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ΟΡΑΤΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Παράταση έως 24 Απριλίου

για τη λήψη απόφασης  

ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

“Οι συνεπείς δεν είναι κορόιδα” 
Τ

α... λουριά αναμένεται να σφί-
ξουν ακόμα περισσότερο και τα
μέτρα να γίνουν πολύ πιο αυ-
στηρά, κάτι που αναμένεται να
δούμε ως την περίοδο του Πάσχα.

Προκειμένου να ελεγχθεί η μαζική έξοδος εκ-
δρομέων, η κυβέρνηση σκέφτεται να αξιοποι-
ήσει τις φορολογικές δηλώσεις που αποδει-
κνύουν τον μόνιμο τόπο κατοικίας των
πολιτών. Βέβαιη πρέπει να θεωρείται η ενί-
σχυση των μέτρων αστυνόμευσης, αλλά και
η ενεργοποίηση του χρονικού περιορισμού
στις μετακινήσεις και του πλαφόν στη συχνό-

τητα που μπορεί κάποιος να βρεθεί εκτός
σπιτιού. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο-
τάκης, δήλωσε ότι  «θα ήταν ανεπίτρεπτο
αυτή τη στιγμή να κλοτσήσουμε και να χύ-
σουμε την καρδάρα με το γάλα. Αυτό σημαί-
νει ότι οι περιορισμοί που έχουμε ήδη υλο-
ποιήσει θα πρέπει να εφαρμόζονται με
ευλάβεια». «Οι συνεπείς δεν είναι κορόιδα»,
είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος, κ. Στέλιος Πέτσας, ενώ ο  υφυπουρ-
γός Πολιτικός Προστασίας, κ. Νίκος Χαρδα-
λιάς, επεσήμανε χθες ότι θα παρθούν
επιπλέον μέτρα εφόσον χρειαστεί.   Σελίδα 3

Ένας στους 3 βρέθηκε θετικός
στον ιό από τους επιβάτες του πλοίου 

Από τους 380 επιβαίνοντες του πλοίου “Ελευθέριος Βενιζέλος” 119 βρέθηκαν θετικοί στον ιό,
259 αρνητικοί και δύο θα χρειαστεί να ξανακάνουν εξετάσεις καθώς τα δείγματά τους ήταν
ακατάλληλα.  Για όσους ναυτικούς βρέθηκαν αρνητικοί στον ιό θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες
επαναπατρισμού τους σταδιακά εντός των επόμενων 36 ωρών, αφού μεταφερθούν πρώτα
σε ξενοδοχεία στην Αθήνα.  Οι θετικοί στον κοροναϊό θα παραμείνουν σε καραντίνα στο
πλοίο για 14 μέρες.  Σελίδα 5

Αν ακολουθούσαμε την πορεία της Ισπανίας, θα είχαμε σήμερα 2.265 νεκρούς, συνεπώς τα περιο-
ριστικά μέτρα αποδίδουν καρπούς. Το παραπάνω τόνισε χθες ο  λοιμωξιολόγος κ. Σωτήρης Τσιόδρας,
ο οποίος ανακοίνωσε πως τα νέα κρούσματα του ιού στην Ελλάδα είναι 50, τα 23 από αυτά είναι
στη δομή της Ριτσώνας. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν τρεις θάνατοι στη χώρα φθάνοντας συ-
νολικά τους 53 από την πανδημία. Τα συνολικά κρούσματα μέχρι την Τετάρτη ήταν 1.514, ενώ σε
αυτά προστίθενται 119 από το πλοίο «Ελ. Βενιζέλος» και ένα ακόμη από τη Μύκονο.   Σελίδα 5

Τσιόδρας: Αν είχαμε την πορεία της
Ισπανίας, θα είχαμε πολλούς νεκρούς 

“Είμαστε στο τέλος της αρχής” 

Άνω-κάτω στον νότο με τα κρουαζιερόπλοια
Σε αναμμένα κάρβουνα ο Δήμος Φαιστού, με αφορμή τα
σενάρια που ανατροφοδοτούν την ενδεχόμενη άφιξη και
νέων ασθενών ακτοπλοϊκώς διαμέσου του λιμανιού του
Κόκκινου Πύργου. «Δεν θα δεχτούμε ούτε να πάει ούτε να
γυρίσει ασθενής διαμέσου του λιμανιού του Κόκκινου Πύρ-
γου», διεμήνυσε χθες προς πάσα κατεύθυνση ο δήμαρχος
Φαιστού κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι από
την εδαφική περιφέρεια της περιοχής του δεν πρόκειται να
επιτρέψει καμία τέτοιας μορφής μετακίνηση.    Σελίδα 3

Μετά το πρώτο σοκ έρχεται... κανονικότητα  
Μετά από το πρώτο... σοκ συνέρχονται σιγά σιγά όλοι οι εμπλεκόμενοι της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης και η κατάσταση ομαλοποιείται. Σύγχρονη διδασκαλία γίνεται ήδη στα λύκεια, στα δημοτικά, οι
εκπαιδευτικοί ανεβάζουν διαρκώς υλικό και είναι σε επαφή με τους γονείς και τους μαθητές τους.  Χθες
έγινε τηλεδιάσκεψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στην οποία συμμετείχαν οι περιφερειακοί
διευθυντές εκπαίδευσης, οι διευθυντές πρωτοβάθμιας, ο διευθυντές δημοτικών και τα μέλη των ομά-
δων υποστήριξης από την Κρήτη, τη Θεσσαλία και τα Ιόνια, εκτός από τη Ζάκυνθο.        Σελίδα 8

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Εργοδότες απαιτούν
να πάρουν τα... 
800 ευρώ!  
Είναι πλέον θέμα ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας... Στην κρίση της πανδημίας που
έχει γονατίσει την αγορά εργασίας, κάποιοι εργοδότες και
στο Ηράκλειο βρίσκουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν
τους εργαζόμενούς τους. Ούτε λίγο ούτε πολύ, απαιτούν
να λάβουν εκείνοι το επίδομα των 800 ευρώ που προορί-
ζεται για τους υπαλλήλους τους.  Το παραπάνω καταγγέλλει
στην “Π” ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου,
κ. Στέλιος Βοργιάς, ο οποίος είναι σε συνεχή επικοινωνία
με εργαζόμενους που είναι σε απελπισία αλλά και αρμόδιες
υπηρεσίες, για να ενταχθούν και άλλες κατηγορίες υπαλλή-
λων σε ευνοϊκές ρυθμίσεις.   Σελίδα 10

Κανονικά το Άγιο Φως
στην Ελλάδα  Σελίδα 12

«Δεν είμαστε στην αρχή του τέλους. Είμαστε στο τέλος της αρχής» τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας πως τα δύσκολα είναι μπροστά μας με τη σημασία του Απριλίου να είναι καθοριστική.  Σύμ-
φωνος με την κρισιμότητα του Απριλίου ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συντάχθηκε και με την πρόταση για έκδοση
ευρωπαϊκού ομολόγου αντιμετώπισης του κοροναϊού.  Στην ανάγκη ενός σχεδίου Μάρσαλ αναφέρθηκε η Φώφη Γεννηματά.
Στήριξη αγροτών και επιχειρηματιών ζήτησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ επιτέθηκε
ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Σελίδα 7

ΦΡ. ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ

“Οι ασθενείς 
με καρδιακό πρόβλημα
να έρχονται 
στο νοσοκομείο”  

“Οι ασθενείς που αντιμετωπίζουν οξύ καρδιολογικό πρό-
βλημα είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συνεχίσουν να
προσέρχονται στο νοσοκομείο και όχι να παραμένουν
σπίτι τους, γιατί διαφορετικά θα θέτουν τη ζωή τους σε
κίνδυνο”. Αυτό λέει στην “Π” ο καθηγητής  Καρδιολογίας
και διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ
Φραγκίσκος Παρθενάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο φόβος
του κοροναϊού δεν πρέπει να τους εμποδίζει να επισκέ-
πτονται τα ΤΕΠ. Σελίδα 5

ΠΟΥ 

Ο κοροναϊός πλήττει
και τους νέους!  
Ο κοροναϊός δεν
πλήττει μόνο τους
ηλικιωμένους, κιν-
δυνεύουν και οι
νέοι αφού υπάρ-
χουν θύματα παι-
διά και έφηβοι,
σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας. “Η
ιδέα ότι κινδυνεύουν μόνο οι ηλικιωμένοι είναι εσφαλ-
μένη” δήλωσε ο Γ.Γ. του ΠΟΥ.     Σελίδα 4

ΜΕΘ

Καλά νέα
για τις 2 γυναίκες  
Επιστρέφει στο σπίτι
της μετά από νοση-
λεία 2 εβδομάδων
στο νοσοκομείο
Αγίου Νικολάου η
52χρονη γυναίκα
από τη Σητεία που
προσβλήθηκε από
κοροναϊό. Η  γυ-
ναίκα είναι πλέον
πολύ καλά και μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη ζωή της
απόλυτα υγιής. Καλύτερα είναι και η 63χρονη από την Αρ-
γεντινή που νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο.  Σελίδα 4
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Φαρμακεια

κΛιΝικεσ
Εφημερεύει το Βενιζέλειο, Τηλ. 2810-368000

ΒοΥΛκαΝιΖαΤερ
Χειμωνίτης Νίκος, λεωφ. Στέλιου Καζαντζίδη, τηλ. 2810 344409.

Από 22.00 έως 8.30 π.μ. (όλη τη νύχτα)
Καρυωτάκη Ε., λεωφόρος Ιωνίας 86, τηλ. 2810322108.
Ανοικτά από 8.30 εως 21.00
Κλαψινάκη-Βλάχου Μ., πλατεία Ατσαλένιου 13, τηλ. 2810 238604.
Ταβλαδωράκης Ι.-Σταματάκη Ε., Κονίτσης 32, πλησίον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
Πόρου, τηλ. 2810 242088.
Μπουραντά Α., Κυδωνίας 10, ευθεία κάτω από τον ΟΤΕ, τηλ. 2810 225567.
Ορφανουδάκης Χ., Γ. Γεωργιάδη 55, Κομμένο Μπεντένι, τηλ. 2810
211451.
Φουκάκη Μαρία, τέρμα Θερίσου 147, 2810 317810
Καβουσανού Αρτ., Αγίου Μηνά 9, δίπλα στο ΙΚΑ Αγ. Μηνά, τηλ. 2810
220777.
Τσαπαρίδου Α.-Τσαπαρίδου Μ., Παπαναστασίου 131, έναντι Σαβοϊδάκη,
τηλ. 2810 210976.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ (1946-1964)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ (1964-2007)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ A. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ

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

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

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

FAX: 2810 258161

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

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

e-mail: patris@patris.gr

TΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1€, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 0,80 €

O καιροσ σημερα...
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«Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί
απ’ τη ζωή όταν λείπω». 
Είναι ένας από τους στίχους που σπάνια άκουγα και σπάνια
θυμάμαι να μου άρεσε. Όχι γιατί δεν ήταν όμορφος, απλώς
γιατί η αντίληψή μου περί στίχων ήταν ίσως πιο μακριά από
αυτόν. 
Τώρα όμως, πατώντας στα κομπιούτερ
γράμματα, μετά από... (δεν μετράω τις
ημέρες γιατί δεν μου αρέσει να
μπαίνω μέσα σε ιδιότυπες συνθήκες
εγκλεισμού), έχω διαπιστώσει πως έχω
βρει έναν δικό μου «κήπο» για όσο
λείπω από τη ζωή. 
Αυτός ο κήπος, άλλοτε έχει λιακάδα κι άλλοτε συννεφιά. Άλλοτε
θόρυβο από πουλιά κι άλλοτε θόρυβο από μηχανές που
συνδέονται με δεκάδες καλώδια για να φθάσουν ως τον
ουρανό. Σχεδόν ποτέ δεν έχει μουσική, αλλά πάντα έχει μια
διαφορετική κρυψώνα για έναν ήλιο σιωπηλό, που είναι
πρόθυμος να κρατήσει παρέα, φέρνοντας μαζί με τις
ακτίνες του εικόνες από μαργαρίτες κι ευωδίες από ανθούς
πορτοκαλιάς σε ένα Πάσχα που δε μοιάζει με κανένα.
Βλέπω το πράσινο στον κήπο κι ηρεμώ. Ηρεμώ και
θυμάμαι αυτή την αυτόματη γραφή που έμαθα παιδί
και ξέχασα μεγάλος. Μα τώρα θέλω να τη βρω
ξανά. Είναι μια άμυνα κι αυτή - όσο να πεις - στο
τίποτα που παρουσιάζεται πολύ, μα παραμένει

τίποτα αφού δεν αγγίζει το μυαλό.
Μια Ατλαντίδα καθρεπτίζεται μπροστά μου, όσο τ’ ασθενοφόρα
μοιάζουν με φωτισμένα άρματα και τα καμιόνια τρικολόρε
έχουν την οσμή του θανάτου. 
Δεν φοβάμαι. Και δεν ανησυχώ. Δεν ανησυχώ, όσο ακόμα

μπορώ να γράφω και να εκπαιδεύω το
μυαλό σαν νεοπίθηκο που ανακαλύπτει
νόημα διαφορετικό σε λέξεις οι οποίες
δύσκολα μπορούν να ερμηνευθούν. 
Μπορεί όλο αυτό τελικά να με
πικραίνει. Ή να με κάνει να πιστεύω
πως η ζωή έξω από τον κήπο, ήταν

τελικά τόσο άθλια όσο πίστευα πως είναι. Κι όμως αυτή η
αθλιότητα με χαϊδεύει προκαλώντας με να την ανακαλύψω ξανά
και μοιάζει με χελιδόνι που θα έρθει μαζί με την άνοιξη. 
Ξέρω πως η άνοιξη δεν αργεί, ακόμα κι αν αργήσει έναν αιώνα.
Ξέρω πως ο χρόνος δεν θα βρει το γιατρικό. Γιατί το γιατρικό
δεν βρίσκεται στον χρόνο. Βρίσκεται στην αντίληψη που

υπάρχει για το όλο που επιμερίζεται σε κομμάτια μέσω
κοινωνικών συμβάσεων. 
Ξέρω καλά επίσης πως όλες αυτές οι λέξεις που
τριγυρνούν πάνω στο χαρτί μοιάζουν με παραλήρημα
που κάποιοι αυθαίρετα μπορούν και να ονομάσουν
χάσιμο του νου. Αυτό το παραλήρημα ωστόσο είναι που

μας έλειψε. Και μέσα στην υπεραπλούστευση
χάσαμε το τώρα. Που κυνηγάμε για να το
προφτάσουμε κάπου στο αύριο.  

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ο κήπος και το χαμένο τώρα μες στο αύριο 

Του Γιάννη Ζωράκη

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ενός παράκτιου γερμανικού Α/Α πυροβόλου των 88mm.  Κρήτη 1942 (Πηγή ebay.WWII Archives)
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KPHTIKA

O.. Επικρητικός

ΚΑΛΗΜΕΡΑ, καλή δύναμη σε όλους. Εί-
μαστε προ των πυλών για την τελική ευθεία
μιας περιόδου που θα κρίνει πολλά. Χρει-
άζεται υπομονή και πειθαρχία.
ΤΙ ΖΟΥΜΕ όμως… Στις 26 Μαϊου λέει θα

γιορτάσουμε το Πάσχα!
ΤΟ ΠΙΟ ωραίο που διάβασα σήμερα: Κά-

νουν με τον εγκλεισμό μεγάλη ζημιά στην
οικονομία και θα φύγουν οι νέοι μας στο...
εξωτερικό!
ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ η Αμερική δεν είχε κατηγο-

ρήσει τόσο καθαρά το Πεκίνο πως ψεύδεται
για τους απολογισμούς που δημοσιοποιεί.
Τώρα το κάνουν ανοιχτά και λένε ότι και
απέκρυψαν στοιχεία και τον κίνδυνο.
ΤΩΡΑ ΤΟ κάνει ανοιχτά και απροκάλυ-

πτα. Κάτι μεγάλο παίζεται από πίσω.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ και μάλλον συναινετική

η συζήτηση στη Βουλή. «Πήραμε αυστηρά
και πρωτόγνωρα μέτρα, με συνέπειες στην
καθημερινότητα των πολιτών και σοβαρές
επιβαρύνσεις στην οικονομία. Η κοινωνία
στήριξε αυτά τα μέτρα. Δεν έκρυψα ποτέ
την επιλογή μου: Καθήκον μου είναι η υγεία
των Ελλήνων. Και πυξίδα, οι οδηγίες των ει-
δικών και των γιατρών» είπε ο Μητσοτάκης.
ΜΕ διάθεση συναίνεσης και αντιπολίτευ-

σης ταυτόχρονα ο Τσίπρας. Κάπως καλύ-
τερο το κλίμα, αλλά για πόσο;
ΜΙΛΩΝΤΑΣ στο CNN o κ. Μητσοτάκης

στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το κρά-
τος προχώρησε γρήγορα στο ψηφιακό του
μέλλον, επισημαίνοντας ότι «η κρίση είναι,
επίσης, ευκαιρία για το ελληνικό κράτος να
αγκαλιάσει την ψηφιακή εποχή με πιο γρή-
γορο ρυθμό». Σωστά, αλλά αυτό έπρεπε να
είναι και μια αυτοκριτική για το πολιτικό σύ-
στημα. 
Ο,ΤΙ δεν έγινε δεκαετίες για τον εκσυγ-

χρονισμό του συστήματος έγινε μέσα σε λί-
γες μέρες; Άρα μπορούσε. Άρα κάποιοι δεν
ήθελαν!
ΠΟΛΛΟΙ έκαναν λόγο για… πολιτική και

ανθρώπινη  τσιγκουνιά  του  ΚΚΕ  που  δεν
ήταν  τόσο  θερμό  με  τον  Μανόλη  Γλέζο
τώρα που έφυγε από τη ζωή.
ΜΕΓΑΛΟ το κάτω διστηλάκι που προσέ-

φερε ο «Ριζοσπάστης» για το θάνατο του
Μανόλη Γλέζου. Για κάποιον που έφυγε από
το κόμμα ήταν υπέρβαση της εφημερίδας
ένα τόσο μεγάλο αφιέρωμα. Μην είμαστε
άδικοι λοιπόν.
ΚΑΙ Η ύβρις που διέπραξε ο ανεκδιήγη-

τος Μπαλαούρας να ποζάρει χαμογελαστός
δίπλα στον ετοιμοθάνατο Γλέζο είναι πρω-
τοφανής. Η συγγνώμη του δε μπορεί να γί-
νει αποδεκτή, αλλά θα ήταν καλύτερη πριν
τις αντιδράσεις.

Κριός: Ο έντονος συναισθηματισμός σας και η
στροφή προς το σπίτι και την οικογένεια, είναι τα
χαρακτηριστικά που σας επηρεάζουν σήμερα. Τυ-
χεροί αριθμοί: 17,8,9. 
Ταύρος: Υπάρχει κινητικότητα κυρίως επικοινω-
νιακή, στον χώρο των επαγγελματικών σας σχεδίων,
ενώ καλό είναι να αποφύγετε τις σοβαρές αποφά-
σεις. Τυχεροί αριθμοί: 18,9,8,10. 
Δίδυμοι: Νιώθετε ευθυμία σήμερα, ενώ εκδηλώνετε
τα αισθήματά σας με ζεστασιά και ευαισθησία
προς τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Τυχεροί αριθ-
μοί: 19,10,1,11,8. 
Καρκίνος: Εγκαινιάζετε μία νέα περίοδο σημαντι-
κών εξελίξεων σε θέματα που αφορούν την κα-
ριέρα σας, με νέες επιθυμίες να γεννιούνται μέσα
σας.
Τυχεροί αριθμοί: 20,11,2,8,12. 
Λέων: Η επαγγελματική σας επιτυχία είναι δεδο-
μένη, έστω και αν αυτό τον καιρό θα κάνετε κάποιες
θυσίες για να μπορέσετε να πετύχετε. Τυχεροί αριθ-
μοί: 21,12,3,13,8. 
Παρθένος: Ασχολείστε με τα επαγγελματικά σας,
ενώ στα οικονομικά σας μπορώ να πω ότι θα βρε-
θείτε κερδισμένοι, αρκεί να μην παρασυρθείτε σε
σπατάλες. Τυχεροί αριθμοί: 22,13,4,8,14. 
Ζυγός: Προσέξτε τις οικογενειακές ευθύνες και
υποχρεώσεις που είναι φανερό ότι σας ζορίζουν
σημαντικά. Τα θετικά νέα έρχονται για τα οικονομικά
σας.  Τυχεροί αριθμοί: 23,14,5,15,8. 
Σκορπιός: Βελτιώνονται αισθητά οι συνθήκες στις
σχέσεις σας και θα μπορέσετε να αναθερμάνετε το
κλίμα στη συντροφική σας ζωή. Τυχεροί αριθμοί:
24,15,6,8,16. 
Τοξότης: Αν έχετε ήδη επενδύσει σε κάποιο πρό-
σωπο συναισθηματικά, σήμερα ξέρετε και έχετε τον
τρόπο για να το γοητεύσετε.  Τυχεροί αριθμοί:
25,16,7,17,8. 
Αιγόκερως: Στην καριέρα, σας εμποδίζουν στην
απόδοση σας οι αργοί ρυθμοί καθώς και η τάση
σας για αναποφασιστικότητα. Λιγοστεύτε τα έξοδά
σας. Τυχεροί αριθμοί: 17,8,9. 
Υδροχόος: Οικονομικά, μία αρκετά καλή λύση έρ-
χεται και σας βγάζει από το άγχος, για τα ζητήματα
της καθημερινότητας που είχατε. Τυχεροί αριθμοί:
18,9,10,8. 
Ιχθύς: Μέσω δύσκολων συγκυριών θα καταφέρετε
να βρεθείτε κερδισμένοι. Στα οικονομικά σας για
την ώρα είστε λίγο πιεσμένοι. Τυχεροί αριθμοί:
19,10,1,9. 

E-mail: eleni.astro70@gmail.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΝΔΟ-
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

ΒΙΑ
ΣΤΗΡΙΞΟΥ ΣΕ ΜΑΣ

ΓΡΑΜΜΗ SOS
801 11 16000

2, 9, 12, 14, 25,  14

5+1 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
4+1 15 2.500,00
4 78 50,00
3+1 280 50,00
3 4.244 2,00
2+1 2.658 2,00
1+1 10.327 1,50

H άνοιξη δεν αργεί, ακόμα κι αν
αργήσει έναν αιώνα.  Ξέρω πως ο

χρόνος δεν θα βρει το γιατρικό. Γιατί
το γιατρικό δεν βρίσκεται στο χρόνο. 

Ακάθιστος Ύμνος
ανατολή 7.05 • δύση 19.50
σελήνη εννέα ημερών

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: 1770... 
Γεννιέται ο Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης, ηγέτης 
της Ελληνικής
Επανάστασης.

MEΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ-

θρο 1369    του Αστικού Κώδικα ότι: 

Ο Ματθαίος Σαϊτάκης του
Ιωάννη και της Παρασκευής, το
γένος  Σερμπέζη  γεννηθείς  εις
Αθήνα  Αττικής,  κάτοικος Ηρα-

κλείου,  και  η  Ευταλία  Μιχα-
λάκη του  Παντελεήμονος  και

της Φλουρίας, το γένος Σταυρα-

κάκη, γεννηθείσα εις Ηράκλειο,

κάτοικος  Γαζίου,  πρόκειται  να

παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει

στο Ηράκλειο.

EΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ
ΔΕΗΣΗ

Πέρασαν σαράντα ημέρες που έφυγε
από κοντά μας ο αγαπημένος μας σύζυ-
γος, πατέρας και παππούς 

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)

Αντί μνημοσύνου στον Ιερό Μητροπολι-
τικό Ναό Αγίου Μηνά την Κυριακή 5

Απριλίου 2020 τελούμε δέηση στη μνήμη του στον οικογενειακό
μας τάφο στο Παλαιό Κοιμητήριο Αγίου Κωνσταντίνου.
Η σύζυγος: Στρατάκη Ελισάβετ.
Τα παιδιά: Στρατάκη Πόπη και Φραγκιαδουλάκης Ιωάννης,
Στρατάκη Εμμανουέλα και Χριστοφοράκης Γεώργιος.
Η αδελφή: Μεσσαριτάκη Μαρίκα.
Τα εγγόνια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

Σεβόμενοι τις αποφάσεις της πολιτείας
για την προστασία της δημόσιας υγείας
αποφασίσαμε τη ματαίωση του ετήσιου
μνημοσύνου (που θα πραγματοποιούν-
ταν  στο Μοχό στις 5/4/2020), του αγαπη-
μένου μας πατέρα, αδελφού και θείου 

ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

Στη μνήμη του θα διατεθεί χρηματικό ποσό για κοινωφελείς σκο-
πούς.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο πένθος μας.

Η οικογένειά του

Περίληψη: Ανακοίνωση Διακοπής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών και χωριών ότι, για να
εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει δια-
κοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως παρακάτω:
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/4/2020
08:00-10:00 Στο Δ. Γόρτυνας στα χωριά Πύργος, Χάρακας, Δωράκι, Πρινιάς,
Μουρνιά, Αμύγδαλος, Παράνυμφοι, Τρεις εκκλησιές, Αγ. Φωτιά, Στέρνες, Πα-
ναγιά, Διονύσι και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω χω-
ριών.
Αν    οι   εργασίες τελειώσουν   νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από

το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Για το λόγο αυτό οι
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ  Α.Ε. πρέπει να θεωρούνται
ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προ-
σέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου μας ακόμα και αν βρίσκον-
ται καταγής.
Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι 100% θυγατρική εταιρία της ΔΕΗ ΑΕ που διαχειρίζεται το
Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι πληροφορίες για τις προγραμματισμένες δια-
κοπές   αναρτώνται καθημερινά στο site του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr.

Παύλος Βαρδουλάκης
Διευθυντής Περιοχής Ηρακλείου

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ηράκλειο 21-02-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
Με την αριθμ, 1045/20-12-2020

πράξη μας (ΑΔΑ: ΩΦΕ40Ρ1Θ-Τ94), η
οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία
του άρθρου 14 Ν, 998/79, «Περί προ-
στασίας των δασών και δασικών εν γέ-
νει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/
1979), μετά από αίτηση των Levente
Szecsi του Janos και της Dora Szecsi
του Szegletes η έκταση εμβαδού
5.712,97 τ.μ,, που βρίσκεται στη θέση
«Σκάλα» εκτός ορίων οίκισμού Χόν-
δρου, κτηματικής περιφέρειας Κοινό-
τητας Χόνδρου, Δήμου Βιάννου, της
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου,
χαρακτηρίσθηκε ως μη δασικού χαρα-
κτήρα, μη υπαγόμενη στις διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας, κατά την έν-
νοια των παρ. 6α & 6β, του άρθρ. 3 του
Ν. 998/79, όπως ισχύει.

Η πράξη αυτή, με την οποία δεν θί-
γονται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα
του Δημοσίου ή Ιδιωτών και δεν αποτε-
λεί στοιχείο απόδειξης·ιδιωτικών εμ-
πράγματων δικαιωμάτων, εστάλη στον
οικείο Δήμο Βιάννου προκειμένου να
αναρτηθεί επί (1) ένα μήνα στον πί-

νακα ανακοινώσεων της Κοινότητας
Χόνδρου, προς γνώση παντός έχοντος
έννομο συμφέρον για την υποβολή αν-
τιρρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14
Ν,998/79 και αναρτήθηκε στον ειδικό
για το σκοπό αυτό διαδικτυακό τόπο
(http:/dp.ypeka.gr).

Κατά της παραπάνω πράξης μας,
επιτρέπονται αντιρρήσεις της Συντονί-
στριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης ατελώς, καθώς και κάθε φυσι-
κού ή νομικού προσώπου, που έχει έν-
νομο συμφέρον κατόπιν καταβολής
παραβόλου, ενώπιον της κατά το άρ-
θρο 10 παρ. 3 Ν.998/79 όπως αντικα-
ταστάθηκε με το αρθρ. 24 Ν.
4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/04-12-2015} Τε-
χνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρή-
σεων. Το ανωτέρω παράβολο κατατί-
θεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου
στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας
Δασών και το ύψος του οποίου καθορί-
ζεται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ
117679/7182/11 -12-2014 [ΦΕΚ
3473/Β/2014].

Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός
προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από
της επίδοσης και κοινοποίησής της ή,
σε κάθε άλλη περίπτωση, από την
ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό
τόπο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό δια-
γωνισμό, για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης χώρων του Κρατικού Αε-
ρολιμένα Ηρακλείου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (ΚΑΗΚ) για την λειτουργία εκμετάλ-
λευσης διαφημιστικής προβολής για τρία (3) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα από
11.30 π.μ. έως 12.00 μ.μ. στα γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου
«Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».

Πληροφορίες και όροι διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Διοικητικού - Οι-
κονομικού του ΚΑΗΚ καθημερινά από 08:00 έως 14:00, τηλ. 2810397115, κα-
θώς και από το Τμήμα Οικονομικών Εκμεταλλεύσεων και Προσόδων (Γ) της Δι-
εύθυνσης Οικονομικού και Εφοδιασμού της ΥΠΑ καθημερινά από 09:00 έως
14:00, τηλ. 210 8916293.

Ο Αερολιμενάρχης
κ.α.α.

X. Ρέππας

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

Ας κάνουμε χρέος ζωής
όλοι μας

την προσπάθεια
αυτή!!!
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Κομμένα και τα μπάνια
Απαγόρευση στο κολύμπι και άλλων

δραστηριοτήτων στη θάλασσα ανακοίνωσε
το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Σε σχε-
τική ανακοίνωση αναφέρεται:

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης σοβαρού κιν-
δύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται
στη μείωση του κινδύνου διασποράς του
κοροναϊού COVID-19, γνωρίζεται ότι δρα-

στηριότητες όπως λήψη θαλάσσιου λου-
τρού (κολύμπι), χρήση ιδιωτικών θαλασ-
σίων μέσων αναψυχής και υποβρύχια αλι-
εία, δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της
παραγράφου 2 του άρθρου-πρώτου της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) με
αριθμό Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22-3-2020
(Β΄986) και ως εκ τούτου απαγορεύονται.»

Ά
μεση ήταν, σύμφωνα
με πληροφορίες, η αν-
ταπόκριση ιδιοκτητών
ιδιωτικών σκαφών να
θέσουν τα σκάφη και

τους εαυτούς τους για διακομιδές
ασθενών με κοροναϊό σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν σκάφη του Λιμε-
νικού Σώματος να το πράξουν. Στον
νομό Ηρακλείου σε βορρά και νότο
ανταποκρίθηκαν μέχρι χθες θετικά
εφτά ιδιοκτήτες σκαφών μετά από τη
γνωστοποίηση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου. Επίσης θετική
ήταν η ανταπόκριση και στην υπό-
λοιπη Κρήτη και συγκεκριμένα θε-
τικά ανταποκρίθηκαν οχτώ ιδιοκτή-
τες ιδιωτικών σκαφών στα Χανιά,
τρεις στο Ρέθυμνο, πέντε στη Σητεία
και δύο στην Ιεράπετρα. «Πρόκειται
για προληπτικά μέτρα που λαμβά-
νονται» τονίζουν στελέχη του Λ.Σ.
και σημειώνουν ότι πρόκειται για μια
διαταγή που εκδόθηκε χωρίς να ση-
μαίνει ότι θα υπάρξει αναγκαστικά η
ανάγκη για τη χρήση αυτών των
σκαφών. 

Σε δεύτερη πάντως φάση τονίζεται
μέσα από την ΠΝΠ ότι προβλέπεται
ακόμα και η επίταξη σκαφών εάν
υπάρξει ανάγκη.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου αναφέρει:

«Για χρονικό διάστημα τεσσάρων
(4) μηνών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας και εφόσον εξακολου-
θεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
από τη διάδοση του κοροναϊού CO-
VID-19, σε γεωγραφικές περιοχές
της Επικράτειας, στις οποίες δεν εί-
ναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών
διακομιδής ή μεταφοράς ασθενών
που πάσχουν από κοροναϊό COVID-
19, για την πληρέστερη και αμεσό-
τερη υγειονομική τους φροντίδα σε
νοσοκομεία της ηπειρωτικής χώρας
μπορούν να εφαρμοστούν οι ακό-
λουθες διαδικασίες:

α) Να διατίθενται πλωτά σκάφη
του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής για την αντιμετώπιση
των αναγκών αυτών.

β) Να τηρείται κατάλογος από την
οικεία Λιμενική Αρχή ιδιωτικών επι-
βατηγών σκαφών και χειριστών
τους, που διατίθενται οικειοθελώς
και έχουν τη δυνατότητα να διενερ-
γήσουν τη μεταφορά μέσω θαλάσ-
σης ασθενών νοσούντων από κορο-
ναϊό COVID-19, με πρόβλεψη
αποζημίωσης ή αμοιβής για τη διε-
νέργεια της μεταφοράς. Η οικεία Λι-
μενική Αρχή συντάσσει τον σχετικό
κατάλογο, τον οποίο παραδίδει στη
Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και
στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας,
που αναλαμβάνει την ευθύνη της
διακομιδής των ασθενών.

γ) Εφόσον δεν υφίσταται οικειοθε-
λώς προσφερόμενο ιδιωτικό πλωτό
μέσο για μεταφορά δια θαλάσσης
ασθενών νοσούντων από κοροναϊό
COVID-19, ή, εφόσον δεν καλύπτον-
ται οι ανάγκες για τη μεταφορά

ασθενών από τα οικειοθελώς προ-
σφερόμενα ιδιωτικά πλωτά μέσα,
ενόψει του πλήθους και της αυξημέ-
νης συχνότητας περιστατικών μετα-
φοράς δια θαλάσσης ασθενών στη
συγκεκριμένη περιοχή, ή και ενόψει
των ειδικών αναγκών διενέργειας
των μεταφορών αυτών όλο το εικο-
σιτετράωρο, μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί από την οικεία Λιμενική
Αρχή επίταξη ιδιωτικού σκάφους
από τα εγγεγραμμένα στον κατά-
λογο κατάλληλων προς διακομιδή
σκαφών. 

Στην περίπτωση που συμβεί αυτό
καταβάλλεται αποζημίωση χρήσης
για την επίταξη του ιδιωτικού σκά-
φους. 2. Κατά τη διάρκεια της επίτα-
ξης η διαχείριση του σκάφους και η
διάθεσή του προσωπικού του, κα-
θώς και η κατοχή του τελούν υπό την
ευθύνη της οικείας Λιμενικής Αρχής
ή της Λιμενικής Αρχής της περιφέ-
ρειας ελλιμενισμού του επιτασσόμε-
νου σκάφους. Ιδίως σε περιοχές στις
οποίες παρατηρείται αυξημένη
ανάγκη κάλυψης διακομιδών και με-

ταφοράς ασθενών, η επίταξη διενερ-
γείται για ελάχιστο χρονικό διά-
στημα τριών (3) μηνών.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Υγείας και Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από
την έναρξη ισχύος της απόφασης
της παρ. 1, καθορίζονται η διαδικα-
σία για την επίταξη ιδιωτικών σκα-
φών από τις Λιμενικές Αρχές, καθώς
και η αμοιβή για τη χρήση των οι-
κειοθελώς καταχωρούμενων στον
κατάλογο ιδιωτικών σκαφών και των
επιταχθέντων σκαφών.

Με την ίδια απόφαση προβλέπον-
ται οι αναγκαίες πιστώσεις για την
κάλυψη των ποσών αμοιβής χρήσης
και αποζημίωσης παρεχόμενων υπη-
ρεσιών. Σε περίπτωση άπρακτης πα-
ρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, η
επίταξη αίρεται αυτοδικαίως. Η απο-
ζημίωση οφείλεται για το χρονικό
διάστημα της επίταξης και καταβάλ-
λεται εφάπαξ μετά από τη λήξη της
επίταξης ή ανά δίμηνο, αν η επίταξη
παρατείνεται πέραν του διμήνου».

Τον Ιούνιο αντί τον Μάιο
θα παρουσιαστούν 
οι στρατεύσιμοι

Νέα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του κοροναϊού ανακοί-
νωσε  το ΓΕΕΘΑ, ενώ συνεχίζεται η στελέχωση νοσοκομείων και
Κέντρων Υγείας με ιατρούς νοσηλευτές και σπουδαστές των Ενό-
πλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα, μετατίθενται για το πρώτο 15νθή-
μερο του Ιουνίου οι ημερομηνίες κατάταξης των στρατευσίμων
στον Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία με τη 2020 Γ’
ΕΣΣΟ και στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2020 Β’ ΕΣΣΟ, κατά την
κρίση των οικείων Γενικών Επιτελείων.

Οι συγκεκριμένες προσκλήσεις για κατάταξη θα απευθύνονταν
τον Μάιο. Την ημέρα κατατάξεως των στρατευσίμων όλων των
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, θα διανέμεται κουτί που θα πε-
ριέχει αντισηπτικό, μάσκες, γάντια και οδηγίες, σε υλοποίηση των
μέτρων προστασίας του στρατιωτικού προσωπικού έναντι της παν-
δημίας, το οποίο κατασκευάζεται και συσκευάζεται με μέριμνα του
ΓΕΣ. Η έναρξη της παραθεριστικής περιόδου των ΚΑΑΥ, ΘΑΝ και
ΚΕΔΑ θα επανακαθορισθεί από την 15 Ιουνίου 2020 και αργότερα,
ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. 

Με κλεμμένη μηχανή αλλά και με τη δική
του στην οποία είχε αφαιρέσει την πινακίδα
διέπραττε  τις αρπαγές τσαντών ένας 34χρο-
νος Ηρακλειώτης, ο οποίος τελικώς συνελή-
φθη από αστυνομικούς της Υ.Α Ηρακλείου.
Οι κάμερες και οι περιγραφές των θυμάτων
οδήγησαν στην ταυτότητά και στη σύλληψή
του. Ο ίδιος ομολόγησε τις πράξεις του,
αναφέροντας σύμφωνα με πληροφορίες ότι
το έκανε για οικονομικούς λόγους, ενώ σε
έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκε πο-
σότητα χασίς. 

Ο 34χρονος διέπραξε συνολικά 12 αρπα-
γές τσαντών, τις περισσότερες σε κεντρικά
σημεία του Ηρακλείου. Θύματά του ήταν
και άνδρες και γυναίκες, ενώ σε μία τουλά-
χιστον περίπτωση μια γυναίκα, η οποία αν-
τιστάθηκε, έπεσε στο έδαφος και τραυματί-
στηκε ελαφρά στο χέρι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρπα-
γές τσαντών που έκανε ξεκίνησαν το πρώτο
δεκαήμερο του περασμένου Οκτώβρη, ενώ

στις 31 Μαρτίου διέπραξε την τελευταία
«τσαντιά»

Στο δελτίο της Διεύθυνσης Αστυνομίας
για την υπόθεση αναφέρεται:

«Συνελήφθη  (01.04.2020) το πρωί, από

αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφα-
λείας Ηρακλείου, ημεδαπός και σε βάρος
του σχηματίστηκε δικογραφία για τη διά-
πραξη συνολικά 12  υποθέσεων κλοπών,
που διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή

του Ηρακλείου.
Ειδικότερα, από την διενεργηθείσα προ-

ανάκριση της ανωτέρω υπηρεσίας και την
εμπεριστατωμένη έρευνα, πρόεκυψε ότι ο
συλληφθείς κατά το χρονικό διάστημα από
07.10.2019 έως και 31.03.2020 είχε αφαι-
ρέσει δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας
ημεδαπού, την οποία χρησιμοποίησε σε
τρείς από τις έντεκα αρπαγές τσαντών που
είχε διαπράξει.

Αφαίρεσε κοσμήματα απροσδιορίστου
αξίας, το χρηματικό ποσό των 1.248 ευρώ,
οκτώ συσκευές κινητής τηλεφωνίας, διά-
φορα αντικείμενα και προσωπικά έγγραφα.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε σε βάρος του δι-
κογραφία για παραβάσεις της Νομοθεσίας
περί Ναρκωτικών ουσιών. 

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υπο-
διεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου, ενώ ο
συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Ηρακλείου»

“Τσαντάκιας” και μέσα στην καραντίνα

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Και ιδιωτικά σκάφη 
για τη μεταφορά ασθενών

Σε αναμμένα κάρβουνα ο Δήμος Φαι-
στού, με αφορμή τα σενάρια που ανατρο-
φοδοτούν την ενδεχόμενη άφιξη και νέων
ασθενών ακτοπλοϊκώς δια μέσω του λιμα-
νιού του Κόκκινου Πύργου. «Δεν θα δεθ-
τούμε ούτε να πάει ούτε να γυρίσει ασθε-
νής διαμέσου του λιμανιού του Κόκκινου
Πύργου», διεμήνυσε χθες προς πάσα κα-
τεύθυνση ο δήμαρχος Φαιστού κ. Γρηγό-
ρης Νικολιδάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι από
την εδαφική περιφέρεια της περιοχής του
δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία τέτοιας
μορφής μετακίνηση. Ο
ίδιος  με δηλώσεις του στην
«Π» τονίζει με νόημα ότι
εάν το κεντρικό κράτος ή η
Περιφέρεια Κρήτης ή
όποιος άλλος φορέας θεω-
ρεί ότι θα πρέπει να γίνει
μεταφορά ασθενή λόγω
της κρισιμότητας της κατά-
στασης της υγείας του, θα
πρέπει να αναλάβει και την
ευθύνη για την ασφαλή ορ-
γάνωση της παραλαβής
του, με τρόπο ώστε δεν θα
κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές…».   

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την αναστά-
τωση που έχει προκληθεί στο δήμο Φαι-
στού την έχει προκαλέσει η παρουσία δύο
ιταλικών κρουαζιερόπλοιων νότια της Κρή-
της που πλέουν στα διεθνή χωρικά ύδατα
και βρίσκονται σε ευθεία γραμμή από το
λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. «Εδώ και δύο
μέρες παρακολουθούμε σχολαστικά τις κι-
νήσεις των κρουαζιερόπλοιων τα οποία με-
τακινούνται πότε δύο ώρες αριστερά πότε
δύο ώρες δεξιά. Αλλά βρίσκονται σταθερά
στο ίδιο σημείο. Αυτό είναι το ένα δεδο-
μένο. Το άλλο στοιχείο που συνεκτιμούμε
συνδέεται με την Πράξη Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου με την οποία καλούνται όσοι
έχουν ιδιωτικά σκάφη να δηλώσουν τις

προθέσεις τους σε σχέση με το αν προτί-
θενται να αναλάβουν τη μεταφορά ασθε-
νών με κοροναϊό από διερχόμενα πλοία
και να τους μεταφέρουν στην ξηρά». Σύμ-
φωνα με τον κ. Νικολιδάκη, «υπάρχουν
ήδη τρεις ιδιώτες από την περιοχή, οι
οποίοι έχουν δηλώσει την προθυμία τους
να αναλάβουν την ευθύνη αυτή. Σε όλα
αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και μια
εγκύκλιο την οποία έχουν παραλάβει τα λι-
μεναρχεία να βρίσκονται σε ετοιμότητα για
τον ίδιο λόγο. Άρα όλα αυτά συνδυαστικά

δίνουν μια εικόνα τροφο-
δοτεί την αγωνία μιας ενδε-
χόμενης άφιξης και νέων
ασθενών». 

Ο κ. Νικολιδάκης δεν
κρύβει τη σφοδρή δυσαρέ-
σκειά του σε σχέση με τη
διαχείριση που έγινε την
προηγούμενη φορά με τη
μεταφορά ασθενούς για
την οποία, όπως τονίζει, δί-
δονταν διαβεβαιώσεις ότι
δεν πάσχει από κοροναϊό
αλλά από βρογχοπνευμο-

νία και στην πορεία τα πράγματα ανατρά-
πηκαν. Όπως ο ίδιος σημειώνει,  το γεγο-
νός αυτό έχει προκαλέσει αναστάτωση
στην κοινή γνώμη, που φοβάται και ζητά
από τον Δήμο να την προστατεύσει… Πα-
ράλληλα σημειώνει ότι εδώ εγείρονται και
μια σειρά ερωτήματα τα οποία μένει να
απαντηθούν για να δούμε εάν τελικά το ια-
τρικό νοσηλευτικό και υγειονομικό δυνα-
μικό μπορεί να διαχειριστεί το βάρος τέ-
τοιων αφίξεων σε περίπτωση που η
πανδημία έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζει
μεγαλύτερη διασπορά στο νησί. Τίθενται
δηλαδή μείζονα ζητήματα σε σχέση με τις
δυνατότητες του συστήματος υγείας να αν-
τέξει και να διαχειριστεί το τεράστιο βάρος
που καλείται να φέρει σε πέρας. 

ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΔΡΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

“Δεν θα δεχθούμε ασθενείς από
το λιμάνι του Κόκκινου Πύργου”

Ο δήμαρχος Φαιστού 
κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης

ΣΧΕΔΟΝ ΤΑ ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΑΝ ΠΕΤΣΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Πρόσθετα μέτρα για να «ελεγχθεί» η πασχαλινή έξοδος
Με το καρότο και το μαστίγιο, η

κυβέρνηση μας προϊδεάζει ότι το
επόμενο διάστημα τα μέτρα θα γί-
νουν πολύ πιο αυστηρά. Από τη
μία, οι πολίτες επιβραβεύονται
επειδή συμμορφώνονται με τα νέα
δεδομένα και από την άλλη, χτυ-
πούν καμπανάκια ότι τα λουριά θα
σφίξουν και άλλο!

Ενόψει Πάσχα και προκειμένου
να ελεγχθεί η μαζική έξοδος εκδρο-
μέων, η κυβέρνηση σκέφτεται να
αξιοποιήσει τις φορολογικές δηλώ-
σεις που αποδεικνύουν τον μόνιμο
τόπο κατοικίας των πολιτών.

Το συγκεκριμένο μέτρο που ήδη
εφαρμόζεται για την μετακίνηση
στα νησιά είναι ένα από τα ισχυρό-
τερα σενάρια που έχουν πέσει στο
τραπέζι και επεξεργάζεται ο πρωθυ-

πουργός, καθώς η περίοδος του
Πάσχα θα αποτελέσει ένα μεγάλο
κρας τεστ στην προσπάθεια ανα-
χαίτισης του κοροναϊού . 

Παράλληλα, βέβαιη πρέπει να
θεωρείται η ενίσχυση των μέτρων
αστυνόμευσης, αλλά και η ενεργο-
ποίηση του χρονικού περιορισμού
στις μετακινήσεις και του πλαφόν
στη συχνότητα που μπορεί κάποιος
να βρεθεί εκτός σπιτιού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Στέλιος Πέτσας, επιβεβαίωσε ότι η
κυβέρνηση εξετάζει περιορισμό
στην ώρα που μπορεί κάποιος να
μετακινείται εκτός σπιτιού «δηλαδή
να υπάρχει ένα δίωρο, ένα τρίωρο
για μία συγκεκριμένη μετακίνηση,
και ένας άλλος περιορισμός που
μπορεί να μπει είναι ότι δεν μπορεί

να βγαίνει κανείς για περισσότερες
από 1-2 φορές για συγκεκριμένες
αιτίες». «Οι συνεπείς δεν είναι κο-
ρόιδα. Θα πρέπει όλοι να μένουμε
στο σπίτι. Όσοι κάνουν κατάχρηση
για να είναι όλη την ημέρα έξω, θα
νιώσουν σύσφιξη των μέτρων», δή-
λωσε ο κ. Πέτσας προαναγγέλλον-
τας ανακοινώσεις για τα νέα περιο-
ριστικά μέτρα μέσα στις επόμενες
δυο με τρεις ημέρες.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, δήλωσε ότι εάν και εφό-
σον χρειαστεί τα μέτρα θα αυστη-
ροποιηθούν καθώς όπως είπε «θα
ήταν ανεπίτρεπτο αυτή τη στιγμή
να κλωτσήσουμε και να χύσουμε
την καρδάρα με το γάλα. Αυτό ση-
μαίνει ότι οι περιορισμοί που
έχουμε ήδη υλοποιήσει θα πρέπει

να εφαρμόζονται με ευλάβεια», διε-
μήνυσε ο πρωθυπουργός.

Ο υφυπουργός Πολιτικός Προ-
στασίας, κ. Χαρδαλιάς, επεσήμανε
χθες ότι θα παρθούν επιπλέον μέ-
τρα εφόσον χρειαστεί.

Ανακοίνωσε ότι η δομή της Ρι-
τσώνας μετά τον εντοπισμό κρου-
σμάτων κοροναϊού έχει τεθεί σε
υγειονομικό περιορισμό και καραν-
τίνα 14 ημερών.

Με εντολή του υπουργού Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής Νότη Μητα-
ράκη, έχει τεθεί σε καραντίνα η
δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο
στη Ριτσώνα, έπειτα το επιβεβαι-
ωμένο κρούσμα γυναίκας που νο-
σηλεύεται μετά τον τοκετό της.

Συνολικά 23 μετανάστες έχουν
βρεθεί θετικοί, ωστόσο κανείς τους

δε νοσεί. Όλα τα δείγματα του
προσωπικού της δομής βγήκαν αρ-
νητικά.  Σύμφωνα με τα νέα μέτρα
που λήφθηκαν απαγορεύεται η εί-
σοδος και η έξοδος από τη δομή
και δυνάμεις τις αστυνομίας φρου-
ρούν την περιοχή. Ο ΕΟΔΥ ενι-
σχύει, επίσης, την παρουσία του με
πρόσθετο προσωπικό.

Σχετικά με το κρούσμα στη Μύ-
κονο, είπε πως πρόκειται για

69χρονη γυναίκα και γίνεται ιχνη-
λάτιση των επαφών της.

Τόνισε, επίσης, ότι αποφασίστηκε
η αναστολή όλων των οικοδομικών
εργασιών και εργοταξίων στο νησί,
καθώς η κατάσταση κρίνεται κρί-
σιμη.

Συνίσταται, μάλιστα, στους κατοί-
κους να περιορίσουν τις μετακινή-
σεις τους και να παραμείνουν στα
σπίτια τους.

Οι παραβάσεις
στην Κρήτη

Πενήντα δύο παραβάσεις
είχε βεβαιώσει από τις 6 χθες
το πρωί μέχρι και τις 2 το με-
σημέρι η Αστυνομία σε όλη
την Κρήτη σε πολίτες που δεν
τήρησαν τα μέτρα για την κυ-
κλοφορία. 

Στο Ηράκλειο το διάστημα
αυτό βεβαιώθηκαν 14 παρα-
βάσεις, 12 στα Χανιά, 15 στο
Ρέθυμνο, 7 στο Λασίθι και 4
στο ΒΟΑΚ. 

Ο κ. Χαρδαλιάς
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ΕΡΤ1
10:00 Επικοινωνία, 12:00 Ειδήσεις,
13:00 Συνδέσεις, 15:00 Ειδήσεις,
16:00 Covid 19: Συνεχής ενημέρωση,
17:30 ΕΡΤ Ειδήσεις, 18:00 Covid 19:
Συνεχής ενημέρωση, 19:00 Ειδήσεις,
20:40 10, 22:00 Ο Μανωλιός ξανα-
χτυπά, 23:30 Ειδήσεις, 23:50 Fargo,
00:45 Bruce Springsteen: Αυτοπρο-
σώπως, 02:00 Ταξιδεύοντας με τη
Μάγια Τσόκλη, 03:30 Fargo, 04:25
Bruce Springsteen: Αυτοπροσώπως,
05:45 σαν σήμερα τον 20ο αιώνα.

ΕΡΤ2
07:00 Molang, 07:20 Λουί, 07:30 Ο
Μουκ, 07:50 Old Tom, 08:00 Η Τίλι
και οι φίλοι ρης, 08:35 Γάτος Σπιρου-
νάτος, 09:00 Του κουτιού τα παραμύ-
θια η ωραία και το τέρας, 09:30 Ο
γύρος του κόσμου με 80 βιβλία, 10:00
Μαθαίνουμε στο σπίτι, 11:00 Ροζ Πάν-
θηρας, 12:00 Το κουτάλι, 12:30
Carousel, 13:00 1.000 χρώματα του
Χρήστου, 14:00 Τα δελφινάκια του Αμ-
βρακικού, 15:00 Στα φτερά του
έρωτα, 16:00 Έξι αδελφές, 18:00 Ο
Παράδεισος των κυριών, 18:45 Εντός
Αττικής, 19:00 Ακολουθία του Ακάθι-
στου Ύμνου, 21:30 Η αυλή των χρω-
μάτων, 23:30 Η κόρη, 01:15 Φωτιά
στη θάλασσα, 02:40 Η ιστορία πίσω
από τον μύθο, 03:40 Η αυλή των χρω-
μάτων.

STAR
06:00 Αλήθειες με τη Ζήνα, 07:30
Shopping Star, 09:00 Στη φωλιά των
Κου Κου, 12:00 Αλήθειες με τη Ζήνα,
14:00 Ντετέκτιβ Μονκ, 15:00 Ειδή-
σεις, 15:50 Shopping Star, 17:30 Elif,
18:30 Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα, 18:40 Ο τροχός της τύχης,
19:50 Ειδήσεις, 21:00 Κονγκ: Η νήσος
του Κρανίου, 23:30 Ο τελευταίος κυ-
νηγός μαγισσών, 01:45 Κωδικό όνομα:
Νίνα, 04:00 The Eastwood Factor.

ΣKAΪ
06:00 Σήμερα, 10:00 Αταίριαστοι,
11:55 Newsroom, 14:00 Ειδήσεις,
15:00 Καλό Μεσημεράκι, 17:00 Ειδή-
σεις στη νοηματική γλώσσα, 17:15
Εξελίξεις LIVE, 19:50 Ειδήσεις, 21:30
Ο γάμος του καλύτερου μου φίλου,
00:00 After Dark, 01:00 Deadly
Women, 02:00 Οριακές διαπραγμα-
τεύσεις, 04:30 Αταίριαστοι.

OPEN BEYOND
09:50 Ευτυχείτε, 13:00 Ειδήσεις,
14:00 Μεσημέρι Yes, 15:30 Θυρίδα
τηλεπώλησης, 15:45 Μια κυρία στα
μπουζούκια, 17:45 Ειδήσεις στη νοη-
ματική γλώσσα, 18:00 Open Ελλάδα,
19:30 Ειδήσεις, 21:00 Το βιβλίο της
Ζούγκλας (The Jungle Book), 23:00
Criminal Minds, 01:00 Travel Guide,
02:00 Assassin's Creed, 04:00 Επα-
νάληψη προγράμματος.

MEGA
09:00 Mega Mag, 11:20 Εμείς και
Εμείς, 11:50 Ντόλτσε Βίτα, 13:00 Ει-
δήσεις, 13:50 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 Δύο Ξένοι, 19:45
Ειδήσεις, 20:50 Στο Παρά Πέντε,
22:00 Πενήντα Πενήντα, 23:00 Έκτα-
κτη Εκπομπή: Η κρίση του κοροναϊού,

01:00 Forensic Files, 02:00 Επιφά-
νεια, 03:00 Είμαστε στον αέρα,
04:00 Ο Πέτρος και τα κορίτσια του,
04:50 Μετράω στιγμές, 05:50 Πα-
ράλληλοι δρόμοι, 06:00 Η ώρα η
καλή.

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... κερατάδες, 16:40
Kitchen Lab, 17:40 Ειδήσεις στη νοη-
ματική γλώσσα, 17:50 Deal, 19:00
Ειδήσεις, 20:00 Οι Εξελίξεις για τον
κοροναϊό, 21:00 Μην Αρχίζεις τη
μουρμούρα, 21:50 Αυτοκίνητα 3,
23:50 Φως στο τούνελ, 02:30 Οδη-
γός καλής ζωής, 03:15 Αληθινοί έρω-
τες, 04:00 Deal, 04:45 Θυρίδα
τηλεπώλησης, 05:15 Divided.

ΑΝΤ1
06:00 Καλημέρα Ελλάδα, 10:00 Το
Πρωινό, 13:00 Ειδήσεις, 14:00 Κων-
σταντίνου και Ελένης, 15:00 Ρουκ
Ζουκ, 16:00 Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα, 16:15 Χαιρετισμοί, 17:15
Still Standing, 18:45 Ειδήσεις, 21:00
Η θεία μου η χίπισσα, 23:00 Άγριες
μέλισσες, 00:15 Live Tonight, 01:45
Vice on Hbo, 02:30 Της αγάπης μα-
χαιριά, 03:30 Έρωτας, 05:00 Ιδιαι-
τέρα για κλάματα.

CRETA CHANNEL
07:00 Ίασις, 08:00 On Air, 10:30
Beauty Box by Oasis Med, 11:00 On
Air, 14:00 Ίασις, 15:00 On Air,
16:00 Eνημερωτικός μαραθώνιος για
τον κοροναϊό, 19:00 On Air, 19:30
Eνημερωτικός μαραθώνιος για τον κο-
ροναϊό, 21:00 Beauty Box by Oasis
Med, 21:30 On Air, 00:00
Eνημερωτικός μαραθώνιος για τον κο-
ροναϊό, 05:30 On Air.

ΚΡΗΤΗ TV
06:30 Ubos, 07:00 Gormiti, 07:30
Sissi η μικρή πριγκίπισσα, 08:00
Πάνω απ’ όλα η υγεία μας, 09:30 Παι-
δική ταινία, 11:00 Γάμος με τα όλα
του, 12:00 Ιστορίες γης, 13:00 Πας
μαγειρεύοντας, 14:00 Bake my day,
14:30 Eιδήσεις, 15:00 Καλό μεση-
μέρι, 17:30 Hit the road, 18:00
Κρήτη σήμερα, 18:30 Ακάθιστος
ύμνος, 20:00 Κρήτες καλλιτέχνες,
20:30 Ειδήσεις, 21:45 Ταξίδια στον
όμορφο κόσμο, 22:00 Αντιθέσεις,
01:00 Καλό μεσημέρι, 03:15 Κρήτη
σήμερα, 04:30 Ειδήσεις, 05:45 Ιστο-
ρίες γης.

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
05:30 Νομοί της Ελλάδας, 06:30 Ει-
δήσεις, 08:00 Στο κόκκινο, 09:00
Μικρό μου πόνυ, 10:00 Ντένις ο τρο-
μερός, 10:30 Η μάγισσα και το κορι-
τσάκι, 11:00 Τηλεπωλήσεις, 14:00
Mama Mia, 15:00 Ειδήσεις, 16:00
Στο Κόκκινο, 18:00 Ειδήσεις, 19:00
Ακάθιστος ύμνος, 21:30 Ειδήσεις,
22:45 The interpreter, 00:30 Νομοί
Χανίων, 01:00 Ζώδια και Συμβουλές,
01:30 Wire in the blood, 02:30 Βόρ-
ναιο, 03:30 Modern family, 03:30
Περπατώντας με τα θηρία, 04:30
Wire in the blood.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
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Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για πρόβλημα και στους νέους
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

(ΠΟΥ) υπενθύμισε χθες πως οι νέοι πλήτ-
τονται επίσης από την πανδημία του
COVID-19, που οφείλεται στον νέο κορο-
ναϊό και η οποία έχει προκαλέσει θύματα
ανάμεσα στα παιδιά και τους εφήβους.

«Η ιδέα σύμφωνα με την οποία "η
COVID-19 πλήττει μόνο τους ηλικιωμέ-
νους" είναι με βάση τα γεγονότα εσφαλ-
μένη» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του
ΠΟΥ για την Ευρώπη Χανς Κλούγκε στην
εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου που με-
ταδόθηκε διαδικτυακά από την Κοπεγ-
χάγη.

«Η ηλικία δεν είναι ο μοναδικός παρά-

γοντας κινδύνου για μια σοβαρή μορφή
της ασθένειας», επέμεινε ο Κλούγκε.

Σοβαρά κρούσματα έχουν παρατηρη-
θεί ανάμεσα σε εφήβους και νεαρούς
ενήλικες, πολλοί χρειάστηκε να νοσηλευ-
θούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας και
κάποιοι πέθαναν, είπε.

Στην Ευρώπη, το πιο νεαρό θύμα που
έχει καταγραφεί ήταν μια 12χρονη που
πέθανε στο Βέλγιο. Στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, ένα μωρό έξι εβδομάδων, που μο-
λύνθηκε από τον κοροναϊό, πέθανε επί-
σης.

Ποσοστό από 10 έως 15% των ανθρώ-
πων ηλικίας κάτω των 50 ετών υποφέ-

ρουν από μια μέτρια έως σοβαρή μό-
λυνση, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

«Ωστόσο εκείνοι που γερνάνε και η
υγεία τους είναι καλή παρουσιάζουν μι-
κρότερο κίνδυνο», είπε ο Κλούγκε ο
οποίος λέει πως «άνθρωποι άνω των 100
ετών (...) που εισήχθησαν στο νοσοκο-
μείο για την COVID-19 στη συνέχεια
ανέρρωσαν πλήρως».

Ο ΠΟΥ για την Ευρώπη καταγράφει
τουλάχιστον 464.859 κρούσματα που
συνδέονται επίσημα με τον ιό και 30.098
θανάτους στις 53 πολύ διαφορετικές χώ-
ρες της διοικητικής περιφέρειάς του, που
εκτείνεται από τις ευρωπαϊκές ακτές στον

Ατλαντικό έως τις ρωσικές ακτές στον Ει-
ρηνικό.

Περίπου το 80% των ανθρώπων που
πέθαναν παρουσίαζαν τουλάχιστον ένα
υποκείμενο νόσημα, ιδιαίτερα καρδιαγ-
γειακά προβλήματα και διαβήτη.

Για τον Κλούγκε, η τήρηση των κανό-
νων υγιεινής είναι απαραίτητη «σε κάθε
ηλικία».

«Δεν είναι μόνο μια πράξη αλληλεγ-
γύης απέναντι στους άλλους, ιδιαίτερα
εκείνους που κινδυνεύουν να πληγούν
σοβαρά, αλλά και μια πράξη ζωτικής ση-
μασίας για τη δική μας υγεία και ασφά-
λεια», ανέφερε. Οι νέοι κινδυνεύουν εξίσου από τον κοροναϊό

Αναζητούν 100.000 σάκους...
Καθώς η αύξηση των κρουσμά-

των και των νεκρών από τον κορο-
ναϊό στις ΗΠΑ είναι ραγδαία, το
Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι έλαβε
αίτημα από την ομοσπονδιακή κυ-
βέρνηση να παραδώσει 100.000
σάκους πτωμάτων σε οργανισμούς
Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. 

Το τμήμα υλικοτεχνικής υποστήρι-
ξης του Υπουργείου Άμυνας «αντα-
ποκρίνεται» σε αίτημα της Ομο-
σπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης
(FEMA) «για 100.000 σάκους για
την κάλυψη των αναγκών των κρα-
τικών υπηρεσιών υγείας» δήλωσε ο
αντιπτέραρχος Μάικ Αντριους, εκ-
πρόσωπος του Πενταγώνου.

Η FEMA έχει τη συγκεντρωτική
διαχείριση της ομοσπονδιακής κυ-
βέρνησης για την καταπολέμηση

του νέου κοροναϊού.
Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός

πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προει-

δοποίησε νωρίτερα μέσα στην
εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα αντιμετω-
πίσουν δύο «πολύ οδυνηρές» εβδο-
μάδες.

Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι η
ασθένεια θα σκοτώσει μεταξύ
100.000 και 240.000 ανθρώπους
στη χώρα εάν τηρηθούν οι σημερι-
νοί περιορισμοί, σε σύγκριση με 1,5
έως 2,2 εκατομμύρια χωρίς την τή-
ρηση μέτρων απαγόρευσης.

Περισσότεροι από τρεις στους
τέσσερις Αμερικανούς υπόκεινται
σήμερα σε μέτρα αυστηρών περιο-
ρισμών μετακίνησης. Οι περισσότε-
ρες μεγάλες πόλεις πλήττονται και
τα κρούσματα στο Σικάγο και στη
Νέα Ορλεάνη επιδεινώνονται. 

Ανατριχιαστικό το αίτημα

Πάνω από 10.000
νεκροί στην Ισπανία

Ξεπέρασαν σήμερα τους
10.000 οι νεκροί στην Ισπα-
νία καθώς 950 άνθρωποι
προστέθηκαν χθες στη μακά-
βρια λίστα των θυμάτων του
νέου κοροναϊού στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία
που ανακοίνωσε χθες το
Υπουργείο Υγείας της χώρας,

ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων ανέρχεται
πλέον σε 110.238. Οι νεκροί
πλέον έχουν φτάσει 10.003,
ενώ η Ισπανία παραμένει η
δεύτερη χώρα παγκοσμίως
σε ανθρώπινες απώλειες από
τον κοροναϊό. Πρώτη είναι η
Ιταλία και τρίτη οι ΗΠΑ. 

Το όριο των 10.000 νεκρών ξεπέρασε η Ισπανία, η οποία
πλήττεται με σφοδρότητα από την πανδημία του κοροναϊού

Δεν παίρνει ανάσα η Ιταλία

Δ
εν μπορεί να πάρει
ανάσα η Ιταλία, καθώς
μπορεί τη μία μέρα να
παρουσιάζει μειωμένα
κρούσματα και θανά-

τους, την επόμενη όμως η καμπύλη
πηγαίνει ξανά προς τα πάνω.

Έτσι και χθες, ο συνολικός αριθμός
των περιστατικών κοροναϊού στην
Ιταλία είναι 115.242. Οι νεκροί έφτα-
σαν τους 13.915.

4.053 ασθενείς βρίσκονται σε μο-
νάδες εντατικής θεραπείας και συνο-
λικά 28.540 έχουν εισαχθεί σε νοσο-
κομείο. Για 50.456 έχει αποφασιστεί
ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στη Λομβαρδία τα συνολικά περι-
στατικά είναι 46.065 και οι νεκροί
7.960. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρού-
σματα είναι 15.333 με τους νεκρούς
να έχουν φτάσει τους 1. 811. Στην
περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό
είναι 10.111, με 532 νεκρούς.

Χειρότερη η Πέμπτη 
από την Τετάρτη

Την Τετάρτη το σύνολο κρουσμά-
των του κοροναϊού ήταν 110.574 και

είχαν χάσει τη ζωή τους 13.155 άν-
θρωποι ενώ 16.847 είχαν θεραπευ-
θεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δη-
λαδή, έχασαν την ζωή τους 760
ασθενείς και καταγράφηκαν 4.668
νέα κρούσματα. 1.431 ασθενείς έγι-
ναν αρνητικοί στον ιό.

Αυξάνονται και πάλι 
κρούσματα και νεκροί

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού ση-

μειώνει ελαφρά αύξηση.
Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται

επίσης, αφού το προηγούμενο εικο-
σιτετράωρο οι ασθενείς που είχαν χά-
σει τη ζωή τους ήταν 727.

Οι ιταλικές Αρχές ελπίζουν ότι με
την αυστηρή τήρηση των περιοριστι-
κών μέτρων, ο αριθμός των νέων
κρουσμάτων, πιθανώς την ερχόμενη
εβδομάδα, θα πρέπει να αρχίσει να
περιορίζεται αισθητά.

Ο αριθμός των νεκρών από τον κοροναϊό είναι μεγαλύτερος 
από το προηγούμενο εικοσιτετράωρο

Οι προνοιακές δομές

Το πλαίσιο αντιμετώπισης
της έκτακτης κατάστασης λόγω
του νέου κοροναϊού σε σχέση
με τη λειτουργία των προνοι-
ακών δομών του Κέντρου Κοι-
νωνικής Πρόνοιας της Περιφέ-
ρειας Κρήτης, συζητήθηκε στη
συνάντηση του Περιφερει-
άρχη Κρήτης, Σταύρου Αρνα-
ουτάκη και της Προέδρου του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Μαρίας Δαμανάκη. 

Στη συνάντηση συμμετείχε
και ο Αντιπεριφερειάρχης Δη-
μόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Πολιτικής δρ. Λάμπρος Βαμβα-
κάς.  

Στο πλαίσιο της συνάντησης
αποφασίστηκε η βοήθεια της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
της Περιφέρειας στην  εκπαί-
δευση του προσωπικού  του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας

σε θέματα υγιεινής και ασφά-
λειας τροφίμων, νερού ανθρώ-
πινης κατανάλωσης, καθαρι-
σμού και απολύμανσης καθώς
και   στην παροχή οδηγιών
σχετικά με τα μέτρα πρόληψης
κατά της διασποράς λοίμωξης
από το νέο κοροναϊό.

Εξετάστηκε, παράλληλα, η
επόμενη ημέρα, διαμέσου της
περαιτέρω ενίσχυσης της συ-
νεργασίας ανάμεσα στη Περι-
φέρεια και το Κέντρο Κοινωνι-
κής Πρόνοιας,   προς όφελος
των πολιτών.

Η κ. Δαμανάκη ευχαρίστησε
επίσης τον Σταύρο Αρναου-
τάκη και την Περιφέρεια Κρή-
της για την έμπρακτη στήριξη
του Κέντρου Κοινωνικής Πρό-
νοιας  και για την παροχή υγει-
ονομικού υλικού στις δομές
του Κέντρου στη Κρήτη.  

Από τη συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης

569 θάνατοι σε μία μέρα

Η Βρετανία κατέγραψε σε μία
ημέρα 569 νέους θανάτους ασθε-
νών που είχαν προσβληθεί από
τον κοροναϊό. Αυτή η εξέλιξη δη-
λώνει την επιτάχυνση του ρυθμού
διασποράς του ιού, με το σύνολο
των νεκρών στη χώρα να υπερ-
βαίνει πλέον τους 2.900.  Από την
αρχή της πανδημίας, οι υγειονο-
μικές Αρχές έχουν καταγράψει
2.921 θανάτους ασθενών σε νο-
σοκομεία και σχεδόν 34.000 επι-
βεβαιωμένα κρούσματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που
ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι  το
υπουργείο Υγείας της χώρας, το
τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν
ακόμη 4.244 ασθενείς με κορο-
ναϊό με τον συνολικό αριθμό των
κρουσμάτων να φτάνει τις
33.718.

Αυτό που σοκάρει ωστόσο δεν
είναι μόνο η εκτίναξη του αριθ-
μού των νεκρών από τον κορο-
ναϊο —σε μια χώρα που μέχρι
πριν και τρεις εβδομάδες επέ-
τρεπε τη διεξαγωγή συναυλιών
και ποδοσφαιρικών αγώνων λόγω
της ανόητης προσέγγισης στην
επιδημία του νοσούντος πλέον
πρωθυπουργού Μπόρις
Τζόνσον— αλλά και η είδηση του
θανάτου ενός 13χρονου αγοριού
που υπέκυψε από τον Covid-19.

H οικογένειά του, που δεν βρι-
σκόταν καν στο προσκέφαλό του
όταν έφευγε, είπε ότι δεν υπέφερε
από υποκείμενο νόσημα. Την ίδια
ώρα, εντείνεται η πίεση στην κυ-
βέρνηση να αυξήσει τον αριθμό
ανιχνεύσεων του νέου κοροναϊού
που εξαπλώνεται. 

Πίεση για διενέργεια περισσότερων τεστ

Τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ

Την εντατικοποίηση των παρεμβά-
σεων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Κρήτης προκειμένου να αναχαιτίζονται
τα προβλήματα που ανακύπτουν στο
πλαίσιο της πανδημίας του κοροναϊού
αποφάσισε χθες η Εκτελεστική Επιτροπή
της ΠΕΔ, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης,
των μελών της όπου συμμετείχαν οι
Γιάννης Κουράκης, Γιώργης Μαρινάκης,
Γιάννης Μαλανδράκης, Μανώλης  Κοκο-
σάλης και Νίκος Κοκκίνης. Συγκεκριμένα,
στο πλαίσιο της συζήτησης, τέθηκαν θέ-
ματα που προκύπτουν καθημερινά και
αφορούν τη λειτουργία των Δήμων κα-
θώς και θεσμικά και οικονομικά ζητή-
ματα που ανακύπτουν την δύσκολη
αυτή χρονική περίοδο.

Όπως αποφασίστηκε, πέρα από τις
προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει η ΠΕΔ
σε συνεργασία με τους Δήμους, θα πρέ-
πει να κατατεθούν άμεσα συγκεκριμένες
απαραίτητες βελτιωτικές προτάσεις, ανα-
φορικά με τις μέχρι τώρα νομοθετικές

παρεμβάσεις της Κυβέρνηση για τους
ΟΤΑ, τα δημοτικά νομικά πρόσωπα αλλά
και τις δημοτικές επιχειρήσεις (ΔΕΥΑ),
προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική
στήριξη των Δήμων, που θα μεταφερθεί
στους δημότες και τις επιχειρήσεις. Τονί-
στηκε για άλλη μια φορά ότι βασικός πυ-
λώνας κοινωνικής συνοχής και αλληλεγ-
γύης αποτελεί ο θεσμός της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ενώ  επισημάνθηκε ότι
διαχρονικά αλλά και τώρα, το σύνολο
των αιρετών του νησιού μας συμβάλλει
με όλες του τις δυνάμεις στην εθνική
προσπάθεια για την αντιμετώπιση της
κρίσης. Τέλος, αποφασίστηκε το αμέσως
επόμενο διάστημα η Εκτελεστική Επι-
τροπή της ΠΕΔ  να επεξεργαστεί και να
θέσει προς συζήτηση σε επόμενο Διοικη-
τικό Συμβούλιο, πέρα των άλλων θεμά-
των, συγκεκριμένη πρόταση για συνει-
σφορά και ενίσχυση από την ΠΕΔ
Κρήτης του Πρωτοβάθμιου Τομέα
Υγείας του νησιού μας. 

Με οξεία δύσπνοια λόγω σο-
βαρότατου χρόνιου προβλήμα-
τος υγείας  διακομίσθηκε χθες
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο Ηρακλείου 69χρονος ασθε-
νής, ο οποίος όμως άφησε την
τελευταία του πνοή λίγο μετά
την είσοδο του στο νοσηλευτικό
ίδρυμα.

Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε
ως ύποπτο κρούσμα κοροναϊού
και η διαχείριση του περιστατι-
κού έγινε με όλα τα προβλεπό-
μενα πρωτόκολλα.

Την ίδια διαχείριση αναφο-
ρικά με τα πρωτόκολλα που
εφαρμόστηκαν είχε κι ένα παιδί
14 ετών το οποίο επίσης αντιμε-
τωπίζει σοβαρό πρόβλημα
υγείας και μεταφέρθηκε από τα
Χανιά με έντονη αναπνευστική
δυσχέρια στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ο ασθενής με σοβαρό χρόνιο
πρόβλημα υγείας πέθανε λίγο
μετά τη μεταφορά του στο νο-
σοκομείο

Υγιής επέστρεψε στο σπίτι της η
52χρονη γυναίκα που είχε προ-
σβληθεί από Covid-19 και νοση-
λεύθηκε για 2 εβδομάδες στο νο-
σοκομείο Αγίου Νικολάου.
Εντωμεταξύ χθες λίγο μετά την
εισαγωγή του εξέπνευσε στο ΠΑ-
ΓΝΗ ασθενής με σοβαρό χρόνιο
πρόβλημα υγείας. Ο 65χρονος
πήγε με σύμπτώματα βαριάς δύ-
σπνοιας και ακολουθήθηκε το
πρωτόκολλο που εφαρμόζεται
για ύποπτο Covid -19. Τέλος μι-
κρή βελτίωση παρουσιάζει η κλι-
νική εικόνα της 63χρονης από
την Αργεντινή που μεταφέρθηκε
με Covid-19 από κρουαζιερό-
πλοιο στη ΜΕΘ του Βενιζελείου
όπου διασωληνώθηκε.  

Κατέληξε
ασθενής

Επέστρεψε
υγιής  
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Ο φόβος του κοροναϊού εμπο-
δίζει ακόμη και τους ασθενείς με
σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα
να πηγαίνουν στα επείγοντα των
νοσοκομείων. “Αυτό είναι με-
γάλο λάθος, είναι αυτονόητο ότι
όσοι αντιμετωπίζουν οξύ καρδιο-
λογικό πρόβλημα πρέπει να προ-
σέρχονται στα ΤΕΠ” είπε στην
“Π” ο διευθυντής της Καρδιολο-
γικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, καθη-
γητής Φραγκίσκος Παρθενάκης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι όλα
τα περιστατικά αντιμετωπίζονται
το ίδιο σωστά, όπως συνέβαινε
το προηγούμενο διάστημα που
τα νοσηλευτικά ιδρύματα δεν
ήταν σε ετοιμότητα  για να δια-
χειριστούν κρούσματα covid-19.
Ο καθηγητής μάλιστα υπογράμ-
μισε ότι η θνητότητα από έμ-
φραγμα είναι υψηλή και οι ασθε-
νείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν
πρόβλημα πρέπει να αναζητούν
άμεσα ιατρική βοήθεια και όχι
μέσα στο σπίτι τους.

Καρδιαγγειακοί  
ασθενείς και covid-19

Ο κ. Παρθενάκης, αναφερόμε-
νος στον συσχετισμό του κορο-
ναϊού με τις καρδιαγγειακές πα-
θήσεις, σημειώνει: “Σύμφωνα με
τα μέχρι τώρα διαθέσιμα επιστη-
μονικά δεδομένα –και παρά το
γεγονός ότι ο νέος κοροναϊός
μπορεί να προσβάλει άτομα
κάθε ηλικίας- φαίνεται πως  οι
ηλικιωμένοι ασθενείς και εκείνοι
με υποκείμενο οργανικό καρ-
διακό νόσημα βρίσκονται σε αυ-
ξημένο κίνδυνο για σοβαρή νό-
σηση επί προσβολής από τον ιό.
Τα στοιχεία αυτά συμβαδίζουν
με τα δεδομένα που ισχύουν για
την εποχιακή γρίπη, στα οποία
έχει βασιστεί η σύσταση να θεω-
ρούνται ως αυξημένου κινδύνου
οι ασθενείς με τεκμηριωμένο
καρδιαγγειακό νόσημα, πλην
των ατόμων με μεμονωμένη,
ανεπίπλεκτη αρτηριακή υπέρ-
ταση. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις
υπάρχουσες ενδείξεις, και εν
αναμονή περισσότερων δεδομέ-
νων, η Ελληνική Καρδιολογική
Εταιρεία ανακοίνωσε στις
20/3/2020 τη θέση της ως προς
τους καρδιαγγειακούς ασθενείς
που θα πρέπει να θεωρείται πως
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για
σοβαρή νόσηση σε περίπτωση
μόλυνσης με COVID-19 (ευάλω-

τες / ευπαθείς ομάδες). Σύμ-
φωνα με το σχετικό κείμενο θέ-
σης, στις ευπαθείς πληθυσμιακές
ομάδες επί του παρόντος εντάσ-
σονται οι ασθενείς με:

•Καρδιακή ανεπάρκεια, ανε-
ξαρτήτως αιτιολογίας,

•Στεφανιαία νόσο και πρό-
σφατο (τελευταίοι 12 μήνες) οξύ
στεφανιαίο σύνδρομο ή επέμ-
βαση επαναγγείωσης (αγγει-
οπλαστική-stent ή αορτοστεφα-
νιαία παράκαμψη – by-pass),

•Πνευμονική υπέρταση,
•Συγγενείς καρδιοπάθειες

μετά από χειρουργική διόρθωση
με σημαντική υπολειπόμενη
βλάβη ή μη διορθωμένες συγγε-
νείς καρδιοπάθειες,

•Προσθετικές καρδιακές βαλ-
βίδες,

•Μυοκαρδιοπάθειες,
•Ιστορικό τεκμηριωμένης

μυοκαρδίτιδας,
•Καναλοπάθειες – κληρονομι-

κές καταστάσεις που προδιαθέ-
τουν σε επικίνδυνες αρρυθμίες.

Επιπρόσθετα,  οι ασθενείς με
συνυπάρχοντα νοσήματα σχετι-
ζόμενα με τις καρδιαγγειακές πα-
θήσεις, όπως χρόνια αρρύθμιστη
αρτηριακή υπέρταση, χρόνιος
αρρύθμιστος σακχαρώδης δια-
βήτης, χρόνια αποφρακτική ανα-
πνευστική πνευμονοπάθεια, χρό-
νια νεφρική νόσος, νεοπλασία ή
άτομα υπό ανοσοκατασταλτική
αγωγή θεωρούνται επίσης ευπα-
θείς ομάδες.

Πρέπει να σημειωθεί, επι-
πλέον, ότι η προσβολή από
COVID-19 φαίνεται πως μπορεί
να συνοδεύεται από καρδιαγγει-
ακές επιπλοκές, όπως οξεια μυο-
καρδιακή βλάβη, μυοκαρδίτιδα,
αρρυθμίες και φλεβική θρομβο-
εμβολική νόσο, ακόμη και σε
άτομα χωρίς γνωστή καρδιαγγει-
ακή νόσο – αν και αναμένονται
ακόμη περισσότερα επιστημο-
νικά δεδομένα. 

Πότε πηγαίνουμε 
στο νοσοκομείο

Ο καθηγητής Καρδιολογίας
επισημαίνει ότι είναι πολύ ση-
μαντικό να διαβιβαστούν τα εξής
μηνύματα:

-Ο φόβος για πιθανή νό-
σηση από COVID-19 δεν πρέ-
πει σε καμία περίπτωση να
αποτρέπει ανθρώπους με
συμπτωματολογία οξέος καρ-
διαγγειακού νοσήματος, όπως

οξύς θωρακικός πόνος ή δύ-
σπνοια, συσφικτική θωρακική
δυσφορία, ανεξήγητη απώλεια
αισθήσεων, λιποθυμική τάση ή
επίμονο αίσθημα παλμών από
το να προσέρχονται για επεί-
γουσα εξέταση στο Τμήμα Επει-
γόντων Περιστατικών ή το πλη-
σιέστερο Κέντρο Υγείας.
Καταστάσεις όπως το οξύ έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου, η
πνευμονική εμβολή ή ο διαχωρι-
σμός της αορτής έχουν υψηλή

θνητότητα εφόσον δεν διαγνω-
στούν και αντιμετωπιστούν εγ-
καίρως.

-Δεν υπάρχουν μέχρι τώρα
δεδομένα που να υποδει-
κνύουν ότι οποιαδήποτε
φαρμακευτικά σκευάσματα
για καρδιαγγειακές νόσους
θα πρέπει να διακόπτονται
ή/και να αντικαθίστανται από
άλλα με σκοπό τη μείωση του
κινδύνου για σοβαρή νόσηση
από COVID-19. Αντίθετα, η

συμμόρφωση των καρδιαγγει-
ακών ασθενών με την αγωγή
τους, όπως αυτή καθορίζεται
εξατομικευτικά από το θερά-
ποντα ιατρό, είναι πρωταρχικής
σημασίας.

-Η επικοινωνία με τον θερά-
ποντα ιατρό και με τους επαγ-
γελματίες υγείας, εν γένει, σε πε-
ρίπτωση νέων συμπτωμάτων
ή επιδείνωσης προϋπάρχου-
σας συμπτωματολογίας (π.χ.
δύσπνοια ή θωρακική δυσφορία
σε ολοένα και μικρότερη προ-
σπάθεια, προοδευτικά επιδεινού-
μενα οιδήματα, μη ελεγχόμενη
αρτηριακή πίεση) είναι απολύ-
τως απαραίτητη και οι συχνές τη-
λεφωνικές κλήσεις είναι κάτι απο-
λύτως αναμενόμενο από τους
ιατρούς την τρέχουσα περίοδο.
Παρά την προσωρινή διακοπή
της λειτουργίας των τακτικών ια-
τρείων και την αναβολή μη επει-
γουσών ιατρικών διαγνωστικών
εξετάσεων ή επεμβάσεων, υπάρ-
χουν οι απαραίτητες δικλείδες
ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζε-
ται η παροχή κάθε απαραίτητης
για τη βελτιστοποίηση της πρό-
γνωσης ιατρικής φροντίδας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ ΦΡ. ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Π»

Αυτονόητη η μεταφορά στο νοσοκομείο
των ασθενών με καρδιολογικό ιστορικό
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Το έμφραγμα δεν αντιμετωπίζεται στο σπίτι!

Υγειονομική βόμβα χαρα-
κτηρίζεται, πλέον, το πλοίο
“Ελευθέριος Βενιζέλος”, όπου
τα συνολικά κρούσματα
ανέρχονται σε 119. 

Ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας, κ. Νίκος Χαρδα-
λιάς, εξήγησε ότι το πλοίο ελ-
λιμενίζεται σε ειδική προ-
βλήτα στο λιμάνι του Πειραιά. 

Σημείωσε, δε, ότι στην απο-
βάθρα θα τοποθετηθεί ειδική
τέντα για τις σχετικές διαδικα-
σίες προετοιμασίας. Είπε
ακόμη πως όλοι οι επιβάτες
είναι καλά και χωρίς συμπτώ-
ματα ενώ την Παρασκευή, θα
ενημερωθούν αναλυτικά και
οι οικογένειες των επιβατών. 

Από τους 380 επιβαίνοντες
του πλοίου, 119 βρέθηκαν
θετικοί στον ιό, 259 αρνητικοί
και δύο θα χρειαστεί να ξανα-
κάνουν εξετάσεις καθώς τα
δείγματά τους ήταν ακατάλ-
ληλα. 

Για όσους ναυτικούς βρέ-
θηκαν αρνητικοί στον ιό θα
ξεκινήσουν οι διαδικασίες
επαναπατρισμού τους στα-
διακά εντός των επόμενων 36
ωρών αφού μεταφερθούν
πρώτα σε ξενοδοχεία στην
Αθήνα. 

Οι θετικοί στον κοροναϊό
θα παραμείνουν σε καραν-
τίνα στο πλοίο για 14 μέρες. 

Χθες κλιμάκιο του ΕΟΔΥ
πήρε δείγματα από τις επιφά-
νειες και τα κλιματιστικά του
πλοίου. 

Αναφερόμενος στο πλοίο
από την πλευρά του ο κ. Τσιό-
δρας, τόνισε: 

«Το 30% των ανθρώπων
μολύνθηκε, έκανε γρήγορα
τον κύκλο του ο ιός. Σε τέτοιες
δομές εξαπλώνεται εύκολα,
είναι σημαντικό να έχουμε
πρόγραμμα δράσης, υπάρ-
χουν ειδικές οδηγίες από τον
ΕΟΔΥ. Τα μέτρα παραμένουν
ίδια για όλους μας». 

«Τα πλοία επωάζουν τη
νόσο και αυτή διασπείρεται
ταχύτατα», συνέχισε. 

Σημειώνεται πως χθες ο Νί-
κος Χαρδαλιάς περιέγραψε το
χρονικό του ξεσπάσματος του
κοροναϊού στο πλοίο «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος. 

Το χρονικό 
του αποκλεισμού

Όπως είπε,  το πλοίο ξεκί-
νησε στις 7 Μαρτίου από το
Τσεσμέ της Τουρκίας για την
Ισπανία, όπου προοριζόταν
να λειτουργήσει ως πλωτό ξε-
νοδοχείο. 

Στις 23 Μαρτίου η Τουρκία
αρνήθηκε την επιστροφή του
και έδεσε στα ανοικτά του

Πειραιά. 
Η Πολιτική Προστασία είχε

ξεκινήσει διαδικασίες για τον
επαναπατρισμό για τα 383
μέλη του πληρώματός του,
ανάμεσά τους και 34 Έλλη-
νες. 

Ωστόσο, μία μέρα πριν την
οριστικοποίηση του σχεδίου
αυτού, στις 29 Μαρτίου ήρ-
θαν τα αποτελέσματα από τις
εξετάσεις που είχαν γίνει στο
πλήρωμα και ένας 73χρονος
ναυτικός Ελβετικής καταγω-
γής βρέθηκε θετικός στον κο-
ροναϊό. 

Ο 73χρονος είχε ήδη μετα-
φερθεί στο Γενικό Κρατικό
Ναίκαιας από τις 28 Μαρτίου. 

Συνολικά, 20 άτομα από τα
27 άτομα που εξετάστηκαν
πάνω στο πλοίο βρέθηκαν θε-
τικά στον κοροναϊό και μπή-
καν σε απομόνωση. 

Στις 31 Μαρτίου πραγμα-
τοποιήθηκαν εξετάσεις και
στο υπόλοιπο πλήρωμα του
πλοίου και τα αποτελέσματα
ανακοινώθηκαν χθες.

Τα κρούσματα στο πλοίο έφτασαν τα 119 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Υγειονομική… βόμβα 
με 119 κρούσματα

Αντισώματα 
υποστηρίζουν 
ότι απομόνωσαν
οι Κινέζοι

Κινέζοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι
απομόνωσαν ορισμένα αντισώματα, τα
οποία είναι «υπερβολικά αποτελεσμα-
τικά» στο να μπλοκάρουν τον νέο κορο-
ναϊό, ώστε να μη διεισδύει στα κύτταρα
και να μολύνει τους ανθρώπους.

Η ανακάλυψη μπορεί να συμβάλει στη
θεραπεία ή πρόληψη της νόσου Covid-19
μέσω της δημιουργίας ενός νέου φαρμά-
κου.

Ερευνητές του διεθνούς φήμης Πανεπι-
στημίου Τσινγκχούα του Πεκίνου, με επι-
κεφαλής τον δρα Ζανγκ Λιντσί, εκτίμησαν
ότι ένα φάρμακο με βάση αυτά τα αντι-
σώματα θα ήταν πιο αποτελεσματικό σε
σχέση με άλλες υπό δοκιμή θεραπείες
όπως η χρήση πλάσματος, που περιέχει
επίσης αντισώματα ασθενών οι οποίοι
ανάρρωσαν, αλλά έχει περιορισμούς
ανάλογα με την ομάδα αίματος.

Από τον Ιανουάριο, η συγκεκριμένη κι-
νεζική επιστημονική ομάδα, σε συνεργα-
σία με γιατρούς στο 3ο Λαϊκό Νοσοκο-
μείο της Σεντσέν, άρχισαν να αναλύουν
αντισώματα από αίμα ασθενών που είχαν
αναρρώσει από τη νόσο Covid-19. Έτσι,
είχαν απομονώσει 206 μονοκλωνικά αντι-
σώματα που είχαν μεγάλη ικανότητα να
προσδένονται στις πρωτείνες του ιού.

Το επόμενο βήμα ήταν να ελέγξουν
κατά πόσο αυτά τα αντισώματα όντως εμ-
ποδίζουν τον ιό να «τρυπώνει» στα αν-
θρώπινα κύτταρα, κάτι που τώρα επιβε-
βαίωσαν, σύμφωνα με δηλώσεις τους στο
πρακτορείο Ρόιτερς. Βρέθηκαν τέσσερα
αντισώματα που μπλοκάρουν τη λοίμωξη
από τον SARS-CoV-2 και, από αυτά, τα
δύο είναι «υπερβολικά καλά», σύμφωνα
με τον δρα Ζανγκ.

Οι ερευνητές εξετάζουν, πλέον, την πι-
θανότητα να συνδυάσουν τα πιο αποτε-
λεσματικά αντισώματα, ώστε ένα νέο
φάρμακο να είναι πιο αποτελεσματικό σε
περίπτωση μετάλλαξης του ιού. Αν όλα
πάνε καλά, κάποια στιγμή θα αρχίσουν οι
δοκιμές -σε ζώα και τελικά σε ανθρώπους-
ενός νέου αντιικού φαρμάκου με βάση
αυτά τα αντισώματα.

Ήδη, οι ερευνητές έχουν συμμαχήσει
με την κινεζο-αμερικανική εταιρεία βιοτε-
χνολογίας Brii Biosciences για την ανά-
πτυξη μίας νέας θεραπείας.

Ο Covid-19 δεν επηρεάζει τον εμβολιασμό των παιδιών
“Δεν χρειάζεται να σπείρουμε τον πανικό, ούτε να

μειώνουμε τον ρόλο μας σαν παιδίατροι, λόγω των
έκτακτων και αναγκαίων μέτρων που ελήφθησαν για
τον περιορισμό της μετάδοσης του Covid-19.

Τα παιδιά μας θα πρέπει να συνεχίσουν να εμβο-
λιάζονται, γιατί - όπως γνωρίζουμε από πρόσφατα
δημοσιευμένες μελέτες - στα παιδιά η λοίμωξη από
Covid-19 συνήθως διαδράμει ήπια, σε αντίθεση με
άλλα λοιμώδη νοσήματα που μπορεί να θέσουν σε
κίνδυνο τη ζωή τους, όπως για παράδειγμα η
ιλαρά”. Αυτό τονίζεται μεταξύ άλλων σε ανοικτή επι-
στολή της Παγκρήτριας Παιδιατρικής Εταιρείας προς
τα μέλη της στην οποία σημειώνονται ακόμη τα εξής:

Κρατάμε τα ιατρεία μας ανοιχτά
Τα παιδιά μας όταν νοσούν θα πρέπει να συνεχί-

σουν να εξετάζονται και να θεραπεύονται από εμάς,
γιατί σε αντίθετη περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος να

μας διαφύγουν σοβαρά περιστατικά, με μη ανα-
στρέψιμες συνέπειες.

Συνάδελφοι, στους δύσκολους καιρούς που περ-
νάμε όλοι, εμείς συνεχίζουμε:

- Δίνουμε τη μάχη μας με υπευθυνότητα και συ-
νέπεια στελεχώνοντας τις Παιδιατρικές Κλινικές στα
νοσοκομεία της Κρήτης

- Κρατάμε ανοιχτά τα ιατρεία μας, γιατί είμαστε
γιατροί και όχι πάροχοι υπηρεσιών

- Εκτιμούμε και κρίνουμε κατόπιν τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας, σε ποιο παιδί χρειάζεται να δοθούν μόνο
προφορικές συμβουλές και σε ποιο παιδί θα απαιτη-
θεί κλινικοεργαστηριακή αξιολόγηση

- Δεν αναβάλουμε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς,
ακολουθούμε πιστά το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολια-
σμών

- Προστατεύουμε το κοινωνικό σύνολο και τον
εαυτό μας τηρώντας σχολαστικά τους κανόνες υγιει-
νής και απολύμανσης στο χώρο του ιατρείου μας, με
αποκλειστικά έναν συνοδό για κάθε παιδί που εξετά-
ζουμε”.

Τα παιδιά θα πρέπει να συνεχίσουν να εμβολιάζονται

Η
χώρα μας θα θρη-
νούσε 2.265 νεκρούς,
αν δεν υπήρχαν τα
περιοριστικά μέτρα,
τόνισε χθες ο λοιμω-

ξιολόγος, κ. Σωτήρης Τσιόδρας.
Ανακοίνωσε πως τα νέα κρούσματα

του ιού στην Ελλάδα είναι 50, τα 23
από αυτά είναι στη δομή της Ριτσώ-
νας.

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν
τρεις θάνατοι στη χώρα φθάνοντας
συνολικά τους 53 από την πανδημία.
Τα συνολικά κρούσματα μέχρι την Τε-
τάρτη ήταν 1.514, ενώ σε αυτά προ-
στίθεται 119 από το πλοίο «Ελ. Βενιζέ-
λος» και ένα ακόμη από τη Μύκονο. 

Σύμφωνα με τα παγκόσμια στοι-
χεία, πάνω από 203.000 άνθρωποι

έχουν αναρρώσει. Στην Ιταλία και
στην Ισπανία τα κρούσματα ξεπερ-
νούν τα 110.000, ενώ οι θάνατοι και

στις δύο χώρες μαζί είναι 23.158.
Ο αριθμός παραμένει υψηλός,

ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Τσιό-
δρας, αρχίζει σταδιακά να επιβραδύ-
νεται ο ρυθμός της αύξησης των
κρουσμάτων.

Στην Ελλάδα, εννέα άνθρωποι
έχουν βγει από τις ΜΕΘ. Η πλειοψη-
φία των νεκρών ήταν είτε μεγάλης ηλι-
κίας είτε με υποκείμενο νόσημα.

Σχετικά με τις νέες μελέτες που αφο-
ρούν την εγκεφαλική βλάβη που μπο-
ρεί να προκαλέσει ο ιός, ο καθηγητής
είπε πως σύμφωνα με τους νευρολό-
γους ένα μικρό υποσύνολο ασθενών
αναπτύσσουν τέτοιες βλάβες. 

«Ορισμένοι παρουσιάζουν δυσλει-
τουργία στη νοητική ικανότητα έως
και εγκεφαλικό».

Όσον αφορά τους θανάτους σε νέα
άτομα και παιδιά, ο κ. Τσιόδρας τό-
νισε πως τα φαινόμενα αυτά είναι
εξαιρετικά σπάνια και γι’ αυτό δεν
χρειάζεται πανικός.

Είναι εξαιρετικά σπάνιο τα παιδιά
να νοσήσουν σοβαρά, ωστόσο κανείς
δεν είναι άνοσος.

Μια ερευνητική ομάδα που μελετά
τα ποσοστά θνησιμότητας βρήκε ότι
μόλις το 0,66% όσων νοσούν πεθαί-
νουν.

Το βασικό θέμα με τον κοροναϊό εί-
ναι η γρήγορη διασπορά του. «Αν τον
αφήναμε να τρέξει, θα μας διέλυε»,
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιόδρας.

«Οι κανόνες που έχουμε θέσει
έχουν δουλέψει, ας μην τους παρα-
βιάσουμε», είπε κλείνοντας.

ο κ. Τσιόδρας

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ

«Χωρίς τα μέτρα θα
θρηνούσαμε 2.265 νεκρούς»

Τον κώδωνα του κινδύνου
κρούει ο πρόεδρος της Ελληνι-
κής Καρδιολογικής Εταιρείας
Ιωάννης Γουδέβενος για καρ-
διοπαθείς που, όπως λέει,
έχουν παρερμηνεύσει την γε-
νική οδηγία «μένουμε σπίτι»
για την πανδημία. Μιλώντας
στο iatropedia.gr, ο καθηγητής
Καρδιολογίας επισημαίνει πως
μετά το ξέσπασμα της πανδη-
μίας και στη χώρα μας, πολλοί
ασθενείς αντί να σπεύσουν για
επείγουσα ιατρική βοήθεια στο

νοσοκομείο όταν παθαίνουν
έμφραγμα τηλεφωνούν στους
καρδιολόγους και ζητούν να
τους επισκεφθούν στο σπίτι.

«Το έμφραγμα 
δεν αντιμετωπίζεται
στο σπίτι»

«Το "μην πάτε στο νοσοκο-
μείο" δεν ισχύει για αρρώ-
στους που έχουν οξέα καρ-
διακά επεισόδια. Δηλαδή πόνο
στο στήθος. Είναι άδειες οι
καρδιολογικές κλινικές! Πού

πήγαν τα εμφράγματα; Πεθαί-
νουν στο σπίτι τους οι άνθρω-
ποι. Μου έχουν τύχει εμένα πε-
ριστατικά. Μου τηλεφωνούν
ασθενείς και μου λένε "έλα για-
τρέ πονάω, δεν πάω σε νοσο-
κομείο". Και τους λέω να τρέ-
ξουν γρήγορα σε εφημερεύον
νοσοκομείο και να μην περιμέ-
νουν και δεν πάνε γιατί φο-
βούνται. Η πρώτη ώρα είναι η
πιο σημαντική στο έμφραγμα.
Το έμφραγμα δεν αντιμετωπί-
ζεται στο σπίτι».Ο κ. Φραγκίσκος Παρθενάκης

Το έμφραγμα δεν αντιμετωπίζεται στο σπίτι, τονίζουν οι γιατροί
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Δρ. ΜΑΡΙΑ Ε.
ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ

Xειρουργός
Οφθαλμίατρος

Τηλ. 2810 311327
2810 311600

κιν. 6936 934463
Ωράριο συνεχές

κατόπιν ραντεβού

Μάχης Κρήτης 10
Μέγαρο Χάνδαξ (ισόγειο)

Ηράκλειο Κρήτης

Επιστημονικός Υπεύθυνος 
του Οφθαλμολογικού 

Τμήμ. Creta InterClinic

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ 

ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΜΕ O.C.T.

20/παύλα /20!..
(Δύο  χιλιάδες/ ----- /Είκοσι!..)

Κόψαμε  το  έτος  μας  στα  δύο!..
βρήκαμε  στη  μέση  ένα  κενό..
βάλαμε  χειρόφρενο!..στο  βίο, 

..φτού  κι’  απ’  την  αρχή!..για  ‘να  Ιό!..

Ήλθαν  μονομιάς, τα  πάνω  κάτω,
ποιος  το  φανταζόταν  να  γενεί,
όλα  μας  επήγανε  στον  πάτο..
νέκρωσε  για  λίγο  η  μηχανή.

Ζούμ’  ένα  κενό, στην  ύπαρξή  μας,
λέτε  εν  καιρώ  να  μας  δοθεί;;

χάσαμε  και  λίγ’  απ’  τη  ζωή  μας,
..πρέπει  αλγεβρικά  να  προστεθεί!

Τέλειωσαν  τα  ψέματα  εφέτος,
ήλθε  σκυθρωπή..Πρωταπριλιά!..

όλα  θα  φτιαχθούν  ανυπερθέτως,
..μόνο  που  μας  κόπηκ’  η  λαλιά.

Κόψαμε  το  έτος  μας  στα  δύο..
ήλθε  ένα  κενό  να  μας  παιδέψει..

όλους  μας  εν  έτει  σωτηρίω,
..έχει  ο  Θεός!..σάν  γαληνέψει.

Τέλειωσαν  τα  ψέματα,..για  τώρα,
λέω  σ’  ένα  χρόνο  να  τα  ‘πούμε..

φέτος  μόν’  αλήθειες!..για  τη  “μπόρα”,
πάλι  σάν  περάσει..θα  τα  βρούμε.

Δημήτρης   Τριχάς
Τοπογρ.   Μηχαν.   Ε.Μ.Π.

Πανδημίες
Από τα βάθη των αιώνων, μετρά πληγές η ανθρωπότης
γεννούσε τέρατα η γη μας, που αφανίζαν το λαό της.

Τύφος “λοιμός των Αθηναίων”, 
πρώτη πληγή στην Ιστορία,

τον 5ο προ Χριστού αιώνα, με καταστροφική πορεία.

Η πιο γνωστή όμως πανδημία, ήταν η φοβερή “πανώλη”
που στου Μεσαίωνα τα χρόνια, ξεκλήρισε τη γη μας όλη.

Και στο Μεσαίωνα επίσης, η “ευλογιά” η καταραμένη
μ’ εκατομμύρια θυμάτων είναι κι εκείνη χρεωμένη.

Στο δεκατόγδοο αιώνα, κάνει εμφάνινσ’ η  “χολέρα”
με εκατόμβες των θανάτων, που ξεμετρά την κάθε μέρα.

Η γρίπη του 20ου αιώνα, “ισπανική” ήταν τ’ όνομά της
και μυριάδες των ανθρώπων, ξεψύχισαν στην αγκαλιά

της.

Κι ύστερα έφτασε το “ΕΪΤΖ”, με τη θανάσιμη απειλή του
και κόπιασε η επιστήμη ν’ αναχαιτίσει την ορμή του.

Ξαναγυρίσαμε στις γρίπες, με τα ποικίλα ονόματά τους,
που σ’ εξαψήφια μετρούνται παγκόσμια τα θύματά τους.

Μα τώρ’ αυτά τα ‘χει σαρώσει του “ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ” η
δίνη,

φονιάς αόρατος, που όμως και βρέφη ακόμα καταπίνει.

Όπως εγιάτρεψ’ ο πλανήτης, αιώνες τις πολλές πληγές του
στου κοροναϊού τη μάχη, θα ‘μαστ’ εμείς οι νικητές του.

Στον πανανθρώπινο αγώνα, ας είμαστ’ όλοι ενωμένοι
κι οι αλογάριαστες θυσίες θα φέρουν νίκη ευλογημένη.

Ελένη Πλαγιωτάκη - Σαατσάκη

ε μμετρα

Η παγκόσμια οικονομία, μετά
από μια δεκαετία εύθραυστης
ανάπτυξης, κλυδωνίζεται από τις
οικονομικές επιπτώσεις της επιδη-
μίας του COVID-19. Σε μεγάλο
βαθμό, ακόμα και, οι άμεσες συ-
νέπειες της πρωτοφανούς αυτής
κρίσης δεν μπορούν να προσδιο-
ριστούν ενώ, και οι μέχρι τώρα
εκτιμήσεις διατυπώνονται με ιδιαί-
τερα απαισιόδοξους τόνους. Τα
(διαδοχικά) shock, τόσο από την
πλευρά της ζήτησης (demand-
side), όσο και από την πλευρά της
προσφοράς (supplyside), προκα-
λούν αλυσιδωτά προβλήματα στη
διάρθρωση του διεθνούς εμπο-
ρίου, που αποτέλεσε σημαντικό
επιταχυντή της παγκόσμιας οικο-
νομίας μετά την ύφεση.

Σε αυτό το δυσμενές (διεθνές)
πλαίσιο η ελληνική οικονομία κα-
λείται να αντιμετωπίσει σειρά αρ-
νητικών επιπτώσεων, ούσα σε φθί-
νουσα αναπτυξιακή πορεία ήδη
από το τελευταίο τρίμηνο του
2019. Ο χαμηλός πληθωρισμός, η
μείωση της βιομηχανικής παραγω-
γής και του κύκλου εργασιών στη
βιομηχανία αλλά και η οριακή αύ-
ξηση του κύκλου εργασιών στο
λιανικό εμπόριο αναδεικνύουν την
εύθραυστη πορεία της ελληνικής
οικονομίας. Παράλληλα, η προ-
βλεπόμενη σημαντική μείωση των
τουριστικών εσόδων, τα οποία
ανήλθαν περίπου στα 18,2
δισ.ευρώ για το 2019, εκτιμάται
ότι θα ασκήσει σημαντική συμ-
πίεση στην ιδιωτική κατανάλωση,
η οποία συνεχίζει να παραμένει η

κυρίαρχη συνιστώσα του ΑΕΠ
(68% για το 2018).

Από την άλλη πλευρά, για την
περιφέρεια Κρήτης, οι συνέπειες
είναι αχαρτογράφητες. Η αναπό-
φευκτα δραματική μείωση των
τουριστικών εισπράξεων, η με-
γάλη μείωση της ελαιοπαραγω-
γής, το ναυάγιο των κηπευτικών, η
διαφαινόμενη συμπίεση των εξα-
γωγών, ιδίως προς την Ιταλία που
αποτελεί ένα  σημαντικό εισαγω-
γέα και η συνακόλουθη μείωση
της απασχόλησης και του διαθέσι-
μου εισοδήματος αναμένεται να
ασκήσουν σημαντική συμπίεση
στο οικογενειακό εισόδημα και
κατά συνέπεια στην ιδιωτική κατα-
νάλωση. Ακόμα και μια πρόχειρη
ματιά στα δεδομένα αρκεί για
αυτό: ο κύκλος εργασιών μόνο
των ξενοδοχείων και των παρό-
μοιων καταλυμάτων της Κρήτης
ξεπερνά, σύμφωνα με τα τελευ-
ταία διαθέσιμα στοιχεία της
ΕΛ.ΣΤΑΤ (Μητρώο 2017), το 1,3
δισ.ενώ οι απασχολούμενοι σε
αυτά ξεπερνούν τους 28.000. Επι-
πλέον άμεσα συνδεόμενες με τον
Τουρισμό είναι και οι 7.500 επιχει-
ρήσεις εστίασης, ψυχαγωγίας,
ενοικίασης αυτοκινήτων και τουρι-
στικών πρακτορείων με τζίρο 1
δισ.και 36.000 εργαζόμενους. Αν
συνυπολογίσουμε δε  τις 8.500
επιχειρήσεις του εμπορίου και τις
1.500 παραγωγής τροφίμων –πο-

τών οι απώλειες μονάχα των τριών
παραπάνω κλάδων ξεπερνούν το
53% του συνολικού εργασιών που
καταγράφεται στην περιφέρεια.
Με υπόθεση ότι τα περιοριστικά
μέτρα θα αρχίσουν να αμβλύνον-
ται  από Μάιο και με κάποιες μέ-
τριες εκτιμήσεις οι απώλειες στο
τζίρο των επιχειρήσεων της Κρή-
της θα ξεπεράσουν τα 2,5 δισ.

Αν όμως η θανατηφόρα επί-
δραση  του COVID-19 υπερβαίνει,
προς το παρόν, τις δυνατότητες
των υγειονομικών συστημάτων, η
διαχείριση και αντιμετώπιση των
οικονομικών επιπτώσεων είναι
προϊόν πολιτικών αποφάσεων.
Στην Ελλάδα, οι μέχρι σήμερα πα-
ρεμβάσεις, κινούνται προς την κα-
τεύθυνση μιας μάλλον μερικής και
ήπιας αντιμετώπισης των οικονο-
μικών και κοινωνικών συνεπειών.
Ίσως γιατί, σχετικά ήπιες είναι και
οι υγειονομικές επιπτώσεις μέχρι
σήμερα, πράγμα που εύχομαι να
ισχύσει μέχρι το τέλος της πανδη-
μίας. Η υπερβολική έκθεση όμως
της ελληνικής οικονομίας σε διε-
θνοποιημένους τομείς, όπως ο
τουρισμός και η ναυτιλία, σε συν-
δυασμό με την «κόπωση» από την
παρατεταμένη ύφεση και τις στρε-
βλώσεις του παραγωγικού υπο-
δείγματος δεν επιτρέπουν καμία
ολιγωρία. Οι συνθήκες αυτές μας
εξωθούν να κινηθούμε δυναμικά,
και κυρίως εμπροσθοβαρώς, σε

τρία βασικά πεδία.
• Το πρώτο αφορά την υποστή-

ριξη του δημόσιου συστήματος
υγείας (εξοπλισμός, προσλήψεις
κ.λπ.), τα μέτρα ανάσχεσης της
εξάπλωσης του ιού στον πληθυ-
σμό αλλά και την ενίσχυση των
δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας (ΠΦΥ) της κοινωνικής μέρι-
μνας της πρόληψης και της προ-
στασίας. Το πεδίο αυτό είναι ιδιαι-
τέρως κρίσιμο τόσο
βραχυπρόθεσμα (ελαχιστοποίηση
των ανθρώπινων απωλειών και πε-
ριορισμός των οικονομικών επι-
πτώσεων) όσο και μακροπρόθε-
σμα (καλύτερη θωράκιση της
κοινωνίας από νέες υγειονομικές
κρίσεις). Βέβαια, αυτό προϋποθέ-
τει την υποστήριξη των ΟΤΑ α’ και
β’ βαθμού.

• Το δεύτερο πεδίο αφορά στη
στήριξη της οικονομίας, των επι-

χειρήσεων και των εργαζομένων
που πλήττονται, με γενναία ορι-
ζόντια μέτρα που να αποτρέπουν
τη δημιουργία ενός κλίματος γενι-
κευμένης ανασφάλειας και δομι-
κής αβεβαιότητας. Κρίσιμα σημεία
σε αυτό είναι η διατήρηση των
διαθέσιμων οικογενειακών εισο-
δημάτων αλλά και η αποτροπή της
περαιτέρω διόγκωσης του ιδιωτι-
κού χρέους το οποίο θα επιταχύνει
ένα νέο καταστροφικού κύκλο
κλεισίματος επιχειρήσεων. 

Μέτρα όπως:
-Η ενίσχυση και η γρήγορη

απορρόφηση του Προγράμματος
Δημόσιων Επενδύσεων και η δι-
ευκόλυνση υλοποίησης των επεν-
δυτικών δράσεων του ΕΣΠΑ με τις
αναγκαίες τροποποιήσεις σε κα-
νονισμούς και διαδικασίες.

-Η κρατική κάλυψη μεγάλου
ποσοστού του μισθολογικού κό-
στους αλλά και του συνόλου των
ασφαλιστικών εισφορών των ερ-
γαζομένων σε επιχειρήσεις  με
παράλληλη στήριξη του ατομικού
εισοδήματος ελεύθερων επαγγελ-
ματιών και μικρομεσαίων επιχει-
ρηματιών που πλήττονται.

-Η επέκταση των προγραμμά-
των ανεργίας και επιδότηση των
λογαριασμών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας (νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων) που πλήττονται.

-Το πάγωμα για έξι μήνες των
δανειακών υποχρεώσεων και η

αναστολή πλειστηριασμών 1ης
κατοικίας, η αναστολή φορολογι-
κών υποχρεώσεων και η επιδό-
τηση ασφαλιστικών εισφορών.

-Η άμεση ενεργοποίηση εργα-
λείων χρηματοδότησης των επι-
χειρήσεων με μικροπιστώσεις
(microfinance) μέσω της Αναπτυ-
ξιακής Τράπεζας και η τραπεζική
δανειοδότηση με κρατική εγ-
γύηση για κεφάλαια κίνησης ανα-
λόγως του τζίρου, με περίοδο χά-
ριτος και επιδοτούμενο-μηδενικό
επιτόκιο. Ουσιαστική ρύθμιση για
τους κομιστές  μεταχρονολογημέ-
νων  επιταγών.

Είναι μέτρα που μπορούν να
επαναφέρουν την ενεργό ζήτηση
σχετικά σύντομα, να συγκρατή-
σουν τη πτώση του ΑΕΠ  και να
αποτρέψουν την ενεργοποίηση
ενός νέου καθοδικού σπιράλ στην
ελληνική οικονομία.                                                             

Η αύξηση του πακέτου κρατι-
κής στήριξης από τα 6,5 δισ. (που
είναι σήμερα) σε άνω των  15
δισ.   είναι μια απολύτως ανα-
γκαία και εφικτή επιλογή. 

• Το τρίτο πεδίο αφορά στην
αναπροσαρμογή της αναπτυξια-
κής στρατηγικής μας σε επίπεδο
χώρας, αλλά και Περιφέρειας, με
στόχο την οικοδόμηση ενός νέου
βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέ-
λου το  οποίο θα υπηρετεί τους
παγκόσμιους στόχους της Βιώσι-
μης Ανάπτυξης με πολλαπλούς

αναπτυξιακούς τομείς και άμ-
βλυνση των ανισοτήτων. Πυρή-
νας του μοντέλου αυτού είναι η
αντιμετώπιση  της κλιματικής αλ-
λαγής, η προστασία των οικοσυ-
στημάτων και της  βιοποικιλότη-
τας με ριζική αναθεώρηση
παραγωγικής διαδικασίας και ιδι-
αίτερα του αγροτικού τομέα με
στόχο τη διασφάλιση της παγκό-
σμιας διατροφικής επάρκειας σε
συνθήκες αυξημένης βιοασφά-
λειας. 

Η κρίση  αυτή μπορεί να ανα-
δείξει τις δυνατότητες ενός εναλ-
λακτικού παραδείγματος το οποίο
μπορεί να συνδεθεί με τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα της περιφέ-
ρειας Κρήτης. 

Η στροφή προς ιχνηλατήσιμα
ποιοτικά προϊόντα, η ανάπτυξη
των πράσινων ενεργειακών πό-
ρων και logistics, οι εναλλακτικές
μορφές τουρισμού και του τουρι-
σμού υγείας, σε συνδυασμό με
την δυναμική ανάπτυξη της έρευ-
νας και καινοτομίας, αποτελούν
σημαντικές προκλήσεις για την
βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη
του νησιού.

Είναι ο δρόμος, ώστε η Κρήτη
να παραμείνει πρωτοπόρα περι-
φέρεια στη νέα πραγματικότητα
που θα προκύψει και  στο παγκό-
σμιο περιβάλλον που έρχεται!

*Ο Αντώνης Παπαδεράκης
είναι αντιπεριφερειάρχης 

Επιχειρηματικότητας- 
Καινοτομίας-Εμπορίου και

Κοινωνικής Οικονομίας. 

Η Περιφέρεια Κρήτης και η κρατική παρέμβαση ως αντίδοτο του COVID-19

Toυ
Αντώνη Παπαδεράκη*

Η Ελληνική Σημαία στην Ακρόπολη μεσίστια υποκλίνεται στον Μανόλη Γλέζο 
Εκατοχρονίτης σχεδόν

έφυγε ο μεγάλος Έλληνας
και άνθρωπος Μανόλης Γλέ-
ζος, από τους τελευταίους
της Γενιάς του, Γενιάς που
που έδωσε τα πάντα για τη
Λευτεριά του Ανθρώπου
όπου γης και του Έθνους
μας και εις αντάλλαγμα μαρ-
τύρησε στις φυλακές και
στις εξορίες ή εκτελέστηκε
ζητωκραυγάζοντας για τα
ιδανικά της. Όσοι επέζησαν,
όπως ο Μ. Γλέζος, έδειξαν
με τους ηθικούς τους αγώ-
νες πόσο διαφορετική θα
ήταν η πορεία της Ελλάδας,
αν δεν έχανε τα χαρισμα-
τικά της νειάτα: το Σουκα-
τζίδη, το Μπελογιάννη, τον
Ν. Σαμαρίτη, τον Μ. Λαμ-
πράκη, το Βελουχιώτη, τον
Ψαρρό και αναρίθμητες άλ-
λες σπουδαίες προσωπικό-
τητες.  

Ο Μ. Γλέζος άντεξε τα
μαρτύρια εις πείσμα των τυ-
ράννων του, που ο κόσμος
δε θέλει να θυμάται. Ενώ
εκείνος σήμερα φεύγει, λαμ-
πρό σύμβολο εθνικών και
πανανθρώπινων αγώνων
και το Έθνος πενθεί με τη
μεσίστια σημαία του στην
Ακρόπολη και ο λαός θλίβε-
ται, αναλογιζόμενος το μέ-
γεθος της προσφοράς και
της απώλειάς του.

Η μακρά του ζωή ήταν
ένα πλήθος υψηλών πολιτι-
κών πράξεων που αναδεί-
κνυαν την ηθική και κοινω-
νική του συνείδηση. Τον
εμψύχωνε ένα μέρος της ελ-
ληνικής κοινωνίας, που τον
στήριζε, τον ψήφιζε και κά-
ποιοι τον αποθέωναν.

Φωτισμένη προσωπικό-

τητα, λειτούργησε πάντα ως
κριτική μαχόμενη συνεί-
δηση, που αμφισβητούσε
και αντιπρότεινε τεκμηριώ-
νοντας και συζητώντας ανοι-
χτά. Κατάφερνε με τρόπο
καταπληκτικό να μεταγγίζει
τα φλογερά του ιδανικά,
που τροφοδοτούσε η ακλό-
νητή του πίστη στη δύναμη
και τη μεγαλοσύνη του ελ-
ληνικού λαού. Δρούσε πάν-
τοτε ενωτικά και συγκατα-
βατικά, θεωρώντας
αναγκαία την εθνική ενό-
τητα. Ίσως γιατί έζησε τα
περισσότερά του χρόνια
στην έσχατη κατάπτωση του
οι «δικοί μας», που μας ακο-
λουθούν, να απολαμβάνουν
τα προνόμια και οι «άλλοι»,
που δεν είναι μαζί μας, να
τους ρημάζομε. 

Η ιστορία του Μανόλη
Γλέζου είναι η ιστορία των
αγώνων του για την εθνική
μας ελευθερία και για τα
φυσικά δικαιώματα των
όπου γης ανθρώπων, των
αγώνων του για την επικρά-
τηση του Ανθρωπισμού. 

Πάλευε για την κάθε
μορφή ελευθερίας. Για την
εθνική, όταν μαζί με τον
Απόστολο Σάντα κατέβαζε
τη γερμανική σημαία στην
ιερή Ακρόπολη και στην
υπόλοιπη ζωή του για την
κοινωνική, πολιτική, εσωτε-
ρική   και ηθική ελευθερία
των ανθρώπων, για την
απόκτηση ή τη διατήρησή
της, μια και δεν είναι αυτο-
νόητη.  Πάλευε με αγνή και
νηφάλια πίστη, για να μας
τραβήξει προς το χρέος μας,
όπως κάνουν οι μεγάλοι
ηγέτες.  Αγωνιζόταν μέσα

από όλους τους χώρους: τα
σωματεία, τους συλλόγους,
την τοπική αυτοδιοίκηση,
την εθνική  και ευρωπαϊκή
βουλή. 

Ήταν χαρά του να γνωρί-
ζει τον κόσμο και να του μι-
λεί., ιδιαίτερα στα παιδιά
και στους νέους. Έγινε επίτι-
μος δημότης σε πολλούς Δή-
μους, συν-
δ η μ ό τ η ς
των Αρκα-
λοχωριτών,
των Βιαννι-
τών κ.α. Οι
Αρκαλοχω-
ρίτες ποτέ
δε θα ξεχά-
σομε την
αληθινή του
επαφή, την
κ ο υ β έ ν τ α
μαζί του και
βέβαια τη
βαθειά του συγκίνηση στα
αποκαλυπτήρια του αν-
δριάντα του Ναπολέοντα
Σουκατζίδη. «Πάω για εκτέ-
λεση, δηλαδή δε με πάνε,
αγωνίζομαι συνειδητά. Έτσι
έδινε τον αγώνα της η
Εθνική μας Αντίσταση», μας
έλεγε τη μέρα εκείνη.

Ο δρόμος που του δημο-
τικό συμβούλιο του Δήμου
Αρκαλοχωρίου αφιέρωσε
στο Μανόλη Γλέζο και στον
Απόστολο Σάντα, όχι τυχαία
κοντά στο Β΄ Δημοτικό Σχο-
λείο, θα μας θυμίζει πάντα
την πιο παράτολμη πράξη
Αντίστασης στους τυράν-
νους, που τότε έτρεμε όλη η
γη. Μια πράξη που δεν ήταν
περιστασιακή, γιατί όλη του
η ζωή ήταν αγώνας και θυ-
σία για το ανέβασμα των

ανθρώπων όλου του κό-
σμου και της ποιότητας της
ζωής τους. Ο Μανόλης Γλέ-
ζος πάλευε ως την τελευταία
του πνοή με εφηβική νεό-
τητα, σαν να έτρεχε να προ-
λάβει να καταφέρει να μας
κάνει να συνειδητοποι-
ήσομε πως, αν οι πολίτες εί-
ναι ανθρωπιστές και ενερ-

γοί, κανείς
τ ύ ρ α ν ν ο ς
δεν μπορεί
να επιβλη-
θεί. Και αν
ένας άν-
θρωπος κά-
νει ένα
βήμα προς
τη συνειδη-
τ ο π ο ί η σ η
αυτή, όλη η
α ν θ ρ ω π ό -
τητα κάνει
ένα βήμα

μπροστά. Και πως αν η ανα-
γκαία κατανόηση και αλλη-
λεγγύη μεταξύ των μελών
της οικογένειας διευρυν-
θούν στο Έθνος, θα προ-
οδεύσει αληθινά. Και τότε
αυτό μπορεί να επεκταθεί
και σ’ όλο τον πλανήτη και
να επιτευχθεί η παγκόσμια
ειρήνη, η μη βία σ’ όλο της
το μεγαλείο, η μη εκμετάλ-
λευση των αδύναμων από
τους δυνατούς.

Ο Μανόλης Γλέζος ήταν
ένας άνθρωπος καθαρός.
Έβλεπες στα φωτεινά του
μάτια την καθαρή του καρ-
διά και μαγευόσουν. 

Θα τον συνοδεύσομε με
τη σκέψη και την ψυχή μας
εκατομμύρια Έλληνες και
άνθρωποι από όλον τον κό-
σμο. Όσοι παρακολουθή-

σαμε με σεβασμό τον από
χίλια πόστα αγώνα του. Και
θα χειροκροτήσομε την αν-
θρωπιστική αγωνιστική προ-
σωπικότητα και πορεία του,
υποσχόμενοι πως δε θα ξε-
χαστεί και πως η σκέψη του
θα δυναμώνει τις αντοχές
μας.

Γιατί, αυτόν το δύσκολο
για όλη την ανθρωπότητα
καιρό, αποδεικνύονται η
ασημαντότητά μας και η
ανόητη αλαζονεία μας. Φαί-
νεται ακόμη πως ό,τι κάνομε
για τους άλλους μας κρατεί
ζωντανούς. Ο πλούτος του
Αριστοτέλη Ωνάση είναι
συγκινητικά αποτελεσματι-
κός στη μεγάλη δωρεά του
Ωνάσειου Ιδρύματος. Πιάνει
τόπο, όταν γίνεται αναπνευ-
στήρες, μάσκες, φάρμακα
για τον απειλούμενο άν-
θρωπο, ανάσα ζωής. Όχι
όταν γίνεται πηγή χυδαίου
ευδαιμονισμού για τον κάθε
Δον Ζουάν που λανσάρει τα
νειάτα του στις διάφορες
πασαρέλες του κόσμου. 

Είναι καιρός για την αυτο-
συγκέντρωση, την αυτοκρι-
τική και τον αυτοέλεγχο,
που θα μας οδηγήσουν
στην αυτοβελτίωση. Σήμερα
που οι μάσκες και οι ψευ-
δαισθήσεις πέφτουν και κα-
θένας συνειδητοποιεί πως
από τον εαυτό του θα αντ-
λήσει τη δύναμη να σταθεί
και να προσφέρει και στους
άλλους. 

Γι’ αυτό, σήμερα, το πα-
ράδειγμα της ζωής του Μα-
νόλη Γλέζου και όσα θα ει-
πωθούν και θα γραφτούν γι’
αυτόν πιστεύω πως δε θα
περάσουν έτσι, αλλά θα με-

λετηθούν. 
Είναι σπουδαίο να δει κα-

νείς με την ψυχή του τους
δυο δεκαεννιάχρονους νεα-
ρούς φοιτητές να κατεβά-
ζουν την ναζιστική σημαία
από την ιερή Ακρόπολη με
δική τους απόφαση και ευ-
θύνη. Κανένα κόμμα δεν
τους το ανάθεσε. Έκαναν οι
δυο τους την έρημο ν’ ανθί-
σει, να φωτίσει ο ήλιος τα
ολοσκότεινα μεσάνυχτα. Και
έτσι, το πρωί της επόμενης
μέρας (31/5/41) το γερμα-
νικό Φρουραρχείο μέσα
από το ραδιόφωνο και τον
τύπο ανακοίνωνε: «…Κατά
την νύκτα της τριακοστής
προς την τριακοστήν πρώ-
την Μαΐου υπεξηρέθη η επί
της Ακροπόλεως κυματί-
ζουσα Γερμανική πολεμική
σημαία παρ’ αγνώστων
δραστών. 

Διενεργούνται αυστηραί
ανακρίσεις. Οι ένοχοι και οι
συνεργοί αυτών θα τιμω-
ρούνται δια της ποινής του
θανάτου…» ακολουθούν έξι
αριθμημένα σημεία, που
δείχνουν πως οι Γερμανοί εί-
δαν στο κατέβασμα της ση-
μαίας τους την άρνηση των
Ελλήνων να υποταχθούν.
Και οι γονατισμένοι λαοί της
Ευρώπης είδαν το μόνο
δρόμο του λυτρωμού τους
στην ολόφωτη Ακρόπολη,
όπου μέσα στην ολοσκό-
τεινη νύχτα κυμάτιζε πανευ-
τυχής μόνη της η Ελληνική
Σημαία, που σήμερα υπο-
κλίνεται μεσίστια ευγνωμο-
νούσα για το χωρίς διακοπή
αγώνα του το μεγάλο Έλ-
ληνα και άνθρωπο Μανόλη
Γλέζο. 

Της Άννας 
Μανουκάκη-Μεταξάκη

Ημέρες Απομόνωσης, Ημέρες Καραντίνας
Είναι αξιοθαύμαστος ο

αριθμός των πραγμάτων
που προσπερνάμε στη καθη-
μερινότητά μας, θεωρώντας
τα δεδομένα. Μερικές φορές
δεν εκτιμούμε μια στιγμή,
παρά μονάχα αφότου γίνει
ανάμνηση, και σε ορισμένες
περιπτώσεις ακόμα και τότε
αδυνατούμε να της παραχω-
ρήσουμε την προσοχή που
δικαιούται. 

Η μοναχικότητα γεννά μια
έντονη ανάγκη για συλλογι-
κότητα, μια επιθυμία που
ξάφνου μοιάζει να ανεβαίνει
σκαλοπάτια και να γίνεται
ανάγκη. Πριν λίγο καιρό
αναζητούσαμε τον προσω-
πικό μας χώρο σαν καταφύ-
γιο από τον έξω κόσμο και
τους χαώδεις του ρυθμούς.

Τώρα βγαίνουμε στο μπαλ-
κόνι και το βλέμμα μας δεν
χορταίνει ν’ ατενίζει ουρανό.
Πριν λίγο καιρό επιστρέ-
φαμε στο σπίτι μας για να
κοιμηθούμε και να ετοιμα-
στούμε για το επόμενο πρωί.
Τώρα, ύστερα από τόσες συ-
νεχόμενες μέρες εντός του,
το μάθαμε καλύτερα. Τώρα,
μετά από τόσες μέρες παρέα
με τις σκέψεις και τις έγνοιες
μας, με τους φόβους και τις
επιθυμίες μας, μας μάθαμε
καλύτερα.

Είναι δύσκολο να περνούν
οι μέρες δίχως την ανθρώ-
πινη επαφή που ‘χαμε γι’
αυτονόητη. Δίχως μια καλη-
μέρα, ένα γνέψιμο, ένα χάδι. 

Είναι δύσκολο να πλησιά-
ζουμε τα πιο αγαπημένα, τα

πιο κοντινά μας πρόσωπα
και να τηρούμε τις αποστά-
σεις, φορώντας μάσκες και
γάντια. Εμείς που τους αγκα-
λιάζαμε με όλη μας τη δύ-
ναμη, να προσέχουμε το
κενό, λες και είναι υπαρκτό,
λες και αν κάνουμε ένα
βήμα θα πέσουμε μέσα.

Εμείς που γελούσαμε αν-
τάμα, να κρύβουμε τα χείλη
μας και ν’ αφήνουμε ξέ-
σκεπα μοναχά τα μάτια, να
προδίδουν ταυτόχρονα
χαρά και στεναχώρια. Χαρά
που είμαστε μαζί, στεναχώ-
ρια για την αδυναμία να
σπάσουμε αυτή την από-
σταση και να συμπεριφερό-
μαστε αβίαστα όπως και
πριν. Να κρατάμε άλλα χέ-
ρια στις παλάμες μας όπως
πριν, να περπατάμε και οι
ώμοι μας ν’ αγγίζουν όπως
πριν, να πλησιάζουμε
άφοβα, όπως πριν. 

Είναι δύσκολο, μα τ’ οφεί-
λουμε πρώτα σ’ αυτούς που
αγαπάμε, σ’ αυτούς που λα-
χταρούμε να τραβήξουμε
στην αγκαλιά μας κρατώντας

τους σφιχτά. Τούτη η  καθη-
μερινότητα δεν μοιάζει
παρά μ’ όνειρο φοβερό και
ξένο. 

Είναι δύσκολο, μα τ’ οφεί-
λουμε και σε εμάς. Σε εμάς
που καλούμαστε να φερ-
θούμε ώριμα και υπεύθυνα,
αποδεικνύοντας ότι στις δύ-
σκολες στιγμές βάζουμε το
«εμείς» πάνω απ’ το «εγώ».

Θα ‘ρθουν μέρες καλύτε-
ρες και η πόλη θα σφύζει και
πάλι από ζωή. Θα δίνουμε
ραντεβού στα λιοντάρια και
δεν θα χορταίνουμε ήλιο.
Αρκεί τότε να είμαστε υγιείς.
Αρκεί τώρα να φερθούμε
συνετά. 

Ο καθένας μας κρατά κι
από λίγο αύριο απάνω στην
παλάμη του.

Toυ
Εύης Μουρέλλου
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Βελόπουλος: 
Πάρτε οριζόντια μέτρα

Να λάβει οριζόντια μέ-
τρα στήριξης των επιχει-
ρήσεων ζήτησε από την
κυβέρνηση ο Κυριάκος
Βελόπουλος και υποστή-
ριξε ότι η χρονική μετά-
θεση των πληρωμών, δεν
αποτελεί λύση, γιατί οι
επιχειρήσεις δεν θα μπο-
ρούν να ανταπεξέλθουν.

«ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημο-
κρατία είχατε τη διάθεση
να αποδομήσετε το
εθνικό σύστημα υγείας,
το πράξατε και τώρα τρέ-
χετε πίσω από τις εξελί-
ξεις» ανέφερε ο πρόεδρος
της Ελληνικής Λύσης με-
ταξύ άλλων στην ομιλία
του. 

Ο κ. Βελόπουλος ζή-
τησε από την κυβέρνηση
να λάβει οριζόντια μέτρα
στήριξης των επιχειρή-
σεων και υποστήριξε ότι η
χρονική μετάθεση των
πληρωμών, όπως είναι τα
δώρα του Πάσχα και η
κάλυψη των μεταχρονο-
λογημένων επιταγών, δεν
αποτελεί λύση, γιατί οι
επιχειρήσεις δεν θα μπο-
ρούν να ανταπεξέλθουν.

Ο Κυριάκος Βελόπου-
λος υποστήριξε ότι πρέπει

να στηριχθεί η αγροτική
και κτηνοτροφική οικονο-
μία για να παραχθεί πλού-
τος, ενώ επισήμανε ότι εί-
ναι αναγκαίο να υπάρξει
σχέδιο γιατί αν θα κλεί-
σουν οι Γάλλοι, οι Γερμα-
νοί, οι Ολλανδοί τα σύ-
νορά τους, δεν θα έχουμε
κρέας.  

«Ο τουρισμός μας δίνει
18 δισ. ευρώ. Φέτος,
όμως, δεν θα τα πάρουμε.
Θα έχουμε υστέρηση
εσόδων. Πρέπει επομέ-
νως, να σχεδιάσουμε από
τώρα για τον Ιούνιο, τον
Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον
Σεπτέμβριο, πώς θα αντι-
μετωπιστεί το πρόβλημα»
τόνισε χαρακτηριστικά. 

Ο πρόεδρος της Ελληνι-

κής Λύσης έθεσε, επίσης,
το θέμα της απορρόφη-
σης των κονδυλίων του
ΕΣΠΑ. 

«Τα χρήματα από τα
ΕΣΠΑ είναι προγραμματι-
σμένο να δοθούν σε επι-
χειρηματίες που έχουν το
50% του κεφαλαίου και
θα πάρουν την επιχορή-
γηση για να προχωρή-
σουν σε επένδυση. Και
τώρα, αν ψάξετε θα
βρείτε στα Υπουργεία σας
φακέλους από επιχειρή-
σεις που έχουν τα χρή-
ματα στις τράπεζες και πε-
ριμένουν το εκάστοτε
Υπουργείο να κινήσει τη
διαδικασία για το ΕΣΠΑ,
ώστε να ξεκινήσουν την
επένδυση» ανέφερε. 

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ-ΟΜΟΛΟΓΟ

“Βρισκόμαστε στην αρχή της μάχης”

Τ
ην επισήμανση ότι η χώρα βρίσκεται ακόμα
στην αρχή της μάχης κατά του κοροναϊού
έκανε από το βήμα της βουλής ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο
συζήτησης για την αντιμετώπιση της κρίσης

του κοροναϊού.
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε για πολλοστή φορά ότι

ο «Απρίλιος θα αποδειχθεί καθοριστικός για το μέλλον»,
ενώ αναφέρθηκε στα πρώτα ελπιδοφόρα αποτελέ-
σματα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα όσα έρχονται απαι-
τούν απόλυτη προσήλωση στο στόχο. 

Ο πρωθυπουργός έκανε μια σύντομη αναφορά στα
μέτρα που ελήφθησαν «πολύ νωρίς» σε συνδυασμό με
μια καμπάνια ενημέρωσης και ταυτόχρονο σχεδιασμό
των πρώτων μέτρων στήριξης πολιτών και επιχειρή-
σεων. Επεσήμανε, ότι όλα αυτά δεν συνέβησαν σε μία
ουδέτερη χρονική στιγμή αφού στον Έβρο μαινόταν μία
δεύτερη μάχη για την υπεράσπιση των εθνικών και ευ-
ρωπαϊκών συνόρων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην προ-
σφορά των ιδιωτών, υποστηρίζοντας ότι «με την ίδια
παρρησία και πέρα από πολιτικά συμπλέγματα δικαιού-
μαι να αναρωτηθώ μήπως είναι κακό τελικά ό,τι δεν εί-
ναι κρατικό. Γιατί ιδιώτες χρηματοδοτούν συνολικά τη
λειτουργία άνω των 500 κρεβατιών μονάδων εντατικής
θεραπείας κι έχουν προσφέρει πάνω από 900 αναπνευ-
στήρες όπως έχουν προσφέρει και προϊόντα δωρεών,
εκατομμύρια μάσκες καταφθάνουν στη χώρα μας, εκα-
τοντάδες χιλιάδες γάντια, στολές, τόνοι φαρμάκων που
έχουν ανάγκη οι γιατροί μας. Όλα αυτά τα θέλω στην
υπηρεσία της δημόσιας υγείας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη φροντίδα
της κυβέρνησης προς τους Έλληνες με την επισήμανση
ότι πρέπει να παραμείνουν υγιείς αλλά και όρθιοι προ-
κειμένου να μπορέσουν να ξαναχτίσουν όλα αυτά που
γκρεμίζει η πανδημία. 

«Και με επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να ξαναβά-
λουν μπρος τη μηχανή της ανάπτυξης» σημείωσε χαρα-
κτηριστικά για να προσθέσει:

«Γι’ αυτό και μέσα σε 30 μέρες σχεδιάστηκαν και ανα-
κοινώθηκαν τέσσερις δέσμες οικονομικής ενίσχυσης
ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.Κύριο μέ-

λημά μας παραμένει η διατήρηση των θέσεων απασχό-
λησης αλλά και η δίκαιη και οριζόντια κοινωνική μέρι-
μνα». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στην ορι-
ζόντια ενίσχυση των 800 ευρώ που επεκτάθηκε σχεδόν
στο σύνολο των εργαζομένων κάνοντας ιδιαίτερη ανα-
φορά στους χαμηλόμισθους. Τόνισε ακόμα ότι οι απο-
λύσεις έχουν απαγορευτεί, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν
σε πρώτη φάση μια αμοιβή των 800 ευρώ διατηρώντας
όλα τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα κάτι που ισχύει για
όλους τους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμε-
νους. Τα επιδόματα ανεργίας παρατείνονται, όσοι αντι-
μετωπίζουν πρόβλημα έχουν έκπτωση 40% στο ενοίκιό
τους, οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται
με τηλεργασία ενώ όλοι οι εργαζόμενοι με παιδιά έως
15 ετών μπορούν να λάβουν ειδική άδεια. Σε ένα άλλο
πεδίο επαγγελματίες και επιχειρήσεις ανακουφίζονται
άμεσα από τις υποχρεώσεις τους.

«Προφανώς δεν υπάρχει οικονομία χωρίς ζωή, δεν
υπάρχει όμως ούτε καλή ζωή χωρίς ανάπτυξη. Και δεν
υπάρχει ανάπτυξη χωρίς ευημερία στην εργασία και χω-
ρίς στήριξη της επιχειρηματικότητας», τόνισε ο πρωθυ-
πουργός. Επεσήμανε ότι συμπληρώθηκε με τις τελευ-
ταίες ανακοινώσεις το συνεκτικό σχέδιο στήριξης της
κυβέρνησης προς τους εργαζομένους και τις επιχειρή-
σεις. Μίλησε επίσης για την «παροχή ηθικής αναγνώρι-
σης» που θα καταβληθεί μέχρι τις 10 Απριλίου ειδικά
στους «αγωνιστές της πρώτης γραμμής», δηλαδή προς

108.000 γιατρούς, νοσηλευτές, στελέχη του ΕΚΑΒ και
της Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι διεκδι-
κήσαμε και πετύχαμε κάτι που για τη χώρα μας, που
βρισκόταν σε ειδικό καθεστώς, δεν ήταν δεδομένο.
«Μέγιστη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση
της κρίσης. Ενταχθήκαμε επιτέλους και εμείς στο νέο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Προφανώς ανεστά-
λησαν και όλοι οι στόχοι για τα υψηλά πλεονάσματα του
έτους 2020. Πετύχαμε χαλάρωση στους κανόνες που
αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις».

Προανήγγειλε επίσης, ότι αύριο ανακοινώνεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο πλαίσιο ευελιξίας στη
χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως προσυπογράφει τα
λόγια του Ζακ Ντελόρ που προειδοποίησε πως σε αυτή
τη συγκυρία «η έλλειψη αλληλεγγύης θέτει την Ευρώπη
σε θανάσιμο κίνδυνο».

Τόνισε πως υποστηρίζει σθεναρά τη δημιουργία ενός
καινούργιου αποτελεσματικού μέσου κοινού δανεισμού.
«Τα κοινά προβλήματα απαιτούν κοινές λύσεις».

Ανέφερε ακόμα πως «Το 2020 δεν είναι ούτε 2010
ούτε 2015» και πως «χρειαζόμαστε δυναμικές πρωτο-
βουλίες για να επιστρέψουμε σε μία Ευρώπη όπως την
περιγράφει πάλι ο Ντελόρ με τον ανταγωνισμό που κι-
νητοποιεί, με την αλληλεγγύη που ενώνει και με τη συ-
νεργασία που ενδυναμώνει».

Τόνισε, ότι όπως είχε πει από την πρώτη στιγμή «κα-
νένα κρατικό μέτρο δεν μπορεί να αποδώσει αν δεν το
αγκαλιάσουν οι πολίτες κι αν δεν το μετουσιώσουν σε
καθημερινή πρακτική». Τόνισε ότι δεν του αρέσει να
κουνάει το δάχτυλο αλλά είναι οπαδός της συναίνεσης,
και πιστεύει ακράδαντα στη δημοκρατία της πειθούς γι
αυτό και τιμά τους πολλούς που πειθαρχούν για το κοινό
συμφέρον. «Η υπομονή τους είναι σωτήρια».

Ο πρωθυπουργός κάλεσε και πάλι τους πολίτες να συ-
νεχίσουν να ακολουθούν τους κανόνες που έκαναν την
Ελλάδα παράδειγμα και ζήτησε από όλους να μείνουν
ασφαλείς στο σπίτι για να γίνουμε μέρος της λύσης.

Όπως χαρακτηριστικά είπε «μένουμε σπίτι σαν ελεύ-
θεροι πολιορκημένοι που επιλέγουν να είναι πολιορκη-
μένοι ακριβώς γιατί είναι ελεύθεροι».

Γεννηματά: Χρειαζόμαστε 
νέο σχέδιο Μάρσαλ

Για ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ έκανε
λόγο στην παρέμβαση της στη Βουλή
η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής
και ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη να κρατήσει μέχρι τέλους τη ση-
μαία της πρωτοβουλίας των «9» της
Ευρώπης για την έκδοση «κορωνο-
ομόλογου». 

«Δυστυχώς η Ευρώπη και σε αυτή
την κρίση δεν έδειξε αντανακλα-
στικά», είπε και πρόσθεσε ότι είναι
απολύτως αναγκαίο να δώσει η ΕΕ
νέο χρήμα μέσα από ένα κορωνο-
ομόλογο, το οποίο θα αποπληρωθεί
από κοινοτικούς πόρους και δεν θα
υπολογίζεται στο χρέος των κρατών. 

«Ας το πούμε ένα ευρωπαϊκό σχέ-
διο Μάρσαλ. Οποιαδήποτε άλλη
λύση θα οδηγήσει σε κρίση χρέους,
σε νέα μνημόνια, σε φτωχοποίηση
και κλείσιμο επιχειρήσεων», είπε,
επαινώντας την πρωτοβουλία των εν-
νέα προέδρων και πρωθυπουργών
από το Σοσιαλιστικό και το Λαϊκό
κόμμα.

Η κ. Γεννηματά επεσήμανε ότι χρει-
άζεται οργανωμένο κράτος και
ισχυρά δημόσια συστήματα υγείας
και χαρακτήρισε την πρόταση Μόσια-
λου για αγορά της πατέντας του τεστ
από τις κυβερνήσεις κομβική.

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα που έλαβε
η κυβέρνηση για την ενίσχυση επιχει-
ρήσεων και εργαζόμενων, είπε πως εί-
ναι μεν σωστά, αλλά ανεπαρκή και

σημείωσε:
«Υπάρχουν δυνατότητες, καθώς οι

δημοσιονομικοί περιορισμοί  δεν
ισχύουν πια για το 2020. Επιπλέον
συμμετέχουμε, λόγω της κρίσης, στο
QE. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να
εξασφαλίσουμε από εκεί ρευστότητα
με πολύ χαμηλά επιτόκια. Και βέβαια
η Κυβέρνηση πρέπει να αξιοποιήσει
όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που
δίνουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων και το ΕΣΠΑ». 

Κάλεσε ακόμη, την κυβέρνηση να
δείξει έμπρακτα την ευγνωμοσύνη
της προς τους μαχητές της πρώτης
γραμμής, εντάσσοντας όλους τους
εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας, στα βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα.

“Μένουμε δυνατοί, 
αλλά όχι σιωπηλοί”

Το σύνθημα του Κομμουνιστικού Κόμματος
«για να μείνουμε δυνατοί δεν μένουμε σιωπη-
λοί» πρόταξε από το βήμα της Βουλής ο Γραμ-
ματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. 

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Κουτσούμπας επέρ-
ριψε ευθύνες στην Νέα Δημοκρατία, το ΣΥ-
ΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής, για την κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το εθνικό
σύστημα υγείας.

«Ποιος έκλεισε νοσοκομεία; Η κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος τα κράτησε κλει-
στά; Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος μείωνε
συνεχώς τα κονδύλια για την Υγεία; Οι κυβερ-
νήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Ποιος τα μείωσε ακόμα περισσότερο; Η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε χαρακτηριστικά
ο κ. Κουτσούμπας

«Σταματήστε να κουνάτε μονότονα το δά-
χτυλο της ατομικής ευθύνης στο λαό. Αφήστε
αυτό το ύφος, όπως κάνατε με αφορμή και τις
ουρές στις τράπεζες» σημείωσε ο κ. Κου-
τσούμπας.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ άσκησε κρι-
τική στην κυβέρνηση, καταγγέλλοντας τη
λήψη αντεργατικών μέτρων, μέσα στην παν-
δημία.

«Αυτές τις μέρες βάζετε σε καραντίνα τη
συνδικαλιστική δράση μόνο και μόνο για να
στηρίξετε μεγάλους επιχειρηματικούς ομί-
λους», υποστήριξε ο κ. Κουτσούμπας.

Ο γραμματέας του ΚΚΕ αντιτάχθηκε στο συ-
νολικό πλαίσιο των κυβερνητικών πακέτων μέ-
τρων για την οικονομία σημειώνοντας ότι η
κυβέρνηση δίνει «νέα εργαλεία προς την με-
γάλη εργοδοσία για να ποδοπατήσει όποιο ερ-

γασιακό δικαίωμα είχε απομείνει και να απαλ-
λαγεί από χιλιάδες θέσεις εργασίας». Στο πλαί-
σιο αυτό ζήτησε το πάγωμα των σχετικών μέ-
τρων.

Ανέφερε πως απαιτείται άμεσα επίταξη ιδιω-
τικών μονάδων, υποχρεωτική ένταξη γιατρών
στο σχέδιο ενίσχυσης των δημόσιων δομών,
επίταξη υλικών, προμήθεια νοσοκομείων με
όλα τα αναγκαία μέσα, να ανοίξουν όλες οι
ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα, ο μύθος
ότι μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά ιδιω-
τικός και δημόσιος τομέας έχει ήδη αποκαλυ-
φθεί μπροστά στην τεράστια κερδοσκοπία με
τα τεστ, που στερούν και από τον κρατικό σχε-
διασμό πολύτιμους πόρους.

Ο κ. Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρ-
νηση για δώρα σε κλινικάρχες και επιχειρημα-
τικούς ομίλους.

«Ακόμα και τώρα που η αγωνία του λαού
κορυφώνεται εσείς επιλέγετε να δώσετε νέα
δώρα σε κλινικάρχες, επιχειρηματικούς ομί-
λους υγείας και δωράκια σε καναλάρχες και
εταιρείες εκμετάλλευσης διοδίων», κατήγγειλε.

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ

Το ΥΠΟΙΚ «παγώνει» τις αντικειμενικές αξίες
Σταματούν από σήμερα  οι

υποβολές εισηγήσεων νέων αν-
τικειμενικών τιμών της εφο-
ρίας για τα ακίνητα όλης της χώ-
ρας, από τους ειδικούς ιδιώτες
εκτιμητές. Λόγω κοροναϊού, το
έργο της καταγραφής και υπο-
λογισμού νέων αντικειμενικών
τιμών αναβάλλεται για το μέλ-
λον.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοί-
νωσε το  Υπουργείο Οικονομι-
κών, «υπεγράφη και αναμένεται
να δημοσιευθεί στην Εφημε-
ρίδα της Κυβέρνησης η από-
φαση του υπουργού, κ.  Χρή-
στου Σταϊκούρα,  για την
τροποποίηση των υπ. αριθ.
8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 και
18749 ΕΞ 2020/20-02-2002
υπουργικών αποφάσεων «Ανά-
θεση σε πιστοποιημένους εκτι-
μητές, εγγεγραμμένους στο
Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτι-
μητών στο πεδίο των ακινήτων

του Υπουργείου Οικονομικών,
της σύνταξης εισήγησης για τον
καθορισμό των τιμών εκκίνησης
και ρύθμιση θεμάτων σχετικά
με τον καθορισμό της μεθοδο-
λογίας, της τεκμηρίωσης, της
μορφής των εισηγήσεων και τον
χρόνο ολοκλήρωσης του έργου
των πιστοποιημένων εκτιμητών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 41 του ν. 1249/1982.».

Το Υπουργείο
Οικονομικών,  λαμβάνοντας
υπόψη τις εξαιρετικά επείγου-
σες και απρόβλεπτες συνθήκες,
λόγω της εμφάνισης του κορο-
ναϊού (COVID-19) και την
ανάγκη για την αντιμετώπιση
των αρνητικών συνεπειών της
διάδοσής του, προβαίνει από
03.04.2020 σε προσωρινή ανα-
στολή της παράδοσης του έρ-
γου των εκτιμητών και της λει-
τουργίας της βάσης δεδομένων
για την ηλεκτρονική καταχώ-

ριση από τους εκτιμητές της τι-
μής εκκίνησης και της αξίας οι-
κοπέδου.

Οι εκτιμητές θα 
αποζημιωθούν για 
το παραδοτέο έργο

Σημειώνεται, ότι  οι ιδιώτες
εκτιμητές θα αποζημιωθούν για
το παραδοτέο έργο τους μέχρι
και τη στιγμή της αναστολής. Η
αναστολή θα διαρκέσει για όσο
χρονικό διάστημα διαρκούν τα
μέτρα αντιμετώπισης του κορο-
ναϊού και οι επιπτώσεις αυτών,

και η εκτιμητική άσκηση θα συ-
νεχιστεί και θα ολοκληρωθεί σε
επόμενη περίοδο εντός του
έτους.

Η αναδιαμόρφωση του πλαι-
σίου προσδιορισμού των αντι-
κειμενικών αξιών της ακίνητης
περιουσίας παραμένει σημαν-
τική μεταρρύθμιση του Υπουρ-
γείου Οικονομικών και θα προ-
ωθηθεί κανονικά, καθώς
αποσκοπεί στη δικαιότερη κα-
τανομή και στον εξορθολογισμό
της επιβάρυνσης από τη φορο-
λογία της ακίνητης περιουσίας
στην ελληνική κοινωνία. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Νέο πακέτο μέτρων για οικονομία και ΕΣΥ
Το σχέδιο του Υπ. Οικονο-

μικών  και της κυβέρνησης
για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κοροναϊού σε
οικονομικό, και όχι μόνο,
επίπεδο, ανέλυσε ο Χρήστος
Σταϊκούρας,μιλώντας στην
Βουλή χθες.

«Διαθέτουμε και υλοποιούμε
σοβαρό και συνεκτικό σχέδιο,
απλώνουμε δίχτυ προστασίας
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
στηρίζουμε την κοινωνία και οι-
κονομία, με αίσθημα δι-
καίου», ανέφερε ο υπουργός
Οικονομικών μιλώντας χθες
στην Ολομέλεια.

Ο  υπουργός  προανήγ-
γειλε επιπρόσθετη δημοσιο-
νομική ελευθερία που θα με-
τατραπεί σε νέα μέτρα
στήριξης του ΕΣΥ.

Ο κ. Σταϊκούρας εξήγησε
ότι τα έως τώρα μέτρα στή-
ριξης που ανέρχονται σε 6,8

δις ευρώ  (3,5% του ΑΕΠ)
υλοποιήθηκαν τμηματικά σε
τέσσερις δέσμες καθώς στο
μεσοδιάστημα υπήρξαν οι
κρίσιμες αποφάσεις του Εu-
rogroup και της ΕΚΤ για την
απελευθέρωση των κρατών
από τους δημοσιονομικούς
στόχους, την μη προσμέ-
τρηση των εξόδων για τον
κοροναϊό στις εθνικές δαπά-
νες και την ένταξη της Ελλά-
δας στην ποσοτική χαλά-

ρωση. Πρόσθεσε δε ότι «Σας
προϊδεάζω: Θα προστεθούν
τις επόμενες ημέρες και άλ-
λοι βαθμοί ελευθερίας και θα
διεκδικήσουμε ακόμα περισ-
σότερους με την δημιουργία
κοινού ευρωπαϊκού ομολό-
γου».

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκού-
ρας έδωσε διευκρινήσεις
αναφορικά με το μαξιλάρι
37 δις ευρώ εξηγώντας ότι
«το μαξιλάρι περιλαμβάνει

15,7 δις ευρώ. Και έρχονται
άλλα 20 δις ευρώ από τα τα-
μειακά διαθέσιμα. Ήδη από
το 2015 υπήρχαν ταμειακά
διαθέσιμα 11 δις ευρώ».

Πάντως, ξεκαθάρισε ότι «η
κυβέρνηση θα χρησιμοποι-
ήσει κάθε διαθέσιμο πόρο
για την αντιμετώπιση της
πανδημίας αλλά και για μετά
– κοροναϊό εποχή».

Η τοποθέτηση του υπουρ-
γού προκάλεσε την αντί-
δραση του Ευκλείδη Τσακα-
λώτου ο οποίος υποστήριξε
«τολμάτε να λέτε ότι φταίμε
εμείς που δεν μπήκε η χώρα
στην ποσοτική χαλάρωση;
Που μας είχατε αφήσει χωρίς
πρόγραμμα και ταμειακά
διαθέσιμα. Δεν ντρέπεστε
που λέτε τέτοια πράγματα.
Που θα ήταν η χώρα αν η
πανδημία ερχόταν το
2015;».

Συναινετικός ο Αλέξης Τσίπρας
Για την κρισιμότητα του Απριλίου αναφορικά με

τη μάχη κατά του κοροναϊού συμφώνησε με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο επικεφαλής της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. 

«Τα περιοριστικά μέτρα είναι απαραίτητα και
θέλω και εγώ με τη σειρά μου να απευθυνθώ με
ευχαριστίες απέναντι στους Έλληνες πολίτες, οι
οποίοι με μεγάλη υπευθυνότητα έχουν αντιμετω-
πίσει αυτή την κρίση και αυτοκαταστέλλουν τις δι-
κές τους ελευθερίες» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ.
Τσίπρας για να προσθέσει:

«Για να προστατέψουμε τη ζωή και την υγεία
όλων τα μέτρα αυτά μας δίνουν λίγο χρόνο προ-
κειμένου με ταχύτητα να καλύψουμε τα κενά. Θα
συμφωνήσω μαζί σας κ. Μητσοτάκη, ότι ο Απρί-
λιος είναι κρίσιμος μήνας, η χώρα μας βρίσκεται
σε ένα θετικό νούμερο όσο θετικό μπορεί να είναι
όταν μιλάμε για απώλεια ζωής. Όμως, οι επόμενες
ημέρες θα είναι κρίσιμες. Χρειάζεται να αξιοποι-
ήσουμε το χαμένο χρόνο θα πρέπει να κινηθούμε
με μεγάλη ταχύτητα και με μοναδικό στόχο να μην
υπάρξει κανένας χωρίς φροντίδα απέναντι σε αυτή
την πανδημία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στις
επιχειρήσεις υποστηρίζοντας ότι, εάν τώρα κλεί-
σουν επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους δεν θα
μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν, επομένως η
όποια βοήθεια δοθεί αργότερα από το κράτος θα
είναι σε εκείνες που επέδειξαν αντοχές, αναλόγως
με τους πολίτες που θα άντεχαν στον κοροναϊό
έπειτα από μαζική έκθεσή τους. 

Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τον πρωθυ-
πουργό να αποφασίσει ένα γενναίο οικονομικό πα-
κέτο στήριξης τώρα λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών αλλά φοβάμαι ότι
κινδυνεύουν να χαθούν μέσα σε λίγους μήνες οι
θυσίες και οι κόποι που έχει κάνει ο ελληνικό λαός.
Πρέπει να φροντίσουμε, ώστε οι απώλειες να είναι
όσο το δυνατόν μικρότερες». Μάλιστα, επικαλέ-
στηκε τις οικονομικές παρεμβάσεις που αποφάσι-
σαν άλλες χώρες της ΕΕ όπως η Γερμανία που
έλαβε μέτρα 15% του ΑΕΠ της, η Ισπανία και η Ιτα-
λία που αποφάσισαν μέτρα 20% του ΑΕΠ και η
Γαλλία 12% του ΑΕΠ λέγοντας ότι «πρέπει να κά-
νουμε ό,τι κάνουν και οι άλλοι στην Ευρώπη».

Σε σχέση  με το ευρωομόλογο ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση «πήρε τη σω-
στή πλευρά, αν και ποτέ δεν ήταν θέση της» και τό-
νισε πως το πλεονέκτημα που έχει σήμερα η χώρα
είναι ότι δεν αποτελεί «εξαίρεση» καθώς δεν μπήκε
σε πρόγραμμα πιστοληπτικής γραμμής στήριξης. 

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι είναι λάθος η πο-
λιτική αναστολής των συμβάσεων εκ μέρους της
κυβέρνησης και αιτιολόγησε την αγανάκτηση των
επιστημόνων για τα βάουτσερς των 600 ευρώ. Κά-
λεσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να
επεκτείνει την παράταση για την προστασία της α’
κατοικίας έως το τέλος του χρόνου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να υπάρξουν
επαρκή μέτρα προστασίας των υγειονομικών που
πάνε στην πρώτη γραμμή της μάχης. 

«Υπάρχουν κάποιοι που δίνουν τη μάχη στην
πρώτη γραμμή με κίνδυνο την δική τους υγεία,
οφείλουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώ-
πους» δήλωσε για να εξηγήσει:

«Αναφέρομαι στους γιατρούς, στους νοσηλευτές
του εθνικού συστήματος υγείας που δίνουν μία
μάχη τιτάνια και που όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν
πολλές φορές τη δίνουν χωρίς τα απαραίτητα εφό-
δια. Δεν είναι η ώρα τώρα για κομματικά οφέλη,
για παιχνίδια εντυπώσεων ή για να κάνουμε εμπό-
ριο του δράματος. Όμως, δεν πρέπει να επιτρέ-
ψουμε να γίνει η ώρα των λύκων που στην αναμ-
πουμπούλα χαίρονται». 
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Αριστείο στον
Κώστα Γαλιώτη

Το Αρι-
στείο των Θε-
τικών Επιστη-
μών της
Ακαδημίας
Αθηνών για
το 2020 απο-
ν ε μ ή θ η κ ε

στον Κώστα Γαλιώτη, καθηγητή
του Τμήματος Χημικών Μηχανι-
κών του Πανεπιστημίου Πατρών
και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ
του Ινστιτούτου Επιστημών Χημι-
κής Μηχανικής του Ιδρύματος Τε-
χνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ/
ΙΕΧΜΗ).

Η βράβευση έγινε για την προ-
σφορά του Κ. Γαλιώτη στους το-
μείς της επιστήμης και τεχνολο-
γίας των υλικών και ιδιαίτερα για
τη μεγάλη του συμβολή στη βα-
θύτερη κατανόηση της δομής και
των μηχανικών ιδιοτήτων του
γραφενίου. Η τελετή που είχε
προγραμματιστεί για τις 24 Μαρ-
τίου, ακυρώθηκε λόγω των περιο-
ριστικών μέτρων για την πανδη-
μία. Πρόσφατα εξάλλου,
ερευνητές του ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ στην
Πάτρα, με επικεφαλής τον κ. Γα-
λιώτη, δημοσίευσαν στο επιστη-
μονικό περιοδικό «Nature Com-
munications» επιστημονική
μελέτη για το φαινόμενο της
υπερ-ολισθηρότητας (σχεδόν μη-
δενική τριβή) μεταξύ δύο μονοα-
τομικών στρώσεων του γραφε-
νίου. Η ανακάλυψη αυτή
εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά σε ηλε-
κτρικούς διακόπτες και έχει περαι-
τέρω δυνατότητες εφαρμογής
στην αεροδιαστημική και τις ανε-
μογεννήτριες.

Εκπαιδευτική τηλεόραση
Διευρύνεται από την ερχόμενη Δευτέρα 6 Απριλίου η διάρκεια της εκ-

πομπής «Μαθαίνουμε στο σπίτι». Το πρόγραμμα της ΕΡΤ2 τις καθημερι-
νές διαμορφώνεται ως εξής:

10:00 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Κ W (Μεγαλύτερη διάρκεια)
11:30 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ (Ε) (Αλλαγή ώρας)
12:30 ΤΟ ΚΟΥΤΑΛΙ (Ε) (Αλλαγή ώρας)
13:00 CAROUSEL (E) (Αλλαγή ώρας)
13:30 1.000 ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2020)
Η επανάληψη της εκπομπής «1.000 ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» (2019)

δεν θα μεταδοθεί.

Παράταση αιτήσεων
Παρατείνεται η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στον

Εθνικό Διαγωνισμό για τους Νέους Επιστήμονες 2020  έως τις 29 Μαΐου.
Οι επιλεχθέντες για το δεύτερο στάδιο θα ενημερωθούν στις 12 Ιουνίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ.27112/Κ3/24.02.2020 (Ψ3ΩΖ46ΜΤΛΗ-
ΡΚΛ) πρόσκληση, η οποία είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. “Με την παράταση αυτή ελπί-
ζουμε οι νέοι από 14-21 ετών, που είναι περιορισμένοι στο σπίτι τους
αυτή την περίοδο, ν’αδράξουν την ευκαιρία, να δημιουργήσουν και να
καταθέσουν επιστημονικά project που θ’αποδειχθούν  χρήσιμα και ωφέ-
λιμα όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για το ευρύτερο κοινωνικό σύ-
νολο”, αναφέρει το Υπουργείο.

Πρωτοβουλία πληροφοριών
Σε μία σημαντική πρωτοβουλία προχωρά η Ένωση Πληροφορικών Ελ-

λάδας, στην οποία μετέχουν και επιστήμονες από την Κρήτη. Σε σχετικό
κάλεσμα, αναφέρονται τα εξής: “Εδώ και λίγες μέρες συντονίζουμε μια
προσπάθεια καταγραφής των άμεσα διαθέσιμων συσκευών 3-D printing
(με αναλώσιμα) για την υποστήριξη τροφοδοσίας των νοσοκομείων με
μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και εξαρτήματα κυκλωμάτων παροχής
ιατρικού οξυγόνου (O2 ventilators). Η φόρμα βρίσκεται online στο πα-
ρακάτω link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzeo2hLj1tv0VR-
cVm34dVwj-kA1TVty2VPN_5l8tGfYF-LiQ/viewform. Ταυτόχρονα καταγρά-
φουμε τις σημαντικότερες πηγές πληροφοριών, datasets, επιστημονικών
δημοσιεύσεων και ομάδων εργασίας σε όλο τον πλανήτη, έτσι ώστε να
είναι εύκολη και γρήγορη η αναζήτησή τους. Ο χάρτης ενημερώνεται κα-
θημερινά και βρίσκεται στο παρακάτω link: https://drive.google.com/
open?id=1Du8UtbD4Jzpz3Y3p3W1J-4aXzBoauJ Rr&usp=sharing

Τα παραπάνω είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό (open access) και
μπορείτε να τα προωθήσετε όπου επιθυμείτε και κρίνετε χρήσιμο”.

Έρχονται νέα κοινοτικά κονδύλια
Κοινοτικά κονδύλια συνολικού

ύψους 4.769.570 ευρώ θα διατε-
θούν στην Ελλάδα για τη σχολική
χρονιά 2020-2021 για το ευρω-
παϊκό πρόγραμμα δωρεάν διανο-
μής φρούτων, λαχανικών και γά-
λακτος στα σχολεία.

Από αυτά τα 3.218.885 ευρώ
αφορούν φρούτα και λαχανικά
και το υπόλοιπα 1.550.685 ευρώ
γάλα.

Ο συνολικός ευρωπαϊκός προ-
ϋπολογισμός τους προγράμματος
ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ, εκ
των οποίων τα 145 εκατ. ευρώ θα
διατεθούν για τη διανομή οπω-
ροκηπευτικών και 105 εκατ. ευρώ
για τη διανομή γάλακτος και γα-
λακτοκομικών προϊόντων σε μα-
θητές σχολικής ηλικίας.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα
της φετινής σχολικής χρονιάς,
όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, λόγω της πανδημίας του
κοροναϊού, που έχει ως συνέπεια
όλα τα σχολεία να παραμείνουν
κλειστά, δίνεται η δυνατότητα
στα κράτη-μέλη να προωθήσουν
τα εν λόγω προϊόντα σε νοσοκο-
μεία, φιλανθρωπικές οργανώσεις
και τράπεζες τροφίμων και σε
όσους τα έχουν πραγματικά
ανάγκη.

Σημειώνεται ότι στη χώρα μας
την τρέχουσα σχολική περίοδο
2019/2020 στο πρόγραμμα συμ-
μετέχουν 149.210 μαθητές 828
δημοτικών σχολείων, ενώ τη σχο-
λική χρονιά 2018-2019 το πρό-

γραμμα υλοποιήθηκε σε 138.135
μαθητές 757 δημοτικών σχολείων
των Περιφερειών Αττικής, Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Αχαΐας και Κρή-
της.

Καθ' όλη την περασμένη σχο-
λική χρονιά, στην Ευρώπη έλα-
βαν μέρος περισσότερα από
155.000 σχολεία, στα οποία δια-
νεμήθηκαν περισσότερα από 71
εκατομμύρια κιλά φρούτων και
λαχανικών και 167 εκατομμύρια
λίτρα γάλακτος, υποστηριζόμενα
από 192 εκατομμύρια ευρώ από
τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.

«Στο σημερινό πλαίσιο, είναι
ακόμη πιο σημαντικό για τα παι-
διά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να
γνωρίζουν και να κατανοούν από
πού προέρχεται το φαγητό μας.
Μπορούμε να είμαστε υπερήφα-
νοι για τα θρεπτικά, ασφαλή και
υψηλής ποιότητας τρόφιμα που
παράγουν οι αγρότες μας», δή-
λωσε σχετικά ο Ευρωπαίος Επί-
τροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊ-
τσιεχόφσκι και συμπλήρωσε:
«Χάρη στο σχολικό πρόγραμμα
της Ε.Ε. οι μαθητές μπορούν να
μάθουν για τη διατροφή και τη
γεωργία υιοθετώντας παράλληλα
και υγιεινές διατροφικές συνή-
θειες. Έχουμε λάβει μέτρα για να
διασφαλίσουμε ότι το πρό-
γραμμα του τρέχοντος έτους λαμ-
βάνει υπόψη ότι τα σχολεία
έπρεπε να κλείσουν σε όλη την
Ευρώπη λόγω της πανδημίας του
κοροναϊού. Ωστόσο, είναι σημαν-

τικό να συνεχίσουμε να κοιτά-
ζουμε μπροστά, να προετοιμαζό-
μαστε για το μέλλον και να στέλ-
νουμε και ένα ισχυρό μήνυμα ότι
η ζωή θα συνεχιστεί, όταν συλλο-
γικά αλλάξουμε αυτή τη "σε-
λίδα".

Στόχος του προγράμματος εί-
ναι η προώθηση και η διαμόρ-
φωση υγιεινών διατροφικών συ-
νηθειών σε μικρή ηλικία, καθώς
έχει παρατηρηθεί ότι η κατανά-
λωση φρούτων, λαχανικών και
γάλακτος στην ΕΕ δεν είναι σύμ-
φωνη με τις διεθνείς ή εθνικές
διατροφικές συστάσεις. Το Πρό-
γραμμα αποτελεί δράση της ΕΕ
με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά
να διαμορφώσουν σε νεαρό στά-
διο σωστές διατροφικές συνή-
θειες.

Μέρος του προγράμματος
αποτελούν και τα συνοδευτικά εκ-
παιδευτικά μέτρα, τα οποία συν-
δέονται άμεσα με τους στόχους
αυτού υποστηρίζοντας τις διανο-
μές των προϊόντων. Συγκεκριμένα
αφορούν εκπαιδευτικές δράσεις
που στόχο έχουν να ενισχύσουν
τον ρόλο του προγράμματος και
να συνδέσουν τα παιδιά με τη γε-
ωργία καθώς και να τα διδάξουν
σχετικά με την υιοθέτηση υγιει-
νών διατροφικών συνηθειών. Στο
πλαίσιο υλοποίησής τους καλύ-
πτονται θέματα όπως η βιολογική
γεωργία, η βιώσιμη παραγωγή
προϊόντων, μέθοδοι αποφυγής
σπατάλης τροφίμων κ.λπ.

Οι τελικές αποφάσεις της κυ-
βέρνησης για τυχόν παράταση
κλεισίματος των σχολείων και
μετά τις διακοπές του Πάσχα, θα
ληφθούν σύμφωνα με τις συστά-
σεις των ειδικών. 

«Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
είμαστε προετοιμασμένοι ότι η
παράταση στην αναστολή λει-
τουργίας είναι πάνω στο τρα-
πέζι», τόνισε η υπουργός Παι-
δείας, κ. Νίκη Κεραμέως.

Η κ. Κεραμέως τόνισε ότι η πο-
λιτεία έχει λάβει πολύ σοβαρά μέ-
τρα για την αντιμετώπιση του κο-
ροναϊού και απαιτείται να μην
υπάρξει καμία χαλάρωση καθώς
«τώρα είναι η κρίσιμη περίοδος
προκειμένου να πετύχουμε τη με-
γαλύτερη αποτελεσματικότητα
των μέτρων».

Διαβεβαίωσε ότι δεν θα χαθεί
ούτε η σχολική, ούτε η ακαδη-
μαϊκή χρονιά, και πως στόχος του
Υπουργείου Παιδείας είναι οι  Πα-
νελλαδικές να γίνουν όσο πιο
κοντά στην καθιερωμένη ημερο-
μηνία έναρξής τους.

Το πότε θα γίνουν  οι Πανελλα-
δικές σύμφωνα με την κ. Κερα-
μέως θα εξαρτηθεί από το πότε
θα ανοίξουν τα σχολεία. Ενδεχό-
μενη παράταση του σχολικού

έτους καθώς και μείωση της ύλης
θα καθοριστεί «όταν ξέρουμε πό-
σες διδακτικές ώρες έχουν χαθεί».

«Κάνω ό,τι περνά από το χέρι
μου για να αποφύγουμε το σενά-
ριο του Σεπτεμβρίου για πάρα
πολλούς λόγους», είπε η κ. Κερα-
μέως συμπληρώνοντας ότι ο μό-
νος λόγος για κάτι τέτοιο θα ήταν
αν οι ειδικοί έλεγαν ότι δεν επιτρέ-
πουν συγχρωτισμούς σε μια αί-
θουσα. «Δεν έχουμε τέτοια δεδο-
μένα», συμπλήρωσε.

Η Εκκλησία συστρατεύεται
με την εθνική προσπάθεια

Για την απόφαση της Εκκλησίας
να πραγματοποιούνται κεκλεισμέ-
νων των θυρών οι Ιερές Ακολου-
θίες της Μεγάλης Εβδομάδας,
αλλά και του Πάσχα, η υπουργός
Υγείας τόνισε ότι η Εκκλησία συ-
στρατεύεται με την εθνική προ-
σπάθεια και εκτιμά τον τρόπο χει-
ρισμού της κρίσης από την
κυβέρνηση.

«Είναι επίσης πολύ σημαντικό
ότι η Εκκλησία συμμετέχει έμπρα-
κτα στη μάχη καταπολέμησης του
κοροναϊού», είπε η κ. Κεραμέως.

Η υπουργός Παιδείας, 
κ. Νίκη Κεραμέως

Μια “μεγάλη αγκαλιά”, έστω και από... μακριά για τους μαθητές
Με έναν ιδιαίτερο τρόπο γιόρ-

τασε την Παγκόσμια Ημέρα Παιδι-
κού Βιβλίου το 49ο Δημοτικό σχο-
λείο Ηρακλείου που συνέχισε το
μαραθώνιο ανάγνωσης με τα βιβλία
της συγγραφέως Λίνας Μουσιώνη.

Η συγγραφέας έστειλε χθες ένα
μήνυμα στους μικρούς μαθητές, με
την ευχή να ανταμώσουν, όπως εί-
χαν προγραμματίσει.

Το γράμμα της αναφέρει τα εξής:
“Για τα  υπέροχα παιδιά του 49ου

δημοτικού σχολείου Ηρακλείου
Αγαπημένα μου παιδιά,
Σήμερα θα ήταν μια πολύ διαφο-

ρετική μέρα για μένα, όπως και για
σας,  αν ο κοροναϊός δεν αποφάσιζε
να αλλάξει τόσο πολύ τη ζωή μας.
Γιατί; Μα γιατί θα μπορoύσα να σας
μιλήσω και να σας γνωρίσω! Να δω
τα προσωπάκια σας και τα φωτεινά
ματάκια σας!

Είχα ετοιμάσει τον υπολογιστή
μου για τη σύνδεση μέσω skype,

τακτοποίησα και το γραφείο μου
για να μην είναι ακατάστατο και
τρομάξετε από τις στοίβες με τα βι-
βλία  και περίμενα να έρθει η πολυ-
πόθητη μέρα για το ραντεβού μας,
όπως το κανονίσαμε με τις δασκά-
λες σας:  Πέμπτη 2 Απριλίου 2020!

Να όμως που ο κύριος κοροναϊός

ακύρωσε τα πάντα και αναγκαζόμα-
στε όλοι να μένουμε στο σπίτι, να
προσέχουμε τον εαυτό μας και μαζί
τον κόσμο που μας περιβάλλει.  (Ελ-
πίζω να ακολουθείτε  και εσείς πιστά
τις οδηγίες  και να προσέχετε!)
Νιώθω όπως ο Λυποπόταμος!  Τον
ξέρετε κάποιοι από σας, νομίζω.

Eίμαι λυπημένη γιατί δεν μπορώ να
τρέξω και να χαρώ την Άνοιξη ούτε
να βρεθώ με τους αγαπημένους φί-
λους μου ούτε να πάω επισκέψεις
σε σχολεία και να μιλήσω με τα παι-
διά που τόσο πολύ αγαπώ! Ούτε
καν να επικοινωνήσω  μαζί τους
από το skype!

Όσο περνάει, όμως, η ώρα και
σας γράφω, η λύπη μου ξεθυμαίνει.
Σαν να την παίρνει μακριά το ανοι-
ξιάτικο αεράκι (τι τυχεροί που είστε
εσείς που ζείτε στην Κρήτη και σας
δροσίζει η ανάσα της θάλασσας)
Σκέφτομαι πως τα βιβλία,  που σή-
μερα γιορτάζουν, φέρνουν κοντά

τους αναγνώστες  τους κι ας μην το
γνωρίζουν εκείνοι. Σαν να τους δέ-
νουν μυστικά  με μια αόρατη κλω-
στή!  

Πώς γίνεται αυτό;  Ξέροντας πως
διαβάσατε τα βιβλία μου είναι σαν
να βρεθήκαμε μαζί συντροφιά στην
άγρια ζούγκλα του Λυποπόταμου ή
στο σχολείο του Ανδρέα,  του Θά-
νου και της Ναυσικάς (τους θυμά-
στε;) Την ώρα που διαβάζατε ή
ακούγατε τις ιστορίες που έχω γρά-
ψει, μοιάζει σαν να  φτιάξαμε  μαζί
τον δικό μας  μοναδικό τόπο συνάν-
τησης. Οι λέξεις έφτιαξαν εικόνες
και οι εικόνες στιγμές που μοιρα-
στήκαμε μεταξύ μας. Γιατί αυτό εί-
ναι τα βιβλία: μικροί τόποι για να
συναντιούνται οι ήρωες τους με
τους αναγνώστες τους. Όσο για
εμάς του συγγραφείς; Χαιρόμαστε
να σας βλέπουμε εκεί και  να ταξι-
δεύουμε παρέα!

Αν μπορούσατε να με δείτε, θα

νιώθατε πως δεν είμαι πια λυπη-
μένη! Αντίθετα έχω ενθουσιαστεί
γιατί ξέρω πως μπορούμε να συ-
ναντηθούμε οποιαδήποτε στιγμή
μέσα στις σελίδες των βιβλίων που
διαβάσετε ή θα διαβάσετε!   Είναι
πολλές αλλά ξέρω πως είστε ΦΟ-ΒΕ-
ΡΟΙ βιβλιοφάγοι!

Μόλις περάσει αυτή η περιπέτεια,
είμαι σίγουρη πως θα καταφέρουμε
να μιλήσουμε ζωντανά και να αν-
ταλλάξουμε εντυπώσεις  για όλα
όσα ζήσαμε μαζί (κρυφά και μυ-
στικά) μέσα από τα βιβλία. 

Ως τότε σας  στέλνω την αγάπη
μου όλη! Ραντεβού την επόμενη
χρονιά, λοιπόν. Μέσα στις σελίδες,
στις βιβλιοθήκες, στα κρεβάτια,
στους καναπέδες, στα θρανία ή στο
…  skype! Μπορεί να  καταφέρω να
έρθω  και στην Κρήτη!

Με μια μεγάλη αγκαλιά
Λίνα Μουσιώνη
Συγγραφέας”

Από προηγούμενες δράσεις φιλαναγνωσίας του σχολείου

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Μετά το Πάσχα 
οι τελικές 
αποφάσεις

Σ
ε ανοιχτή σύνδεση βρίσκεται τις
τελευταίες εβδομάδες το
Υπουργείο Παιδείας με τα στε-
λέχη εκπαίδευσης και τους εκ-
παιδευτικούς προκειμένου να

συντονίσουν τις κινήσεις τους και να γίνει
όσο το δυνατόν καλύτερα η εξ αποστάσεως
διδασκαλία. Χθες είχαν τηλεδιάσκεψη με την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου οι περιφε-
ρειακοί διευθυντές Εκπαίδευσης, οι διευθυν-
τές Πρωτοβάθμιας, ο διευθυντές δημοτικών
και τα μέλη των ομάδων υποστήριξης από
την Κρήτη, τη Θεσσαλία και τα Ιόνια, εκτός
από τη Ζάκυνθο. Συνολικά συμμετείχαν πε-
ρισσότερα από 2.000 άτομα!

Ο κ. Αλέξανδρος Γκιρτζής ήταν ο εισηγη-
τής για τη λειτουργία της ψηφιακής τάξης
στη σύγχρονη εκπαίδευση.

Και από το βήμα της Βουλής χθες η κ.
Νίκη Κεραμέως διαβεβαίωσε πως το Υπουρ-
γείο βρίσκεται σε συνεννόηση με τους παρό-
χους κινητής-σταθερής τηλεφωνίας, προκει-
μένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα
που παρουσιάζονται από την υπερφόρτωση
της χρήσης του δικτύου.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της
βουλευτού του ΜεΡΑ25 Σοφίας Σακοράφας,
που τόνισε την ανάγκη καθολικής πρόσβα-
σης όλων των μαθητών και φοιτητών στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, η υπουργός Παι-
δείας ανέφερε ότι η συντριπτική πλειοψηφία
διαθέτει πρόσβαση στο ίντερνετ για τηλεδια-
σκέψεις με απεριόριστο χρόνο, ενώ παράλ-
ληλα το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεννόηση
με τους παρόχους για να αντιμετωπιστούν
τα προβλήματα που παρουσιάζονται και να
διευκολυνθεί η διαδικασία.

«Η συντριπτική πλειοψηφία έχουν στα-
θερή τηλεφωνία με απεριόριστο χρόνο δε-
δομένων. Εξασφαλίσαμε τη δυνατότητα

μέσω τηλεφώνου και συζητάμε με τους πα-
ρόχους για περαιτέρω στήριξη για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση», τόνισε η κ. Κερα-
μέως. Παράλληλα, επεσήμανε ότι υπάρχει
πρόβλεψη και για την τηλεφωνική σύνδεση
των μαθητών, ενώ έχουν καθιερωθεί ωράρια
στη χρήση των διαδικτυακών πλατφορμών
για καλύτερη κατανομή του φόρτου που δέ-
χεται το σύστημα μέσα στην ημέρα. Από την
πλευρά της, η κ. Σακοράφα έκανε λόγο για
προβληματική λειτουργικότητα της διαδι-
κτυακής πλατφόρμας και για ανάγκη λήψης
πρόσθετων μέτρων για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. Η κ. Κεραμέως διαβεβαίωσε ότι
αναβαθμίζονται διαρκώς όλα τα συστήματα
της σύγχρονης εκπαίδευσης, ενώ από τη
Δευτέρα ξεκίνησαν στα δημοτικά σχολεία
και τα τηλεμαθήματα, στα οποία διαπιστώ-
θηκε μεγάλη συμμετοχή και τηλεθέαση.
Όπως είπε η υπουργός Παιδείας, την πρώτη
μέρα εφαρμογής της εκπαίδευσης από την
τηλεόραση την είχαν παρακολουθήσει πάνω
από 51.000 μαθητές από 4-14 ετών, ενώ τό-
νισε ότι στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα το ποσοστό των φοιτητών που συμμε-
τέχει στα ψηφιακά προγράμματα ξεπερνά το
90%.

Νυχθημερόν μπροστά 
στον υπολογιστή

Μέρα και νύχτα αναγκάζονται να εργά-
ζονται πολλοί εκπαιδευτικοί που με πολλή
κούραση μεν αλλά και περισσό μεράκι προ-
σπαθούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδο-
μένα, τώρα που η τηλεκπαίδευση μπήκε για
τα καλά στη ζωή όλων. Το παραπάνω περι-
γράφει στην “Π” ο περιφερειακός διευθυν-
τής Εκπαίδευσης Κρήτης, κ. Μανώλης Καρ-
τσωνάκης. Όπως αναφέρει, τηλεδιασκέψεις
με το Υπουργείο και με στελέχη της εκπαί-

δευσης γίνονται διαρκώς, εκτός από τη χθε-
σινή είχαν προηγηθεί και ανάλογες επαφές
με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τις προ-
ηγούμενες ημέρες. 

Στις πλάτες των καθηγητών και των δα-
σκάλων έχει πέσει ένας μεγάλος όγκος δου-
λειάς, καλούνται να ετοιμάσουν υλικό, να
δημιουργήσουν ψηφιακές τάξεις και είναι
επί ποδός 24 ώρες το 24ωρο. 

Ο κ. Καρτσωνάκης ζεξηγεί πως το υπάρ-
χον Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο  δεν είχε δη-
μιουργηθεί για να εξυπηρετεί τέτοιο σκοπό.
Ελέω πανδημίας, έπρεπε να τροποποιηθεί
και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις. Το

πρώτο βήμα, λοιπόν, ήταν να στηθεί διοικη-
τικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, να εμ-
πλακούν σε αυτό διευθυντές, εκπαιδευτικοί
και, φυσικά, γονείς και μαθητές και πλέον δί-
νεται βάρος στο παιδαγωγικό κομμάτι. 

Ο περιφερειακός διευθυντής τονίζει πως
το σχολείο είναι δίπλα στους μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί τους στηρίζουν. Πρέπει τα παι-
διά να είναι έτοιμα για το επόμενο στάδιο,
όταν όλα έχουν τελειώσει και επιστρέψουν
στις τάξεις. Εκεί, θα τους περιμένει μια με-
γάλη αγκαλιά από την εκπαιδευτική κοινό-
τητα.

Ο διευθυντής του 3ου Λυκείου Ηρα-

κλείου, κ. Μανώλης Αλεξάκης, αναφέρει πως
πλέον, αφού ξεπεράστηκαν τα τεχνικά προ-
βλήματα που στην αρχή συναντούσαν όλοι
στον δρόμο τους, η εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση λειτουργεί απρόσκοπτα για όλες τις
λυκειακές τάξεις, όπου τα μαθήματα γίνονται
κανονικά και με σύγχρονη διδασκαλία. Όλοι
οι μαθητές συμμετέχουν, οι απουσίες είναι
ελάχιστες, αν υπάρχουν, και κυρίως παρακο-
λουθούν από τα κινητά τους, που είναι πιο
εύκολο για εκείνους. Ρωτούν, μάλιστα, αν θα
συνεχίσουν και τις διακοπές του Πάσχα,
αφού τα μαθήματα τούς βγάζουν λίγο από
τη ρουτίνα του κοροναϊού!

Ο διευθυντής του 2ου Δημοτικού σχο-
λείου Αρχανών, κ. Κώστας Παραδεισανός,
αναφέρει πως η επικοινωνία των εκπαιδευτι-
κών με τους μαθητές γίνεται με διάφορους
τρόπους, μέσω των πλατφορμών που έχει
ορίσει το Υπουργείο αλλά συχνά “κολλάνε”,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων
τρόπων. Πολλές φορές οι δάσκαλοι αναγκά-
ζονται να μένουν ξάγρυπνοι μέχρι να κατα-
φέρουν να “ανεβάσουν” υλικό στο διαδί-
κτυο. Σίγουρα το ωράριο 8 το πρωί με 12 το
μεσημέρι δεν τηρείται, αφού είναι επί ποδός
περισσότερες ώρες. Ο κ. Παραδεισανός το-
νίζει πως ο στόχος, εκτός από διδακτικός, εί-
ναι να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τους
δασκάλους, να σχεδιάσουν ένα χαμόγελο
στο πρόσωπο των παιδιών που αποχωρίστη-
καν τόσο απότομα.

Ωστόσο, εκπαιδευτικοί τονίζουν στην “Π”
πως αγκάθι παραμένει η πρόσβαση όλων
των παιδιών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Λένε, μάλιστα, χαρακτηριστικά πως επί δε-
καετίες, καμία ηγεσία του Υπουργείου δεν
φρόντισε να εξοπλίσει τα σχολεία ούτε με
ένα ποντίκι, κάτι που γινόταν από τους συλ-
λόγους γονέων.

Η συγγραφέας, Λίνα 
Μουσιώνη, έστειλε ένα
συγκινητικό μήνυμα
στους μαθητές του 
49ου Δημοτικού 
σχολείου Ηρακλείου

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Τηλεδιάσκεψη με... 2.000 εκπαιδευτικούς!

Η Κρήτη συμμετείχε χθες σε ακόμα μία τηλεδιάσκεψη

Ο κ. Αλεξάκης Ο κ. Καρτσωνάκης Ο κ. Παραδεισανός
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«Άνοδος χωρίς τις τράπεζες»

Η κίνηση στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

2-4-2020

ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α                    1,10427                1,06619

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (**)                  0,88975                0,85907

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ                     7,5776                 7,3163

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ               11,1251               10,7415

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ                        118,37                 114,29

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ                1,07064               1,03372

ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ            11,4272                11,0331

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ               1,57057               1,51641

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ        1,82887                 1,7658

Με άνοδο 0,93% έκλεισε το Χ.Α.Α.
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Τροπολογία δίνει λύση 
στο θέμα των επιταγών

Διευκρινίσεις για το θέμα των επιταγών που προκάλεσε
προχθες κομφούζιο στις τράπεζες, δίνει με τροπολογία του
στο σχέδιο νόμου για τα κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής εξά-
πλωσης του κοροναϊού. Με σκοπό να διευκρινίσει την εφαρ-
μογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε
στις 30 Μαρτίου και αφορά την αναστολή των προθεσμιών
πληρωμής αξιογράφων και να δώσει ικανό χρόνο στους εκ-
δότες, αποδέκτες και κομιστές αξιογράφων να διαβιβάσουν
τα αξιόγραφα στις τράπεζες, το ΥΠ.ΟΙΚ. κρίνει απαραίτητο
να ορίσει και να διευρύνει τα είδη των αξιογράφων για τα
οποία έχει εφαρμογή η αναστολή των προθεσμιών πληρω-
μής, αλλά και να παρατείνει από τις 3 στις 6 εργάσιμες ημέ-
ρες την προθεσμία διαβίβασής τους στις τράπεζες. 

Επιπλέον, για την ενιαία αντιμετώπιση του τρόπου της
απευθείας πληρωμής από τους υπόχρεους στους δικαιού-
χους, η τροπολογία προβλέπει ότι κρίνεται απαραίτητη σχε-
τική πρόβλεψη για τη δυνατότητα χορήγησης εντολής πλη-
ρωμής προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Τυχόν τεχνικά ή
διαδικαστικά ζητήματα μπορεί να ρυθμιστούν με έκδοση
απόφασης του υπουργού Οικονομικών. 

Από το TAXISnet
οι πληροφορίες 
για τις επιστροφές φόρου

Για τα ποσά των επιστροφών φόρων μπορούν πλέον να
πληροφορούνται οι φορολογούμενοι μέσω του TAXISnet.
Ενα ακόμη δεδομένο που αφορά στη φορολογική κατά-
σταση των πολιτών και των επιχειρήσεων, είναι πλέον διαθέ-
σιμο ψηφιακά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Πρόκειται για τις επιστροφές κάθε είδους φόρου, που δι-
καιούνται οι φορολογούμενοι, τα ποσά των οποίων είναι δια-
θέσιμα στο Taxisnet, στην Προσωποποιημένη Πληροφό-
ρηση. Έτσι, οι φορολογούμενοι έχουν πλήρη και διαρκώς
επικαιροποιημένη εικόνα όχι μόνο των οφειλών τους, αλλά
και κάθε είδους επιστροφών, που τυχόν δικαιούνται. Ο Διοι-
κητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής, σε σχετική δηλωσή του αναφέρει πως «μέρα με τη
μέρα υλοποιούμε το σχέδιο ψηφιακών εφαρμογών για την
καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.
Μειώνουμε τη γραφειοκρατία, εξοικονομούμε ανθρωποώ-
ρες τόσο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όσο και για τη φο-
ρολογική διοίκηση. Οι εφαρμογές αυτές είναι, μάλιστα,
ακόμα πιο χρήσιμες αυτή την περίοδο, οπότε και είναι κάτι
παραπάνω από αναγκαίος ο περιορισμός των επισκέψεων
στις ΔΟΥ». 

Θετικό το κλείσιμο στην χθεσινή
συνεδρίαση με κύριους παράγοντες
τις μετοχές του ΟΤΕ και του Jumbo. 

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης
έκλεισε με κέρδη 0,93% στις 541,44
μονάδες, ενώ κινήθηκε μεταξύ
534,16 μονάδων (-0,99%) και 547,57
μονάδων (+2,07%). Ο τζίρος ανήλθε
στα 56,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος
έφτασε στα 44,1 εκατ. τεμάχια, ενώ
μέσω προσυμφωνημένων συναλλα-
γών διακινήθηκαν 378 χιλ. τεμάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποί-

ησης έκλεισε με άνοδο 1,13%, στις
1.315,40 μονάδες, ενώ στο -0,34%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid
Cap και στις 726,54 μονάδες. Ο τρα-
πεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες
3,38% στις 311,01 μονάδες.

Η άνοδος των τιμών του πετρε-
λαίου δίνει την απαιτούμενη ώθηση
στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, βοη-
θώντας τις αγορές να ανακτήσουν
ένα μέρος από το χαμένο έδαφος
μετά τις βαριές απώλειες της Τετάρ-
της.

Με άνοδο άνω των 300 μονάδων
αντέδρασαν οι αγορές στις ΗΠΑ μετά
την ανακοίνωση του προέδρου των
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε

ότι περιμένει συμφωνία μεταξύ της
Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας,
όσο αφορά μια γενναία περικοπή της
ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου. 

Την αύξηση των γενικών δαπανών του Υπουργείου
Οικονομικών κατά 5 δισ. ευρώ έκανε προσθήκη στον
προϋπολογισμό το Υπουργείο Οικονομικών με τροπολο-
γία που κατέθεσε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, την κύρωση από τη Βουλή της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου για τα πρώτα μέτρα κατά
της πανδημίας από τον κοροναϊό κατατέθηκε και μια
τροπολογία στην οποία το Υπουργείο Οικονομικών πε-
ριέγραφε την αύξηση των δαπανών του προϋπολογι-
σμού κατά 5 δισ. ευρώ.

Η αύξηση αυτή του προϋπολογισμού δεν συνοδευό-
ταν από αλλαγές των υπολοίπων μεγεθών και προβλέ-
ψεων για το προϋπολογισμό του 2020. Επί της περιορι-
σμένης αυτής μεταβολής το Ελληνικό Δημοσιονομικό

Συμβούλιο σε θέση που δημοσίευσε χθες εξέφραζε τη
συμφωνία του σημειώνοντας ότι η ραγδαία εξάπλωση
της πανδημίας COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτόγνωρα
προβλήματα, με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στα οι-
κονομικά μεγέθη, χωρίς να είναι δυνατή, ακόμη, η ακρι-
βής πρόβλεψη της έκτασής τους. Τα μέτρα αναστολής
της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας για τον
περιορισμό της πανδημίας έχουν επιτείνει την πίεση
στην ελληνική οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κρατικός
Προϋπολογισμός 2020 δεν μπορεί να εκτελεστεί, όπως
ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019.

Συμπερασματικά, η θέση του Ελληνικού Δημοσιονο-
μικού Συμβουλίου τόνιζε ότι είναι είναι αναγκαία η δη-
μοσιονομική επέκταση, η οποία για να πραγματοποιηθεί

είναι τυπικά επιβεβλημένη η λογιστική διευθέτηση του
προϋπολογισμού με αύξηση των σχετικών πιστώσεων.

Ως προς το αναγκαίο συνολικό ύψος του ποσού των
δαπανών, αλλά και ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενο
των επιπτώσεων που αυτές θα επιφέρουν στην ελληνική
οικονομία δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω ουσια-
στικά σχόλια, διότι δεν έχει γνωστοποιηθεί η κατανομή
των επιπλέον δαπανών.

Επίσης η αναστολή του Σύμφωνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης που καθορίζει τους δημοσιονομικούς κανό-
νες στις χώρες μέλη της ευρωζώνης σημαίνει ουσιαστικά
ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για τήρηση του εθνικού δη-
μοσιονομικού στόχου για επίτευξη πρωτογενούς πλεο-
νάσματος της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ για το 2020. 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  ΧΘΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ακόμη 5 δισ. ευρώ στη μάχη κατά του νέου κοροναϊού

Με αμείωτο ρυθμό
συνεχίζονται οι αιτήσεις 
των εργαζομένων 
για το επίδομα  
των 800 ευρώ

Με αμειώτο ρυθμό συ-
νεχίζονται οι αιτήσεις των
εργαζομένων για τη λήψη
του επίδοματος  των 800
ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές του
Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων,
οι αιτήσεις έφθασαν τις
80.400 στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα supportem-
ployees.yeka.gr.

Επίσης, δηλώνουν και
το αν μισθώνουν κύρια
κατοικία, καθώς και τα
στοιχεία του εκμισθωτή
και του μίσθιου ακινήτου,
προκειμένου να τύχουν
της έκπτωσης.

Διευκρινίσεις  
για εργαζόμενους
με συμβάσεις 
εργασίας 
ορισμένου χρόνου

Διευκρινίσεις αναφο-
ρικά με το δικαίωμα λή-
ψης της αποζημίωσης ει-
δικού σκοπού από
εργαζόμενους με συμβά-
σεις εργασίας ορισμένου
χρόνου που λύθηκαν
πρόωρα, εντός του χρονι-
κού διαστήματος από
1/3/2020 έως και
20/3/2020, παρέχει εγκύ-
κλιος του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, εργαζό-
μενοι των επιχειρήσεων-
εργοδοτών που ανεστάλη
η επιχειρηματική δραστη-
ριότητά τους με εντολή
δημόσιας Αρχής ή που
πλήττονται σημαντικά βά-
σει των οριζομένων από
το Υπουργείο Οικονομι-
κών  Κωδικών Αριθμών-
Δραστηριότητας (ΚΑΔ),
με συμβάσεις εργασίας
ορισμένου χρόνου, των
οποίων η συμφωνημένη,
βάσει της ατομικής σύμ-
βασης εργασίας, ημερο-
μηνία αυτοδίκαιης λήξης
τοποθετείται σε χρόνο με-
ταγενέστερο της 20ης

Μαρτίου 2020, οι οποίες,
ωστόσο, λύθηκαν πρό-
ωρα εντός του χρονικού
διαστήματος από
1/3/2020 έως και
20/3/2020 – είτε με οι-
κειοθελή αποχώρηση εκ
μέρους του εργαζομένου,
είτε κατόπιν καταγγελίας
από τον εργοδότη για
σπουδαίο λόγο, με υπο-
βολή του εντύπου Ε7 στο
πληροφοριακό σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ», είναι δικαιού-
χοι της ειδικής αποζημίω-
σης, ύψους 800 ευρώ.

Σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 1 του κεφα-
λαίου Α.3 της ΚΥΑ, με
αριθμ.12998/232/28.03.
2020: «Οι εργαζόμενοι
των επιχειρήσεων-εργο-
δοτών που ανεστάλη η
επιχειρηματική δραστη-
ριότητά τους, με εντολή
δημόσιας αρχής ή που
πλήττονται σημαντικά,
βάσει των οριζομένων
από το Υπουργείο Οικο-
νομικών ΚΑΔ κύριας δρα-
στηριότητας ή δευτε-
ρεύουσας, βάσει των
ακαθάριστων εσόδων
έτους 2018 και των
οποίων η σύμβαση εργα-
σίας τους έχει λυθεί, εντός
του χρονικού διαστήμα-
τος από 1/3/2020 έως και
20/3/2020 – είτε με οι-
κειοθελή αποχώρηση είτε
με καταγγελία – λαμβά-
νουν ως έκτακτη οικονο-
μική ενίσχυση, αποζη-
μίωση ειδικού σκοπού,
ύψους 800 ευρώ, εφόσον
δεν έχουν άλλη σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας σε
άλλον εργοδότη.

Οι εργαζόμενοι αυτοί
είναι δικαιούχοι της απο-
ζημίωσης ειδικού σκοπού,
ανεξάρτητα από το αν εί-
ναι δικαιούχοι του επιδό-
ματος τακτικής ανεργίας.

Σημειώνεται ότι η απο-
ζημίωση ειδικού σκοπού
είναι ακατάσχετη, αφορο-
λόγητη και δεν συμψηφί-
ζεται με οποιαδήποτε
οφειλή». 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες 
οι εισπράξεις φόρων τον Μάρτιο

Α
πρόσμενα καλά κινήθηκαν
οι  εισπράξεις φόρων του
Μαρτίου, παρά τις  μαζικές
αναστολές πληρωμών  και
την παγκόσμια ανησυχία για

το αύριο που παραμένει άγνωστο. «Όταν
σε άλλες χώρες άδειαζαν τα σούπερ μάρκετ,
στην Ελλάδα οι Έλληνες πολίτες πλήρωναν
τους φόρους τους» παρατηρούν αρμόδιες
πηγές. Αν και  τα πρώτα στοιχεία εισπρά-
ξεων Μαρτίου έφτασαν στο οικονομικό
επιτελειο την πρωταπριλιά, δεν ήταν
αστείο ότι οι φορολογούμενοι  έδειχναν
υψηλό αίσθημα ευθύνης με  κλίμα ηρε-
μίας στην αγορά.

Στο οικονομικό επιτελείο επικρατούσε
μέχρι  προσφάτως πολύ μεγάλος φόβος
για καθίζηση των κρατικών εισπράξεων.
Με κλειστή την αγορά επί 11 μέρες, με
τους πολίτες και την οικονομία σε καραν-
τίνα, με κλειστά αεροδρόμια και σύ-
νορα, με ανασφάλεια για τις διεθνείς επι-
πτώσεις στην υγεία και την οικονομία, οι
Έλληνες φορολογούμενοι επέδειξαν σπά-
νια αυτοκυριαρχία. Το  «Κίνημα Πλη-
ρώνω» ξεπέρασε τις προσδοκίες και τις

ανησυχίες. Και
ήταν αυτές ένας
λόγος που η κυ-

βέρνηση υπαναχώρησε ή μετέθεσε χρο-
νικά για τον Απρίλιο, ελαφρύνσεις και μέ-
τρα που δρομολογούσε ή είχε
ανακοινώσει για τον Μάρτιο.

Μήνυμα για περισσότερη
στήριξη

Όπως λένε στην πλατεία Συντάγματος,
παρά τις φωνές ή τις μαξιμαλιστικές διεκ-
δικήσεις για επιπλέον μέτρα στήριξης, οι
περισσότεροι φορολογούμενοι επέδειξαν
φορολογική συνέπεια και φιλοπατρία.

Αν τα θετικά στοιχεία επιβεβαιωθούν
και τον Απρίλιο, η χώρα θα έχει επιδείξει
αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και η κυβέρ-

νηση θα έχει περιθώρια να διευρύνει και
άλλο τα μέτρα στήριξης. Αυτό θα συμβεί
από την επόμενη εβδομάδα κιόλας, εν-

τάσσοντας και νέους ΚΑΔ και επιχειρή-
σεις δικαιούχων.

Σήμερα ή αύριο το αργότερο η κυ-
βέρνηση καταθέσει και νέο 
-συμπληρωματικό- προϋπολογι-
σμό, αυξάνοντας για φέτος κατά 5
δισ. ευρώ το αποθεματικό και τις

κρατικές δαπάνες, για τον κορωνοϊό.
Ξεπερνά ήδη το 2,5% του ΑΕΠ και τον
μέσο όρο δαπανών στην ΕΕ.

Καθώς οι φόροι είναι αναγκαίοι αλλά
όχι ικανοί να χρηματοδοτήσουν τα μέ-
τρα αναχαίτισης του κοροναϊού. Ιδιαί-
τερα καθώς στην προχθεσινή τηλεδιά-
σκεψη του EWG φάνηκε ότι πολύ
δύσκολα θα μπορούσε να προλάβει ως
τις 7 Σεπτεμβρίου να συμφωνήσει για
ευρωομόλογο. Ωστόσο εκτιμάται ότι για
την ενίσχυση της ρευστότητας στην Ευ-
ρώπη για την αντιμετώπιση της κρίσης,
θα υπάρξει ένας συνδυασμός των προ-
τάσεων που έχουν κατατεθεί (ευρωομό-
λογο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
ESM, Κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο). 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Τι προτείνει η Κομισιόν για αγρότες και ψαράδες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

πρότενε χθες  ένα πακέτο μέ-
τρων για να βοηθήσει την οι-
κονομία της ΕΕ, που έχει πλη-
γεί από την πανδημία του
κοροναϊού, το οποίο θα περι-
λαμβάνει ένα πλαίσιο μερικής
απασχόλησης, την ευκολό-
τερη χρηματοδότηση των
αγροτών και των ψαράδων
καθώς και τη χρηματοδότηση
αναπτυξιακών έργων. Η Κο-
μισιόν αναμένει ότι η ΕΕ θα
εισέλθει σε βαθειά ύφεση φέ-
τος, καθώς η έξαρση του κο-
ροναϊού έχει επιβραδύνει
πολύ την οικονομική δραστη-
ριότητα στις 27 χώρες - μέλη
της. «Το βάθος και το εύρος
της κρίσης απαιτούν μία
απάντηση σε χωρίς προηγού-
μενο έκταση, ταχύτητα και
αλληλεγγύη», αναφέρει η Επι-
τροπή σε έγγραφο που θα
ανακοινώθηκε χθες.

Το έγγραφο σημειώνει ότι
η Κομισιόν θα προτείνε την
αύξηση των χρηματικών προ-
καταβολών στους αγρότες
στο πλαίσιο της Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής της ΕΕ, όπως

και να τους δώσει περισσό-
τερο χρόνο να υποβάλλουν
τα αιτήματά τους για στήριξη
καθώς και περισσότερο
χρόνο για την επεξεργασία
των απαιτήσεών τους. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή θα προτεί-
νει εξαιρετική ευελιξία στη
χρήση του ταμείου της για τη
ναυτιλία και την αλιεία, ώστε
να στηρίξει τους ψαράδες σε
περιπτώσεις προσωρινής δια-
κοπής της αλιείας.

Για να αποτραπούν οι
απολύσεις εργαζομένων από
τις εταιρείες, όταν αυτές δεν
έχουν αρκετή δουλειά, η Κο-
μισιόν προτείνει την υιοθέ-
τηση από όλες τις χώρες της

ΕΕ του πλαισίου της γερμανι-
κής «kurzarbeit», με βάση το
οποίο οι εργοδότες μειώνουν
τις ώρες απασχόλησης και όχι
τις θέσεις εργασίας και το
κράτος θα πληρώνει τη δια-
φορά των μισθών, ώστε οι
εργαζόμενοι να μπορούν να
κάνουν δαπάνες. Για τη χρη-
ματοδότηση του πλαισίου
αυτού η Επιτροπή θα δανει-
σθεί 100 δισ. ευρώ από τις
αγορές έναντι εγγυήσεων
από τις κυβερνήσεις της ΕΕ,
χρησιμοποιώντας την πιστο-
ληπτική αξιολόγησή της ΑΑΑ
και στη συνέχεια θα δανείσει
φθηνά τις χώρες - μέλη, πολ-
λές από τις οποίες έχουν χα-

μηλότερο αξιόχρεο.
Αναφέρεται, επίσης, στο

έγγραφο ότι η Κομισιόν θα
προτείνει την άρση κάθε
απαιτούμενης συγχρηματο-
δότησης από τις χώρες για
την απορρόφηση από αυτές
ευρωπαϊκών πόρων για την
κατασκευή υποδομών, όπως
αυτοκινητοδρόμων, γεφυρών
και εγκαταστάσεων για τη
διαχείριση αποβλήτων, με τα
έργα αυτά να πληρώνονται
πλήρως από την ΕΕ. Χρήματα
θα μπορούν, επίσης, να μετα-
φερθούν μεταξύ των περιφε-
ρειών, σημειώνει το έγ-
γραφο. 

«Αυτή είναι μία πρωτοφα-
νής κίνηση που αντανακλά
την ανάγκη τα κράτη - μέλη
να χρησιμοποιήσουν όλα τα
διαθέσιμα μέσα για τη στή-
ριξη των πολιτών τους αυτή
τη στιγμή», τονίζεται στο έγ-
γραφο για την απόφαση
αυτή. Οι προτάσεις πρέπει να
εγκριθούν από τις 27 χώρες -
μέλη, που ερίζουν για το βε-
ληνεκές της στήριξης των οι-
κονομιών τους.
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Την πρόταση να ζητήσει
η  Περιφέρεια  από  το
Υπουργείο Ανάπτυξης, να
λάβει  την  πρωτοβουλία
για  άμεση  ενεργοποίηση
πόρων του ΕΣΠΑ, προς αν-
τιμετώπιση  των  επιπτώ-
σεων της παύσης λειτουρ-
γίας  ή  της  μειωμένης  σε
τζίρο λειτουργίας των επι-
χειρήσεων της Κρήτης, κα-
ταθέτει  ο  επικεφαλής  της
παράταξης «Κρήτη μπρο-
στά» Αλέξανδρος Μαρκο-
γιαννάκης. 

Ο  κ.  Μαρκογιαννάκης
υποστηρίζει  ότι  βασικός

στόχος της δράσης θα εί-
ναι η επανεκκίνηση της το-
πικής οικονομίας και η κα-
ταπολέμηση της ανεργίας,

και προς τούτο απαιτείται
ολοκληρωμένος  σχεδια-
σμός 

«Η  ενίσχυση  αυτή  θα
αφορά στην αποζημίωση
των  μικρών  και  πολύ  μι-
κρών επιχειρήσεων για το
απωλεσθέν εισόδημα που
προέκυψε  και  θα  προκύ-
ψει  κατά  το  διάστημα
αυτό  και  θα  εκτιμηθεί  με
μεθοδολογία που θα ανα-
λυθεί  από  την  υπηρεσία
Διαχείρισης  Επιχειρησια-
κού  Προγράμματος  Κρή-
της» αναφέρει μεταξύ άλ-
λων  σε  σχετική  δήλωση
του και προσθέτει:

«Η  ενίσχυση  αυτή,  με
γρήγορες  διαδικασίες,
σκοπεύει  στην  επανεκκί-
νηση ή/και την ομαλή λει-
τουργία τους, ώστε να αν-
ταποκριθούν  στις  ανελα-
στικές  τους  ανάγκες.  Το
θεσμικό  πλαίσιο  χορήγη-
σης των κρατικών ενισχύ-
σεων της παρούσας πρω-
τοβουλίας προτείνεται να
είναι  ο  Κανονισμός  (ΕΕ)
1407/2013 της Επιτροπής
σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108
της  Συνθήκης  για  τη  λει-
τουργία  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης  στις  ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας.

Στην  προσπάθεια  αυτή
ζητούμε  την  συνεργασία
του συνόλου των Περιφε-
ρειακών παρατάξεων, και
των  τοπικών  επιμελητη-
ρίων  για  την  εξειδίκευση
του  τρόπου  ενίσχυσης».
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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) οικό-
πεδο 200 τ.μ. με πρόσοψη
σε πάρκο επί της οδού
20ης Μαϊου 1941. Αρτιο,
οικοδομήσιμο. Συντελε-
στής Δομησης 0,8. Τιμή
πώλησης 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. οικοδο-
μή 240 τ.μ. και στα 700
τ.μ. οικοδομή 560 τ.μ.)
Παροχές: δίκτυο ύδρυσης,
αποχετευτικό δίκτυο ΔΕΗ
- ΟΤΕ στα 20 μ. 130 ευρώ
/ τ.μ. Πληρ. τηλ.
6948930364 (ΚΩΔ.
84167)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΜΑΛΙΑ: ανατολικά 2
χιλιόμ., κοντά στη θάλασ-
σα με πανοραμική θέα
θαλάσσης, σε μικρό ορο-
πέδιο, 31.000 Μ2 +
5.000 Μ2 + 5.000 Μ2,
επίπεδα με γεώτρηση
παροχής 25 Μ3 / ώρα,
ολόκληρο ή σε τμήματα,
με αυξημένο συντελεστή
δόμησης, κατάλληλο για
φωτοβολταϊκή μονάδα,
αγροτουριστική μονάδα,
Βίλες-κατατμημένο σε 4
στρ., κάμπινγκ, κατοικίες
διαβίωσης τρίτης ηλικίας,
δίδεται και με leasing, ή με
αντιπαροχή. Τιμή � 8-10,
για τα 5 στρεμ. � 22,- για
τα 31στρεμ. Πληρ.
2810841390 (ΚΩΔ.
82626)

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραθαλάσσιο

οικόπεδο στην αμμώδη

(πέντε χιλιόμετρα) παραλία

Αμμουδάρα 5 χλμ. δυτικά

του κέντρου πόλεως Ηρα-

κλέιου. Εχει έκταση 1.850

τ.μ. με μήκος πλευράς προς

θάλασσα 100 μέτρα, πανο-

ραμική θέα στο κρητικό

πέλαγος, 350 μ. από το

κύμα. Γαλήνιο φυσικό περι-

βάλλον. Απόσταση από το

λιμάνι 5 χλμ., από αεροδρό-

μιο 8 χλμ. από νοσοκομείο

ΠΑΓΝΗ 4 χλμ. Υπό ένταξη

στο σχέδιο πόλεως στο

εγγύς μέλλον. Τιμή 400

ευρώ / τ.μ. Πληρ. τηλ.

2810289915 (ώρες επικ.

10.00-14.00) (ΚΩΔ. 84166)

ΠΩΛΕΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ spe-
cialized hard rock χρώμα
ματ μαύρο σε άριστη κατά-
σταση. Δισκόφρενα μπρο-
στά και πίσω (v-brake)
ταχύτητες 21 shimano (7
speed). Λάστιχα (ζάντες)
νούμερο 26. Δίνεται μαζαί
με όλο τον εξοπλισμό που
είναι γνήσιος specialized
(κράνος, τσαντάκι σέλας,
θήκη για υγρά και τρόμπα).
Φώτα μπροστά και πίσω,
κουδούνι, καθρεφτάκι και
κλειδαριά. Τιμή 370 ευρώ
(συζητήσιμη). Πληρ. τηλ.
6945972612 κ. Αναστασία
(ΚΩΔ. 83935)

3ΑΡΙΑ

•ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ ηλι-
κίας 18 - 35 ετών σε εργο-
στάσιο διαχείρισης ζωικών
αποβλήτων. Απαραίτητη η
προϋπηρεσία σε χειρωνα-
κτικές εργασίες. Οι όποιες
τεχνικές γνώσεις θα εκτι-
μηθούν. Πληρ. τηλ.
2810301140 και αποστολή
βιογραφικών στο fax
2810301142 και στο mail
S.Mamoulaki@sychem.gr
(ΚΩΔ. 84169)

Από εταιρεία επεξεργα-
σίας κρεάτων στη ΒΙ.ΠΕ.
ζητούνται κόπτες κρέατος
έως 40 ετών. Αποστολή
βιογραφικού: cretanfood
meat@gmail.com Πληρ.
τηλ. 2810315248 (ΚΩΔ.
84141)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΟΒΑΡΗ και υπεύθυνη

κυρία με συστάσεις, ανα-

λαμβάνει να κάνει παρέα

σε ηλικιωμένη κυρία και τις

δουλειές του σπιτιού 3-4

φορές την εβδομάδα.

Πληρ. τηλ. 6944990103

(ΚΩΔ. 81438)

Κυρία σοβαρή και υπεύθυ-

νη με συστάσεις, αναλαμ-

βάνει τον καθαρισμό σπι-

τιών, γραφείων, σκάλες,

εκκλησίες και σίδερο.

Πληρ. τηλ. 6944990103

(ΚΩΔ. 81439)

ΚΥΡΙΑ ΝΕΑ με εμπειρία και

μεγάλωμα 4 παιδιών ανα-

λαμβάνει να προσέχει

μικρά παιδιά και δουλειές

του σπιτιού. Πληρ. τηλ.

2810322384 (ΚΩΔ.

81754)

ΚΥΡΙΑ έμπειρη στην

καθαριότητα αναλαμβά-

νει τον καθαρισμό σπι-

τιών, γραφείων και σκά-

λας επίσης και σίδερο.

Πληρ. τηλ. 6986658976

(ΚΩΔ. 83980)

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 διαμέρι-
σμα στον γ’ όροφο 111
τ.μ. κοντά στο κέντρο.
Διαθέτει δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, καθιστι-
κό, κο υζίνα, μπάνιο,
WC, ηλιόθερμο. Πλήρως
ανακαινισμένο. Πληρ.
τηλ. 6947801432 (ΚΩΔ.
84149)

Το ξενοδοχείο Orpheas

Resort 4* (Adults only -

Half board) στον Καβρό

Αποκορώνου Χανίων

αναζητάει: * ΒARMAN

με γνώση γερμανικών, *

ΜΑΓΕΙΡΑ κρύας κουζί-

νας. Απαραίτητη ξενο-

δοχειακή εμπειρία.

Πληρ. τηλ.

2825061218. Αποστολή

βιογραφικών applie-

shr@orpheas-resort.gr

(ΚΩΔ. 84150)

ΘΕΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΓΑΛΛΙ-

ΚΑ, να μπορείς να μιλάς

και να καταλαβαίνεις σε

γαλλόφωνη χώρα; Αν

ναι, επικοινώνησε. Είμαι

καθηγητής Γαλλικής

Φιλολογίας. Απευθύνο-

μαι κυρίως σε ενήλικες.

Διαθέσιμος χρόνος

μόνο Σάββατο. Τιμές

προσαρμοσμένες στην

οικονομική κρίση. Πληρ.

τηλ. 6936755164 (ΚΩΔ.

83345)

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΥΓΕΙΑΣ   
(7η Υ.ΠΕ.  ΚΡΗΤΗΣ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υποδ/νση: Οικονομικών Τμήμα:  Προμηθειών, Πληροφορίες : Ε. Τζωρμπατζάκη 
Τηλέφωνο : 2810 – 375285  fax:   2810 – 542080
e-mail: prom@pagni.gr site  ΠαΓΝΗ   www.pagni.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1Υ/20
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με την αριθμ. 42/29-01-2020

απόφαση Διοικητή του ΠΑ.Γ.N.H. η οποία επικαιροποιήθηκε με την
αρ.πρωτ.115/03/11-03-2020 απόφαση Δ.Σ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. «Έγκριση ιατροτεχνο-
λογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου από επιχορήγηση της 7ης

Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης» και έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις,
ανακοινώνει την προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού)
Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «Τρία (3) Πλήρη Αναισθησιολογικά
Συγκροτήματα», με αρ. διακ. 1Υ/20, για τις ανάγκες του Πα.Γ.Ν.Η. Αναλυτικά τα
είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται
στη Διακήρυξη 1Υ/20.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Προϋπολογισμός: 120.000,00� συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος
του ΚΑΕ 9549

Κωδικός CPV: 33172100-7 (Συσκευές αναισθησίας)
Τόπος Παράδοσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑ-

ΚΛΕΙΟΥ  (ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL431) Δ/νση: Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων,
Βούτες Ηράκλειο Κρήτης. Ταχ.Θυρ.1352 - Ταχ.Κωδ.71110. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Την 24η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 08:00 στην ηλε-

κτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
Την 12η ΜΑΪΟΥ 2020  Ημέρα  ΤΡΙΤΗ και μέχρι ώρα 15:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Την 19η ΜΑΪΟΥ 2020 Ημέρα ΤΡΙΤΗ ώρα 10:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΥΠΟ: 03-04-2020.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕτΚ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ βάσει της

57654/22/5/17 (Β1781) απόφασης του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Χρόνος Ισχύος Προσφορών: 365 ημέρες.
Γλώσσα: Ελληνική
Η Τιμή Προσφοράς: Σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παράδοση.
Δικαιολογητικά: Τα προβλεπόμενα από το Ν. 4412/16.
Η διακήρυξη 1Υ/20 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου

www.pagni.gr (Εμφάνιση Διακηρύξεων Προμηθειών),  στο ΚΗΜΔΗΣ και στη δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο.
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέ-

ρες από 13:00 έως 15:00. Αρμόδια Υπάλληλος: Ευαγγελία  Τζωρμπατζάκη τηλ.
2810 – 375285, fax 2810 – 542080.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η.
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ηράκλειο   11-03-2020
Αρ. Πρωτ. : 144/Γρ.Διοικητή 

www.patris.gr

Α
πό  τη  μία  μέρα  στην
άλλη έμειναν χωρίς δου-
λειά, χωρίς ελπίδα, προ-
σπαθούν  να  σταθούν
όρθιοι  απέναντι  στη

πανδημία, αλλά οι πρώτες συνέπειες
που  αισθάνονται,  είναι  στην  τσέπη
τους και, κάποιες φορές στην αξιοπρέ-
πειά τους.

Όλοι εύχονταν να μη γίνει και στο
Ηράκλειο  αλλά,  δυστυχώς,  ο  τόπος
μας δεν μπορούσε να μείνει εκτός ...
της μόδας. Εργοδότες, όπως καταγ-
γέλλει στην “Π” ο πρόεδρος του Εργα-
τικού Κέντρου Ηρακλείου, κ. Στέλιος
Βοργιάς, απαιτούν από τους εργαζό-
μενούς τους να λάβουν μερίδιο από
το επίδομα των 800 ευρώ που θα λά-
βουν. Το επιχείρημά τους είναι πως
εκείνοι τους εγγράφουν στο σχετικό
σύστημα, κάνουν τις απαραίτητες δια-
δικασίες,  συνεπώς,  έχουν  κάθε  δι-
καίωμα να ανταμειφθούν!

Ο κ. Βοργιάς τονίζει πως η διαδικα-
σία είναι απλή, μπορούν να την ακο-
λουθήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με
τη βοήθεια του δικού τους λογιστή.

Οι τελευταίες εβδομάδες μοιάζουν
με κόλαση για τον ίδιο που είναι συνε-
χώς σε επικοινωνία με εργαζόμενους
σε απελπισία, και με τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες, όπως είναι ο ΟΑΕΔ. Παράλ-
ληλα,  γίνονται  προσπάθειες  από  τα
συνδικάτα να λάβουν επιδόματα και
άλλοι κλάδοι, όπως του κατασκευαστι-
κού τομέα, οι οικοδόμοι. Οι διαδικα-
σίες προχωρούν αλλά η κατάσταση εί-
ναι πρωτόγνωρη για όλους, συνεπώς,
τα  ερωτήματα  πολλά  και  διαρκώς

προκύπτουν και άλλα.
Είναι γεγονός ότι δόθηκε παράταση

στο επίδομα ανεργίας για δύο μήνες,
ωστόσο, ο κ. Βοργιάς αναφέρει πως
θα  πρέπει  να  ληφθεί  μέριμνα  για
όσους  το  ταμείο  έληξε  νωρίτερα.
Λόγω του γνωστού προβλήματος με
την Thomas Cook, πολλοί εποχιακοί
υπάλληλοι μπήκαν στο ταμείο για μι-
κρό χρονικό διάστημα και κάποιοι εί-
ναι χωρίς κανένα εισόδημα από τον
περασμένο Δεκέμβριο. Η κατάσταση

των οικονομικών τους είναι  τραγική
και έχουν ανάγκη κάποιας στήριξης
αφού το σίγουρο είναι πως η τουρι-
στική σεζόν αν ξεκινήσει, θα αργήσει
πάρα πολύ. Οπότε, πώς θα τα βγά-
ζουν πέρα, άγνωστο... Ο κ. Βοργιάς
λέει χαρακτηριστικά πως από την πα-
ράταση του επιδόματος, μόλις το ένα
δέκατο των εργαζομένων καλύπτεται.

Εξηγεί, ακόμα, πως μετά από πα-
ρέμβαση στον ΟΑΕΔ, ξεκαθαρίστηκαν
τα εξής που αφορούν στους ξενοδο-
χοϋπαλλήλους και γενικότερα το επο-
χιακό προσωπικό:

Η επιδότηση του επιδόματος ανερ-
γίας, για αυτούς που επλήγησαν λόγω
Thomas Hook θα ξεκινήσει από σή-
μερα και θα ολοκληρωθεί μέχρι την
επόμενη Παρασκευή 10 Απριλίου. Η
καθυστέρηση σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ,
οφείλεται στον φόρτο εργασίας, που
ομολογουμένως έχει η υπηρεσία.

Όσοι από τους παραπάνω πήραν
την τρίμηνη επιδότηση, και έληξε από
1η  Ιανουαρίου  και  εργάστηκαν  κά-
ποιες  ήμερες,  επίσης  θα  ενταχθούν
στην δίμηνη παράταση.

Να ενεργοποιηθούν οι πόροι του ΕΣΠΑ

Δύο  σημαντικά  έργα,  συνολικού  ύψους
1.300.000  ευρώ,    για  την  ανάπτυξη  της  Κρήτης
μέσα από τον πολιτισμό και τον βιώσιμο τουρισμό,
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτά-
κης.  Συγκεκριμένα, 600.000 ευρώ θα διατεθούν για
τη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου χωρικής
σήμανσης και ψηφιακής προβολής του μονοπατιού
Ε4 που διατρέχει όλη την Κρήτη. Η συγκεκριμένη
παρέμβαση περιλαμβάνει τόσο συμβατικές πινακί-
δες σήμανσης στο πεδίο και έντυπα προβολής όσο
και ψηφιακή σήμανση και ψηφιακά εργαλεία και

υπηρεσίες  web marketing και  προώθησης  με
χρήση  καινοτόμων  τεχνολογιών.    Το  ευρωπαϊκό
ορειβατικό μονοπάτι Ε4 προσελκύει κάθε χρόνο δε-
κάδες χιλιάδες επισκέπτες στην Κρήτη και οι παρα-
πάνω δράσεις στοχεύουν τόσο στη βελτιστοποίηση
της εμπειρίας αυτών των περιηγητών όσο και στην
προσέγγιση του διακριτού αυτού κοινού ανά τον
κόσμο το οποίο αναζητά μοναδικές εμπειρίες επα-
φής με τη φύση. Επιπλέον, 700.000 ευρώ θα επεν-
δυθούν για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δι-
κτύου διαδρομών, το οποίο θα καλύπτει, σχεδόν, το

σύνολο  των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
της Μεσσαράς, μέσα από επιμέρους θεματικές δια-
δρομές ανάλογα με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της
κάθε περιοχής. To δίκτυο και οι διαδρομές του θα
έχουν επίκεντρο το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της
περιοχής, το οποίο θα διασυνδέεται με τον αρχαι-
ολογικό και ευρύτερο πολιτιστικό-φυσικό πλούτο
ολόκληρης της περιοχής, ενώ έχει προβλεφθεί και
διαδρομή βορρά-νότου που θα ενώνει το φαράγγι
του Αγίου Νικολάου στο Ψηλορείτη με το Αγιοφά-
ραγγο στα Αστερούσια.  

Δύο σημαντικά έργα υπέγραψε ο περιφερειάρχης

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ... ΤΑ 800 ΕΥΡΩ!

Από τη μία μέρα στην 
άλλη χωρίς δουλειά!

Ο πρόεδρος 
του ΕΚΗ, κ. 
Στέλιος Βοργιάς
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ΒΕΛΓΙΟ

Διακοπή και
πρόωρη στέψη
της Μπριζ
Διακόπτεται οριστικά το πρω-
τάθλημα Βελγίου! Όπως ανα-
φέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, οι
αρχές έχουν πάρει την από-
φαση να μη συνεχιστεί η
διοργάνωση και να βάλουν
λουκέτο. 
Ουσιαστικά πρόκειται για το
πρώτο ποδοσφαιρικό πρωτά-
θλημα στην Ευρώπη που ολο-
κληρώνεται πρόωρα (μία
αγωνιστική πριν από τη λήξη
της κανονικής περιόδου), μια
απόφαση που πιθανώς θα
δείξει τον δρόμο για ανάλο-
γες κινήσεις και από άλλες
λίγκες της Γηραιάς Ηπείρου.
Η υπάρχουσα βαθμολογία θα
επικυρωθεί και η Κλαμπ
Μπριζ που είναι πρωτοπόρος
με μεγάλη διαφορά, θα στε-
φθεί και πρωταθλήτρια. Την
ίδια ώρα, η Γάνδη θα συμμε-
τάσχει στα προκριματικά του
Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ οι Σαρ-
λερουά, Αντβέρπ και Σταν-
τάρ Λιέγης θα αγωνιστούν
στα προκριματικά του Γιου-
ρόπα Λιγκ. 
Όλες αυτές οι αποφάσεις
έχουν παρθεί και θα επικυ-
ρωθούν τις επόμενες ημέρες
σε συμβούλιο, με το μόνο
που απομένει να διευθετηθεί
να είναι το αν θα υπάρξει
υποβιβασμός και προβιβα-
σμός αλλά και πότε θα ολο-
κληρωθεί το Κύπελλο
Βελγίου.

Πασχάλης Στάικος και Κώστας
Γιαννούλης μίλησαν χθες live
με τον κόσμο μέσω instagram
και απάντησαν σε πολλά ερω-
τήματα του κόσμου.
Ο Γιαννούλης μίλησε από την
Κατερίνη όπου βρίσκεται αυτό
το διάστημα ενώ ο Στάικος πα-
ραμένει στο Ηράκλειο.
Τόσο ο Στάικος όσο και ο
Γιαννούλης αναφέρθηκαν με
τα καλύτερα λόγια για  τον
κόσμο, ενώ ο Γιαννούλης
έδειξε την προτίμησή του ιδιαί-
τερα στο «Γεντί Κουλέ»: «Μου
αρέσουν τα γήπεδα-κλουβιά.
Το «Γεντί Κουλέ» με μία ανα-
καίνιση θα είναι τρομερό γή-
πεδο».
Επίσης, ο Γιαννούλης αναφέρ-
θηκε στο μέλλον του στην
ομάδα εκφράζοντας την επιθυ-
μία να συνεχίσει: «Φυσικά και
θέλω να μείνω στον ΟΦΗ,
έχω συμβόλαιο και εννοείται
θέλω να μείνω», ενώ ρωτή-
θηκε πώς πανηγυρίζει όταν
σκοράρει απάντησε χαριτολο-
γώντας : «Επειδή δεν βάζω
γκολ, πανηγυρίζω στα τάκλιν
που κάνω».
Απόλυτα ικανοποιημένος από
την παραμονή του στο Ηρά-
κλειο δήλωσε και ο Στάικος αν
και όπως είπε «Στην αρχή δεν
τρελάθηκα με την πόλη, αλλά
τώρα μου αρέσει πάρα πολύ».
Ο Κώστας Γιαννούλης ανα-
φέρθηκε στον αδερφό του και
ποδοσφαιριστή του

ΠΑΟΚ: «Δεν έχουμε παίξει
ποτέ μαζί. 
Όταν πήγε στον Ατρόμητο,
εγώ ήμουν στον Αστέρα Τρί-
πολης. Μακάρι να παίξω κά-
ποια στιγμή με τον αδερφό
μου στην ίδια ομάδα, αλλά
δεν το βλέπω. Θα μπορού-
σαμε να συνυπάρξουμε τώρα
που άλλαξα θέση και παίζω
κεντρικός αμυντικός». 
Επίσης, ο έμπειρος αμυντικός
μίλησε για τη ζωή του στο Ηρά-
κλειο: «Είχα έρθει μία φορά
Ηράκλειο για ένα γάμο και
μου άρεσε. Είχα πει ότι κά-
ποια στιγμή θα ήθελα να ζήσω
εδώ. Και να που έγινε δύο
χρόνια μετά».

Ο Στάικος αναφέρθηκε και
στην προτίμησή του για το
PRO: «Πάντα PRO έπαιζα,
ποτέ FIFA», ενώ ο Γιαννού-
λης, για να πειράξει τον
Στάικο, τον χαρακτήρισε ως τον
πιο αντικοινωνικό παίκτη της
ομάδας.
Τέλος, ο Γιαννούλης ρωτή-
θηκε για τον Γιώργο Σίμο και
αν φωνάζει στις
προπονήσεις: «Ο κόουτς δεν
φωνάζει, είναι πολύ ήρεμος.
Δεν πρέπει να φωνάζει ένας
προπονητής αν θες να τον κα-
ταλαβαίνεις».
Ο Γιαννούλης όπως είπε έχει
για πρότυπα τον Ζιντάν και τον
Μαρσέλο και ο Στάικος τον
Τζέραρντ.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ «ΑΝΑΚΡΙΣΗ» ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΦΗ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΪΚΟΣ

«Με μια ανακαίνιση τρομερό το Γεντί Κουλέ»

Οι Στάικος, Γιαννούλης έδωσαν συνέχεια στην επικοινωνία με τους φιλάθλους

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Παράταση οι αδειοδοτήσεις, 
αναστέλλεται ο έλεγχος 
βιωσιμότητας
Όλα πίσω πάνε στο ποδόσφαιρο λόγω της πανδημίας του κο-
ροναϊού, με την ΟΥΕΦΑ να ανακοινώνει ουσιαστικά παρά-
ταση του ποδοσφαιρικού έτους. Αυτό φέρνει αλυσιδωτές
αντιδράσεις, οι οποίες αφορούν και τις διαδικασίες που
ισχύουν για τις ομάδες όσον αφορά, για παράδειγμα, την
αδειοδότηση και το πλάνο βιωσιμότητας. Ο διευθυντής της
Επιτροπής  Αδειοδότησης της ΕΠΟ  Γιώργος Δημητρίου το-
ποθετήθηκε επί των θεμάτων, σημειώνοντας ότι θεωρεί δε-
δομένη την παράταση της διαδικασίας.
«Η ΟΥΕΦΑ ξεκαθάρισε στην ανακοίνωσή της, πως θα
χρειαστούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για να διευκο-
λυνθεί το έργο των ομοσπονδιών και των ομάδων. Ειδικά
ως προς τον επιπλέον χρόνο που θα χρειαστούν οι ομο-
σπονδίες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αδειοδότη-
σης των συλλόγων. Εκτιμώ λοιπόν, πως τις επόμενες
ημέρες θα λάβουμε μία σχετική επιστολή από την ΟΥΕΦΑ,
που θα μεταθέτει χρονικά την όλη διαδικασία ελέγχου από
31 Μαΐου, πιθανότατα για ένα μήνα. Το ακριβές διάστημα
θα το καθορίσει η ίδια η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, προ-
κειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης για το
ποιες ομάδες θα κατέχουν την άδεια για να συμμετάσχουν
στα Κύπελλα Ευρώπης του χρόνου», δήλωσε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο διευθυντής της Επιτροπής Αδειοδοτήσεων της ΕΠΟ.
Για το αν αλλάζει και το κομμάτι των μελλοντικών χρηματο-
οικονομικών στοιχείων, τα οποία για την επόμενη χρονιά
τουλάχιστον, λόγω της οικονομικής κρίσης από την πανδη-
μία του κοροναϊού, βγαίνουν από το... κάδρο, εξήγησε:
«Ναι, ισχύει ότι για την αγωνιστική περίοδο 2020/21
αναστέλλεται ο έλεγχος βιωσιμότητας ή “πλάνο βιωσιμό-
τητας” όπως το αποκαλούν οι περισσότεροι στην Ελλάδα.
Και είναι λογικό από τη στιγμή που ουδείς ειλικρινά μπο-
ρεί να προβλέψει αυτή τη στιγμή τι θα αφήσει πίσω της
αυτή η “λαίλαπα” του κοροναϊού στα χρηματοοικονομικά
στοιχεία των συλλόγων. Είναι αδύνατο να υπάρχει αυτή τη
στιγμή μία σταθερή πρόβλεψη για το ποια θα είναι τα
έσοδα των ομάδων, ποιες αναπροσαρμογές θα χρειαστεί
να γίνουν προς τα κάτω σε συμφωνίες με χορηγούς, πως
θα αλλάξουν οι κατηγορίες των εξόδων ή ακόμη και των
περικοπών σε συμβόλαια που μελετούν απολύτως λογικά
κάποιοι σύλλογοι. Είναι ξεκάθαρο, πως όλα θα πρέπει να
αξιολογηθούν εκ νέου, καθώς δεν γίνεται καμία ποδο-
σφαιρική ανώνυμη εταιρία σε αυτή τη φάση να καταρτίσει
προϋπολογισμό. Και γι’ αυτό αποφασίστηκε η αναστολή
κατά ένα χρόνο του συγκεκριμένου κριτηρίου».
Για το «ΟΥΕΦΑ Licensing» των ομάδων, σχολίασε: «Δεν θα
το έλεγα πως είναι το πλέον καθοριστικό. Αντίθετα καθο-
ριστικό είναι το θέμα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με την
απόφαση της ΟΥΕΦΑ ελέω του κοροναϊού, να πάει ένα
μήνα πιο πίσω -δηλαδή από 31 Μαρτίου, σε 30 Απριλίου
2020- η διορία για την εξόφληση ή διευθέτηση/διακανο-
νισμό κάθε ληξιπρόθεσμης οφειλής των συλλόγων. Υπάρ-
χει και η κυβερνητική πρωτοβουλία για να πάει πίσω η
καταβολή ή οι ρυθμίσεις από τις ομάδες του ΕΦΚΑ και της
Εφορίας για το Μάρτιο. Δεν θα είναι δηλαδή “απαιτητός”
και ο Μάρτιος στην εξέταση της αδειοδότησης. Όλα όσα
σας ανέφερα, περιγράφουν ουσιαστικά και το (νέο) πλαί-
σιο γύρω από τις αδειοδοτήσεις και το Financial Fair
Play».

ΕΟΠΕ

Ευχαριστεί το κράτος
για τα μέτρα στήριξης
Με ανακοίνωσή της η ΕΟΠΕ ευχαριστεί δημόσια τον υφυ-
πουργό Αθλητισμού κ. Αυγενάκη «για την άμεση ανταπό-
κριση στα σοβαρά αιτήματα που έθεσε το αθλητικό κίνημα
και ειδικά η κοινότητα της Ελληνικής Πετοσφαίρισης μετά τα
νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του
κοροναϊού». Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας του
βόλεϊ:  «Η διοίκηση της ΕΟΠΕ από την πρώτη στιγμή που επι-
βλήθηκαν τα μέτρα των περιορισμών και η αναστολή των
αγωνιστικών δραστηριοτήτων έλαβε μέτρα για να προσαρμό-
σει τη λειτουργία της Ομοσπονδίας στα νέα δεδομένα και
ζήτησε την άμεση βοήθεια από την αθλητική ηγεσία και την
ελληνική κυβέρνηση. Είχε στενή συνεργασία με τον υφυ-
πουργό Αθλητισμού ο οποίος αφού κατέγραψε όλες τις
ανάγκες και τα αιτήματά μας εκπόνησε μελέτη και πλάνο
δράσης το οποίο και μετέφερε στην ηγεσία του Υπουργείου
Οικονομικών αλλά και στον πρωθυπουργό.
Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα και η ΕΟΠΕ όπως και όλες οι
αθλητικές ομοσπονδίες, συμπεριλήφθηκαν στα μέτρα στήρι-
ξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση με αποτέλεσμα να ανακου-
φιστούν οι πρώτες μεγάλες ανάγκες που δημιουργήθηκαν
από την έλλειψη εσόδων αλλά και την ανατροπή του οικονο-
μικού προϋπολογισμού για την τρέχουσα χρονιά. Η ΕΟΠΕ
ευχαριστεί τον υφυπουργό Αθλητισμού αλλά και τον πρωθυ-
πουργό για τις άμεσες λύσεις μέσα από τα πρώτα μέτρα στή-
ριξης και είναι στη διάθεσή τους για τη λήψη αποφάσεων
που θα δώσουν ώθηση και ανάπτυξη την «επόμενη ημέρα»
της νίκης επί της πανδημίας του Covid-19».

40οι ΔΙΚΤΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ραντεβού στις 9 
Αυγούστου στο Ψυχρό 
Ο Όμιλος Υπεραποστάσεων Κρήτης και ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Ψυχρού προετοιμάζουν και φέτος με αισιοδοξία και
θετική σκέψη το 40ό ραντεβού για τους δρομείς από την
Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. 
«Ελα και τρέξε στο Οροπέδιο Λασιθίου, την Κυριακή 9
Αυγούστου 2020, όπου διοργανώνονται οι 40οί Δικταίοι
Αγώνες ή «Zeus Run». Μια ευκαιρία για ένα διαφορετικό
long run, σε μια διαδρομή 23.920 μ. σε υψόμετρο 850μ.
Εκτός από τον Γύρο του Οροπεδίου Λασιθίου 24χλμ.
(με αφετηρία από το Δικταίο Άντρο), οι Δικταίοι αγώνες περι-
λαμβάνουν:
6.000μ. Αγώνας Δρόμου, με αφετηρία από τη Μονή Πανα-
γίας Βιδιανής
1.500μ. Μαθητών Γυμνασίου, με αφετηρία από το χωριό
Πλάτη (πρώην Μινωική πόλη Πλάτα)
700μ. Μαθητών Δημοτικού, με αφετηρία εντός του Ψυχρού
50μ. Παιδιά Νηπιαγωγείου, με αφετηρία εντός του Ψυχρού.
Ο τερματισμός για όλους τους αγώνες θα είναι η πλατεία του
χωριού μπροστά από την κεντρική πέτρινη βρύση του Ψυ-
χρού.

Σε απόφαση για αναβολή
λήψης απόφασης για το
μέλλον του πρωταθλήμα-

τος κατέληξαν οι ΠΑΕ της Σού-
περ Λιγκ 1. 
Η επόμενη συνεδρίαση για λήψη
απόφασης, για το πρωτάθλημα η
αναστολή του οποία παρατάθηκε
θα γίνει στις 24 Απριλίου, ενώ θα
δημιουργηθεί ομάδα εργασίας
που θα φέρει εισήγηση προς ψή-
φιση. Η ομάδα εργασίας θ’ αποτε-
λείται από εκπροσώπους των
ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊ-
κού, ΠΑΟΚ, Λάρισας και Ατρό-
μητου.
Με την απόφαση συντάχθηκαν οι
Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης
που αρχικά είχαν ταχθεί υπέρ της
οριστικής διακοπής του πρωτα-
θλήματος.
Αρχικά  και δεδομένων των συν-
θηκών υπήρξαν δύο κύριες τάσεις
υπήρξαν στη τηλεδιάσκεψη της
Σούπερ Λιγκ 1 σχετικά με το μέλ-
λον του πρωταθλήματος.
Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊ-
κού, Γιάννης Αλαφούζος, πρό-
τεινε την διακοπή του
πρωταθλήματος, χωρίς να πραγ-
ματοποιηθούν οι αγώνες κατάτα-
ξης, υποστηρίζοντας ότι
«οποιαδήποτε σκέψη για επανέ-
ναρξη του πρωταθλήματος είναι
ανεδαφική».
Με την πρόταση Αλαφούζου συμ-
φώνησε και ο ΠΑΟΚ. Ο Μ. Γκαγ-
κάτσης είπε: «Δεν έχουμε καμία

αντίρρηση με την πρόταση του κ.
Αλαφούζου. Ασφαλώς και πρέ-
πει να τελεσιδικήσει και η υπό-
θεση που υπάρχει στην Επιτροπή
Εφέσεων της ΕΠΟ»
Με την πρόταση Αλαφούζου συμ-
φώνησαν άλλες τρεις ομάδες και
συγκεκριμένα ο Άρης, ο Πανιώ-
νιος και ο Παναιτωλικός.
Υπέρ της μη λήψης απόφασης,
της συνέχισης της αναστολής και
της εκ νέου συνεδρίασης στις 24
Απριλίου τάχθηκε ο πρόεδρος της
Σούπερ Λιγκ 1, Mηνάς Λυσάν-
δρου. 
Με την πρόταση συμφώνησαν η
ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ(εκπρο-
σωπήθηκε από τον Ηλία Πουρσα-
νίδη), Αστέρας Τρ., Βόλος( που
τάχθηκε κατά της αναδιάρθρωσης)
και η ΕΠΟ.
Ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπια-
κού, Βαγγέλης Μαρινάκης, τάχ-
θηκε υπέρ τη λήψης “ομόφωνη
απόφαση”, και πρόσθεσε: «Η
24η Απριλίου δεν είναι ρεαλι-
στική. Πρέπει να δούμε την κα-
τάσταση μέχρι τέλος Απριλίου.
Αν μιλήσουμε για διακοπή, θα
πρέπει να είναι ξεκάθαρο απ’
όλους  ποιος είναι πρώτος. Ούτε
παύλες ούτε άνω τελείες».
Υπέρ της συνέχισης του πρωτα-
θλήματος και κατά της αναδιάρ-
θρωσης την οποία ο ίδιος πρώτος
πρότεινε εμφανίστηκε ο μεγαλο-
μέτοχος της Λάρισας, Αλ. Κού-
γιας.

Μετά τη λήψη απόφασης οι εκ-
πρόσωποι των ομάδων εξέφρα-
σαν τους προβληματισμούς τους
για το θέμα των συμβολαίων των
ποδοσφαιριστών.
Η ανακοίνωση της Σούπερ Λιγκ
Ομόφωνα το Δ.Σ. της Super Lea-
gue αποφάσισε, μέσω τηλεδιά-
σκεψης, ότι η αναστολή του
Πρωταθλήματος παρατείνεται

μέχρι τις 24 Απριλίου 2020.
Ομόφωνα, επίσης, αποφασίστηκε
ότι η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί
σε νέα τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. της
Super League, πριν τις 24 Απρι-
λίου.
Παράλληλα, ομάδα εργασίας απο-
τελούμενη από εκπροσώπους των
ΠΑΕ ΑΕΚ, Λάρισα, Ατρόμητος,
Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός,

ΠΑΟΚ, θα αξιολογήσει όλες τις
παραμέτρους και τις επιπτώσεις
της πανδημίας στο ποδόσφαιρο,
σε συνεργασία με τη νομική και
την οικονομική υπηρεσία της
Super League και με την κατά πε-
ρίσταση συμμετοχή εμπειρογνο-
μώνων και εκπροσώπων
θεσμικών φορέων π.χ. σε θέματα
αδειοδότησης.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΟ, ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΠΗΡΕ Ο ΟΦΗ 4 ΝΕΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

«Παίζει» και η διακοπή του πρωταθλήματος

Ορατό πλέον το ενδεχόμενο οριστικής διακοπής της Σούπερ Λίγκα

Την ίδρυση σχολής προπονητών
μπάσκετ Γ’ Κατηγορίας σε τέσσερις
πόλεις, ανάμεσα στις οποίες και το
Ηράκλειο, ανακοίνωσε ο ΣΕΠΚ. Φυ-
σικά λόγω κοροναϊού, δεν είναι δυ-
νατό να καθοριστούν από τώρα οι
ημερομηνίες έναρξης υποβολής αι-
τήσεων. Η ανακοίνωση του Συνδέ-
σμου Προπονητών έχει ως εξής:
«Ο ΣΕΠΚ ανακοινώνει την Ίδρυση
Σχολής Προπονητών Γ’ Κατηγορίας
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και
Ηράκλειο μετά τη δημοσίευση στην
εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
880/17-3-2020). Δεδομένων των
ιδιαίτερων και δύσκολων συνθηκών

και των περιοριστικών μέτρων που
ισχύουν στη χώρα μας για την απο-
τροπή της εξάπλωσης του κορο-
ναϊού, οι ημερομηνίες έναρξης
υποβολής αιτήσεων και δικαιολογη-
τικών θα ανακοινωθούν σε μεταγε-
νέστερο χρόνο». Οι γενικές
προϋποθέσεις συμμετοχής στη
σχολή προπονητών είναι: 
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε
βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα
στη διδασκαλία του αθλήματος.
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21
ετών.
3. Να έχει ενεργό συμμετοχή ως
αθλητής καλαθοσφαίρισης (με δελτίο

και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες
της Ομοσπονδίας ή της Ένωσης), σε
αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία
οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλά-
χιστον πέντε έτη, την οποία βεβαι-
ώνει η Ομοσπονδία ή η Ένωση.
Ειδικά, οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ απαιτεί-
ται να έχουν ενεργό συμμετοχή ως
αθλητές, σε αναγνωρισμένα αθλη-
τικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγο-
ρίας για τουλάχιστον δύο έτη, ενώ
για αποφοίτους ΙΕΚ προπονητής
αθλήματος απαιτούνται τουλάχιστον
τέσσερα έτη.
4. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισό-
τιμης σχολής.

ΜΠΑΣΚΕΤ

Σχολή προπονητών Γ’ Κατηγορίας στο Ηράκλειο 
Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώ-
θηκε μία ακόμη τηλεδιάσκεψη
στον ΕΣΑΚΕ, με τους παράγον-
τες των ομάδων και τους παίκτες
να διαφωνούν για το ποιο ποσο-
στό από τα δεδουλευμένα και με
ποιο τρόπο θα καταβληθούν.
Οι ομάδες πρότειναν να δώσουν
το 70% των συμβολαίων ενώ οι
παίκτες ζήτησαν το 80% και να
εξοφληθούν στις 31 Αυγούστου,
προτείνοντας να καταβληθεί το
100% σε συμβόλαια μικρότερα
των 20.000 ευρώ συνολικά,
κάτι που δεν αποδέχθηκαν όλες
οι ομάδες. Επίσης τόνισαν πως

θα έπρεπε να μειωθεί και το πο-
σοστό στην αμοιβή των ατζέντη-
δων. Συνεπώς δεν βγήκε κάποια
απόφαση σχετικά με την αμοιβή
των παικτών και των προπονη-
τών, οι οποίοι δεν συμμετείχαν
στη συζήτηση.
Να θυμίσουμε ότι ο ΕΣΑΚΕ έχει
αποφασίσει την οριστική δια-
κοπή της Α1 μπάσκετ ωστόσο
απαιτείται νομοθετική ρύθμιση
που θα του επιτρέψει να τροπο-
ποιήσει το καταστατικό για να
τερματιστεί με την υπάρχουσα
βαθμολογική κατάσταση η
σεζόν. 

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ Α1 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ

Σε αδιέξοδο για τις αμοιβές

Με τη συμμετοχή του υφυπουργού
αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη,
του Γ.Γ. Αθλητισμού, Γιώργου
Μαυρωτά, πλήθους Ολυμπιονικών
και πρωταθλητών (Μωραϊτίδου,
Καραπατάκη, Μπισκιτζή, Καρα-
γιάννη, Παπανικολάου, Παπα-
λουκά, Γλυνιαδάκη, Λεωνίδη,
Μηνούδη, Δεληγιάννη κ.ά.) και
πολλών πολιτών, πραγματοποι-
ήθηκε η πρώτη εθελοντική αιμοδο-
σία, για την αντιμετώπιση των
αυξημένων αναγκών, λόγω της

πανδημίας του κοροναϊού, στο
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας
Αγίου Κοσμά. Πρόκειται για πρωτο-
βουλία της ΓΓΑ μέσω του πρωτο-
ποριακού προγράμματος «Ζήσε
Αθλητικά», για την προώθηση των
αθλητικών αξιών στην ελληνική
κοινωνία και ιδιαίτερα στη νέα
γενιά, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Υγείας, τους Δήμους
Ελληνικού - Αργυρούπολης, Αλί-
μου, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγ-
μένης και του οργανισμού «Το

Χαμόγελο του Παιδιού». Η αυξη-
μένη ανάγκη για αίμα, η οποία γί-
νεται ακόμα πιο επιτακτική σ’
αυτόν τον αγώνα ενάντια στον κο-
ροναϊό, εντάχθηκε ως προτεραι-
ότητα στη θεματολογία της
διαδικτυακής καμπάνιας «Ζήσε
Αθλητικά» του Υφυπουργείου
Αθλητισμού. Προτεραιότητα για την
εντατικοποίηση δράσεων αλληλεγ-
γύης και κοινωνικής προσφοράς
της αθλητικής οικογένειας της
χώρας, που αναδεικνύουν τις βα-

σικές αξίες οι οποίες διέπουν τον
αθλητισμό ως κοινωνική έκφραση.
Πέραν της αιμοδοσίας στο ΕΑΚΝ
Αγ. Κοσμά, πραγματοποιήθηκε ήδη
αντίστοιχη δράση από το Πανηπει-
ρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Ιωαννίνων ενώ για τις προσεχείς

μέρες προγραμματίζονται εθελον-

τικές αιμοδοσίες στο ΕΑΚ Ηρα-

κλείου (9/4), στο ΣΕΦ και στις

υπόλοιπες αθλητικές υποδομές

της χώρας, οι οποίες εποπτεύονται

από τη ΓΓΑ.

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έδωσαν αίμα για καλό σκοπό

Από τη χθεσινή αιμοδοσία στον Άγιο Κοσμά
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Πιο αυστηρές και οι μεταφορές 
"Η κυβέρνηση εξετάζει την αυστηροποίηση των μέτρων σχετικά

με τον αριθμό των μετακινήσεων και τον χρονικό περιορισμό", είπε
χθες ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κώστας Καραμανλής.
"Ο κίνδυνος που υπάρχει για να προσβληθεί κάποιος από τον ιό
όταν ταξιδεύει είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι όταν κάθεται στο
σπίτι του. Επομένως, η κυβέρνηση μέρα με τη μέρα βλέπει τι μέτρα
πρέπει να λάβει και να προσαρμόζεται στην καινούργια πραγμα-
τικότητα. Εξετάζεται σοβαρά να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και για
τις μετακινήσεις εντός Αθηνών, αλλά και για τις μετακινήσεις που
έχουν να κάνουν στους πέντε μεγάλους αυτοκινητόδρομους", δή-
λωσε ο κ. Καραμανλής. Σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών ανέφερε μεταξύ άλλων: "Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη

πτώση στο επιβατικό κοινό στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να
βρούμε μία λύση στα προβλήματα που υπάρχουν. Υπάρχει μόνο ένα 10% με 15% στις μεταφορές
σταθερής τροχιάς και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς οι οποίοι χρησιμοποιούν το λεωφορείο, το
τρόλεϊ, το μετρό. Δεν υπάρχει διακοπή συγκοινωνίας, ούτε θα υπάρξει. Ειδικά τις ώρες αιχμής η
συγκοινωνία πραγματοποιείται κανονικά... Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να γίνονται
όλες οι διαδικασίες απολύμανσης σύμφωνα με αυτά που μας έχει πει ο ΕΟΔΥ στο τέλος της βάρ-
διας. Αυτό γίνεται και στο μετρό και στα λεωφορεία και στο τρόλεϊ».

Διέθεσε χρήματα
Από 50.000 ευρώ διέθεσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις υγειονομικές Αρχές της Ελλάδος

και της Τουρκίας αντίστοιχα για την στήριξη της γιγαντιαίας μάχης που δίνουν κατά του κοροναϊού.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τεράστιες ανάγκες για την στήριξη των δικών του δομών Πρόνοιας
(τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και σε διάφορες κοινότητες)  το Φανάρι προχώρησε σε αυτήν
την κίνηση, αναγνωρίζοντας ότι προέχει η ενίσχυση του αγώνα που δίνουν γιατροί και νοσηλευτές
των δύο χωρών. 

Ζητούν την αποβολή του
Την αποβολή του ουγγρικού κόμματος Fidesz από το ΕΛΚ ζητούν με επιστολή τους προς τον

πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ντόναλντ Τουσκ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης μαζί με την πρωθυπουργό της Νορβηγίας Έρνα Σόλμπεργκ και άλλους 11 επικεφαλής κομμά-
των της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς. Στην επιστολή επισημαίνεται η έντονη ανησυχία για τη νομοθεσία
που πέρασε από το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας στις 30 Μαρτίου και η οποία επιτρέπει στην κυβέρ-
νηση αυτής της χώρας να επεκτείνει επ' αόριστον την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ επιτρέπει
στον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να κυβερνά με διατάγματα. «Πρόκειται για σαφή παραβίαση
των ιδρυτικών αρχών της φιλελεύθερης δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών αξιών. Η μάχη κατά του
covid-19 απαιτεί εκτεταμένα μέτρα, ωστόσο ο ιός δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για
την επέκταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης επ' αόριστον», αναφέρεται στην επιστολή. Επιπλέον,
εκφράζεται η στήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απευθύνεται έκκληση για κοινή δράση των κρα-
τών-μελών, ώστε η κατάσταση στην Ουγγαρία να αντιμετωπιστεί σθεναρά.

Ζήτησε να τους πυροβολούν!
Το ότι έχουν πολλοί ξεφύγει είναι γεγονός. Ο πρόεδρος των Φιλιππινών Ροντρίγκο Ντουτέρτε για

παράδειγμα ζήτησε από τα όργανα της τάξεως να πυροβολούν όποιον επιδεικνύει συμπεριφορά
«ταραξία» στις περιοχές που έχουν τεθεί σε περιορισμό κίνησης λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.

«Έδωσα εντολή στην αστυνομία και τον στρατό, καθώς και στους υπεύθυ-
νους των χωριών, να πυροβολούν κατά ανθρώπων, σε περίπτωση προβλη-
μάτων ή ταραχών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή σας.
Αντί να προκαλείτε προβλήματα, εγώ θα σας στείλω στον τάφο» τόνισε ο
πρόεδρος.

Μερικές ώρες πριν από τις δηλώσεις αυτές που έκανε ο Ντουτέρτε προχ-
θές  το βράδυ, είχαν συλληφθεί περίπου είκοσι άνθρωποι σε παραγκουπό-
λεις πέριξ της Μανίλας, επειδή οργάνωσαν μια διαδήλωση εναντίον της κυ-
βέρνησης που κατηγορείται ότι δεν παρέχει βοήθεια σε τρόφιμα στους πιο
φτωχούς πολίτες.

Όπως συμβαίνει συχνά, οι υπεύθυνοι των Αρχών έσπευσαν να διασκε-
δάσουν τις ακραίες δηλώσεις του προέδρου τους, με τον αρχηγό της αστυ-
νομίας Άρτσι Γκαμπόα να διαβεβαιώνει πως οι αστυνομικοί δεν πρόκειται
να πυροβολούν όσους δεν συνετίζονται.

Αμφισβητούν τους Κινέζους 
Τι λέγαμε λοιπόν; Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ έχουν καταλήξει στο

συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση της Κίνας ψεύδεται όσον αφορά τον απολο-
γισμό των νεκρών της πανδημίας του κοροναϊού, ότι υποτιμά κατά πολύ τον αριθμό των θυμάτων, αλλά και
των ασθενών, σύμφωνα με έκθεσή τους την οποία επικαλέστηκαν μέλη του Κογκρέσου. Το πρακτορείο ειδή-
σεων Bloomberg μετέδωσε  ότι η απόρρητη έκθεση επιδόθηκε την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο.
Στο κείμενο διατυπώνεται η θέση ότι οι αριθμοί των κρουσμάτων μόλυνσης από τον ιό SARS-CoV-2 και των
θανάτων από την ασθένεια COVID-19 που δημοσιοποιεί το Πεκίνο είναι ψευδείς, εσκεμμένα πολύ κατώτεροι
των πραγματικών, σημείωσε το πρακτορείο. «Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας είπε ψέματα, λέει ψέματα
και θα συνεχίσει να λέει ψέματα για το θέμα του κοροναϊού, προκειμένου να προστατεύσει το καθεστώς» του,

συνόψισε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μπεν Σας. Λένε επίσης πως
τα κινεζικά στοιχεία είναι πολύ υποτιμημένα. Βασίζονται κυρίως στον
μεγάλο αριθμό οικογενειών που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες
για να ζητήσουν τα δοχεία με την τέφρα συγγενών τους μετά την άρση
των μέτρων περιορισμού στην πόλη Ουχάν, όπου άρχισε η επιδημία.

Μέσα στη χλιδή ο “σουλτάνος” 
Ενώ η Τουρκία πάει… τόσο καλά, ενώ όλα τέλεια, ο Ερντογάν φο-

βάται; Σε καραντίνα, λοιπόν,  μακριά από την πρωτεύουσα της Τουρ-
κίας, την Άγκυρα, μπήκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Μάλιστα, επέλεξε να περάσει την καραντίνα του στην επίσημη εξοχική
προεδρική κατοικία, με θέα τον Βόσπορο. Η έπαυλη Huber βρίσκεται
έξω από την Κωνσταντινούπολη και χτίστηκε τον 19ο αιώνα από Γερμα-
νούς εμπόρους όπλων (Huber brothers), όμως από το 1985 αποτελεί
την εξοχική κατοικία του εκάστοτε προέδρου της Τουρκίας.

Το κτίσμα διαθέτει χώρους και δωμάτια για 150 άτομα προσωπικό (μαζί με στρατιώτες, αστυνομικούς) και έχει
συνολική έκταση 1.000 τετραγωνικά μέτρα.

Υπερβολές
Δύο δωρεές, λέει, συνολικού

ύψους εννέα εκατομμυρίων ευρώ, αποφά-
σισε να κάνει η Βουλή προς τα Υπουργεία
Υγείας και Εθνικής Άμυνας, με διπλό σκοπό:
Αφενός τη δημιουργία πενήντα κλινών Μο-
νάδων Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκο-
μείο «Σωτηρία» για την κάλυψη των συνε-
χώς αυξανόμενων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας για τη διαχείριση ασθε-
νών με COVID-19, και αφετέρου για την
κάλυψη αναγκών που αφορούν στην προ-
μήθεια συστημάτων επιτήρησης των συνό-
ρων στον Έβρο. Κάπως… χτύπησε υπερβο-
λικά «η δωρεά της Βουλής» Το είπαν και το
ξαναείπαν. Σαν να έβγαλαν τα λεφτά από
την τσέπη τους οι βουλευτές και τα έδω-
σαν. 

Νηστεία
Μην μπερδεύεστε! Η εκκλησία

είπε… 26 Μαΐου Πάσχα… Δεν πρέπει να νη-
στέψετε… 80 και πλέον ημέρες!

Εμπιστοσύνη
Εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του

Σωτήρη Τσιόδρα δείχνουν να έχουν οι πολί-
τες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco για
το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Το 89% των ερωτηθέντων πιστεύουν πως
η πληροφόρηση από τον Σωτήρη Τσιόδρα
είναι έγκυρη και επαρκής, ενώ μόλις το 6%
απάντησε αρνητικά. Παράλληλα, το 44,5
των ερωτηθέντων της δημοσκόπησης εκτι-
μούν ότι η εικόνα που έχουν πλέον για το
Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι καλύτερη από
αυτή που είχαν πριν ξεσπάσει η πανδημία.
Το 8% θεωρεί ότι η εικόνα έχει επιδεινωθεί
και το 38% απάντησε πως είναι σχεδόν
ίδια.

Ο διοικητής
Εκτός καθηκόντων λόγω μιας

ξαφνικής αδιαθεσίας βρίσκεται για λίγο ο δι-
οικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νι-
κολάου, κ. Μανώλης Ανδρεαδάκης. Λίγο η
πίεση των ημερών που βιώνουν στα νοσοκο-
μεία λόγω του κοροναϊού, λίγο το άγχος και
η κούραση φαίνεται πως κατέβαλαν τον για-
τρό κι έτσι είχε ένα μικρό επεισόδιο. Και θα
κάνει περαιτέρω εξετάσεις στο Ηράκλειο. Πε-
ραστικά!

Απολύμανση
Αλήθεια, τι κάνει ο Δήμος για την

απολύμανση των κάδων; Δεν είναι κάτι που
πρέπει να γίνει τώρα που δεν έχει κίνηση;
Και αν χρειαστεί με εθελοντές;

Πάρκινγκ
Ο Οργανισμός  Λιμένος Ηρα-

κλείου αποφάσισε  ότι για όσο καιρό διαρ-
κούν τα μέτρα για τον κοροναϊό  και μέχρι
νεωτέρας, η στάθμευση θα είναι δωρεάν σε
όλα τα πάρκινγκ του λιμένα προς εξυπηρέ-
τηση του κοινού.

Οικονομία
Εδώ δεν έχει άδικο ο Νίκος Παπ-

πάς που είπε χθες στη Βουλή: Η Γερμανία δί-
νει 51% του ΑΕΠ, 22,9% η Γαλλία, 21,2% η
Ιταλία, 17,9% το Ηνωμένο Βασίλειο, 12,2%
η Δανία και οι ΗΠΑ με διαφορετικά μείγ-
ματα. 

Και η Ελλάδα κ.κ. Σταϊκούρα και Γεωρ-
γιάδη; 3,5% του ΑΕΠ μάς είπατε. Το σχέδιό
σας θα βάλει την οικονομία σε κρίση».

Δεν είναι άσκηση το μπάνιο;
Απαντώντας σε  σχετική ερώτηση δημοσιογράφου χθες ο καθηγητής Τσιό-

δρας ήταν σαφής: “Επιβάλλεται μισή ώρα άσκηση καθημερινά” τόνισε. Ο κα-
θηγητής λοιμωξιολογίας σημείωσε πως ιδιαίτερα καρδιοπαθείς, διαβητικοί και
άλλοι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα βοηθούν την υγεία τους με καθημε-
ρινό περπάτημα ή άσκηση μέσα στο σπίτι.”Η άθληση τονώνει την καρδιά, τον
μεταβολισμό, τη λειτουργία του συστήματος”'' πρόσθεσε ο καθηγητής.

Κάτι ανάλογο είπε καιο Χαρδαλιάς λέγοντας πως σκοπός είναι να αποφύγουμε
τον συγχρωτισμό. Αλλά πραγματικά γιατί έπρεπε να αποκλείσουν τους ανθρώ-
πους που θέλουν να πάνε μόνοι τους στη θάλασσα ειδικά τους χειμερινούς κο-
λυμβητές, αυτούς που θέλουν από εδώ και πέρα (και πάντα χω-
ρίς παρέα) να πηγαίνουν για μπάνιο; Είναι άσκηση και υγεία,
ποιος… νους σκέφτηκε την απαγόρευση;

Κι όμως ζει!
Δεν ξέρω πώς το έπαθε ο Κυριάκος Βελόπουλος, αλλά πιά-

στηκε αδιάβαστος στην ομιλία του την Πέμπτη στη Βουλή. Ο επι-
κεφαλής της "Ελληνικής Λύσης", θέλοντας να σχολιάσει ανα-
φορά του πρωθυπουργού στον Ζακ Ντελόρ, είπε ότι ο πρώην
επικεφαλής της Κομισιόν έχει πεθάνει. Τον ανακάλεσε, ευτυχώς,
ο βουλευτής του κόμματός του Βασίλης Βιλιάρδος ο οποίος του
τόνισε το προφανές. Οτι ο Ντελόρ ζει. Στα 94 του ο άνθρωπος -
ζωή να έχει!

Περί… ελεύθερων πολιορκημένων 
Με αναφορές στον εθνικό μας ποιητή, Διονύσιο Σολωμό, και

το μνημειώδες έργο του «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», αλλά και
στον Γάλλο ιστρικό Ζαν ντε Λιμό, έκλεισε την ομιλία του χθες στη
Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης   παρακινώντας
για ακόμα μία φορά τους πολίτες να μείνουν σπίτι. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κλείνω με μία αναφορά του Γάλλου ιστορικού Ζαν ντε Λιμό, ο
οποίος έγραψε για τον φόβο στις επιδημίες: “Σε αυτές τις συνθήκες συνθλίβεται η έννοια του μέσου αν-
θρώπου. Και τότε μόνο δύο πράγματα μπορεί να είσαι: ή αδρανής ή ηρωικός”. Τίποτα άλλο. Σε αυτό το
ερώτημα λοιπόν απαντάμε, αποφασίζοντας να αρθούμε πάνω από τον προσωπικό μας μέσο όρο για να
τον πάμε ακόμη ψηλότερα όταν αυτή η μάχη γίνει παρελθόν. Μέχρι τότε μένουμε σπίτι. Σαν ελεύθεροι πο-
λιορκημένοι, που επιλέγουν, όμως, να είναι πολιορκημένοι γιατί είναι ελεύθεροι». 

Μέχρι τώρα πάμε καλά!
…Ήταν πιο συγκεκριμένος ο Μητσοτάκης στο CNN στη συνέντευξη

που έδωσε στη Κριστιάν Αμανπούρ:
««Η τάση που επικρατεί στη χώρα είναι ενθαρρυντική. Εφαρμόσαμε

μέτρα απόστασης σχετικά σύντομα και οι Έλληνες έμειναν σπίτι» τό-
νισε ο πρωθυπουργός. Σε αυτό το πλαίσιο ξεκαθάρισε πως «είχαμε
την απόλυτη συνεργασία των Ελλήνων και θέλω να τους ευχαρι-
στήσω». «Αυτός ο ιός εξαπλώνεται όπως μια δασική πυρκαγιά,
υπάρχει ένα τρόπος να τον σταματήσουμε και αυτός είναι η κοινωνική
αποστασιοποίηση και το να λέμε στον κόσμο την αλήθεια» συμπλή-
ρωσε σε άλλο σημείο. «Είναι πολύ οδυνηρό να μένουμε στο σπίτι, αλλά
η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να προστατεύουμε την
ανθρώπινη ζωή», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. «Δώ-
σαμε το λόγο στους ειδικούς, με μία ημερήσια ενημέ-
ρωση. Είναι ανακουφιστικό, μετά από μία δεκαετία λαϊκι-
σμού, ότι οι ειδικοί μάς οδηγούν σε σωστές πολιτικές
αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε» επεσήμανε ο κ. Μη-
τσοτάκης αναφερόμενος στο γεγονός ότι τις βασικές ει-
σηγήσεις για τα περιοριστικά μέτρα περιορισμού διασπο-
ράς του κοροναϊού τις κάνουν επιστήμονες.

Καημός αν δεν σουβλίσουμε!
Εδώ ο κόσμος καίγεται και πολλοί ασχολούνται με το…

αρνί και αν μπορούμε να σουβλίσουμε! Ε, λοιπόν θα πά-
ρουμε το αρνί και θα μπει στο φούρνο! Σούβλα  δεν επι-
τρέπεται σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών ή
υπαίθριους χώρους, όπου μπορεί να έχουν πρόσβαση οι
γείτονες και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες και ένοικοι διαμερισμάτων,
ούτε σε πολυκατοικίες. Το ψήσιμο στην περίπτωση που ο πολί-
της μένει σε μονοκατοικία ή σε διαμέρισμα που έχει ταράτσα
δική του, ή μεγάλο μπαλκόνι με εγκατάσταση για ψησταριά,
τότε το έθιμο θα πραγματοποιηθεί, αυστηρά χωρίς καλεσμέ-
νους. Δηλαδή μόνο τα μέλη της οικογένειας του ψήστη. Σκοπός
του μέτρου είναι να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός και σίγουρα
για όποιον έχει χώρο και τηρήσει τα μέτρα (αυστηρώς και μόνο
η οικογένεια) δεν θα πέσει κάποιο πρόστιμο.

Θα ήταν καλύτερα στην Κρήτη!
Σε κατ’ οίκον αυτοπεριορισμό λόγω του κοροναϊού βρίσκε-

ται και  ηθοποιός  Μαρία Τζομπανάκη, όχι όμως στην Αθήνα, αλλά
στη Νέα Υόρκη όπου ζει τα τελευταία χρόνια με τον σύζυγό της.

«Τα περισσότερα κρούσματα είναι στο Μπρούκλιν και στο Κουίνς. Οι άνθρωποι εδώ δεν ενημερώθηκαν
εγκαίρως. Δεν δόθηκαν οδηγίες. Γι’ αυτό συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οι Αμερικάνοι είναι άλλος λαός» ανέ-
φερε αρχικά η Μαρία Τζομπανάκη μιλώντας στην εκπομπή «Στη Φωλιά των Κου Κου» και πρόσθεσε: «Ξε-
κίνησε αυτή η αγωνία πολύ νωρίς για μένα και για τον άντρα μου γιατί ο Γιάννης είναι χημικός μηχανικός
και οικονομολόγος. Είναι πάρα πολλά χρόνια στις φαρμακευτικές εταιρείες. Έχει παράξει φάρμακα. Ξέρει
το πρωτόκολλο που κρατάνε για να προστατεύονται μέσα στα εργαστήρια. Είναι αρκετά αυστηρό και όταν
έγινε αυτό ήρθε και μου είπε να γυρίσω στην Ελλάδα για να είμαι πιο προστατευμένη. Ήταν πολύ σωστός.
Ειδικά στην Κρήτη. Γιατί, όμως, στην Ελλάδα θα ήμουν πιο προστατευμένη; Επειδή οι Έλληνες έχουν ένα
καλό. Μπροστά σε ένα κοινό κίνδυνο, συσπειρώνονται. Όσο και να είμαστε γλεντζέδες και λίγο αντιδρα-
στικοί με αυτούς που έχουν εξουσία, σε αυτή την περίπτωση έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει.
Ο κοροναϊός είναι ένας ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός που δεν έχει χαρτογραφηθεί ακόμα και μεταλλάσσεται με πολύ
έξυπνο και γρήγορο τρόπο».

ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

Τ
ο Άγιο Φως θα φτάσει
κανονικά στην Ελλάδα
και στις υπόλοιπες ορ-
θόδοξες χώρες παρά
τα δρακόντεια μέτρα

κατά του κοροναϊού, όπως μεταδί-
δει η εφημερίδα Jerusalem Post.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δη-
μοσίευμα, το Ισραήλ φέρεται να
είναι διατεθειμένο να δεχθεί τις ει-
δικές πτήσεις από την Ελλάδα και
τα ορθόδοξα κράτη που διεξάγον-
ται κάθε χρόνο για να μεταφερθεί
στο Άγιο Φως.

«Ο ακριβής τρόπος του εγχειρή-
ματος δεν έχει ακόμη ολοκληρω-
θεί δήλωσε η πηγή του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, επειδή το
Υπουργείο Υγείας μπορεί να θέσει
περισσότερους περιορισμούς
λόγω του κοροναϊού, αλλά έχουν
ήδη οργανωθεί πτήσεις για να φέ-

ρουν το φως στη Ρωσία, την Ου-
κρανία και την Ελλάδα» αναφέρει
χαρακτηριστικά η Jerusalem Post.

Σύμφωνα πάντα με την εφημε-
ρίδα, η τελετή θα γίνει κανονικά
στον Πανάγιο Τάφο παρουσία 10
το πολύ 15 εκπροσώπων των χρι-
στιανικών εκκλησιών και στη συνέ-
χεια το Άγιο Φως θα μεταφερθεί
στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ,
όπου θα δοθεί στις αντιπροσω-
πείες των χριστιανών, που όμως
δεν πρόκειται να επιβιβαστούν
στο έδαφος του Ισραήλ καθώς
διατηρείται η καραντίνα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Με-
γάλη Εβδομάδα ξεκινάει στις 5
Απριλίου για τους Καθολικούς και
τις 12 Απριλίου για τους Ορθοδο-
ξους.

Ως εκ τούτου, με βάση την από-
φαση των ισραηλινών Αρχών, η

τελετή αφής του Αγίου Φωτός θα
πραγματοποιηθεί κανονικά το
βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου
στις 18 Απριλίου.

Πρόκειται για μία τελετή, η
οποία λαμβάνει χώρα αδιαλείπτως
από το 867 μ.Χ., με το Άγιο Φως
να μεταφέρεται με ειδικές πτήσεις
στην Ελλάδα, τη Ρωσία, την Ου-
κρανία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία,
τη Γεωργία, τη Ρουμανία και τις
υπόλοιπες ορθόδοξες χώρες.

Σύμφωνα με τις έως τώρα ενδεί-
ξεις-όπως αναφέρει το πρακτορείο
Ορθοδοξία -οι Ρώσοιέχουν ήδη
συμφωνήσει να στείλουν αερο-
σκάφος, όπως κάθε χρόνο. Θα
φτάσει το αεροπλάνο όπως λέει το
σχέδιό τους στο αεροδρόμιο
Μπεν Γκουριόν και έρθει απεσταλ-
μένος από τον Πανάγιο Τάφο στο
αεροπλάνο να τους παραδώσει το

Άγιο Φως και αμέσως μετά το αε-
ροσκάφος να αναχωρήσει για τη
Μόσχα. 

Αξίζει επίσης, να σημειωθεί ότι
Πανάγιος Τάφος παραμένει κλει-
στός για τους προσκυνητές με τις
Ιερές Ακολουθίες να τελούνται με
αυστηρά περιοριστικά μέτρα.

Οι πόρτες του Παναγίου Τάφου
είχαν ξανακλείσει για το κοινό,
πριν 571 χρόνια, το 1349 εν μέσω
της πανδημίας της Μαύρης Πανώ-
λης, η οποία εκτιμάται ότι σκό-
τωσε 100-200 εκατομμύρια αν-
θρώπους στην Ευρώπη και την
Ασία.

ΤΙ ΛΕΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Κανονικά το Άγιο Φως στην Ελλάδα

@patris

Gianis

Ο Αλέξης ήταν 
αυτός που μιλούσε
χθες στη Βουλή;
Σίγουρα, ε;
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