
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.patris.gr - Τιμή Φύλλου 1€  ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020Περίοδος Β’ Ετος 73ο, Αρ. Φύλλου  21944

0
74

51
25

30
13

27
>

Σε
λί

δ
α

 1
1

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ

Ποιοι στήριξαν
το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας 

Τηλεκατάρτιση για τα ΚΕΚ ή τους εργαζόμενους;
«Φωτιές» έχουν ανάψει στον κλάδο των επιστημόνων τα μέτρα στήριξης τους που όπως κα-
ταγγέλλει σε σχετική ανακοίνωση της η ΑΜΑΚ «μετά από καταιγισμό δηλώσεων από πλευράς
της κυβέρνησης μαθαίνουμε τελικά ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω προγραμμάτων τηλε-
κατάρτισης, 100 ωρών (!) , ύψους 600 Ευρώ. Εύλογα αυτό έχει προκαλέσει την αγανάκτηση
των εν λόγω επαγγελματικών κλάδων, καθώς το μέτρο αυτό θα έχει  ουσιαστικά ως αποτέλεσμα
πρωτίστως την  ενίσχυση των ΚΕΚ και τίποτα παραπάνω».  Σελίδα 4

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ

Πουρσανίδης:
“Απόφαση χωρίς
ερωτηματικά”

Δεν θέλω να είμαι μόνος,
καλύτερα άρρωστος... 

Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια κι όμως η
εικόνα του έχει μείνει βαθιά χαραγμένη στο μυαλό
μου. Εγώ κάπου στο δημοτικό, εκείνος είχε πατήσει
τα 80. Με είχε στείλει η μαμά μου στο σούπερ
μάρκετ και τον συνάντησα στη γωνία. 

Της Κατερίνας Μυλωνά

Μπουμπουριστοί 

χοχλιοί 

και επιδοτήσεις... 

επί του καναπέως
Σελίδα 2

Σελίδα 2  

Το καντήλι, το τάμα 
και ο… ΟΓΑΣ, που 
αμόλησε τον… ιό
Τριπλασιάστηκαν οι κλή-
σεις πολιτών στο «100»
για ερωτήσεις και διευ-
κρινίσεις σχετικά με τα
μέτρα κατά του κορο-
ναϊού, ενώ και στα αστυ-
νομικά τμήματα τα τηλέ-
φωνα δεν σταματούν να
χτυπούν. Την πρώτη
ημέρα της επιβολής των μέτρων απαγόρευσης οι κλήσεις
στην «καρδιά» του τηλεφωνικού κέντρου της τοπικής ΕΛΑΣ
εκτοξεύτηκαν στις 1500. Άλλος ρωτούσε για το τάμα του,
άλλη για το καντήλι του άνδρα της, για το λιομάζωμα, για
πορτοκάλια, για αγορά λαδιού για βόλτα με την οικογέ-
νεια… Χωραφά. Σελίδα 3

Το τελευταίο “αντίο” 
στον πρόεδρο
των Βρακοφόρων
Θλίψη στην κοινωνία του Ρεθύ-
μνου, αλλά και σ’ ολόκληρη την
Κρήτη έφερε η είδηση του θανάτου
του προέδρου του Ομίλου Βρακο-
φόρων Κρήτης και πρόεδρου του
Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών
νομού Ρεθύμνου, Στέλιου Κιαγια-
δάκη. Η  κηδεία του  θα γίνει… κε-
κλεισμένων των θυρών και με πα-
ρουσία μόνο της οικογένειάς του, λόγω  των ειδικών
συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων έναντι του κορο-
ναιού, ενώ η  ταφή του θα  γίνει στη γενέτειρα του, στο χωριό
Αργυρούπολη.  Σελίδα 8

Στις… επάλξεις
επιχειρήσεις 
και εργαζόμενοι  
Ανοιξε χθες το από-
γευμα  η ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα
"myBusinessSup-
port" για την υπο-
βολή των αιτήσεων
από τις επιχειρήσεις
που απασχολούν
έως 500 εργαζόμε-
νους, προκειμένου
να λάβουν την ενί-
σχυση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής συνολικού ύψους
1 δισ. ευρώ για τον μήνα Απρίλιο. Το ύψος της ενίσχυσης
θα μπορεί να ανέλθει κατά ανώτατο όριο στα 500.000
ευρώ ανά επιχείρηση.  Την ίδια στιγμή στις 130.000 έφτα-
σαν οι αιτήσεις των εργαζομένων για τη λήψη της αποζη-
μίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, ενώ έχουν ξε-
περάσει τις 450.000 οι αιτήσεις των εργοδοτών στο
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την υπαγωγή του προσωπικού τους
σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης. Επίσης, δημοσιεύ-
τηκε χθες η πρόσκληση για το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης
180.390  επιστημόνων, με τις αιτήσεις να ξεκινούν την ερ-
χόμενη Πέμπτη 9 Απριλίου. Σελίδα 9

Ο
κοροναϊός… διώχνει από τα νοσοκομεία της Κρήτης ασθενείς άλλων παθή-
σεων… Κλινικές στις οποίες γινόταν το αδιαχώρητο προ πανδημίας, σήμερα
εμφανίζονται σχεδόν άδειες. Εξαίρεση αποτελεί η Ψυχιατρική Ενηλίκων στο
ΠΑΓΝΗ  που μέχρι χθες είχε πληρότητα 115%. Πρόκειται, βεβαίως, για μια
κλινική περιορισμένης δυναμικότητας, το γεγονός ωστόσο, ότι οι νοσηλευό-

μενοι είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες κλίνες, δείχνει κάτι. Αποκαλυπτικά της κατά-
στασης που επικρατεί σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης αναφορικά με τους νοσηλευό-
μενους ανά κλινική, τις διαθέσιμες κλίνες και τις πληρότητες είναι το πρόγραμμα της 7ης
ΥΠΕ σε σχέση με τα on line καταχωρημένα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Είναι μία ενδια-
φέρουσα «ακτινογραφία» των νοσοκομείων της Κρήτης εν μέσω πανδημίας. Μοναδικές
διαφοροποιήσεις διαπιστώνονται στους ασθενείς με κοροναϊό. Τα στοιχεία που αντλήσαμε
χθες το απόγευμα είχαν διαφοροποιηθεί μέσα στις επόμενες τρεις ώρες. Στο ΠΑΓΝΗ η πλη-
ρότητα έφθανε μόλις στο 35,99%, ενώ στο Βενιζέλειο στο 29,54%.  Σελίδα 3

Η «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ» ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Ο κοροναϊός… αδειάζει 
τα νοσοκομεία της Κρήτης

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Ξεκίνησε στα τείχη 
η μεγάλη παρέμβαση

Μια μεγάλη πα-
ρέμβαση συντή-
ρησης έχει ξεκι-
νήσει στο
μεγαλύτερο οχυ-
ρωματικό έργο
της Μεσογείου,
που αποτελεί τον
προπομπό του

δεύτερου μεγάλου έργου που θα ακολουθήσει στο ενετικό
μνημείο. Πρόκειται για εργολαβία 1.060.000 ευρώ, που
προβλέπει μεταξύ άλλων εργασίες συντήρησης διάστρω-
σης της περιπατητικής διαδρομής από την πύλη Ιησού
προς το Μαρτινέγκο, αναβάθμιση των φυτεύσεων και πα-
ρεμβάσεις αποκατάστασης του τείχους, ώστε να είναι
έτοιμο να υποδεχτεί τους συμπολίτες μας  αλλά και τους
επισκέπτες του Ηρακλείου, που θέλουν να ξεναγηθούν στο
σπουδαίο ενετικό μνημείο και να ανακαλύψουν μια άλλη
θέαση των πραγμάτων στην πόλη.  Σελίδα 4

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ

Ρίχνουν στη μάχη
και τα Κέντρα Υγείας 
Και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας της Κρήτης μπαίνει
στη μάχη κατά του κοροναϊού. Ο σχεδιασμός του Υπουρ-
γείου Υγείας για όλη την Ελλάδα περιλαμβάνει παρακολού-
θηση ασθενών, επίσκεψη  κατ’ οίκον, βοήθεια στο σπίτι
αλλά και ενίσχυση του ΕΣΥ με ιδιώτες γιατρούς. Σελίδα 5

ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ 63 ΝΕΚΡΟΥΣ

Έχει λόγους να
χαμογελά ο Τσιόδρας 

Στους 63 έφθασαν οι νεκροί λόγω Covid-19, ενώ όσοι νο-
σηλεύονται σε ΜΕΘ έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 66 έτη και
οι περισσότεροι από αυτούς είναι άνδρες σύμφωνα με
τον καθηγητή Λοιμωξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα (μετά την
απογευματινή ενημέρωση του οποίου προέκυψαν οι 4 τε-
λευταίοι νεκροί). Ο ίδιος μίλησε για ένα πολύ αποτελεσμα-
τικό πειραματικό φάρμακο, ενώ σημείωσε ότι δεν πρέπει
να ανησυχούν όσοι έχουν ζώα συντροφιάς. “Για πρώτη
φορά μπορώ να χαμογελάσω” πρόσθεσε στους δημοσιο-
γράφους ο Σωτήρης Τσιόδρας. Ο ίδιος ωστόσο εξήγησε
ότι μπορούν να διαλυθούν όλα με την άρση των μέτρων.

Σελίδα 7

01.qxp_Layout 1  03/04/2020  23:31  Page 1



τοκαστρινό24ωρο
2

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΦΑΡμΑκεΙΑ

κΛΙΝΙκεΣ
Εφημερεύει το Βενιζέλειο, Τηλ. 2810-368000

ΒοΥΛκΑΝΙΖΑΤεΡ
Καρούζος Ιωάννης, Μαχης Κρήτης 30, Τηλ.2 810-255512

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

Παρασύρης Γ. και ΣΙΑ ΟΕ πλ. Ελευθερίας 3, Τηλ. 2810-243795

Ανοικτά από 8.30 έως 23.00

Καλεμάκη Σοφ. Σταδίου 134, Τηλ. 2810-342287

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

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

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

Δρακάκη Μ. Γερωνυμάκη 11, Τηλ. 2810-222656

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

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

225279
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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 €

ΦΑΡμΑκεΙΑ

κΛΙΝΙκεΣ
Εφημερεύει το ΠΑΓΝΗ, Τηλ. 2810-392111

ΒοΥΛκΑΝΙΖΑΤεΡ
Χειμωνίτης Κώστας, Ουλαφ Πάλμε 73, Τηλ. 2810-321821

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

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

Ανοικτά από 8.30 έως 23.00

Σαριδάκης Μιχ. Πατελάρου 25, Τηλ. 2810-239094

Κουβίδου Ε. Παπαναστασίου 178, Τηλ. 2810-320552

Παπαδάκης Αντ. Γράμμου 85, Τηλ. 2810-221460

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

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

2810-315051

Ροβίθη Κορ. Γ. Παπανδρέου 27, Τηλ. 2810-322749

Νιφοροπούλου Ε. Καλοκαιρινού 83, Τηλ. 2810-287538
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O κΑΙΡοΣ ΣΗμεΡΑ...
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Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια κι όμως η εικόνα του έχει
μείνει βαθιά χαραγμένη στο μυαλό μου. Εγώ κάπου στο
δημοτικό, εκείνος είχε πατήσει τα 80. Με είχε στείλει η μαμά
μου στο σούπερ μάρκετ και τον συνάντησα στη γωνία. Τόσο
κουρασμένος... Μου έκανε εντύπωση. Προσπαθούσε με κόπο
να σύρει τα πόδια του, αν δε με απατά η
μνήμη μου, κρατούσε ένα μπαστούνι,
φαίνεται σα να ήταν η μόνη του
συντροφιά. Στην επιστροφή τον είδα
πάλι, είχε κάνει μετά βίας πέντε βήματα.
Τότε σκέφτηκα, “Μα, δεν έχει έναν
άνθρωπο να σταθεί δίπλα του; Να περπατήσουν πλάι πλάι;
Να του παρέχει ό,τι χρειάζεται, αφού εκείνος αδυνατεί να πάει
ως το κατάστημα τροφίμων...”
Τον θυμήθηκα ξανά αυτές τις μέρες. Όταν απελπίζομαι από
την καραντίνα μου, σκέφτομαι ότι έχω τρία άτομα να
βασανίζω 24 ώρες το 24ωρο, να σκεπάζω τα βράδια για να
μη μου κρυώσουν, να αγκαλιάζω, να παραπονιέμαι, να γελάω
μαζί τους ή -η αλήθεια να λέγεται- να ξεσπάω τα νεύρα
μου.
Πόσα άτομα κάπου εκεί έξω δεν μπορούν να πουν ένα
“καλημέρα”, ένα “σ' αγαπώ”; Άραγε, όταν φτιάχνουν
τον καφέ τους βάζουν ένα ακόμα φλιτζάνι στο τραπέζι;
Κάνουν νοερά "στην υγειά μας" με το κρασάκι
τους; Γεμίζουν ένα ποτήρι για τον ανεκπλήρωτο
έρωτά τους, για τη μητέρα τους που ήταν η
μόνη που έμεινε μαζί τους ως την τελευταία της

πνοή; Τον αδελφό που χάθηκε νωρίς; Τον κολλητό που έφυγε
βίαια από τη ζωή τους; 
Το δικό μου τηλέφωνο έχει πάρει “φωτιά”.
Αχάριστη εγώ, του λέω καμιά φορά “αμάν, μας ζάλισες”. Τα

μηνύματα πάνε κι έρχονται, έτσι να νιώθω λίγο σα να είμαι
στο γραφείο...
Μάθαμε και τις βιντεοκλήσεις, γίνονται
και ομαδικές και είναι μια αφορμή να
περιποιηθούμε όπως- όπως το μαλλί που
από όπου και να το πιάσεις είναι μία
τραγωδία από μόνο του...

Τι κρίμα, ο Σταύρος δε θα κατέβει το Πάσχα από την Αθήνα, η
Μαργαρίτα μάλλον δε θα έρθει το καλοκαίρι από την Αμερική.
Όμως, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε, το πότε δεν το ξέρω,
αλλά θα γίνει. Και ας κάνω τα γενέθλια της μεγάλης πάλι με
βιντεοκλήσεις και μια τούρτα που θα φάμε με τέσσερα
κουτάλια...
Όχι, ότι αυτό μας χαλάει, δηλαδή, συνηθισμένα τα βουνά από

τα χιόνια...
Όλα καλά όταν λήξει η καραντίνα, αλλά αν δε
σουλουπωθώ λίγο, στο γραφείο δεν επιστρέφω...
Υ.Γ. Αυτό που δεν μπορώ να χωνέψω όμως με τίποτα είναι
πώς συνεχίζουμε να είμαστε μικρόψυχοι ακόμα και
σήμερα, τώρα που το “αύριο... ποιος ζει ποιος

πεθαίνει” ηχεί τόσο ρεαλιστικό στα αφτιά μας, πώς
είναι δυνατόν να καταφέρνουμε να κλείνουμε
την πόρτα μας στους άλλους, αναρωτιέμαι... 

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Δεν θέλω να είμαι μόνος, καλύτερα άρρωστος... 

Της Κατερίνας Μυλωνά

Η φωτ
ογραφ

ία της 
ημέρας
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KPHTIKA

O.. Επικρητικός

ΚΑΛΗΜΕΡΑ και καλό Σαββατοκύριακο.
Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών αύριο,
εορτή της Μαρίας της Αιγυπτίας. 

ΣΧΕΔΟΝ καλοκαιρινές οι σημερινές
θερμοκρασίες στη βόρεια Κρήτη, όπου οι
υδράργυρος θα φλερτάρει με τους 26
βαθμούς  Κελσίου.

ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ με το νοτιά, μέχρι και
ο κοροναϊός μπορεί να ψοφήσει! Άντε να
δούμε…

ΜΟΝΟ να μην πιάσουμε τις παραλίες,
αν μας πιάσει το αντάρτικο μας, τώρα που
απαγόρευσαν και το κολύμπι!

ΤΩΡΑ που είπα απαγορεύσεις, θυμή-
θηκα τους χοχλιδολόγους που είδα χθες το
πρωί στο δρόμο με τσάντες και κουβάδες
να μαζεύουν σαλιγκάρια.

ΜΕ ΤΗ βροχή σύρθηκαν και αυτά. Αλλά
τι τα γράφω, αφήστε καλύτερα μη βάζω
ιδέες και απαγορευτεί και το χοχλιοδολόι…

ΕΙΝΑΙ μια σούπερ τροφή, τη βρίσκεις
δωρεάν και σε δύσκολες εποχές, όπως η
σημερινή, στήνεις ένα καλό τσικάλι ή και
τηγάνι για τους μερακλήδες, που ψακώ-
νονται με τους μπουμπουριστούς!

ΑΠΟ ΤΟ Ισραήλ προέκυψε η πληροφο-
ρία ότι και φέτος παρά τις απαγορεύσεις
λόγω του κοροναϊού, το Άγιο Φως θα φτά-
σει σε όλες τις εκκλησίες της ορθοδοξίας.

ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ, ωστόσο, αν
αυτό γίνει το βράδυ της 18ης Απριλίου
(Μεγάλο Σάββατο) ή της 26ης Μαϊου, που
η Εκκλησία της Ελλάδας αποφάσισε να με-
ταφερθεί η Αναστάσιμη λειτουργία!

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ πανούκλα έχει ενισχύσει
τις επιδοματικές πολιτικές, στις οποίες η Ελ-
λάδα έχει συνηθίσει τα χρόνια της κρίσης.

ΜΟΝΟ που η πανδημία θα φέρει μεγα-
λύτερη οικονομική ύφεση και όχι μόνο οι
Έλληνες αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της
παγκόσμιας κοινότητας θα ζει με… βάου-
τσερ.

Η ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ για τη διανομή
του όποιου χρήματος είναι ανεξάντλητη,
όπως βλέπουμε, αφού επιδοτείται ακόμα
και η… τηλεκατάρτιση.

ΚΟΙΝΩΣ, έτσι που γίναμε θα επιδοτού-
μεθα επί του καναπέως!

ΑΓΡΙΑ κόντρα στην παγκόσμια κοινό-
τητα για τις μάσκες, που λόγω της πανδη-
μίας έχουν πέσει στη μαύρη αγορά. Κανο-
νική μάχη μεταξύ κρατών για την
προμήθεια τους.

ΑΛΛΑ και παγκόσμια ανησυχία για τα
τεστ διάγνωσης του κοροναϊού. Αμερικα-
νική μελέτη έδειξε, ότι ένα στα τρία κρού-
σματα δεν «πιάνεται» με την πρώτη.

Κριός: Κάνετε μια νέα επαγγελματική συμφωνία
με ισχυρά πρόσωπα, και  η οποία θα είναι μια
ηθική επιβράβευση της δουλειάς σας. Τυχεροί
αριθμοί: 19,10,1,18. 
Ταύρος:  Σε προσωπικό επίπεδο, η γνωριμία σας
με ένα σημαντικό πρόσωπο θα παίξει καταλυτικό
ρόλο στην προσωπική σας εξέλιξη. Τυχεροί
αριθμοί: 20,11,2,0. 
Δίδυμοι:  Αυτή την χρονική περίοδο θα ασχολη-
θείτε με την σταθεροποίηση  των οικονομικών
σας. Μία νέα συνεργασία είναι στα σκαριά. Τυ-
χεροί αριθμοί: 21,12,3,18. 
Καρκίνος:  Συζητάτε με  φίλους και συνεργάτες,
ζητώντας τις συμβουλές τους για κάποια νέα
επαγγελματικά σας σχέδια. Τυχεροί αριθμοί:
22,13,4,0. 
Λέων:  Βασική προτεραιότητά  αυτή την περίοδο
είναι η εξέλιξη της καριέρας σας. Αναλαμβάνετε
κάποιες ευθύνες, που όμως σας γεμίζουν χαρά.
Τυχεροί αριθμοί: 23,14,5,18. 
Παρθένος:  Δημιουργούνται οι κατάλληλες προ-
ϋποθέσεις για να βάλετε τα δημιουργικά σας
σχέδια σε τροχιά υλοποίησης, ενώ είναι ιδιαί-
τερα ευνοϊκή περίοδος. Τυχεροί αριθμοί:
24,15,6,0. 
Ζυγός:  Μπορείτε να ρυθμίσετε τις οικονομικές
σας υποθέσεις με τον καλύτερο τρόπο. Η οικογέ-
νειά σας για άλλη μια φορά είναι το στήριγμά
σας. Τυχεροί αριθμοί: 25,16,7,18. 
Σκορπιός:  Δεν διστάζετε να ζητήσετε την βοή-
θεια ειδικών για να σταθεροποιήσετε τις επαγγελ-
ματικές και προσωπικές σας σχέσεις. Τυχεροί
αριθμοί: 26,17,8,0. 
Τοξότης:  Μπορείτε να προστατεύσετε τα κεκτη-
μένα σας, ενώ η καθημερινότητά σας γίνεται πιο
όμορφη. Αποκαθίστανται οι σχέσεις σας.  Τυχε-
ροί αριθμοί: 27,18,9. 
Αιγόκερως:  Εμπνέετε στους άλλους εμπιστο-
σύνη. Είναι πιθανόν να πάρετε απόφαση να προ-
χωρήσετε την σχέσης σας σε ένα στάδιο
παραπάνω. Τυχεροί αριθμοί: 19,10,1,18. 
Υδροχόος:  Είναι η χρονική περίοδος που θα
ασχοληθείτε με το σπίτι και την οικογένεια, ενώ
δεν θα διστάσετε να δείξετε με ουσιαστικό τρόπο
τα αισθήματά σας. Τυχεροί αριθμοί: 20,11,2,18. 
Ιχθύς:  Η αυτοπεποίθηση αλλά και κάποια τύχη
σήμερα, είναι τα όπλα σας, για να διαφημίσετε
τον εαυτό σας με τον καλύτερο τρόπο.  Τυχεροί
αριθμοί: 21,12,3,1,20. 

E-mail: eleni.astro70@gmail.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Άραγε, όταν φτιάχνουν
τον καφέ τους βάζουν ένα

ακόμα φλιτζάνι στο τραπέζι; 

EΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ
ΔΕΗΣΗ

Πέρασαν σαράντα ημέρες που έφυγε από
κοντά μας ο αγαπημένος μας σύζυγος,
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, Στρα-
τάκη Εμμανουέλα και Χριστοφοράκης Γεώργιος.
Η αδελφή: Μεσσαριτάκη Μαρίκα.
Τα εγγόνια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Με μεγάλη θλίψη ενημερωθήκαμε για τον αιφνίδιο θάνατο του
Χρήστου Λουλάκη, συζύγου της αγαπητής συναδέλφου εκπαι-
δευτικού του σχολείου μας, Χρυσάνθης Κυριαζή. Ο εκλιπών
υπήρξε μέχρι τελευταία στιγμή ενεργό και δραστήριο μέλος της
κοινωνίας του Ηρακλείου μέσω της επιχείρησης που διατηρεί
στην πόλη. Σύσσωμο το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου αισθά-
νεται την ανάγκη να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή του συλ-
λυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Οσίων Γεωργίου του εν τω Μαλέω
ανατολή 7.04• δύση 19.51
σελήνη δέκα ημερών
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: 1913... Ο ανθυπολοχα-
γός Εμμανουήλ Αργυρόπουλος
πιλοτάροντας ένα “Μπλεριό
11” χάνει τη ζωή του από
την πτώση του 
αεροσκάφους του.

ANAKOINΩΣΗ
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Ηρακλείου Εταιρεία για τη νόσο

Alzheimer και την Υγιή Γήρανση ενημερώνει τα μέλη
και τους ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας ότι για κάθε
έκτακτη περίσταση όπως και για σχετική επικοινωνία είμα-
στε όπως πάντα στην διάθεσή σας στα τηλέφωνα:
6908768006, 6974192595  και 6947816155.

Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα είμαστε πάλι όλοι μαζί και
θα συνεχίσουμε κανονικά.

Μέχρι τότε μένουμε σπίτι με υπομονή, πίστη και αισιο-
δοξία για να είμαστε όλοι καλά!!

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.

Περίληψη: Ανακοίνωση Διακοπής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών και χωριών ότι, για να εκτελε-
στούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλε-
κτρικού ρεύματος, όπως παρακάτω:
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4/2020
08:00-11:00 Στα Σταυράκια στις περιοχές του κέντρου του χωριού, του νεκροτα-
φείου, του ελαιουργείου Παπαδάκη, της οικίας Καλοκοίρη και στο χωριό Πετροκέ-
φαλο καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω περιοχών.
08:00-15:00 Στο χωριό Βούτες στις περιοχές, της εισόδου του χωριού, στο πρατήριο
υγρών καυσίμων, του κέντρου των Βουτών, του Γηπέδου, της δεξαμενής Βουτών,
της εξόδου του χωριού στο ελαιουργείο, των οικιών Φραντζεσκάκη μετά τις Βούτες
στη διακλάδωση προς Πετροκεφάλι και του χοιροστασίου Αλογδιανάκη.
ΤΡΙΤΗ  7/4/2020
08:00-11:00 Στο Δ. Ηρακλείου, στο κέντρο του Ηρακλείου, στις οδούς Χάνδακος
από την οδό Τζουλάκη μέχρι την οδό Αμαρίου, Ψαρομηλίγκων από την οδό Ευγενικού
μέχρι την οδό Καντανολέων. Επίσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως
GOODY'S και στις οδούς Βουρβάχων, Ευγενικού και Αγιοστεφανιτών.
08:00-15:00 Στο Δ. Χερσονήσου στην οδό Αγ. Παρασκευής μετά παρόδων (παρα-
λιακή οδός).
08:00-15:00 Στο Δ. Χερσονήσου, στην Ανάληψη Χερσονήσου, στην περιοχή του θερ-
μοκηπίου Βισκαδούρου και του εργοταξίου Ηγουμενάκη.
13:00-15:00 Στη Σταλίδα, στην περιοχή του ξενοδοχείου Katrin και της οικίας Τζανι-
δάκη.
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/4/2020
08:00-15:00 Στο Δ. Χερσονήσου στο χωριό Αβδού, στις περιοχές του αρδευτικού
Κανάκη, του ελαιουργείου Κοντογιάννη και στο χωριό Σφενδύλι.
ΠΕΜΠΤΗ 9/4/2020
08:00-11:00 Στην πλ. Καλεργών, στο μέγαρο του Δ. Ηρακλείου και στις οδούς Αν-
δρόγεω και Περδικάρη. Επίσης στις οδούς Μιλάτου από την οδό Αγ. Τίτου έως την
οδό Μεραμβέλου, Μεραμβέλου από την οδό Αγ. Τίτου έως την οδό Ιδαίου Άνδρου
και στην οδό Αγ. Τίτου από την 25ης Αυγούστου έως την οδό Μιλάτου.
08:00-15:00 Στο χωριό Βούτες στις περιοχές, της εισόδου του χωριού, στο πρατήριο
υγρών καυσίμων, του κέντρου των Βουτών, του Γηπέδου, της δεξαμενής Βουτών,
της εξόδου του χωριού στο ελαιουργείο, των οικιών Φραντζεσκάκη μετά τις Βούτες
στη διακλάδωση προς Πετροκεφάλι και του χοιροστασίου Αλογδιανάκη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/4/2020
08:00-11:00 Στο Μασταμπά στην οδό Γ. Σκουλά από την οδό Ραυτοπούλου έως την
οδό Α. Καστρινάκη, και στην οδό Πατελάρου από την οδό Γ. Σκουλά έως την οδό Ιλ.
Κατσούλη.
08:00-12:00 Στην περιοχή όπισθεν του ξενοδοχείου Galaxy, στη Λεωφ. Εθνικής Αν-
τίστασης από την οδό Ιτάνου έως την οδό Καλαμά.
9:00-15:00 Στο χωριό Πλακιώτισσα, στην περιοχή των αρδευτικών Κουτεντάκη, Αν-
δρεαδάκη και Χαλκιαδάκη.
10:30-13:30 Στην Αλικαρνασσό στην οδό Αγ. Δημητρίου μετά παρόδων, όπισθεν της
εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου στη γέφυρα του Κατσαμπά.
11:00-15:00 Στη Λεωφ. Δημοκρατίας από την οδό Αναλήψεως έως τη Λεωφ. Ιερω-
νυμάκη.
12:30-15:00 Στην περιοχή του ΚΤΕΛ Ηρακλείου, στη Λεωφ. Ικάρου από την οδό
Τίτου Γεωργιάδη μέχρι την οδό Πεδιώτη και στις οδούς Πεδιώτη, Ανθεμίου και στην
οδό Τίτου Γεωργιάδου από την Λεωφ. Ικάρου έως την οδό Ανθεμίου.

Παύλος Βαρδουλάκης
Διευθυντής Περιοχής Ηρακλείου

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

www.patris.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προ-

κήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
(τηλ. Γραμματείας 2310999295, e-mail:  pavlospd@auth.gr,)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αν-
τικείμενο «Νευροχειρουργική».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15261)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αν-
τικείμενο «Νευροχειρουργική».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15262)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 333/24-03-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 24-03-
2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 3 Ιουνίου 2020.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
(όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella.minedu.gov.gr) και κατατίθενται και
σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω
Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.

Θεσσαλονίκη,  03/04/2020
Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
(υπογραφή)*

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΤΕΙΑΚΩΝ  στη Ρόδο με τον
φιλανθρωπικό Σύλλογο το 1958. (Φωτογραφία
Σπύρος Μπαλής, Σητεία στα παλιά χρόνια).
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ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΙΑ 
ΜΕΓΑΛΗ ΖΩΟΚΛΟΠΗ

«Ξεσκόνισαν» 
τα ποιμνιοστάσια 
οι αστυνομικές
δυνάμεις

Διαρκούσης της πανδημίας, αστυνομικές δυνά-
μεις έκαναν «φύλλο και φτερό» κτηνοτροφικές
μάντρες  σε «δύσκολες» περιοχές του Μυλοπότα-
μου αλλά και σε περιοχές στα όρια των νομών
Ηρακλείου-Ρεθύμνου. 

Δυνάμεις από το Τμήμα Ειδικών Αποστολών
Κρήτης, τα ΤΑΕ Ηρακλείου,  Μυλοποτάμου και Ρε-
θύμνου και το Αστυνομικό Τμήμα
Μαλεβιζίου    συγκρότησαν χωριστές ομάδες
«κρούσης» και ελέγχου υπό την εποπτεία του Τμή-
ματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος
που χειρίζεται την προανάκριση των ερευνών. 

Μια μεγάλη ζωοκλοπή που σημειώθηκε πριν
κάμποσες ημέρες από κτηνοτρόφο στην περιοχή
του Μαλεβιζίου (του έκλεψαν 250 ζώα) φέρεται
να αποτελεί το υπόβαθρο αυτής της μεγάλης
αστυνομικής επιχείρησης. 

Οι αστυνομικές δυνάμεις χωρισμένες σε ομά-
δες βρέθηκαν σε διαφορετικές περιοχές και ήλεγ-
ξαν κτηνοτρόφους και ποιμνιοστάσια σύμφωνα
με τις εντολές που τους είχαν δοθεί. 

Πολλοί από τους ελεγχόμενους αιφνιδιάστηκαν
από την έφοδο των αστυνομικών πουρνό-
πουρνό. Οι έρευνες δεν περιορίστηκαν μόνο στην
καταμέτρηση ζώων αλλά ερευνήθηκαν εξονυχι-
στικά χώροι για τον εντοπισμό ευρημάτων που
ίσως να αποδειχθούν κρίσιμα για το προανακρι-
τικό έργο. 

Σε χωριό του Μυλοποτάμου, σε υπόστεγο βρέ-
θηκε ένα αγροτικό, το οποίο εικάζεται ότι ίσως εί-
ναι κλεμμένο. Σε κάθε περίπτωση διερευνάται η
κατοχή του και πώς βρέθηκε εκεί. Οι επιχειρήσεις
που έγιναν χθες οργανωμένα και στοχευμένα
αποτελούν μέρους του συνολικότερου σχεδια-
σμού του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει
για την συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν αποκλείεται
μάλιστα, η διερεύνηση της να οδηγήσει και σε άλ-
λες υποθέσεις.

Η «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ» ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Ο κοροναϊός… αδειάζει 
τα νοσοκομεία της Κρήτης
Κ λινικές στις οποίες γινό-

ταν το αδιαχώρητο προ
πανδημίας, σήμερα εμ-
φανίζονται σχεδόν

άδειες λόγω κορωναϊού. Με κάποιες
εξαιρέσεις, όπως στην Ψυχιατρική
Ενηλίκων του ΠΑΓΝΗ που η πληρό-
τητα αγγίζει το 115% ή την Αιματολο-
γική του Βενιζελείου  που φθάνει το
100%, οι πληρότητες στις περισσότε-
ρες κλινικές και των δυο νοσοκομείων
έχουν μειωθεί αισθητά, σε ορισμένες
μάλιστα κυμαίνονται σε εξαιρετικά
χαμηλά ποσοστά.  

Αποκαλυπτικά της κατάστασης που
επικρατεί σήμερα στα νοσοκομεία
της Κρήτης αναφορικά με τους νοση-
λευόμενους ανά κλινική, τις διαθέσι-
μες κλίνες και τις πληρότητες είναι το
πρόγραμμα της 7ηςΥΠΕ σε σχέση με
τα on line καταχωρισμένα στοιχεία σε
πραγματικό χρόνο. Τα στοιχεία αυτά
αφορούν την κατάσταση που επικρα-
τεί την στιγμή που ο χρήστης θα κά-
νει κλικ στο εν λόγω σύστημα. 

Τα στοιχεία που παρουσιάζει σή-
μερα η «Π» αφορούν τη δυναμικό-
τητα των νοσοκομείων μας όπως είχε
διαμορφωθεί αυτή στις 5.30 μ.μ. της
3ης Απριλίου. Είναι μία ενδιαφέρουσα
«ακτινογραφία» των νοσοκομείων της
Κρήτης εν μέσω πανδημίας. 

ΠΑΓΝΗ: στο 35,99%
η πληρότητα 

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ηρακλείου έως χθες το απόγευμα η
πληρότητα του διαμορφωνόταν στο
35,99%. Συνολικά οι νοσηλευόμενοι
ανέρχονταν στους 266 ενώ η δυναμι-

κότητα συνολικά αγγίζει τις 739 κλί-
νες. 

Στη Μονάδα Αντιμετώπισης Κορω-
ναϊού οι νοσηλευόμενοι ήταν 7 με
βάση τα καταχωρισμένα στοιχεία.
Στην κλινική γενικής παθολογίας η
πληρότητα άγγιζε το 51,43% με 18
νοσηλευόμενους και δυναμική 35 κλι-
νών. Στη γενική χειρουργική το ποσο-
στό πληρότητας έφθανε το 26% ενώ
στη Χειρουργική Ογκολογία ξεπερ-
νούσε το 52%. Όπως προαναφέρ-
θηκε το αδιαχώρητο καταγράφεται

στην Ψυχιατρική ενηλίκων. Πρόκειται
η αλήθεια για μία μικρή κλινική
(υπάρχει επιτακτική ανάγκη να επε-
κταθεί) με μόλις 20 κλίνες. Οι νοση-
λευόμενοι χθες ήταν 23. Στην κλινική
πνευμονολογίας η πληρότητα ήταν
λίγο πάνω από το 14% ενώ στην κλι-
νική αιματολογίας η πληρότητα
έφθανε στο 9,3%. Στην κλινική καρ-
διολογίας η πληρότητα άγγιζε το
31,37%. 

Βενιζέλειο Νοσοκομείο:
στο 29,54% η πληρότητα 

Αντίστοιχα σε χαμηλά ποσοστά κυ-
μαίνεται η πληρότητα και στο Βενιζέ-
λειο Νοσοκομείο, ήτοι 29,54%. Η δυ-
ναμικότητα του νοσοκομείου είναι
413 κλίνες με τους νοσηλευόμενους
να φθάνουν τους 122. 

Κανείς ασθενής (ευτυχώς) δεν έχει
καταχωρηθεί στην κλινική του  Co-
vid 19. Στο 100% διαμορφώνεται
(έως χθες) η πληρότητα στην αιματο-
λογική, στο 42,32% στην Α΄ Παθολο-
γική και στο 30,77 στη Β΄ Παθολο-
γική. Μεγάλες πληρότητες

καταγράφονται στη ΜΕΘ και στην
οφθαλμολογική κλινική ενώ στις υπό-
λοιπες οι πληρότητες κυμαίνονται σε
εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά. 

Νοσοκομείο Χανίων: στο νοσο-
κομείο Χανίων η πληρότητα έως χθες
κυμαινόταν στο 34,99%. Με δυναμι-
κότητα 763 κλίνες, οι νοσηλευόμενοι
ήταν 267.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην κλι-
νική Covid 1 ((ΠΝ), δυναμικότητας
38 κλινών, οι νοσηλευόμενοι ήταν έξι
(6). Πάνω από το 50% ήταν η πληρό-
τητα σε κάθε μία από τις δύο παθο-
λογικές ενώ στο παθολογικό ογκολο-
γίας άγγιζε σχεδόν το 70% 

Νοσοκομείο Ρεθύμνου:  μόλις
στο 24,99% διαμορφώνεται η πληρό-
τητα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, με
τους νοσηλευόμενους να ανέρχονται
σε 55 (με δυναμικότητα 221). 

Νοσοκομείο Αγίου
Νικολάου: στο 24,7% ήταν η πληρό-
τητα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
με 41 νοσηλευόμενους και δυναμικό-
τητα 16. Δεν καταγράφεται κανένας
νοσηλευόμενος στις κλινικές Covid-
19 ΜΕΘ (δύο θέσεων) , Covid παθο-
λογικό (18 θέσεων) και Covid παιδια-
τρικό (δύο θέσεων).

Νοσοκομείο Σητείας: Μόλις
7,07% ήταν η πληρότητα στο νοσο-
κομείο Σητείας με 7 νοσηλευόμενους
και δυναμικότητα 99. Καμία καταχω-
ρισμένη νοσηλεία στην κλινική Co-
vid-19  (δυναμικότητας 24 κλινών). 

Νοσοκομείο Ιεράπετρας:  στο
19,74% το ποσοστό πληρότητας στο
νοσοκομείο Ιεράπετρας με 15 νοση-
λευόμενους και δυναμικότητα  76.

Μόλις στο 35,99% η πληρότητα στο ΠΑΓΝΗ

-Πόσοι νοσηλεύονται και πού σε πραγματικό χρόνο

«ΕΚΡΗΞΗ» ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ

Το καντήλι, το τάμα και ο… ΟΓΑΣ που αμόλησε τον ιό
Πανζουρλισμός από τα τηλεφωνήματα

πολιτών που ζητούν διευκρινίσεις γίνεται
στα Αστυνομικά Τμήματα αλλά και στο κέν-
τρο της Άμεσης Δράσης στο Ηράκλειο.
Κάθε φορά που ανακοινώνονται νέα μέτρα
κατά της εξάπλωσης  του κοροναϊού, τα τη-
λέφωνα παίρνουν …φωτιά. Οι αστυνομικοί
δεν προλαβαίνουν να απαντούν. Τους ζη-
τούν  ενημέρωση, διευκρινίσεις, επιβεβαί-
ωση, καθοδήγηση, ακόμα και ψυχολογική
υποστήριξη. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες της
πανδημίας και του κοινωνικού αποκλει-
σμού, οι αστυνομικοί γίνονται ο... άνθρω-
πος τους. Βέβαια όταν μιλάμε για επιβολή
προστίμων μάλλον αντιμετωπίζονται ως οι
... κακοί μπάτσοι. 

Στο τηλεφωνικό κέντρο του 100 οι κλήσεις
έχουν έως και τριπλασιαστεί. Προ πανδη-
μίας, ο συνήθης αριθμός κλήσεων κυμαινό-
ταν από 450 έως 500 ημερησίως. Την
πρώτη ημέρα ανακοίνωσης των μέτρων οι
κλήσεις εκτοξεύτηκαν στις 1500 (!)  και κα-
θημερινά πλέον κυμαίνονται 800-1000.

Τηλεφωνούν άνθρωποι κάθε ηλικίας, από
20χρονους έως υπερήλικες, και κάθε μορ-
φωτικού επιπέδου, από καθηγητές έως άν-
θρωποι που δεν ξέρουν να γράψουν ούτε
το όνομα τους. Και ερωτούν ό,τι μπορεί να
φανταστεί κάποιος…

«Να σου κάνω μια ερώτηση….»
Πλέον η κάθε κλήση ξεκινάει με την ίδια

εισαγωγή: «Να σου κάνω μία ερώτηση….».
Οι περισσότεροι ξέρουν την απάντηση,

τηλεφωνούν όμως στην Αστυνομία γιατί θέ-
λουν την επιβεβαίωση ή επιδιώκουν να «νο-
μιμοποιήσουν» την …παρασπονδία τους.
Να διερευνήσουν αν υπάρχει πιθανότητα να
γλιτώσουν το πρόστιμο αν λοξοδρομήσουν
από τα προβλεπόμενα.

Υπάρχουν και περιπτώσεις που θέτουν
πολύ σοβαρά ερωτήματα, τα οποία δεν κα-
λύπτονται από τις διαθέσιμες επιλογές μετα-
κίνησης που εγκρίνει η Πολιτική Προστασία.

Για παράδειγμα, μία μητέρα που θέλει να
πάει τα δύο μωρά της στον παιδίατρο και
δεν οδηγεί, αναγκαστικά θα πρέπει να οδη-
γήσει ο σύζυγος και να βρεθούν στο αυτο-
κίνητο τέσσερις επιβαίνοντες. Κάλεσε  η γυ-
ναίκα στην Αστυνομία και ήταν μέσα στο
άγχος…

Η οικογένεια Χωραφά,
το καντήλι και το τάμα

Σε άλλες πάλι περιπτώσεις μία ερώτηση
για μετακίνηση …κρύβει ολόκληρη οικογέ-

νεια Χωραφά. Ένας ρωτάει για …δέκα. 
-«Μπορώ να πάω στο εξοχικό να ποτίσω

τα λουλούδια; Μπορώ να πάρω και την έγ-
κυο  γυναίκα μου; Μπορώ να βάλω μέσα και
τα τρία μας παιδιά;

-«Δε γίνεται, απαγορεύεται» απαντά ο
αστυνομικός. Δυσανασχετεί ο πολίτης: «Μα
γιατί; Στο σπίτι πώς είμαστε όλοι μαζί;».

Συμπολίτες μας ζητούν να μεταβούν στο
χωριό για να κόψουν πορτοκάλια, για να κά-
ψουν λιόκλαδα, να αγοράσουν λάδι… Πολλά
αιτήματα επίσης σχετίζονται με νεκροτα-
φεία. «Θέλω να ανάψω το καντήλι του άν-
δρα μου», «Θέλω να ξεχορταριάσω το
μνήμα του πατέρα μου».

Υπάρχουν και εκείνοι που ζητούν να μετα-
κινηθούν για να εκπληρώσουν το τάμα
τους…

Αρκετοί ρωτούν πώς θα πάνε τον σκύλο
τους στο κτηνίατρο, ποια επιλογή να συμ-
πληρώσουν. «Το γιατρό» συμβουλεύουν οι
περισσότεροι αστυνομικοί.

Προκαλεί ακόμα εντύπωση ότι αρκετά
άτομα νεαρής ηλικίας δεν ξέρουν πώς να
στείλουν sms και ζητούν οδηγίες από τους
αστυνομικούς. «Καταλαβαίνουμε τους γέ-

ροντες αλλά και οι νέοι;» απορούν οι αστυ-
νομικοί.

«Ο ΟΓΑΣ αμόλησε τον ιό…»
Σε χωριό της ενδοχώρας ο παππούς περ-

πάτησε κούτσα-κούτσα μέχρι το Τμήμα για
να ρωτήσει τον αστυνομικό υπηρεσίας αν το
καλύπτει το χαρτί που είχε συμπληρώσει για
το φούρνο. «Καλά είναι αυτά που έχω γρά-
ψει;» ρωτάει ο γέροντας. «Καλά είναι παπ-
πού» αποκρίνεται το όργανο της τάξης που
αδυνατεί να συγκρατήσει τα γέλια σαν
ακούει τον παππού να προβαίνει με σοβαρό
ύφος σε συνταρακτικές αποκαλύψεις για την
…συνομωσία που κρύβεται πίσω από την
πανδημία. «Τον ιό τον μόλαρε ο ΟΓΑΣ…».
Και το ύφος του είναι αδιαπραγμάτευτο. 

Βγήκε να καθαρίσει σπίτια
Οι έλεγχοι    της ΕΛΑΣ συνεχίζονται με

αμείωτη ένταση στην πόλη, στα χωριά αλλά
και στον ΒΟΑΚ. Και πέφτουν …πρόστιμα
προς γνώση και συμμόρφωση.

Πρόστιμο επιβλήθηκε  προ ημερών σε γυ-
ναίκα που «συνελήφθη» ενώ πήγαινε να κα-
θαρίσει σπίτια. Τηλεφώνησε στο αρμόδιο
Τμήμα η ιδιοκτήτρια οικίας για να παρακα-
λέσει το Διοικητή να διαγράψει το πρόστιμο

αφού πρόκειται για μία φτωχή γυναίκα που
παλεύει για το μεροκάματο. Τ’  άκουσε για
τα καλά η …ηθική αυτουργός. «Κανονικά σε
σένα πρέπει να κόψουμε πρόστιμο» της δια-
μηνύθηκε.

Πρόστιμα πέφτουν και στα χωριά όπου
βγαίνουν για …περπάτημα παρέες-παρέες.
«Στα χωριά κάθε πρόστιμο που επιβάλλεται
μαθαίνεται και υπάρχει συμμόρφωση…»
ανέφερε αστυνομική πηγή. «Μπορεί να
περπατούν στο δρόμο, όμως δε τηρούνται
αποστάσεις, ο ένας δίπλα-δίπλα στον άλ-
λον». 

Κατά 70% κάτω η κίνηση στον
ΒΟΑΚ

Αισθητά μειωμένη είναι η κίνηση των
οχημάτων των ΒΟΑΚ αφού σύμφωνα με
στελέχη της υπηρεσίας φθάνει έως και 70%.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθ-
μούς και οι περισσότεροι διαθέτουν τα απα-
ραίτητα έγγραφα μετακίνησης. Τα πρό-
στιμα που έχουν επιβληθεί αφορούν κυρίως
παραβίαση του αριθμού επιβαινόντων στα
οχήματα, δηλαδή τρία και τέσσερα άτομα.

Τον έπιασαν 
με λαθραία τσιγάρα

Στη σύλληψη ενός 31χρονου αλλοδαπού προέβησαν, πρωινές
ώρες χθες, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής
Ηρακλείου, για παράβαση του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνει-
ακός Κώδικας».

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε από τα ανωτέρα
στελέχη στον 31χρονο στην οδό Ελύρου Ηρακλείου, εντοπίστηκε
να μεταφέρει πεζός μία κούτα η οποία περιείχε πεντακόσια (500)
πακέτα τσιγάρων, στερούμενα τελωνειακού ελέγχου και σήμαν-
σης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την
προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανευρεθέντα καπνικά προϊόντα.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κοντά στις 20.000 
οι βεβαιωμένες παραβάσεις

Τριάντα πέντε νέες περιπτώσεις παραβάσεων εντοπίστηκαν
από τα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ., χθες, Παρασκευή στην Κρήτη.

Οι συστηματικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται για τις
άσκοπες μετακινήσεις και εν μέσω της πανδημίας κοροναϊού
συνεχίζονται κανονικά, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Χθες από 06:00 έως 15:00 ώρα, βεβαιώθηκαν σε όλη την
επικράτεια (772) παραβάσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοι-
κητικά πρόστιμα, ως ακολούθως:

(347) στην Αττική,
(71) στα Ιόνια Νησιά,
(67) στη Θεσσαλονίκη, 
(46) στην Κεντρική Μακεδονία,

  (35) στην Κρήτη,
(34) στη Δυτική Ελλάδα,
(31) στη Θεσσαλία,
(30) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
(28) στην Πελοπόννησο,
(25) στη Στερεά Ελλάδα,
(22) στο Νότιο Αιγαίο,
(20) στην Ήπειρο, 
(8) στο Βόρειο Αιγαίο και
(8) στη Δυτική Μακεδονία.

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, ημερομηνία έναρξης
του μέτρου περιορισμού της κυκλοφορίας, έχουν βεβαιωθεί
συνολικά (18.130) παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα
διοικητικά πρόστιμα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη έν-
ταση με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
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ΕΡΤ1
06:00 Μαζί το Σαββατοκύριακο, 09:00
Επιλογές, 12:00 Ειδήσεις, 13:00 Το
αλάτι της γης,  15:00 Ειδήσεις, 16:00
Η μηχανή του χρόνου,  16:50 Η ζωή
αλλιώς, 17:45 ΕΡΤ Ειδήσεις, 18:00
Covid 19: Συνεχής ενημέρωση, 19:00
Ειδήσεις, 20:35 Καιρός για... ΕΡΤ,
20:40 Covid 19: Συνεχής ενημέρωση,
21:30 Στα τραγούδια λέμε ναι , 00:00
Ειδήσεις, 00:05 Στα τραγούδια λέμε
ναι, 01:05 Η ζωή αλλιώς, 02:00 Το
αλάτι της γης,  04:00 Η μηχανή του
χρόνου,  05:00 Από τον Φρόιντ στο
διαδίκτυο. 

ΕΡΤ2
06:00 Ο Παράδεισος των κυριών,
07:00 Molang, 07:40 Η Τίλι και οι φίλοι
της, 08:00 Γάτος σπιρουνάτος,  08:45
Λουί, 09:15 Ο Μουκ, 10:00 Η Μιρέτ
ερευνά, 10:30 Old Tom, 11:00 Γιακαρί,
12:00 Ο δρόμος προς το σχολείο: 199
μικροί ήρωες, 12:10 1.000 χρώματα του
Χρήστου,  13:10 Ροζ Πάνθηρας, 14:00
Συμμορία εραστών, 15:30 Απόστολος
και μόνος,  17:00 Οι αδελφοί Ντάλντον,
17:30 Οι αόρατες πόλεις της Ιταλίας,
18:30 Μπαμπάδες εν... δράσει ,  20:00
Art week, 21:00 Η υπέροχη φίλη μου,
23:00 Αφτερλώβ, 00:45 Μικρές Ιστο-
ρίες,  01:15 Art week, 02:15 Η Υπέροχη
φίλη μου, 04:15 Μπαμπάδες εν... δρά-
σει. 

MEGA
06:00 Η ώρα η καλή, 06:50 Mega Σαβ-
βατοκύριακο, 10:20 Μπουκιά και συχώ-
ριο, 11:20 Νόστιμα και απλά, 12:00 Το
Ρετιρέ, 13:00 Ειδήσεις, 14:00 Επανα-
στάτης Ποπολάρος, 16:00 Τραπέζι Για
Φίλους, 16:45 Camera Cafe, 17:00 Ειδή-
σεις στη Νοηματική γλώσσα, 17:10 Κάτι
τρέχει με τους δίπλα, 17:50 Το κόκκινο
δωμάτιο, 19:45 Ειδήσεις, 20:45 Δελτίο
Καιρού, 21:00 Ξενοδοχείο Για Τέρατα
(Hotel Transylvania), 22:50 Αόρατο Άγ-
γιγμα (Hollow Man), 01:30 Επιφάνεια,
02:30 Είμαστε Στον Αέρα, 03:20 Ο Πέ-
τρος Και Τα Κορίτσια Του, 04:10 Με-
τράω Στιγμές, 04:50 Παράλληλοι
Δρόμοι, 06:00 Η ώρα η καλή.

STAR
06:00 Duck , 06:00 Tom And Jerry Kids,
06:30 Sylvester and Tweety mysteries,
07:00 Ο Βασιλιάς Τζούλιαν, 07:30 Ben
and Holly's Little Kingdom, 08:00 Robo-
car Poli, 08:30 Πέππα: Το γουρουνάκι,
08:45 Οι Ευχούληδες: Το πάρτι συνεχί-
ζεται, 09:15 Αρχηγός από κούνια, 09:45
Bobby and Bill, 10:15 PJ Masks, 10:45
Μαλλιά κουβάρια: η σειρά, 11:15 Η
Μπάρμπι (Barbie) στην ιστορία μιας γορ-
γόνας 1, 12:00 Scooby-Doo! Mystery In-
corporated, 12:30 Wabbit, 13:10 Μια
σύγχρονη Σταχτοπούτα: Το παραμύθι συ-
νεχίζεται, 15:00 Ειδήσεις, 15:45 Τα φι-
λαράκια, 16:45 Δύο και κάτι άνδρες,
17:15 Red 2, 18:00 Ειδήσεις στη νοημα-
τική γλώσσα, 18:15 Red 2, 19:50 Ειδή-
σεις, 21:00 Οι Κρουντς, 23:00 Lethal
Weapon,  01:00 Έρωτας πάνω από τον
νομο, 03:15 Φιλίες και έρωτες.

ΣKAΪ
06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά,
10:00 Ακραία Φαινόμενα, 13:00
Dot.com, 14:00 Ειδήσεις, 14:50 Μαζί
σου, 17:30 Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα, 17:40 Happy traveller, 18:40
Ο πιο αδύναμος κρίκος, 19:50 Ειδήσεις,
21:15 Στην υγειά μας ρε παιδιά, 01:15
After Dark, 02:15 Ο γάμος του καλύτε-
ρου μου φίλου, 04:15 Happy traveller,
05:00 Μαζί σου.

OPEN BEYOND
09:50 Έλα Χαμογέλα, 13:00 Ειδήσεις,
13:30 Οι πειρατές του Αιγαίου (Ε),
14:40 Αννίτα Κοίτα, 17:45 Ειδήσεις στη
νοηματική γλώσσα, 18:00 Αννίτα Κοίτα
18:45 My Greece (Ε), 19:30 Ειδήσεις,
21:00 Τζακ Ποτ στον έρωτα (What Hap-
pens In Vegas), 23:00 Ρόδα, τσάντα και
κοπάνα Νο 3, 01:00 xXx: Eπανεκκίνηση
(xXx: Return Of Xander Cage), 03:00
Criminal Minds, 05:00 Επανάληψη προ-
γράμματος, 05:30 Τώρα ό,τι συμβαίνει. 

ALPHA
06:20 Θυρίδα τηλεπώλησης, 06:50
Total dreamer,  08:00 Νόστιμη γη,
09:00 Οδηγός καλής ζωής, 10:00 Σαβ-
βατοκύριακο με τον Μάνεση, 13:00 Ει-
δήσεις, 13:50 Καλύτερα δεν γίνεται,
16:50 Kitchen Lab, 17:50 Ειδήσεις στη
νοηματική γλώσσα, 18:00 Μην αρχίζεις
τη μουρμούρα, 19:00 Ειδήσεις, 20:00
Αχ! Αυτή η γυναίκα μου, 22:00 Άθικτοι,
00:15 Pretty Woman, 02:45 The Rookie
The Rookie Κ1, 03:45 Οδηγός καλής
ζωής, 04:45 Θυρίδα τηλεπώλησης,
05:15 Βελούδο από μετάξι.  

ΑΝΤ1
06:00 Οι μεν και δεν , 07:00 Πρωινοί
τύποι, 11:00 Υγεία πάνω απ' όλα, 12:00
Εκείνες κι εγώ, 13:00 Ειδήσεις, 14:00
Κωνσταντίνου και Ελένης,  16:00 Food n'
Friends, 17:00 Μια τρελή, τρελή σαραν-
τάρα, 17:30 Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα, 17:45 Μια τρελή, τρελή σαραν-
τάρα, 19:30 Ant1 news, 20:45 Το καφέ
της Χαράς , 21:45 Eat, pray, love, 00:45
Οι θαλασσιές οι χάντρες, 02:45 Vice,
03:30 Ιστορίες μυστηρίου, 04:15 Έρω-
τας, 05:00 Ιδιαιτέρα για κλάματα.

CRETA CHANNEL
07:00 Ίασις, 08:00 On Air, 10:00 Food
project, 11:00 On Air, 12:00 Ίασις,
13:00 On Air, 15:00 Life & health,
16:00 On Air, 17:00 Mαραθώνιος Creta,
18:30 On Air, 20:00 Mαραθώνιος Creta,
21:30 Beauty Box by Oasis Med, 22:00
Mουσικό πρόγραμμα, 00:00
Mαραθώνιος Creta, 05:30 On Air.

ΚΡΗΤΗ TV
06:30 Παιδικό πρόγραμμα, 08:00 Sab-
rina 08:50 Πολιτιστικό ημερολόγιο,
09:50 Ανάδειξέ το, 11:00 Cinelovers,
11:40 Ομολογουμένως, 12:15 Travel
Guide, 13:15 Hit the road, 13:40 Κά-
νουμε πράξη την αγάπη, 14:30 Eιδήσεις,
14:55 Moto in Action, 15:30 Ιδεν αστεα,
16:20 Πας μαγειρεύοντας, 17:30 Κρήτες
καλλιτέχνες, 18:00 Fashion,18:50 Δια...
κρητικά, 19:00 Bake my day, 19:25 Ιστο-
ρίες δρόμου, 20:30 Ειδήσεις, 21:45 Αν-
δριανή, 23:30 Mπρούσκο, 01:10 Movie
time, 03:15 Ειδήσεις, 04:20 Travel
Guide, 05:20 Πας μαγειρεύοντας.

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
05:30 Νομοί της Ελλάδας, 06:30 Ειδή-
σεις, 08:00 Animal wars, 09:30 Τα τρε-
λονανάκια, 10:00 Μια φορά και ένα
καιρό, 11:00 Τηλεπωλήσεις, 14:00 Ντο-
κιμαντέρ, 14:30 Mama mia,15:00 Ειδή-
σεις, 15:00 Ugly betty,17:30 Νομοί
Χανίων, 18:00 Ειδήσεις, 18:30 Gilmore
girls, 19:30 Kρητών έργα, 20:30 Ειδή-
σεις, 21:00 Ένα Ηνωμένο Βασίλειο,
23:00 Υπερ γέφυρες της Κίνας, 00:10
Wire in the blood, 01:00 Ζώδια και Συμ-
βουλές, 01:30 Φέρτε μου το κεφάλι της
Mavis Davis, 02:30 Βόρναιο, 03:30
Modern family, 03:00 Υπάλληλοι για κλά-
ματα, 04:30 Wire in the blood.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΜΑΚ ΓΙΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ενισχύουν τα ΚΕΚ ή τους επιστήμονες;
«Φωτιές» έχουν ανάψει στον

κλάδο των επιστημόνων τα μέ-
τρα στήριξης τους που, όπως
καταγγέλλει σε σχετική ανακοί-
νωση της η ΑΜΑΚ «μετά από
καταιγισμό δηλώσεων από
πλευράς της κυβέρνησης μα-
θαίνουμε τελικά ότι αυτό θα
πραγματοποιηθεί μέσω προ-
γραμμάτων τηλεκατάρτισης,
100 ωρών (!), ύψους 600
Ευρώ. Εύλογα αυτό έχει προκα-
λέσει την αγανάκτηση των εν
λόγω επαγγελματικών κλάδων,
καθώς το μέτρο αυτό θα έχει
ουσιαστικά ως αποτέλεσμα
πρωτίστως την  ενίσχυση των
ΚΕΚ και τίποτα παραπάνω».
Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η
ΑΜΑΚ, τα Κέντρα Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης, τα οποία είναι
ιδιωτικές επιχειρήσεις, βρίσκον-
ται ήδη σε «θέση μάχης» για τη

διανομή της απρόσμενα μεγά-
λης πίτας, που φέρνει στο προ-
σκήνιο η συγκυρία της πανδη-
μίας αλλά και η διαχρονική
αδυναμία παραγωγικής αξιο-
ποίησης των ευρωπαϊκών πό-
ρων από τη χώρα μας, καθώς
τα κονδύλια των προγραμμά-
των τηλεκατάρτισης προέρχον-
ται από αδιάθετους πόρους
του ΕΣΠΑ 2014-2020. Την ώρα
που τα μεγαλύτερα εκπαιδευ-
τικά  ιδρύματα παγκοσμίως
έχουν ανοίξει τις πύλες τους
στο διαδικτυακό κοινό για δω-
ρεάν εκπαίδευση, οι επιστήμο-
νες της χώρας μας δεχόμαστε
αυτό τον εμπαιγμό και τον
εξευτελισμό της voucher τη-
λεκπαίδευσης, από κέντρα αμ-
φιβόλου ποιότητας που διαφη-
μίζουν τις υπηρεσίες τους και
μας παροτρύνουν να δηλώ-

σουμε συμμετοχή  χωρίς καν
να έχουν ανακοινώσει θεματι-
κές ενότητες. Επιπλέον, διαβά-
ζοντας προσεκτικά το
ΦΕΚ75Α/30.03.2020 Αρ. 18 με
λύπη διαπιστώνουμε  πως η έκ-
πτωση 25% στις ασφαλιστικές
εισφορές που εξαγγέλθηκε,
προκειμένου να βοηθήσει τους
μηχανικούς να ανταπεξέλθουν
στις υποχρεώσεις τους, μειώνει
ανάλογα το εισόδημα που υπο-
λογίζεται για τη συνταξιοδό-
τηση. Σήμερα, βιώνουμε μια
πρωτοφανή παγκόσμια κρίση
και για άλλη μια φορά αισθανό-
μαστε μόνοι! 

Αν μη τι άλλο, αυτή η πανδη-
μία θα πρέπει να μας διδάξει ότι
το επιστημονικό ανθρώπινο δυ-
ναμικό μιας  χώρας θα πρέπει
να είναι στην πρώτη γραμμή
και όχι στο περιθώριο».

Τηλεδιάσκεψη για τον
πρωτογενή τομέα της Κρήτης

Όλα τα θέματα του πρωτο-
γενούς τομέα στην Κρήτη με
έμφαση τα οξυμένα προβλή-
ματα των κηπευτικών, της
ελαιοκαλλιέργειας, της κτηνο-
τροφίας, τέθηκαν σήμερα σε
τηλεδιάσκεψη από τον Περι-
φερειάρχη Κρήτης, τους Αντι-
περιφερειάρχες, και εκπρο-
σώπους παραγωγών,
ομάδων παραγωγών κηπευτι-
κών στον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.
Στην τηλεδιάσκεψη με «γέ-
φυρα» σύνδεσης και επικοι-
νωνίας το κεντρικό κτήριο της
Περιφέρειας, και τα κτήρια
των περιφερειακών Ενοτήτων
με το Υπουργείο, ο Περιφε-
ρειάρχης Σταύρος Αρναουτά-
κης και οι Αντιπεριφερειάρ-
χες παράλληλα με τα
προβλήματα των παραγω-
γών κηπευτικών και αγροτο-
κτηνοτρόφων μετέφεραν και
την αγωνία επιβίωσης τους
σε μία μάλιστα συγκυρία ιδι-
αίτερα επιβαρυντική και κρί-
σιμη λόγω της πανδημίας του
κοροναϊού. Επίσης, την αγω-
νία και τον προβληματισμό
τους εξέφρασαν στον
υπουργό και οι ίδιοι οι εκ-

πρόσωποι παραγωγών, ομά-
δων παραγωγών κηπευτικών
για την μη διάθεση των προ-
ϊόντων τους, τις εξευτελιστι-
κές τιμές παραγωγού αλλά
και τον αποκλεισμό των πω-
λητών λαϊκών αγορών στις
αγορές της Περιφέρειας Αττι-
κής.

Στην τηλεδιάσκεψη με τον
υπουργό, συμμετείχαν πα-
ράλληλα με τον περιφερει-
άρχη Σταύρο Αρναουτάκη, ο
αντιπεριφερειάρχης Πρωτο-
γενή τομέα Μανόλης Χνά-
ρης, οι αντιπεριφερειάρχες
των Περιφερειακών Ενοτή-
των: ΠΕ Ηρακλείου Νίκος Συ-
ριγωνάκης, ΠΕ Χανίων Νίκος
Καλογερής, ΠΕ Λασιθίου
Γιάννης Γουλιδάκης με τους
Περιφερειακούς συμβούλους
Μαρία Χανιωτάκη, Γιώργο
Τσιφετάκη. Επίσης στην τηλε-
διάσκεψη ήταν παρόν στο
κεντρικό κτήριο της Περιφέ-
ρειας ο ειδικός σύμβουλος
του Υπουργού Ανδρέας
Στρατάκης, ενώ συμμετείχαν
σε κάθε περιφερειακή ενό-
τητα και εκπρόσωποι παρα-
γωγών -ομάδων παραγωγών
κηπευτικών.

ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ

Δύο τόνοι οπωροκηπευτικά στον καταυλισμό
Χαμόγελα και ανακούφιση μοί-

ρασε χθες στον καταυλισμό των
Ρομά στα Δύο Αοράκια η διανομή
δύο τόνων οπωροκηπευτικών που
έγινε από τον Δήμο Ηρακλείου.
Όπως έχει γράψει η «Π», τα οπωρο-
κηπευτικά τα αγόρασε ο Δήμος
Ηρακλείου από τους παραγωγούς
του Τυμπακίου σε μία προσπάθεια
αφενός να τους ενισχύσει σε μία πε-
ρίοδο εξαιρετικά δύσκολη και αφε-
τέρου για να προσφέρει στις οικο-
γένειες των Ρομά προϊόντα που τα
έχουν ανάγκη. Έτσι χθες το πρωί
πραγματοποιήθηκε η διανομή στο
χώρο του καταυλισμού, με όλα τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας και
παρουσία της αντιδημάρχου Κοινω-
νικών Υπηρεσιών Ρένας Παπαδάκη.
Ένα άτομο από κάθε οικογένεια
συμμετείχε στη διαδικασία της δια-
νομής, παραλαμβάνοντας δέκα κιλά
οπωροκηπευτικών. Ολόκληρη η
διαδικασία χαρακτηρίστηκε από
την άψογη συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων, ενώ από
την πλευρά του Δήμου προγραμμα-
τίζονται το αμέσως επόμενο διά-
στημα να γίνουν και σειρά απολυ-

μάνσεων στον χώρο. Στο μεταξύ με
ανακοίνωσή της η  Ομοσπονδία
Ρομά Κρήτης, μέσω του προέδρου
της Συμεών Σεραφειμόπουλου και
εκ μέρους όλων των κατοίκων του
καταυλισμού Ρομά Νέας Αλικαρ-
νασσού, «αισθάνεται την ανάγκη
να ευχαριστήσει θερμά την πρωτο-
βουλία του Δήμου Ηρακλείου και
της Αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπη-

ρεσιών Ρένας Παπαδάκη να διανε-
μηθούν σήμερα σε όλες τις οικογέ-
νειες δύο τόνοι οπωροκηπευτικών
προϊόντων, για την κάλυψη των αυ-
ξημένων επισιτιστικών αναγκών του
πληθυσμού. Η διαδικασία σχεδιά-
στηκε, οργανώθηκε και εκτελέστηκε
με υποδειγματικό τρόπο, τηρώντας
τα μέτρα ασφαλείας και με την άρι-
στη συνεργασία του Δήμου, των

αρμόδιων δομών του και των αν-
θρώπων του καταυλισμού». 

Προχωρά η διανομή 
του ΤΕΒΑ

Στο μεταξύ συνεχίζεται με ικανο-
ποιητικούς ρυθμούς η διανομή  της
επισιτιστικής βοήθειας του προ-
γράμματος ΤΕΒΑ που άρχισε από

την ενδοχώρα του δήμου Ηρα-
κλείου και τώρα βρίσκεται σε εξέ-
λιξη μέσα στην πόλη. Σύμφωνα με
την αρμόδια αντιδήμαρχο κ. Ρένα
Παπαδάκη, η διανομή έγινε στις
Πατέλλες  και θα συνεχιστεί και στις
άλλες περιοχές της πόλης. Όπως εί-
ναι γνωστό, η επισιτιστική βοήθεια
που αφορά τρόφιμα μακράς διάρ-
κειας θα διανεμηθεί συνολικά σε
2.557 οικογένειες που αθροιστικά
αριθμούν πολλαπλάσιο αριθμό συ-
νανθρώπων μας που ζουν μέσα σε
δραματικές συνθήκες επιβίωσης. Η
αντιδήμαρχος σημειώνει ότι η δια-
δικασία της διανομής της επισιτιστι-
κής βοήθειας που για πρώτη φορά
μοιράζεται πόρτα - πόρτα έχει αρ-
κετές δυσκολίες, που δεν αφορούν
μόνο στον εντοπισμό της κατοικίας
και τον τρόπο παραλαβής αλλά και
τη μεταφορά της, αφού μιλάμε για
κουτιά με μεγάλο βάρος που φτά-
νουν ως και τα 20-30 κιλά το κα-
θένα… Η ίδια εκτιμά ότι μέχρι το
Πάσχα είναι βέβαιο ότι η όλη διαδι-
κασία της διανομής θα έχει ολοκλη-
ρωθεί χωρίς κανένα πρόβλημα.  

ΟΑΚ

Σε συνθήκες... πολέμου 
ανέλαβε η νέα διοίκηση

Ανέλαβε και επισήμως
καθήκοντα το νέο διοικη-
τικό συμβούλιο του Ορ-
γανισμού Ανάπτυξης Κρή-
της, «υπό τις παρούσες
συνθήκες κρίσης πολέ-
μου» όπως χαρακτηρι-
στικά τονίζει σε σχετική
ανακοίνωση του ο πρό-
εδρος κ. Λευτέρης Κοπά-
σης. Ο ίδιος σημειώνει,
ότι χθες συγκάλεσε όλα τα
νέα μέλη του Δ.Σ σε δοκι-
μαστική τηλεπικοινωνία,
ώστε το πρώτο Διοικητικό
Συμβούλιο που θα ακο-
λουθήσει σύντομα να διε-
ξαχθεί απρόσκοπτα.
Μόνο θέμα συζήτησης
αποτέλεσε η προτεραι-

οποίηση των στόχων μας
θέτοντας στην κορυφή
την εξασφάλιση της αδιά-
λειπτης και ασφαλούς πα-
ροχής νερού σε όλους
τους αποδέκτες, και την
λήψη μέτρων για την προ-
στασία των υδροληψιών
και των εργαζομένων με
συγκεκριμένα μέσα και

οργάνωση. Όπως τονίζει,
«με το θέμα ασχολήθηκα,
ήδη, από την αρχή του
Μαρτίου όταν διαπί-
στωσα ότι στον Οργανι-
σμό δεν είχαμε γιατρό ερ-
γασίας για μήνες μετά την
ολοκλήρωση της σύμβα-
σής του από το Φθινό-
πωρο του 2019».

Ο Λευτέρης Κοπάσης

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ

Ξεκίνησε η παρέμβαση στα ενετικά τείχη

Μ
ια μεγάλη παρέμβαση
συντήρησης έχει ξεκινή-
σει στο μεγαλύτερο οχυ-
ρωματικό έργο της Μεσο-
γείου, που αποτελεί τον

προπομπό του δεύτερου μεγάλου έργου
που θα ακολουθήσει στο ενετικό μνημείο.
Πρόκειται για εργολαβία 1.060.000 ευρώ,
που προβλέπει μεταξύ άλλων εργασίες συν-
τήρησης διάστρωσης της περιπατητικής δια-
δρομής από την πύλη Ιησού προς το Μαρτι-
νέγκο, αναβάθμιση των φυτεύσεων και
παρεμβάσεις αποκατάστασης του τείχους,
ώστε είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους συμπο-
λίτες μας  αλλά και τους επισκέπτες του Ηρα-
κλείου, που θέλουν να ξεναγηθούν στο
σπουδαίο ενετικό μνημείο και να ανακαλύ-
ψουν μια άλλη θέαση των πραγμάτων στην
πόλη. 

Όπως τονίζει με δηλώσεις του στην «Π» ο
αντιδήμαρχος τεχνικών έργων κ. Γ. Αναστα-
σάκης, ήδη, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες διά-
στρωσης της περιπατητικής διαδρομής του
ευθύγραμμου τμήματος όπου θα στρωθεί ο

πρώτος τάπητας. Στο πλαίσιο της παρέμβα-
σης που εξελίσσεται  έχει ήδη επισκευαστεί
το δάπεδο πάνω από την πύλη του Ιησού το
οποίο είχε κυριολεκτικά διαλύσει, ενώ πα-

ράλληλα, γίνονται οι φυτεύσεις στα πρανή
της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Το έργο αυτό
όπως εξηγεί ο κ. Αναστασάκης, σηματοδοτεί
την πρώτη παρέμβαση στο ενετικό μνημείο,
το οποίο επιθυμούμε να αναβαθμιστεί, ώστε
να διαμορφωθούν όροι λειτουργικής επανα-
σύνδεσης του με την πόλη. Στο πλαίσιο
αυτό, άλλωστε, δρομολογούμε και τη δεύ-
τερη μεγάλη παρέμβαση που θα ακολουθή-
σει, και αφορά στην αποκατάσταση του ισό-
πεδου τμήματος του ενετικού τείχους με το
ποσό των 4.173.905,60 ευρώ και φορέα
υλοποίησης το Δήμο Ηρακλείου. Αντικείμενο
της δεύτερης παρέμβασης που έπεται, είναι
η δημιουργία μίας γραμμικής πορείας στο
ισόπεδο τμήμα των Ενετικών Τειχών της πό-
λης του Ηρακλείου. Η περιοχή παρέμβασης
ξεκινάει από τον προμαχώνα του Αγ. Ανδρέα
έως τον προμαχώνα Βιτούρι. Η διαδρομή
των τειχών θα λειτουργήσει σαν ένας γραμ-
μικός συμβολικός κήπος. Ο κήπος αυτός θα
αρθρώνεται κατά μήκος της γραμμικής ανά-
πτυξης των τειχών και θα διασχίζεται από μια
σαφώς οργανωμένη πεζοπορική και ποδηλα-
τική διαδρομή. Κατά μήκος της διαδρομής
σε κομβικά σημεία του τείχους, ήπιες παρεμ-

βάσεις και διαμορφώσεις θα συγκροτούν θε-
ματικές στάσεις - πλατώματα. Το έργο συνο-
πτικά θα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση της
διαδρομής και των πλατωμάτων, τα οποία
θα επιστρωθούν στην τελική τους στρώση με
το χυτό σταθεροποιημένο δάπεδο. Επίσης
θα γίνουν νέες φυτεύσεις, καθώς και συντή-
ρηση των υφιστάμενων, στο σύνολο του ισό-
πεδου τμήματος των ενετικών τειχών από
τον προμαχώνα του Αγ. Ανδρέα έως τον
προμαχώνα Βιτούρι και των πρανών από το
Κομμένο Μπεντένι μέχρι τον προμαχώνα Βι-
τούρι συνολικής έκτασης περίπου 37,5 στρ.
Επίσης, στον προμαχώνα Παντοκράτορα, θα
επαναλειτουργήσει το υφιστάμενο αναψυ-
κτήριο και στον προμαχώνα Ιησού θα κατα-
σκευαστεί ένα νέο. Προβλέπεται η αντικατά-
σταση όλων των φωτιστικών σωμάτων κατά
μήκος της διαδρομής με νέα φωτιστικά σώ-
ματα τεχνολογίας LED. Θα τοποθετηθούν
πυροσβεστικοί κρουνοί και σύστημα βινεοε-
πιτήρησης με χρήση θερμικών καμερών και
σε όλη την περιοχή του ισόπεδου τμήματος
προβλέπεται η ελεγχόμενη είσοδος τροχοφό-
ρων οχημάτων μέσω ηλεκτρονικών βυθιζό-
μενων κολωνακίων. 
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Καθημερινός μαραθώνιος για τη διερεύνηση των κρουσμάτων
Τρέχουν... μαραθώνιο κα-

θημερινά όσοι προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους στο Εργα-
στήριο Κλινικής Ιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αποτελεί το κέντρο σε ό,τι
αφορά τη διερεύνηση των
κρουσμάτων του κοροναϊού
στην Κρήτη και μέχρι σήμερα
από τα 685 δείγματα που έχει
εξετάσει, έχει εντοπίσει σε
επίπεδο περιφέρειας, 13 θε-
τικά. Το Εργαστήριο Κλινικής
Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής
λειτουργεί από την ίδρυση
της σχολής και μπήκε στην
διαγνωστική μάχη του κορο-
ναϊού σχεδόν από την πρώτη
στιγμή της πανδημίας.

Όπως δήλωσε, μιλώντας
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής
του Εργαστηρίου, καθηγητής
Κλινικής Ιολογίας του Πανεπι-

στημίου Κρήτης και μέλος του
Δ.Σ του ΕΟΔΥ Γιώργος Σουρ-
βίνος: «Όταν με την έναρξη
της πανδημίας ερωτηθήκαμε
αν θα μπορούσαμε να συν-
δράμουμε, απαντήσαμε θε-
τικά και ήμασταν έτοιμοι από
την πρώτη στιγμή. Οι εγκατα-
στάσεις του Εργαστηρίου
βρίσκονται μέσα στο Πανεπι-
στήμιο και ο Κοσμήτορας
Σχολής, καθηγητής Γιώργος
Κοντάκης, μερίμνησε για τη
βέλτιστη λειτουργία του.
Όταν αυτό μπήκε στη δια-
γνωστική μάχη του κορο-
ναϊού, εξοπλίστηκε επιπλέον
με καινούργια μηχανήματα,
με αυτόματους αναλυτές για
να συντομεύσουν οι διαδικα-
σίες και έχει τύχει της αρωγής
της διοικήτριας της ΥΠΕ Κρή-
της, του Πανεπιστημιακού

Νοσκομείου και της Περιφέ-
ρειας».

Στο Εργαστήριο Κλινικής
Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Κρήτης, φτά-
νουν δείγματα απ’ όλη την
Υγειονομική Περιφέρεια Κρή-
της και το αποτέλεσμα για το
αν είναι ή όχι θετικά, είναι
γνωστό σε τέσσερις ώρες.

«Αυτό βοήθησε ώστε να
μπορούμε σε επίπεδο Κρήτης
να έχουμε όσο το δυνατόν
πιο σύντομα τα αποτελέ-
σματα για τα θετικά ή μη
κρούσματα. Εκτός από το
πρώτο αρνητικό δείγμα που
έφυγε για το ΠΑΣΤΕΡ και το
αποτέλεσμα έφτασε σε ενά-
μισι περίπου 24ωρο, όλα τα
υπόλοιπα κρούσματα έχουν
εξεταστεί από το Εργαστήριό
μας και η ταχύτητα των απο-

τελεσμάτων δίνει τη δυνατό-
τητα για σωστή διαχείριση
του ασθενούς αλλά και των
ΤΕΠ, όπου σε θαλάμους αρ-
νητικής πίεσης, παραμένουν
οι ασθενείς μέχρι να διαπι-
στωθεί αν είναι θετικοί ή όχι.
Το Εργαστήριο και οι χρόνοι
που διασφαλίζει δίνουν μια
λύση, αν σκεφτεί κανείς
ακόμη και το πόσες φορές θα
μπει μέσα στο θάλαμο για-
τρός ή νοσηλευτής για τη
φροντίδα ή θεραπεία του
ασθενούς, αλλά μέχρι και το
κόστος το οποίο περιορίζεται,
καθώς κάθε φορά χρειάζεται
ειδική στολή και αναλώσιμα»
πρόσθεσε ο κ. Σουρβίνος.

Ο διευθυντής του Εργαστη-
ρίου Κλινικής Ιολογίας της Ια-
τρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Κρήτης αναφέρθηκε στις

πρωτόγνωρες, όπως χαρα-
κτήρισε, στιγμές που βιώ-
νουμε, διευκρινίζοντας ότι εί-
ναι μια δοκιμασία και ένας
μαραθώνιος για όλους, ιδιαί-
τερα για το Εργαστήριο που
αποτελεί κέντρο για όλη την
Κρήτη.

«Νομίζω ότι μέσα από
αυτή την εμπειρία, θα ανα-
δειχθεί ότι ακόμη και ένα πε-
ριφερειακό Ππανεπιστημιακό

εργαστήριο, με τη σωστή ορ-
γάνωση και την υποστήριξη
που λάβαμε, μπορεί να αντα-
ποκριθεί σε ένα παγκόσμιο
πρόβλημα υγείας, στο μέτρο
που του αναλογεί και σαφέ-
στατα θα πρέπει όταν θα πε-
ράσει όλο αυτό, να παραμεί-
νει ενεργό και να αξιοποιηθεί
και σε άλλου είδους θέματα
δημόσιας υγείας ιογενών λοι-
μώξεων».

Φάρμακο της ελονοσίας
για τον κοροναϊό

O oμοσπονδιακός υπουργός Υγείας της Γερμανίας Γενς
Σπαν ελπίζει ότι το φάρμακο κατά της ελονοσίας Resochin
θα βοηθήσει στην καταπολέμηση των σοβαρά νοσούντων
από τον κοροναϊό.

Ο χριστιανοδημοκράτης (CDU) πολιτικός πολιτικός είπε
στην εφημερίδα «Bild» ότι «υπάρχουν πρώτες ενδείξεις ότι
ορισμένα φάρμακα, όπως το φάρμακο κατά της ελονοσίας
Resochin, φαίνεται πως θα βοηθήσουν τους σοβαρά νο-
σούντες από τον κοροναϊό. Ωστόσο, απαιτούνται περαι-
τέρω μελέτες, διότι κάθε φαρμακευτικό σκεύασμα έχει πα-
ρενέργειες». 

Ο Σπαν πρόσθεσε επίσης πως αναμένει «να κυκλοφορή-
σει πολύ νωρίτερα ένα αποτελεσματικό φάρμακο κατά του
Covid-19 παρά ένα εμβόλιο».

Σύντομα σε κυκλοφορία ένα αποτελεσματικό φάρμακο
σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Γερμανίας

Η Περιφέρεια στηρίζει
το έργο του ΚΚΠ

Την Πέμπτη πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση της προ-
έδρου του Κέντρου Κοινωνι-
κής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κρήτης με τον περιφερει-
άρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρ-
ναουτάκη, με τη συμμετοχή
του αντιπεριφερειάρχη Δη-
μόσιας Υγείας - Κοινωνικής
Πολιτικής Δρ. Λάμπρου Βαμ-
βακά. 

Οι βασικοί άξονες της συ-
ζήτησης ήταν αφενός ο χει-
ρισμός της έκτακτης κατά-
στασης λόγω του νέου
κοροναϊού SARS-CoV-2 ανα-
φορικά με τη λειτουργία των
δομών του Κέντρου Κοινωνι-
κής Πρόνοιας της Περιφέ-
ρειας Κρήτης, αφετέρου τα
βήματα προς την περαιτέρω

ενίσχυση της συνεργασίας
μεταξύ της Περιφέρειας και
του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας την επόμενη μέρα,
προς όφελος των πολιτών.

Η Περιφέρεια Κρήτης
προχώρησε στη δωρεά προς
το Κέντρο Κοινωνικής Πρό-
νοιας υγειονομικού υλικού
(χειρουργικές μάσκες) και
στο πλαίσιο της συνάντησης
αποφασίστηκε η συνδρομή
της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας της Περιφέρειας στην
εκπαίδευση του προσωπικού
του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας σε θέματα υγιει-
νής και ασφάλειας και παρο-
χής επιπλέον οδηγιών σχε-
τικά με την αντιμετώπιση
του νέου κοροναϊού.

Σε καλά χέρια ο διοικητής
του νοσοκομείου

Τον διοικητή του Γ.Ν.
Αγίου Νικολάου, Ανδρεα-
δάκη Μανόλη, ο οποίος νο-
σηλεύεται στη Μονάδα Εν-
τατικής Παρακολούθησης
της Καρδιολογικής Κλινι-
κής, επισκέφθηκε χθες το
πρωί η διοικήτρια της 7ης
ΥΠΕ Κρήτης.

Η κα Μπορμπουδάκη
ενημερώθηκε από τους θε-

ράποντες ιατρούς για την
κατάσταση της υγείας του
και εύχεται στο διοικητή
γρήγορη ανάρρωση, ώστε
να επιστρέψει στα καθή-
κοντά του για τη διαχείριση
του COVID 19 και άλλων
θεμάτων του Γ.Ν. Αγίου Νι-
κολάου και των υγειονομι-
κών μονάδων ευθύνης του
στο Λασίθι.

Σ τη μάχη κατά του κοροναϊού
μπαίνει σύμφωνα με το Υπουρ-
γείο Υγείας και η Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας.

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει Κέντρα
Υγείας 24ωρης λειτουργίας αποκλειστικά για
COVID-19 και ΚΥ 24ωρης λειτουργίας που
θα εξυπηρετούν τους ασθενείς με χρόνια νο-
σήματα και παράλληλα σχεδιάζεται και η
κατ’ οίκον επίσκεψη γιατρών και στο Ηρά-
κλειο.

Παρακολούθηση ασθενών
Στις δημόσιες δομές ΠΦΥ, δημιουργείται

δίκτυο επαγγελματιών υγείας των Μονάδων
ΠΦΥ (ιατροί, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας
κ.λπ.)  για την τακτική επικοινωνία με τους
πολίτες του πληθυσμού ευθύνης τους, ιδίως
τους χρονίως πάσχοντες και τις ευπαθείς
ομάδες που είναι σε απομόνωση στο σπίτι,
για την παροχή συμβουλευτικής, καθοδήγη-
σης και υποστήριξης των οικογενειών τους
για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης,
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την
απομόνωση στο σπίτι. Η επικοινωνία θα γί-
νεται με τους εξής τρόπους:

Τηλεφωνική επικοινωνία με τα Κέντρα
Υγείας: όλα τα ΚΥ θα αναρτήσουν στις ιστο-
σελίδες τηλέφωνα επικοινωνίας για επικοινω-
νία με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, ώστε
να διασφαλιστεί η συνέχεια της φροντίδας
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό ήδη
ισχύει για πολλά Κέντρα Υγείας. Χρήση Τηλε-
συμβουλευτικής για τους ασθενείς που
έχουν διαγνωστεί με COVID-19.

Η πλατφόρμα της τηλεσυμβουλευτικής θα
είναι διαθέσιμη εντός των επόμενων ημε-
ρών.

Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο για
την παρακολούθηση των ασθενών που
έχουν διαγνωσθεί με COVID-19 από τους θε-
ράποντες ιατρούς και τη διασφάλιση συνε-
χούς φροντίδας αυτών των ασθενών.

Στο δίκτυο της τηλεσυμβουλευτικής θα
συμμετάσχουν ιδιώτες γιατροί, με αποζη-
μίωση 10 ευρώ ανά κλήση.

Επίσκεψη κατ' οίκον
Συγκροτούνται άμεσα μικρές και ευέλικτες

ομάδες ΠΦΥ, αποτελούμενες από γιατρό και
νοσηλευτή ή επισκέπτη υγείας, είτε από τα
ΚΥ είτε από τα ΤΟΜΥ, που θα προχωρούν σε
άμεση επίσκεψη στο σπίτι ασθενών για εξέ-

ταση, με τήρηση όλων των μέτρων ατομικής
προστασίας, καθώς και για λήψη υλικού
προς εξέταση, εφόσον το πρωτόκολλο το
απαιτεί. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τέτοιες
ομάδες για τη φροντίδα ηλικιωμένων ατό-
μων, που ζουν μόνοι τους σε απομακρυσμέ-
νες περιοχές της χώρας.

Επίσκεψη κατ' οίκον από ιδιώτες γιατρούς
συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, με αποζη-
μίωση 30 ευρώ ανά επίσκεψη.

Βοήθεια στο σπίτι
Τα Κέντρα Υγείας θα συνεργάζονται με

τους Δήμους, για την ενδυνάμωση του κοι-
νού και την ενημέρωση ηλικιωμένων που
ζουν μόνοι τους και ευπαθών ομάδων που
χρήζουν βοήθειας από τις Μονάδες Υγείας.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο 
δράσης

Ο ανασχεδιασμός των υπηρεσιών Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας αποσκοπεί:

Στη λειτουργία Κέντρων Υγείας αποκλει-

στικά για τη διαχείριση περιστατικών
COVID-19 προκειμένου, μεταξύ άλλων, να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έκθεσης των πο-
λιτών, αλλά και του ιατρονοσηλευτικού και
λοιπού προσωπικού στον νέο κοροναϊό
SARS-CoV-2, λόγω συνύπαρξης στον ίδιο
χώρο ασθενών με λοίμωξη αναπνευστικού
και ασθενών με άλλες νόσους τόσο σε δομές
της ΠΦΥ, όσο και στα νοσοκομεία.

Στην έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση εν-
δεχόμενων κρουσμάτων νέου κοροναϊού
SARS-CoV-2 (με ήπια συμπτώματα που δεν
χρήζουν νοσηλείας) σε δομές της ΠΦΥ
(COVID-19 ΚΥ).

Στην παραπομπή από την ΠΦΥ των περι-
στατικών που χρήζουν νοσηλείας στα νοσο-
κομεία.

Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών
με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο που δεν
αφορά σε λοίμωξη του αναπνευστικού, από
τις υπόλοιπες δομές της ΠΦΥ (εξαιρουμένων
των COVID-19 ΚΥ).

Οι δύο άξονες του σχεδίου
δράσης

O πρώτος άξονας αφορά στη λειτουργία
ΚΥ-COVID επί 24ωρου βάσεως, αποκλειστικά
για τη διαλογή/διερεύνηση/διαχείριση ασθε-
νών με λοίμωξη αναπνευστικού, που δεν χρή-
ζουν παραπομπής σε νοσοκομείο. 

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τα ΚΥ
24ωρης λειτουργίας που δεν θα ενταχθούν
στο δίκτυο των ΚY-COVID και θα εξυπηρε-
τούν τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, θα
διαχειρίζονται τις έκτακτες και επείγουσες πε-
ριπτώσεις και θα επικοινωνούν με τους πολί-
τες του πληθυσμού ευθύνης τους που είναι σε
απομόνωση το σπίτι για την πορεία της υγείας
τους. Το προσωπικό από τα ΚΥ 24ωρης λει-
τουργίας θα μεταφέρεται για την υποστήριξη
είτε των ΚΥ-COVID, είτε των νοσοκομείων
αναφοράς. Η μετακίνηση των ιατρών θα είναι
άμεση. Το προσωπικό των ΤΟΜΥ και των Πε-
ριφερειακών Ιατρείων θα ενισχύσει τα ΚΥ
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

To σχέδιο περιλαμβάνει Κέντρα Υγείας 24ωρης λειτουργίας αποκλειστικά για Covid-19

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
στη μάχη κατά του κοροναϊού

Ενίσχυση του ΕΣΥ 
με ιδιώτες γιατρούς

Ιδιώτες γιατροί θα μπορούν να ενισχύσουν τα νοσοκομεία
του ΕΣΥ και με νομοθετική ρύθμιση θα προβλεφθεί ότι όλα
τα δημόσια νοσοκομεία θα μπορούν να συνεργάζονται με
ιδιώτες γιατρούς παθολόγους, λοιμωξιολόγους, γενικούς για-
τρούς, ωτορινολαρυγγολόγους, πνευμονολόγους, αναισθη-
σιολόγους, εντατικολόγους, καρδιολόγους και παιδιάτρους
με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών. Η αμοιβή των
γιατρών αυτών καθορίζεται σε 2.000 ευρώ. Οι εν λόγω για-
τροί σε περίπτωση μελλοντικής αίτησής τους για επικουρικό
ή μόνιμο προσωπικό, θα λαμβάνουν την ειδική
μοριοδότηση που ισχύει για τους επικουρικούς ιατρούς στις
δημόσιες δομές υγείας σε άγονες, νησιωτικές, προβληματι-
κές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Οι ιδιώτες ιατροί των παραπάνω ειδικοτήτων θα μπορούν
με απόφαση του διοικητή νοσοκομείου να παρέχουν υπηρε-
σίες μόνο κατά την εφημερία του νοσοκομείου. Η
αποζημίωσή τους για την εφημεριακή απασχόληση θα αντι-
στοιχεί σε αυτή του επιμελητή Α'.

Προβληματικά σημεία
“βλέπει” ο Ξανθός

Κατώτερο των περιστάσεων χαρακτηρίζει ο τομεάρχης
Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Α. Ξανθός το κυβερνητικό σχέδιο για την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και επισημαίνει δύο πολύ
προβληματικά σημεία. Ο κ. Ξανθός σημειώνει επίσης ότι χω-
ρίς μαζικά τεστ δεν μπορούν να αρθούν τα περιοριστικά μέ-
τρα για τον κοροναϊό.

Ο κ. Ξανθός τονίζει ότι το Υπουργείο Υγείας έκανε ανακοι-
νώσεις για την ΠΦΥ «με σημαντική καθυστέρηση και μετά
από συνεχείς δημόσιες τοποθετήσεις του τομέα Υγείας αλλά
και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα».

Ο κ. Ξανθός επισημαίνει ότι το κυβερνητικό σχέδιο «ενώ
ενσωματώνει κάποιες ιδέες και προτάσεις που έχουν κατατε-
θεί δημόσια από πανεπιστημιακούς, επαγγελματίες υγείας
της ΠΦΥ και από το «Παρατηρητήριο Υγείας» του ΣΥΡΙΖΑ,
είναι κατώτερο των περιστάσεων, γιατί επιμένει στη λογική
της έκτακτης και ευκαιριακής χρήσης των δημόσιων δομών
ΠΦΥ και των ανθρώπων τους και όχι στην αναβάθμιση του
ρόλου της ΠΦΥ στο ΕΣΥ, ειδικά σε μια περίοδο απειλής για
τη δημόσια υγεία».

Μαζικά τεστ ζητά ο πρώην υπουργός Υγείας
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Εκ διαμέτρου αντίθετες συνιστώσες

Έχει τονισθεί κατ’ επανάληψη
σε όλα τα ενημερωτικά μέσα μαζι-
κής επικοινωνίας, ότι η κρίση της
τελευταίας δεκαετίας θα μας έκανε
αν όχι σοφότερους, τουλάχιστον
πιο σώφρονες στις συμπεριφορές
μας, τόσο ως προς τον εαυτό μας
όσο και ως προς τους άλλους που
βρίσκονται, με τον ένα τρόπο ή
τον άλλο, στο άμεσο περιβάλλον
μας. Στο τέλος αυτής της λαίλαπας
η οποία δεν ήρθε ως από μάνα εξ’
ουρανού, και για την οποία ο γρά-
φων, μεταξύ πολλών άλλων,
ακόμα δεν έχει πεισθεί ως προς τα
πραγματικά και βαθύτερα αίτιά
της,  παρά τα πολλαπλώς και ποι-
κιλοτρόπως αναγραφόμενα, και
ενώ περιμέναμε να εξέλθουμε
αβλαβείς από το σκοτεινό τούνελ
στο οποίο μας είχαν τοποθετήσει
κάποιοι κύκλοι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για να σώσουν τις τράπε-
ζές τους από την διαφαινόμενη
κατάρρευση φορτώνοντας τα
βάρη στις πλάτες μας με την σύμ-
φωνη γνώμη των πολιτικών μας,
μην το ξεχνάμε,  ώ του θαύματος
και ξανά υπό νέα επιτήρηση! Αυτή
τη φορά, όμως,  «ιατρική» και κυ-
ρίως κυβερνητική όσον αφορά
την γενικότερη καθημερινή συμ-
περιφορά  μας. 

Μέσα απ’ αυτή την καινούργια
ταλαιπωρία η οποία φαίνεται πως
θα διαρκέσει, επίσης πολύ, ανα-
δύθηκαν πάλι κάποιες αλήθειες
στην επιφάνεια, παράλληλα με
μακροχρόνιες δεινές, κατακριτέες
για μεγάλη μερίδα πληθυσμού και
αποτρόπαιες, για λιγότερους πολί-
τες, συνήθειες μας. Τις μέρες ετού-

τες τις δύσκολες, τις ποτισμένες με
διάχυτους ιούς άγνωστης προ-
έλευσης και πρωτόγνωρης συμπε-
ριφοράς και δυστυχώς ανεπαρ-
κούς και μερικώς επιτυχούς
αντιμετώπισης,  αυξήσαμε τις
ώρες μπροστά στη μικρή ή μεγα-
λύτερη οθόνη μας. Ο αναγκαστι-
κός εγκλεισμός  μας στο σπίτι,  ει-
δικά κατά τις βραδυνές ώρες, έχει
οδηγήσει αρκετούς σώφρονες και
σκεπτόμενους σε ορισμένα
ασφαλή συμπεράσματα για κά-
ποιες παραμέτρους που αφορούν
τη συμπεριφορά πολλών στο δη-
μόσιο λόγο μπροστά από την παν-
τοδύναμη οθόνη της τηλεόρασης.
Παρατηρούμε  λοιπόν ετούτες τις
περίεργες νύχτες έναν άνθρωπο,
γιατρό και λοιμωξιολόγο, ο οποίος
δεν έχει απασχολήσει το πανελλή-
νιο χωρίς ιδιαίτερο λόγο, και μάλ-
λον ποτέ, εργαζόμενος πάντοτε
πίσω από τα εκμαυλιστικά φώτα
της δημοσιότητας με τους ασθε-
νείς και την επιστήμη του,  με σο-
βαρότητα, ψυχραιμία, λίγα και με-
στά λόγια, άνθρωπος στον οποίο

διακρίνεται με  ευκολία η υψηλή
του επιστημονική κατάρτιση, η
ηπιότητα των λόγων του, όταν
απευθύνεται στο πανελλήνιο για
να το ενημερώσει όσον αφορά τα
νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα
περί του μυστήριου κορονοϊού.
Παρήγορο είναι το γεγονός ότι
ακόμα και ο δημοσιογράφοι όταν
αναμένουν να ακούσουν από το
στόμα του  τα νέα από το μέτωπο,
γιατί περί αυτού πρόκειται στην
πραγματικότητα, στην απογευμα-
τινή ενημέρωση, έχουν μια κάπως
διαφορετική συμπεριφορά απ’
την γνωστή στην οποία μας έχουν
συνηθίσει.  Με ευγενικό, σοβαρό,
ψύχραιμο,  αλλά αρκούντως απο-
φασιστικό τρόπο, ενημερώνει με
κάθε σαφήνεια χωρίς να δέχεται
αγενείς διακοπές στη ροή του λό-
γου του στην οποία τόσο αρέ-
σκονται οι διακονούντες την μα-
ζική ενημέρωση.  

Ένα από τα πολλά βράδυα που
τον παρακολούθησα,  λίγες ώρες
μετά απ’ αυτόν, είδα γνωστή βρα-
δυνή εκπομπή σε κανάλι μεγάλης

τηλεθέασης. Μέτρησα κάθε πότε
εκείνος, ή εκείνη, δεν έχει τόση
σημασία εδώ, που συντόνιζε την
όλη συζήτηση διέκοπτε αγενώς
τους προσκεκλημένους ομιλητές
του πάνελ. Μέσος όρος δεκαπέντε
έως το πολύ τριάντα δευτερόλε-
πτα. Ίσα-ίσα που προλάβαιναν να
αρθρώσουν τρείς με πέντε λέξεις
και ερχόταν ο πέλεκυς της αιφνί-
διας  απεχθούς  διακοπής του ομι-
λητή,  δήθεν για να δώσει περαι-
τέρω εξηγήσεις ή να κάμει την
απάντηση του συνομιλητή περισ-
σότερο κατανοητή στους περιχα-
ρείς, αδιάφορους, εμβρόντητους,
αδρανείς, για πόσο καιρό ακόμα,
άραγε,  τηλεθεατές. Όμως παρα-
κολουθώντας σχεδόν όλες τις σχε-
τικές εκπομπές, στην μικρή οθόνη
μας, περίπου τα ίδια συμβαίνουν,
σχεδόν, παντού. Ουδείς προσκε-
κλημένος σε αυτές τις εκπομπές
έχει έστω ένα-δύο λεπτά να ολο-
κληρώσει τη σκέψη του. Η δια-
κοπή μόλις αρχίσει την τοποθέ-
τησή του, είναι ο απαρέγκλιτος
κανόνας! Και μάλιστα με αγενή

τρόπο, σε βαθμό που απορεί
όποιος έχει ακόμα κάποια ευαι-
σθησία, γιατί δεν σηκώνεται να
φύγει προκλητικά  καταγγέλλοντας
τη στάση του κεντρικού παρου-
σιαστή της εκπομπής. Παρακο-
λουθώντας ξένες ανάλογες εκπομ-
πές σε αλλότρια χώματα της
Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερι-
κής, λυπάσαι πραγματικά. Σε λυ-
πεί η κατάντια αυτού του τόπου, ο
βαθμός πολιτισμού και κουλτού-
ρας κάποιων που υποτίθεται
έχουν σοβαρό  μερίδιο στην ενη-
μέρωση  του πολίτη.  Ο προανα-
φερθείς γιατρός φάνηκε ότι δεν
έχει καμία σχέση με τις επικρατού-
σες στο τηλεοπτικό τοπίο συνθή-
κες, μη ανεχόμενος προσβλητικές
διακοπές στην ομιλία του. Πόσο
αταίριαστος άραγε να φαντάζει
στα μάτια των  παρουσιαστών και
περισπούδαστων δημοσιογρά-
φων όταν εκείνοι διακόπτουν κατά
το δοκούν τους προσκαλεσμένους
τους, ειδικά τους πολιτικούς! Αλή-
θεια, γιατί άραγε αναρωτήθηκα κι’
εγώ όπως και κάποιοι άλλοι; 

Του Γεωργίου 
Νικ. Σχορετσανίτη

Κοροναϊός
(του κερατά ο
γιος)

Βαρυποινίτης σε κελί νιώθω φυλακισμένος
Μα κάλιο να ‘μαι ζωντανός παρά αποθαμένος

Ολημερίς στον καναπέ το πράμα ντουχιουντίζω
Ο ήλιος να ‘ναι στο Ζενίθ και εγώ να μην πορίζω

Μ’ όσα θωρώ από την ΕΡΤ ο νους μου μπαϊλντίζει 
Κρατώ την πόρτα σφαλιχτή κι η σκέψη σεργιανίζει

Είδαμε και –ε-πάθαμε να φύγει η κορώνα 
κι ο γιος τση κουβαλήθηκε μετά μισό αιώνα.

Ότι κι ανεντρανίσαμε, με δέκα χρόνους κρίση,
κ’ ήρθε του κερατά ο γιος για να μας –ε-γ αρρωστήσει  

Δεν το κουνώ από παδέ ο κόσμος να χαλάσει.
Αυτός ο ύπουλος φονιάς δεν θέλω να με πιάσει.  

Φίλοι μου υπομονή και αισιοδοξία γιατί:
Νέοι για να ‘πομένουμε, πρέπει να το πιστεύουμε,
για να ΄μαστ’ όμως υγιείς έξω μη λιτανεύουμε  

Γιώργος Αγγελάκης 
Μαθηματικός

Ο κοροναϊός
Φόνισσας μάνας ο  ιός, 
άστοργου κύρη σπόρος 
το Χάρο επήρε στσ’ ώμους του,
κι εβγήκενε  σεργιάνι. 

Ανθρώπους ξετρουμίζει*  τσι, 
τα δάκρυα  αβγαταίνει,
πόλεις χωργιά  πληγώνει τα, 
σοκάκια ερημώνει 
φίλους αποξενώνει  ντους 
καμπάνες  σιωπά τζι,
κι αποθαρρεύγει  τα  πουλιά
να  κελαηδού  τ’  Απρίλη. 

Θρασύς πολλά κι  αθώρητος 
κιανένα  δε  λογιάζει,  
μήτ’ ομορφιές, μήτ’ αντριγιές,     
ούτε και αγιαστούρες,
μήτε τσουνάμια και σεισμούς 
που τρέμει η ανθρωπότης. 

Χώστρες*  τα σπίθια  εγίνασι
κι εζούρμπωξεν*  ο κόσμος 
σα ν-το  λαγό  π’  αποτρομά* 
το φθυάρμισμα*  τ’ οχτρού ντου.

Γλωσσάρι:
Αποθαρρεύγω* = αποθαρρύνω κάποιο 
Ξετρουμίζομαι* = πανικοβάλλομαι 
Χώστρα* = κρυψώνα
Ζουρμπώνω* = μαζεύομαι, κλείνομαι κάπου.
Αποτρομώ*= φοβούμαι
Φθυαρμίζομαι* = φταρνίζομαι, ή φτερνίζομαι

Στάθης Φραγκιαδουλάκης.

Καραντινάτη περίπτωση
Εν μέσω

καραντίνας
εκτός από την
«μετακίνηση»
περιορίζεται
και η «σκέψη»
και η «κρίση»
αναμφίβολα
αφού αυτά εί-
ναι πλέον
στρατευμένα
και ακριβο-
πληρωμένα
από το κρά-
τος. Άλλωστε ο εγκλεισμός ση-
ματοδοτεί και την ολοκληρω-
τική παράδοση στο
«υποκατάστατο» του διαδι-
κτύου που λειτουργεί σαν …
μεθαδόνη για τους «εξαρτη-
μένους» και απολύτως υπά-
κουους πολίτες που χαλαρώ-
νουν και υπεκφεύγουν από
τον αόρατο εχθρό που στο
απώτερο ίσως και προσεχές
μέλλον θα μάθουμε πώς ενέ-
σκηψε -διότι το «γιατί» ενέ-
σκηψε-λίγο πολύ το υποψια-
ζόμαστε.

Δεν είναι σκηνικό από τον
Όργουελ, είναι ένα ακόμα
«πείραμα» απ’ αυτά που προ-
οικονομούν την «THE DAY
AFTER». Οι κοινωνίες μπο-
ρούν ή μήπως επιβάλλεται να
λειτουργήσουν ως μη κοινω-
νίες, καλωδιωμένες σε δέκτες
μικρούς ή μεγάλους. Μήπως
οι υπηρεσίες, τα σχολεία, τα
καταστήματα, είναι πλέον πε-
ριττά και τα υποκατάστατα εί-
ναι το μέλλον του τηλε-πολίτη
που υπό της απειλής ετούτου
ή του επερχόμενου ιού θα
πρέπει να υποστείλει τα λά-
βαρα της λογικής και να τα
υποκαταστήσει από εκείνα
της πλήρους υποταγής.

Μα η δημόσια υγεία δεν εί-
ναι το υπέρτατο αγαθό; Προ-
φανώς και είναι! Αλλά γιατί

ως τέτοιο
«αγαθό» δεν
το φρόντισε
κανένα υπερ-
σύστημα που
διοχέτευε πα-
κτωλούς σε
τοκογλυφικά
τραπεζικά συ-
στήματα και
αεριτζίδικες
«επενδύσεις»
που απλά λει-
τούργησαν

και λειτουργούν ως βαστάζοι
ενός εκφυλισμένου και διε-
φθαρμένου συστήματος
εξουσίας με ανακυκλώσιμους
υποτακτικούς ανά τον κόσμο;

Τι κάθομαι και σκέφτομαι
στην «καραντίνα» μου, αντί
να φτιάξω μια αγιογραφία
του Τσιόδρα και να χτυπήσω
παλαμάκια στο μπαλκόνι
αποθεώνοντας τους «ήρωες»
μας; Χρόνος άπλετος για μα-
γειρική, για λοιμωξιολογία,
για διαγράμματα και καμπύ-
λες και κάπου εδώ κατανοώ
τον όρο: «ανοσία της αγέ-
λης»!

Αυτή η ρημάδα η «αγέλη»
είναι το ζητούμενο. Μα οι
«αγέλες» είναι διαρκώς νο-
σούσες, είτε με, είτε άνευ κο-
ρονοϊού. Για την ώρα, ως την
προσεχή καταμέτρηση των
δια-σωληνωμένων, ας πατή-
σουμε τον αριθμό 6 για σω-
ματική άσκηση περιορισμέ-
νου χρόνου, ας συνεχίσουμε
τον διαδικτυακό χαβαλέ, ας
αγοράσουμε από ένα λάπτοπ
για τα μέλη της οικογένειας
μας προκειμένου να εμπεδώ-
σουν το «μένουμε σπίτι» και
ας συνδεθούμε   online με
την Μητρόπολη για να μην
χαλαρώσει το ελληνοχριστια-
νικό μας αίσθημα και ας περι-
μένουμε την “the day after”! 

Toυ
Μιχάλη Τζανάκη

Ο επαναπατρισμός των Ελλήνων του εξωτερικού
Γιατί θέλουν όλοι οι Έλληνες

μετανάστες απ’ όλο τον κόσμο
να έρθουν στην Ελλάδα άρα λοι-
πόν πιστεύουν ότι είναι η πιο
ασφαλής χώρα του πλανήτη και
ειδικά τώρα με την επιδημία που
επικρατεί σε όλη τη Γη.

Ένας λόγος είναι αυτός, ο φό-
βος στο να μην μολυνθούν στα

ξένα και είναι μόνοι. Ο άλλος λό-
γος είναι ότι στην Ελλάδα η ζωή
τους είναι καλύτερη από οποι-
αδήποτε άλλη χώρα του κό-
σμου. Αυτό το γνωρίζω κι εγώ
που έχω ζήσει ως μετανάστης.
Και γι αυτό βλέπω εδώ τώρα αν-
θρώπους ηλικιωμένους και άλ-
λων ηλικιών ανθρώπους που

τους έχει πιάσει ο φόβος μη πά-
θουν τίποτα. Εγώ λέω να ακο-
λουθούμε τους επιστήμονες
αλλά να μη φοβόμαστε τόσο, να
κάνουμε αυτό που λένε οι κυ-
βερνούντες και να τα εφαρμό-
ζουμε εκατό τοις 100. Το μόνο
που συνιστώ  είναι να τρώτε και
να πίνετε και χωρίς κανένα άγ-

χος γιατί στο τέλος αυτό που θα
μείνει είναι η καταπίεση και το
άγχος.

Συνιστώ επίσης, να κοιμάστε
ήσυχοι και να ξυπνάτε με χαμό-
γελο, μπόρα είναι και θα περά-
σει. Ως ένας ηλικιωμένος κρητι-
κός σας τα γράφω γιατί σας
αγαπώ.

Του Νίκου Καρούζου

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ

Μανάδες και πατεράδες, παππούδες και γιαγιάδες μας

Αυτά τα πρόσωπα είναι η ζωή κι η
χαρά μας. Η δόξα και τιμή μας. Χω-
ρίς αυτά δεν θα υπήρχαμε. Αυτά μας
έφεραν στον κόσμο. Αυτά είναι η
αρχή και πηγή της ζωής μας. Μυ-
στήριο η γέννηση κι ο θάνατός μας!
Ολα στα σχέδια και πρόνοια του
Θεού. Τα πρόσωπα του γενεαλογι-
κού μμας δένδρου με κόπους και θυ-
σίες μας ανάθρεψαν. Στερήθηκαν
πολλά για να μη στερηθούμε εμείς
τίποτα. Προτιμούσαν να πεινούν για
να μαστε εμείς χορτάτοι. Αυτοί οι ευ-
λογημένοι άνθρωποι είναι σήμερα οι
πιο ευάλωτοι στην πανδημία του κο-
ροναϊού. Δικαιολογημένα οι κυβερ-
νήσεις των κρατών έχουην πάρει αυ-
στηρά μέτρα για όλους προπαντός
για αυτούς. Οι περισσότεροι θάνατοι
της νόσου είναι ηλικιωμένοι. “Επιλέ-
γουμε ποιός θα ζήσει και ποιος θα
πεθάνει”, είναι οι αποφάσεις των ιτα-
λικών νοσοκομείων, λόγω έλλειψης
κλινών και προσωπικού. Οι ηλικιωμέ-
νοι που αρρωσταίνουν, σ’ αυτές τις
συγκυρίες, είναι καταδικασμένοι. Τι

τραγωδία του ανθρώπινου γένους!
Ακόμη δεν γνωρίζομε την προ-
έλευση της νόσου. Πολλοί την απο-
δίδουν στην μόλυνση του περιβάλ-
λοντος. Άλλοι σε σφάλματα
επιστημονικών ερευνών. Όπως και
νά’ναι υπεύθυνοι είναι οι ανάξιοι
που κυβερνούν τον κόσμο, με την
ανοχή και ψήφο των εξαπατημένων.

Οι ηλικιωμένοι χρειάζονται τη
βοήθεια και προστασία όλων μας ιδι-
αίτερα των παιδιών κι εγγονών τους.
Ο Μ. Βασίλειος μας υπενθυμίζει
αυτά τα καθήκοντα χρησιμοποιών-
τας το παράδειγμα των αποδημητι-
κών πουλιών, πελαργών. Για δέστε
αυτά τα πουλιά, μας λέει: “Όταν γε-
ράσουν οι γονείς και δεν μπορούν να
πετάξουν για να βρουν τροφή τα
παιδιά τους φέρνουν άφθονη και τη
καλύτερη. Όταν είναι κακοκαιρία
τους βάζουν στη μέση και τους ζε-
σταίνουν. Στον καιρό της αποδημίας,
ο ένας από αριστερά κι ο άλλος από
δεξιά βοηθούν τις πτήσεις στις μετα-
κινήσεις”.

Οι ηλικιωμένοι στέκονται όρθιοι με
τη φροντίδα των παιδιών τους και τη
δύναμη της πίστης. Οι εμπειρίες τους
έχουν μάθει να ζουν με τις δυσκολίες
της ζωής. Τους έχουν μάθει τι στό-
χους μπορούν  να ‘χουν και ποια συ-
ναισθήματα να προβάλουν στην κα-
θημερινότητά τους. Τους έχουν μάθει
πως τα πλούτη και τ’ αξιώματα, οι μα-
ταιότητες του κόσμου, όταν αποκτη-
θούν δεν ησυχάζουν οι άνθρωποι.
Θέλουν περισσότερα. Γίνονται πλεο-
νέχτες και φίλαρχοι. Γίνονται δυστυ-
χείς και κάνουν δυστυχισμένα και τα

παιδιά τους. Αντίθετα, πολλές φορές,
φτωχοί γονείς είναι χαρούμενοι και
χαρούμενα και τα παιδιά τους. Αυτή
η πραγματικότητα δεν είναι μεγάλο
μάθημα που δεν πρέπει ποτέ να ξε-
χνούμε; Επαρε γέροντα βουλή και
παιδεμένου γνώση», συνιστά η σο-
φία του λαού μας.

Όλες οι έρευνες δείχνουν πως η
πλειοψηφία των ηλικιωμένων ζει με
θετικά συναισθήματα. Πιστεύουν
στο Θεό και τη ζωή μετά θάνατο. Ελ-
πίζουν πολύ και φοβούνται λίγο.
Αυτή η ελπίδα και πίστη δίνει νόημα
στη ζωή τους. Πιστεύουν πως ο Θεός
είναι κοντά τους και ποτέ δεν τους εγ-
καταλείπει. Δεν είναι μόνοι. Παρά τα
προβλήματα της ηλικίας δεν το βά-
ζουν κάτω. Αυτούς τους ήρωες της
ζωής και του χρόνου πρέπει ν’ αγα-
πούμε και να προσέχομε προπαντός
τα παιδιά και τα εγγόνια. Απ’ αυτά
έχουν ανάγκη ένα φιλί, ένα άγγιγμα,
μια αγκαλιά και γλυκά λόγια, όπως
έχομε ανάγκη όλοι μας. Οι ηλικιωμέ-
νοι περισσότεροι. Αν δε τά’χουν πο-
νούν και κλαίνε.

Υπήρξα μέλος του Δ.Σ. σε γηροκο-
μείο του Ηρακλείου. Επισκεπτόμουν
ταχτικά τους γέροντες. Όταν εμπαινα
στους θαλάμους, χαιρετούσα δυνατά
με τη φράση «Γειά σας». Η παρουσία
μου τους έδινε μεγάλη χαρά κι η πα-
ρέα τους μεγαλύτερη σ’ εμένα. Ο κα-
θένας με ήθελε κοντά του, να καθήσω
στο κρεβάτι του, να πιάσω και να
σφίξω το χέρι του και να μου πει τις
χαρές και λύπες του. Ορισμένοι με
παρακαλούσαν να τηλεφωνήσω για
να ‘ρθουν τα παιδιά τους. Τ’ αναζη-

τούμε έλεγαν, και τα δάκρυα κυλού-
σαν στα πρόσωπά τους. Οι γονείς
αγωνιούν πονούν και κλαίνε για τα
παιδιά τους. Πιο πολύ η μάνα με την
έμφυτη μητρική της αγάπη. Την καρ-
διά της μάνας εξυμνεί ο Άγγελος Βλά-
χος (1838-1920): «Ένα παιδί, μονα-
χοπαίδι, αγόρι αγάπησε μιας
μάγισσας την κόρη. Δεν αγαπώ εγώ,
του λέει, παιδιά, μ’ αν θέλεις να σου
δώσω το φιλί μου, της μάνας σου να
φέρεις την καρδιά, να ρίξω να τη
φάει το σκυλί μου. Τρέχει ο νιος τη
μάνα του σκοτώνει και την καρδιά
τραβά και ξεριζώνει και τρέχει να την
πάει μα σκοντάφτει και πέφτει κατά-
χαμα με δαύτη. Κυλάει ο νιος κι η
καρδιά κυλάει και την ακούει να
κλαίει και να μιλάει. Μιλάει η μάνα
στο παιδί και λέει: “Εχτύπησες παιδί
μου” και κλαίει».

Όλοι οι γονείς, πιστεύω χωρίς εξαί-
ρεση, δέχονται να πεθαίνουν αυτοί
και να ζουν τα παιδιά τους. Να δοθεί
το κρεβάτι, αφού είναι σε έλλειψη,
στους νέους για να σωθούν κι όχι
στους ηλικιωμένους. Υπεύθυνοι για
τις ελλείψεις, οπουδήποτε, είναι οι
αρμόδιοι που αμελούν και τρέχουν
όταν «ξεχειλίζει το καζάνι». Ένας ιός
ήταν αρκετός να γκρεμίσει πολιτικά
και οικονομικά συστήματα. Όλα άλ-
λαξαν στο  πλανήτη μας. Όλα θάναι
καινούργια όταν σταματήσει ο πόλε-
μος. Δεν θά’ ναι τίποτε όπως παλιά.
Οι άνθρωποι θάναι πνευματικότεροι
και θεανθρώπινοι. Όλα που ζούσαν
και πίστευαν για τα υλικά αγαθά χά-
θηκαν τόσο γρήγορα. Ακόμη και το
άγγιγμα, το φιλί, η παρέα και στενή

αγαπητική σχέση έχουν ποινικοποι-
ηθεί. Παλαιότερα η άμυνα σε μεγά-
λους κινδύνους ήταν αποτελεσματική
όταν ο ένας πολεμούσε δίπλα στον
άλλο. Σήμερα, όταν είμαστε μακριά
από τον άλλο. Όταν απαγορεύεται η
κυκλοφορεί και είμαστε κλεισμένοι
στα σπίτια μας.

Το ανθρώπινο γένος έχει δοκιμα-
στεί πολλές φορές από λοιμούς, σει-
σμούς και καταποντισμούς. Στο Πε-
λοποννησιακό πόλεμο κέρδισαν οι
Σπαρτιάτες, γιατί θέριζε λοιμός τους
Αθηναίους (430 π.Χ. πέθανε ο Περι-
κλής). Επί Ιουστινιανού έπληξε το Βυ-
ζάντιο φοβερή πανώλη (541-542),
με 5.000 νεκρούς κάθε μέρα στην
Κωνσταντινούπολη. Το 750 μ.Χ. πα-
νώλη τον κόσμο. «Μαύρη Πανώλη»
και το 1348-1353 και Ισπανική γρίπη
το 1918-1919. Στην κάθε πανδημία
απ’ αυτές πέθαναν δεκάδες εκατομ-
μύρια άνθρωποι στον κόσμο.

Οι πανδημίες είναι έργα των αν-
θρώπων. Η φύση προειδοποιεί αυ-
τούς που την παραβιάζουν και πα-
ραμορφώνουν με σκοπό να
θησαυρίζουν και να πεινούν τα δισε-
κατομμύρια των φτωχών. Οι ισχυροί
της γης, ξοδεύουν τρισεκατομμύρια
για πολεμικούς εξοπλισμούς. Ο κο-
ροναϊός δείχνει πως αυτοί είναι
άχρηστοι. Ο θάνατος παραμονεύει
δίπλα μας. Δεν τον ελέγχουν ούτε
πλούτη, αξιώματα και ισχυροί της
γης. Τον Ευαγγελισμό της Παναγίας
γιορτάσαμε χωρίς εκκλησιασμό. Ας
την παρακαλέσομε ταπεινά να βοη-
θήσει να τη γιορτάζομε στους Να-
ούς.

Του Κώστα 
Χαρ. Νεονάκη
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Περιορίζονται οι θάνατοι στη Γερμανία
Τα μέτρα που λαμβάνονται

για την επιβράδυνση της
εξάπλωσης του κοροναϊού
αρχίζουν να δείχνουν αποτε-
λέσματα, δήλωσε το ινστι-
τούτο Robert Koch (RKI) για
τον έλεγχο της νόσου στη
Γερμανία χθες. 

Δηλώσεις
Οι θάνατοι ξεπέρασαν

τους 1.000. «Βλέπουμε ότι η
εξάπλωση του ιού γίνεται πιο
αργή… λειτουργεί», δήλωσε
ο πρόεδρος της RKI Lothar
Wieler, τονίζοντας ότι «πρέ-
πει να διατηρηθούν οι περιο-
ρισμοί στη δημόσια ζωή» και
πως είναι πολύ νωρίς για να
πει κανείς ότι κέρδισε τη
«μάχη». 

Τα μέτρα 
στη Γερμανία

Η Γερμανία δεν έχει κηρύ-
ξει αυστηρό αποκλεισμό
όπως συνέβη στη Γαλλία και
την Ιταλία, όμως τα σχολεία
και τα καταστήματα είναι
κλειστά. Οι πολίτες καλούνται

να παραμείνουν στο σπίτι
όταν αυτό είναι δυνατόν και
οι συναθροίσεις άνω των
δύο ατόμων σε δημόσιους
χώρους είναι απαγορευμένοι
μέχρι τουλάχιστον τις 19
Απριλίου.

Ο Λόταρ Βίλερ τόνισε ότι ο
πληθυσμός πρέπει περισσό-
τερο από ποτέ να τηρήσει
τους κανόνες υγιεινής και
κοινωνικής αποστασιοποί-

ησης.
Για τη χρήση υφασμάτινης

μάσκας δήλωσε ότι «μπορεί
να περιορίσει τον κίνδυνο το
άτομο που την φορά να με-
ταδώσει τον ιό σε άλλους,
αλλά δεν μπορεί να προστα-
τεύσει τον χρήστη».

Σύμφωνα με τον τελευταίο
επίσημο απολογισμό του Ιν-
στιτούτου Robert Koch, η
Γερμανία μετρά 79.696 επι-
βεβαιωμένα κρούσματα και
1.017 θανάτους.

Ο Λόταρ Βίλερ προειδο-
ποίησε ότι ο αριθμός των θα-
νάτων θα αυξηθεί και ότι
αναμφισβήτητα είναι υποτι-
μημένος, την στιγμή που η
Γερμανία είναι μία από τις
χώρες που ανθίστανται πε-
ρισσότερο σε σχέση με τους
Ευρωπαίους γείτονές της, αν
και το ποσοστό των θανάτων
έχει αυξηθεί στο 1,2%.

«Αυτό (η αύξηση) οφείλε-
ται στο γεγονός ότι δεν είναι
δυνατόν να κάνουμε τεστ σε
κάθε έναν» εξήγησε.

Πιο αργά άρχισε να γίνεται 
η εξάπλωση του ιού 
στη Γερμανία

Στους 15.000 οι νεκροί στην Ιταλία
Ακόμη 766 θάνατοι από

τον κοροναϊό καταγράφηκαν
στην Ιταλία, με το σύνολο
των νεκρών να ανέρχεται
πλέον σε 14.681. Την ίδια
στιγμή, τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα από τον COVID-
19 έφτασαν τις 119.827.

Ο ρυθμός μετάδοσης του
ιού σημειώνει μικρό περιορι-
σμό, ενώ ο αριθμός των νε-
κρών βρίσκεται σχεδόν στα
ίδια επίπεδα με το περα-
σμένο εικοσιτετράωρο, με
αποτέλεσμα να μην επιτρέ-
πεται έως τώρα καμία χαλά-
ρωση των μέτρων. 

Οι ιταλικές Αρχές κατέστη-
σαν σαφές ότι είναι πολύ πι-
θανό τα περιοριστικά αυτά
μέτρα να ισχύσουν μέχρι και
τις αρχές Μαΐου και ότι όλα
θα εξαρτηθούν από την πο-
ρεία εξάπλωσης, ή υποχώρη-
σης της επιδημίας. 

Στο μεταξύ, 4.068 ασθε-
νείς βρίσκονται σε μονάδες
εντατικής θεραπείας και  συ-
νολικά 28.741 έχουν εισαχ-

θεί σε νοσοκομείο. Για
52.579 έχει αποφασιστεί ο
κατ’ οίκον περιορισμός.

Στη Λομβαρδία τα συνο-
λικά περιστατικά είναι
47.520 και οι νεκροί 8.311,
στην Εμίλια Ρομάνια τα
κρούσματα είναι 15.932 με
τους νεκρούς να έχουν φτά-
σει τους 1.902, ενώ στην πε-
ριφέρεια Βένετο, οι θετικοί
στον ιό είναι 10.464, με 572
νεκρούς.

73 γιατροί έχασαν τη
ζωή τους από τον ιό

Χθες οι Αρχές ανακοίνω-

σαν πως 73 γιατροί έχασαν
τη ζωή τους από την επιδη-
μία του κοροναϊού.

Ο επικεφαλής του Ιταλικού
Ανώτατου Ινστιτούτου
Υγείας Σίλβιο Μπρουζαφέρο
τόνισε ότι «ο ιός έχει διαδο-
θεί σε όλες τις περιοχές της
χώρας και για τον λόγο αυτό
οι προφυλάξεις πρέπει να
παραμείνουν σε ιδιαίτερα
υψηλό επίπεδο».

«Μέχρι τώρα, πάντως, δεν
υπάρχουν αποδείξεις ότι ο
κοροναϊός κυκλοφορεί στην
ατμόσφαιρα» πρόσθεσε. 

Ελαφρά περιορισμένη η ανοδική τάση των κρουσμάτων 

Και με την αναπνοή μεταδίδεται ο ιός!
Ο νέος κοροναϊός μεταδίδεται όχι

μόνον από το φτάρνισμα ή τον
βήχα, αλλά και με την ομιλία ή
ακόμη και την αναπνοή, αποδει-
κνύουν νέες έρευνες, σύμφωνα με
την ενημέρωση επιτροπής ειδικών
προς τον Λευκό Οίκο. Ο δρ Χάρβεϊ
Φάινμπεργκ, πρόεδρος της διαρ-
κούς επιτροπής για αναδυόμενες
λοιμώδεις νόσους, της Εθνικής Ακα-
δημίας Επιστημών των ΗΠΑ, που
υπογράφει τη σχετική επιστολή, τό-
νισε ότι ο αερολυμένος κοροναϊός,
από την ομιλία ή την αναπνοή, μπο-
ρεί να παραμείνει στον αέρα και να
μολύνει κάποιον που θα βρεθεί στο
ίδιο σημείο αργότερα. Ο χρόνος
παραμονής των αερολυμάτων στον
αέρα εξαρτάται από παράγοντες,
όπως το ιικό φορτίο που απελευθε-
ρώνεται από τον ασθενή και την κυ-
κλοφορία του αέρα.

Διαρκώς αυξάνονται οι επιστημο-
νικές γνώσεις μας σχετικά με τις εκ-
δηλώσεις του κοροναϊού. Παρότι τα
βασικά συμπτώματα παραμένουν ο
πυρετός, ο βήχας και η δύσπνοια,
Αμερικανοί ειδικοί επισημαίνουν
ότι, εκτός από την απώλεια όσφρη-
σης και γεύσης, και τα καρδιακά
προβλήματα, κάποιοι ασθενείς πα-
ρουσιάζουν νευρολογικά συμπτώ-
ματα όπως σύγχυση ή εγκεφαλοπά-
θεια. Σε κρούσμα της νόσου στο

Ντιτρόιτ, μια 50χρονη αεροσυνο-
δός διακομίστηκε στο νοσοκομείο
με πυρετό, βήχα και αδυναμία να
απαντήσει στις ερωτήσεις των ια-
τρών. Οι τομογραφίες του εγκεφά-
λου της έδειξαν εγκεφαλικά οιδή-
ματα και φλεγμονή σε κάποιες
περιοχές, ενώ σε μικρότερες περιο-
χές τα κύτταρα είχαν πεθάνει (οξεία
νεκρωτική εγκεφαλοπάθεια), μια
σπάνια επιπλοκή της γρίπης. Η δρ
Ελίζα Φόρι, νευρολόγος του Συστή-
ματος Υγείας Χένρι Φορντ, τονίζει
ότι «ο κοροναϊός εισβάλλει άμεσα
στον εγκέφαλο σε σπάνιες περιπτώ-

σεις».
Επίσης, ασθενείς με COVID-19

έχουν καταγραφεί να εμφανίζουν
εγκεφαλικό επεισόδιο, σπασμούς,
θρόμβους, μούδιασμα των άκρων
(ακροπαραισθησία) ή ακόμη και
ντελίριο, προτού εμφανίσουν καν
πυρετό. Οι ασθενείς με εγκεφαλο-
πάθεια συνήθως είναι ληθαργικοί,
τελούν σε σύγχυση και κοιτούν
απλανώς. Επίσης, Αμερικανοί ειδικοί
επισημαίνουν ότι ο θάνατος κά-
ποιων ασθενών του COVID-19 οφεί-
λεται σε «καταιγίδα κυτοκινών», δη-
λαδή της υπέρμετρης αντίδρασης

του ανοσοποιητικού συστήματος
στον ιό εισβολέα. Στην ίδια αιτία
αποδίδονται οι θάνατοι νέων, υγιών
ατόμων από την ισπανική γρίπη του
1918.

Τέλος, επιστήμονες του Πανεπι-
στημίου Τσινγκχούα του Πεκίνου
απομόνωσαν αντισώματα που μπο-
ρούν να αποτρέψουν την είσοδο
του κοροναϊού στα κύτταρα. Οι Κι-
νέζοι επιστήμονες αισιοδοξούν ότι
αυτά τα αντισώματα θα τους επιτρέ-
ψουν να παρασκευάσουν νέα φάρ-
μακα για την πρόληψη ή τη θερα-
πεία του κοροναϊού.

Και με την αναπνοή μεταδίδεται ο κοροναϊός

Δραματική αύξηση των νεκρών στις ΗΠΑ
Ο κοροναϊός εξαπλώνεται

με ραγδαίους ρυθμούς στις
ΗΠΑ, ενώ ο κυβερνήτης της
Νέας Υόρκης κάνει έκκληση
για αναπνευστήρες.

Ακόμη 563 άνθρωποι έχα-
σαν τη ζωή του από τον κο-
ροναϊό το τελευταίο 24ωρο
στη Νέα Υόρκη, ανεβάζον-
τας τον συνολικό αριθμό των
νεκρών σε 2.935.

Σύμφωνα με τον κυβερ-
νήτη της πολιτείας, Άντριου
Κουόμο, οι 563 νέοι θάνατοι
αποτελούν τους περισσότε-
ρους που έχουν καταγραφεί
στην πόλη από την άφιξη
του κοροναϊού. 

Την ίδια στιγμή, τα επιβε-
βαιωμένα κρούσματα του

φονικού ιού ξεπέρασαν τις
100.000 και ανέρχονται
πλέον σε 102.863, καθώς το
τελευταίο 24ωρο σημει-
ώθηκε άλμα μεγαλύτερο των
10.000.

«Βοηθήστε τη Νέα
Υόρκη»

Ο Κουόμο υπογράμμισε
πως οι θάνατοι ενδέχεται να
αυξηθούν περισσότερο εξαι-
τίας της έλλειψης κλινών
ΜΕΘ και αναπνευστήρων
στα νοσοκομεία της πολι-
τείας, ενώ απηύθυνε και έκ-
κληση για βοήθεια καθώς,
όπως τόνισε, «η Νέα Υόρκη
βρίσκεται σε κρίση, βοηθή-
στε τη Νέα Υόρκη».

Παράλληλα, δήλωσε ότι

θα εξουσιοδοτήσει την
Εθνική Φρουρά να παραλά-
βει αναπνευστήρες και εξο-
πλισμό ατομικής προστασίας
από εγκαταστάσεις στην πο-
λιτεία και να τις αναδιανείμει
σε νοσοκομεία που έχουν
μεγαλύτερη ανάγκη. 

Η νέα εντολή έρχεται μια
μέρα αφότου ο κυβερνήτης
είπε ότι η Νέα Υόρκη έχει
επαρκές απόθεμα αναπνευ-
στήρων για άλλες έξι ημέρες,
δεδομένου του ρυθμού που
χρησιμοποιούνται αυτή τη
στιγμή στα νοσοκομεία.

«Θα σας τους επιστρέψω
ή θα σας πληρώσω» δήλωσε
ο Κουόμο απευθυνόμενος
σε όσους έχουν αναπνευ-
στήρες. «Δεν πρόκειται να
δεχτώ άνθρωποι να πεθαί-
νουν, ενώ έχουμε αναπνευ-
στήρες στην πολιτεία μας».

Έξι νεκροί χθες στην Ελλάδα
Έ

ξι θάνατοι ασθενών με κορο-
ναϊό σημειώθηκαν χθες
μέσα σε λίγες ώρες ανεβά-
ζοντας τον τραγικό απολογι-
σμό στους 59.

Τα συνολικά κρούσματα ανέρχονται στα
1.613 μετά την επιβεβαίωση 99 νέων
κρουσμάτων, όπως ανακοίνωσε ο εκπρό-
σωπος του υπουργείου Υγείας, Σωτήρης
Τσιόδρας, κατά την επίσημη ενημέρωση
για τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία
του κοροναϊού το τελευταίο 24ωρο. 

Στα συνολικά κρούσματα περιλαμβά-
νονται και 119 κρούσματα που έχουν κα-
ταγραφεί στο πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» που βρίσκεται σε καραντίνα στον
Πειραιά.

Επιπλέον, από τα θετικά κρούσματα,
σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα, 335 σχετίζον-
ται με ταξίδι στο εξωτερικό και 563 με ήδη
γνωστά κρούσματα.

Ακόμα, σε ΜΕθ νοσηλεύονται 92 συμπο-
λίτες μας, ενώ 11 έχουν εξέλθει από αυτές.

Όσον αφορά αυτούς που νοσηλεύονται
στις ΜΕΘ έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 66
έτη. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι άν-
δρες και έχουν κάποιο υποκείμενο νό-
σημα.

Τι είπε για τα ζώα συντροφιάς
«Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν» ανέ-

φερε ο κ. Τσιόδρας για τα ζώα συντρο-
φιάς, μετά τις αναφορές στο εξωτερικό για
κρούσματα κοροναϊού σε γάτες.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι έως σήμερα ξέ-
ραμε για μια γάτα στο Βέλγιο και δύο σκύ-
λους στο Χονγκ Κονγκ. Οι ιδιοκτήτες γάτας
δεν πρέπει να ανησυχούν, είπε και δεν
υπάρχει λόγος να τα εγκαταλείπουν όπως
έχει γίνει και στο εξωτερικό.

Για την εξέλιξη ερευνών 
για φάρμακο

Πολύ πρόσφατα αποτελέσματα από την
Κίνα δείχνουν πρόοδο για νέο πειραματικό
φάρμακο που είναι πολύ πιο αποτελεσμα-
τικό από όλα τα πειράματα που έγιναν μέ-
χρι αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα.

«Λουκέτο» για 14 ημέρες στις
παραλίες Πάτρας και Βόλου

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Πο-
λιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς,

ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας
στις παραλιακές ζώνες της Πάτρας και του
Βόλου,  ως επιπρόσθετα μέτρα για τον πε-
ριορισμός διάδοσης του κοροναϊού.

Όπως τόνισε κατά την καθιερωμένη ενη-
μέρωση για την εξάπλωση του φονικού ιού
στη χώρα μας, αποφασίστηκε το κλείσιμο
του παραλιακού μετώπου της Πάτρας και
του Βόλου για 14 ημέρες.

Ειδικότερα, από σήμερα και για 14 ημέ-
ρες τίθεται σε ισχύ περιορισμός κυκλοφο-
ρίας στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας, και
συγκεκριμένα στο «Νότιο Πάρκο» και στην
«πλαζ Αγυιάς».

Το ίδιο θα ισχύσει από τη Δευτέρα και
για την παραλία του Βόλου.

Πότε θα εφαρμόζεται
Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα εφαρ-

μόζεται από τις 2:00 το μεσημέρι έως τις
8:00 το πρωί της επόμενης ημέρας τις κα-
θημερινές, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια
του Σαββατοκύριακου.

Οι νέες απαγορεύσεις, οι οποίες υλοποι-
ούνται σε συνέχεια του κλεισίματος της
Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη, απο-
σκοπούν στην αποφυγή του συνωστισμού
των πολιτών και στον περιορισμό της δια-
σποράς του COVID-19.

Στους 59 οι νεκροί, σύμφωνα με τον Τσιόδρα

Γι’ αυτό μπορεί να χαμογελάσει ο κ. Τσιόδρας
“Για πρώτη φορά μπορώ να

χαμογελάσω, τα στοιχεία δεί-
χνουν ότι έχουμε αποφύγει τα
χειρότερα, αλλά πολύ γρήγορα
μπορούμε να φθάσουμε στο
άλλο άκρο” είπε χθες στους δη-
μοσιογράφους ο Σωτήρης Τσιό-
δρας.

Τα μέτρα τεκμηριωμένα απο-
δίδουν, όπως υποστήριξε ο κα-
θηγητής Λοιμωξιολογίας, ο

οποίος διατύπωσε την αισιό-
δοξη θέση λαμβάνοντας υπόψιν
τα αποτελέσματα των εργαστη-
ριακών ελέγχων που δίνουν «μι-
κρά αισιόδοξα μηνύματα» και
καταγράφοντας σαφή στοιχεία
για την επιβράδυνση της αύξη-
σης.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι εάν συνε-
χίσουμε με αυτό τον τρόπο θα
έχουμε περαιτέρω βελτίωση,

δηλαδή μείωση των κρουσμά-
των.

Φυσικά δεν θα πρέπει να εφη-
συχάσουμε «αυτό που κάνουμε
δουλεύει», είπε χαρακτηριστικά
ο καθηγητής, σχολιάζοντας «εί-
μαι χαρούμενος, ας το κρατήσω
μέσα μου,  αλλά πολύ γρήγορα
μπορεί να φθάσουμε στο άλλο
άκρο».

Πλέον, έχει ξεπεραστεί η

φάση αμφισβήτησης των μέ-
τρων που έχουν διαγράψει επι-
τυχή πορεία, σύμφωνα με τον κ.
Τσιόδρα, απορρίπτοντας το εν-
δεχόμενο άρσης τους, γιατί αυ-
τός ο ιός μπορεί να μας διαλύ-
σει, όπως προειδοποίησε.

Όταν θα γίνει αυτό θα πραγ-
ματοποιηθεί, όπως διασαφήνισε
ο καθηγητής, συντεταγμένα,
«σταδιακά, ήσυχα και ελεγχό-

μενα» και πρόσθεσε ότι θα ακο-
λουθηθεί το παράδειγμα άλλων
χωρών, παρακολουθώντας την
προσπάθεια σε αυτή τη φάση
της Δανίας. Στην περίπτωση της
χώρας μας, όταν θα εισέλθει σε
αυτή τη φάση, θα υλοποιηθεί με
βάση επιστημονικά δεδομένα
και με τη βοήθεια μεθόδων,
όπως είναι μαζικά εργαστηριακά
τεστ και ανοσία του πληθυσμού.

Ο πραγματικός αριθμός 
των προσβεβλημένων μπορεί
να είναι 10 εκατομμύρια

Έως και 10 εκατομμύρια άνθρω-
ποι παγκοσμίως μπορεί να έχουν
προσβληθεί από τον νέο κοροναϊό,
δήλωσε χθες ο επικεφαλής των ια-
τρικών υπηρεσιών της Αυστραλίας,
καθώς καταγράφονται λιγότερα
κρούσματα λόγω έλλειψης διαγνω-
στικών τεστ σε ορισμένες χώρες.

Σύμφωνα με απολογισμό του
Reuters, ο οποίος στηρίζεται σε
επίσημα χθεσινά στοιχεία, τα
κρούσματα νέου κοροναϊού ανέρ-
χονται σε πάνω από 1 εκατομμύ-
ριο, αλλά ο αρχίατρος της Αυστρα-
λίας σημείωσε ότι ο πραγματικός
τους αριθμός παγκοσμίως μπορεί
να είναι ακόμη και δεκαπλάσιος. 

Θνησιμότητα
«Παγκοσμίως έχουμε καταγρά-

ψει ένα εκατομμύριο κρούσματα.
Ωστόσο πιστεύουμε ότι ο πραγμα-
τικός τους αριθμός είναι πέντε ή
δέκα φορές μεγαλύτερος», δήλωσε
σε δημοσιογράφους ο Μπρένταν
Μέρφι.

Τα ποσοστά θνησιμότητας δια-
φέρουν τόσο πολύ μεταξύ των δια-
φόρων χωρών, συνέχισε, πράγμα
το οποίο τον κάνει να πιστεύει ότι

πολλά κρούσματα δεν εντοπίζον-
ται.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ) έχει ζητήσει από τις
χώρες να αυξήσουν σημαντικά τον
αριθμό των διαγνωστικών τεστ
που κάνουν για τον νέο κοροναϊό,
ενώ κάποιοι επικριτές έχουν επίσης
επισημάνει διαφορές στον τρόπο
που ορισμένες χώρες καταμετρούν
τα κρούσματα SARS-CoV-2.

Η Κίνα, όπου ξέσπασε η επιδη-
μία του νέου κοροναϊού στα τέλη
του περασμένου έτους, μόνον
πρόσφατα άρχισε να καταμετρά
τα ασυμπτωματικά κρούσματα του
νέου κοροναϊού, προκαλώντας επι-
κρίσεις από κάποιους διεθνείς ειδι-
κούς.

Χωρίς να επικρίνει την Κίνα, ή
άλλες χώρες, ο Μέρφι σημείωσε
ότι δεν εμπιστεύεται άλλα στοιχεία
πέραν αυτών της Αυστραλίας. «Οι
μόνοι αριθμοί τους οποίους εμπι-
στεύομαι απόλυτα είναι οι αυστρα-
λιανοί αριθμοί, ειλικρινά», δήλωσε.

Η Αυστραλία έχει καταγράψει
σχεδόν 5.300 κρούσματα και 28
θανάτους μέχρι στιγμής από τον
Covid-19.

“Πιστεύουμε ότι ο πραγματικός αριθμός είναι 5 ή 10 φορές μεγαλύτερος”
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“Μένουμε σπίτι” με διάπλατους κόσμους ανοιχτούς
Σήμερα «Μένουμε σπίτι». Είναι

καλή αφορμή, καθώς περνάμε περισ-
σότερο χρόνο με την οικογένεια, να
αποκαλύψουμε στα παιδιά τους ελεύ-
θερους, ανοιχτούς, διάπλατους κό-
σμους που θα ανοίγονται πάντα
μπροστά τους, μέσα από τις σελίδες
του βιβλίου”.

Aυτό επισημαίνει η υπουργός Πολι-
τισμού και Αθλητισμού Λίνα Μεν-
δώνη, αναφερόμενη στην σημασία
της σχέσης μας με το βιβλίο από μι-
κρή ηλικία, με αφορμή την Παγκό-

σμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Όπως
τονίζεται στην ανακοίνωση:

«Στα γενέθλια του Χανς Κρίστιαν
Άντερσεν, 2 Απρίλη 1805, αρμόζει η
γιορτή της Παγκόσμιας ημέρας του
παιδικού Ββιβλίου. Ο Άντερσεν δεν
μπόρεσε να μάθει την τέχνη του πα-
τέρα του, που ήταν τσαγκάρης. Έγινε
όμως ο μάγος της αφήγησης των πα-
ραμυθιών, δίνοντας στις λέξεις του
φτερά που συναρπάζουν τη φαντα-
σία των παιδιών. Μεγαλώσαμε με τα
λυπημένα του παραμύθια.

Η σχέση μας με το βιβλίο στη μικρή
ηλικία ανοίγει παράθυρο στις λέξεις
και στη μαγεία της γλώσσας, χαρίζον-
τας μας την περιπλάνηση στους κό-
σμους των παραμυθιών. Η περιπέτεια
της αφήγησης προσφέρει όσα χρει-
άζεται ένα παιδί για να κατανοήσει
τον χρόνο που συμπορεύεται με την
εξέλιξη της ιστορίας και τη γέννηση
πρωτόγνωρων συναισθημάτων.

Το βιβλίο είναι παιδεία. Συνεισφέ-
ρει στη δημιουργία της προσωπικότη-
τας, στην κατανόηση του άλλου, στον

έλεγχο του εγώ. Είναι η είσοδος στην
ομάδα του “εμείς”, από τη μικρή ηλι-
κία. Δημιουργεί πολίτες με ευθύνη,
κοινωνικές δεξιότητες και ιδίως χωρίς
προκαταλήψεις.

Έλληνες συγγραφείς παιδικών βι-
βλίων ταλαντούχοι και ευφάνταστοι,
εικονογράφοι, ικανοί και δημιουργι-
κοί, που διακρίνονται διεθνώς, κά-
νουν πλούσια τη μέρα των παιδιών
μας, ξεκολλώντας τα από την ηλε-
κτρονική εικόνα που δεν αφήνει περι-
θώρια στη δημιουργική φαντασία

τους. Ο ρόλος της διαμεσολάβησης
του συγγραφέα ανάμεσα στο παιδί
και στο φανταστικό είναι μεγάλη ευ-
θύνη.

Υστερόγραφο:
Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν ήρθε

στην Ελλάδα, Μάρτη 1841. Λάτρεψε
τον Παρθενώνα. Στο ιστορικό του μυ-
θιστόρημα «Το νησί πέρα από την
ακτή» έγραψε πως ήθελε να ξανάρ-
θει. Η επιθυμία δεν πραγματοποι-
ήθηκε… όπως γίνεται και στα παρα-
μύθια».

Πανελλήνιος
Διαγωνισμός 
Συγγραφής Στίχου

Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος προ-
κηρύσσει τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Συγγραφής Στίχου, σε συνεργασία με τον
εκδότη Θανάση Συλιβό και τον μουσικο-
συνθέτη Γιώργο Αλτή.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για οιον-
δήποτε στιχουργό ανεξαρτήτως ηλικίας
και αφορά σε κύκλους τραγουδιών, δη-
λαδή κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλει
προς κρίση μια συλλογή τουλάχιστον
οκτώ τραγουδιών.

Οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν τέσ-
σερα συνολικά βραβεία: Καλύτερης πρω-
τότυπης ιδέας, καλύτερου χειρισμού του
θέματος, καλύτερης χρήσης της γλώσσας
και καλύτερης συναισθηματικής έκφρα-
σης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν συμμετοχή μέχρι και την Τε-
τάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η
επίτευξη ενός όσο το δυνατόν αρτιότερου
και καλύτερου θεματικού αποτελέσματος,
προκειμένου να μελοποιηθεί και να μετα-
τραπεί σε έναν ενιαίο κύκλο τραγουδιών
που θα μπορούσε να προταθεί προς πα-
ραγωγή σε όλες τις δισκογραφικές εται-
ρείες. Όλοι οι κύκλοι τραγουδιών που θα
διακριθούν θα κυκλοφορήσουν σε τόμο
από τις Εκδόσεις Σεναριογράφων
Ελλάδος. Πληροφορίες για τη διαδικασία
υποβολής υποψηφιότητας, τους όρους
συμμετοχής στον διαγωνισμό και τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά διατίθενται στην
ιστοσελίδα της Ένωσης Σεναριογράφων
Ελλάδος https://senariografoi.gr  και στη
διεύθυνση https://senariografoi.gr/gr/
news/stories/i1272/

Διαδικτυακές
προβολές των 
παραστάσεων του
Εθνικού Θεάτρου 

Η προβολή των παραστάσεων του Εθνικού
Θεάτρου οι οποίες διακόπηκαν βιαίως λόγω
των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας του COVID -19, μέσω διαδικτύου θα γί-
νει με πρωτοβουλία των Υπουργών
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας,
Λίνας Μενδώνη και Κυριάκου Πιερρακάκη αν-
τιστοίχως, και με την τεχνική υποστήριξη του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι προβολές θα είναι δωρεάν διαθέσιμες
για το κοινό, από τις σελίδες:

www.n-t.gr του Εθνικού Θεάτρου
www.culture.gr του Υπουργείου Πολιτισμού

και Αθλητισμού
www.mindigital.gr του Υπουργείου Ψηφια-

κής Διακυβέρνησης
Το πρόγραμμα ξεκινά την Παρασκευή  3

Απριλίου και έχει ως εξής.
Μάκμπεθ: κάθε Παρασκευή, 21.00
Hotel Eternite: κάθε Κυριακή, 21.00
Χίλιες και μία Ιστορίες (παιδικό θέατρο):

κάθε Σάββατο, 17.00 και Κυριακή, 12.00
Σημειώνεται ότι οι ψηφιακές προβολές ακο-

λουθούν τους πραγματικούς χρόνους των πα-
ραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου.

Ακόμη, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης ανέλαβε τη δημιουργία πλατφόρμας
διαδικτυακής προβολής του πολιτιστικού υλι-
κού το οποίο έχει παραχθεί και παράγεται από
τους εποπτευομένους φορέων του ΥΠΠΟΑ, τις
εφορείες αρχαιοτήτων και τα μουσεία του.
Παράλληλα, η πλατφόρμα θα ενημερώνει για
την παρουσίαση πολιτιστικών δρώμενων διε-
θνώς.

Η λειτουργία της πλατφόρμας του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,  η οποία θα
είναι έτοιμη πολύ σύντομα, αποτελεί το πρώτο
σημαντικό βήμα της σύγχρονης πολιτιστικής
ενημέρωσης, τη δημιουργία της οποίας επέ-
βαλε το «Μένουμε σπίτι».

Οι μοδίστρες του Εθνικού Θεάτρου φτιάχνουν ιατρικές μάσκες
Ζώντας μέσα στον κόσμο των θεατρικών κο-

στουμιών και των παρασκηνίων, οι ενδύτριες
και οι μοδίστρες του Εθνικού Θεάτρου «αναγ-
κάστηκαν» να αλλάξουν κατά κάποιον τρόπο
αντικείμενο απασχόλησης. Μετέφεραν τις ρα-
πτομηχανές τους στα σπίτια τους και ξεκίνησαν
να ράβουν μάσκες προσφέροντας τη βοήθειά
τους στους εργαζόμενους του Ψ.Ν.Α Δρομο-
καΐτειο. Όλα ξεκίνησαν όταν οι εργαζόμενοι
του Εθνικού Θεάτρου πληροφορήθηκαν στα
μέσα Μαρτίου ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο
είχε ελλείψεις σε βασικό εξοπλισμό, όπως οι ια-
τρικές μάσκες, και για να τις καλύψει έφτιαχναν
οι ίδιοι μάσκες μέσα στο νοσοκομείο. Έτσι, o
γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων του
Εθνικού Θεάτρου, Κώστας Κεχαγιόγλου επικοι-
νώνησε με τους υπεύθυνους του Δρομοκαϊ-
τείου, οι οποίοι του υπέδειξαν τον τρόπο που
θα έπρεπε να ακολουθήσουν για να κατα-
σκευαστούν σωστά οι μάσκες.

«Όταν μάθαμε για την ανάγκη που υπήρχε,
μιλήσαμε με υπεύθυνους από το νοσοκομείο
και τους ρωτήσαμε αν υπάρχει κάτι το οποίο
μπορούμε να κατασκευάσουμε, διότι εμείς
γνωρίζουμε πώς να φτιάχνουμε μάσκες θεατρι-
κές. Μας υπέδειξαν τι χρειάζεται και μας είπαν
ότι θα δεχτούν μάσκες μόνο υπό κάποιες συγ-
κεκριμένες οδηγίες τις οποίες ακολουθήσαμε.

Όταν μας βρήκε υλικά το νοσοκομείο, προχω-
ρήσαμε στην κατασκευή των μασκών», λέει
στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων, ο γραμματέας του Σωματείου Εργαζομέ-

νων Εθνικού Θεάτρου και πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος,
Κώστας Κεχαγιόγλου ενώ προσθέτει ότι ευαι-
σθητοποιήθηκαν λόγω των ελλείψεων που

υπήρχαν και μπήκαν σε μία διαδικασία εθελον-
τικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

«Σε αυτή την εποχή που είναι όλα λίγο πε-
ρίεργα και δύσκολα, και είσαι στο σπίτι τόσες
πολλές ώρες χωρίς να έχεις να κάνεις κάτι, είναι
πολύ ωραίο να μπορείς να συνεισφέρεις μόνο
με μια βελόνα και μια κλωστή, σε κάτι μεγαλύ-
τερο, όπως είναι ένα νοσοκομείο», εξηγεί στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Τσιώτη , μία από τις ενδύτριες
του Εθνικού Θεάτρου.

Για να φτιάξουν τις μάσκες η διαδικασία που
ακολουθούν είναι σχετικά απλή, όπως λέει η κ.
Τσιώτη. Παίρνουν ένα τόπι υφάσματος, κό-
βουν το ύφασμα στα κομμάτια που χρειάζον-
ται για την κάθε μάσκα, το διπλώνουν, το σιδε-
ρώνουν, το γαζώνουν και μετά περνούν τα
λάστιχα. Ύστερα ξαναγαζώνουν, μετά κόβουν
και καθαρίζουν τις κλωστές που περισσεύουν.
Για εκείνες είναι πλέον μια μηχανική, σχεδόν
ρομποτική διαδικασία.

Οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες σε
αυτή την πρωτοβουλία έχουν ήδη τελειώσει
την πρώτη παρτίδα καθώς έχουν φτιάξει 200
μάσκες. «Δεν κάνουμε ακτιβισμό αυτή τη
στιγμή, δείχνουμε την αλληλεγγύη μας. Από το
να βοηθήσεις ένα αδέσποτο μέχρι να ράψεις
μία μάσκα για ένα νοσοκομείο. Συνεχίζουμε
ακάθεκτα», αναφέρει η κ. Τσιώτη.

Θ λίψη στην κοι-
νωνία του Ρε-
θύμνου, αλλά
και σ΄ολό-

κληρη την Κρήτη Έφερε η εί-
δηση του θανάτου του πρό-
εδρου του Ομίλου
Βρακοφόρων Κρήτης και πρό-
εδρου του Συνδέσμου Εφέ-
δρων Αξιωματικών νομού Ρε-
θύμνου, Στέλιου Κιαγιαδάκη.

Άφησε την τελευταία του
πνοή στο «Μετροπόλιταν»
στην Αθήνα, όπου νοσηλεύον-

ταν. Ο  Στέλιος Κιαγιαδά-
κης έδινε τον τελευταίο καιρό
μάχη με δύσκολη ασθένεια.
Η   κηδεία του θα γίνει σή-

μερα. Η νεκρώσιμη ακολου-
θία  θα ψαλλεί το μεσημέρι
στον Ι.Ν. των Τεσσάρων
Μαρτύρων κεκλεισμένων
των θυρών και με παρου-
σία μόνο της οικογένειας
του, λόγω  των ειδικών συνθη-
κών και των περιοριστικών μέ-
τρων έναντι του κοροναϊού,
ενώ η    ταφή του θα   γίνει

στη γενέτειρα του, στο χω-
ριό  Αργυρούπολη.  Τη δε-
καετία του 1990,όταν ανέ-
λαβε πρόεδρος του Ομίλου
Βρακοφόρων Ρεθύ-
μνου, τον μετονόμασε
σε  Όμιλο Βρακοφόρων
Κρήτης αναδεικνύοντας
τον ως έναν από τους μεγαλύ-
τερους παραδοσιακούς φο-
ρείς του νησιού. Μέσω
των σχολών και των τμημά-
των που δημιούργησε, δίδαξε
σε χιλιάδες παιδιά και νέους

τους χορούς της Κρήτης και
τους μύησε στις αξίες και τα
ιδεώδη της παράδοσης μας.
Μεταξύ των ετήσιων εκδηλώ-
σεων που πραγματοποιούσε
και έγιναν  θεσμός  είναι τα
«Τζανιδάκεια», στη μνήμη
του καθηγητή και πρωτοχο-
ρευτή  Αντώνη
Τζανιδάκη αλλά και τα 
«Πολιτιστικά Βαρδινογιάν-
νεια»  στη μνήμη του Ρεθε-
μνιώτη πολιτικού  Παύλου
Βαρδινογιάννη. Όλοι θα θυ-

μούνται τον Στέλιο Κιαγια-
δάκη,να περνάει σχεδόν κάθε
Χριστούγενννα και Πρωτο-
χρονιά τις εισόδους του Προ-
εδρικού Μεγάρου, του Με-
γάρου Μαξίμου αλλά και
των  γραφείων των  προ-
έδρων των πολιτικών κομ-
μάτων ως επικεφαλης ομάδας
βρακοφόρων, ψάλλοντας τα
κάλαντα και αφιερώνοντας
στον καθένα κάποια  επί-
καιρη μαντινάδα.  Ο Υφυ-
πουργός Υποδομών και Μετα-

φορών, Γιάννης
Κεφαλογιάννης, έκανε την
ακόλουθη συλλυπητήρια δή-
λωση για τον θάνατο του Στέ-
λιου Κιαγιαδάκη:

«Ένας ξεχωριστός άνθρω-
πος “έφυγε” από κοντά μας.
Ο Στέλιος Κιαγιαδάκης, μετέ-
τρεψε την αγάπη του για την
κρητική παράδοση και του
Ρέθυμνο σε διαχρονική προ-
σφορά. Τον αποχαιρετούμε
όλοι με βαθειά λύπη, εκφρά-
ζοντας τα ειλικρινή συλλυπη-

τήριά μας στην οικογένεια και
τους οικείους του».  Σε συλλυ-
πητήρια ανακοίνωση του
Υφυπουργού Πολιτισμού &
Αθλητισμού – Βουλευτή Ηρα-
κλείου κ. Λ. Αυγενάκη τονίζε-
ται: ‘’Με μεγάλη θλίψη απο-
χαιρετάμε σήμερα έναν άξιο
εκπρόσωπο της Κρητικής πα-
ράδοσης, τον Στέλιο Κιαγια-
δάκη.  Ο επί σειρά ετών δρα-
στήριος πρόεδρος του
Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης
και του Συνδέσμου Εφέδρων

Αξιωματικών νομού Ρεθύ-
μνης, συνέδεσε το όνομά του
με την Κρητική παράδοση,
όπου με τα χορευτικά συγ-
κροτήματα και τις δράσεις
του, προέβαλε και διαφήμιζε
σε ολόκληρη την Ελλάδα και
το εξωτερικό, την πολιτιστική
κληρονομιά του τόπου μας.
Σε όλη την πορεία του χαρα-
κτηριζόταν για το ήθος, τον
δυναμικό του χαρακτήρα και
την αγάπη του για την Κρη-
τική τέχνη και έτσι θα μείνει

για πάντα χαραγμένος στην
μνήμη μας. Εκφράζω τα
θερμά μου συλλυπητήρια
στην οικογένειά του και στους
οικείους του”.

Τα συλλυπητήρια του για
τον θάνατο του Προέδρου
του Ομίλου Βρακοφόρων
Κρήτης Στέλιου Κιαγιαδάκη
εκφράζει στην οικογένεια του,
ο Περιφερειάρχης Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης. Συγκε-
κριμένα ο Περιφερειάρχης
αναφέρει:  

«Ο Στέλιος Κιαγιαδάκης
υπηρέτησε με ζήλο τον πολιτι-
σμό της Κρήτης. Συνέβαλε κα-
θοριστικά στη διατήρηση της
κρητικής παράδοσης. Ως
Πρόεδρος του Ομίλου Βρακο-
φόρων Κρήτης εκπροσώπησε
την Κρήτη σε σημαντικές
διοργανώσεις στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Η παρακα-
ταθήκη που αφήνει είναι ιδι-
αίτερα σημαντική. Θερμά
συλλυπητήρια στην οικογέ-
νειά του».  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΣΤΕΛΙΟ ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗ

“Έφυγε” ο πρόεδρος του Ομίλου
Βρακοφόρων Κρήτης
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Αναζήτηση κατεύθυνσης με ανυπαρξία τζίρου

Η κίνηση στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

3-4-2020

ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α                    1,09422                1,05649

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (**)                  0,89303               0,86223

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ                       7,581               9 7,3205

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ               11,1349                10,7509

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ                        118,79                 114,69

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ                1,07119               1,03425

ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ            11,4351               11,0408

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ               1,54709               1,49375

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ        1,82507                1,76214

Με απώλειες 0,13% έκλεισε το Χ.Α.Α.
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Άνοιξε η ηλεκτρονική
πλατφόρμα για την
επιστρεπτέα προκαταβολή

Ανοιξε χθες το απόγευμα  η ηλεκτρονική πλατφόρμα
“myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων για την υποβολή των αιτήσεων απο τις τις επιχει-
ρήσεις που απασχολούν έως 500 εργαζόμενους προκει-
μένου να λάβουν την ενίσχυση της Επιστρεπτέας Προκα-
ταβολής συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ για το μήνα
Απρίλιο. Το ύψος της ενίσχυσης θα μπορεί να ανέλθει
κατά ανώτατο όρια στα 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών παρέ-
χει διευκρινίσεις σχετικά με την πλατφόρμα και τα βή-
ματα που πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι για τη
λήψη της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Ειδικότερα αναφέρει τα εξής:
Το myBusinessSupport είναι η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

για την καταγραφή και παρακολούθηση των κρίσιμων οι-
κονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων, που πλήττονται
λόγω της πανδημίας του κοροναϊού. Η πλατφόρμα ξεκί-
νησε τη λειτουργία της με την υποδοχή των αιτήσεων
υπαγωγής των επιχειρήσεων στην ενίσχυση με τη μορφή
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής (ΚΥΑ Υπουργείων Οικο-
νομικών και Ανάπτυξης Α. 1076/2-4-2020, ΦΕΚ Β΄ 1135).
Στην πορεία, θα προστίθενται και άλλες πληροφορίες και
αιτήσεις σχετικές με ενισχύσεις που θα παρέχονται μέσα
από το σύστημα Taxisnet της ΑΑΔΕ. Στο ψηφιακό περι-
βάλλον του myBusinessSupport σταδιακά προστίθενται
μια σειρά από πληροφορίες και στοιχεία που συνθέτουν
το προφίλ των επιχειρήσεων που εισέρχονται σε αυτή.

«Η καλύτερη δυνατή και άμεση εξυπηρέτηση των επι-
χειρήσεων που δοκιμάζονται στη διάρκεια αυτής της κρί-
σης είναι στις προτεραιότητές μας. Σε συνεργασία με το
Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουμε την καλύτερη
δυνατή λειτουργία της οικονομίας παρέχοντας άμεσες και
εύχρηστες ψηφιακές λύσεις για όλους», δήλωσε ο διοικη-
τής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών πα-
ρέχονται, επίσης, οι ακόλουθες διευκρινίσεις σχετικά με
την Επιστρεπτέα Προκαταβολή:

- Το αρχικό συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχή-
ματος είναι 1 δισ. ευρώ και η λειτουργία του συνίσταται
στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, η
οποία είναι, συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το
Κράτος ανάλογα και με την πορεία της επιχείρησης.

Απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε μικρές και μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις με προσωπικό
από 1 έως 500 εργαζόμενους, και αφορά σε όλους τους
κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Με μικρές απώλειες και ακόμη χα-
μηλότερο τζίρο έκλεισε την Παρα-
σκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών, κα-
θώς δεν κατάφερε να ξεφύγει από το
γενικότερο αρνητικό κλίμα στις ευρω-
παϊκές αγορές. 

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης
έκλεισε με απώλειες 0,13% στις
540,74 μονάδες, ενώ σήμερα κινή-
θηκε μεταξύ 535,42 μονάδων (-
1,11%) και 547,49 μονάδων
(+1,12%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε
στα 39,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος  στα
26,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προ-
συμφωνημένων συναλλαγών διακινή-

θηκαν 343,2 χιλ. τεμάχια.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποί-

ησης έκλεισε με πτώση 0,15%, στις
1.313,42 μονάδες, ενώ στο +1,41%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid
Cap και στις 736,81 μονάδες. Ο τρα-
πεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες
1,84% στις 305,30 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός
Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,83%, ο
FTSE 25 υποχώρησε κατά 0,90%, ενώ
ο τραπεζικός κλάδος σημείωσε
πτώση 9,12%.

Σε αρνητικό έδαφος συνεχίζουν τα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πα-

ρασκευή καθώς οι ρυθμοί εξάπλω-
σης της πανδημίας του κορονοϊού
παραμένουν αλματώδεις με τα κρού-
σματα σε παγκόσμιο επίπεδο να ξε-
περνούν πλέον το 1 εκατ. και μετά τα
απογοητευτικά οικονομικά στοιχεία
από την Ευρωζώνη για το δείκτη με-
ταποίησης. 

Απώλειες σημειώνουν βασικοί δεί-
κτες στις ΗΠΑ μετά τα στοιχεία που
έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία
έχασε 701.000 θέσεις εργασίας τον
Μάρτιο καθώς η εξάπλωση του κορο-
νοϊού πήρε δραματικές διαστάσεις. 

Συνεχίζει την ανοδική του πορεία
το πετρέλαιο. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

Ξεπέρασαν τις  130.000 οι αιτήσεις
για το επίδομα των 800 ευρώ
Σ

τις 130.000 έφτασαν οι αιτήσεις
των εργαζομένων στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα supportem-
ployees.yeka.gr για τη λήψη της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού,

ύψους  800 ευρώ ενώ έχουν ξεπεράσει τις
450.000 οι αιτήσεις των εργοδωτών στο σύ-
στημα ΕΡΓΑΝΗ για την υπαγωγή του προσω-
πικού τους σε καθεστώς αναστολής της σύμ-
βασης.

Η καταβολή του επιδόματος θα είναι τμη-
ματική και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα,
μετά τη διασταύρωση των στοιχείων, ώστε να
έχουν πιστωθεί τα χρήματα σε όσο το δυνα-
τόν περισσότερους μισθωτούς πριν από το
Πάσχα.

Σήμερα, μπορούν να κάνουν δήλωση και οι
εργαζόμενοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 4
κοκ.

Η προθεσμία για τους εργαζόμενους σε επι-
χειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή εκ-

πνέει στις 10 Απριλίου ενώ για τους εργαζόμε-
νους των επιχειρήσεων που υπολειτουργούν
βάσει ΚΑΔ λήγει στις 30 Απριλίου.

Τα αγκάθια

Μερικά ακόμη αγκάθια στον τρόπο που κά-
ποιος υποβάλει αίτηση στο Taxis είναι:

– Αν κάποια σύζυγος δεν έχει κωδικούς θα
πρέπει να βγάλει κλειδάριθμο.

– Απαγορεύεται να κάνει αίτημα η σύζυγος
με τον κωδικό του συζύγου

– Η ημερομηνία αναστολής της σύμβασης

Διευκρινήσεις για την καταβολή

Απαντήσεις για το πότε θα πληρωθούν οι δι-
καιούχοι τα ειδικά επιδόματα των 800 ευρώ
για τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λει-
τουργία τους και τις επιχειρήσεις που έχουν
πληγεί από την υγειονομική κρίση, αλλά και
για τα 600 ευρώ των  επιστημόνων έδωσε

στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Βρούτσης.
Αναλυτικά, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

για τους εργοδότες τα αιτήματα μέχρι τώρα
έχουν φτάσει τις 460.000 που αντιστοιχούν σε
720.211 εργαζόμενους (Εργάνη). Στην άλλη
πλατφόρμα (supportemployees.yeka.gr) που
υποβάλουν αίτηση οι εργαζόμενοι μέχρι στιγ-
μής οι αιτήσεις είναι 120.866 σε δυο μέρες.

H πρώτη κατηγορία των εργαζομένων των
επιχειρήσεων που έχει ανασταλεί η λειτουργία

τους με διοικητική εντολή θα πληρωθεί αμέ-
σως μετά την ολοκλήρωση των ΑΦΜ και μέχρι
τέλους Απριλίου θα μπουν και των άλλων.
“Μια επιχείρηση  μπορεί να έχει κάνει αίτηση
μέχρι τις 20/4 που είναι η προθεσμία για τις
πληγείσες επιχειρήσεις οπότε ο εργαζόμενός
τους μπορεί να τα πάρει και μετά το Μάιο τα
συγκεκριμένα χρήματα από τη δεύτερη κατη-
γορία επιχειρήσεων. Από τις πρώτες θα τα πά-
ρουν όλοι μέσα στον Απρίλιο, διευκρίνισε ο
υπουργός.

«Σήμερα(σ.σ.χθες) θα μπουν οι ΚΑΔ όλων
των πληγεισών επιχειρήσεων δια μέσου τζί-
ρου. Το 86% των επιχειρήσεων που αντιστοι-
χούν σε ΚΑΔ μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα
της προστασίας των οικονομικών ευεργετημά-
των του κράτους. Ταυτόχρονα, η περίμετρος
η χρονική θα διευρυνθεί και για  το Μάιο κα-
θώς θα επεκταθεί η χρονική διάρκεια της κρί-
σης. Είμαστε έτοιμοι για Μάρτιο, Απρίλιο αλλά
και για Μάιο» τόνισε ο Γιάννης Βρούτσης. 

Ποιους αφορά η αναστολή δόσεων του νόμου Κατσέλη
Δεν αφορούν όλους τους δανειολήπτες οι νέες εξαγ-

γελθείσες ρυθμίσεις (Α’ 75/30.3.2020) για την ανα-
στολή των δόσεων του νόμου Κατσέλη, αλλά μόνον αυ-
τούς που εντάσσονται στους προστατευόμενους ΚΑΔ,
σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων
Καταναλωτών Ελλάδας.

Aναστολή της καταβολής των δόσεων του νόμου Κα-
τσέλη έως σήμερα,πραγματοποιείται είτε στο πλαίσιο
προσωρινής διαταγής ή της τελικής ρύθμισης για χρο-
νικό διάστημα τριών μηνών, δηλαδή για Απρίλιο, Μάιο
και Ιούνιο 2020.

Η νέα ρύθμιση της 30ής Μαρτίου 2020 αφορά:
• οι οφειλέτες που υπέβαλαν την αίτηση στην ηλε-

κτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης
κατοικίας από την 1η Μαρτίου 2019 μέχρι σήμερα και
έχουν κριθεί επιλέξιμες από την πλατφόρμα, με ταυτό-
χρονη αναστολή της διακράτησης της άλλης ακίνητης
περιουσίας του «επιλέξιμου» οφειλέτη για χρονικό διά-
στημα τριών μηνών.

• οι υποψήφιοι φορείς έχουν υπαχθεί στον εξωδικα-
στικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών κατά το
Ν.4469 / 2017

• οι οφειλέτες των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει
ανασταλεί

• ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων το ΚΑΔ συμ-
περιλαμβάνεται στους ήδη πληγέντες

Η ανωτέρω ρύθμιση αναστολής της καταβολής των
δόσεων του Νόμου Κατσέλη δεν αφορά δημόσιους
υπαλλήλους, ανέργους και συνταξιούχους.

Για τους λόγους αυτούς, η εφαρμογή της παραπάνω
αναστολής αφορά ένα μέρος των πολιτών που θα λά-
βουν την ειδική αποζημίωση των 800 Ευρώ και τη μεί-
ωση της ενοικίασης πρώτης κατοικίας ή επαγγελματικής
στέγης (για τις επιχειρήσεις που πλήττονται).

Καλούνται οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οποι-
οδήποτε πρόβλημα ή πρόκειται να προβούν σε σχετική
ρύθμιση με πιστωτικά ιδρύματα να επικοινωνούν με το
ΕΕΚΕ για να λάβουν σχετική καθοδήγηση στο τηλέ-
φωνο 2108817730 ή στο email: info@eeke.gr

Από την Πέμπτη οι αιτήσεις 
των επιστημόνων για τα 600 ευρώ

Υπογράφηκε  χθες  και αναρ-
τήθηκε η δημόσια πρόσκληση
για το ειδικό πρόγραμμα τηλε-
κατάρτισης με πιστοποίηση για
τους πληττόμενους από τον κο-
ρωνοϊό, επιστημονικούς κλά-
δους της χώρας.

Πρόκειται για μία δράση που
είχε εξαγγείλει η Κυβέρνηση και
υλοποιεί το Υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, στην οποία θα ενταχ-
θούν οι 6 βασικοί επιστημονικοί
κλάδοι: μηχανικοί κάθε ειδικό-
τητας, οικονομολόγοι/λογιστές
ανεξαρτήτως τάξεως, δικηγόροι
(ασκούμενοι δικηγόροι και
συμβολαιογράφοι) ελεύθεροι
επαγγελματίες ή με έμμισθη εν-
τολή, ιατροί κάθε ειδικότητας,
εκπαιδευτικοί και ερευνητές),
όπως ορίζονται βάσει ΚΑΔ κύ-
ριας επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας από το Υπουργείο Οι-
κονομικών.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα
αφορά 180.390 επιστήμονες -
ελεύθερους επαγγελματίες και

θα υλοποιηθεί με το σύστημα
της επιταγής κατάρτισης, που
περιλαμβάνει παρακολούθηση
προγράμματος 100 διδακτικών
ωρών και πιστοποίηση γνώσεων
και δεξιοτήτων από ειδικά δια-
πιστευμένους φορείς πιστοποί-
ησης.

Οι επιστήμονες - δικαιούχοι
του προγράμματος θα μπορούν
να επιλέξουν  ένα από τα 10
προσφερόμενα σύγχρονα αντι-
κείμενα κατάρτισης, τα οποία
θα βοηθήσουν άμεσα στον εκ-
συγχρονισμό των δεξιοτήτων
και των γνώσεών τους στο συνε-
χώς εξελισσόμενο ψηφιακό πε-
ριβάλλον.

Ειδικότερα τα 10 αντικείμενα
κατάρτισης σε θεματικούς τίτ-
λους είναι τα εξής:

1. Προστασία προσωπικών
δεδομένων (GDPR/DPO)

2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί
Διαγωνισμοί

3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλε-
κτρονικές Συναλλαγές, με σύγ-
χρονα λογισμικά και εργαλεία

4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότη-
τες, σε λογισμικά της πλέον
πρόσφατης έκδοσης

5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρ-
μογές/ Ψηφιακή υπογραφή -
Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψη-
φιακή ανταπόκριση με το δημό-
σιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιά-
σκεψη

6. Τεχνικός προγραμματι-
σμού έξυπνων κτιρίων (SMART
BUILDINGS)

7. Διαχείριση έργων (Finan-
cial Spreadsheets/ Xρηματοοι-
κονομική χρήση/ Πρακτικές DE-
VOPS) & Διαδικτυακή
Συνεργασία

8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές
τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλ-
λον

9. Μέτρα πρόληψης και ελέγ-
χου λοιμώξεων που σχετίζονται
με χώρους παροχής φροντίδας
υγείας

10. Χρήση τεχνικών και εργα-
λείων προώθησης μέσα από τη
χρήση μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης (Social Media Marke-

ting), με σύγχρονα εργαλεία
και mobile εφαρμογές

Τις υπηρεσίες επιστημονικής
τηλεκατάρτισης μπορούν να
παρέχουν όλα τα αδειοδοτη-
μένα από το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, Κέν-
τρα Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ) επιπέδου 1 και 2.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επί-
δομα ύψους 600 ευρώ, το
οποίο θα είναι αφορολόγητο,
ακατάσχετο και μη συμψηφι-
στέο. Το επιστημονικό επίδομα
θα καταβληθεί σε δύο δόσεις:
400 ευρώ, ως προκαταβολή, με
την ενεργοποίηση της επιτα-
γής, η οποία θα καταβάλλεται
από την Μεγάλη Τρίτη 14 Απρι-
λίου και μετά, ενώ με την ολο-
κλήρωση του προγράμματος
θα καταβάλλονται και τα υπό-
λοιπα 200 ευρώ.

Τέλος, η προθεσμία υποβο-
λής ενδιαφέροντος για τη συμ-
μετοχή στο πρόγραμμα αρχίζει
την Πέμπτη 9 Απριλίου και λή-
γει την Πέμπτη 20 Απριλίου. 

ΔΑΠΑΝΕΣ

Ειδικός 
λογαριασμός 
για τον κοροναϊό

Ειδικός λογαρια-
σμός, στον οποίο
μπορούν να κατα-
τίθενται δωρεές
προς αποπλη-
ρωμή εκτάκτων
δαπανών για την
αντιμετώπιση του
κοροναϊού (CO-
VID-19), ανοίχ-
θηκε  κατόπιν εν-
τολής του
Υπουργείου Οικο-
νομικών.

‘’Στην κρίσιμη
μάχη για την αντι-
μετώπιση της υγει-
ονομικής κρίσης
και των επιπτώ-
σεών της δεν πε-
ρισσεύει όμως κα-
νείς. 

Η πρωτόγνωρη
αυτή δοκιμασία
επιβάλλει υπευθυ-

νότητα, ενότητα
και αλληλεγγύη. Η
έμπρακτη αλλη-
λεγγύη πολιτών
και επιχειρήσεων,
στον βαθμό που ο
καθένας και η κα-
θεμία μπορούν να
προσφέρουν, εί-
ναι πολύτιμη. Οι
πόροι που θα κα-
τατεθούν  θα δια-
τεθούν σε στοχευ-
μένες δράσεις
άσκησης κοινωνι-
κής πολιτικής, οι
οποίες και δημό-
σια θα ανακοινώ-
νονται.’’ Τονίζεται
στην ανακοίνωση.

Ο κωδικός ΙΒΑΝ
του ειδικού λογα-
ριασμού είναι: GR
89010002300000
02341216317.
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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)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε νεόδμητη

μικρή πολυκατοικία πολυ-

τελές οροφοδιαμέρισμα 85

τ.μ., επί της Λασιθίου (Πλ.

Κορνάρου). Πληρ. τηλ.

6945333334 (ΚΩΔ. 83348)

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)

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον οικισμό των
Αξιωματικών (ΦΙΛΟΘΕΗ)
(νεόδμητη - καλαίσθητη
ήσυχη περιοχή με άνετη
πρόσβαση, 1 χλμ. από την
Πλατεία Ελευθερίας στο
κέντρο της πόλεως του
Ηρακλείου) οικόπεδο 200
τ.μ. με πρόσοψη σε πάρκο
επί της οδού 20ης Μαϊου
1941. Αρτιο, οικοδομήσιμο.
Συντελεστής Δομησης 0,8.
Τιμή πώλησης 141.000
ευρώ. Πληρ. τηλ.
2810251768 (ώρες επικοι-
νωνίας (10.00-14.00)
(ΚΩΔ. 84164)

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)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΜΑΛΙΑ: ανατολικά 2

χιλιόμ., κοντά στη θάλασσα

με πανοραμική θέα θαλάσ-

σης, σε μικρό οροπέδιο,

31.000 Μ2 + 5.000 Μ2 +

5.000 Μ2, επίπεδα με

γεώτρηση παροχής 25 Μ3

/ ώρα, ολόκληρο ή σε τμή-

ματα, με αυξημένο συντε-

λεστή δόμησης, κατάλληλο

για φωτοβολταϊκή μονάδα,

αγροτουριστική μονάδα ,

Βίλες-κατατμημένο σε 4

στρ., κάμπινγκ, κατοικίες

διαβίωσης τρίτης ηλικίας,

δίδεται και με leasing, ή με

αντιπαροχή. Τιμή � 8-10,

για τα 5 στρεμ. � 22,- για τα

31στρεμ. Πληρ.
2810841390 (ΚΩΔ. 82626)

ΟΙΚ/ΔΑ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραθαλάσσιο

οικόπεδο στην αμμώδη

(πέντε χιλιόμετρα) παρα-

λία Αμμουδάρα 5 χλμ. δυτι-

κά του κέντρου πόλεως

Ηρακλέιου. Εχει έκταση

1.850 τ.μ. με μήκος πλευ-

ράς προς θάλασσα 100

μέτρα, πανοραμική θέα στο

κρητικό πέλαγος, 350 μ.

από το κύμα. Γαλήνιο φυσι-

κό περιβάλλον. Απόσταση

από το λιμάνι 5 χλμ., από

αεροδρόμιο 8 χλμ. από

νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ 4 χλμ.

Υπό ένταξη στο σχέδιο

πόλεως στο εγγύς μέλλον.

Τιμή 400 ευρώ / τ.μ. Πληρ.

τηλ. 2810289915 (ώρες

επικ. 10.00-14.00) (ΚΩΔ.

84166)

ΠΩΛΕΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 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 μαζί
με όλο τον εξοπλισμό που
είναι γνήσιος specialized
(κράνος, τσαντάκι σέλας,
θήκη για υγρά και τρόμπα).
Φώτα μπροστά και πίσω, .
Τιμή 370 ευρώ (συζητήσι-
μη). Πληρ. τηλ.
6945972612 κ. Αναστασία
(ΚΩΔ. 83935)

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Σταλίδα
(μετά το Blue Sea) δίχωρη
γκαρσονιέρα με βεράντα.
Προσφέρεται και για επαγ-
γελματική χρήση. Πληρ.
τηλ. 6948873547

3ΑΡΙΑ

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)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ ηλικίας

18 - 35 ετών σε εργοστάσιο

διαχείρισης ζωικών απο-

βλήτων. Απαραίτητη η προ-

ϋπηρεσία σε χειρωνακτικές

εργασίες. Οι όποιες τεχνι-

κές γνώσεις θα εκτιμηθούν.

Πληρ.τηλ. 2810301140 και

αποστολή βιογραφικών στο

fax 2810301142 και στο

mail S.Mamoulaki@

sychem.gr (ΚΩΔ. 84169)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ έμπειρη στην
καθαριότητα αναλαμβά-
νει τον καθαρισμό σπι-
τιών, γραφείων και σκά-
λας επίσης και σίδερο.
Πληρ. τηλ. 6986658976
(ΚΩΔ. 83980)

ΣΟΒΑΡΗ και υπεύθυνη

κυρία με συστάσεις, ανα-

λαμβάνει να κάνει παρέα

σε ηλικιωμένη κυρία και τις

δουλειές του σπιτιού 3-4

φορές την εβδομάδα.

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Θα απαντηθούν τηλέφωνα

με αναγνώριση κλήσης.

Πληρ. τηλ. 6944990103

(ΚΩΔ. 81438)

Κυρία σοβαρή και υπεύθυ-

νη με συστάσεις, αναλαμ-

βάνει τον καθαρισμό σπι-

τιών, γραφείων, σκάλες,

εκκλησίες και σίδερο.

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Θα απαντηθούν κλήσεις με

αναγνώριση. Πληρ. τηλ.

6944990103 (ΚΩΔ. 81439)

ΚΥΡΙΑ ΝΕΑ με εμπειρία και

μεγάλωμα 4 παιδιών ανα-

λαμβάνει να προσέχει

μικρά παιδιά και δουλειές

του σπιτιού. Πληρ. τηλ.

2810322384 (ΚΩΔ. 81754)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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

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

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, κουζίνα, 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

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

καθημερινά

www.patris.gr

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

Για οποιαδήποτε πληροφορία

2810-282625

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Την προσοχή των καταναλωτών εφιστά η Περιφέρεια Κρήτης

Το βίαιο μετασχηματισμό
της καταναλωτικής συμπερι-
φοράς, που λόγω του COVID-
19 οι πολίτες στρέφονται σε

ηλεκτρονικές αγορές από ηλε-
κτρονικά καταστήματα (e-sh-
ops) ιδίως προϊόντων τεχνο-
λογίας (κινητά τηλέφωνα,
tablets, smart εξοπλισμός
κ.λπ.) καταγράφει ο αντιπερι-
φερειάρχης Επιχειρηματικό-
τητας-Εμπορίου-Καινοτομίας-
Κοινωνικής Οικονομίας
Αντώνης Παπαδεράκης. Ο
ίδιος εφιστά την προσοχή των
καταναλωτών στους οποίους
δίνει χρηστικές πληροφορίες
σε σχέση με το τι θα πρέπει

να προσέξουν στις συναλλα-
γές μέσω διαδικτύου, ακο-
λουθώντας τις οδηγίες που
εξέδωσε ο Συνήγορος του
Καταναλωτή. Ειδικότερα, οι
καταναλωτές για την προστα-
σία τους οφείλουν, να επιλέ-
γουν γνωστά και αξιόπιστα
ηλεκτρονικά καταστήματα.
Μια αξιόπιστη βάση είναι η
λίστα μελών του Ελληνικού
Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμ-
πορίου (http://www.greeke-
commerce.gr/gr/members/li-

sta-melwn/). 
Επίσης να ελέγχουν τις βα-

σικές πληροφορίες που παρέ-
χονται από το ηλεκτρονικό
κατάστημα (επωνυμία εται-
ρείας και πλήρη στοιχεία επι-
κοινωνίας συμπεριλαμβανο-
μένης ταχυδρομικής
διεύθυνσης). Πρέπει να ελέγ-
χουν αν ο ιστότοπος του ηλε-
κτρονικού καταστήματος πα-
ρέχει ασφαλή σύνδεση για τη
μεταφορά ευαίσθητων προ-
σωπικών δεδομένων του κα-

ταναλωτή, όπως ο Κωδικός
Αριθμός Ασφαλείας (CVV)
που βρίσκεται στο πίσω μέ-
ρος της χρεωστικής/πιστωτι-
κής κάρτας.   Ακόμα να απο-
φεύγουν την
πραγματοποίηση αγορών
από ηλεκτρονικά καταστή-
ματα που απαιτούν, αποκλει-
στικά, την προείσπραξη του
τιμήματος των αγαθών μέσω
πιστωτικής/ χρεωστικής κάρ-
τας, paypal ή τραπεζικού εμ-
βάσματος και δεν προσφέ-

ρουν τη δυνατότητα αντικα-
ταβολής ή την ηλεκτρονική
πληρωμή τη στιγμή της παρά-
δοσης του προϊόντος ως
εναλλακτικό τρόπο πληρω-
μής. Να εντοπίζουν στο δια-
δίκτυο κριτικές άλλων κατανα-
λωτών για το ηλεκτρονικό
κατάστημα με το οποίο σκο-
πεύουν να συναλλαχθούν.
Να γνωρίζουν ότι για παρά-
δοση εντός μιας ημέρας από
την παραγγελία υπάρχουν
συνήθως αυξημένα έξοδα με-

ταφοράς. Να αμφισβητούν
την ηλεκτρονική συναλλαγή,
επικοινωνώντας άμεσα με τα
τραπεζικά ιδρύματα, όταν θε-
ωρούν πως αυτή είναι προ-
βληματική.

Σε κάθε περίπτωση οι  κα-
ταναλωτές  μπορούν να επι-

κοινωνούν με το Συνήγορο
του Καταναλωτή για οποιαδή-
ποτε αναφορά τους μέσω ηλ.
ταχυδρομείου (gramma-
teia@synigoroskatanaloti.gr),
fax (210-6460414) ή ταχυ-
δρομικά (Λ. Αλεξάνδρας 144,
Τ.Κ. 11471, Αθήνα)Ο αντιπεριφερειάρχης 

Αντώνης Παπαδεράκης

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

Ο θρίαμβος της Εκκλησίας
Του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (1ο)
Του Εμμ. Λιοδάκη, ιεροκήρυκος

Σκέψου, λέει ο Ιερός Χρυσό-
στομος, πώς άλλαξε ο Χρι-
στός τη ζωή τόσων εθνών
και οδήγησε στην πίστη τό-
σους λαούς, πώς κατάργησε
προγονικά έθιμα, πώς απε-
λευθέρωσε από μακροχρό-
νιες συνήθειες, πώς σκόρ-
πισε σαν σκόνη την
κυριαρχία της ηδονής και τη
δύναμη της αμαρτίας, πως
εξαφάνισε σαν καπνό την
ακάθαρτη τσίκνα των θυ-
σιών, τις ειδωλολατρικές τε-
λετές τις βελυκτές εορτές, τα
ξόανα, τους βωμούς και
τους ναούς, πως οικοδοό-
μησε παντού άγια θυσια-
στήρια, στην πατρίδα μας
και στις χώρες των Περσών,
των Σκυθών, των Μαύρων,
των Ινδών.
Τι λέω; Ακόμα και στα Βρε-
τανικά νησιά που βρίσκον-
ται μακριά από τη Μεσό-
γειο, τον ωκεανό, απλώθηκε
η Εκκλησία και χτίστηκαν
θυσιαστήρια. Το έργο της
απελευθερώσεως τόσων
λαών από μακροχρόνιες αι-
σχρές συνήθειες καθώς και
η μεταβολή του τρόπου της
ζωής από τον εύκολο στον

πολύ δύσκολο, είναι πράγ-
ματι θαυμαστό, μαλλον
υπερθάμαύστο.   Αποδει-
κνεύει θεία ενέργεια, ακόμα
κι αν κανείς δεν το είχε εμ-
ποδίσει, ακόμα κι αν επικρα-
τούσε ειρήνη και πολλοί το
είχαν βοηθήσει. Γιατί η εξά-
πλωση της Εκκλησίας δεν
ερχόταν σε σύγκρουση
μόνο με την αρχαία συνή-
θεια, αλλά και με την ηδονή,
τον ευχάριστο τρόπο ζωής.
Είχε δηλαδή δυο ισχυρούς
αντιπάλους που τυραννού-
σαν τους ανθρώπους: την
συνήθεια και την ηδονή.
Οσα είχαν  παραλάβει, πολ-
λούς αιώνες πριν από τους
πατέρες, τους παππούδες
και τους αρχαιότερους προ-
γόνους,  ακόμα κι όσα είχαν
παραλάβει από φιλοσόφους
και ρήτορες, όλ’ αυτά συμ-
φώνησαν να τα περιφρου-
ρήσουν, πράγμα εξαιρετικά
δύσκολο. Έπρεπε ακόμα να
δεχθούν ένα νέο τρόπο
ζωής και μάλιστα πολύ δυ-
σκολότερο. Γιατί απομά-
κρυνε από την τρυφή και
οδηγούσε στη νηστεία.

(Συνεχίζεται)

Ένα σημαντικό έργο που
αφορά στην αντικατάσταση και
επέκταση των δικτύων ύδρευ-
σης οικισμών Κουρούτες και
Φουρφουράς στο δήμο Αμα-
ρίου υπέγραψε ο Περιφερειάρ-
χης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης. Το
έργο εντάσσεται στην ΟΧΕ UNE-
SCO (Ολοκληρωμένες Χωρικές
Επενδύσεις), έχει φορέα υλοποί-
ησης το Δήμο Αμαρίου και
προϋπολογισμό 640.000. Συγ-
κεκριμένα στο πλαίσιο του έρ-
γου προβλέπεται η  αντικατά-
σταση και επέκταση   του
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
των οικισμών Φουρφούρα και

Κουρουτών, η τοποθέτηση αγω-
γού  σύνδεσης της δεξαμενής
ύδρευσης Κουρουτών με την
δεξαμενή της παλιάς γεώτρησης
όπου προβλέπεται καταθλιπτι-
κός αγωγός από HDPE 10 atm,
D125. Προβλέπεται ακόμα η εγ-
κατάσταση  συστήματος αυτο-
ματισμού και τηλεμετρίας της
παλιάς γεώτρησης προς αντικα-
τάσταση του παλιού μη λειτουρ-
γικού καθώς και της τηλεμετρίας
στη δεξαμενή ύδρευσης προς
πλήρη αυτοματοποίηση ή και
έλεγχο εξ’ αποστάσεως της δια-
δικασίας ύδρευσης του οικι-
σμού. 

ΥΔΡΕΥΣΗ

Επέκταση δικτύου σε 
Φουρφουρά - Κουρούτες

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Προτάσεις και δράσεις 
για την επιβίωση στην πανδημία

Δέσμη μέτρων για  το πρωτό-
γνωρο περιβάλλον που βιώνομε
όλοι μας   από  την πανδημία,  η
οποία  δοκιμάζει  την  ανθρώπινη
ζωή και  υγείας μας,        του νέου
κοροναϊού Covid-19, προτείνει    η
«Επιμελητηριακή Σύμπραξη», με
επιστολή που κατέθεσε στον πρό-
εδρο του Διοικητικού  Συμβουλίου
του επιμελητήριου Ηρακλείου και
ζητά παράλληλα την έκτακτη συνε-
δρίαση του οργάνου.    Τα μέτρα
αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις, την
κοινωνία όπου ζούμε και λειτουρ-
γούμε, όσο και δράσεις   για την αν-
τιμετώπιση της πανδημίας, ενώ ιδι-
αίτερη μέριμνα δίνεται στους
εργαζόμενους που στελεχώνουν τις
υπηρεσίες του επιμελητηρίου.

Ειδικότερα η «Επιμελητηριακή
Σύμπραξη», ζητά για την υγειονο-
μική υποστήριξη, την αγορά δυο
κλινών  ΜΕΘ για covid-19,  με όλο
τον εξοπλισμό που απαιτείται (ανα-
πνευστήρα, ειδικό στρώμα και μόνι-
τορ),   για κάθε νοσοκομειακό
ίδρυμα,  ΠΑΓΝΗ &ΒΕΝIΖΕΛΕΙΟ

Αγορά τεσσάρων κομπιούτερ για
γραμματειακή υποστήριξη  της  επι-
τροπής λοιμώξεων του κέντρου
αναφοράς για το covid-19,  Πανεπι-
στημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου
(ΠΑΓΝΗ) . Επίσης την αγορά ενός
τροχήλατου υπερήχου για ΜΕΘ
απαραίτητο για τις ανάγκες των νο-
σηλευομενών στις μονάδες εντατι-
κής θεραπείας για το βενιζέλειο νο-
σοκομείο. Προτείνει την αγορά
τουλάχιστον 500 ειδικών  στολών
covid-19 για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ
Ηρακλείου το  τηλεφωνικό κέντρου
του οποίου θα πρέπει να αναβαθμι-
στεί. Ακόμα οργάνωση με το κέντρο
αιμοδοσίας βενιζέλειου,  για ημέρα
αιμοδοσίας  από το Επιμελητήριο
Ηρακλείου

Συγκέντρωση στερεών  τροφίμων
κ.α, αναγκών για την βοήθεια στο
σπίτι σε συνεργασία με το Δήμο
Ηρακλείου. Για τις επιχειρήσεις μέλη
του Επιμελητηρίου προτείνει την
αναστολή συνδρομών  (ΓΕΜΗ &
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ )  για όλο το χρο-
νικό  διάστημα που πλήττονται οι

επιχειρήσεις από τα μέτρα απαγό-
ρευσης  που έχει επιβάλει η θεσμική
πολιτεία. Επίσης ζητά την απαλλαγή
από οποιοδήποτε τέλος ή συνδρο-
μές που  απαιτείται από υπηρεσίες
που προσφέρει το επιμελητήριο
προς τα μέλη του για έξι μήνες . Για
τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες
του οργανισμού, προτείνει την εφ’
άπαξ καταβολή έκτακτου επιδόμα-
τος για τους  υπαλλήλους της Υπη-
ρεσίας του Επιμελητηρίου  που συ-
νεχίζουν να εργάζονται.
Καταλήγοντας σημειώνει μεταξύ άλ-
λων ότι το επιμελητήριο Ηράκλειου
πρέπει άμεσα και αποτελεσματικά
να σταθεί  δίπλα σε όλους τους πο-
λίτες, τα νοικοκυριά, τους καταστη-
ματάρχες και τις επιχειρήσεις σε
αυτή τη δύσκολη περίοδο. Οι παρα-
πάνω δράσεις έχουν προκύψει μετά
από έρευνα για τις υγειονομικές
ανάγκες που απαιτούνται,    είναι
ρεαλιστικές, άμεσα υλοποιήσιμες
και  είναι στα πλαίσια  των ταμει-
ακών  δυνατοτήτων που διαθέτει  το
Επιμελητήριο.
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ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ

Επ’ αόριστο 
η αναβολή της σεζόν
Την επ’ αόριστο αναστολή του πρωταθλήματος αποφά-
σισαν οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ, με τη
σεζόν 2019-20 να επιστρέφει μόνο όταν είναι ασφα-
λές και επιτρεπτό να γίνει αυτό, όπως τονίζεται στη
σχετική ανακοίνωση.
«Η ημερομηνία επανέναρξης βρίσκεται υπό συνεχή
επανεξέταση με όλους τους μεγαλομετόχους, αφού η
επίδραση της πανδημίας του Covid-19 εξαπλώνεται,
κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να εργαστούμε από κοινού
σε αυτή την απαιτητική πρόκληση. Ο κοινός μας στόχος
είναι να παιχθούν κανονικά όλες οι αναμετρήσεις για
το πρωτάθλημα και το κύπελλο που θα μας επιτρέψουν
να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα κάθε διοργάνωσης.
Ωστόσο, η επιστροφή θα γίνει μόνο με την απόλυτη
στήριξη της κυβέρνησης και μόνο όταν δοθούν οι απα-
ραίτητες ιατρικές διαβεβαιώσεις», αναφέρεται στην
ανακοίνωση.
Η λίγκα ενημέρωσε, επίσης, ότι για να προστατευτούν
οι θέσεις εργασίας στο ποδόσφαιρο της χώρας, πήρε
την έγκριση όλων των κλαμπ ώστε να χαραχθεί μία
κοινή στρατηγική που θα οδηγήσει σε συζητήσεις με
τους ποδοσφαιριστές για μειώσεις μισθών και περικο-
πές που θα φτάνουν μέχρι το 30% των ετήσιων απολα-
βών τους, ενώ αποφασίστηκε να γίνει δωρεά 20
εκατομμυρίων λιρών για να στηριχθεί το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και για
να ανακουφιστούν οικογένειες, κοινότητες και ευπα-
θείς ομάδες που πλήττονται από την πανδημία.

Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Προπονήσεις τον Μάιο
βλέπει ο Αυγενάκης
Το χρονικό πλαίσιο, ώστε να προλάβει να ολοκληρωθεί
το πρωτάθλημα έθεσε ο Λευτέρης Αυγενάκης.
Όπως εξήγησε σε χθεσινή του ραδιοφωνική συνέν-
τευξή του, αν καταφέρουμε τον Μάιο να έχουμε την επι-
στροφή στις προπονήσεις, τότε θα μπορέσουμε να
έχουν ολοκλήρωση του πρωταθλήματος τον Ιούλιο.
«Μέσα στο Μάη ίσως δούμε προπονήσεις, για να
δούμε ολοκλήρωση αγωνιστικών τον Ιούλιο», είπε
χαρακτηριστικά ο υφυπουργός αθλητισμού στον Focus
FM 103.6. Πάντως, για βόλεϊ και μπάσκετ, όπως είπε,
μάλλον πάμε για διακοπή. «Στο βόλεϊ υπάρχει μία κα-
ταρχήν άποψη να προχωρήσουμε σε παύση του πρω-
ταθλήματος, αλλά δεν έχει έρθει κάτι σε εμένα
επίσημα. Στο μπάσκετ έχουν καταθέσει έγγραφο με
14-0 από τις συμμετέχουσες ομάδες, να προχωρή-
σουμε σε διαδικασίες να σταματήσει το πρωτάθλημα»,
σημείωσε ο Αυγενάκης, ενώ για ΠΑΟΚ και Αρη και τον
υποβιβασμό, τόνισε πως «Αν κάτι στριφογυρίζει στο
μυαλό μου, είναι, ότι πρέπει να εκπροσωπηθεί η Θεσ-
σαλονίκη από δύο ιδιαίτερες ομάδες, που έδωσαν στο
ελληνικό μπάσκετ. Μεγαλώσαμε με εικόνες του Άρη,
του Γιαννάκη, του Φασούλα». Όσον αφορά την υπό-
θεση του ΠΑΟΚ στην ΕΕΑ ο υφυπουργός δήλωσε: «Ως
φίλαθλος του ΟΦΗ έχω σχέση σεβασμού με τον
ΠΑΟΚ, που μας στήριξε τα δύσκολα χρόνια και μας
έδωσε το γήπεδό του για έδρα. Τιμώ και σέβομαι την
ομάδα και τον κόσμο, δε θα έκανα ποτέ μία ενέργεια
να βλάψω μία ομάδα, που ήταν στην κορυφή και ήταν
νταμπλούχος. Αν έχω κάνει λάθη, σε άλλη περί-
πτωση, να τα διορθώσω, αλλά η πρόθεσή μου είναι
ξεκάθαρη. Τιμώ την πορεία και την προσφορά και του
ΠΑΟΚ και του Άρη και του Ηρακλή».
Τέλος, σχολίασε και τις αλλαγές στη σύνθεση της ΕΕΑ,
ξεκαθαρίζοντας: «Δεν χρησιμοποιήθηκε κανείς, πα-
ραιτήθηκαν. Ανέλαβα “ακέφαλη” επιτροπή, είχε πα-
ραιτηθεί 3 μήνες πριν τις εκλογές. Διόρισα πρόεδρο
και ξεκίνησα με τα υπόλοιπα 6 μέλη και δεν “ξή-
λωσα” κανέναν, παρόλο, που μπορούσα να το κάνω».
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Λεουτσάκος: «Δύσκολη
η επόμενη μέρα»
Την άποψή του για τις φήμες περί πιθανής αναδιάρθρω-
σης κατέθεσε ο Λεωνίδας Λεουτσάκος.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Λιγκ  2 και Football
League μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Metropolis
95.5 για τις φήμες περί πιθανής αναδιάρθρωσης και
υποστήριξε ότι σε κάθε περίπτωση  η επόμενη μέρα θα
είναι δύσκολη για τις ΠΑΕ των μικρότερων επαγγελματι-
κών κατηγοριών. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Αναμέ-
νουμε από την ΕΠΟ να συγκληθεί μια επιτροπή από
τους αρμόδιους φορείς, τους προέδρους των Λιγκών,
την ΕΠΟ, το Υφυπουργείο Αθλητισμού ώστε να συζη-
τήσουμε την επόμενα μέρα. Αν είναι να γίνει αναδιάρ-
θρωση θα πρέπει να μας πουν ποιες θα είναι οι
οικονομικές της βάσεις. Μακάρι να μπορέσουμε να ξε-
περάσουμε σύντομα τον σκόπελο αυτό και να επιστρέ-
ψουμε στην κανονικότητα. Είτε τελειώσει το
πρωτάθλημα, είτε ξεκινήσει πάλι από την αρχή για
εμάς η επόμενη μέρα είναι δύσκολη».

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Του χρόνου ο 5ος 
Μαραθώνιος Κρήτης
Την ακύρωση του 5ου Μαραθωνίου Κρήτης που επρό-
κειτο να διεξαχθεί στις 12 Απριλίου στα Χανιά, ανακοί-
νωσε όπως αναμενόταν η οργανωτική επιτροπή.
Συγκεκριμένα, ο αγώνας αποφασίστηκε να διεξαχθεί
έναν χρόνο μετά, τον Απρίλιο του 2021.
Η ανακοίνωση της οργανωτικής επιτροπής έχει ως εξής:
«Σε συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου
Μαραθώνιου Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε μέσω τη-
λεδιάσκεψης, αποφασίστηκε ομόφωνα η ακύρωση του
5ου Μαραθώνιου Κρήτης για το έτος 2020 και η διεξα-
γωγή του τον Απρίλιο του 2021, όπως υπαγορεύουν οι
σημερινές συνθήκες.
Οι πολίτες που έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στον
5 ο Μαραθώνιο έχουν τις εξής δυνατότητες:
Α. Να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους, προκειμένου να
τους επιστραφεί το ποσό της εγγραφής. Αυτό μπορεί να
γίνει με την είσοδό τους στην ατομική τους καρτέλα -
τους έχει σταλεί σχετικό Link με e-mail κατά την εγ-
γραφή– και την επιλογή της ένδειξης «Αίτημα Ακύρωσης
/ Cancellation Request» στο κάτω μέρος της καρτέλας.
Για τυχόν απορίες μπορούν να επικοινωνήσουν στο e-
mail: contact@hex.gr. Η καταληκτική ημερομηνία δήλω-
σης ακύρωσης είναι η Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.
Β. Να μην προβούν στις παραπάνω ενέργειες, έτσι ώστε
η εγγραφή να ισχύει για τη συμμετοχή τους στον 5ο Μα-
ραθώνιο Κρήτης που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του
2021. Υπενθυμίζουμε, ότι η Οργανωτική Επιτροπή ου-
δεμία ευθύνη φέρει για πολιτικές ακυρώσεων που αφο-
ρούν τρίτους (π.χ. ξενοδοχεία, ακτοπλοϊκές εταιρίες,
αεροπορικές εταιρίες, κ.τλ.. Η ασφάλεια όλων των συμ-
μετεχόντων, των εθελοντών, των κατοίκων της Κρήτης
αλλά και η δημιουργία μοναδικών θετικών εμπειριών για
όσους βιώνουν το Μαραθώνιο Κρήτης σε όλες του τις
διαστάσεις αποτελούν πάντα προτεραιότητα της Οργανω-
τικής Επιτροπής του Μαραθωνίου». 

Η ΠΕΚΥΚΡ καλεί όλα τα
κολυμβητικά σωματεία
του Ηρακλείου να συνει-
σφέρουν στην εθελον-
τική αιμοδοσία που
διοργανώνει το ΕΑΚΗ,
την Πέμπτη 9 Απριλίου
έξω από το κλειστό γυ-
μναστήριο στο Λίντο,
λόγω αυξημένης ζήτη-
σης αίματος στα νοσοκο-
μεία.

Αναλυτικά, η ανακοί-
νωση της Περιφερειακής
Επιτροπής:
«Η ΠΕΚΥΚΡ, ανταποκρι-
νόμενη στο κάλεσμα της
ΓΓΑ και του υφυπουργού
αθλητισμού κ. Λευτέρη
Αυγενάκη καθώς και της
Διοικούσας Επιτροπής
του ΕΚ.Η. με τη σειρά της
καλεί τα μέλη, τους προ-
πονητές και τους αθλη-

τές των κολυμβητικών
σωματείων του Ηρα-
κλείου στην προσφορά
αίματος στο πλαίσιο της
εθελοντικής αιμοδοσίας
που διοργανώνεται την
Πέμπτη 9 Απριλίου και
κατά τις ώρες 9:00 έως
13:30 στον προαύλιο
χώρο του κλειστού Γυ-
μναστηρίου Λίντο.
Εν μέσω της πανδημίας

του Covid-19 υπάρχει
αυξημένη ζήτηση αίμα-
τος στα νοσοκομεία μας
και η εθελοντική αιμοδο-
σία πέρα από πράξη αγά-
πης, είναι και απόδειξη
κοινωνικής ευαισθησίας.
Η προσφορά αίματος
μπορεί να σώσει ζωές,
διότι το αίμα ούτε παρά-
γεται, ούτε αντικαθίστα-
ται. Μόνο χαρίζεται».

ΠΕΚΥΚΡ

«Ελάτε στο Λίντο για να δώσετε αίμα»
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
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«Ευκαιρία να διορθώσουμε τα πράγματα»
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«Να βρουν μιμητές οι δωρεές της αθλητικής οικογένειας»
Η ΓΓΑ έστειλε ευχαριστήρια επι-
στολή, μέσω του υφυπουργού
αθλητισμού κ. Αυγενάκη, σε
όλους τους αθλητικούς φορείς
του τόπου μας που βοήθησαν
έμπρακτα με δωρεές το Εθνικό
σύστημα υγείας, το οποίο δοκι-
μάζεται αυτή την εποχή.
Η επιστολή του υφυπουργού
αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Άξιες ευχαριστιών και συγχα-
ρητηρίων οι δωρεές της αθλητι-
κής οικογένειας στον αγώνα
ενάντια στον κοροναϊό, πράξεις
που οφείλουν να βρουν μιμητές.
Ο υφυπουργός πολιτισμού και
αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενά-
κης, εκ μέρους της ελληνικής
Κυβέρνησης και του Πρωθυ-
πουργού , εκφράζει τις βαθιές
ευχαριστίες του για τις προσφο-

ρές της αθλητικής κοινότητας
στον αγώνα της χώρας ενάντια
στη μάστιγα του κοροναϊού. Εν-
δεικτικά:
•  Από κοινού η Ελληνική Παρα-
ολυμπιακή Επιτροπή και η
Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρίες διαθέτουν
το συμβολικό ποσό των 5.000
ευρώ, για την αγορά ιατρικού
εξοπλισμού
•  Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών
δώρισε ιατρικό εξοπλισμό αξίας
10.000 ευρώ στο νοσοκομείο
Ερυθρός Σταυρός
•  Με πρωτοβουλία Ελλήνων πο-
δοσφαιριστών που αγωνίζονται
στο εξωτερικό και συμμετοχή
συναδέλφων τους που παίζουν
στην Ελλάδα συγκεντρώνονται

χρήματα για αγορά μίας ΜΕΘ
•  Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Αμειβομένων Καλαθοσφαιρι-
στών ανακοίνωσε ότι θα προ-
σφέρει στο Υπουργείο Υγείας
ένα σημαντικό ποσό από το τα-
μείο αλληλοβοήθειάς του
•  Ο Γιώργος Πρίντεζης δώρισε
δύο φορητές συσκευές ανα-
πνοής στο Γενικό Νοσοκομείο
Σύρου
•  Οι ποδοσφαιρικές Λίγκες
(Super League 1 και Super
League 2-Football League) θα
προχωρήσουν από κοινού σε
δωρεά ιατρικού υλικού όπου
απαιτηθεί
•  Ο Ιβάν Σαββίδης προσέφερε
χρήματα για αγορά αναπνευστή-
ρων και άλλων απαραίτητων στο
ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

•  Οι Παναγιώτης και Γιώργος
Αγγελόπουλος (ιδιοκτήτες ΚΑΕ
Ολυμπιακός) έκαναν δωρεά
1.000.000 ευρώ για την κάλυψη
δαπανών εξοπλισμού των Μονά-
δων Εντατικής Θεραπείας.
•  Με διαμεσολάβηση και του
Θόδωρου Καρυπίδη (πρόεδρος
ΠΑΕ Αρης) στην Bank of China
διατέθηκαν 22.000 προστατευτι-
κές μάσκες στον Δήμο Αθηναίων
και άλλους φορείς.
•  Ο ΠΑΟΚ έθεσε το κλειστό
PAOK Sports Arena, στη διά-
θεση της Πολιτείας.
•  Ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός
έθεσε το κλειστό της Λεωφόρου
Αλεξάνδρας, «Παύλος Γιαννα-
κόπουλος», στη διάθεση της Πο-
λιτείας
•  Η ΚΑΕ Προμηθέας και το

Ίδρυμα Δ.&Λ. Σταυροπούλου
έθεσε στη διάθεση της Πολιτείας
ξενώνα 50 δωματίων στον Κα-
στελόκαμπο Πατρών.
•  Ο ΓΣ Ηρακλής διέθεσε το Κο-
σμοπούλειο Αθλητικό Κέντρο
στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. 
Αντίστοιχη δράση προσφοράς κι
αλληλεγγύης ετοιμάζουν για τις
προσεχείς ημέρες Ολυμπιονίκες
και Πρωταθλητές μας. Θα δημο-
πρατήσουν προσωπικά ενθύμια
από την σπουδαία καριέρα και τις
αθλητικές επιτυχίες τους, στο
πλαίσιο του προγράμματος
«Ζήσε Αθλητικά», της διαδικτυα-
κής καμπάνιας για την προ-
ώθηση των αξιών του
αθλητισμού στην ελληνική κοι-
νωνία και ιδιαίτερα στη νέα
γενιά».

Με αφορμή την απόφαση της
Βελγικής Λίγκας να διακόψει
το πρωτθθλημα, ΟΥΕΦΑ, ECA
και European Leagues ζητούν
με επιστολή τους  από τις Λίγ-
κες να μην διακόψουν οριστικά
τα πρωταθλήματα λόγω πανδη-
μίας γιατί σε διαφορετική περί-
πτωση δεν θα επιτραπεί η
συμμετοχή των ομάδων τους
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά
στην επιστολή, «είναι πρόωρη
και αδικαιολόγητη, σε αυτή τη
φάση, κάθε διακοπή πρωτα-
θλήματος», ενώ επισημαίνεται
πως «η διακοπή είναι η τελευ-
ταία λύση».
Αναλυτικά, η επιστολή:
«Προχωράμε ενωμένοι με
γνώση πως μόνο μια εκπλη-
κτική συντονισμένη προσπά-
θεια όλων των διοργανωτών
μπορεί να βοηθήσει το ευρω-
παϊκό ποδόσφαιρο να βγει
από την κρίση, έχοντας ανα-
κτήσει το βασικό του κορμό,
τις διοργανώσεις.
Αυτή η δέσμευση πήρε σάρκα
και οστά στις δύο ομάδες ερ-

γασίας που φτιάχτηκαν για να
εξετάσουν τις επιλογές με το
καλεντάρι και με τις νομικές
και οικονομικές συνέπειες
του να συνεχιστεί η σεζόν και
μετά τις 30 Ιουνίου. Χωρίς
ενότητα κι αλληλεγγύη, κα-
νείς δεν θα βγει από την
κρίση, γιατί είμαστε αλληλε-
ξαρτώμενοι.
Απαιτείται χειρισμός και των
δύο καλενταρίων, αφού το φι-
νάλε της τωρινής σεζόν θα

επηρεάσει το ξεκίνημα της
επόμενης.
Παρακολουθώντας στενά την
εξέλιξη της κατάστασης, η
ομάδα εργασίας που ασχολεί-
ται με το καλεντάρι θα δείξει
σύντομα, ιδανικά στα μέσα
Μαϊου, ποιο πλάνο θα προχω-
ρήσει για να ολοκληρωθεί η
σεζόν, χωρίς να αφήσει κανέ-
ναν πίσω.
Η διακοπή των διοργανώσεων
θα έπρεπε πραγματικά να

είναι η τελευταία λύση, μόνο
αν δεν υπάρχει κάποιο καλεν-
τάρι που να επιτρέπει την
ολοκλήρωση της σεζόν.
Πιστεύουμε ακράδαντα πως το
ποδόσφαιρο μπορεί να επι-
στρέψει στους επόμενους
μήνες, μέσα σε συνθήκες που
θα μας υποδείξουν οι δημό-
σιες αρχές, και πως κάθε από-
φαση οριστικής διακοπής
εγχώριων διοργανώσεων
είναι, σε αυτό το στάδιο, πρό-
ωρη και αδικαιολόγητη.
Από τη στιγμή που η συμμε-
τοχή στις ευρωπαϊκές διοργα-
νώσεις καθορίζεται από το
αποτέλεσμα στο τέλος μιας
ολοκληρωμένης εγχώριας
διοργάνωσης, ένας πρόωρος
τερματισμός θα θέσει εν αμφι-
βόλω την ολοκλήρωση του
πρωταθλήματος.
Η UEFA διατηρεί το δικαίωμα
να εξετάσει το δικαίωμα των
ομάδων στη συμμετοχή στις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις του
2020/21, σύμφωνα πάντα με
τους σχετικούς κανονι-
σμούς».

Η ΟΥΕΦΑ  ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ

«Πρόωρη και αδικαιολόγητη κάθε απόφαση διακοπής»

Για τη θέση του ΟΦΗ στο πρόβλημα
που έχει φέρει ο κοροναιός και στο
ελληνικό πρωτάθλημα μίλησε ο

Ηλίας Πουρσανίδης σε συνέντευξη του
χθες στο ραδιόφωνο του Σπορ FM 94,6.
Ο Αντιπρόεδρος της Ηρακλειώτικης ΠΑΕ
αναφέρθηκε γενικότερα στην κατάσταση
που επικρατεί και εξήγησε γιατί η όποια
απόφαση για το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέ-
πει να ληφθεί μετά από πολύ σκέψη και με
το σκεπτικό να μην υπάρχουν αδικίες.
Για την κατάσταση που επικρατεί
είπε: «Χρειάζεται ψυχραιμία. Όλα αυτά
που ζούμε είναι συγκλονιστικά. Καθημε-
ρινά βλέπεις κόσμο να πεθαίνει, οι οικο-
γένειές τους δεν μπορούν να είναι δίπλα
τους και καθημερινά ανακοινώνονται τα
νούμερα. Πίσω από τα νούμερα υπάρχουν
άνθρωποι, οικογένειες. Έχουμε πάθει
ανοσία. Σε κάθε καταστροφή ακούμε απλά
νούμερα. Ακούς την καταστροφή που γίνε-
ται για παράδειγμα στην Ιταλία και λες
δόξα τω θεώ που εμείς έχουμε λιγότερους
νεκρούς». 
Για την επόμενη μέρα ανέφερε: «Δεν ξέρω
πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Είναι πραγ-
ματικά πρωτόγνωρες οι συνθήκες για
όλους. Σίγουρα, βλέποντάς το με αισιοδο-
ξία, μετά από κάθε τραγικό γεγονός, δί-
νονται ευκαιρίες. Υπάρχει ανάπτυξη,
εξέλιξη. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί το
κράτος, αλλά και ο καθένας από εμάς. Να
βελτιώσουμε πράγματα που δεν μπορού-
σαμε ως τώρα λόγω της ταχύτητας που
υπήρχε και της έλλειψης χρόνου. Ίσως
δοθεί η ευκαιρία να γίνει επανεκκίνηση σε
όλα τα επίπεδα. Φανταστείτε αυτή τη
στιγμή να υπήρχε ποδόσφαιρο, να μπο-
ρούσε να ξεχαστεί λίγο ο κόσμος. Είναι
πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι ευκαιρία να
διορθώσουμε πράγματα, για να μας πιστέ-
ψει ο κόσμος και να επιστρέψει στα γή-

πεδα» 
Για το κλίμα που υπήρχε στην τηλεδιά-
σκεψη:  «Πρέπει να θεωρήσουμε δεδο-
μένο πως όσοι βρεθήκαμε εκεί θέλουμε
όλοι το καλό του ποδοσφαίρου. Όλοι θέ-
λουμε να βλέπουμε αγώνες. Ακούστηκαν
διάφορες σκέψεις, μέσα σε αυτές ήταν και
το ενδεχόμενο διακοπής. Όταν βλέπεις ότι
ο ιός δεν έχει φτάσει καν στο πικ, ώστε να
ελπίζεις για κάτι καλύτερο, δημιουργείται
και αυτή η σκέψη. Η ουσία είναι πως πρέ-
πει να δουλέψουμε σε όλα τα σενάρια,
γιατί υπάρχουν νομικά και οικονομικά θέ-
ματα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο προς
τα έξω -ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι- αλλά
και προς τα μέσα -υπάρχουν οικογένειες,
υπάλληλοι, ποδοσφαιριστές. Κάθε από-
φαση θα πρέπει να έχει δουλευτεί τόσο
πολύ, που το αποτέλεσμα να είναι όσο το
δυνατόν λιγότερο επώδυνο για όλους.
Πρέπει να βρούμε τη λύση που θα επηρεά-
σει όσο το δυνατόν λιγότερο και δίκαια
όλους, γιατί σίγουρα όλοι θα επηρεα-
στούν». 
Για το αν είναι εφικτό να επιστρέψουν οι
ομάδες στις προπονήσεις τον Μάιο: «Δεν
μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα.
Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την πι-
θανότητα, για παράδειγμα να παιχτεί ποδό-
σφαιρο και τον Ιούλιο. Σε αυτή την
περίπτωση, υπάρχει πρόβλημα με τα συμ-
βόλαια που τελειώνουν στις 30/6. Υπάρ-
χουν παίκτες που μπορεί να τελειώνει το
συμβόλαιο και να έχει ήδη συμφωνήσει με
την επόμενη ομάδα του». 
Για την ανακοίνωση της ΟΥΕΦΑ σύμφωνα
με την οποία αν δεν ολοκληρωθούν τα πρω-
ταθλήματα δεν θα μπορούν οι ομάδες να
αγωνιστούν στην Ευρώπη είπε: «Όλοι
έχουμε προτεραιότητα την επανέναρξη.
Όχι να βρούμε τρόπο να σταματήσουμε το
πρωτάθλημα αλλά πώς να συνεχιστεί. Εί-

μαστε σύμφωνοι με την UEFA. Θέλουμε το
ίδιο πράγμα. Στο τέλος θα δούμε αν μπο-
ρεί να συμβεί. Θα το δείξουν τα γεγονότα.
Πρέπει να σκεφτούμε, αν συμβεί το αρνη-
τικό σενάριο με την πανδημία τι θα προτι-
μήσουμε να συμβεί; Να ολοκληρωθεί το
φετινό πρωτάθλημα και να χαθεί το επό-
μενο ή να μπει ένα τέλος με όποιο κόστος
και να ξεκινήσει το επόμενο σωστά;» 
Για την τελική απόφαση ο Ηλίας Πουρσανί-
δης δήλωσε: «Ό,τι και να αποφασιστεί,
πρέπει να είναι μια πεντακάθαρη και απο-
δεκτή από όλους απόφαση. Μόνο τότε θα
είναι μια σωστή απόφαση. Δεν αφορά
μόνο τον πρωταθλητή, αλλά και τις ομάδες
που θα πέσουν και αυτές που θα ανέβουν.

Δεν πρέπει να υπάρχουν γκρίζες ζώνες
και υπονοούμενα. Όποια απόφαση και να
ληφθεί θα πρέπει να είναι ομόφωνη και
πανηγυρική. Αποδεκτή από όλους, χωρίς
ερωτηματικά».
*Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ
ΟΦΗ για τον θάνατο του Βαγγέλη Σημαιάκη
πατέρα του ποδοσφαιριστή της Κ17 Γιώργου
Σημαιάκη
«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 εκφράζει τα θερμά της
συλλυπητήρια στον ποδοσφαιριστή της
Κ17, Γιώργο Σημαιάκη, για την απώλεια
του πατέρα του. 
Γιώργο, η οικογένεια του ΟΦΗ είναι δίπλα
σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές» ανα-
φέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Αντίθετη με τη διακοπή του βελγικού πρωταθλήματος η ΟΥΕΦΑ

“Να βρούμε μια δίκαιη λύση για όλους” λέει ο Πουρσανίδης

Τον δικό του μεγάλο αγώνα
αποκατάστασης εξακολουθεί
να δίνει ο Αλέξανδρος Αλεξά-
κης που είχε την ατυχία να
τραυματιστεί σοβαρά πριν από
περίπου τρία χρόνια σε αγώνα
του Πανελλήνιου πρωταθλή-
ματος motocross. Η οικογέ-
νεια του νεαρού αναβάτη από
την Άνω Βάθεια Επισκοπής,
ευχαριστεί τους παλαίμαχους
του Εργοτέλη και ειδικότερα
τον σύνδεσμο παλαιμάχων

«Μανώλης Σταυρουλάκης»
του συλλόγου (σ.σ. ο πατέρας
του υπήρξε τερματοφύαλακας
των «κιτρινόμαυρων») καθώς
και όσους βοήθησαν οικονο-
μικά τον τιτάνιο αγώνα για την
αποκατάσταση της υγείας του
Αλέξανδρου. Τέλος, ευχαρι-
στεί προσωπικά τον πρόεδρο
του συλλόγου παλαιμάχων
Εργοτέλη Μανώλη Κεφαλο-
γιάννη για όλα όσα έχει προ-
σφέρει από την πρώτη στιγμή. 

Το “ευχαριστώ” 
της οικογένειας Αλεξάκη
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Πολιτικές πλειοδοσίες 
στην πανδημία

Η αλήθεια είναι ότι μέσα στον γενικότερο κα-
ταιγισμό που φέρνει όλη αυτή η εκρηκτική κα-
τάσταση της πανδημίας του κοροναϊού, πολλά
πράγματα μένουν ασχολίαστα σε σχέση με
συμπεριφορές και πολιτικές τακτικές που ανα-
πτύσσονται στον αυτοδιοικητικό μικρόκοσμό
μας. Κάποιες φορές μάλιστα δίδεται η αίσθηση
ότι εξελίσσεται μια πολιτική πλειοδοσία για το
ποιος θα ανακοινώσει πρώτος τα περισσότερα
για να αποδείξει το ενεργό ενδιαφέρον του για

την κοινωνία και στην ουσία για να εξασφαλίσει μια ικανή δημόσια ανα-
φορά στο πρόσωπό του και να χορτάσει τις ανάγκες της ματαιόδοξης πολι-
τικά αυταρέσκειας του. 

Εγκαλούν τους συνεργαζόμενους…
Βεβαίως υπάρχουν και ακόμα χειρότερες περιπτώσεις από ό,τι μαθαίνω, όπως

αυτών που ενοχλούνται όχι μόνο όταν ο πολιτικός τους αντίπαλος τους προλα-
βαίνει -σ’ αυτό το ιδιότυπο μπράντεφερ των μέτρων στήριξης της κοινωνίας από
τα παρελκόμενα του κοροναϊού, αλλά προκαλούνται τριβές και με εκείνους που
συνεργάζονται μαζί του και καλούνται να απολογηθούν κιόλας. Το οποίο σημαί-
νει ότι και τρίτα άτομα που  προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για τις ανάγκες της
κοινωνίας ούτε λίγο ούτε πολύ καλούνται να εξηγήσουν… γιατί συνεργάστηκαν

με τον «Β» και δεν ενημέρωσαν τον «Γ» … Εκεί φτάσαμε … 

«Αυτός είναι ο δικός μας…»
Το είχαμε καταλάβει και από τις εκλογές της Περιφερειακής Ένωσης Δή-

μων πόσο ισχυρή είναι η σχέση του Γιάννη
Κουράκη με την Ντόρα Μπακογιάννη, που
αποδεικνύεται και κραταιά όχι μόνο επειδή
έχει διάρκεια στο χρόνο, αλλά και επειδή ο
πρόεδρος της ΠΕΔ απολαμβάνει της απόλυ-
της πολιτικής στήριξης της «Σιδηράς (όπως
νομίζει) Κυρίας» της Ν.Δ. Είναι γνωστό άλλω-
στε ότι έχει δώσει σχετικό παράγγελμα και
στο Υπουργείο Εσωτερικών για το «… ποιος

είναι ο άνθρωπός μας στην Κρήτη».

Ευλόγησε τον Τσιόδρα
Και ο καθηγητής στο στοιχείο του,

αφού είναι κοντά στην Εκκλησία. Ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε τηλε-
φωνική επικοινωνία με τον καθηγητή Λοιμω-
ξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έδωσε «τις
πατρικές ευχές και την πατριαρχική ευλογία
του για την ενίσχυση του ιατρικού και νοση-
λευτικού προσωπικού της Ελλάδος, που αγω-

νίζεται καθημερινά στη μάχη κατά της πανδημίας», όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οικουμενικού
Πατριαρχείου.

Ο Παναγιώτατος συνεχάρη τον καθηγητή για το έργο
του, καθώς και των συνεργατών του, και του ζήτησε να
μεταφέρει τις ευχές του και προς τον υπουργό Υγείας, Βα-
σίλη Κικίλια.

Χάθηκαν… οι επιβάτες 
του Αστικού ΚΤΕΛ

Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις της καραντίνας «χτύπησαν» και το
Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, που είδε τους επιβάτες του αρχικά να συρρικνώνονται,
στην πορεία να μειώνονται δραματικά και στο τέλος να… εξαϋλώνονται. Είναι
χαρακτηριστικό ότι όταν έκλεισαν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, το μεταφορικό
έργο του Αστικού ΚΤΕΛ μειώθηκε κατά 74%, ενώ όταν έκλεισαν και τα μαγαζιά
η κίνηση των επιβατών μειώθηκε κατά 98,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία που πα-
ρέθεσε στην ΕΡΑ Ηρακλείου ο πρόεδρος Καλλέργος Βουλγαράκης!

Ημίχρονο

«Η επιδημία στην Ελλάδα είναι
απρόβλεπτη, δεν είμαστε ούτε στα μέσα του
πρώτου ημιχρόνου» λέει ο καθηγητής λοι-
μοξιολογίας Νίκος Σύψας.

Πάντως αν στη χώρα μας εξελιχθεί ο αγώ-
νας κατά του κοροναϊού έτσι όπως περιγρά-
φεται μέχρι τώρα, προβλέπω να έχουμε άσο
ημίχρονο, άσο τελικό! Αλλά ποιος μπορεί να
ποντάρει τα λεφτά του με βεβαιότητα; 

Διόδια

Αλλάζουν στο taxisnet τις μόνιμες
κατοικίες τους και τις βάζουν στην επαρχία
για να πάνε στο χωριό τους για Πάσχα, υπο-
στηρίζει ο γενικός γραμματέας των Ειδικών
Φρουρών Στράτος Μαυροειδάκος. Γι’ αυτό
και η κυβέρνηση σκέφτεται σοβαρά να κλεί-
σει τα διόδια!

Απογείωση;

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που μετέ-
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα για την κατα-
σκευή και εκμετάλλευση του αεροδρομίου
Καστελλίου αύξησε τα καθαρά κέρδη μέσα
στο 2019 κατά 14,9%. Όπως διευκρινίζεται,
η αύξηση αυτή είναι απόρροια της ενίσχυ-
σης και της απόδοσης του χαρτοφυλακίου
έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) του Ομίλου στις ΗΠΑ, στην κεντρική
και ανατολική Ευρώπη. Και πού να βάλει
μπροστά και το Καστέλλι! Μέχρι και απογεί-
ωση του Ομίλου μπορεί να επέλθει. Εκτός
και αν ο κοροναϊός μπλοκάρει την έγκαιρη…
τροχοδρόμηση του έργου. 

Συμπαράσταση

Η ιταλική σημαία μαζί με την ελ-
ληνική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεμίζει
από χθες στη δυτική πρόσοψη της Βουλής
των Ελλήνων που αντικρίζει την πλατεία
Συντάγματος. Από χθες το βράδυ  και για το
τριήμερο η ίδια πρόσοψη του Κοινοβουλίου
φωταγωγήθηκε με τα χρώματα του εθνικού
συμβόλου της Ιταλίας σε ένδειξη συμβολι-
κής συμπαράστασης προς τον λαό της γει-
τονικής χώρας που δοκιμάζεται σκληρά από
την πανδημία που πλήττει την υφήλιο.

Μακάβριος

Τον βαρύτερο απολογισμό από
την ημέρα εμφάνισης της πανδημίας κατέ-
γραψαν οι ΗΠΑ το προτελευταίο 24ωρο με
τους συνολικούς νεκρούς να φθάνουν τους
5.926. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του
Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, καταγράφη-
καν σχεδόν 1.200 νέοι θάνατοι, ο χειρότε-
ρος απολογισμός που έχει καταγραφεί σε
24 ώρες σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο
μέχρι σήμερα.

Το πολύ “Κύριε ελέησον”…
Το ότι είμαστε χώρα της υπερβολής και των

άκρων δεν χρειαζόταν να έρθει η πανδημία για
να το μάθουμε. Μπροστά στην πιο δύσκολη
στιγμή του αιώνα που διάγουμε, κάποιοι δείχνουν
να μην αντιλαμβάνονται ούτε την κρισιμότητα,
ούτε τη δύσκολη συνέχεια. Από τη μια τα εξαπτέ-
ρυγα και τα λιβανιστήρια του Μητσοτάκη και από
την άλλη οι αρνητές και ισοπεδωτές κάθε ενέργειας
για την αντιμετώπιση μιας πρωτοφανούς συγκυ-
ρίας. Ο Μητσοτάκης περιγράφεται από τα φίλια
μέσα και τους… αγιογράφους του περίπου ως
Μεσσίας. Μέχρι και για «λάμψη
στον αστερισμό του Μητσοτάκη»
διαβάσαμε σε δημοσιογραφικά
κείμενα και πάθαμε κάτι… εμείς οι
παλαιότεροι που είχαμε μείνει
στον… αστερισμό της παρθένου με
τη Ζωή Λάσκαρη! Πράγματι, ό,τι
έχει κάνει ο Μητσοτάκης μέχρι
τώρα του έχει βγει, ενώ έχει αποφύ-
γει τις γκάφες άλλων ηγετών. Η μέ-
χρι τώρα πορεία της πανδημίας
στην Ελλάδα τον δικαιώνει και μα-
κάρι να πάμε έτσι μέχρι τέλους. 

Οι κακοί...
λογαριασμοί

Όμως, πολλά στραβά, ανά-
ποδα και αντιφατικά μέσα σε αυτή
τη λαίλαπα δεν μπορούν να απο-
σιωπηθούν. Αλλά ούτε βεβαίως και να
λυθούν με τη ρεβανσιστική διάθεση που δείχνουν κά-
ποια Συριζόπουλα (και συγνώμη, Αλέξη, αλλά κάποιος
να τους μαζέψει) που έχουν εφεύρει το έως και απειλη-
τικό… «θα λογαριαστούμε μετά»! Και το κακό για την
Κουμουνδούρου είναι ότι αυτές οι αντιπολιτευτικές τα-
κτικές μόνο ζημιά μπορούν να κάνουν.

Πένθος για τον «Βρακοφόρο»
Θλίψη στο Ρέθυμνο και την Κρήτη γενικότερα, από

την απώλεια του προέδρου του Ομίλου Βρακοφόρων
Κρήτης, Στέλιου Κιαγιαδάκη. Ο εκλιπών, που ήταν και
πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών νομού Ρεθύμνου, υπέκυψε χθες το πρωί στο νο-
σοκομείο Μετροπόλιταν στην Αθήνα, νικημένος από την ασθένεια με την οποία πάλευε το τελευταίο
διάστημα.

Ζευγαρώματα σε… καραντίνα
Μόνο αυτό που έγραφε το SMS δεν έκανε ένα ζευγάρι που εντόπισαν οι αστυνομικοί να επιδίδεται

σε... ερωτικές περιπτύξεις στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, το απόγευμα της Τρίτης, ενώ
είχαν εξασφαλίσει άδεια για «προμήθεια αγαθών πρώτης ανάγκης»! Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί
κατά τον έλεγχο που έκαναν, οι... θερμόαιμοι νεαροί δεν είχαν ψώνια στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου
τους, πράγμα που έδειχνε ότι δεν είχαν πάει σε σούπερ μάρκετ ή άλλο κατάστημα! Έτσι, παρά τηδικαιο-
λογία τους ότι έκαναν μια στάση και σκόπευαν να πάνε αμέσως
μετά, τους επέβαλαν το διοικητικό πρόστιμο των 150 ευρώ.
Ούτε ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας δεν είχε τόσο κόστος…

Για δεύτερη φορά μπαμπάς
Εν μέσω πανδημίας κοροναϊού, ο υποδιοικητής της 7ης ΥΠΕ

Κρήτης Δημήτρης Αγαπίου έγινε για δεύτερη φορά μπαμ-
πάς! Η σύζυγός του Μαρία Βαλινάκη, η οποία είναι επί-
σης γιατρός, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Ο κ. Αγαπίου δεν σταματάει τις τελευταίες ώρες να δέχε-
ται ευχές, αλλά ετοιμάζεται να επιστρέψει το συντομότερο
στα καθήκοντα, γιατί η χρονική συγκυρία είναι δύσκολη και οι
υποχρεώσεις πολλές. Θερμές ευχές σε όλη την οικογένεια και
από τη στήλη!

ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

@patris

Banias

Λουόμενος  προσέ-
φυγε  στο ΣτΕ  γ ια  την
απαγόρευση των θα-
λάσσιων λουτρών.
Αναμένονται κύματα…
δικαιοσύνης.

Κανονικά οι διαγωνισμοί 
του ΑΣΕΠ και οι διαδικασίες
προσλήψεων

Κανονικά θα πραγματο-
ποιηθούν οι διαγωνισμοί
του ΑΣΕΠ και οι διαδικα-
σίες προσλήψεων προσω-
πικού ορισμένου ή αορί-
στου χρόνου, παρά τα
περιοριστικά μέτρα για τον
κοροναϊό.

Με εγκύκλιο που εξέ-
δωσε χθες ο υπουργός
Εσωτερικών, Τάκης Θεοδω-
ρικάκος, σε συνέχεια της
Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου της 30ης Μαρ-
τίου, προβλέπεται ότι οι αι-
τήσεις με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά υποβάλλον-
ται στον φορέα με ηλεκτρο-
νικό τρόπο και κατ’ εξαί-
ρεση ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή.

Το ίδιο ισχύει και για ανα-
κοινώσεις που έχουν ήδη
εγκριθεί από το ΑΣΕΠ και
δεν έχουν δημοσιευθεί ή
δεν έχει αρχίσει η προθε-
σμία υποβολής των αιτή-
σεων. Σε περίπτωση που
δεν καθίσταται δυνατή η
αναζήτηση απαιτούμενων
δικαιολογητικών είτε με
ηλεκτρονικό είτε με άλλο
τρόπο, λόγω των τρεχου-
σών συνθηκών, ο υποψή-

φιος μπορεί να υποβάλει
υπεύθυνη δήλωση, σύμ-
φωνα με την οποία, εφόσον
προκύψει προσληπτέος, θα
προσκομίσει αυτά σε χρόνο
μεταγενέστερο και πάντως
άμεσα μετά τη λήξη των
έκτακτων μέτρων λόγω του
κοροναϊού. Επίσης, και οι
τυχόν ενστάσεις για όλες τις
διαδικασίες πρόσληψης
υποβάλλονται αποκλειστικά
με ηλεκτρονικό τρόπο.

Με την εγκύκλιο διευκρι-
νίζεται, ότι η αδυναμία
αποστολής δικαιολογητικών
σε διαγωνισμό με ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο πρέπει
να αποδεικνύεται αιτιολο-
γημένα, ώστε να γίνεται
αποδεκτή η αποστολή τους
με το συμβατικό ταχυδρο-
μείο.

Στην ίδια εγκύκλιο ανα-
φέρεται ότι οι άδειες ειδικού
σκοπού των υπαλλήλων του
Δημοσίου παρατείνονται
και κατά την περίοδο του
Πάσχα, ενώ δεν αναστέλ-
λονται οι διαδικασίες επι-
λογής υπηρεσιακών γραμ-
ματέων και προϊσταμένων
γενικής διεύθυνσης, διεύ-
θυνσης και τμήματος.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Νέες αποφάσεις στήριξης για επιχειρήσεις,
εργαζόμενους και εκμισθωτές ακινήτων

Τέσσερις νέες υπουργικές
αποφάσεις, που περιέχουν
μέτρα στήριξης στις πληγεί-
σες από την πανδημία επιχει-
ρήσεις, στους εκμισθωτές ακι-
νήτων σε αυτές, καθώς και
στους εργαζόμενους των
οποίων η σύμβαση τελεί σε
αναστολή, εξέδωσε το Υπουρ-
γείο Οικονομικών. 

Με τις ως άνω αποφάσεις:
1ον .Παρατείνονται μέχρι

και την 31/08/2020 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαι-
ωμένων οφειλών από χρεω-
στικές δηλώσεις ΦΠΑ που
λήγουν ή έληξαν από
01/04/2020 μέχρι και την
30/04/2020, των επιχειρή-
σεων που είχαν την
20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από
τους ειδικότερα αναφερόμε-
νους στην υπουργική από-
φαση.  Ομοίως, παρατείνον-
ται οι προθεσμίες καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών και
των επιχειρήσεων, των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα
ενεργού κατά την 20/3/2020

του ΚΑΔ δευτερεύουσας δρα-
στηριότητας που περιλαμβά-
νεται στην απόφαση, είναι με-
γαλύτερα από τα ακαθάριστα
έσοδα που αντιστοιχούν στον
κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.
Για την ίδια κατηγορία επιχει-
ρήσεων αναστέλλεται μέχρι
και την 31/08/2020 η εί-
σπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά τις
01/04/2020 οφειλών από
χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ.

2ον. Παρατείνονται μέχρι
και την 31/08/2020 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαι-
ωμένων οφειλών,των επιχει-
ρήσεων,στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα, που λήγουν ή έληξαν
από 1/4/2020 έως την
31/8/2020. Από τη ρύθμιση
ωφελούνται οι επιχειρήσεις
που έχουν την 20/3/2020
ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικό-
τερα αναφερόμενους στην
υπουργική απόφαση, καθώς
και οι επιχειρήσεις, των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα
ενεργού κατά την 20/3/2020

του ΚΑΔ δευτερεύουσας
δραστηριότητας που περι-
λαμβάνεται στην Υπουργική
Απόφαση, είναι μεγαλύτερα
από τα ακαθάριστα έσοδα
που αντιστοιχούν στον κύριο
ΚΑΔ στις 20/3/2020. Επιση-
μαίνεται, ότι έως την ίδια
ημερομηνία παρατείνονται
και οι προθεσμίες καταβολής
των δόσεων για τις ρυθμί-
σεις/διευκολύνσεις τμηματι-
κής καταβολής, ενώ αναστέλ-
λεται μέχρι και την
31/08/2020 η είσπραξη των
βεβαιωμένων και ληξιπρόθε-
σμων κατά την 01/04/2020

οφειλών των ανωτέρω επιχει-
ρήσεων.

3ον. Παρατείνονται μέχρι
και την 31/08/2020 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαι-
ωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών,
που λήγουν ή έληξαν από
01/04/2020 έως και την
30/04/2020, των φυσικών
προσώπων που εκμισθώνουν
ακίνητα στις επιχειρήσεις που
έχουν την 20/3/2020 ενεργό
ΚΑΔ από τους ειδικότερα
αναφερόμενους στην υπουρ-
γική απόφαση, καθώς και
στις επιχειρήσεις, των οποίων
τα ακαθάριστα έσοδα ενερ-

γού κατά την 20/3/2020 του
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστη-
ριότητας που περιλαμβάνεται
στην υπουργική απόφαση, εί-
ναι μεγαλύτερα από τα ακα-
θάριστα έσοδα που αντιστοι-
χούν στον κύριο ΚΑΔ στις
20/3/2020. Επίσης αναστέλ-
λεται μέχρι και την
31/08/2020 η είσπραξη των
βεβαιωμένων και ληξιπρόθε-
σμων κατά την 01/04/2020
οφειλών των ανωτέρω προ-
σώπων.

4ον. Παρατείνονται μέχρι
και την 31/08/2020 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαι-

ωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών,
που λήγουν ή έληξαν από
01/04/2020 έως και την
30/04/2020 των μισθωτών
στις επιχειρήσεις που έχουν
την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ
από τους ειδικότερα αναφε-
ρόμενους στην υπουργική
απόφαση, καθώς και στις επι-
χειρήσεις, των οποίων τα ακα-
θάριστα έσοδα ενεργού κατά
την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευ-
τερεύουσας δραστηριότητας
που περιλαμβάνεται στην
υπουργική απόφαση, είναι
μεγαλύτερα από τα ακαθάρι-
στα έσοδα που αντιστοιχούν
στον κύριο ΚΑΔ στις
20/3/2020. Το συγκεκριμένο
μέτρο αφορά στους μισθω-
τούς επιχειρήσεων, των
οποίων η σύμβαση εργασίας
τελεί σε αναστολή.

Σημειώνεται, ότι στο σύ-
νολο των ως άνω περιπτώ-
σεων κατά την καταβολή δεν
υπολογίζονται οι τόκοι και οι
προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής.
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