωληνωμένοι έχουν
υποκείμενο νόσημα.

Συνολικά, έχουν διενεργηθεί 17,350 τεστ.
Ο κ. Τσιόδρας επανήλθε στο θέμα της μά-

σκας και δήλωσε ότι οι οδηγίες των ευρω-
παϊκών Αρχών επισημαίνουν πως πρέπει να
χρησιμοποιείται από νοσηλευτικό προσω-
πικό, ασθενείς και ανθρώπους που φροντί-
ζουν ασθενείς.

Επεσήμανε ότι οι μάσκες χρειάζονται στο
νοσηλευτικό προσωπικό και υπενθύμισε ότι
υπάρχει παγκοσμίως έλλειψη.

Έκανε λόγο για ταχύτατη διασπορά του
ιού, όπου βρίσκει πρόσφορο έδαφος, και
τόνισε πως ο αριθμός των νεκρών προκύ-
πτει από μια επίσημη διαδικασία, η οποία
εφαρμόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

“Ο ΕΟΔΥ έχει οριστεί ως διαπιστευμένος

φορέας για καταγραφή θνησιμότητας. Το
σύστημα δεν έχει καταγράψει περισσότε-
ρους θανάτους από το αναμενόμενο και
αυτό είναι καθησυχαστικό” , είπε.

«Είμαστε προασπιστές της αλήθειας και
θα συνεχίζουμε να την υπερασπιζόμαστε. Η
καταγραφή των θανάτων από τα ληξιαρχεία
γίνονται σε πραγματικό χρόνο» είπε σε άλλο
σημείο ο κ. Τσιόδρας. 
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Λήψη 
δειγμάτων
απ’ όλους 
τους
επιβαίνοντες

81 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΙ ΕΝΑΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Τσιόδρας: Ουδείς άτρωτος 
από τον κοροναϊό

Ο κ. Τσιόδρας3

07.qxp_Layout 1  01/04/2020  21:15  Page 1



ΡΕΠΟΡΤΑΖ8 ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Ζητούν επείγοντα μέτρα
Τη λήψη άμεσων μέτρων ενίσχυσης των δήμων, ζητά  με παρέμ-

βασ;h της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης που κατέθεσε σειρά
προτάσεων προς την Κεντρική Ένωση Δήμων, με σκοπό να τις προωθή-
σει με τη σειρά της προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο κείμενο της ΠΕΔ
Κρήτης που έχει αποσταλεί στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπα-
στεργίου, ώστε οι παρατηρήσεις των αιρετών του νησιού μας να συμ-
περιληφθούν στο τελικό κείμενο που θα σταλεί στα αρμόδια Υπουργεία,
αναδεικνύεται η επιτακτική ανάγκη στήριξης των δήμων και συγκεκρι-
μένα της ενίσχυσ;hς τους για τα έσοδα που θα απωλέσουν από τα αν-
ταποδοτικά τέλη και τις υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης και τα ανεί-
σπρακτα δημοτικά τέλη . Στο πλαίσιο αυτό η ΠΕΔ ζητά μια γενναία
οικονομική στήριξη των δήμων  για να μπορούν να συνεχίσουν τη λει-
τουργία τους και να μην υπάρχει πρόβλημα αναστολής υπηρεσιών ή
πληρωμών. Προτείνει να δημιουργηθεί ένα Ειδικό – Έκτακτο Χρηματο-
δοτικό Ταμείο για τους ΟΤΑ που θα καλύπτει και θα αναπληρώνει σε πά-
για βάση και για όσο χρειαστεί, το κενό στους προϋπολογισμούς των
Δήμων (ιδιαίτερα των τουριστικών που αναμένεται να πληγούν περισ-
σότερο) προκειμένου να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους, αντα-
ποκρινόμενοι στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών. Επίσης
προτείνει να υπάρξει καταρχήν άμεση καταβολή μιας μηνιαίας δόσης
ΚΑΠ, προς όλους τους Δήμους, ώστε να έχουν την αναγκαία ρευστότητα,
για να καλύψουν δαπάνες που πραγματοποιούνται για τις επιπτώσεις
από την πανδημία και για την πληρωμή διαφόρων προγραμμάτων. Απο-
πληρωμή των ήδη εκτελεσμένων και ολοκληρωμένων έργων από το ΠΔΕ
(ειδικά από το πρόγραμμα της λειψυδρίας και της αποκατάστασης ζη-
μιών από θεομηνίες -ΣΑΕ 055- του ΥΠΕΣ), Φιλόδημο και ΕΣΠΑ, προκει-
μένου να πληρωθούν οι ανάδοχοι και να μην υπάρξει κίνδυνος αναφο-
ρικά με τα έργα που συνεχίζονται να εκτελούνται ή βρίσκονται σε φάση
δημοπράτησης. Ακόμα ζητά, νέα παράταση του προγράμματος επιχο-
ρήγησης των Δήμων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών τους
και εξόφλησης υποχρεώσεων σε βάρος των Δήμων από τελεσίδικες δι-
καστικές αποφάσεις ή διαταγές πληρωμών (πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ). 

Το  ποσό των 100.000 ευρώ για την αγορά υγειονομικού υλικού
προσφέρει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ), συντασσόμενη
στη μάχη που δίνει το Ελληνικό Σύστημα Υγείας. Το ποσό προέρχεται
από τις συνδρομές των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
προς την Ομοσπονδία και ο τρόπος αλλά και σε ποιες νοσοκομειακές
μονάδες θα διατεθεί το ποσό θα αποφασιστεί το αμέσως επόμενο διά-
στημα, έπειτα από την επικοινωνία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ
με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του χώρου (ΟΕΝΓΕ-ΠΟΕΔΗΝ) όσο
και με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

«Η χώρα μας, όπως και το σύνολο σχεδόν του πλανήτη, βρίσκεται
αντιμέτωπη με μια δίχως προηγούμενο οδυνηρή πραγματικότητα,
λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, όπου απειλούνται η ζωή και η
υγεία όλων μας, δοκιμάζεται η αντοχή της κοινωνίας μας καθώς και του
εθνικού συστήματος υγείας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΟΕ.

«Στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης αγωνίζονται όλοι οι εργαζό-
μενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής
Φροντίδας, οι οποίοι με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, ξεπερνώντας
ακόμα και τις φυσικές τους δυνάμεις και με κίνδυνο της υγείας της δικής
τους και των οικογενειών τους, προσφέρουν στον συνάνθρωπο μέσα
σε ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας που ήταν και είναι υπο-
βαθμισμένο, θύμα των πολιτικών όλων των κυβερνήσεων που με πρό-
σχημα την κρίση υποστελέχωσαν και υποχρηματοδότησαν τις δημόσιες
δομές προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο», σημειώνει η ΔΟΕ.

Και καταλήγει: «Ως Δ.Σ. της ΔΟΕ, εκφράζοντας το σύνολο των εκπαι-
δευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, απευθύνουμε αισθήματα ευ-
γνωμοσύνης σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους που με υψηλό το αί-
σθημα του καθήκοντος μάχονται άοκνα για το κοινωνικό σύνολο
συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εξασφάλιση του πολύτιμου αγαθού της
υγείας.

Εκφράζουμε την αυτονόητη και δεδομένη αλληλεγγύη μας απέναντί
τους. Συντασσόμαστε με τα δίκαια αιτήματα των υγειονομικών, τα
οποία αφορούν τη δημόσια υγεία και καλούμε την κυβέρνηση να κινη-
θεί άμεσα στην κατεύθυνση της ικανοποίησής τους (με μόνιμους διο-
ρισμούς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δημιουργίας και στε-
λέχωσης νέων ΜΕΘ σύμφωνα με τα πρότυπα και τις συστάσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κλπ.)».

Το ΙΤΕ στο Παγκόσμιο Δίκτυο Ανάδειξης Χαρισματικών Νέων
Κάλεσμα για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Δίκτυο

ανάδειξης και καθοδήγησης χαρισματικών νέων
απευθύνει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που
συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία  Global
Talent Mentoring http://gtm.iacm.forth.gr/. Το
Global Talent Mentoring αποτελεί μια καινοτόμα
διαδικτυακή πλατφόρμα που ξεκίνησε το 2020, με
σκοπό να διασυνδέσει εξαιρετικά νέα ταλέντα στον
τομέα των θετικών επιστημών -  STEMM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics, Medicine)
με διακεκριμένους επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο,
που θα τους παρέχουν online δωρεάν καθοδήγηση
με στόχο την ανάπτυξη του ταλέντου τους.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τους νέους στο
πρόγραμμα αυτό είναι η φοίτηση στο Λύκειο κατά
την έναρξη της καθοδήγησης στα τέλη του 2020
(γεννηθέντες τα έτη 2003, 2004, 2005), η πολύ
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η βαθιά γνώση
κάποιου τομέα STEMM ή / και τυχόν εξωσχολικά
επιτεύγματα (π.χ. η βράβευση σε κάποιον αξιόλογο
διαγωνισμό), καθώς και το εγγενές ενδιαφέρον για
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε αυτόν τον το-
μέα. 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να ακολου-
θήσει κανείς το link με καταληκτική ημερομηνία την
17 Απριλίου.

Οι μέντορες θα πρέπει να είναι επιστήμονες παγ-
κόσμιας κλάσης, τεχνολόγοι, μηχανικοί, μαθηματι-
κοί, ιατρικοί ερευνητές με σημαντικό έργο σε κά-
ποιο τομέα STEMM και με αποδεδειγμένη
επαγγελματική εμπειρία. Επίσης θα πρέπει να είναι
πρόθυμοι να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες

τους ως μέντορες καθοδηγώντας ένα νέο ταλέντο,
αφιερώνοντας 30 περίπου λεπτά σε εβδομαδιαία
βάση για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατ’ ελάχιστον
ενός έτους. Οι μέντορες θα συμμετέχουν σε ένα
παγκόσμιο δίκτυο κορυφαίων επιστημόνων
STEMM ίδιας φιλοσοφίας, που επιζητούν την ευκαι-
ρία να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στην
επόμενη γενιά φωτισμένων νέων. 

Για δήλωση συμμετοχής ως mentor μπορεί να
ακολουθήσει κανείς το link με καταληκτική ημερο-
μηνία την 31 Ιουλίου.

Η πλατφόρμα αναπτύσσεται από μια ομάδα

ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Regensburg, υπό την
καθοδήγηση της καθηγήτριας Heidrun Stoeger.
Χρηματοδοτείται πλήρως από το αναγνωρισμένο
από την UNESCO για τις διακεκριμένες ακαδημαϊ-
κές του επιδόσεις Ίδρυμα Hamdan Bin Rashid Al-
Maktoum (Ντουμπάι), και αποτελεί μέρος της ευ-
ρύτερης προσπάθειάς του για την προετοιμασία
του Παγκόσμιου Κέντρου Χαρισματικών Ατόμων
(World Giftedness Center). Από το ΙΤΕ συμμετέχει
η Ομάδα Κοινωνικο-εκπαιδευτικής Έρευνας και
Καινοτομίας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθη-
ματικών, με επικεφαλής τη Διευθύντρια Ερευνών

Δρ. Κατερίνα Παπαδάκη.
Κεντρική Ιστοσελίδα της πλατφόρμας Global Tal-

ent Mentoring Hub https://www. globaltalentmen-
toring. org/

Ιστοσελίδα της πλατφόρμας για Ελλάδα και Κύ-
προ: http://gtm.iacm. forth.gr/

Δήλωση συμμετοχής για mentees:
http://gtm.iacm.forth.gr/index.php/prospective-
mentees/prospective-mentee-form

Δήλωση συμμετοχής για mentors:
https://www.globaltalentmentoring.org/mentees-
and-mentors/mentors/mentor/

Τα σχολεία και η
υποχρέωση των 
εκπαιδευτικών

Τα σχολεία είναι κλειστά λόγω κοροναϊού, με απόφαση της κυ-
βέρνησης και οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στα σπίτια τους και
δεν  έχουν καμία υποχρέωση να βρίσκονται στο χώρο του σχο-
λείου τους, διευκρινίζει, με ανακοίνωσή του, το  Δ.Σ της ΕΛΜΕ
Ηρακλείου.

Αναφέρει, ακόμα, πως κάθε "εντολή" γα δήθεν υποχρεωτική
παρουσία των συναδέλφων στα σχολεία είναι παράνομη και δεν
τηρείται. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της "καραντίνας και έκ-
θεσης των συναδέλφων σε κίνδυνο, καλούμε τους συναδέλφους
να απευθύνονται στο Δ.Σ. του σωματείου μας.

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ εύχονται σε όλους τους συναδέλ-
φους καλή δύναμη και καλή αντοχή στις δύσκολες ημέρες που
διανύουμε”.

Μπορεί οι πόρτες της να έκλεισαν, η αγκα-
λιά της, όμως, παραμένει ανοιχτή. Με σειρά
δράσεων, η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
έρχεται κοντά στους φίλους της.

Ο προϊστάμενος της Β.Δ.Β, κ. Δημήτρης
Σάββας, αναφέρει πως “άδεια η πόλη μας,
άδειοι οι δρόμοι, αποκλεισμένοι κατά το δυ-
νατόν στα σπίτια  μας, προσπαθώντας να κα-
τανοήσουμε τι συμβαίνει. Αμήχανοι και
απροετοίμαστοι βρεθήκαμε όλοι, ανήμποροι
και μικροί, εμείς οι «τάχα μεγάλοι» οι άτρω-
τοι, που μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα,
να φτάσουμε στο υπερπέραν, χωρίς να σκε-
φτούμε κάποιους «άλλους» που κάνουν κου-
μάντο, που μπορούν ανά πάσα στιγμή να εκ-
μηδενίσουν την ελάχιστη δύναμή μας, την

τόσο πρόσκαιρη και απατηλή, την τόσο εφή-
μερη και μηδαμινή.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τις βιβλιο-
θήκες μας, αυτούς τους πάντα διαθέσιμους
θεσμούς, που και στην προκείμενη κατά-
σταση θέλουν να συνδράμουν και να προ-
σφέρουν στην κοινωνία μέσω της πληροφο-
ρίας και της γνώσης. Αναλογίστηκε κανείς, ότι
η «μποτίλια αυτή του πελάγους», όπως έχει
χαρακτηριστεί, η αιωνόβια και πλέον Βικε-
λαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, η Βικελαία μας, η
αγαπημένη πολλών καστρινών, μαζί με τις
υπόλοιπες δομές, ότι θα ήταν τόσο αφιλό-
ξενη, κλείνοντας κι αυτή τις πόρτες της;
Όμως… υπάρχει λύση.”

Η ψηφιακή μας εποχή έχει αλλάξει τους

όρους της κοινωνικής διάδρασης. Προσαρ-
μοσμένη η Βικελαία εδώ και χρόνια στο ψη-
φιακό οικοσύστημα, δηλώνει παρούσα. Μπο-
ρεί να έχει κλείσει την φυσική της πόρτα του
κτηρίου της, του μεγάρου «Αχτάρικα» για το
αναγνωστικό και ερευνητικό της κοινό, για
τους μαθητές και δασκάλους που καθημερινά
έδιναν το παρόν, όμως κρατά ανοικτούς τους
διαύλους επικοινωνίας με τους ανθρώπους
που τις χρειάζονται.

Στην ηλεκτρονική της σελίδα www.vike-
laia.gr, και συγκεκριμένα στην ψηφιακή βι-
βλιοθήκη http://vikelaia.gr/index.php/ser-
vices/digitallibrary, οι ενδιαφερόμενοι, εξ
αποστάσεως, έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά
βιβλία, αρχεία, εφημερίδες αλλά και εκδηλώ-

σεις.
Επίσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα

Παιδικού Βιβλίου και ημέρα γενεθλίων του
αγαπημένου Δανού συγγραφέα των παιδιών,
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, στο χώρο της στοάς
του μεγάρου Αχτάρικα, στοά «Νίκου Χ. Γιαν-
ναδάκη», λειτουργεί “Η μικρή μας ανταλλα-
κτική βιβλιοθήκη”, δίνοντας την ευκαιρία
στους φιλαναγνώστες  αφενός να πάρουν κά-
ποιο βιβλίο, να το διαβάσουν και να το επι-
στρέψουν και αφετέρου να εμπλουτίσουν
αυτή την βιβλιοθήκη με διάφορα δικά τους
βιβλία που ενδεχομένως δεν τα χρειάζονται. 

Προσφέροντας, χαρίζοντας,  και προπαν-
τός “Μένοντας στο σπίτι συντροφιά με ένα
βιβλίο”.

Με σειρά δράσεων η Βικελαία 
Βιβλιοθήκη έρχεται... σπίτι σας

Δωρεά για
υγειονομικό υλικό

Ο ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ “ΧΤΥΠΗΣΕ” ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΩΡΑ

Η αγορά βρίσκεται στο... μηδέν
Σ το σημείο μηδέν βρίσκε-

ται η αγορά του Ηρα-
κλείου, την εποχή του
κοροναϊού. Καθημερινά,

περισσότερες επιχειρήσεις βάζουν

λουκέτο είτε επειδή εντάσσονται στις
κατηγορίες που προβλέπονται για την
αναστολή λειτουργίας είτε επειδή
πολύ απλά δεν έχουν λόγο ύπαρξης,
στην παρούσα φάση.

Άνθρωποι της αγοράς λένε στην
“Π” ότι η κατάσταση σήμερα είναι
εξαιρετικά δύσκολη και ελπίζουν όταν
ο εφιάλτης του ιού έχει τελειώσει, να
είμαστε σε θέση να μαζέψουμε τα
κομμάτια μας.

“Αυτή τη στιγμή η αγορά είναι στο
απόλυτο μηδέν, δεν κινείται τίποτα,
πέρα από τα τρόφιμα και άλλα είδη
πρώτης ανάγκης. Ακόμα και όσες επι-
χειρήσεις εξακολουθούν να δου-
λεύουν, υπολειτουργούν”, αναφέρει
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρα-
κλείου, κ. Μανώλης Αλιφιεράκης. Η
κατάσταση, όπως λέει, είναι δύσκολη,
όλοι καλύπτουν τις ανάγκες τους
πλέον με επιδόματα, που είναι όμως
ασπιρίνες μπροστά σε αυτό που θα
ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.
Αν η πορεία της οικονομίας συνεχίσει
σε αυτό το ρυθμό για ένα με ενάμιση
μήνα ακόμα, τότε τα προβλήματα θα
συσσωρεύονται και δύσκολα θα λυ-
θούν. Ο κ. Αλιφιεράκης θεωρεί πως
όταν όλα έχουν τελειώσει, θα έχουμε
σημαντικές ελλείψεις σε βασικά
αγαθά, τα καταστήματα θα ανοίξουν
αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα έχουν στη
διάθεσή τους για να προσφέρουν και
στους πελάτες τους. 

Παρόλα αυτά, τη δεδομένη στιγμή
η Κρήτη είναι σε καλύτερη κατά-
σταση από τις άλλες περιοχές της χώ-
ρας.

Σημαντικό, όμως, είναι το πλήγμα
που έχει δεχθεί ο τουρισμός, γεγονός
που συμπαρασύρει μία σειρά από
επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα
ή έμμεσα με τον κλάδο. 

Σημειώνει πως τις αμέσως επόμε-
νες ημέρες θα δούμε και άλλα λου-
κέτα αφού διαρκώς εμπλουτίζεται η
λίστα με τις επιχειρήσεις που κλείνουν
με το “πράσινο φως” της πολιτείας. 

“Ζωντανή” παραμένει η Βιομηχα-
νική Περιοχή Ηρακλείου, αφού τα ερ-
γοστάσια δεν πρόκειται να βάλουν

λουκέτο, εκτός απροόπτου, δηλαδή.
Σε χώρες, όπως την Ιταλία, είδαμε τη
βιομηχανία να συνεχίζει να παράγει
ακόμα και όταν η υπόλοιπη οικονο-
μία είχε “παγώσει”. 

Ο πρόεδρος των εγκατεστημένων
στη ΒΙ.ΠΕ., κ. Λευτέρης Αντωνακάκης,
αναφέρει πως οι επιχειρήσεις λαμβά-
νουν μέτρα ασφαλείας προκειμένου
να προστατευτούν οι εργαζόμενοι,
αν και υπάρχει έλλειψη σε απαραί-
τητα είδη υγιεινής, όπως είναι οι μά-
σκες και τα αντισηπτικά. Ορισμένοι
επιλέγουν τη λύση να εργάζονται σε
βάρδιες προκειμένου να αποφεύγε-
ται ο συνωστισμός, γίνονται απολυ-
μάνσεις και γενικότερες προσπάθειες
να μείνει ο ιός εκτός εργοστασίων.

Στην αρχή της κρίσης του κορο-
ναϊού, είχε παρατηρηθεί έλλειψη σε
πρώτη ύλη για τη βιομηχανία, τώρα
η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί.
Ωστόσο, μεγάλο “αγκάθι” είναι το γε-

γονός ότι το κόστος μεταφοράς έχει
εκτιναχθεί στα ύψη, τα ναύλα έχουν
ακριβύνει, τα προϊόντα πρέπει να μέ-
νουν 14 ημέρες στις αποθήκες και
ακολουθείται, γενικότερα, η διαδικα-
σία που προβλέπεται για να μην
υπάρξει μετάδοση του ιού. 

Ο κ. Αντωνακάκης αναφέρει πως το
προηγούμενο διάστημα, αρκετές επι-
χειρήσεις στη ΒΙ.ΠΕ. ζητούσαν να εν-
ταχθούν στη λίστα των λουκέτων ενώ
ορισμένοι έχουν προχωρήσει σε κλεί-
σιμο, χωρίς να περιλαμβάνονται σε
αυτή.

Αναφέρει πως είναι πολλές οι επι-
χειρήσεις που πλήττονται λόγω της
πορείας του τουρισμού, ακόμα και
εργοστάσια τροφίμων ή με είδη συ-
σκευασίας που υπό φυσιολογικές
συνθήκες εξοπλίζουν τα ξενοδοχεία.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ, κ. Χαρά-
λαμπος Λεκάκης, αναφέρει πως τα
μέτρα της κυβέρνησης κινούνται στη

θετική κατεύθυνση, ειδικά με την
απόφαση να ενταχθούν από χθες, 1η
Απριλίου, και άλλες επιχειρήσεις στο
μέτρο της αναστολής λειτουργίας.
Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις που
η ομοσπονδία τις εξετάζει και επικοι-
νωνεί με τα αρμόδια υπουργεία, όταν
κρίνεται αναγκαίο.

Όπως λέει, η κατάσταση είναι δύ-
σκολη, ακόμα και όσες επιχειρήσεις
είναι ανοιχτές, υπολειτουργούν αφού
η αγοραστική δύναμη είναι μηδα-
μινή. “Η μηχανή έχει σταματήσει να
δουλεύει, δεν υπάρχουν καθόλου πα-
ραγγελίες, πολλές επιχειρήσεις βά-
ζουν λουκέτο γιατί απλά δεν έχουν
αντικείμενο”, αναφέρει.

Ο κ. Λεκάκης τονίζει πως πρώτη
μας σκέψη είναι να περάσει ο εφιάλ-
της της πανδημίας, και στη συνέχεια
ελπίζει ότι η αγορά θα καταφέρει να
σταθεί και πάλι στο ύψος της, όπως
έγινε μετά από τόσα χρόνια κρίσης.

Ο κ. Αλιφιεράκης Ο κ. Αντωνακάκης Ο κ. Λεκάκης

Σεμινάριο για 
φωνητική τέχνη

Ένα  σεμινάριο για τη φωνητική
τέχνη θα παρουσιαστεί μέσω  δια-
δικτύου από τον Ιωάννη Ιδομενέως
το ερχόμενο  Σάββατο και την Κυ-
ριακή 4 και 5 Απριλίου.

Απευθύνεται  σε τραγουδιστές,
ψάλτες, ηθοποιούς, που θέλουν να
εμβαθύνουν στην  τεχνική της φώ-
νησης αλλά και να συμπληρώσουν
τις γνώσεις τους σε όσους χρησι-
μοποιούν τη φωνή τους επαγγελ-
ματικά και έχουν συχνά  προβλή-
ματα με φωνητική κόπωση
(ξεναγοί, δικηγόροι, νηπιαγωγοί,
δάσκαλοι,  καθηγητές, δημοσιο-
γράφοι)    σε διευθυντές χορωδιών
σε όσους επιθυμούν να αναζητή-
σουν μια πιο ελεύθερη & αληθινή
σχέση  με τη φωνή τους.

Το σεμινάριο θα πραγματοποι-
ηθεί και τις δύο μέρες από τις
16:00-18:00.

Δεν θα μεταδοθεί ζωντανά ή σε
μαγνητοσκόπηση μέσω fb ή
youtube.

Κόστος: 30 ευρώ και για τις δύο
μέρες (αν παρακολουθήσει κανείς
τη μία εκ των δύο,  δεν υπάρχει
αλλαγή στο κόστος).

Για να εγγραφεί κανείς μπορεί
να ακολουθήσει  τον παρακάτω
σύνδεσμο:

https://forms.gle/8WDXKe6LxVB
jq5C57. Αν είναι συνδεδεμένοι στο
fb, μπορεί να δει εδώ τη σχετική
ανάρτηση: 

https://www.facebook.com/100
010973112841/videos/108469628
8572798

Για περισσότερες πληροφορίες:
ioannis@idomeneos.gr
6932855194.
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Γ
ια τον κίνδυνο πρό-
κλησης μίας νέας κρί-
σης δημόσιου χρέους
στην ευρωζώνη, αν
δεν ληφθεί κοινή δη-

μοσιονομική δράση από τα
κράτη - μέλη, προειδοποίησε
χθες  ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.
Για την Ελλάδα προβλέπει αύ-
ξηση των «κόκκινων δανείων» και
επιδείνωση της βιωσιμότητας του
δημοσίου χρέους. 

Ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος, σύμφωνα με ρεπορτάζ
του Bloomberg, πρότεινε να εκ-
δοθούν ευρωομόλογα, λύση η
οποία υποστηρίζεται από τις πιο
ευάλωτες χώρες της ευρωζώνης,
αλλά δεν βρίσκει σύμφωνη τη
Γερμανία και τους δορυφόρους
της. 

Ζήτησε από τους ηγέτες να
σταματήσουν να διαμαρτύρον-
ται και να σχηματίσουν μια
«ισχυρή συμμαχία» για την κατα-
πολέμηση του κοροναϊού. «Τώρα
είναι η ώρα για κοινή δράση και
αλληλεγγύη», είπε χαρακτηρι-
στικά, σύμφωνα πάντα με το δη-
μοσίευμα. «Οι ηθικοί κίνδυνοι
δεν πρέπει να είναι οι κύριοι κα-
θοριστικοί παράγοντες των ενερ-
γειών μας σήμερα».

Οι υπό όρους πιστωτικές
γραμμές δεν είναι  κατάλληλες

Ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε
ότι ο ESM διαδραματίζει πολύ
σοβαρό ρόλο, αλλά υπό όρους οι
πιστωτικές γραμμές δεν αποτε-
λούν κατάλληλο εργαλείο σε μια
πανδημία και «δεν μπορεί να
εφαρμοστεί στις τρέχουσες συν-
θήκες», συμπληρώνοντας ότι «η
έκδοση κοινών ομολόγων αποτε-
λεί την (ενδεδειγμένη) κοινή
δράση εναντίον του κοινού εχ-
θρού». Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ
σχεδιάζει μέτρα ποσοτικής χαλά-
ρωσης που υπερβαίνουν το 1
τρισ. ευρώ μαζί με άλλα μέτρα
στήριξης για να αποφευχθεί η

συρρίκνωση των δανείων και να
καταπολεμηθεί η οικονομική επι-
βάρυνση από την πανδημία του
κοροναϊού. Η επικεφαλής της ΕΚΤ
Κρ. Λαγκάρντ προσπαθεί, επίσης,
να πείσει τους ευρωπαίους ηγέτες
να συμφωνήσουν στην έκδοση
ευρωομολόγων.

Τα κόκκινα δάνεια 
θα αυξηθούν

Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε επί-
σης ότι τα επίπεδα του δημοσίου
χρέους πρόκειται να αυξηθούν
κατά 10 έως 20 ποσοστιαίες μο-
νάδες, εξαιτίας της αύξησης των
δημοσίων δαπανών για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών της παν-
δημίας. Ο ίδιος εκτίμησε επίσης

ότι είναι πιθανό να επιδεινωθεί η
ποιότητα των στοιχείων ενεργητι-
κού των τραπεζών, και ν΄ αυξη-
θούν περαιτέρω τα μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια. Υποστήριξε
ακόμη ότι «τα ζητήματα βιωσιμό-
τητας του χρέους ενδέχεται να εμ-
φανιστούν ξανά όταν το η πανδη-
μία έχει τελειώσει, γεγονός που θα
παρεμποδίσει τις προοπτικές ανά-
πτυξης» ωστόσο όπως επισήμανε
«η ΕΚΤ έχει δείξει ευελιξία και
κοινό νου. Πρέπει να αποδειχθεί
ότι το ίδιο πνεύμα, ευελιξίας και
ρεαλισμού θα επιδείξουν και τα
άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όρ-
γανα». 

Πτώση με «εξωτερική» προέλευση

Η κίνηση στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

1-4-2020

ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α                      1,1094               1,07114

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (**)                  0,89569                 0,8648

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ                     7,5763                    7,315

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ               11,1346               10,7506

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ                        119,12                 115,01

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ                1,07278                1,03579

ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ            11,4145                11,0209

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ               1,58032               1,52583

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ        1,83296                1,76975

Με απώλειες 3,91% έκλεισε το Χ.Α.Α.
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ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Παράταση της θητείας
μέχρι τις 30 Ιουνίου

«Μέχρι  τις 30 Ιουνίου παρατείνεται η θητεία των τα-
κτικών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών και
Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών,
Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστι-
κών Συνεταιρισμών», όπως γνωστοποίησε η Κεντρική Συ-
νεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟ-
ΣΟΕ). Σύμφωνα με την Ένωση, με Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία εκδόθηκε στις 30-3-2020, με τίτλο
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΠΝΠ
30.03.2020/2020 (ΦΕΚ75Α)», στο άρθρο 61 της Πράξης
ορίστηκε ότι η θητεία των Διοικητικών και Εποπτικών Συμ-
βουλίων που λήγει από τις 30-3-2020 και μετά παρατεί-
νεται έως τις 30-6-2020. Σημειώνεται ότι την περασμένη
εβδομάδα η ΚΕΟΣΟΕ, με επιστολή της προς τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, ζη-
τούσε την παράταση των διοικήσεων των συνεταιρισμών,
καθώς λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στη
χώρα, λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, «δεν καθίστα-
ται δυνατή η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των
συνεταιρισμών, για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, όπως
προβλέπει ρητά το άρθρο 16 παράγραφος 2 του ν.
4673/2020 αλλά και τα καταστατικά των συνεταιρισμών».

ΤτΕ

Αμετάβλητο παραμένει 
το επιτόκιο καταθέσεων 

Αμετάβλητο παρέμεινε, τον Φεβρουάριο του 2020
το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων
καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δα-
νείων μειώθηκε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ) το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε στις
4,15 εκατοστιαίες μονάδες.

Νέες καταθέσεις
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων

καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,15%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας

ημέρας από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 3 μονάδες βά-
σης στο 0,04%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέ-
σεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο
στο 0,12%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμ-
φωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέ-
μεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 0,31%.

Νέα δάνεια
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων

δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε
κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,30%.

Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις
ευρωπαϊκές αγορές, επηρέασε και την
ελληνική ρηχή αγορά. Όπως πάντα την
πτώση οδήγησαν οι τραπεζικές μετοχές. 

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
με απώλειες 3,91% στις 536,45 μονάδες,
ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 534,79 μο-
νάδων (-4,21%) και 554,40 μονάδων (-
0,70%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα
60,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 36,1
εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνη-
μένων συναλλαγών διακινήθηκαν 688
χιλ. τεμάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
έκλεισε με πτώση 4,07%, στις 1.300,75
μονάδες, ενώ στο -2,98% ολοκλήρωσε
τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις
728,35 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με απώλειες 10,25% στις 321,90
μονάδες.

Στο αρνητικό έδαφος συνεχίζουν τα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στις συναλλα-
γές της Τετάρτης μετά τις προειδοποι-
ήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντό-
ναλντ Τραμπ για δύο οδυνηρές
εβδομάδες και τα απογοητευτικά στοι-

χεία για την πορεία του ευρωπαϊκού με-
ταποιητικού κλάδου τον Μάρτιο.

Με μεγάλες απώλειες εισέρχεται στο
νέο μήνα και τρίμηνο η Wall Street, στο

κλίμα ανησυχίας που καλλιέργησε η
προειδοποίηση του Αμερικανού προ-
έδρου.  Πτώση και για τις τιμές του πε-
τρελαίου και του χρυσού. 

Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
αντιμετώπιση της ανεργίας με το όνομα «Sure» γνω-
στοποίησε με δήλωσή της η  πρόεδρος της
Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Στόχος του σχεδίου είναι να αποθαρρυνθούν επιχει-
ρήσεις να απολύουν εργαζόμενούς τους, κυρίως στις
χειρότερα πληττόμενες από τον κοροναϊό περιοχές σε
χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία.

«Το να δοθεί αρωγή προκειμένου οι άνθρωποι να
διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους είναι κομβικό
για την επανεκκίνηση της οικονομικής μηχανής της Ευ-
ρώπης χωρίς καθυστέρηση», τόνισε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αποκά-

λυψε λεπτομέρειες του σχεδίου, οι οποίες και θα ανα-
κοινωθούν αργότερα εντός της εβδομάδας, ωστόσο
αποκάλυψε ότι ως βάση του προγράμματος ελήφθη-
σαν τα αντίστοιχα εθνικά προγράμματα μετά τη χρη-
ματοοικονομική κρίση του 2008.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να μοιάζει αρκετά με το
μέτρο που έχει λάβει η Γερμανία και επιτρέπει σε επι-
χειρήσεις να μειώνουν τις ώρες εργασίας των εργαζο-
μένων ή και να σταματούν πλήρως την παραγωγή, ενώ
συνεχίζουν να πληρώνουν το προσωπικό με τη χρήση
κρατικών πόρων.

Εν τω μεταξύ, η ανεργία στην ευρωζώνη διαμορφώ-
θηκε τον Φεβρουάριο στο χαμηλότερο επίπεδο από τη

χρηματοπιστωτική κρίση, σύμφωνα με τα στοιχεία που
ανακοινώθηκαν χθες, ωστόσο αναμένεται να αυξηθεί
πολύ τον Μάρτιο.

Έναν μήνα πριν από την εφαρμογή των μέτρων πε-
ριορισμού στο μεγαλύτερο μέρος των 19 κρατών-με-
λών της ευρωζώνης λόγω της πανδημίας της Covid-19,
η ανεργία μειώθηκε τον Φεβρουάριο στο 7,3%, το χα-
μηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2008, σύμ-
φωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat.

Τα στοιχεία είναι καλύτερα από αυτά που ανέμεναν
οι αναλυτές σε έρευνα της εταιρίας Factset, που προ-
έβλεπαν ότι η ανεργία θα παρέμενε σταθερή στο
7,4%, όπως τον Ιανουάριο. 

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Έρχεται το σχέδιο «Sure» κατά των απολύσεων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ορατός ο κίνδυνος για μια νέα
κρίση χρέους στην ευρωζώνη

“Βουτιά” της 
καταναλωτικής
εμπιστοσύνης 
τον Μάρτιο

Στις 109,4 μονάδες υποχώρησε τον Μάρτιο ο
δείκτης οικονομικού κλίματος, έναντι 113,2 μο-
νάδων τον προηγούμενο μήνα, ως συνέπεια των
πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της πανδη-
μίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας οι-
κονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, επιδείνωση των
προσδοκιών καταγράφεται σε όλους τους το-
μείς. Εντονότερη είναι η υποχώρηση στις υπη-
ρεσίες και στο λιανικό εμπόριο, με εξαίρεση τα
τρόφιμα και ποτά όπου καταγράφεται μικρή
άνοδος. Ηπιότερη είναι η υποχώρηση στη βιο-
μηχανία και τις κατασκευές.

Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η απαισιοδο-
ξία κλιμακώθηκε έντονα, με πολύ περισσότερους
πολίτες να διατυπώνουν αρνητικές προβλέψεις
για την πορεία της οικονομίας και των οικονομι-
κών του νοικοκυριού τους στους επόμενους 12
μήνες. Ως συνέπεια, ο σχετικός δείκτης διαμορ-
φώθηκε στις -16,5 μονάδες τον Μάρτιο από -4,8
μονάδες ένα μήνα πριν, επιδείνωση που είναι η
μεγαλύτερη διαχρονικά μεταξύ διαδοχικών μη-
νών.

Το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι «ένα μέρος της πρω-
τογενούς έρευνας πραγματοποιήθηκε πριν την
επιβολή των μέτρων παύσης της δραστηριότη-
τας σε συγκεκριμένους κλάδους και ένα μεγαλύ-
τερο τμήμα αυτής πριν την εφαρμογή μέτρων
περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών. Συ-
νεπώς, η πορεία του δείκτη δεν ενσωματώνει
απόλυτα το εύρος των εξελίξεων που έλαβαν
χώρα τον Μάρτιο. Με αυτό το δεδομένο, είναι
πιθανή μια περαιτέρω, ενδεχομένως ισχυρό-
τερη, επιδείνωση των προσδοκιών και συνολικά
του κλίματος στους προσεχείς μήνες».

Αναλυτικότερα:
- στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των

εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση
περιορίστηκε ελαφρά, ο δείκτης των εκτιμήσεων
για τα αποθέματα ενισχύθηκε έντονα και οι προ-
βλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες
μεταβλήθηκαν αισθητά.

- στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για
το πρόγραμμα παραγωγής μεταβλήθηκε
οριακά, σε αντίθεση με τις αρνητικές προβλέψεις
για την απασχόληση οι οποίες υποχώρησαν
οριακά.

- στο λιανικό εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για
τις τρέχουσες πωλήσεις μεταβάλλονται ήπια, ενώ
οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή
τους κινούνται έντονα πτωτικά και τα αποθέματα
κλιμακώνονται έντονα.

- στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την
τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων περιο-
ρίστηκαν αισθητά, ενώ οι αντίστοιχες για την
τρέχουσα ζήτηση εξασθένησαν ήπια και οι προ-
βλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της κινή-
θηκαν εντονότερα πτωτικά.

- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι προβλέ-
ψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατά-
σταση της χώρας αλλά και την οικονομική κατά-
σταση του νοικοκυριού τους υποχωρούν
έντονα, ενώ οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές
περιορίζονται οριακά όπως και η πρόθεση για
αποταμίευση. 

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 37.000

‘’Βροχή’’ οι αιτήσεις εργαζομένων για την αποζημίωση των 800 ευρώ
“Βροχή” πέφτουν , οι αιτήσεις των εργαζο-

μένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα suppor-
temployees.yeka.gr, που άνοιξε τα μεσάνυ-
χτα, για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, ύψους 800 ευρώ. 

Μέσα σε λίγες ώρες οι αιτήσεις ξεπέρασαν
τις 37.000, σύμφωνα με πηγές του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στην υπεύθυνη δήλωση,
που καλούνται να υποβάλουν οι εργαζόμε-
νοι επιχειρήσεων, των οποίων είτε η επιχει-
ρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί,
με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττονται ση-
μαντικά, βάσει των οριζομένων από το
υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), λόγω του κοροναϊού,
συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών
τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου
καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του ερ-
γοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡ-
ΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα και τα

στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογα-
ριασμού τους (ΙΒΑΝ).

Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύ-
ρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμι-
σθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου
να τύχουν της έκπτωσης.

Η ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα τηρεί-
ται για το σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση
Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της

Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να έχει προηγη-
θεί σχετική δήλωση της επιχείρησης στο σύ-
στημα «Εργάνη»
(https://eservices.yeka.gr/), περί προσω-
ρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας του
εργαζομένου. Με την ολοκλήρωση της δήλω-
σης και από τις δύο πλευρές, ενεργοποιείται
το δικαίωμα του εργαζομένου για την αποζη-
μίωση ειδικού σκοπού. Με τη δήλωση του ερ-
γοδότη ενεργοποιείται και η δυνατότητα ανα-
στολής (ή αντίστοιχης έκπτωσης)
φορολογικών υποχρεώσεων του εργαζομέ-
νου.

Εν τω μεταξύ όπως διευκρινίστηκε με εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εργασίας, μόνο το 10%
των εργαζομένων μίας επιχείρησης με τη
σύμβασή τους σε αναστολή θα μπορούν σε
συμφωνία με τον εργοδότη να προσφέρουν
υπηρεσίες μέσω τηλεργασίας.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΝΙ SUPER

MARKET σε χώρο 95τμ,

πλήρως εξοπλισμένη και

με εμπόρευμα, επί του

Πεταλοειδή. Μόνο σοβα-

ρές προτάσεις. Πληρ. τηλ.

6977315952 ώρες

07.00πμ έως 16.00μμ

(ΚΩΔ. 83789)

ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΜ/ΤΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε νεόδμητη

μικρή πολυκατοικία

πολυτελές οροφοδιαμέρι-

σμα 85 τ.μ., (Πλ. Κορνά-

ρου), Πληρ. τηλ.

6945333334 (ΚΩΔ.

83348)

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 682
τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο
(240 τ.μ. σπίτι - 452 τ.μ.
Βιοτεχνία) πλησίον της
κεντρικής πλατείας του
χωιρόυ Μεσοχωριό (νοτίως
του Νομού Ηρακλείου) κον-
τά στον Πύργο Μονοφατσί-
ου) με πανμοραμική θέα
στην Πεδιάδα των Ελαι-
ώνων Μεσαρά. Γαλήνιο,
φυσικό περιβάλλον. Από-
σταση 8 χλμ. από την
παραλία Τσούτσουρα.
Ταχέια και άνετη πρόσβαση
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 πόλε-

ως του Ηρακλείου) οικόπε-

δο 200 τ.μ. με πρόσοψη σε

πάρκο επί της οδού 20ης

Μαϊου 1941. Αρτιο, οικο-

δομήσιμο. Συντελεστής

Δομησης 0,8. Τιμή πώλη-

σης 141.000 ευρώ. Πληρ.

τηλ. 2810251768 (ώρες

επικοινωνίας (10.00-

14.00) (ΚΩΔ. 84164)

ΟΙΚΟΠΕΔΑ εντός οικισμού

Πατσιδών (άρτια - οικοδο-

μήσιμα) από 300 τ.μ. και

άνω (στα 300 τ.μ. οικοδομή

240 τ.μ. και στα 700 τ.μ.

οικοδομή 560 τ.μ.) Παρο-

χές: δίκτυο ύδρυσης, απο-

χετευτικό δίκτυο ΔΕΗ -

ΟΤΕ στα 20 μ. 130 ευρώ /

τ.μ. Πληρ. τηλ.

6948930364 (ΚΩΔ.
84167)

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)

ΟΙΚ/ΔΑ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραθαλάσσιο

οικόπεδο στην αμμώδη

(πέντε χιλιόμετρα) παρα-

λία Αμμουδάρα 5 χλμ. δυτι-

κά του κέντρου πόλεως

Ηρακλέιου. Εχει έκταση

1.850 τ.μ. με μήκος πλευ-

ράς προς θάλασσα 100

μέτρα, πανοραμική θέα στο

κρητικό πέλαγος, 350 μ.

από το κύμα. Γαλήνιο φυσι-

κό περιβάλλον. Απόσταση

από το λιμάνι 5 χλμ., από

αεροδρόμιο 8 χλμ. από

νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ 4 χλμ.

Υπό ένταξη στο σχέδιο

πόλεως στο εγγύς μέλλον.

Τιμή 400 ευρώ / τ.μ. Πληρ.

τηλ. 2810289915 (ώρες

επικ. 10.00-14.00) (ΚΩΔ.
84166)

ΠΩΛΕΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

specialized hard rock

χρώμα ματ μαύρο σε άρι-

στη κατάσταση. Δισκό-

φρενα μπροστά και πίσω

(v-brake) ταχύτητες 21

shimano (7 speed). Λάστι-

χα (ζάντες) νούμερο 26.

Δίνεται μαζαί με όλο τον

εξοπλισμό που είναι γνή-

σιος specialized (κράνος,

τσαντάκι σέλας, θήκη για

υγρά και τρόμπα). Φώτα

μπροστά και πίσω, κου-

δούνι, καθρεφτάκι και

κλειδαριά. Τιμή 370 ευρώ

(συζητήσιμη). Πληρ. τηλ.

6945972612 κ. Αναστα-

σία (ΚΩΔ. 83935)

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ (Αγ. Μηνά) - Ενοι-

κιάζεται γκαρσονιέρα 1ου

ορόφου, 50μ από την στά-

ση πλήρως επιπλωμένη και

με air condition. Κατάλληλη

για σπουδαστές. Οδος

Θεσ/νικης 18. Πληρ. τηλ.

2810252062 και

6944568315 (ΚΩΔ. 81467)

3ΑΡΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο

κατάστημα 50 τ.μ., κεντρι-

κά (πρώην Απολλώνειο

Νοσοκομείο).  Πληρ. στο

τηλ. 6948539853 (ΚΩΔ.

78682)

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Σταλίδα

(μετά το Blue Sea) μικρός

χώρος με βεράντα κατάλ-

ληλος για επαγγελματική

χρήση. Πληρ. τηλ.

6948873547

Από εταιρεία επεξεργασίας

κρεάτων στη ΒΙ.ΠΕ. ζητούν-

ται κόπτες κρέατος έως 40

ετών. Αποστολή βιογραφι-

κού: cretanfoodmeat@

gmail.com Πληρ. τηλ.

2810315248 (ΚΩΔ. 84141)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΝΕΑ με εμπειρία και
μεγάλωμα 4 παιδιών ανα-
λαμβάνει να προσέχει
μικρά παιδιά και δουλειές
του σπιτιού. Πληρ. τηλ.
2810322384 (ΚΩΔ. 81754)

ΚΥΡΙΑ έμπειρη στην καθα-

ριότητα αναλαμβάνει τον

καθαρισμό σπιτιών, γρα-

φείων και σκάλας επίσης

και σίδερο.  Πληρ. τηλ.

6986658976 (ΚΩΔ. 83980)

ΣΟΒΑΡΗ και υπεύθυνη

κυρία με συστάσεις, ανα-

λαμβάνει να κάνει παρέα

σε ηλικιωμένη κυρία και τις

δουλειές του σπιτιού 3-4

φορές την εβδομάδα. Μόνο

σοβαρές προτάσεις. Θα

απαντηθούν τηλέφωνα με

αναγνώριση κλήσης. Πληρ.

τηλ. 6944990103 (ΚΩΔ.

81438)

Κυρία σοβαρή και υπεύθυ-
νη με συστάσεις, αναλαμ-
βάνει τον καθαρισμό σπι-
τιών, γραφείων, σκάλες,
εκκλησίες και σίδερο.
Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Θα απαντηθούν κλήσεις με
αναγνώριση. Πληρ. τηλ.
6944990103 (ΚΩΔ.
81439)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΑΣ

παραθαλάσσιου 32 στρεμ.,

με αυξημένο συντελεστή

δόμησης, 500 μ. βορειότε-

ρα του Παλιόκαστρου, με

500 μ. πρόσοψη θαλάσσης

δίπλα στην Εθνική, κατάλ-

ληλο για βίλες, τουριστική

μονάδα, κάμπινγκ, κατοι-

κίες διαβίωσης τρίτης ηλι-

κίας. Πληρ. τηλ.

2810841390 (από 09.00-

12 και 16.00-20.000)

(ΚΩΔ. 81319)

Το κατάστημά μας ΖΗΤΑ &

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ για συνερ-

γασία με έμπειρο ΟΠΤΙΚΟ

με όρεξη, να συνεχίσει μια

παράδοση 50 και πλέον

ετών στο χώρο!! Για πλη-

ροφορίες και προτάσεις

τηλ. 6944794071

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΓΕΩΤΡΗ-

ΣΕΙΣ καθαρισμούς γεωτρή-

σεων 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 διαμέρισμα

στον γ’ όροφο 111 τ.μ.

κοντά στο κέντρο. Διαθέ-

τει δύο μεγάλα υπνοδω-

μάτια, καθιστικό, κουζίνα,

μπάνιο, WC, ηλιόθερμο.

Πλήρως ανακαινισμένο.

Πληρ. τηλ. 6947801432

(ΚΩΔ. 84149)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

ζητείται από εταιρεία

Λιπαντικών - Ανταλλα-

κτικών αυτοκινήτων, με

πολυετή παρουσία στο

χώρο. Θα προτιμηθεί

άτομο με εμπειρία στο

αντικείμενο. Παρέχεται

ασφάλιση και σταθερός

μισθός. Πληρ. τηλ.

2810311781 και

2810317766 (ΚΩΔ.

84142)

Το ξενοδοχείο Orpheas
Resort 4* (Adults only -
Half board) στον Καβρό
Αποκορώνου Χανίων
αναζητάει: * ΒARMAN
με γνώση γερμανικών, *
ΜΑΓΕΙΡΑ κρύας κουζί-
νας. Απαραίτητη ξενο-
δοχειακή εμπειρία.
Πληρ. τηλ.
2825061218. Αποστολή
βιογραφικών applie
shr@orpheas-resort.gr
(ΚΩΔ. 84150)

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

Για οποιαδήποτε πληροφορία

2810-282625

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

Σ
ε μια τελετή που υπό κανονι-
κές συνθήκες θα ήταν πάν-
δημη,έγινε χθες η κηδεία του
ήρωα-σύμβολο  της Εθνικής
Αντίστασης, στη σκια του

Βράχου της Ακρόπολης.
Όλη η Ελλάδα όμως ήταν εκεί νοερά

για να αποχαιρέτησει τον “τελευταίο
παρτιζάνο”που τη νύχτα της 30ης Μαΐου
του 1941, κατέβασε τη γερμανική πολε-
μική σημαία του Γ΄ Ράιχ από τον  ιστό
στην Ακρόπολη Αθηνών,  μαζί με τον Από-
στολο Σάντα.  

Η κηδεία του Μανώλη Γλέζου πραγμα-
τοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύ-
κλο -όπως οι συνθήκες επιβάλλουν λόγω
της επιδημίας του νέου κοροναϊού.

Η γυναίκα του, Τζώρτζια, τα δυο παι-
διά με τους/τις συζύγους τους  τα τέσ-
σερα εγγόνια του και λιγοστοί κοντινοί φί-

λοι   του είπαν το τελευταίο αντίο.  
Η τελετή έγινε  στη 1 το

μεσημέρι στον ναό των Αγίων Θεοδώ-
ρων του Α’ Νεκροταφείου της Αθή-
νας. Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε, στο
παρεκλήσσι της Μητρόπολης, ο αρχιεπί-
σκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, ο οποίος
αναφέρθηκε στο «σύμβολο της Αντίστα-
σης». Επιπλέον, ανέφερε πως «μου έκανε
την τιμή να γνωριστούμε και να συζητή-
σουμε πολλές φορές. Υπόδειγμά του πάν-
τοτε ήταν ο αδελφός του και η θυσία του.
Σαν άνθρωποι μιλήσαμε πολλές φορές και
για τις υπαρξιακές αγωνίες μας, για τα
εσωτερικά μας προβλήματα και τις αν-
θρώπινες αδυναμίες και αναζητήσεις μας.
Μου ζήτησε όταν έρθει η ώρα εκείνη που
σφραγίζει τη γήινη ζωή να προστώ της νε-
κρώσιμης ακολουθίας και να διαβάσω “τα
γράμματα της Εκκλησίας”, όπως είπε. Η

εκπλήρωση αυτής της επιθυμίας του οδή-
γησε τα βήματα μου σε τούτο τον χώρο
για να ψάλλουμε όλοι μαζί: Αιωνία η
Μνήμη του». Παράλληλα, μεσίστια κυμα-
τίζει η ελληνική σημαία στον βράχο της
Ακρόπολης προς τιμήν του  ιστορικού
αγωνιστή. Πένθιμα χτυπούσαν οι καμπά-
νες και στην Παναγιά την Εκατονταπυ-
λιανή στην Πάρο –μια από τις ιδιαίτερες
πατρίδες του Μανώλη Γλέζου.

Μεσίστιες κυμάτιζαν οι σημαίες και στα
δημοτικά και  κοινοτικά
καταστήματα των Μαρτυρικών Πόλεων
και Χωριών όλης της χώρας.

Η κηδεία του ιστορικού αγωνιστή της
Αριστεράς,  τελέστηκε δημοσία δα-
πάνη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στον «τε-
λευταίο παρτιζάνο της Ευρώπης», ενώ ο
τάφος προσφέρθηκε τιμητικά από τον
δήμο Αθηναίων. 

ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ

Κέρδισε τη διάκριση με “Μια νύχτα στη Μόσχα”
Με το διήγημά της «Μια νύχτα στη

Μόσχα», η  μαθήτρια της Γ τάξης  του
Γυμνασίου Θραψανού, Μπριλάκη Ρο-
δάνθη, διακρίθηκε  στον 36ο Λογοτε-
χνικό Διαγωνισμό του Συνδέσμου Φι-
λολόγων ν. Χανίων.

Η διεύθυνση και ο σύλλογος διδα-
σκόντων του σχολείου αναφέρουν πως
“η Ροδάνθη μας, μια έφηβη με εμφα-
νείς κοινωνικές ανησυχίες και με έμ-
φυτη ευγένεια, σεμνότητα  και ευαι-
σθησία, ακόμη μια φορά, κάνει όλους
μας περήφανους ·   το σύνολο της μι-
κρής μας σχολικής κοινότητας αλλά και
τους γονείς της. 

Ως μια ακτίνα φωτός, η Ροδάνθη,
υπενθυμίζει συνάμα σε όλους μας ότι
ακόμη και ένα μέρος μικρό, όπως είναι
το Θραψανό, δεν μπορεί να σταθεί εμ-
πόδιο στη δίψα για γνώση, μάθηση,
δημιουργία και προσωπική εξέλιξη.  

Ως μια ακτίνα φωτός, η Ροδάνθη,
αλλά και όλα μας τα παιδιά  κλείνουν
το μάτι στο μέλλον με χαμόγελο και αι-
σιοδοξία!

Σε τούτη δω τη δύσκολη συγκυρία
μάς δίνεται η χρυσή ευκαιρία να επα-
ναπροσδιοριστούμε και να επανατοπο-
θετηθούμε, ίσως, απέναντι στην προ-
σωπική μας αλήθεια ως άτομα αλλά και
ως κοινωνία ολόκληρη. Ας έχουμε κατά
νου, πως «ΕΜΕΙΣ έχουμε ΚΑΙ τα χρώματα
ΚΑΙ  το πινέλο» για να «ζωγραφίσουμε» την
πραγματικότητα που «μάς πρέπει» και που
«θέλουμε» να ζήσουμε κι εμείς και τα παι-
διά μας”.

Σύντομα  αποσπάσματα από το διακρι-
θέν διήγημα…

«Μια νύχτα στη Μόσχα» (Μόνικα,
Μπριλάκη Ροδάνθη)

«…Πετάχτηκα όρθια!  «Σχολείο!»
Ούτε στα όνειρα μου!  Με πήραν στο
μεγάλο σχολείο!  Τι υπέροχη έκπληξη!
Άρχισα να χοροπηδάω απ’ τη χαρά
μου.  Το βράδυ την ώρα που η μαμά
με σκέπαζε, την ρώτησα:

Άμα πάω σχολείο, θα πάψω να είμαι
παιδί;  Θα μπορώ να έρχομαι τα βρά-
δια  να καθόμαστε παρέα στο θερμο-
κήπιο;

Φαίνεται πως είχα τόση ανησυχία
ζωγραφισμένη στα μάτια μου που η
μαμά έβαλε τα γέλια.  Ύστερα μου είπε
σοβαρά:

Ο καθένας πρέπει να μείνει για πάντα
παιδί μες την καρδιά του.

Αυτή τη φράση την κράτησα έκτοτε
σαν φυλαχτό μέσα μου, ως στάση
ζωής. …»

***
«….Η μαμά με έπιασε από το χέρι και

περάσαμε μαζί το κατώφλι του σχο-
λείου μου.  Το κουδούνι ήχησε. Ο ήχος
του μου φάνηκε κελαρυστός, όπως το
ποταμάκι που κυλάει ανάμεσα στα δέν-
τρα.  Ήταν το πρώτο μου κουδούνι.  Στα
αυτιά μου ηχούσε ο πιο όμορφος ήχος του
κόσμου…..

Το μεσημέρι γύρισα κατενθουσια-
σμένη.  Κουβάλησα τα τετράδια μου
στο τραπέζι της κουζίνας πλάι στη
μαμά μου που ανακάτευε την κατσα-
ρόλα με το σιμιγδάλι…. Η μαμά πήρε
το μολύβι και σχημάτισε αδέξια ένα
ακόμη γράμμα πλάι στα δικά μου.  Την
κοίταξα έκπληκτη:

Δεν ξέρεις να γράφεις; την ρώτησα.
Όχι, βλέπεις δεν έχουν όλα τα παιδιά

την ευκαιρία να πάνε σχολείο.
Την αγκάλιασα και της είπα:
Μην στεναχωριέσαι.  Θα σου μάθω εγώ

να γράφεις».
***

«…Κοίταξα τα αστέρια.  Πόσο μ’
άρεσαν αυτές οι νύχτες στο θερμοκή-
πιο!  Κι έπειτα εγώ τη ζωή μου την είχα
φανταστεί αλλιώς:  χαρούμενες φωνές παι-
διών, αγαπημένα πρόσωπα συμμαθητών,
φίλοι, αγάπη, μια ζωή χαρούμενη όπως

την καραμέλα που είναι τυλιγμένη μέσα σε
ροζ περιτύλιγμα με χρυσά γράμματα…».

***
« …Χόρευα τελευταία.  Αλλά η σειρά

μου έφτασε πιο γρήγορα απ’ ότι περί-
μενα.  Την ώρα που στροβιλιζόμουν
στην πίστα, ξέχασα πού βρισκόμουν.
Όλα γύρω μου θόλωσαν και εγώ χό-
ρευα με θεατές μόνο τα γιασεμιά μου.
Μόλις τελείωσα, ο κόσμος ξέσπασε σε
δυνατά χειροκροτήματα· …Την ώρα
που ανακοίνωναν τους νικητές έτρεμα.
Ξαφνικά μου φάνηκε ότι άκουσα το
όνομά μου.  Ο κόσμος ξέσπασε σε φω-
νές και χειροκροτήματα και όλα τα
βλέμματα στράφηκαν πάνω μου.  Όχι
δεν γελιόμουν.  Είχα πάρει το δεύτερο
βραβείο.  Έλαμπα ολόκληρη καθώς
έτρεξα να το παραλάβω.  Αλλά ένιωσα
ακόμα πιο ευτυχισμένη όταν η μαμά μου
είπε:

Είμαι περήφανη για σένα.  Να ξέρεις ότι
όταν κάνεις κάτι αφήνοντας την καρδιά
σου να μιλήσει, πάντα βγαίνεις κερδι-
σμένη…»

***
«… Λοιπόν, Ιρότσκα.  Θα σου τα πω

όλα με λίγα λόγια.  Είμαι Ελληνίδα.  Στην
Ελλάδα γεννήθηκα και μεγάλωσα.  Την
αγαπώ!  Είναι κομμάτι της καρδιάς μου.
Όταν φύγαμε ως μετανάστες, στενοχωρή-
θηκα.  Το μόνο που πήρα μαζί μου ήταν
ένα κλωνί από αυτά τα γιασεμιά σε μια
γλάστρα.  Αργήσαμε να ορθοποδή-
σουμε..».  

Το τελευταίο “αντίο” στον Μανώλη Γλέζο
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Σ την σημερινή  τηλε-
διάσκεψη  της Σού-
περ Λιγκ  θα

συζητηθεί  το οργανό-
γραμμα των αγώνων των
πλέι οφ, πλέι άουτ, πότε
μπορεί να ξαναρχίσουν
αλλά και τα νέα οικονομικά
δεδομένα.
Η τηλεδιάσκεψη ανάμεσα
στους εκπροσώπους της κα-
τηγορίας έχει προγραμματι-
στεί για τις  4μ.μ.  με θέμα
την συνέχεια του πρωταθλή-
ματος.
Ουσιαστικά, οι εκπρόσωποι
των ομάδων της Λίγκας θα
προσπαθήσουν να βρουν
φόρμουλα για την επανέ-
ναρξη του πρωταθλήματος
μέσω των πλέι οφ και των
πλέι άουτ ενώ υπάρχει και το
οικονομικό που... καίει τις
ομάδες. Υπάρχουν αρκετές
εκδοχές και προτάσεις πάνω
σε αυτό αλλά τίποτα οριστικό.
Επί τάπητος έχουν πέσει
προτάσεις από περικοπές
μέχρι και παύση πληρωμών
για το διάστημα που δεν θα
υπάρχει αγωνιστική δράση.
Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό
έχει ήδη εκπονηθεί ένα σχέ-
διο εφόσον φυσικά το επιτρέ-
ψει ο κοροναϊός. Το σχέδιο
προβλέπει μίνι προετοιμασία
στις αρχές Μαΐου, επανεκκί-
νηση στα τέλη του ίδιου μήνα
και ολοκλήρωση  πρωταθλή-
ματος και Κυπέλλου έως τις
15 Ιουλίου.

Στη Σούπερ Λίγκα είναι απο-
φασισμένοι να συνεχίσουν
και να τελειώσουν τη φετινή
Σούπερ Λίγκα, έστω και αν
αυτό χρειαστεί να γίνει δίχως
τον κόσμο στις κερκίδες. 
Και αυτή θα είναι η άποψη
που θα επικρατήσει στην ση-
μερινή τηλεδιάσκεψη. Μάλι-
στα, ήδη έχει καταρτιστεί ένα
πρώτο σχέδιο για τις ημερο-
μηνίες που είναι πιθανές για
την επανέναρξη τόσο του
πρωταθλήματος, όσο και του
Κυπέλλου Ελλάδας, με
πλάνο να έχουν ολοκληρω-
θεί το αργότερο έως τις 15
Απριλίου.
Αρχικά οι ομάδες θα ενημε-
ρωθούν πως τα προπονητικά
κέντρα θα παραμείνουν κλει-
στά μέχρι τις 30 Απριλίου,
κάτι που σημαίνει πως για

ένα πάνω από ένα μήνα δε
θα γίνονται προπονήσεις(οι
προπονήσεις σταμάτησαν
από τις 14 Μαρτίου)  και οι
ομάδες θα χρειάζονται προ-
ετοιμασία, τουλάχιστον 2-3
εβδομάδων στη συνέχεια για
να επανέλθουν
Στην περίπτωση που στο
τέλος του Απριλίου έχουν
μειωθεί τα κρούσματα κορο-
ναϊού στην Ελλάδα και οι
προπονήσεις αρχίσουν από
τον επόμενο μήνα με την
άδεια της πολιτείας, τότε το
πρώτο σενάριο είναι η πρε-
μιέρα των αγώνων να οριστεί
για το διήμερο 23-24 Μαΐου.
Για κάποιους παράγοντες το
ενδεχόμενο αυτό δεν είναι
εφικτό και θα επιμείνουν το
πρωτάθλημα να αρχίσει και
πάλι το Σαββατοκύριακο 30-

31 Μαΐου, έτσι ώστε να είναι
καλύτερα προετοιμασμένες
οι ομάδες τους.
Το πλάνο, πάντως, είναι να
γίνουν και οι ημιτελικοί και ο
τελικός Κυπέλλου μέσα σε
ένα διάστημα περίπου 40
ημερών, ώστε μέσα Ιουλίου
να έχουν ολοκληρωθεί τα
πάντα και να υπάρξει λίγος
χρόνος για ξεκούραση στους
ποδοσφαιριστές. 
Όσον αφορά τα τηλεοπτικά, η
Σούπερ Λιγκ  έχει συμφωνή-
σει με τη NOVA να γίνουν οι
περισσότερες αγωνιστικές
Σαββατοκύριακο και να
υπάρξουν 2-3 μεσοβδό-
μαδα, αλλά αυτό είναι κάτι
που θα κριθεί αναλόγως με
το πότε θα είναι σε θέση να
ξεκινήσει και πάλι το πρωτά-
θλημα.

Σχέδιο για 
επανεκκίνηση τέλη

Μαΐου ή αρχές Ιουνίου 

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Τη μετάθεση κατά ένα χρόνο των
19ων Μεσογειακών Αγώνων στο
Οράν της Αλγερίας, αποφάσισαν η
Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών
Αγώνων και η κυβέρνηση της χώρας
της Βόρειας Αφρικής. Έτσι, το ραντε-
βού των αθλητών της Μεσογείου δό-
θηκε για το καλοκαίρι του 2022,
προκειμένου να μη συμπέσουν με
τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο

Τόκιο. «Η συγκεκριμένη απόφαση
ελήφθη μετά από διαβουλεύσεις και
λεπτομερή αξιολόγηση της κατάστα-
σης που έχει διαμορφωθεί παγκο-
σμίως από την πρωτοφανή εξάπλωση
της πανδημίας Covid-19, η οποία
έχει προκαλέσει την αναβολή πολ-
λών διεθνών αθλητικών διοργανώ-
σεων. Επίσης, δρομολογήθηκε από
την κοινή διάθεση προσαρμογής

τους στο ευρύτερο ολυμπιακό πρό-
γραμμα, και προκειμένου να αναβαθ-
μιστούν η ποιότητα και η δυναμική
τους», αναφέρουν οι διοργανωτές
και προσθέτουν: «Οι ακριβείς ημερο-
μηνίες της διεξαγωγής των 19ων Με-
σογειακών Αγώνων, το 2022, στο
Οράν της Αλγερίας, θα γίνουν γνω-
στές σύντομα και κατόπιν διαβούλευ-
σης μεταξύ των δύο πλευρών». 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Μετατέθηκαν για το καλοκαίρι του 2022

Την προκήρυξη 599 «αθλητικών» θέ-
σεων εργασίας ανακοίνωσε 
η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
στηρίζοντας (μέσω του προγράμματος
κοινωφελούς εργασίας οκτάμηνης
σύμβασης του ΟΑΕΔ) τον ερασιτεχνικό
μαζικό αθλητισμό αλλά και τη λειτουρ-
γία των αθλητικών κέντρων της χώρας.
Οι 350 θέσεις εξ αυτών, αφορούν σε
αποφοίτους Φυσικής Αγωγής για 147
Δήμους σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι
υπόλοιπες 249 θέσεις αφορούν σε
διάφορες ειδικότητες (πολιτικοί μηχα-
νικοί δομικών έργων, ηλεκτρολόγοι
και μηχανολόγοι μηχανικοί, λογιστές,
νοσηλευτές, υδραυλικοί, ναυαγοσώ-
στες πισίνας, εργοδηγοί, κηπουροί,
φύλακες, αποθηκάριοι κλπ.) και θα
απορροφηθούν στις αθλητικές υποδο-
μές της χώρας που εποπτεύονται από
τη ΓΓΑ, καλύπτοντας επείγουσες

ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία
τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότε-
ρες θέσεις (27) που προκηρύχθηκαν,
αφορούν το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Ηρακλείου ενώ 13 θα κατανεμηθούν
στο ΕΑΚ Χανίων.
«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον συ-
νάδελφο Γιάννη Βρούτση για την άρι-
στη συνεργασία, που καταλήγει σε
σπουδαία ενίσχυση της αθλητικής κοι-
νότητας της χώρας. Στόχος μας και του
Πρωθυπουργού, τέθηκε εξ αρχής η
στήριξη του ερασιτεχνικού και μαζικού
αθλητισμού κι αυτό αποδείχθηκε
ακόμα μια φορά τις τελευταίες ημέρες
με την ένταξη όλης της αθλητικής οι-
κογένειας στα μέτρα στήριξης, στην
κοινωνική ομπρέλα αντιμετώπισης των
συνεπειών από τον κοροναϊό. 
Μπορεί όλοι μας στη χώρα να δίνουμε

καθημερινά τον έντονο αγώνα κόντρα
στη φονική πανδημία, αλλά παράλ-
ληλα εκμεταλλευόμαστε κάθε διαθέ-
σιμη ώρα, αξιοποιούμε τον χρόνο,
προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις,
οι οποίες μετά τη λαίλαπα θα βοηθή-
σουν ακόμα περισσότερο στην ανα-
γκαία επανεκκίνηση», τόνισε ο
υφυπουργός Αθλητισμού κ. Αυγενά-
κης.
Από την πλευρά της, η διοικούσα επι-
τροπή του ΕΑΚΗ ευχαρίστησε τον υφυ-
πουργό «που για άλλη μια φορά
απέδειξε έμπρακτα τη στήριξή του στο
ΕΑΚΗ και κατ’ επέκταση στην πόλη
μας. Μέλημα της Διοίκησης είναι να
αξιοποιήσουμε το προσωπικό αυτό
προς όφελος των εγκαταστάσεών μας
αλλά και των ιδίων βοηθώντας στο
έργο μας για την αναβάθμιση του Εθνι-
κού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου».

Ψυχολογική στήριξη στους αθλητές, εν
μέσω κοροναϊού, προσφέρει με δωρεάν
τηλεφωνική γραμμή, η Ένωση Συμμετα-
σχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες
(ΕΣΟΑ), σε συνεργασία με την Εταιρεία
Προληπτικής Ψυχιατρικής, όπως ανα-
κοινώθηκε.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Εκ-
στρατείας «Olympians Against
Covid19», η ΕΣΟΑ ένωσε τις δυνάμεις
της με την Εταιρεία Προληπτικής Ψυχια-
τρικής, προκειμένου το δίκτυο των επι-
στημονικών συνεργατών της τελευταίας,
εφόσον ζητηθεί, να παρέχει δωρεάν την

κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη δια
τηλεφώνου στους ενεργούς και παλαί-
μαχους αθλητές της ΕΣΟΑ, καθώς και
σε όλους τους αθλητές Εθνικών ομά-
δων όλων των αθλημάτων, μετά τη βίαιη
μεταβολή των συνθηκών της προπόνη-
σης και της ζωής τους γενικότερα, που
προκάλεσε η πανδημία. Η συνεργασία
μεταξύ των δύο φορέων θα έχει τρίμηνη
διάρκεια συνεργασίας και θα διαρκέσει
μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020, όπου
σε αφιλοκερδή βάση οι επιστήμονες του
δικτύου, θα παρέχουν δωρεάν τηλεφω-
νική ψυχολογική υποστήριξη στους

αθλητές που θα το αιτηθούν.
Για θέματα Ψυχικής Υγείας που σχετί-
ζονται με την επιδημία του κοροναϊού,
οι ενδιαφερόμενοι αθλητές θα αποστέλ-
λουν sms στο 6944713660, αναγρά-
φοντας Ψ1, κενό, αθλητική ιδιότητα.
Για θέματα αποπροσανατολισμού από
τον αθλητικό στόχο, οι ενδιαφερόμενοι
αθλητές θα αποστέλλουν sms στο
6972910715, αναγράφοντας Ψ2,
κενό, αθλητική ιδιότητα.
Σημειώνεται, ότι οι κλήσεις δεν κατα-
γράφονται και δεν διατηρείται καμία
βάση δεδομένων.

ΜΕΣΩ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ψυχολογική υποστήριξη σε αθλητές

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

«Αν υπάρξει χρόνος, θα τελειώσουν τα πρωταθλήματα»

Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη που είχε
κάνει τον Μάρτιο η ΟΕΦΑ με τις 55 ενώ-
σεις - μέλη της είχε ξεκαθαριστεί πως ο
μεγάλος στόχος είναι να ολοκληρω-
θούν τα πρωταθλήματα μέχρι τις 30 Ιου-
νίου. Καθώς περνούσαν οι ημέρες,
φαινόταν ολοένα και πιο ξεκάθαρα πως
αυτό είναι ανέφικτο να γίνει με την κα-
τάσταση που επικρατεί λόγω κοροναϊού.
Μετά τη νέα τηλεδιάσκεψη που έγινε
χθες, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ανακοί-
νωσε ότι οι προγραμματισμένοι για τον
Ιούνιο αγώνες των εθνικών ομάδων,
συμπεριλαμβανομένων των πλέι οφ
του Euro, αναβάλλονται μέχρι νεωτέ-
ρας. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι ο στό-
χος για φινάλε στις 30 Ιουνίου,
ακυρώθηκε. Μεταξύ των αποφάσεων
που πάρθηκαν ήταν η αναβολή όλων
των αγώνων της ΟΥΕΦΑ, συμπεριλαμ-
βανομένου του Τσάμπιονς Λιγκ και του
Γιουρόπα Λιγκ, καθώς και ότι θα αλλά-
ξει η ημερομηνία που αφορά την προ-
σεχή (καλοκαιρινή) μεταγραφική
περίοδο, όπως άλλωστε ήταν αναμενό-
μενο. Αυτό ασφαλώς σημαίνει ότι οι
προθεσμίες για τη διεξαγωγή των αγώ-

νων της ΟΥΕΦΑ για τη σεζόν 2020-
2021, παύουν να ισχύουν μέχρι να
υπάρξει νέα απόφαση. Υπενθυμίζεται
ότι στις 23 Μαρτίου η ΟΥΕΦΑ είχε ανα-
κοινώσει την αναβολή των τελικών του
Champions League και του Europa
League, που ήταν προγραμματισμένοι
να διεξαχθούν τον προσεχή Μάιο.
Ποιες είναι λοιπόν οι διοργανώσεις που
αναβλήθηκαν:
- Όλοι οι αγώνες των εθνικών ομάδων
για τους άνδρες και τις γυναίκες που
επρόκειτο να γίνουν τον Ιούνιο του
2020. Συμπεριλαμβάνονται οι αγώνες
πλέι οφ  για το EURO 2020 και τους
προκριματικούς αγώνες για το ΟΥΕΦΑ
Women's EURO 2021. - Όλοι οι αγώνες
της ΟΥΕΦΑ, συμπεριλαμβανομένων διε-
θνών φιλικών.
- Τα τελικά του ευρωπαϊκού U17 που
είχαν προγραμματιστεί για τον Μάιο του
2020.
- Τα τελικά του Euro γυναικών U19 που
θα γίνονταν τον Ιούνιο του 2020.
- Τα τελικά του Euro γυναικών U17 που
επρόκειτο να διεξαχθούν τον Μάιο του
2020. 

- Τα τελικά του Euro U19 που ήταν προ-
γραμματισμένα να γίνουν τον Ιούλιο του
2020.
- Τα τελικά του Τσάμπιονς Λιγκ στο
φούτσαλ, που είχαν προγραμματιστεί για
τον Απρίλιο του 2020.
Σχετικά με την αδειοδότηση των ομάδων
και το Financial Fair Play, η εκτελεστική
επιτροπή αποφάσισε να δοθεί περισσό-
τερος χρόνος στις ενώσεις - μέλη της
για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδει-
οδότησης των συλλόγων, έως ότου επα-
ναπροσδιοριστεί η διαδικασία εγγραφής
τους για τις δοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ
την επόμενη σεζόν.
Ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης αβε-
βαιότητας που προκαλείται από τα τρέ-
χοντα έκτακτα γεγονότα, η εκτελεστική
επιτροπή αποφάσισε επίσης να αναστεί-
λει τις διατάξεις αδειοδότησης των συλ-
λόγων που σχετίζονται με την
προετοιμασία και την αξιολόγηση των
μελλοντικών χρηματοοικονομικών πλη-
ροφοριών των συλλόγων. Η απόφαση
αυτή ισχύει αποκλειστικά για συμμετοχή
στους αγώνες της ΟΥΕΦΑ για τη σεζόν
2020/21.

Άμεσα θα ενισχυθεί με προσωπικό το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Προκηρύχθηκαν 27 νέες 
θέσεις εργασίας στο ΕΑΚΗ 

Μετά τον Νάστο και ο Δημήτρης Σωτηρίου
βρέθηκε χθες στην Περιφέρεια Κρήτης και
έδωσε αίμα. Βγαίνοντας από το κτήριο της
περιφέρειας, ο γκολκίπερ του ΟΦΗ τόνισε:
‘’Λόγω του κοροναιού περνάμε δύσκολες
μέρες. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα όσον
αφορά την αιμοδοσία στα νοσοκομεία.
Όποτε πήρα την πρωτοβουλία να δώσω
αίμα, όπως κι άλλοι συνάνθρωποι μου και
συναθλητές μου.
Με την αλληλεγγύη, όλο αυτό που περ-

νάμε θα τελειώσει θετικά. Ενωμένοι μπο-
ρούμε να βγούμε νικητές. Δίνουμε αίμα
για καλό σκοπό.’’
Ο Σωτηρίου  μίλησε και για το “Ζήσε Αθλη-
τικά”: ”Είναι μια καμπάνια που έχει δημι-
ουργηθεί από το Υφυπουργείο
Αθλητισμού. Εμεις σαν μέλη του ΠΣΑΠ
συμμετέχουμε ενεργά. Πέρα από το αθλη-
τικό ιδεώδες και το ήθος που πρέπει να
δείχνουμε σαν ποδοσφαιριστές και αθλη-
τές γενικά, είμαστε υπέρ της αιμοδοσίας.

Καλώ λοιπόν τους συναδέλφους μου και
τους συναθλητές μου, όποιος μπορεί
αυτές τις μέρες να δώσει αίμα, για καλό
σκοπό, τηρώντας πάντα τα μέτρα ασφα-
λείας”.
*Σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι, ο Κώστας
Γιαννούλης και ο Πασχάλης Στάικος πιά-
νουν κουβέντα με τους φιλάθλους του ΟΦΗ
και απαντούν Live στα ερωτήματά τους,
μέσω του επίσημου λογαριασμού της ΠΑΕ
ΟΦΗ 1925 στο Instagram (@oficretefc). 

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΝΑΣΤΟ ΚΑΙ Ο ΓΚΟΛΚΙΠΕΡ ΤΟΥ ΟΦΗ ΕΔΩΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ

Σωτηρίου: «Ενωμένοι θα βγούμε νικητές»

Και ο Σωτηρίου συμμετείχε
στην εθελοντική αιμοδοσία
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Για το μέλλον του τένις τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στον κόσμο, μίλησε ο
πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας,
Σπύρος Ζαννιάς. Ο ισχυρός άνδρας της
ΕΦΟΑ κάλεσε σε διάλογο σωματεία,
ενώσεις, αθλητές, προπονητές ακόμα
και γονείς μέσω ηλεκτρονικής διαβού-
λευσης, προκειμένου να προχωρήσει η
ομοσπονδία σε αποφάσεις για το μέλ-
λον του αθλήματος.  

«Η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομο-
σπονδία και τις επαγγελματικές ενώ-
σεις ATP και WTA ξεκίνησε για να βρει
λύσεις και να τακτοποιήσει, εφόσον οι
συνθήκες το επιτρέψουν, τη συνέχεια
του αγωνιστικού προγράμματος και την
εν γένει δραστηριότητα από την 6η Ιου-
νίου 2020 και μετά. Σκοπός είναι να
ακουστούν όλες οι απόψεις, ενώσεων,

σωματείων-μελών, Σ.Π.Α.Ε., διαιτητών,
γονέων, αθλητών/τριών. Ταυτόχρονα η
ΕΦΟΑ ασχολείται με το θέμα των άνερ-
γων ανθρώπων της οικογένειάς μας,
που προέκυψαν από τις δύσκολες συν-
θήκες που έχουν δημιουργηθεί, ώστε
να μην αποκλειστεί κανείς νόμιμα ερ-
γαζόμενος από τα μέτρα στήριξης» ανέ-
φερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας.

ΤΕΝΙΣ

Ζανιάς: “Με διάλογο θα βρούμε λύσεις”

Η έξαρση του κοροναϊού συ-
νεχίζεται στη χώρα μας και
οι αθλητικές δραστηριότητες
είναι άγνωστο πότε και αν
θα επιστρέψουν. Ο Γενικός
Γραμματέας της ΕΟΚ Πανα-
γιώτης Τσαγκρώνης σε ρα-
διοφωνική του συνέντευξη
στο Libero, μίλησε για την
κατάσταση που έχει διαμορ-
φωθεί στο ελληνικό μπά-
σκετ.  Για το αν η πρώτη
σκέψη της ΕΟΚ είναι να παι-
χτεί μπάσκετ και να τελει-
ώσουν στο γήπεδο οι

διοργανώσεις, σημείωσε:
«Εξαρτάται… Αν τελειώσει
νωρίς αυτή η πανδημία και
έχουμε το χρόνο, θα το κά-
νουμε. Το θέμα είναι όμως,
ότι δεν ξέρουμε πότε θα τε-
λειώσει. Όταν θα ξεπερά-
σουμε τον κίνδυνο και αυτό
θα μας το πουν οι ειδικοί,
τότε θα είμαστε κι εμείς
έτοιμοι να δούμε τι θα κά-
νουμε με τα πρωταθλήματά
μας και γενικά με τον αθλη-
τισμό».
Ειδικότερα, για το πως θα τε-

λειώσει το πρωτάθλημα της
Α1 (που βέβαια δεν είναι στη
δικαιοδοσία της Ομοσπον-
δίας) ο κ. Τσαγκρώνης, δή-
λωσε: «Το να πούμε ότι
σταματάμε το πρωτάθλημα
και οι δύο ομάδες που είναι
εκεί (σ.σ. Άρης, ΠΑΟΚ) να
πέσουν κατηγορία, δεν
είναι λογικό. Θα πρέπει να
δούμε ότι αυτές οι ομάδες,
μπορεί στα επόμενα παιχνί-
δια να έφευγαν από εκεί.
Είναι ένα ζήτημα που πρέ-
πει να κάτσουμε κάτω να το

αναλύσουμε, ούτως ώστε
να μη φέρουμε τα πάνω-
κάτω».
Τέλος, αναφερόμενος στην
κρίση της πανδημίας, ο γενι-
κός γραμματέας της ΕΟΚ, τό-
νισε ότι: «Ίσως να αποτελεί
ευκαιρία για να οριστούν
πιο αυστηρές προϋποθέσεις
συμμετοχής στο πρωτά-
θλημα και ενδεχομένως η
αδειοδότηση να περάσει
από την Επιτροπή Επαγγελ-
ματικού Αθλητισμού στο
Υπουργείο Ανάπτυξης».

ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΟΥΕΦΑ ΣΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Μπάλα και τον Ιούλιο στην Ευρώπη

Για τον τρόπο της επανέναρξης του πρωταθλήματος θα συνεδριάσει σήμερα η Σούπερ Λίγκα
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Εμφανίστηκε πιο ήπιος
Τελικά κατάλαβε ο Χαρδαλιάς ότι… εμφανίζεται περισ-

σότερο ως λοχαγός παρά ως υφυπουργός στην καθημε-
ρινή ενημέρωση; Αυτό το ύφος… δεν το είχε χθες, όντως,
όπως λέγαμε και χθες, ενόχλησε πολύ κόσμο. Τον μάζεψαν
λίγο από το Μαξίμου αν κρίνω από τους πιο χαμηλούς τό-
νους που χρησιμοποίησε. Ο ίδιος προσπάθησε να απαντή-
σει πάντως σε όσους τον επικρίνουν για το αυστηρό του
ύφος. Κατά την ενημέρωση του υπ. Υγείας για τον κορο-
ναϊό, ο κ. Χαρδαλιάς, αναφερόμενος σε «κάποιους λίγους
που μιλούν για αυστηρό ύφος», είπε επικαλούμενος τον
πρωθυπουργό ότι «είμαστε μια δημοκρατία της πειθούς»
και σημείωσε πως «την ηθική της ατομικής ευθύνης την
έχουμε κάνει όλοι πράξη και σε αυτή την κατεύθυνση θα
κινηθούμε όση άδικη κριτική κι αν δεχθούμε». Επισήμανε

ότι οι συνεχείς εκκλήσεις και προειδοποιήσεις και η αυστηρότητα είναι για τους κάποιους
λίγους συμπολίτες που αδιαφορούν, που θέτουν με τόση απερισκεψία σε κίνδυνο όλη αυτή

την τεράστια προσπάθεια, υποδειγματική για πολλές χώρες. Προειδοποίησε τους «ελάχιστα
σε αριθμό αδιάφορους και απερίσκεπτους που δυσκολεύονται να σκεφτούν την κρισιμότητα

της κατάστασης και τον κινδύνους της δημόσιας υγείας, ότι δεν θα
ανεχθούμε την ανεύθυνη στάση τους».

Δεν έχει προσωπικά μαζί μας!
…Και συνέχισε στο ίδιο ύφος: «Δεν έχω προσωπικά με κανέναν

αλλά θέλουμε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο». Παράλληλα έστειλε
νέο μήνυμα για όσους, λίγους, δεν υπακούν στις εντολές περιο-

ρισμού μετακίνησης. «Θα είμαστε αδιαπραγμάτευτα δηκτικοί και
προειδοποιούμε τους απερίσκεπτους. Δεν είναι ζήτημα μαγκιάς για

κανέναν, δεν θα κάνω βήμα πίσω» είπε ο κ. Χαρδαλιάς. Παράλληλα,
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στη συντριπτική πλειονότητα
των συμπολιτών, αναγνωρίζοντας τις μέχρι σήμερα θυσίες τους
και τόνισε πως «μαζί τους αγωνιζόμαστε καθημερινά».

Τραγικός ο Μπαλαούρας
Οργή προκάλεσε η φωτογραφία… σέλφι του Μάκη

Μπαλαούρα (τον θυμάστε να φωνάζει “φρουρά,
φρουρά”!) με τον Μανόλη Γλέζο, όταν ο δεύτερος ήταν στο

νοσοκομείο σε σοβαρή -σχεδόν ημιθανή- κατάσταση.  Ο
πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε τη φωτογραφία με τον
εκλιπόντα στην επίσημη ιστοσελίδα του, μαζί με ένα κείμενο με
τίτλο "Ο Κομαντάντε Μανόλης Γλέζος" και προκάλεσε σάλο και
σωρεία οργισμένων σχολίων στα social media.  Ο κ. Μπαλαού-
ρας έκανε μετά νέα ανάρτηση στο twitter, με την οποία ζητά
συγγνώμη για το λάθος του. "Για photo με Γλέζο. δεν ήταν
selfie. Ζητώ, ειλικρινά ταπεινά συγνώμη. Αναλαμβάνω απόλυτα
ευθύνη. Έκανα τραγικό λάθος. Ήταν η τελευταία συζήτηση με

Μανόλη, ήθελα να πιστοποιήσω τα λεγόμενά του. Είμαι συντετριμμένος", έγραψε χαρακτηριστικά.

Δίνουν τους μισθούς 
Η Κ.Ο. του ΜέΡΑ25 αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει την ΜέΡΑ Αλληλεγγύης με επιπλέον συνεισφορά εκ μέρους των βουλευτών

του 50% του μισθού τους, για όσο διάστημα διαρκέσει η απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών
λόγω της πανδημίας.  Το ποσό αυτό θα χορηγηθεί για την άμεση ενίσχυση τριών νοσοκομείων, ένα
στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Κρήτη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινω-
θούν, μαζί με τα συγκεκριμένα ποσά, τις επόμενες ημέρες. Μπράβο τους!

Γιατί απομονώθηκε ο Πούτιν
Τελικά προτιμήθηκε η απομόνωση για τον Ρώσο πρόεδρο. Με γιατρό που είχε κοροναϊό,

συναντήθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν -εξέλιξη που προκάλεσε ανησυχία στο Κρεμλίνο. Την προηγού-
μενη εβδομάδα ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε πραγματοποιήσει επισκέψεις σε νοσοκομεία της Μόσχας,
προκειμένου να ενημερωθεί για τα νεότερα με την εξάπλωση του κοροναϊού. Όπως μετέδωσε τo
RIA Novosti, ο Πούτιν συναντήθηκε με γιατρό που είχε κοροναϊό. Είχαν μια συζήτηση για την κατά-
σταση στα νοσοκομεία της Μόσχας και, σύμφωνα με το Reuters, κανένας από τους δύο δεν φο-
ρούσε προστατευτικό εξοπλισμό. Ο γιατρός, ονόματι Ντένις Προτσένκο, έγραψε στο Facebook:
«Ναι, είμαι θετικός στον κοροναϊό. Αισθάνομαι, όμως, πολύ καλά. Έχω απομονωθεί στο γραφείο
μου. Πιστεύω ότι έχει κάνει δουλειά η ανοσία που έχω αναπτύξει αυτόν τον μήνα». Αξιωματούχος

του Κρεμλίνου, που μίλησε στο Ria Novosti υπό τον όρο να μην
κατονομαστεί, ανέφερε ότι ο Πούτιν έκανε το τεστ για κορο-
ναϊό, ξεκαθαρίζοντας πως: «όλα κάλα». Αλλά μάλλον… χρει-
άζεται περαιτέρω παρακολούθηση.

Κεκλεισμένων των θυρών
«Η Εκκλησία της Ελλάδος εμπιστεύεται απόλυτα την

υπεύθυνη ελληνική Πολιτεία» ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος στην εισήγησή του
στην τηλεδιάσκεψη της Ιεράς Συνόδου. Ο Αρχιεπίσκοπος ση-
μείωσε ότι η Πολιτεία έχει χειριστεί εξαιρετικά αυτή τη μεγάλη
δοκιμασία και ακολουθεί τις επιταγές και τις υποδείξεις των
αρμόδιων για την προστασία της υγείας Αρχών. «Από το Σάβ-
βατο του Λαζάρου (την Κυριακή των Βαΐων και μετά) οι Ακο-
λουθίες θα διεξάγονται - πάντα κεκλεισμένων των θυρών-  με

τον ελάχιστο δυνατό αριθμό κληρικών και ψαλτών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πολιτείας» τόνισε. «Το εκκλησιαστικό καθήκον κλή-
ρου και λαού επιβάλλει τη συμμόρφωση προς τα έκτακτα μέτρα της Πολιτείας και αποτελεί όχι απλώς νόμιμη αλλά και κανονική και
θεάρεστη συμπεριφορά» επεσήμανε ο Ιερώνυμος.

Ρεκόρ

«Ρεκόρ» νεκρών σε μια
ημέρα κατέγραψε χθες  η Τουρ-
κία, καθώς θρήνησε τον χαμό 63
ανθρώπων από κοροναϊό. Παράλ-
ληλα, σήμερα ανακοινώθηκαν
2.148 νέα κρούσματα που σημαί-
νει πως ο συνολικός αριθμός
ανέρχεται πλέον στα 15.679, ενώ
οι νεκροί στη χώρα από την παν-
δημία είναι 277.

Αμοιβές

Από τώρα σκέφτονται
ορισμένοι εργαζόμενοι στον υγει-
ονομικό κλάδο το δώρο Πάσχα
που τους υποσχέθηκε η κυβέρ-
νηση. Λογικό. Αλλά δεν χρειάζε-
ται να κάνουν ορισμένοι πράγ-
ματα που δεν… τους ταιριάζουν.
Ούτε ποιος παίρνει την άδεια ειδι-
κού σκοπού, ούτε να κλείνουν
πρωτόκολλο. Όλοι θα πάρουν.
Όλοι θα αμειφθούν.

Η πλατφόρμα

Κανονικά λειτουργεί η
πλατφόρμα του Airbnb, τη στιγμή
που τα περισσότερα ξενοδοχεία
έχουν κλείσει λόγω της πανδημίας
του κοροναϊού. Τα περισσότερα
καταλύματα ωστόσο που διατί-
θενται είναι άδεια, παρόλο που τα
ενοίκια έχουν μειωθεί πολύ. Έχει
ξεκινήσει μια πρωτοβουλία από
την πλατφόρμα του Airbnb στην
Ελλάδα, ώστε να παρέχονται δω-
ρεάν διαμερίσματα σε ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό.

Μέτρα

Χθες φίλος μιλούσε με
Ηρακλειώτη που έχει αποκλειστεί
στον Παναμά και μου έλεγε τα μέ-
τρα που έχουν πάρει εκεί: Δευ-
τέρα, Τετάρτη, Παρασκευή κυ-
κλοφορούν μόνο γυναίκες, Τρίτη,
Πέμπτη, Σάββατο άνδρες και Κυ-
ριακή καθολική απαγόρευση.
Ούτε sms ούτε χαρτιά...

Μετακίνηση

Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε.,
μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,
ολοκλήρωσε τις διαδικασίες
ασφαλούς επαναπατρισμού από
την Κύπρο περίπου 400 εργαζο-
μένων στα έργα των θυγατρικών
της, μετά την απόφαση της κυ-
πριακής κυβέρνησης να προχω-
ρήσει σε κλείσιμο των εργοταξίων
στη χώρα. Ο επαναπατρισμός γί-
νεται, για τη συντριπτική πλειονό-
τητα των εργαζομένων, με ειδικές
πτήσεις που οργάνωσε η ΤΕΡΝΑ
Α.Ε, σε συνεργασία με την
Aegean.  

Το πρωταπριλιάτικο της… Μέρκελ!
Δεν υπήρξε ασφαλώς… ανατροπή στα ως τώρα δεδομένα στους κόλπους της Ευρω-

παϊκής Ένωσης! Ούτε η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ αποφάσισε να ανακρού-
σει πρύμνα και να προετοιμάσει ένα σχέδιο το οποίο να κινείται στη λογική έκδοσης ευρωο-
μολόγου! Πολύ περισσότερο δεν έχει σκοπό να βάλει στους λογαριασμούς κάθε Ευρωπαίου
από 2.800 ευρώ ή να πάρει από ένα… αρνί! Ούτε τυρί δεν βλέπω να παίρνει! Απλώς ήταν το κα-
θιερωμένο πρωταπριλιάτικο που αποφασίσαμε να είναι πιο… οικονομικό παρά υγειονομικό για
προφανείς λόγους! Και του χρόνου!

Η παρέμβαση των Ιταλών
Πάντως δεν ήταν… πρωταπριλιάτικη η ολοσέλιδη καταχώριση στο φύλλο της εφημερίδας

Frankfurter Allgemeine Zeitung, που έκαναν Ιταλοί πολιτικοί και ζήτησαν από τη Γερμανία να
εγκρίνει τα αποκαλούμενα ομόλογα κοροναϊού.

Οι Ιταλοί γράφουν στους «αγαπητούς Γερμανούς φίλους» ότι δεν πρόκειται για αμοιβαι-
οποίηση παλαιού δημόσιου χρέους, αλλά για τους πόρους ενός ευρωπαϊκού σχεδίου διάσω-
σης που θα  διαμορφώσουν και θα διαχειριστούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.

Οι Ιταλοί πολιτικοί, κυρίως δήμαρχοι και βουλευτές από την βό-
ρεια Ιταλία, ασκούν έντονη κριτική στην Ολλανδία, η οποία έχει ταχ-
θεί αναφανδόν κατά των κοινών ευρωπαϊκών ομολόγων. «Η ολλαν-
δική στάση είναι ένα παράδειγμα έλλειψης ηθικής και
αλληλεγγύης» υπογραμμίζουν.  Στην έκκληση οι συντάκτες υπεν-
θυμίζουν επίσης τη Συμφωνία του Λονδίνου για τη μείωση του γερ-
μανικού χρέους το 1953. «Η Ιταλία εξακολουθεί να είναι πεπει-
σμένη για την ορθότητα της απόφασης που ελήφθη τότε. Την
εποχή εκείνη η Γερμανία κατάφερε να αποφύγει τη χρεοκοπία και
βίωσε την αλληλεγγύη» τονίζουν.

Πόσο περισσότερα θα ήταν
Την εκτίμηση πως εάν δεν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα μέτρα

προστασίας, η Ελλάδα θα μετρούσε δεκάδες χιλιάδες έως μισό
εκατομμύριο θανάτους, διατύπωσε ο καθηγητής Επιστήμης των
Υπολογιστών στο ΜΙΤ των ΗΠΑ, Κ. Δασκαλάκης. Σε δηλώσεις του
στην τηλεόραση του Mega ο κ. Δασκαλάκης εξήρε την άμεση
λήψη μέτρων στην χώρα μας αλλά και την αποτελεσματικότητά
τους.  «Εάν δεν είχαμε πάρει έγκαιρα μέτρα, θα είχαμε αρκετές
δεκάδες χιλιάδες νεκρών.  Σε ότι αφορά την ανοσία της αγέλης,
αναμένεις να νοσήσει περίπου το 50% του πληθυσμού.  Σε ένα
θετικό σενάριο.  Χωρίς μέτρα οι νεκροί στη χώρα μας θα έφθα-
ναν από δέκα χιλιάδες έως μισό εκατομμύριο» τόνισε ο κ.Δασκα-
λάκης, ο οποίος χαρακτήρισε «σταθερό» τον αριθμό των επιβε-
βαιωμένων κρουσμάτων του κοροναϊού στην Ελλάδα, καθώς, όπως
είπε, «τα μέτρα λειτούργησαν κι αυτό είναι θετικό». Παράλληλα, έκανε
λόγο πως «τα κρούσματα δεν πέφτουν ακόμα, γιατί στην αρχή δεν τη-
ρήθηκαν αυστηρά τα μέτρα στην Ελλάδα».

Από τους καθηγητές στους φοιτητές
Έναν πολύτιμο σύμμαχο απέκτησαν οι 20 φοιτητές του Πανεπι-

στημίου Κρήτης που εξακολουθούν να παραμένουν στις εστίες του
Ιδρύματος στο Ρέθυμνο, μετά από συνεν-
νόηση με τον πρύτανη, κ. Παναγιώτη Τσακα-
λίδη.

Μέλη του Τμήματος Χημείας του Ιδρύμα-
τος, στο Ηράκλειο, προχώρησαν στην παρα-
σκευή αντισηπτικού σύμφωνα με τις οδηγίες
του Ε.Ο.Φ. και του Π.Ο.Υ. στα εργαστήρια του
Τμήματος. Αποδέκτης αυτού του ανεκτίμητης
αξίας, για τις ημέρες που διανύουμε, υλικού
είναι οι εστιακοί φοιτητές!

Με τους δύο αγωνιστές
Μια φωτογραφία με ξεχωριστή ιστορία

ξέθαψα από το αρχείο μου. Είναι από το μα-
κρινό 2009 όταν ο Δικηγορικός Σύλλογος
Ηρακλείου με πρόεδρο τότε τον Βασίλη Λαμ-
πρινό και σημερινό δήμαρχος Ηρακλείου, τί-
μησε τον “πρώτο παρτιζάνο “ της Ευρώπης
Μανόλη Γλέζο. Στη φωτογραφία διακρίνεται επίσης ο αξέχαστος αγωνιστής και δικηγόρος
Δημήτρης Ξυριτάκης. 

Προτείνει έναν δρόμο
Μια και λέμε για τον Γλέζο, επιστολή - αίτημα προς τον Δήμο Ηρακλείου απευθύνει

ο Μιχ. Κριτσωτάκης για να τιμηθεί ο Μανόλης Γλέζος και να δοθεί το όνομα του σε κεν-
τρικό δρόμο της πόλης. Και είναι κάτι που χρειάζεται!  «Ο πρώτος παρτιζάνος της χώρας
μας και της Ευρώπης δεν είναι πια ανάμεσα μας:  Ο Μανόλης Γλέζος,  ο Άνθρωπος που
συμβόλισε την Αντίσταση, ο Άνθρωπος των κοινωνικών αγώνων  - των αγώνων και των θυ-
σιών, ένας άνθρωπος της Τ.Α. , που δεν σταμάτησε να αγωνίζεται αδιάκοπα ούτε στην
ένατη δεκαετία της ζωής του για την κοινωνία και το δίκιο. Ως δημότης Ηρακλείου,  προ-
τείνω στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας:  Να  τεθεί θέμα στη Ημερήσια Διά-
ταξη και να συζητηθεί ο τρόπος που θα τιμηθεί ο Μανόλης Γλέζος. Είναι τιμή για την πόλη μας  -
κατ αρχήν τουλάχιστον - ένας κεντρικός δρόμος του Ηρακλείου να πάρει το όνομα του Μανόλη
Γλέζου».

ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η
Γαλλία απευθύνει έκκληση
για τη δημιουργία ενός
κοινού ευρωπαϊκού τα-
μείου που θα βοηθήσει
την Ευρώπη να αντέξει

την κρίση του κοροναϊού.
Σε δηλώσεις του υπουργού οικονομι-

κών Μπρούνο Λεμέρ, προτείνεται να πε-
ριορισθεί η διάρκειά του ταμείου σε
πέντε έως δέκα χρόνια και να εστιάσει
στην οικονομική ανάκαμψη, απαντώντας
στις γερμανικές και ολλανδικές αντιρρή-
σεις στην αμοιβαιοποίηση του χρέους.

Την πρόταση αυτή της Γαλλίας για
ταμείο κοροναϊού αναφέρει δημοσίευμα
του γαλλικού τηλεοπτικού σταθμού
France 24, το οποίο αναμεταδίδει απο-
σπάσματα από τη συνέντευξη του Γάλ-
λου υπουργού Οικονομικών, Μπρουνό
Λεμέρ, στους Financial Times. Νωρί-
τερα, το οικονομικό φύλλο φιλοξενούσε
ανάλυση οικονομολόγου που καλούσε
τις χώρες που συμφωνούν στην έκδοση
κορωνοομολόγων να παρακούσουν τις
αντιρρήσεις της Γερμανίας.

Ταμείο κοροναϊού επιπλέον των υπό-
λοιπων μέτρων της ΕΕ

«Σκεφτόμαστε ένα ταμείο που θα εί-
ναι χρονικά περιορισμένο με τη δυνατό-
τητα χρέους για μία μακροπρόθεσμη
απάντηση στην κρίση», δήλωσε ο Λε-
μέρ, στους Financial Times. Είναι από-
λυτη ανάγκη να κρατήσουμε ανοιχτή
την πόρτα σε ευρείας κλίμακας, μακρο-

πρόθεσμα μέσα που θα μας επιτρέψουν
να αντιμετωπίσουμε μία «μεταπολεμική
οικονομική κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο Λεμέρ είπε ότι η ιδέα για το Ταμείο
κορωνοϊού –το οποίο θα λειτουργούσε
πέραν των άλλων προτάσεων βοήθειας
ύψους πολλών δισεκ. ευρώ που προτά-
θηκαν ή διαπραγματεύονται από άλ-
λους θεσμούς της ΕΕ και της ευρωζώ-
νης– προέρχεται από την πρόταση του
προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, για κοινά
κορωνοομόλογα, η οποία στηρίχθηκε
από ακόμη οχτώ κυβερνήσεις της ευρω-
ζώνης αλλά απορρίφθηκε από άλλες.

Ο Λεμέρ σημείωσε, ακόμη, ότι υπάρ-
χει περιθώριο συμβιβασμού στις επόμε-
νες συνόδους των 19 χωρών-μελών της
Ευρωζώνης και της ΕΕ. «Δεν πρέπει να
έχουμε εμμονή με τη λέξη ‘κορωνοομό-
λογα'. Πρέπει να έχουμε εμμονή με την
ανάγκη για ένα πολύ ισχυρό εργαλείο
που θα στηρίξει την ανάκαμψη της οικο-
νομίας από την κρίση…» είπε.

«Το να έχεις ένα Ταμείο για, ας
πούμε, πέντε ή δέκα χρόνια –περιορι-
σμένου χρονικού ορίζοντα– και με τη δυ-
νατότητα να έχεις ένα κοινό χρέος αλλά
μόνο στο πλαίσιο αυτού του Ταμείου,
που θα ήταν πιο αποδεκτό για άλλες χώ-
ρες, θα μπορούσε να είναι μία λύση»,
πρόσθεσε.

Αρνητική η Γερμανία
Ο ΕΜΣ είναι το κατάλληλο -και αλλη-

λέγγυο- εργαλείο, στην βάση και των
Συνθηκών της ΕΕ, για την υπέρβαση
αυτής της κρίσης, δήλωσε η αναπληρώ-
τρια κυβερνητική εκπρόσωπος Ουλρίκε
Ντέμερ, επαναλαμβάνοντας την πάγια
γερμανική θέση κατά της έκδοσης κο-
ρωνοομολόγων.

«Είναι ένα εργαλείο κατάλληλο ακρι-
βώς για αυτή την κρίση», πρόσθεσε η
κυρία Ντέμερ και παρέπεμψε στις συζη-

τήσεις των υπουργών Οικονομικών που
βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τα μέ-
τρα στήριξης της οικονομίας που θα
υιοθετήσει η Ε.Ε. powered by Rubicon
Project

«Τα κράτη - μέλη θα δώσουν μια
κοινή και αλληλέγγυα απάντηση» σε
αυτή την κρίση, δήλωσε από την
πλευρά του ο εκπρόσωπος του Υπουρ-
γείου Οικονομικών Ντένις Κόλμπεργκ

και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον
ρόλο που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, για την στήριξη
εταιρειών. Ο κ. Κόλμπεργκ επιφυλάχ-
θηκε να σχολιάσει περαιτέρω όταν θα
γίνουν γνωστές οι προτάσεις των
υπουργών Οικονομικών προς το Συμ-
βούλιο.

Μόνοι τους
Υπέρ της συγκρότησης μιας «συμμα-

χίας των προθύμων» από τις εννιά χώ-
ρες της ευρωζώνης που ζητούν την έκ-
δοση κορωνοομολόγων, τάσσεται ο
αναλυτής των Financial Times Wolfgang
Münchau επισημαίνοντας ότι μια τέτοια
κίνηση αξίζει το ρίσκο, προκειμένου οι
χώρες αυτές να μοιραστούν το οικονο-
μικό βάρος της πανδημίας του νέου κο-
ροναϊού.

Σχολιάζοντας το πρόσφατο ναυάγιο
της συνόδου κορυφής της ΕΕ και τη
σφοδρή αντιπαράθεση για το κορωνο-
ομόλογο μετά την επίμονη άρνηση Γερ-
μανίας, Ολλανδίας και άλλων βόρειων
χωρών, ο γνωστός αναλυτής σημειώνει
στο άρθρο γνώμης στους FT:

«Καμία κρίση δεν είναι ποτέ αρκετά
μεγάλη για να εμποδίσει κράτη μέλη
της ΕΕ να βάζουν πρώτα τα στενά
εθνικά τους συμφέροντα. O Ολλανδός
υπουργός Οικονομικών Γόπκε Χούστρα
εκμεταλλεύτηκε μάλιστα την ευκαιρία
για να επιτεθεί κατά της παρελθούσης

δημοσιονομικής σπατάλης ορισμένων
κρατών μελών, όπως τη θεωρεί. Επικα-
λέστηκε το κλασικό επιχείρημα ότι ένα
ευρωομόλογο θα προκαλούσε ηθικό
κίνδυνο, ανεύθυνης σπατάλης, ιδέα που
είναι μεταξύ Γερμανών και Ολλανδών
οικονομολόγων δημοφιλής και συχνά
υποκρύπτει βαθιές προκαταλήψεις και
δυσπιστία έναντι των ξένων. Αν και δεν
επιδεικνύουν όλοι μια τέτοια έλλειψη
τακτ, όσο ο Ολλανδός υπουργός Οικο-
νομικών, η αντίληψη είναι διαδεδομένη
στη χώρα του και στη Γερμανία».

Ο αναλυτής των FT θεωρεί ότι παρά
το «όχι» των Μέρκελ, Ρούτε και Σία η
Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα
και οι υπόλοιπες χώρες της ομάδας των
εννιά, που ζητούν την έκδοση κορωνο-
ομολόγου, μπορούν να ακολουθήσουν
έναν άλλο δρόμο: «Θα μπορούσαν να
εκδώσουν μόνες τους ένα ομόλογο
αμοιβαίου χαρακτήρα σε μια συμμαχία
των προθύμων. Στη συνέχεια θα μπο-
ρούσαν να προκαλέσουν την ΕΚΤ να τα
αγοράζει στο πλαίσιο του έκτακτου
προγράμματος αγοράς στοιχείων ενερ-
γητικού λόγω πανδημίας (Pandemic
Emergency Purchase Programme –
ΡΕΡΡ). Από νομικής άποψης ένα αμοι-
βαιοποιημένο εργαλείο χρέους μεταξύ
μιας ομάδας κυρίαρχων κρατών θα εξα-
κολουθεί να μετρά ως εθνικό χρέος, με
μοιρασμένη την υποχρέωση εξόφλη-
σης. 

Κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο αντί ομολόγου προτείνει τώρα η Γαλλία

@patris

Lefakis

Η Λίτσα Πατέρα είπε

πως 8 Μαΐου θα είμαστε

στην κανονικότητα!

Ποιας χρονιάς όμως;
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