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Μ
ία μικρή χαραμάδα αι-
σιοδοξίας ότι το Μάιο θα
αρχίσει η σταδιακή χαλά-
ρωση των περιοριστικών
μέτρων άφησε χθες ο κυ-

βερνητικός εκπρόσωπος, κ. Στέλιος Πέτσας.
“Ο Απρίλιος, όπως θα έλεγε ο Λέοναρντ Κοέν,
είναι η δική μας χαραμάδα που θα αφήσει να
περάσει το φώς. Και το στοίχημα, τότε, θα εί-
ναι πώς θα διαχειριστούμε την επιστροφή
στην ομαλότητα, χωρίς λάθη, που θα γκρέμι-
ζαν όσα με τόσο κόπο χτίσαμε από την αρχή

της πανδημίας”;  είπε χαρακτηριστικά.  Ο
υφυπουργός  Πολιτικής Προστασίας και Δια-
χείρισης Κρίσεων, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε
πως ο Απρίλης θα είναι ο πιο κρίσιμος και δύ-
σκολος μήνας και δεν πρέπει να υπάρξει εφη-
συχασμός. “Μέχρι τώρα έχουμε κάνει μεγάλο
κόπο. Για να είμαστε καλά του χρόνου και να
γιορτάσουμε το Πάσχα όλοι μαζί με τους δι-
κούς μας ανθρώπους, πρέπει να μείνουμε
σπίτι και να μην κάνουμε άσκοπες μετακινή-
σεις. Όλοι φέτος να προσευχηθούμε απ’ τα
σπίτια μας» τόνισε.   Σελίδα 5

Το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη!

Σελίδα 2Του Κώστα Α. Μπογδανίδη

Ενισχύονται με προσωπικό τα νοσοκομεία 

Με επιπλέον 66 άτομα νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό ενισχύονται τα νοσοκομεία της Κρή-
της, φθάνοντας συνολικά τα 270 ενώ προετοιμάζεται η λειτουργία κέντρου για Covid-19 σε
24ωρη βάση στον Εσταυρωμένο. “Θα έχει ξεχωριστή είσοδο και τα πρωτόκολλα θα τηρούν-
ται πιστά” τόνισε η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Λένα Μπορμπουδάκη σημειώνοντας ότι τα ιατρεία
θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους.  Σελίδα 7 

Πάνω από το 50 % έχει μειωθεί η ζήτηση στα φαρμακεία του Ηρακλείου την περίοδο του κο-
ροναϊού. Ειδικότερα, στα φαρμακεία του κέντρου της πόλης, σε πολλές περιπτώσεις, η μείωση
της κίνησης αγγίζει και το 70 % λόγω και των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν αναφορικά
με την κίνηση των πολιτών.  Την ίδια στιγμή, στροφή προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα,
ακόμα και για προϊόντα φαρμακείου, φαίνεται πως πραγματοποιούν οι πολίτες.     Σελίδα 7 

Έπεσε ο τζίρος και στα φαρμακεία!

Έκτακτο σχέδιο για νοικοκυριά - επιχειρήσεις

Ακολουθίες με κλειστές τις πόρτες των ναών
Την πρόταση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου  υιοθέτησε, με κοινή υπουργική από-
φαση (ΚΥΑ) η κυβέρνηση, ως προς τον τρόπο λειτουργίας των εκκλησιών για το
Πάσχα. Η πρόταση της ΔΙΣ προέβλεπε λειτουργία των ναών κεκλεισμένων των θυ-
ρών και με την παρουσία των ελάχιστων αναγκαίων για την τέλεση των Ακολου-
θιών: Ιερέα, νεωκόρο, ψάλτες, δηλαδή τεσσάρων ατόμων για τις εκκλησίες και έξι
ατόμων για τους Μητροπολιτικούς - καθεδρικούς ναούς.                         Σελίδα 7 

“Μένει σπιτι” 
και διαβάζει
Καζαντζάκη

Μένει σπίτι του και διαβάζει Καζαντζάκη! Ο μαθητής της
Ε΄τάξης του 19ου Δημοτικού σχολείου Ηρακλείου, Σταύρος
Φωτεινάκης, είναι το πρώτο παιδί που συμμετέχει στο μα-
ραθώνιο ανάγνωσης που διοργανώνει το Μουσείο Νίκου
Καζαντζάκη, προκειμένου να φέρει πιο κοντά τον κόσμο,
την περίοδο που διανύουμε. Ο Σταύρος επέλεξε να ανεβά-
σει ένα βίντεο με απόσπασμα από το βιβλίο “Αναφορά στο
Γκρέκο”. Ο ίδιος είναι ένα πολύ δραστήριο παιδί, αφού του
αρέσει η ορειβασία, το τζούντο και το τρέξιμο.   Σελίδα 8 

“Μένουμε όρθιοι” με πρόγραμμα 26 δισ.
«Μένουμε όρθιοι» είναι το σύνθημα της αντιπρότασης Τσίπρα απέναντι στα μέτρα που λαμβάνει η
κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κοροναϊού. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μια δέσμη
μέτρων σε δέκα άξονες προϋπολογισμού 26 δις, τονίζοντας πως είναι σημαντικό την επόμενη ημέρα
οι Έλληνες να μην αντικρίσουν συντρίμμια.  Σχολιάζοντας την πρόταση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
υποστήριξε πως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θεωρείται σοβαρή, αφού ούτε προϋπολογίζει την απώ-
λεια εξόδων από τη μη καταβολή εισφορών, ούτε και διευκρινίζει ποιο διάστημα αφορά το πακέτο
μέτρων.   Σελίδα 10

ΤΣΙΟΔΡΑΣ

“Μπήκε 
φρένο
αλλά 
συνεχίζουμε”! 
Στη χώρα μας αρχίζει να  επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξη-
σης των κρουσμάτων και των θανάτων, καθώς το επίπεδο
της θνησιμότητας είναι ευνοϊκό. «Πρέπει όλοι να δείξουμε
κουράγιο”, τόνισε χθες ο λοιμωξιολόγος, κ. Σωτήρης Τσιό-
δρας, ο οποίος ανακοίνωσε 20 νέα κρούσματα, συνολικά
1.755 καταγεγραμμένους ασθενείς και  έξι θανάτους, φθά-
νοντας τους 79 συνολικά. Ειδική αναφορά έκανε στον Αν-
δρέα, από την Κρήτη, αλλά και τον Σάββα, από τη Βόρειο
Ελλάδα, που προχώρησαν σε δωρεά μυελού των οστών.
Στο μεταξύ, είχαμε το 15ο κρούσμα στην Κρήτη.   

Σελίδες 5 και  7

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ

“Έσβησε” 
στο Παρίσι
ο Κρητικός
δημοσιογράφος 
Κρητικός που ζούσε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο
Παρίσι έχασε τη ζωή του από κοροναϊό. Πρόκειται για τον
Μιχάλη  Νικ. Φρουδαράκη, συνταξιούχο δημοσιογράφο.
Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε μέσα από τη σελίδα του
στο facebook ο ανιψιός του Νίκος Φρουδαράκης, πιλότος,
αναφέροντας ότι από την ίδια ασθένεια έφυγε από τη ζωή
και η σύντροφός του: “Νόμιζα ότι αυτή η κατάρα του πλα-
νήτη ήταν πολύ μακριά. Έφυγε σήμερα ο θείος μου Μι-
χάλης Νικ. Φρουδαράκης, πνεύμα δυνατό και λαμπερό
μαζί με τη Γαλλίδα σύντροφό του από τον κοροναϊό στο
Παρίσι. Έλαβα το δυσάρεστο νέο από την ελληνική πρε-
σβεία του Παρισιού. Να έχουν καλό ταξίδι στο φως”.  

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΪΟ

Χαραμάδα... 
αισιοδοξίας 

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις μελετά,
ήδη, το οικονομικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης,με στόχο να εξουδετερώ-
σει τη νέα βόμβα ληξιπρόθεσμων
χρεών που συσσωρεύωνται εξαι-
τίας του κοροναϊού. Από τον ερχό-
μενο Σεπτέμβριο τα χρέη των φο-
ρολογούμενων προς την Εφορία
αναμένεται να λάβουν μορφή χιο-
νοστιβάδας,γι’ αυτό στο τραπέζι
μπαίνουν  μια νέα έκτακτη ευνοϊκή
ρύθμιση ή ακόμα και αναβίωση της
ρύθμισης των 120 δόσεων αλλά και
κάποια άλλα μέτρα. Την ίδια
στιγμή, τα μάτια όλων είναι στραμ-
μένα στο σημερινό Eurogroup που
θα συνεδριάσει  μέσω τηλεδιάσκε-
ψης  σχετικά με το ευρωπαϊκό πα-
κέτο μέτρων για την αντιμετώπιση
του μεγάλου οικονομικού αντίκτυ-
που του κοροναϊού. Σε τοπικό επι-

πεδο,  ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών
Επισιτισμού και Διασκέδασης Ν.
Ηρακλείου, με  επιστολή  του προς
τον Δήμο Ηρακλείου,ζητά  μεταξύ
άλλων την απαλλαγή τους από τα
τέλη κοινόχρηστων χώρων, τη μεί-

ωση του   κόστους της  χρέωσης κα-
τανάλωσης ύδατος, καθώς επίσης
και την 12μηνη αναστολή της εί-
σπραξης των βεβαιωμένων οφειλών
των μελών του προς τον Δήμο.   

Σελίδα 10
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Μηνύματα
από φορείς
και Δαμάστα

ΟΦΗ

Ο Φιγκειρέντο,
ο Σεμέντο και
η... καραντίνα
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ΦΑρΜΑκεΙΑ

κΛΙΝΙκεΣ
Εφημερεύει το Βενιζέλειο, τηλ. 2810-368000

ΒοΥΛκΑΝΙΖΑΤερ
Τσαγκαραδάκης Παντελής, Ουλωφ Πάλμε 96, Τηλ. 2810-320652

Από 22.00 έως 8.30 π.μ. (το επόμενο πρωί)
Τρουλινού - Καπλατζή Χ. 1821 αρ. 60, στάση λεωφ., τηλ.
2810223626
Από 8.30 έως 21.00
Κουρουπη Φαίη Α. Παπανδρέου 156, τηλ.  2810372885
Χαμαλάκη Χρύσα 62 Μαρτύρων 31, έν. Παγκρ. Τραπ.
τηλ.2810256280
Πατεράκη-Τζωρτζοπουλου Ε. Ιδομενέως 28, τηλ. 2810-223542
Από 8.30 έως 14.00 και 17.30 έως 24.00
Παπαδοβασιλάκη Εφη Μαυσώλου 152 Δ Ν. Αλικ., τηλ.  2810-
229863
Λαγουδη Κ.-Καραγιάννη Ν. Παπαναστασίου 16, τηλ.  2810-239582
Σέργιου Κυβ. Πλ. Κορνάρου 27, τηλ. 2810-288777
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Εδρα: Θεσσαλονίκης 2, Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο, Τηλ.: 2810 282625

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

FAX: 2810 258161

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

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

e-mail: patris@patris.gr
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O κΑΙροΣ ΣΗΜερΑ...
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Είχε ακούσει για τον αγωγιάτη και την Ελληνική Δημοκρατία ο Καρλ
Σαγκάν όταν έλεγε: «Ζούμε σε μια κοινωνία απολύτως εξαρτώμενη από
την επιστήμη και την τεχνολογία, όπου σχεδόν κανένας δεν ξέρει τίποτα
για την επιστήμη και την τεχνολογία»;
Μοιάζει να ζούσαμε σε ένα παράλληλο σύμπαν από τον υπόλοιπο
κόσμο που τις τελευταίες δεκαετίες είχε κάνει τεχνολογικά και ψηφιακά
άλματα, από άλλα κράτη που χτυπούσαν αλύπητα το τέρας της
γραφειοκρατίας για να γίνουν πιο ευέλικτες
οι δημόσιες δομές και έτσι ευκολότερη η
ζωή των πολιτών.
Μοιάζει να κυνηγούσαμε όλα αυτά τα
χρόνια Χίμαιρες, να πολεμάμε τη Σκύλα και
τη Χάρυβδη της αβελτηρίας και ο άμοιρος
πολίτης να βρίσκεται στη δίνη μιας
συνεχούς ταλαιπωρίας ώσπου παραδιδόταν στο «μοιραίο».
Δεν μπορεί να βγάλει μια άδεια για επιχείρηση εάν δεν ταλαιπωρηθεί
μήνες από υπηρεσία σε υπηρεσία, δεν μπορεί να ανανεώσει ένα
πιστοποιητικό εάν δεν περάσει από διάφορες επιτροπές που θα …
πιστοποιήσουν το έργο της… προηγούμενης επιτροπής, δεν μπορεί να
συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη αναπηρίας πριν ξαναπεράσει από
συμβούλιο για να δει εάν τα κομμένα του άκρα… φύτρωσαν ξανά. Μια
περιπέτεια η ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια και ας τρέχει τις τελευταίες
δεκαετίες η τεχνολογία με… χίλια.
Και να που ήρθε αυτός ο κοροναϊός και άλλαξε ξαφνικά τα πάντα.
Ό,τι δεν μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα δεκαετίες τώρα γίνεται-
ω του θαύματος- μέσα σε λίγες μέρες. Το αγώι λοιπόν ξυπνάει
τον αγωγιάτη; Ναι, αλλά τώρα δεν προλαβαίνεις να
παρακολουθείς τις εξελίξεις. 
Εκεί που η συνταγογράφηση ήταν μια ταλαιπωρία
τώρα έγινε… άυλη και μάλιστα είναι όλα τόσο
εύκολα που ακόμη αναρωτιέται ένα ολόκληρο

σύστημα γιατί δεν είχε γίνει πιο μπροστά!
Εκεί που για έναν συμψηφισμό έπρεπε να πας μερικές δεκάδες φορές
στην εφορία τώρα αυτό διεκπεραιώνεται από το κράτος μέχρι να
ανοίξεις τον υπολογιστή σου!
Εκεί που για να κάνεις web banking και να πάρεις κωδικούς έπρεπε να
πας στην τράπεζα μαζί με την απαραίτητη χαρτούρα τώρα οι τράπεζες
λένε μην έρθεις στο γκισέ, κάν’το από τον καναπέ σου. Εύκολα και

γρήγορα!
Ακόμη και η εξ αποστάσεως διδασκαλία…
κουτσά στραβά λειτουργεί- ε, και να το ‘λεγες
αυτό σε μερικούς πριν 2-3 χρόνια!
Εκεί που για να κάνεις μια μεταβίβαση
αυτοκινήτου ή να εκτελωνίσεις από το
εξωτερικό ένα όχημα έπρεπε να χάσεις

μερικά μεροκάματα τώρα λέει μπαίνεις στο σάιτ του υπουργείου
Μεταφορών και μέσα σε πέντε λεπτά το κάνεις μόνος σου!
Τώρα είναι εύκολη η e-εξουσιοδότηση, η υπεύθυνη δήλωση, δεν
χρειάζεται να τρέχεις από γραφείο σε γραφείο και από υπάλληλο σε
υπάλληλο. Όλα από την οθόνη του υπολογιστή στο σπίτι σου!
Ιδού τελικά που ήταν πιο εύκολο από ό,τι μας έκαναν ορισμένοι να
νομίζουμε. Εντάξει, δεν λέω, να πιστώσουμε την προσπάθεια αυτή,

εκτός από τον κοροναϊό και στην ομάδα του Κυρ. Πιερρακάκη που
στήνει όλα αυτά σε μια πλατφόρμα.
Αλλά θα μου πείτε: τι άλλαξε; Έγιναν σοφότεροι οι πολιτικοί μας
ξαφνικά; 
Έγινε πιο συγκροτημένο και ευέλικτο το Δημόσιο; Έμαθαν όλοι
το… gov και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση; Μπα! Στο…ζόρε

τους πάνω είδαν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή. Κι
αποδεικνύεται ότι απλώς δεν ήθελαν όλα αυτά τα
χρόνια να κάνουν τίποτα από όλα αυτά για να μας
έχουν πελάτες στο σύστημά τους.

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη!

Του Κώστα Α. Μπογδανίδη

Ποια άραγε είναι αυτή παραλία; Είναι μια που δεν υπάρχει πια της Τρυπητής στον Πόρο. Στη θέση της είναι η
παραλιακή λεωφόρος του Ηρακλείου που πηγαίνει  στην Αλικαρνασσό.
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KPHTIKA

O.. Επικρητικός

ΚΑΛΗΜΕΡΑ και καλή δύναμη! Δεν είναι
τίποτα, 23 και αυτή μείνανε για την Πρωτο-
μαγιά! Η οποία πέφτει φέτος Παρασκευή!
Όντως έκατσε φοβερό… 45ήμερο!

ΘΑ ΚΑΝΕΙ βροχερό καιρό τώρα- ευκαι-
ρία να μας δει το σπίτι!- αλλά μετά θα έρθει
η άνοιξη. Και έχει ενδιαφέρον το πώς θα…
αντέξουμε τον καλό καιρό!

ΑΣΧΕΤΟ με τον καιρό, αλλά θα ρωτήσω:
Γιατί τόσο μίσος με τον Τσιόδρα; Γιατί... αν-
τιπολίτευση στον καθηγητή; Γιατί δεν χτυ-
πάτε αυτό που θέλετε; Αλλά δεν μπορείτε…

ΠΕΙΤΕ στον Μητσοτάκη, πείτε στην κυ-
βέρνηση, γιατί στον Τσιόδρα; Όλοι καταλα-
βαίνουμε.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ αυτά πάλι με ορισμένες εκκλη-
σίες; Επιμένουν ορισμένοι που δημιουρ-
γούν κλίμα φανατισμού!

ΒΡΕ ΣΕΙΣ, σας το είπε ο Αρχιεπίσκοπος:
δεν κινδυνεύει η πίστη μας, αλλά οι πιστοί
μας.

ΝΑ ΤΑ μας! Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
της Γερμανίας σχεδιάζει την σταδιακή
άρση των περιοριστικών μέτρων μετά τις
19 Απριλίου, σύμφωνα με το πρακτορείο
Reuters. Επιστροφή στην κανονικότητα και
τα μνημόνια!

ΤΗ δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου,
χρηματοδοτούμενου από φόρους, το
οποίο θα εκδίδει μακροπρόθεσμα ομό-
λογα, ζητούν οι Ευρωπαίοι επίτροποι, αρ-
μόδιοι για την Εσωτερική Αγορά, Τιερί
Μπρετόν, και για την Οικονομία, Πάολο
Τζεντιλόνι. Δε νομίζω ότι θα εισακουστούν.

ΠΩΣ το είπε ο Αλέξης Τσίπρας: Να κά-
νουμε το πρόγραμμα… μένουμε όρθιοι!
Πολλές αναγνώσεις έχει αυτό το… όρθιοι!

ΜΕΓΑΛΟ αφιέρωμα έκανε η Αυγή διά
χειρός Θανάση Καρτερού στον Σωτήρη
Τσιόδρα. Έγραψε τα χειρότερα, άλλο ένα
παράσημο στον γιατρό που μετά και από
αυτό το σχόλιο πείστηκα ότι κάνει καλά τη
δουλειά του.

ΠΑΝΤΩΣ εάν δεν το έμαθαν στην Αυγή
(ή ο Καρτερός…) έβγαλε και μια ρωσική
εφημερίδα επαινετικό σχόλιο για τον Τσιό-
δρα. Και γράψανε και για το Τσερνόμπιλ
που δεν το έμαθε ακόμη ο Καρτερός.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ στην Ρωσία αλήθεια; Ανησυ-
χούμε όλοι διότι τα στατιστικά που δίνουν
οι Ρώσοι για το κόβιντ έχουν τόση αξία όσο
η απάντηση της πρώην σου που λέει  «έχω
πάει μόνο με τρεις».

ΑΚΟΜΗ και οι Τούρκοι έδειξαν να έχουν
ανάγκη να πουν περισσότερα από τους Ρώ-
σους. Τι να πεις...

Κριός:  Καθώς είναι από τις μέρες που σας
τρώει η καθημερινότητα καλό είναι να μην προ-
γραμματίζετε τίποτα. Ωστόσο, ευνοείται η υλική
σας ασφάλεια. Τυχεροί αριθμοί: 18,9,8,10. 
Ταύρος:  Σήμερα μπορείτε να χαράξετε ή να
ασχοληθείτε με επαγγελματικά σχέδια που θα
σας απασχολήσουν για ένα μήνα. Η οξυδέρκεια
είναι σύμμαχός σας. Τυχεροί αριθμοί:
19,10,1,7,12. 
Δίδυμοι:  Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κυρίως
την ισχυρή σας διορατικότητα και διαίσθηση και
να ανακαλύψετε βαθιές επιθυμίες που έχετε. Τυ-
χεροί αριθμοί:  20, 11, 2, 10. 
Καρκίνος:  Ωθείστε να πάρετε σοβαρές αποφά-
σεις, ουσιαστικές και ωφέλιμες για την βελτίωση
των διαπροσωπικών σας σχέσεων και συνανα-
στροφών. Τυχεροί αριθμοί: 21,12,3,7,14. 
Λέων:  Καταφέρνετε να φροντίσετε τον εαυτό
σας, ομορφαίνετε λάμπετε και ανανεωνόσαστε
εμφανισιακά. Καταφέρνετε να σκέφτεστε θετικά.
Τυχεροί αριθμοί: 22,13,4,12,10. 
Παρθένος:  Αποφύγετε συζητήσεις για κρίσιμα
θέματα ενώ αναλαμβάνετε πολλές ευθύνες και
θα έχετε συνεχές τρέξιμο και αρκετές πιέσεις στο
πρόγραμμά σας. Τυχεροί αριθμοί: 23,14,5,7,16. 
Ζυγός:  Υλοποιείτε με απόλυτη επιτυχία επιθυ-
μίες, σκοπούς και στόχους, που έχουν να κάνουν
με το σπίτι και την οικογένεια. Σύντομα κάνετε
πράξη αυτά που σκέφτεστε. Τυχεροί αριθμοί:
24,15,6,14,10. 
Σκορπιός:  Μία ευχάριστη είδηση έρχεται κατά
την διάρκεια της ημέρας και αλλάζει τα δεδο-
μένα σας. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για ωφέ-
λιμες επικοινωνίες. Τυχεροί αριθμοί: 25,16,7,18. 
Τοξότης:  Όλα βελτιώνονται, έστω και με αρ-
γούς ρυθμούς. Οι επιθυμίες πραγματοποιούνται,
πιο εύκολα τώρα, που σας χαρακτηρίζει υπο-
μονή και επιμονή. Τυχεροί αριθμοί: 26,17,8,16,10. 
Αιγόκερως:  Ξεκινάτε με ανασφάλειες αλλά
έχετε όραμα, είστε ιδιαίτερα δυναμικοί, δραστή-
ριοι και αποφασιστικοί και με έμπνευση για να
αλλάξετε τα πράγματα. Τυχεροί αριθμοί:
18,9,8,10. 
Υδροχόος:  Κάντε μια θετική ενδοσκόπηση και
αναλογιστείτε τι πραγματικά θέλετε για να είστε
ευτυχισμένοι και να νιώσετε δυνατοί. Τυχεροί
αριθμοί: 19,10,1,9. 
Ιχθύς:  Είσαστε σε φάση απολογισμού, αναθεώ-
ρησης αλλά και φόβου για τα επαγγελματικά
σας σχέδια. Μπορείτε να τα υλοποιήσετε λίγο
αργότερα.  Τυχεροί αριθμοί: 20,11,2,8,12. 

E-mail: eleni.astro70@gmail.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ό,τι δεν μπορούσε να γίνει  δεκαετίες
τώρα γίνεται - ω του θαύματος- 

μέσα σε λίγες μέρες

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αγαπητά Μέλη, Συνεργάτες, Παιδιά, Φίλοι και Φίλες του Λυ-
κείου των Ελληνίδων Ηρακλείου, σας γνωστοποιούμε την ανακοί-
νωση του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών, μαζί με τις δικές μας
ευχές και παραινέσεις: Μένουμε στο σπίτι και αισιοδοξούμε.

Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. 
του Λυκείου των Ελληνίδων Ηρακλείου 

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Αγαπητά Μέλη της μεγάλης Λυκειακής Οικογένειας,
Αγαπητές Φίλες της Αθήνας, της Ελλάδας, της Ομογένειας,
Αγαπητοί μας Συνεργάτες,
Στη δύσκολη εποχή που ζούμε αντλούμε δύναμη από τη με-

γάλη οικογένεια στην οποία ανήκουμε, αυτή του Λυκείου των Ελ-
ληνίδων που μετρά 109 χρόνια ζωής. Διατηρούμε την αισιοδοξία
μας και εμπνεόμαστε από την Καλλιρρόη Παρρέν και όλες τις δυ-
ναμικές γυναίκες που υπήρξαν μέλη του ιστορικού σωματείου
μας σε περιόδους μεγάλων κρίσεων για την Πατρίδα και όλο τον
κόσμο.

Είναι ακριβώς αυτή η πολύτιμη παρακαταθήκη που μας δίνει
τη βεβαιότητα ότι και τούτη η μεγάλη δυσκολία θα ξεπεραστεί.
Δεν αισθανόμαστε μόνοι γιατί έχουμε το προνόμιο να είμαστε
κρίκοι της πολύ μακριάς και δυνατής λυκειακής αλυσίδας.

Στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αγάπη, επικοινωνούμε,
μοιραζόμαστε σκέψεις και ανάγκες.

Μένουμε στο σπίτι και αισιοδοξούμε!
Κεντρικό Λύκειον των Ελληνίδων

Μάρτυρος Καλλιοπίου εν Πέργη
ανατολή 7.00• δύση 19.54
σελήνη 13 ημερών

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: 1614... πεθαίνει
ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
2005... Πεθαίνει ο Γρηγ.
Μπιθικώτσης, λαϊκός 
τραγουδιστής και
συνθέτης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ “ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ” Σ.Ε.Α.Π. Ηράκλειο Κρήτης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-4-2020

ΨΗΦΙΣΜΑ
Σήμερα 3 Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή, το Διοικητικό

Συμβούλιο των Εφ. Αξιωματικών του Ν. Ηρακλείου, συνήλθε
εκτάκτως όταν πληροφορήθηκε τον αδόκητο πρόωρο θάνατο του
Εφ. Ταξίαρχου Προέδρου των Εφ. Αξιωματικών του Ν. Ρεθύμνης
Στέλιου Χ. Κιαγιαδάκη και αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του
2. Να καταθέσει στη μνήμη του αντί στεφάνου ποσό σε ευαγές

Ιδρυμα
3. Να δημοσιευτεί το παρόν στον τοπικό τύπο και να επιδοθεί

στην οικογένεια του θανόντος.
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος: 

Παντελής Κρουσταλάκης Εφ. Λοχαγός ΜΧ
Ο Γεν. Γραμματέας: 

Στυλιανός Βελεγράκης, Εφ. Ανθυπολοχαγός ΤΘ

MEΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ-

θρο 391/82  του Αστικού Κώδικα ότι: 

Ο Νικόλαος Πασσάς του
Μιχαήλ και της Ελένης, το γέ-
νος Οικονομάκη γεννηθείς εις
Ηράκλειο, κάτοικος Ηρα-
κλείου, και η Καλλιόπη Μα-

ραβελάκη του Ανδρέα και της
Μαρίας, το γένος Χατζηγεωρ-
γίου, γεννηθείσα εις Ηράκλειο,
κάτοικος Παναγιάς Μονοφα-
τσίου Δήμου Γόρτυνας, πρό-
κειται να παντρευτούν. Ο γά-
μος θα γίνει στο Δήμο
Ηρακλείου.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Η τέλεση του 40ήμερου μνημοσύνου για την ανάπαυση της
ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού 

ΛΙΟΠΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ
θα γίνει σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο εξαιτίας των ανακοι-
νώσεων της πολιτείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κο-
ροναϊού.

Η οικογένειά του
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Την ώρα που η πανδημία είναι σε
έξαρση, η καραντίνα στο φουλ και οι
απαγορεύσεις μετακινήσεων .. ευαγγέ-
λιο, μια 76χρονη Χανιώτισσα ταλαιπω-
ρείται να πείσει ότι δεν είναι ελέφαν-
τας. Στη χειρότερη περίοδο έτυχε να
έχει μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη,
άσχετα αν η τελευταία καλείται ν ασχο-
λείται μόνο με τα σοβαρά και για όσα
αδικήματα υπάρχει κίνδυνος παρα-
γραφής. Εν προκειμένω όμως, και
αυτό είναι το παράδοξο, η 76χρονη
καλείται να δώσει εξηγήσεις για μια …

καγκελόπορτα, όπως ενημερώθηκε
από κατεπείγουσα κλήση που έλαβε,
από τον εισαγγελέα για ανωμοτί κατά-
θεση! Σύμφωνα μάλιστα με την κλήση,
όπως αναφέρει το real.gr, η γυναίκα
καλείται εντός πέντε ημερών να εμφα-
νιστεί στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας,
για την ανωμοτί κατάθεση!

Η… κατεπείγουσα υπόθεση αφορά
σε μήνυση που, μόλις πριν από δύο
μήνες, κατέθεσε σε βάρος της 76χρο-
νης συγγενικό της πρόσωπο. Την κατη-
γορεί μεταξύ άλλων, ότι πριν από δύο

χρόνια, προκάλεσε ζημιά σε κολωνάκι
μιας… καγκελόπορτας οικοπέδου,
όπου εκείνος εκτρέφει τις κότες του.
Και επιπλέον ότι πριν από 4,5 χρόνια
τον “εξαπάτησε” διότι τον έπεισε να…
υπογράψει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Η ηλικιωμένη πάντως κατέβαλε κάθε
προσπάθεια για να πείσει την ειρηνο-
δίκη Καλλιθέας, η οποία απέστειλε και
την κατεπείγουσα κλήση, κατόπιν της
παραγγελίας του εισαγγελέα, ότι μία
μετακίνηση της ίσως να έθετε σε κίν-
δυνο την υγεία της.

Τόνισε επιπλέον ότι, αυτή την πε-
ρίοδο είναι αδύνατο να συγκεντρώσει
το αποδεικτικό υλικό για να αντικρού-
σει τα όσα της προσάπτει ο μηνυτής
της αφού με κλειστά καταστήματα,
όπως είπε, δεν μπορεί ούτε να φωτο-
τυπήσει τα έγγραφα που πρέπει να
προσκομίσει. Άγνωστο είναι δε εάν και
πότε θα της παραδοθούν οι βεβαι-
ώσεις που θα ζητήσει από υπηρεσίες
που λόγω της πανδημίας υπολειτουρ-
γούν αυτή την περίοδο.

Ωστόσο, το αίτημα της να εξεταστεί

μετά τη λήξη των αυστηρών μέτρων
για τη διασπορά του κοροναϊού, δεν
ικανοποιήθηκε. Η γυναίκα επιχείρησε
να επικοινωνήσει και με τον εισαγγε-

λέα Πρωτοδικών Χανίων, ο οποίος
έδωσε τη σχετική παραγγελία, χωρίς
ποτέ να βγάλει άκρη με τους υπαλλή-
λους της γραμματείας…

Δεν γλίτωσαν το πρόστιμο 
με το άλλοθι του... Κούλε

Ξεκινούν από την άλλη
άκρη του Ηρακλείου με μηχα-
νάκια, τα σταθμεύουν στον
Κούλε και στη συνέχεια υπο-
δεικνύουν δικαιολογητικά ότι
βγήκαν για δικαιολογημένο
περίπατο. Αυτές τις περιπτώ-
σεις αντιμετώπισαν μέσα στο
Σαββατοκύριακο λιμενικοί του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρα-
κλείου, ο οποίοι έκοψαν πρό-
στιμα σε έξι πολίτες. Σύμφωνα
με πληροφορίες, αρκετοί ήταν
αυτοί που αντέδρασαν, όμως
τα στελέχη του Λ.Σ τούς είπαν
ότι δεν μπορούν να έρχονται
με τις μηχανές από άλλες πε-
ριοχές για να κάνουν τον περί-
πατό τους στο λιμάνι. 

Τα πρόστιμα που βεβαι-
ώθηκαν ήταν έξι μέχρι χθες
για τις συγκεκριμένες περι-
πτώσεις, ενώ είχε υπάρξει και
μια ένσταση, η οποία αναμέ-
νεται να εξεταστεί.

Συνεχίζουν να παρα-
νομούν

Δεν φαίνεται να συμμορ-
φώνονται με τα μέτρα αρκετοί

Κρητικοί και κυρίως Ηρακλει-
ώτες, οι οποίοι κυκλοφορούν
αδικαιολόγητα στους δρό-
μους των πόλεων που μένουν.
Χθες από τις 6 το πρωί μέχρι
τις 2 το μεσημέρι είχαν βεβαι-
ωθεί 60 παραβάσεις οι περισ-
σότερες εκ των οποίων ήταν
στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, 38 πρόστιμα
βεβαιώθηκαν στο νομό Ηρα-
κλείου, οχτώ στα Χανιά, τρία
στο Ρέθυμνο, εφτά στο Λασίθι
και τέσσερα στο ΒΟΑΚ. 

Στις πρώτες θέσεις η
Κρήτη

Συνεχίζονται σε όλη τη
χώρα οι έλεγχοι των Υπηρε-
σιών της Ελληνικής Αστυνο-
μίας για τη διαπίστωση παρα-
βίασης των μέτρων αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης
του κοροναϊού. 

Χθες από τις 6 π.μ  έως
15:00, βεβαιώθηκαν σε όλη
την επικράτεια (596) παραβά-
σεις και επιβλήθηκαν ισά-
ριθμα διοικητικά πρόστιμα. Ει-
δικότερα ανα την επικράτεια

εντοπίστηκαν
179 στην Αττική,
71 στην Κεντρική Μακεδο-

νία,
60 στη Θεσσαλονίκη,
60 στην Κρήτη,
49 στη Δυτική Ελλάδα,
43 στα Ιόνια Νησιά,
33 στην Πελοπόννησο,
23 στην Ήπειρο,
22 στη Θεσσαλία,
19 στην Ανατολική Μακε-

δονία και Θράκη,
17 στη Στερεά Ελλάδα,
14 στο Νότιο Αιγαίο,
3   στο Βόρειο Αιγαίο και
3 στη Δυτική Μακεδονία.

Από τη Δευτέρα 23 Μαρ-
τίου 2020, ημερομηνία έναρ-
ξης του μέτρου περιορισμού
της κυκλοφορίας, έχουν βε-
βαιωθεί συνολικά (21.904)
παραβάσεις και έχουν επιβλη-
θεί ισάριθμα διοικητικά πρό-
στιμα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με
αμείωτη ένταση με σκοπό τη
διασφάλιση της δημόσιας
υγείας.

Η 76ΧΡΟΝΗ ΚΑΙ Η … ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ

Δικαστικά παράδοξα εν μέσω πανδημίας

ΕΙΝΑΙ... ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει τη μάσκα του ληστή

Μ ια μάσκα μιας χρή-
σης για προστασία
από τον κοροναϊό
οδηγεί σύμφωνα

με πληροφορίες τις έρευνες της
Αστυνομίας για τον εντοπισμό των
δύο ατόμων, τα οποία πριν λίγες ημέ-
ρες λήστεψαν μια ηλικιωμένη στην
Άνω Χερσόνησο. Δημοσιογραφικές
πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διω-
κτικές Αρχές έχουν στη διάθεσή τους
τη μάσκα του ενός εκ των δύο δρα-
στών και την έχουν ήδη στείλει στη
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευ-
νών περιμένοντας τα αποτελέσματα
για τον εντοπισμό DNA. Μάλιστα,
όπως έλεγαν αστυνομικές πηγές,
«εάν το άτομο που τη φορούσε είναι
σεσημασμένο, κάτι που είναι πολύ πι-
θανό, τότε ενδεχομένως να είναι κα-
ταχωρισμένη η γενετική του ταυτό-
τητα»

Οι δράστες απομακρύνθηκαν από
το σπίτι της ηλικιωμένης με τα πόδια,
όμως είναι σχεδόν βέβαιο ότι από
την περιοχή έφυγαν χρησιμοποιών-
τας κάποιο όχημα. Έκαναν αρκετά
λάθη, ένα εκ των οποίων ήταν να πε-
τάξει ο ένας ληστής την μάσκα που
φορούσε στο δρόμο και να βρεθεί
από αστυνομικούς. Ήδη για τη συγ-
κεκριμένη υπόθεση έχει συλλεχθεί
αρκετό υλικό από κάμερες που δεί-
χνει το πώς κινήθηκαν πριν αλλά και
μετά τη ληστεία. Σε ένα από αυτά τα
βίντεο φαίνεται να πετάει ο ένας από
τους δράστες τη μάσκα που φο-
ρούσε. 

Όμως η έρευνα της Αστυνομίας
φαίνεται να έχει σημειώσει πρόοδο
και σε ό,τι αφορά στο όχημα που
χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή
τους. Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται να
καταλήγουν σε ένα συγκεκριμένο

τύπο οχήματος, όμως αναζητούν κι
άλλες κάμερες από την ευρύτερη πε-
ριοχή για να είναι βέβαιοι ότι πράγ-
ματι το όχημα που υποψιάζονται εί-
ναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε.
Ακόμη, από τις εικόνες που φαίνεται
να έχουν δώσει κάμερες πιστεύουν οι
αστυνομικοί ότι  οι δράστες είναι νε-
αρής ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών
και πρόκειται είτε για Ρομά είτε για
αλλοδαπούς με περισσότερες πιθα-
νότητες από το μέχρι στιγμής στοι-
χεία να συγκεντρώνουν οι πρώτοι. 

Όπως έχει γράψει η «Π», η ληστεία
έγινε το βράδυ της Κυριακής 29
Μαρτίου. Με πρόσχημα την ενημέ-
ρωση για τον κοροναϊό, οι  δύο λη-
στές που φορούσαν μάσκες προστα-
σίας, μπήκαν στο σπίτι της 79χρονης,
την ακινητοποίησαν, την έδεσαν με
μονωτική ταινία σε μία καρέκλα, τη
φίμωσαν για να μην μπορεί να καλέ-

σει βοήθεια και της αφαίρεσαν τα κο-
σμήματά της.

Η  ληστεία έγινε γύρω στις 9 το
βράδυ. Το σπίτι της ηλικιωμένης, η
οποία μένει μόνη της, βρίσκεται σε
κεντρικό σημείο του χωριού.

Οι δύο ληστές άνοιξαν την ξεκλεί-
δωτη πόρτα  και η 79χρονη τούς
άνοιξε, ανυποψίαστη για το τι θα
επακολουθούσε. Της ζήτησαν χρή-
ματα, τελικώς όμως δεν βρήκαν και
κατάφεραν να αποσπάσουν τα κο-
σμήματα που φορούσε (αλυσίδες
λαιμού, χεριού, δαχτυλίδια κοκ). Δεν
την χτύπησαν, ενώ δεν υπάρχουν
πληροφορίες ότι είχαν κάποιο όπλο
ή μαχαίρι μαζί τους. Η ίδια η
79χρονη κατάφερε όταν οι ληστές
έφυγαν να λυθεί και να καλέσει σε
βοήθεια. Ένας γείτονας της που
άκουσε τις φωνές έτρεξε να δει τι
συμβαίνει και τη βρήκε στον δρόμο.

Η ληστεία είχε γίνει στην Άνω Χερσόνησο

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Κι όμως τα τροχαία είχαν
μειωθεί πριν την πανδημία

Πριν τον κοροναϊό είχαν αποδώσει
τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ για την μείωση των
τροχαίων στην Κρήτη, όπως προκύπτει
από την ανακοίνωση και τα στοιχεία
που παραθέτει η Ένωση Αξιωματικών
της Αστυνομίας στο νησί. Φαίνεται μά-
λιστα ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους
καταγράφηκαν λιγότερα τροχαία συμ-
βάντα σε σύγκριση με το τρίμηνο του
2019

Η ανακοίνωση αναφέρει:
«Μέσα στη στενάχωρη αυτή κατά-

σταση που βιώνουμε όλοι μας και των
επώδυνων συνθηκών διαβίωσης, η
Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Περιφέ-
ρειας Κρήτης με αφορμή την παρούσα
ανακοίνωση θα ήθελε να προβάλει και
να αναδείξει ένα αισιόδοξο και ελπιδο-
φόρο μήνυμα ζωής, προσθέτοντας μία
ευχάριστη νότα στα τόσα απαισιόδοξα
και αποκαρδιωτικά μηνύματα που δε-
χόμαστε καθημερινά λόγω της ασύμ-
μετρης απειλής από τον νέο κορωνοϊό
που πλήττει την ανθρωπότητα.   

Συμπληρώνοντας αισίως το πρώτο

τρίμηνο του 2020, θα θέλαμε να συγ-
χαρούμε την ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας για την πρωτόγνωρη αλλά
και πρωτοφανή μείωση των θανατη-
φόρων τροχαίων ατυχημάτων που πέ-
τυχε το τελευταίο εξάμηνο στην Περι-
φέρεια Κρήτης,  συγκριτικά με την
αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει
δημοσιεύσει η Ελληνική Στατιστική
Αρχή στο διαδίκτυο
(www.statistics.gr), η Γενική Περιφε-
ρειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης
έχει πετύχει το τελευταίο εξάμηνο
(Οκτώβριος 2019 έως Μάρτιο 2020)
μείωση των θυμάτων των τροχαίων
δυστυχημάτων σε ποσοστό που ξεπερ-
νάει το 65% συγκριτικά με την αντί-
στοιχη περυσινή χρονική περίοδο
(Οκτώβριο 2018 έως Μάρτιο 2019).

Ειδικότερα, για την Περιφέρεια Κρή-
της ενώ πέρυσι κατά το εξάμηνο από
τον 10ο/2018 μέχρι τον 03ο/2019, εί-
χαν καταγραφεί 29 θάνατοι από τρο-
χαία δυστυχήματα, φέτος ο αριθμός

των θυμάτων για το τελευταίο εξάμηνο
που διανύσαμε, από τον 10ο/2019 μέ-
χρι τον 03ο/2020 ανέρχεται στους 10.  

Τα επιμέρους στατιστικά στοιχεία
ανά Νομό έχουν ως εξής :

•Στο Νομό Ηρακλείου τα θύματα
μειώθηκαν από 12 που είχαμε σε διά-
στημα ενός εξαμήνου πέρυσι
(10ος/18 - 03ος/19), σε 2 το τελευταίο
εξάμηνο

•Στο Νομό Λασιθίου τα θύματα
μειώθηκαν από 5 που είχαμε σε διά-
στημα ενός εξαμήνου πέρυσι
(10ος/18 - 03ος/19) σε 0 το τελευταίο
εξάμηνο

•Στο Νομό Ρεθύμνου τα θύματα
μειώθηκαν από 3 που είχαμε σε διά-
στημα ενός εξαμήνου πέρυσι
(10ος/18 - 03ος/19) σε 2 το τελευταίο
εξάμηνο

•Στο Νομό Χανίων τα θύματα μει-
ώθηκαν από 9 που είχαμε σε διάστημα
ενός εξαμήνου πέρυσι (10ος/18 -
03ος/19) σε 6 το τελευταίο εξάμηνο

Η αξιοσημείωτη αυτή μείωση  των

θυμάτων οφείλεται κατά αποκλειστικό
λόγο στον ειδικό στρατηγικό επιχειρη-
σιακό σχεδιασμό που εκπόνησε η Γε-
νική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύ-
θυνση Κρήτης υπό την καθοδήγηση
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο-
μίας από τα μέσα  Αυγούστου του
2019, όταν και τέθηκε σε εφαρμογή το
σχέδιο με την ενδυνάμωση των υπη-
ρεσιών Τροχαίας του νησιού με αστυ-
νομικό προσωπικό. Η λήψη και η
εφαρμογή νέων μέτρων σε συνδυα-

σμό με την αύξηση της τροχονομικής
αστυνόμευσης και την εντατικοποίηση
των ελέγχων σε ένα ίδιο επί της ουσίας
οδικό περιβάλλον, αποδεικνύουν ότι
δύναται να επιφέρουν θεαματικά απο-
τελέσματα στην καταπολέμηση της μά-
στιγας των τροχαίων στο νησί.

Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι το
εξάμηνο που μας πέρασε καταγράφε-
ται ως το καλύτερο εξάμηνο των τελευ-
ταίων δέκα ετών, με τα λιγότερα θύ-
ματα στο βωμό του Μολώχ της

ασφάλτου.  Τέλος αφού ευχαριστή-
σουμε έναν προς έναν, το αστυνομικό
προσωπικό που υπηρετεί στις υπηρε-
σίες Τροχαίας του νησιού για το απο-
τέλεσμα αυτό, θα θέλαμε να τους προ-
τρέψουμε να εξακολουθήσουν να
προσφέρουν άοκνα τις υψηλές αυτές
υπηρεσίες τους προς τους συμπολίτες
μας, που στόχο έχουν την προστασία
και τη διασφάλιση του ακριβότερου
και πολυτιμότερου αγαθού του αν-
θρώπου, της ίδιας μας της ζωής».      

Αισιόδοξα μηνύματα στο πρώτο τρίμηνο του 2020 για τα τροχαία στην Κρήτη
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Είναι νομίζω κατανοητό, ότι αυτό
που βιώνουμε το τελευταίο διά-
στημα θα συνεχίσουμε να το βιώ-
νουμε για αρκετό καιρό ακόμα, δεν
μπορούσε κανείς να το διανοηθεί.

Ελπίζω να είστε καλά και να αντέ-
χετε την καραντίνα που είμαστε
αναγκασμένοι να περάσουμε! Στα
κινέζικα η λέξη ΚΡΙΣΗ σημαίνει ΕΥ-
ΚΑΙΡΙΑ. Ναι τώρα είναι ευκαιρία.

Τι ευκαιρία μας προσφέρει αυτή η
κρίση; Κατ’ αρχήν μας επιτρέπει να
κάνουμε επιτέλους, όλα αυτά που
θέλαμε και δεν προλαβαίναμε να τα
κάνουμε λόγω του φόρτου των υπο-
χρεώσεων μας. Αρχικά να διαβά-
σουμε ένα καλό βιβλίο, στο οποίο
θα βρούμε και πρακτικές συμβουλές
π.χ. ποσό δημιουργική μπορεί να εί-
ναι  η «απραξία -βαρεμάρα».

Το εξηγεί ο Yuval Noah Hariri,
διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της
Οχφόρδης, στο Bestseller του «21
μαθήματα για τον 21ο
αιώνα», στο κεφάλαιο «Άγνοια»
σελ. 224, γράφει μεταξύ άλλων:

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακα-
λύψεις την αλήθεια όταν κυβερνάς τον
κόσμο. Είσαι τρομερά απασχολημένος.
Οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί και
οι μεγιστάνες των επιχειρήσεων είναι
διαρκώς στο τρέξιμο. Αν θέλει κάνεις να
εμβαθύνει σε κάποιο ζήτημα, χρειάζε-
ται πολύ χρόνο και ακόμα παραπάνω
χρειάζεται το προνόμιο να μπορεί να

σπαταλάει χρόνο. Πρέπει να πειραματι-
στεί με μη αποδοτικούς δρόμους, να
δοκιμάζει αδιέξοδα, να αφήσει χώρο
για τις αμφιβολίες και για τη βαρεμάρα
και να αφήσει τους μικρούς σπόρους
της ενόρασης να ωριμάσουν και να αν-
θίσουν. Αν δεν μπορείς να σπαταλήσεις
χρόνο, δεν θα βρεις ποτέ την αλήθεια».

Να η ευκαιρία να συλλογιστούμε
λιγάκι, αν χρειαζόμαστε πραγματικά
όλα αυτά τα αγαθά που ο κατανα-
λωτισμός μας ανάγκασε να πιστέ-
ψουμε, ότι θα μας κάνουν πιο ευτυ-
χισμένους. Η απόκτηση των αγαθών
μας δημιούργησε αρκετό στρες και
ακριβώς αυτό το στρες προκαλεί
ένα δεύτερο εχθρό στην υγείας μας-
μετά τον Κορονοϊό- που με τη σειρά
του επιφέρει ανίατες ασθένειες, κυ-
ρίως τον καρκίνο.

Ο Λεωνίδας Καστρινάκης, στο
βιβλίο του η «Ψυχοσωματική
Νοημοσύνη» αναφέρει στις σελ.
141 και 143 ότι

... «η ιατρική κοινότητα στην Ελλάδα
αντιμετώπιζε εξήντα χρόνια πριν 80%
οξείες παθολογικές καταστάσεις, όπως
π.χ. σκωληκοειδίτιδα και τραυματισμοί,
ενώ μόνο το 20% ήταν χρόνιες περι-
πτώσεις. Στις μέρες μας συμβαίνει το
αντίθετο, πάνω από το 80% αυτών που
επισκέπτονται ιατρεία και νοσοκομεία
πάσχουν από χρόνιες καταστάσεις και
λιγότερο από το 20% είναι οξέα περι-
στατικά...

Το χρόνιο στρες (distress) αποτελεί
τη γενεσιουργό αιτία των περισσοτέρων
παθολογικών καταστάσεων στο σύγ-
χρονο κόσμο, σύμφωνα με το Αμερικα-
νικό Ινστιτούτο για το Στρες... Κατανο-
ούμε λοιπόν το πώς σε βάθος χρόνου ο
τρόπος σκέψης μπορεί να αποτελέσει τη
γενεσιουργό αιτία μιας παθολογικής κα-
τάσταση στο σώμα» (Σελ. 155).

Ανάλογα με την ψυχική μας κατά-
σταση υπάρχει και η ανάλογη επί-
δραση στη σωματική μας υγεία.
Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να
το αμφισβητήσει σήμερα κανείς.
Άρα, αν αυτή η αναγκαστική καραν-
τίνα, η «βαρεμάρα» που ζούμε αυτό
τον καιρό, καταπολεμάει το στρες,
δρα σαν αποτελεσματικό ανακουφι-
στικό φάρμακο και ως προληπτική
ιατρική. Αυτός είναι ο λόγος που η
Ανακουφιστική Φροντίδα προσεγγί-
ζει   τους ασθενείς ολιστικά: ΣΩΜΑ

- ΨΥΧΗ και ΝΟΥ!
Σήμερα, σ’ αυτή τη δύσκολη δο-

κιμασία που περνάμε, αυτοί που
μάχονται στην πρώτη γραμμή
με τον αόρατο εχθρό χρειάζονται
υποστήριξη δίνοντάς τους κουράγιο
και δύναμη.

Οι εργαζόμενοι υγείας αξίζουν
όλο το θαυμασμό μας, διότι με προ-
σωπικές και κοινωνικές στερήσεις,
μακριά από τους αγαπημένους αν-
θρώπους και με κίνδυνο την ζωή
τους, παλεύουν για την  δική μας
ασφάλεια και προστασία.  Οφεί-
λουμε να τους το αναγνωρίσουμε,
να τους ενθαρρύνουμε και να τους
υποστηρίξουμε με το μόνο όπλο
που διαθέτουμε αυτή τη
στιγμή, ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΠΙΤΙ. Θα ξε-
περάσουμε αυτή την κρίση νέοι και
ηλικιωμένοι, μόνο ενωμένοι όλοι
μαζί θα βγούμε νωρίτερα από
αυτή την πανδημία νικητές.

Ζήτω κατανόηση και υπομονή
από τους ασθενείς, από τους εθε-
λοντές συνεργάτες, τα μέλη και τους
φίλους του Συλλόγου μας, μέχρι να
ισορροπήσουν τα πράγματα. Εάν
κάποιος νιώθει την ανάγκη για υπο-
στήριξη μπορεί να καλέσει το τηλ.
του Συλλόγου 6944210367.

Ωστόσο, δεν σας κρύβω ότι είμαι
περήφανη που ζω σε μια κοινωνία,
η οποία αγαπάει, σέβεται και υπολο-
γίζει τους αδύναμους και ηλικιωμέ-

νους, χωρίς να τους βλέπουμε βά-
ρος. Τώρα είναι η ώρα που χρει-
άζονται φροντίδα και βοήθεια απ’
όλους αυτούς που ακόμα μπορούν
να κυκλοφορούν, έστω για το για-
τρό, το φαρμακείο και το σουπερ-
μάρκετ. Οι δυνατοί πρέπει να δεί-
ξουν αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση,
υποστήριξη και αγάπη στους αδύ-
ναμους, με όποιο τρόπο μπορούν.

Αν μένουν στη γειτονιά σας μονα-
χικοί ή ηλικιωμένοι, τότε επικοινωνή-
στε μαζί τους τηλεφωνικά, εξηγήστε
τους ότι είστε πρόθυμοι να προσφέ-
ρετε και να βοηθήσετε. Ενδιαφερ-
θείτε, σας έχουν ανάγκη, αλλά δε θα
το ζητήσουν ποτέ. Λάβετε τα μέτρα
προστασίας που προτείνει η πολι-
τεία και τις αποστάσεις και βοηθή-
στε.

Η ευγνωμοσύνη τους, η αγάπη
τους, η χαρά τους και οι ευχές τους
θα είναι η ανταμοιβή σας.

Με το παρόν, σκοπός μου είναι
να δώσω θάρρος, κουράγιο, ελπίδα,
αισιοδοξία στην κοινωνία μας, μία
θαυμάσια κοινωνία που αξίζει να
ευημερεί.

* Η Ροσβίτα Μπαντουβά 
είναι πρόεδρος του συλλόγου

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ «Ζαχαρίας 

Κ. Μπαντουβάς» 
CRETAN PALLIATIVE CARE
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ΕΡΤ1
10:00 Επικοινωνία, 12:00 Ειδήσεις,
13:00 Συνδέσεις, 15:00 Ειδήσεις,
16:00 Covid 19: Συνεχής ενημέ-
ρωση, 17:30 Ειδήσεις, 18:00 Covid
19: Συνεχής ενημέρωση, 19:00 Ειδή-
σεις,  20:40 10, 22:00 Ο αχόρτα-
γος, 23:50 Ειδήσεις, 00:10 Fargo,
01:00 Ballers, 02:10 Ταξιδεύοντας
με τη Μάγια Τσόκλη Αγκόλα, 03:10
Fargo, 04:05 Ballers, 05:10 Σαν σή-
μερα τον 20ο αιώνα, 05:30 Από τις
έξι...

ΕΡΤ2
07:00 Molang, 07:20 Λουί, 07:30
Ο Μουκ, 07:50 Old Tom, 08:00 Η
Τίλι και οι φίλοι της, 08:35 Γάτος Σπι-
ρουνάτος, 09:00 Του κουτιού τα πα-
ραμύθια  Η ωραία και το τέρας,
09:30 Ο γύρος του κόσμου με 80 βι-
βλία, 10:00 Μαθαίνουμε στο σπίτι,
11:30 Ροζ Πάνθηρας, 12:30 Το
Κουτάλι, 13:00 Carousel, 13:30
1.000 χρώματα του Χρήστου, 14:00
Η χαρά και το Γκουντούν, 15:00 Στα
φτερά του έρωτα, 16:00 Έξι αδελ-
φές, 18:00 Ο Παράδεισος των κυ-
ριών,  19:45 Εντός Αττικής,  20:00
Η ζωή είναι στιγμές, 21:00 Η μοδί-
στρα, 22:00 Mr Selfridge,  23:00 Ο
δρόμος για τα “Ίρις”, 23:15 Fox-
catcher, 01:30 Την ημέρα που...,
02:20 Η ζωή είναι στιγμές, 03:20 Η
μοδίστρα, 04:15 Mr Selfridge,
05:15 Ο Παράδεισος των κυριών. 

STAR
06:30 Psych Psych, 07:30 Shop-
ping Star, 09:00 Στη φωλιά των Κου
Κου, 12:00 Αλήθειες με τη Ζήνα,
14:00 Ντετέκτιβ Μονκ, 15:00 Ειδή-
σεις, 15:50 Shopping Star, 17:30
Elif, 18:30 Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα, 18:40 Ο τροχός της τύχης,
19:50 Ειδήσεις, 21:00 MasterChef
4, 00:30 Luther, 01:45 MasterChef
4, 05:15 Human target Human tar-
get. 

ΣKAΪ
06:00 Σήμερα, 10:00 Αταίριαστοι,
11:55 Newsroom, 14:00 Ειδήσεις,
15:00 Καλό Μεσημεράκι, 17:00 Ει-
δήσεις στη νοηματική γλώσσα,
17:10 Εξελίξεις LIVE, 19:50 Ειδή-
σεις, 21:30 The Voice of Greece,
23:15 Η τελική μάχη, 01:15 Deadly
Women, 02:15 Το φάντασμα στο κέ-
λυφος, 04:00 Happy traveller,
04:45 Καλό Μεσημεράκι.

OPEN BEYOND
09:50 Ευτυχείτε, 13:00 Ειδήσεις,
14:00 Μεσημέρι Yes, 15:30 Θυρί-
δατηλεπώλησης, 15:45 Ο Καταφερ-
τζής, 17:45 Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα, 18:00 Open Ελλάδα,
19:30 Ειδήσεις, 21:00 Ο Μεξικανός
(The Mexican), 23:45 Λησταρχίνες
(Bandidas), 01:45 Criminal Minds,
03:45 Άπιστη (Unfaithful), 05:30
Ώρα Ελλάδος.

MEGA
09:00 Mega Mag, 11:20 Γυμνα-
στική από σπίτι, 11:50 Ντόλτσε Βίτα,
13:00 Ειδήσεις, 14:00 Η Νταντά,
14:30 Μαρία η άσχημη, 15:20 Sin-
gles, 16:20 Καιρός για αγρότες,
16:30 Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα,  16:40 Live News, 18:45

Δύο ξένοι, 19:45 Ειδήσεις,  20:50
Στο Παρά Πέντε, 22:00 Πενήντα Πε-
νήντα, 23:00 Μαύρα μεσάνυχτα,
00:00 Ο Κατάδικος (Felon), 02:10
Επιφάνεια, 03:10 Είμαστε στον
αέρα, 04:10 Ο Πέτρος και τα κορί-
τσια του, 05:10 Παράλληλοι δρόμοι,
05:50 Κοινωνία ώρα Μega.

ALPHA
06:00 Θυρίδα τηλεπώλησης, 06:30
Παπιοπεριπέτειες, 07:30 Fancy
Nancy Clancy, 08:00 Happy Day
στον Alpha, 10:30 Εκτός γραμμής
στον Alpha, 12:15 Ειδήσεις, 13:00
Ελένη, 15:30 Kitchen Lab, 16:30
Μένουμε Alpha, 17:30 Ειδήσεις στη
νοηματική γλώσσα, 17:40 Deal,
19:00 Ειδήσεις, 20:00 Οι Εξελίξεις
για τον κοροναϊό, 21:00 Μην αχίζεις
τη μουρμούρα, 21:50 Το σόι σου,
22:45 Η έκτη αίσθηση, 01:00 The
Rookie, 02:00 Αληθινοί έρωτες,
03:00 Οι Ιστορίες του Αστυνόμου
Μπέκα,  04:15 Θυρίδα τηλεπώλη-
σης, 04:45 Deal, 05:30 Βελούδο
απο μετάξι.

ΑΝΤ1
06:00 Καλημέρα Ελλάδα, 10:00 Το
Πρωινό, 13:00 Ειδήσεις, 14:00
Κωνσταντίνου και Ελένηα, 15:00
Ρουκ Ζουκ, 16:00 Ειδήσεις στη νοη-
ματική γλώσσα, 16:15 Εγκλήματα,
17:15 Still Standing, 18:45 Ειδήσεις,
21:00 Γοργόνες και μάγκες, 23:00
Άγριες μέλισσες, 00:00 Special Re-
port, 01:15 Το δόλωμα, 03:15 Έρω-
τας, 05:00 Ιδιαιτέρα για κλάματα.

CRETA CHANNEL
07:00 Life & health, 08:00 On Air,
10:30 Beauty Box by Oasis Med,
11:00 On Air, 14:00 Ίασις,  15:00
On Air, 16:00 Μαραθώνιος Creta,
19:00 On Air, 19:30 Μαραθώνιος
Creta, 21:30 On Air, 00:00 Life &
health, 00:00 Μαραθώνιος Creta,
05:30 On Air.

ΚΡΗΤΗ TV
06:00 Aστυνόμος Σαΐνης, 06:30
Ubos, 07:00 Gormiti, 07:30 Sissi η
μικρή πριγκίπισσα, 08:00 Πάνω από
όλα η υγεία μας, 09:30 Παιδική ται-
νία, 11:00 Γάμος με τα όλα του
12:00 Ιδεν Αστεα, 13:00 Πας μαγει-
ρεύοντας, 14:00 Βake my day,
14:30 Eιδήσεις, 15:00 Καλό μεση-
μέρι, 17:30 Hit the road, 18:00
Κρήτη σήμερα, 19:20 Μπρούσκο,
20:30 Ειδήσεις, 21:50 Η Κρήτη θυ-
μάται, 22:50 Κρήτες καλλιτέχνες,
01:00 Καλό μεσημέρι, 03:15 Κρήτη
σήμερα, 04:30 Ειδήσεις, 05:30
Μπρούσκο.

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
05:30 Nομοί της Ελλάδας, 06:30
Ειδήσεις, 08:00 Στο κόκκινο, 09:00
Delfy, 10:00 Action Man, 10:30
Little shego,11:00 Τηλεπωλήσεις,
14:00 Mama Mia, 15:00 Ειδήσεις,
16:00 Στο Κόκκινο,17:00 Mama
Mia 18:00 Ειδήσεις, 19:00 Mod-
ern Family, 20:30 Ειδήσεις, 22:00
Ιδέα κρητική, 22:30 Τα μυστικά της
Αρχαίας Αιγύπτου, 23:30 Modern
Family, 00:10 Wire in the blood,
01:00 Ζώδια και συμβουλές,
01:30 Casanova, 03:30 Modern
Family, 04:30 Wire in the blood.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Π
όσο πιθανόν είναι
άτομα με καλούς
μηχανισμούς δια-
χείρισης να εμφανί-
σουν διαταραχές

λόγω της παρατεταμένης απομό-
νωσης και καραντίνας; Τι ανησυχεί
τους ειδικούς για την επόμενη
ημέρα; Πόσο αυξημένη είναι η
ευαλωτότητα σε μία κλινική με ιδι-
αιτερότητες όπως είναι η Ψυχια-
τρική; Είναι υγειονομικές βόμβες
ασθενείς που δεν συνεργάζονται
και δεν ελέγχονται φαρμακευτικά;
Εν μέσω πανδημίας στην Ψυχια-
τρική Ενηλίκων του ΠΑΓΝΗ γίνεται
το αδιαχώρητο. Ενδεικτικά χθες η
πληρότητα είχε εκτοξευτεί στο
130%. Το προσωπικό καταβάλλει
υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε
να διαχειριστεί τα αυξημένα περι-
στατικά με ασφάλεια. Είναι εφικτό
αυτό; Ποιες ενέργειες επιβάλλεται
να γίνουν; Σε τι εξυπηρετούν τα αι-
τήματα για την λειτουργία
hotline επικοινωνίας με τους ασθε-
νείς και χορήγησης patchesνικο-
τίνης; Τι απαντά το ιατρικό προσω-
πικό της κλινικής σε ερωτήσεις που
έθεσε η «Π»;

-Πώς διαχειρίζεστε τα αυξημένα
περιστατικά και τις εισαγωγές στην
κλινική υπό το φόβο πάντα μετά-
δοσης του ιού; Ποια μέτρα ασφα-
λείας λαμβάνονται;

«Την  παρούσα περίοδο του Co-
vid-19 ,αν και η συντριπτική πλει-
οψηφία των κλινικών στα νοσοκο-
μεία του Ηρακλείου έχει πολύ
μικρή πληρότητα σε κλίνες, η Ψυ-
χιατρική είναι διαρκώς ΥΠΕΡΠΛΗ-
ΡΗΣ. Δεδομένων των ειδικών θεμά-
των στην κλινική (πολύ
περιορισμένος χώρος - μεγάλος
αριθμός ασθενών- ασθενείς με
κακή ατομική υγιεινή- δύσκολοι να
οριοθετηθούν λόγω των παθήσεων
τους- κάπνισμα εντός της κλινικής
που αποδεδειγμένα αυξάνει την
ευαλωτότητα στον ιό- έχουμε ανη-
συχήσει και ακολουθούνται πιστά
οι οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Επιτρο-
πής Λοιμώξεων του νοσοκομείου
(που ισχύουν για όλες τις κλινικές).
Πιο συγκεκριμένα : 1)απαγόρευση
επισκεπτηρίου, 2)χρήση μάσκας
από το υγειονομικό προσωπικό δε-

δομένου ότι είναι πρακτικά αδύ-
νατο να επιβληθεί η μάσκα στους
ασθενείς, 3)συχνό πλύσιμο χεριών
προσωπικού και ασθενών, 4) απα-
γόρευση αδειών εξόδου σε ασθε-
νείς, 5) προσεκτική θερμομέτρηση
ασθενών προ της εισαγωγής , 6)σε
περίπτωση πυρετού -σε υπό εισα-
γωγή ασθενή ή σε νοσηλευόμενο,
ΑΜΕΣΗ επικοινωνία με παθολό-
γους και αυστηρή τήρηση οδη-
γιών, 6) έγινε εντοπισμός ασθενών
υψηλού κινδύνου για επιθετική, ετε-
ροκαταστροφική  ή αυτοκτονική
συμπεριφορά , και τηλεφωνικές συ-
νεδρίες με αυτούς, έλεγχος για
συμμόρφωση με φαρμακευτική
αγωγή,  7)αίτημα στην ΥΠΕ για δη-
μιουργία hotline για επικοινωνία
ασθενών με ψυχικές παθήσεις που
λόγω της διακοπής των εξωτερικών
ιατρείων και της λειτουργίας των κι-
νητών Μονάδων ΠΑΓΝΗ και Λασι-
θίου δεν έχουν προσβασιμότητα
στους θεράποντες τους( δεν έχει
λειτουργήσει ακόμη), *)αίτημα στο
νοσοκομείο για χορήγηση patches
νικοτίνης για τους ασθενείς μας που
καπνίζουν προκειμένου να γίνεται
διακοπή του καπνίσματος κατά την
εισαγωγή στην Ψυχ/κη Κλινική (δεν
έχει ικανοποιηθεί προς το παρόν)»

-Πόσο ανησυχείτε για την
έξαρση των περιστατικών αρμο-
διότητας σας διαρκούσης της παν-
δημίας και της κοινωνικής απομό-
νωσης; Πόσο επηρεάζει η όλη
κατάσταση ήδη πάσχοντες ή πώς
μπορεί το στρες, ο φόβος, το κλεί-
σιμο στο σπίτι και η αναγκαστική
αποξένωση να «πυροδοτήσουν»
καταστάσεις που χρήζουν ιατρικής

βοήθειας; 
«Την περίοδο που διανύουμε

έχουν διακοπεί τα εξωτερικά ια-
τρεία. Οι πλέον ευπαθείς ομάδες
για εμφάνιση σοβαρής και επικίν-
δυνης ψυχοπαθολογίας είναι (1)
ασθενείς με σοβαρές ψυχικές πα-
θήσεις (κυρίως ψυχώσεις) και ιστο-
ρικό βίας, επιθετικότητας, ετεροκα-
ταστροφικότητας ή αυτοκτονικές
συμπεριφορές. (2) ηλικιωμένοι,
που μένουν μόνοι τους χωρίς  σύν-
τροφο και με μειωμένες κοινωνικές
επαφές ,(3) οικογένειες που υπάρ-
χει ενδοοικογενειακή βία πιθανά να

επιταθεί . Ο υπόλοιπος γενικός πλη-
θυσμός με πιο ήπια αγχώδη ή κα-
ταθλιπτικά συμπτώματα δεν αντιμε-
τωπίζει τόσο μεγάλο κίνδυνο και
προβλέπεται ότι αν όντως αυτή η
κατάσταση διαρκέσει 1-2 μήνες
ακόμη (βραχύχρονο στρες) θα
επανέλθει στο φυσιολογικό μετά
την περίοδο αυτή.» 

-Τι είναι αυτό που σας ανησυ-
χεί περισσότερο για την επό-
μενη ημέρα; 

«Κυρίως οι ευπαθείς ομάδες
όπως προαναφέρεται. Αν το διά-
στημα της απομόνωσης/ καραντί-

νας διαρκέσει πολλούς μήνες, τότε
μιλάμε για χρόνιο στρες οπότε τα
πράγματα είναι διαφορετικά. Τότε
μπορεί άτομα μη ευπαθή,  με κα-
λούς μηχανισμούς διαχείρισης
στρες να εμφανίσουν επίσης σοβα-
ρότερες ψυχικές διαταραχές.»

-Πολλοί άνθρωποι, κυρίως ηλι-
κιωμένοι, με σοβαρά προβλήματα
υγείας, αυτή την περίοδο είναι
αναγκασμένοι να ζουν μόνοι τους
στο σπίτι. Η κατάθλιψη καραδοκεί
(για όλους μας πιθανότατα). Αν
έπρεπε να δώσετε μία συμβουλή,
ποια θα ήταν αυτή;

«Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν ευ-
παθή ομάδα. Θα πρότεινα να βγαίνουν
για μια ήπια άσκηση σε χώρους χωρίς
πολυκοσμία καθημερινά, να έχουν τα-
κτική επικοινωνία με συγγενείς/γείτο-
νες/ φίλους έστω και τηλεφωνικά τα-
κτικά, να τηρήσουν τη ρουτίνα τους
για τα  γεύματα και τον ύπνο τους, να
επικοινωνήσουν με ειδικούς υγείας (οι-
κογενειακοί ιατροί, πρόγραμμα βοή-
θεια στο σπίτι, ή γραμμές βοήθειας),
αν δεν νιώθουν καλά ψυχολογικά. Τέ-
τοια άτομα μπορεί να ωφεληθούν από
το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και με
κατ’ οίκον επισκέψεις σε τακτική

βάση.»
-Ξέρουμε σοβαρά ψυχιατρικά

περιστατικά κατά τα οποία οι
ασθενείς δεν συνεργάζονται, περι-
φέρονται στους δρόμους, δεν ξέ-
ρουν τι σημαίνει κοροναϊός, τι
κινδύνους διατρέχουν και πόσο
επικίνδυνοι καθίστανται και οι
ίδιοι για τη μετάδοση του. 

-«Αυτό είναι αλήθεια. Τέτοιοι
ασθενείς, ειδικά αν δε ρυθμίζονται
επαρκώς, μπορούν να αποτελέ-
σουν  υγειονομική βόμβα  στην
Κοινότητα: να κολλήσουν οι ίδιοι
(έχουν κακή υγιεινή, κακή δια-
τροφή, καπνίζουν σε μεγάλο πο-
σοστό, κάποιοι κάνουν χρήση
κάνναβης, αλκοόλ και άλλων ου-
σιών, έχουν συνοσηρότητες π.χ.
καρδιαγγειακά νοσήματα, και δεν
ακολουθούν ιατρικές οδηγίες για
φάρμακα και παρακολούθηση) ,
να μην το καταλάβουν (δε θερμο-
μετρούνται,) άρα και να μη ζητή-
σουν βοήθεια εγκαίρως και βέ-
βαια έχοντας συμπεριφορές μην
οριοθετημένες (περιφέρονται
στους δρόμους, δεν τηρούν απο-
στάσεις ασφαλείας από τους γύρω
τους, ακουμπούν παντού, δεν πλέ-
νουν χέρια, χρησιμοποιούν αντι-
κείμενα που μπορεί να έχουν χρη-
σιμοποιηθεί από άλλους π.χ.
αποτσίγαρα, ποτήρια κ.λ.π.) να το
μεταδώσουν και σε πολλούς άλ-
λους.

Για αυτούς κυρίως τους
λόγους αγωνιούμε και κάνουμε τις πα-
ρεμβάσεις που προαναφέρθηκαν και
έχουμε ζητήσει και τα patches και το
hotline που ελπίζουμε να γίνουν το
συντομότερο!»

ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ

Οι ψυχιατρικοί ασθενείς μπορούν 
να αποτελέσουν υγειονομική βόμβα

Κρίσιμο 
θέμα για
την πανδημία 
η περίθαλψη
των ψυχια-
τρικών 
ασθενών

Σε συλλογή υπογραφών, προκειμένου να
έχουν όλοι οι φοιτητές πρόσβαση στα συγ-
γράμματα, προχωρούν πανεπιστημιακοί της
χώρας. Στο κείμενο που υπογράφουν αναφέ-
ρονται τα εξής:“Οι φοιτητές χρειάζονται άμεσα
τα βιβλία τους, οι εκδότες είναι πρόθυμοι να τα
στείλουν επωμιζόμενοι οι ίδιοι την οικονομική
επιβάρυνση, όμως το Υπουργείο Παιδείας κω-
λυσιεργεί!

Βασικός πυλώνας της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας είναι το βιβλίο και δη το έντυπο βιβλίο�
στηρίζει τον δάσκαλο, όντας απαραίτητο στοι-
χείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Άλλωστε,
όλες οι σχετικές επιστημονικές έρευνες επιβε-
βαιώνουν ότι το έντυπο βιβλίο έχει πολύ καλύ-
τερα αποτελέσματα από το ηλεκτρονικό ως
προς την κατανόηση.

Από την καθημερινή επαφή μου με τους φοι-

τητές αντιλαμβάνομαι την ολοένα και αυξανό-
μενη ανησυχία τους σχετικά με τα διδακτικά
συγγράμματα του τρέχοντος εξαμήνου. Ο Σύλ-
λογος Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων (ΣΕΕΒΙ)
έχει ήδη ενημερώσει τον υφυπουργό Παιδείας
κ. Διγαλάκη σχετικά με την πρόθεση των εκδο-
τών να παραδώσουν τα συγγράμματα κατ’ οί-
κον στους φοιτητές μέσω εταιρειών ταχυμετα-
φορών – με οικονομική επιβάρυνση των ίδιων
των εκδοτών. Μάλιστα, έχουν ήδη γίνει όλες οι
απαραίτητες συνεννοήσεις και στη δυναμική
των αποστολών είναι έτοιμες να συμμετάσχουν
οι εταιρείες ταχυμεταφοράς Γενική Ταχυδρο-
μική, ACS, Speedex, ΕΛΤΑ courier, Turnaround,
Easy mail, Courier center, Speedcourier, Beat,
κ.ά.) καθώς και εταιρείες Logistics (Δίας, Βεϊνό-
γλου κ.ά.).

Ωστόσο, ο κ. Διγαλάκης χθες είπε ότι δεν προ-

φταίνουν οι εταιρείες courier να παραδώσουν
τα βιβλία! Κι όμως, οι εκδότες είναι σε πλήρη
ετοιμότητα και εγγυώνται ότι η παράδοση των
συγγραμμάτων κατ’ οίκον είναι εφικτή για
όλους τους φοιτητές!

Αναφορικά δε με την ηλεκτρονική πρόσβαση
σε εκπαιδευτικό υλικό, αυτή προς το παρόν δεν
υφίσταται καν ως επιλογή. Για να μπορέσουμε
στον ελληνικό χώρο να κινηθούμε ψηφιακά
(χωρίς έντυπα συγγράμματα), θα πρέπει
πρώτα να δημιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο
(νομικό και θεσμικό), που να προστατεύει το
υλικό που θα αναρτάται, προκειμένου να προ-
στατευθούν τα δικαιώματα συγγραφέων και εκ-
δοτών (αλλά και μεταφραστών, εικονογράφων
κλπ.). Χρειάζεται μακρόχρονη διαβούλευση
γύρω από πολλά και σύνθετα ερωτήματα: π.χ.
τι μέτρα προστασίας θα έχει η πλατφόρμα, τι

κυρώσεις θα έχει όποιος «χακάρει» / παραβιά-
σει τα συστήματα, ποια θα είναι η αμοιβή των
παραγωγών του βιβλίου, ποιος και πώς θα το
κοστολογεί κλπ. Μια τέτοια συζήτηση θα πρέπει
να γίνει οργανωμένα, με πλάνο και χρονοδιά-
γραμμα – και όχι πρόχειρα και εσπευσμένα,
υπό την πίεση του εξαμήνου που έχει φτάσει
ήδη στη μέση του. Άλλωστε, διακυβεύονται
γραμμικά και πνευματικά δικαιώματα εκδοτών
και συγγραφέων.

Υπογράφουμε το παρόν καλώντας το Υπουρ-
γείο Παιδείας να μη χρονοτριβεί άλλο. Η δια-
νομή μπορεί να ξεκινήσει στις 22 Απριλίου. Το
μόνο που μένει είναι η σχετική υπουργική από-
φαση – έγκριση… Καλούμε το Υπουργείο Παι-
δείας να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και,
κινούμενο με γνώμονα τη λογική, να δώσει το
πράσινο φως στους εκδότες να ξεκινήσουν.

Συλλογή υπογραφών για πρόσβαση στα συγγράμματα

Η ανακουφιστική φροντίδα, ο κοροναϊός και η προληπτική ιατρική

Της Ροσβίτας
Μπαντουβά*
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Διαμαρτυρία έξω 
από το ΠΑΓΝΗ

Σε συμβολική διαμαρτυρία στην πύλη του νοσοκομείου
προχωρεί σήμερα στις 12 το Σωματείο Εργαζομένων του
ΠΑΓΝΗ, διεκδικώντας μόνιμες προσλήψεις προσωπικού,
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστα-
σίας, όπως αναφέρει:

Στη σχετική ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρει:
“Για την αντιμετώπιση της επιδημίας χρειάζεται να προ-

χωρήσει άμεσα η επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας
και, μαζί με το προσωπικό τους, να τεθούν σε πλήρη κρα-
τικό έλεγχο καθώς και η ένταξη υποχρεωτικά των αυτοα-
πασχολούμενων γιατρών στο σχέδιο ενίσχυσης των δημό-
σιων νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας. 

Ως μαχόμενοι υγειονομικοί θα συνεχίσουμε να προσφέ-
ρουμε με την ίδια αυταπάρνηση όπως πάντα. Δεν μπο-
ρούμε όμως να θυσιάζουμε εαυτούς στη λογική του "εφι-
κτού" ή του οικονομικά αποδεκτού! Καλούμε κάθε
αρμόδια Αρχή, ώστε στον 21ο αιώνα να μη θρηνήσουμε
τα θύματα προηγούμενων αιώνων, να μη θεωρούμε την
ασθένεια "κατάρα" και "αόρατο εχθρό". 

Δεν υποχωρούμε στη μάχη για δημόσια, δωρεάν Υγεία
για όλο το λαό, με βάση τις πραγματικές ανάγκες και αξιο-
ποιώντας όλες τις δυνατότητες που μας προσφέρει η πρό-
οδος της επιστήμης ως τώρα”.

Τα δικαιώματά μας δεν μπαίνουν σε κα-
ραντίνα

Από την πλευρά του ο συντονισμός  Πρωτοβάθμιων Σω-
ματείων Ηρακλείου μεταξύ άλλων επισημαίνει:

“Η πανδημία του κοροναϊού ανέδειξε την τεράστια ση-
μασία που έχει για τον λαό η ύπαρξη ενός αποκλειστικά
δημόσιου, υψηλού επιπέδου συστήματος υγείας. Ένα σύ-
στημα υγείας που οι κυβερνήσεις των προηγούμενων χρό-
νων, ιδιαίτερα στα χρόνια των μνημονίων, υποβάθμισαν
και υπονόμευσαν υπέρ των μεγάλων ιδιωτικών συγκροτη-
μάτων της περίθαλψης”.

Συμβολική κινητοποίηση από το Σωματείο 
Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ

Φως στο μυστήριο του κοροναϊού θα μπορούσε
να ρίξει το  γενετικό προφίλ του ασθενούς σε συν-
δυασμό με το γονιδιωματικό προφίλ του ιού. Τα
παραπάνω ευθύνονται  σε ένα μεγάλο ποσοστό για
τις τεράστιες διαφορές που παρατηρούνται στα κλι-
νικά συμπτώματα από άνθρωπο σε άνθρωπο,
εκτιμά  ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευ-
νας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, καθηγητής Γενε-
τικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γε-
νεύης και Διευθυντής στο Κέντρο Γονιδιωματικής
«Health 2030» Εμμανουήλ  Δερμιτζάκης. 

«Αυτό δεν το λέμε τυχαία, καθώς είναι γνωστό
ως φαινόμενο από τις ηπατίτιδες, το  AIDS και
πολλά άλλα λοιμώδη νοσήματα. Είμαι πεπεισμένος
ότι το ίδιο θα δούμε και με τον  COVID-19» δηλώνει
ο καθηγητής και επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να
γίνουν σύντομα γενετικές μελέτες,  ώστε οι επιστή-
μονες να βρουν τις γενετικά ευπαθείς ομάδες, οι
οποίες παρόλο που δεν έχουν υποκείμενα νοσή-
ματα, παρουσιάζουν αρνητική εξέλιξη της νόσου». 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες διαφορετικότητας
μεταξύ των ασθενών, όπως για παράδειγμα το αρ-
χικό ιικό φορτίο που καθορίζει το χρόνο που έχει το
ανοσοποιητικό μας σύστημα να αντιδράσει, μέχρι
να εξελιχθούν πλήρως τα συμπτώματα, αναφέρει ο
κ. Δερμιτζάκης. 

Σχετικά με τα σενάρια της επόμενης μέρας, λέει
ότι είναι δύσκολο να προβλέψει κάποιος το μέλλον,
τονίζοντας όμως ότι  η Ελλάδα πάει πολύ
καλά.«Εφόσον υπάρξει σοβαρή μείωση κρουσμά-
των και θανάτων, τότε θα συζητήσουμε για χαλά-
ρωση των μέτρων. Από τοΝ Μάιο πιστεύω ότι θα

αρχίσουν να χαλαρώνουν τα μέτρα, αλλά σταδιακά
και με μία στρατηγική προτεραιότητας». Πιστεύω
ότι  τον Ιούλιο θα μπορέσει ο κόσμος πιο άνετα να
πάει στις θάλασσες, και ίσως και να ταξιδέψει στα
νησιά. Αλλά όλα αυτά ,εάν η εξέλιξη είναι αυτή που
βλέπουμε τώρα, δηλώνει ο διακεκριμένος γενετι-
στής. 

Η επάρκεια των πιο γρήγορων τεστ είναι ένα με-
γάλο ερώτημα, γιατί υπάρχει  μεγάλος ανταγωνι-
σμός παγκοσμίως και πολύ μικρή διαθεσιμότητα.
Αλλά σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση, όπου δεν
έχουμε διαθεσιμότητα  γρήγορων τεστ, υπάρχουν
και η τεχνογνωσία και οι υποδομές στην Ελλάδα,
τόσο στα διαγνωστικά όσο και στα ερευνητικά
εργαστήρια, για να μπορέσουν να καλύψουν
αυτή την ανάγκη , τονίζει μεταξύ άλλων, ο
πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας
Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Όσον αφορά
τον τρόπο μετάδοσης, για τον οποίο συνεχώς
προκύπτουν νέα δεδομένα, ο καθηγητής γενε-
τικής αναφέρει, ότι ο τρόπος που μεταφέρεται
ο ιός στον αέρα είναι κάτι υπό διερεύνηση και οι
μελέτες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εί-
ναι πρώιμες, για να οδηγήσουν σε τελικές αποφά-
σεις και οδηγίες προς το κοινό. Όπως επίσης και για
το θέμα της ανοσίας, εξηγεί ότι είναι  πολύ νωρίς να
μιλήσουν οι επιστήμονες για αυτό: «Θα είναι ένα
σημαντικό μέρος των ερευνών τους επόμενους μή-
νες, γιατί τα επίπεδα ανοσίας σε ατομικό επίπεδο,
αλλά και στον πληθυσμό θα καθορίσουν τη στρα-
τηγική αντιμετώπισης του ιού μέχρι να βρεθεί κά-
ποιο φάρμακο, ή εμβόλιο.

ΕΜΜ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ:

Καθοριστικό το γενετικό προφίλ του ασθενούς
Τα γρήγορα μέτρα απέδωσαν καρπούς

Η Ελλάδα πήρε γρή-
γορα μέτρα για την αν-
τιμετώπιση της πανδη-
μίας του κοροναϊού και
τα καλά αποτελέσματα
αποτυπώνονται με νού-
μερα.

Τα στοιχεία λοιπόν
δείχνουν ότι η Ελλάδα
το χρονικό διάστημα
από 26 Φεβρουαρίου
έως 5 Απριλίου είχε κα-
ταγεγραμμένα 1.735
κρούσματα. Το Βέλγιο
με πληθυσμό 11 εκατ.
19.691 κρούσματα η
Ολλανδία με πληθυσμό
17 εκατ. 17.851 κρού-
σματα  και η Πορτογα-
λία με πληθυσμό λίγο
μικρότερο από την Ελ-
λάδα 11.278 κρού-
σματα.

Ο αριθμός των
θυμάτων

Αναφορικά με τα θύ-
ματα του Covid-19 το
διάστημα 6 Μαρτίου
έως 5 Απριλίου η Ελ-
λάδα είχε 73, η Πορτο-
γαλία 295, το Βέλγιο 1.447 και η Ολλανδία
1.776.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν σε όλους τους τό-

νους ότι τα μέτρα στη χώρα μας πρέπει να συ-
νεχιστούν, γιατί μπορεί πολύ σύντομα η εικόνα
να αλλάξει.

“Μπήκε φρένο”, αλλά χρειάζεται να επιμείνουμε τώρα στα μέτρα
Η επανάκαμψη πρέπει να γίνει με προ-

σεκτικά βήματα και σχεδιασμό, δεν είναι,
όμως, της παρούσης. Το παραπάνω τό-
νισε χθες ο λοιμωξιολόγος, κ. Σωτήρης
Τσιόδρας, ο οποίος σημείωσε, ωστόσο,
ότι φαίνεται να επιβραδύνεται ο ρυθμός
αύξησης των κρουσμάτων και των θανά-
των και στην Ελλάδα το επίπεδο της θνη-
σιμότητας είναι ευνοϊκό. “Μπήκε φρένο”,
είπε χαρακτηριστικά.

«Ο ιός έχει δημιουργήσει φόβο. Πρέπει
να ανταποκρινόμαστε συνεχώς σε αυτό
που βλέπουμε. Απαιτείται συμμόρφωση
με τα μέτρα», ανέφερε και επεσήμανε πως
δεν πρέπει να υπάρχει ακόμα εφησυχα-
σμός. «Πρέπει όλοι να δείξουμε κουρά-
γιο”, είπε.

Χθες ανακοίνωσε 20 νέα κρούσματα,
συνολικά 1.755 καταγεγραμμένους ασθε-
νείς και  έξι θανάτους, φθάνοντας του 79

συνολικά. Πάνω από 1.289.000 κρού-
σματα έχουν σημειωθεί παγκοσμίως με τις
ΗΠΑ να ξεπερνούν τα 337.000 κρού-
σματα και τους 9.000 νεκρούς.

Το 45% των περιπτώσεων έχει σημει-

ωθεί στην Ιταλία και την Ισπανία, όπως
σημείωσε ο κ. Τσιόδρας, ενώ προσέθεσε
πως στη Γαλλία οι περισσότεροι θάνατοι
έχουν καταγραφεί σε γηροκομεία.

Τα 361 κρούσματα από τα 1.755 στη

χώρα μας συνδέονται με ταξίδι στο εξω-
τερικό. Συνολικά, έχουν διενεργηθεί
26.193 εργαστηριακοί έλεγχοι. 90 άνθρω-
ποι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. 

Το 79% των νοσούντων είναι άνδρες,

ενώ το 71% των θανόντων είχε κάποιο
υποκείμενο νόσημα ή/και ήταν μεγάλης
ηλικίας. Από τους 79 νεκρούς οι 23 ήταν
γυναίκες. Η μέση ηλικία των θυμάτων εί-
ναι τα 73 έτη.

Ο κ. Τσιόδρας στη συνέχεια θέλησε να
τοποθετηθεί για τις περιπτώσεις νέων που
νόσησαν σοβαρά ή/και κατέληξαν. «Είναι
ένας ιός που δεν έχουμε ανοσία και οι νέοι
νοσούν», είπε.

Στην Ιταλία, όπως είπε για παράδειγμα,
οι νέοι που νοσούν είναι ηλικίας 19 ετών
και άνω, ενώ στις ΗΠΑ οι νεότερες ηλικίες
νοσούντων είναι 20-44 ετών.

Στην Ελλάδα, ο κ. Τσιόδρας είπε ότι οι
ηλικίες των νοσούντων κυμαίνονται από
τα 40 έως τα 64 έτη. Σχετικά με την παθο-
γένεια της νόσου, μίλησε, επίσης, ο καθη-
γητής τονίζοντας πως σε πολλές περιπτώ-
σεις θανάτων νέων ευθύνονται τα γονίδια.

Κάποιες μελέτες έδειξαν πώς ειδικά γο-
νίδια, όπως εκείνο του υποδοχέα, στα
οποία έχουν συμβεί κάποιες παραλλαγές,
καταστούν ευκολότερη την είσοδο του ιού
στον οργανισμό.

«Ένα πολύ αντιδραστικό ανοσοποιητικό
μπορεί να οδηγήσει σε μια μαζική καται-
γίδα φλεγμονής που μπορεί να κατακλύ-
σει τον πνεύμονα», είπε ο κ. Τσιόδρας.
Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις οι νέοι δεν
παίρνουν μέτρα προφύλαξης γιατί φο-
βούνται λιγότερο.

Τέλος, ανακοίνωσε πως έχουν δοθεί ει-
δικές οδηγίες για αιματολογικούς και ογ-
κολογικούς ασθενείς και ειδικά μέτρα για
τα αποθέματα αίματος.

Ειδική αναφορά έκανε στον Ανδρέα,
από την Κρήτη, αλλά και το Σάββα, από
τη Βόρειο Ελλάδα, που προχώρησαν σε
δωρεά μυελού των οστών.  

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Υποψία... χαμόγελου για τον Μάιο
Μία υποψία

χαμόγελου
αρχίζει να
φ α ί ν ε τ α ι

στα πρόσωπα των μελών της
κυβέρνησης που αφήνουν με
δηλώσεις τους μία χαραμάδα
ελπίδας ότι αφού περάσουμε
τον δύσκολο Απρίλιο, ο Μάιος
θα είναι πιο χαλαρός, όσο
αφορά στα περιοριστικά μέ-
τρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, κ. Στέλιος Πέτσας, είπε
χθες ότι  «μένοντας σπίτι τον
Απρίλιο, είναι στο χέρι μας τον
Μάιο να χαρούμε τα πρώτα
αποτελέσματα της υπεύθυνης
στάσης μας. 

“Ο Απρίλιος, όπως θα έλεγε
ο Λέοναρντ Κοέν, είναι η δική
μας χαραμάδα που θα αφήσει
να περάσει το φώς.

Και το στοίχημα, τότε, θα εί-
ναι πώς θα διαχειριστούμε την
επιστροφή στην ομαλότητα,
χωρίς λάθη, που θα γκρέμιζαν
όσα με τόσο κόπο χτίσαμε από
την αρχή της πανδημίας”,
είπε.

Ανέφερε ότι είναι πολύ νω-
ρίς αυτή τη στιγμή για να προ-
βλέψουμε πότε θα αρχίσει η
κάθοδος στην καμπύλη δια-
σποράς του κοροναϊού στη
χώρα μας. 

«Λαμβάνουμε έγκαιρα προ-
ληπτικά μέτρα ακολουθώντας
τις συμβουλές των ειδικών, για
να επεκτείνουμε σε βάθος
χρόνου την κορύφωση της
καμπύλης για να μπορέσει το
Εθνική Σύστημα Υγείας να πε-
ριθάλψει όσους θα έχουν
ανάγκη. Αυτόν τον αγώνα δί-
νουμε για να κερδίσουμε
χρόνο και ελπίζουμε ότι μέρα

με τη μέρα κερδίζεται, αρκεί
να μην εφησυχάσουμε», τό-
νισε. 

Επ' αυτού έδωσε στη δημο-
σιότητα πίνακα με τις καμπύ-
λες κρουσμάτων και θυμάτων
που δείχνει ότι η Ελλάδα τα
έχει πάει καλύτερα από άλλες
χώρες. 

“Αν χαλαρώσουμε θα το
πληρώσουμε, κι αυτό θα αδι-
κήσει τη μεγάλη προσπάθεια
που κάναμε”, τόνισε.

Αναφορικά με την πρόταση
της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
να λειτουργήσουν κεκλεισμέ-
νων των θυρών οι εκκλησίες τη
Μεγάλη Εβδομάδα, τόνισε ότι
το μελετά η κυβέρνηση, όμως
υπήρξαν περιστατικά στην
Αγία Βαρβάρα και στην Αγία
Τριάδα της Πάτρας, που δημι-
ούργησαν προβληματισμό. 

Επεσήμανε ότι εντείνονται
τα μέτρα και στις δομές φιλο-
ξενίας, κατασκευάζονται χώ-
ροι απομόνωσης και περιορί-
ζονται οι έξοδοι

Αναφορικά με τα μέτρα
στήριξης που έχει ανακοινώσει
η κυβέρνηση για τους πληγέν-
τες, στα μέσα της Μεγάλης
Εβδομάδας θα αρχίσει η κατα-
βολή της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού των 800 ευρώ, ενώ τις
ίδιες ημέρες θα καταβληθεί το
έκτακτο «δώρο Πάσχα» σε
όσους βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή της μάχης για τον κο-
ρονοϊό, αλλά και η προκατα-
βολή 400 από τα 600 ευρώ
στους επιστημονικούς κλά-
δους. Από την Παρασκευή θα
αρχίσει και η υποβολή αιτή-
σεων από επιχειρήσεις για την
επιστρεπτέα προκαταβολή. 

Oπως τόνισε ο κυβερνητικός

εκπρόσωπος, ύστερα από ει-
δική μελέτη προχωρά ο ανα-
σχεδιασμός της πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας σε δύο
άξονες, ο πρώτος αφορά τη
δημιουργία κέντρων υγείας
στον αστικό ιστό μεγάλων πό-
λεων, Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο που
θα λειτουργούν σε 24ωρη
βάση. Ο δεύτερος άξονας πε-
ριλαμβάνει τα κέντρα υγείας
24ωρης λειτουργίας που θα
εξυπηρετούν τους ασθενείς με
χρόνια νοσήματα και θα χειρί-
ζονται τις έκτακτες και επείγου-
σες περιπτώσεις.

Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι δημι-
ουργείται επίσης δίκτυο επαγ-

γελματιών υγείας των μονά-
δων πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας για τακτική επικοινωνία
με τους πολίτες. 

Χαρδαλιάς “Κρίσιμος
ο Απρίλιος”

Ο υφυπουργός  Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων, κ. Νίκος Χαρδαλιάς,
τόνισε πως ο Απρίλης θα είναι
ο πιο κρίσιμος και δύσκολος
μήνας και δεν πρέπει να υπάρ-
ξει εφησυχασμός.

“Μέχρι τώρα έχουμε κάνει
μεγάλο κόπο. Για να είμαστε
καλά του χρόνου και να γιορ-
τάσουμε το Πάσχα όλοι μαζί
με τους δικούς μας ανθρώ-

πους, πρέπει να μείνουμε σπίτι
και να μην κάνουμε άσκοπες
μετακινήσεις. Όλοι φέτος να
προσευχηθούμε απ’ τα σπίτια
μας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε, δε, ότι οι πρώτες
εβδομάδες εφαρμογής των
μέτρων δείχνουν πως ο στόχος
μάλλον επιτυγχάνεται. «Οι
πρώτες εβδομάδες εφαρμο-
γής των μέτρων δείχνουν ότι ο
στόχος εβδομάδα με την
εβδομάδα επιτυγχάνεται».

Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής
δεδομένα μάλλον δικαιώνουν
την κοινή μας προσπάθεια και
αποδεικνύουν ότι μπορούμε
να σπάσουμε την αλυσίδα με-
τάδοσης του ιού, αρκεί να συ-

νεχίσουμε να τηρούμε τα μέ-
τρα.

Όσον αφορά στο επιχειρη-
σιακό σκέλος, ο κ. Χαρδαλιάς
ενημέρωσε ότι από την
έναρξη εφαρμογής των μέ-
τρων μέχρι και χθες είχαν επι-
βληθεί 21.308 πρόστιμα για
παραβάσεις σχετικά με τον πε-
ριορισμό της κυκλοφορίας πο-
λιτών.

Ανακοίνωσε την παράταση
της καραντίνας για ακόμα μια
βδομάδα στην κοινότητα Εχί-
νου της Ξάνθης, για προληπτι-
κούς λόγους, ενώ επιβεβαίωσε
πως έληξε η καραντίνα σε χω-
ριά Δραγασιά και Δαμασκη-
νιά.

Οι κ.κ. Πέτσας και Χαρδαλιάς τόνισαν ότι ο Απρίλιος είναι ο πιο δυσκολος μήνας ενώ άφησαν μια χαραμάδα αισιοδοξίας
ότι τον Μάιο θα αρχίσει η χαλάρωση των μέτρων
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Στους Ήρωες με τις λευκές 
και πράσινες στολές

Στους Ήρωες με τις λευκές 
και με τις πράσινες στολές
που ως σημαία τους κρατούν
σφικτά τον όρκο του Ιπποκράτη,
«αγνώς δε και οσίως διατηρούσιν 
τον βίον και την τέχνην»1 τους,
«επ’ ωφελείη καμνόντων» 
και όχι «επί δηλήσει και αδικίη»2,
«σωμάτων άρχοντες 
αλλ’ ου χρηματιστές»3

κι έτσι αναδεικνύουν «επιφανε-
στάτην την Ιατρικήν
πασών τεχνών»4 και «τον 
φιλόσοφον ιατρὸν ισόθεον»5… 
Στους ήρωες με τις λευκές και με
τις πράσινες στολές

που στείβονται στο στίβο του καθήκοντος και ακρο-
βατούνε στις χρεοκορφές δίχως ιμάντες ασφαλείας…
Στους ήρωες με τις λευκές και με τις πράσινες στολές
που αναλώνονται σαν το κερί για να φωτίσουν δρόμους
που σκοτεινιάζουν απ’ την Άγνοια και τη Μοιρολατρία,
τη Δεισιδαιμονία, την Προκατάληψη ή το Δογματισμό, 
τον Πανικό και τις κομπογιαννίτικες γιατροσοφίες…
Στους ήρωες με τις λευκές και πράσινες στολές,
τους πιο ωραίους άνω θρώσκοντες ανθρώπους,
τους Επιστήμονες μαζί και Ανθρωπιστές,
που πρόταξαν ηρωικά το μπέτη τους
και την από μπετόν συνείδησή τους
στο τέρας του αόρατου κοροναϊού
με τα ορατά τερατουργήματά του,
υπό τα βλέμματα αθάνατων Ιατρών
που αναδύονται στη φαντασία τους
ως φάροι ανέσπεροι και σταθεροί οδοδείκτες…
Στους ήρωες με τις λευκές και  πράσινες στολές,
τους «Ιπποκρατικούς» και «αγιο-Παντελεήμονες»
αφιερώνεται το «τρόπαιο» αυτό  Ευγνωμοσύνης
κάτω  από τα ηχηρότατα χειροκροτημάτα 
που στέλνουμε απ’ τα μπαλκόνια μας
και από τα φύλλα της καρδιάς μας!
Στο μεταξύ η δικαιόκριτη Ιστορία
σμιλεύει το αιώνιο μνημείο
του μεγαλείου της προσφοράς τους!
Αυτή την κρίσιμη, όμως, Ώρα του Αγώνα
πάση θυσία επιβάλλεται να εισακουστούν
οι εναγώνιες συστάσεις τους και τα SOS τους,
για να μπορούνε -σώοι αυτοί- να σώζουνε ζωές!

1.Όρκος του Ιπποκράτη, §5 
2. Όρκος του Ιπποκράτη, §3 (:«για την ωφέλεια
των αρρώστων» και όχι «βλάβη και αδικία»).
3,4,5: γνωμικές φράσεις του Ιπποκράτη.
(Χρηματιστής: κερδοσκόπος. Φιλόσοφος ιατρός:
με επιστημονική γνώση και γενικότερη μόρφωση)

*Μακάρι η αφορμή του δημοσιεύματος να ήταν
μόνο Παγκόσμια Ημέρα 
Υγείας (Τρίτη 7 Απριλίου)!...

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
Παγκόσμια γιορτάζουμε σήμερο την υγεία
κι ο κορονοϊός πολλών μας γράφει ιστορία!

Υγεία πρώτο αγαθό που χάρισε ο Πλάστης.
μα ο άνθρωπος την βούτηξε σε ένα βούρκο λάσπης

Στις μέρες όπου φτάξαμε μήτε οι βρύσες στάζουν,
τα μάτια μας στερέψανε, κορωνοδάκρυ βγάζουν

Ελπίδα, υγεία στη ζωή σήμερο δώστε όλοι,
να σκάσει ο κοροναϊός ωσάν και την πανώλη

Το Πάσχα που μας έρχεται Ανάσταση να φέρει,
όσο για κορονοϊό, σταύρωση και μαχαίρι

Δικταίος

Του Γιώργου 
Φρυγανάκη

ε μμετραΌσα συμβαίνουν και λέγονται τον
τελευταίο καιρό σχετικά με την τέ-
λεση των εκκλησιαστικών ακολου-
θιών και τη λεγόμενη «δημόσια» λα-
τρεία του Θεού, μας δίνουν την
αφορμή να στραφούμε στα πρώτα
χριστιανικά χρόνια και να δούμε τι
συνέβαινε τότε, όταν δηλαδή οι πρώ-
τοι χριστιανοί δεν είχαν τόπους λα-
τρείας για να τελέσουν τη Θεία Ευχα-
ριστία. Αν, λοιπόν, ερευνήσει κάποιος
την Καινή Διαθήκη, θα συναντήσει
στις επιστολές του Αποστόλου Παύ-
λου (Ρωμ. 16,5. Α΄ Κορ. 16,19. Κολ.
4,15. Φιλήμ. στ. 2)  την έκφραση
«κατ’  οίκον εκκλησία», που σημαίνει
την εκκλησία (δηλαδή τους πιστούς)
που συναθροίζεται στο σπίτι (βέβαια,
η λ. οίκος είχε τη σημασία και της οι-
κογένειας) Τη συνάθροιση αυτή των
πρώτων χριστιανών σε ιδιωτικούς χώ-
ρους τη συναντούμε και στο βιβλίο
των  Πράξεων των Αποστόλων (12,12
και 20,7-12). Αναφέρονται μάλιστα
και τα ονόματα των ιδιοκτητών των
σπιτιών:  στα Ιεροσόλυμα η συνά-
θροιση γινόταν στο σπίτι της Μαρίας,
μητέρας του Ιωάννου Μάρκου, στην
Κόρινθο στο σπίτι του Γαΐου (Ρωμ.
16,23), στην Έφεσο η «κατ’  οίκον εκ-
κλησία» βρισκόταν στο σπίτι του
Ακύλα και της Πρίσκιλλας, στις Κο-
λοσσές στο σπίτι του Νυμφά. Αυτές οι
«κατ’  οίκον» εκκλησίες  βαθμηδόν
αυξήθηκαν και κατά την περίοδο των
διωγμών κυριολεκτικά έσωσαν τον
χριστιανισμό. Αργότερα, μετά τον
Μέγα Κωνσταντίνο, όταν η Εκκλησία
άρχισε να οργανώνεται συστηματικό-
τερα και οι χριστιανοί ήταν ελεύθεροι
να λατρεύουν το Θεό, οι «κατ’ οίκον»
εκκλησίες διαλύθηκαν για δυο λό-
γους: α)επειδή εμπόδιζαν την περαι-
τέρω ανάπτυξη της οργάνωσης της

Εκκλησίας και β) επειδή έγιναν κέν-
τρα αιρετικών διδασκαλιών. 

Τι ήταν αυτές οι «κατ’  οίκον» εκ-
κλησίες; Πρώτα- πρώτα πρέπει να
πούμε ότι με τον όρο «εκκλησία» οι
χριστιανοί αποκαλούσαν όχι τον τόπο
συνάθροισης αλλά την ίδια τη σύ-
ναξη των πιστών, που γινόταν  με
σκοπό τη λατρεία του Θεού. Επειδή
δεν υπήρχαν ναοί, η σύναξη αυτή γι-
νόταν σε σπίτια που διέθεταν οι πα-
λαιότεροι και πιο ένθερμοι πιστοί.
Αυτά τα σπίτια υπήρξαν, θα λέγαμε,
οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί. Για τις
συνάξεις αυτές έχουμε την εξής πλη-
ροφορία από το βιβλίο των Πράξεων
των Αποστόλων:  Στην Τρωάδα βρέ-
θηκε ο Παύλος κατά την τρίτη απο-
στολική περιοδεία του. Ήταν Κυ-
ριακή και οι μαθητές
συγκεντρώθηκαν στο υπερώο κά-
ποιου σπιτιού για την τέλεση της
Θείας Ευχαριστίας υπό το φως πολ-
λών λαμπάδων. Ο Παύλος μίλησε
στους συγκεντρωμένους, γιατί θα
έφευγε την άλλη μέρα, παρατείνον-
τας το λόγο του ως τα μεσάνυχτα. Κα-
τόπιν τέλεσε τη θεία Ευχαριστία και
ανεχώρησε (Πράξ. 20, 7-12).  Επομέ-
νως, στις «κατ’  οίκον» εκκλησίες οι
πρώτοι χριστιανοί συναθροίζονταν
για κοινή προσευχή, για να ακού-
σουν το κήρυγμα και για τη Θεία Ευ-
χαριστία. Έτσι, ένα κοινό σπίτι μετα-
βαλλόταν σε τόπο λατρείας του
Θεού. 

Γιατί, όμως, όλη αυτή η αναφορά
στα πρωτοχριστιανικά χρόνια; Συνέ-
δεσα εξαρχής το θέμα των «κατ’ οί-
κον»  εκκλησιών με το ανακύψαν
πρόβλημα της αναστολής των λα-

τρευτικών συνάξεων λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού. Ασφαλώς, η
εξέλιξη αυτή ανατρέπει όλη τη λει-
τουργία της Εκκλησίας, όσον αφορά
τη δημόσια λατρεία του Θεού.   Θα
πρέπει  εδώ να πούμε ότι η δημόσια
λατρεία, η λατρεία δηλαδή που γίνε-
ται στους ναούς, έχει τεράστια σημα-
σία για την  Εκκλησία, επειδή δεν
πρόκειται για κάποια ιδιωτική ή κο-
σμική συγκέντρωση αλλά για «εκκλη-
σία», δηλαδή για σύναξη πιστών
γύρω από την  Αγία Τράπεζα της
Θείας Ευχαριστίας. Αυτή είναι η συ-
νείδηση της Εκκλησίας για τον εαυτό
της. Κάθε φορά που οι πιστοί συνά-
ζονται στο ναό, πραγματώνουν και
αποκαλύπτουν ότι είναι αδελφοί, ότι
είναι μέλη του σώματος του Χριστού,
ότι είναι «εκκλησία» και όχι απλώς
ιδιώτες, άτομα. Βασική διδασκαλία
της Εκκλησίας είναι ότι ο άνθρωπος
είναι πρόσωπο, δηλαδή ύπαρξη
στραμμένη προς τον άλλο άνθρωπο,
ο οποίος είναι ο πλησίον και αδελφός
του. Στην Εκκλησία τα πρόσωπα
αδελφοποιούνται, ενώνονται, γίνον-

ται ένα στο όνομα του Χριστού, μετα-
λαμβάνοντας το σώμα και το αίμα
Του. Επομένως, η αντίδραση της Εκ-
κλησίας είναι, κατά κάποιο τρόπο,
ανακλαστική, επειδή ακόμη και το
προσωρινό κλείσιμο των ναών είναι
πλήγμα στην ίδια την αυτοσυνειδη-
σία της.

Ωστόσο, όπως δείξαμε, υπάρχει
και η «κατ’  οίκον εκκλησία», δηλαδή
η δυνατότητα προσευχής στο σπίτι.
Το άναμμα του καντηλιού, το λιβάνι-
σμα και η προσευχή ήταν σε παλαι-
ότερες εποχές αυτονόητα σε κάθε
σπίτι. Έτσι πορεύονταν οι γιαγιάδες
και οι παππούδες μας, οι μανάδες και
οι πατεράδες μας. Είναι ένα σημαν-
τικό κομμάτι της θρησκευτικής μας
παράδοσης, που κράτησε ζωντανή
την πίστη των ορθοδόξων σε δύσκο-
λους καιρούς και που ευτυχώς συνε-
χίζεται από πολλούς ευσεβείς χριστια-
νούς και σήμερα. Με το καντήλι, το
λιβάνισμα και την προσκύνηση των
εικόνων οι πιστοί συμμετέχουν όχι
απλώς διανοητικά αλλά με όλη τους
την ύπαρξη, σωματικά δηλαδή και
ψυχικά, στο γεγονός της λατρείας του
Θεού.  Αυτή την παράδοση καλούμα-
στε να μην την ξεχάσουμε, γιατί η πί-
στη στο Θεό και η επίκληση της βοή-
θειας της Παναγίας και των αγίων
δίνει ελπίδα, στερεώνει τον άνθρωπο
στις δύσκολες στιγμές, τον κάνει αι-
σιόδοξο, δεν τον αφήνει έρμαιο στα
δίχτυα της απόγνωσης. Η Εκκλησία,
λοιπόν, δεν αφήνει τα παιδιά της δί-
χως στήριγμα, αφού τα προτρέπει να
μεταβάλουν το σπίτι τους σε εκκλησία
και από εκεί να λατρέψουν το Θεό με
υπομονή και καρτερία, μέχρι να πε-

ράσει η μπόρα. Από το εικονοστάσι
του σπιτιού τους να αναπέμψουν με
πνεύμα ταπεινό δοξολογία, ευχαρι-
στία και παράκληση προς το Θεό, ζη-
τώντας Του να λυτρώσει τα πλά-
σματά του από τη σκληρή δοκιμασία
της πανδημίας.  Ο Χριστός, όταν μί-
λησε για την προσευχή, προέτρεψε
τους ανθρώπους να κλειστούν στο
«ταμιείο» τους, δηλαδή στο πιο εσω-
τερικό μέρος του σπιτιού τους, και
εκεί, σε κλίμα αυτοσυγκέντρωσης και
ησυχίας, να προσευχηθούν. Ιδού,
λοιπόν, η ευκαιρία της κατ’ οίκον
προσευχής. 

«Πνεῦμα ὁ Θεός καί τούς προσκυ-
νοῦντας Αὐτόν ἐν πνεύματι καἰ αλη-
θείᾳ δεῖ προσκυνεῖν», είπε ο Χριστός
στη Σαμαρείτιδα, όταν εκείνη τον ρώ-
τησε πού πρέπει να λατρεύεται ο
Θεός (Ιωάν. 4,24). Η προσευχή πρέ-
πει να γίνεται με τη δύναμη του
Πνεύματος και να είναι αληθινή, δη-
λαδή να βγαίνει από καθαρή καρδιά
και να ζητά τα καλά, τα ωφέλιμα και
όσα είναι για το αληθινό συμφέρον
της ψυχής. Αυτή την  προσευχή εισα-
κούει ο Θεός, σε όποιον τόπο κι αν γί-
νεται. Ο οίκος μας, το σπίτι μας είναι
τούτη την ώρα ο καλύτερος τόπος για
την προσευχή και τη λατρεία του
Θεού. Κι όταν περάσει το κακό, οι
ναοί μας θα είναι και πάλι ανοιχτοί,
για να λατρέψουμε και πάλι όλοι μαζί
το Θεό και να γιορτάσουμε την ελευ-
θερία μας από τα δεσμά που επέβαλε
πάνω μας η πανδημία. Τώρα ζούμε
την ώρα του σταυρού, αλλά η Ανά-
σταση δεν θα αργήσει.  Και μην ξε-
χνάμε: στη δοκιμασία φαίνεται η δύ-
ναμη της ψυχής. Από αυτή την
άποψη αν δούμε τα πράγματα, ίσως
κερδίσουμε και κάτι σημαντικό για τη
ζωή μας μετά την πανδημία. 

Toυ
Γιάννη Τσερεβελάκη

Η κατ’ οίκον εκκλησία

Το ότι ζούμε πια σ’ ένα παγκόσμιο «χω-
ριό» αποδεικνύεται αυτόν τον καιρό μ’ έναν
δραματικό τρόπο. Οι εκατόμβες νεκρών κα-
θημερινά από το νέο κορωνοϊό ανά την υφή-
λιο, οι περιορισμοί των μετακινήσεων παγκο-
σμίως, ο φόβος της νόσου και του θανάτου
καθώς οι ειδικοί προτείνουν να θεωρούμε
τον εαυτό μας ως νοσούντα ώστε να προστα-
τευόμαστε και να προστατεύουμε και τους
συνανθρώπους μας, αλλά και οι σκέψεις για
τις πιθανές επιπτώσεις ψυχολογικές, οικονο-
μικές και κοινωνικές συνθέτουν την καθημε-
ρινότητα μας. 

Ο αρχαίος Αθηναίος ρήτορας Ισοκράτης
έλεγε: «Μηδενί συμφοράν ονειδίσεις. Κοινή
γαρ η τύχη και το μέλλον αόρατον» (μην κο-
ροϊδέψεις καμιά συμφορά γιατί η τύχη είναι
κοινή για όλους και το μέλλον άγνωστο). 

Οι πιο πολλοί αυτές τις μέρες προβληματι-
ζόμαστε, κάνομε διαλογισμό, μας έρχονται
στο μυαλό διάφορες αξιακές και υπαρξιακές
αναζητήσεις. Η ραγδαία μετάδοση της νέας
επάρατης λοίμωξης σ’ ολόκληρη την ανθρω-
πότητα μας δείχνει ξεκάθαρα πόσο ευάλωτοι
και αδύναμοι είμαστε όλοι μας ανεξαρτήτως
ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, κοινωνικής θέ-
σης, οικονομικής κατάστασης, μόρφωσης και
άλλων χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων
που έχουν οι άνθρωποι. 

Σε ατομικό επίπεδο συνειδητοποιούμε
πόσο μάταιο είναι να επιζητούμε μανιωδώς
την απόκτηση υλικών αγαθών, τίτλων υπερο-

χής και επίσης πόσο αλαζονικοί και τοξικοί γι-
νόμαστε πολλές φορές με τις μικροκακίες μας
προς το συνάνθρωπό μας προσπαθώντας να
υπερισχύσουμε. Πόσο διαφορετικοί και
πόσο όμοιοι είμαστε τελικά.
Γι’ αυτό πρέπει να ζήσουμε
ομονοώντας στο εξής. 

Αλλά και σε παγκόσμιο
επίπεδο αναρωτιόμαστε μή-
πως η τεχνολογία μας δείχνει
τώρα και το αρνητικό της
πρόσωπο που το έχουμε, βέ-
βαια, διαπιστώσει και σ’ άλ-
λες δραστηριότητες, καθώς η
υπερανάπτυξή της οδήγησε
και στην ταχυτητα μεταφο-
ράς της νόσου λόγω των όλο
και πιο γρήγορων τρόπων
μετακίνησης των ανθρώπων
σ’ όλο τον κόσμο. 

Θέλαμε να γίνουμε θεοί πριν ακόμα γί-
νουμε άνθρωποι. 

Από την άλλη μεριά, όμως, είναι ελπιδο-
φόρο πόσο δυνατά αντανακλαστικά αλληλεγ-
γύης δείχνουν οι πολίτες με τις δωρεές τους
και τις δομές βοήθειας που οργανώνουν.
Αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο οι χώρες

βοηθούν η μια την άλλη. Αρνητική, βέβαια,
κρίνεται η στάση μερικών βορειοευρωπαϊ-
κών κυβερνήσεων που αντιδρούν στο να
προσφέρουν βοήθεια μέσω ενός ευρωομο-

λόγου. Οι ηγέτιδες αυτές δυ-
νάμεις διακατέχονται, ακόμα
και στην κρίσιμη αυτή πε-
ρίοδο που διανύουμε, από
την αλαζονεία της δύναμης
λόγω της οικονομικής και τε-
χνολογικής τους υπεροχής.
Δείχνουν να μη συγκινούνται
ιδιαίτερα από το γεγονός ότι
όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μα-
στίζονται σκληρά από τη νέα
πραγματικότητα και χρει-
άζονται κοινοτική βοήθεια.
Σκέφτονται, ακόμα, και την
ύστατη αυτή ώρα το «εγώ»

τους, την «πάρτη» τους, όχι το «εμείς», θέτον-
τας σε κίνδυνο τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που ιδρύθηκε στα πρότυπα των αρ-
χαίων ελληνικών αμφικτιονιών. 

Η πατρίδα μας, όμως, ο «πρώην αποδιο-
πομπαίος τράγος» της Ευρώπης δείχνει μια
παραδειγματική στάση φιλανθρωπίας και
προσήλωσης στον ιερό σκοπό της επιβίωσης

των Ελλήνων. Είναι εντυπωσιακή η συστρά-
τευση όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού, συλλόγων, οργανώσεων και με-
μονωμένων ατόμων που εργάζονται για το
σκοπό αυτό. Τους αξίζουν τα θερμότατα συγ-
χαρητήριά μας. 

Η έγκαιρη αντιμετώπιση της απειλής από
την Πολιτεία αλλά και η συμμόρφωση των
περισσοτέρων πολιτών ξανανεβάζουν την Ελ-
λάδα μας στο βάθρο του ευρωπαϊκού πολιτι-
σμού. Έχουμε ως φυλή μεγάλη δύναμη, όταν
ομονοούμε. Δικαιούμαστε να υπερηφανευό-
μαστε πάλι. Γι’ αυτό δεν πρέπει να χαλαρώ-
σουμε, πρέπει να δείξουμε υπομονή λίγο
καιρό ακόμη για να εξακολουθήσουμε να
διατηρούμε τα πρωτεία στην ανθρωπιά, στα
λιγότερα κρούσματα και τη μειωμένη θνητό-
τητα από την νόσο. 

Ας μην ξεχνούμε, όμως, ότι η άνοιξη, η ελ-
ληνική άνοιξη, η κρητική άνοιξη είναι εδώ με
τη μεθυστική και γοητευτική της χλωρίδα και
μας περιμένει να την απολαύσουμε έστω και
καθυστερημένα. Γι’ αυτό ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.
Έχουμε πολλούς λόγους για να βγούμε νικη-
τές και σ’ αυτόν τον αγώνα (ίσως το Γ’ Παγ-
κόσμιο πόλεμο, τον πόλεμο, τον τόσο διαφο-
ρετικό που έλαχε στη γενιά μας). Εμείς οι
Έλληνες ξέρουμε από αγώνες. 

Και κατά την ευχή των Αρχαίων Ελλήνων
ΕΡΡΩΣΘΕ ΚΑΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ

(να είστε υγιείς και ευτυχισμένοι)
* Η κ. Στ. Κουσκουμπεκάκη είναι φιλόλογος.

H Θεία Λένα (Αντιγόνη Μεταξά,
1905-1971) υπήρξε η πιο σημαν-
τική Ελληνίδα παιδαγωγός, στα
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.
Ακόμα είναι μέσα στο μυαλό μου
το μουσικό σήμα της εκπομπής, «Η
Ώρα του Παιδιού», στο κρατικό
(και μοναδικό) ραδιόφωνο, παιγ-
μένο με πιάνο, που ξεκινούσε με
την καθιερωμένη φράση: «Καλη-
μέρα Παιδάκια…». Σε μια εποχή
όπου και το τηλέφωνο (σταθερό,
φυσικά) ήταν είδος σπάνιο και σχε-
δόν κατ’ αποκλειστικότητα για
επαγγελματική χρήση, η εκπομπή
αυτή ήταν ένα παράθυρο, ίσως το
μοναδικό, στον κόσμο της παιδικής
ψυχαγωγίας… Κατόπιν τούτου, η
Θεία Λένα ήταν κάτι σαν μια πραγ-
ματική συγγενής, κάτι σαν μια θεία,
που όμως ήξερε να λέει ωραία πα-
ραμύθια και παιδικά τραγούδια, με
τη συνοδεία του πιάνου. Με τέτοιες
συστάσεις, ήταν σίγουρο ότι το δί-
τομο έργο της «Η Εγκυκλοπαίδεια
για Παιδιά» (1953) θα είχε μια ιδι-
αίτερη θέση στην ταπεινή παιδική
βιβλιοθήκη μου. Αισθάνομαι ευ-
γνώμων απέναντί της, καθώς
έμαθα πολλά πράγματα και γνώ-
ρισα τα απαραίτητα, που πρέπει να
ξέρει ένα παιδί, ως εγκυκλοπαιδικές
γνώσεις… Φτάνοντας, λοιπόν, στο
γράμμα Γιώτα (Ι), ένα από τα λήμ-
ματα ήταν το: «Ιερογλυφικά». Αφού
εξηγούσε ότι ήταν η γραφή των αρ-

χαίων Αιγυπτίων, ακολουθούσε ένα
παράδειγμα κειμένου, γραμμένου
στα ιερογλυφικά, με φανταστικά
σύμβολα, φυσικά και δίπλα από
την πλάκα με τα ιερογλυφικά ήταν
το σκίτσο ενός αρχαίου Αιγυπτίου,
που έξυνε το κεφάλι του, προσπα-
θώντας να το διαβάσει. Κάτω από
την εικόνα αυτή υπήρχε η αντιστοι-
χία ιερογλυφικών και γραμμάτων
του ελληνικού αλφαβήτου, όπου το
παιδί έπρεπε να «αποκρυπτογρα-
φήσει» και να μεταφράσει το αιγυ-
πτιακό (!) κείμενο. Θυμάμαι, λοι-
πόν, ότι μετά την
αποκρυπτογράφηση προέκυπτε η
φράση: «Ουδέν κακόν αμιγές κα-
λού». Από το σημείο αυτό και μετά,
το πρόβλημα ήταν να μπορέσουν
τα παιδιά να εμβαθύνουν και να
κατανοήσουν τη σημασία της φρά-
σης αυτής, απορία που έλυναν, τε-
λικά, οι μητέρες…

Δεν υπάρχει, λοιπόν, κακό, που
να μην κουβαλάει μαζί του και κά-
ποιο καλό! Η τωρινή πανδημία με
το φίλο μας (ή μάλλον τον εχθρό
μας) τον κορωνοϊό, (ή κορωναϊό,
coronavirus) δεν μπορούσε να
αποτελέσει εξαίρεση. Σε μια πε-
ρίοδο, όπου πάνω από το μισό πλη-
θυσμό του πλανήτη (4,5 δις) τέ-

θηκε σε καραντίνα, δηλ. (αυτό-
βουλο;) εγκλεισμό – περιορισμό
στο σπίτι, είναι επόμενο ότι πολλά
πράγματα στη ζωή μας θα αλλά-
ξουν … θα αλλάξει και η ίδια η ζωή
μας! Ας ελπίσουμε, προς το καλύ-
τερο… Ήδη, το πρώτο θετικό ση-
μείο που εμφανίζεται είναι η ομο-
ψυχία. Όλοι κατανοούμε τον
κίνδυνο και μπροστά σ’ αυτόν συμ-
φωνούμε ότι πρέπει να λάβουμε
κάποια μέτρα, μέτρα που προτεί-
νουν οι ειδικοί (και δευτερευόντως
(;) οι πολιτικοί). Θα συνειδητοποι-
ούμε, όλο και πιο συχνά, ότι υπάρ-
χουν κανόνες, νόμοι και κανονι-
σμοί, που πρέπει να τηρούμε… 

«Μένουμε σπίτι», είναι η φράση
- σύνθημα της κυβερνητικής εκ-
στρατείας. Έτσι, συμβάλλουμε στο
να ελαττωθεί στο ανάλογο ποσοστό
η ταχύτητα διάδοσης του ιού. Αυτό
είναι και το ζητούμενο, ώστε να αν-
τέξει το σύστημα και εκείνοι οι λίγοι
που θα νοσήσουν, να μπορέσουν
να εξυπηρετηθούν από τις υγειονο-
μικές δομές, στα νοσοκομεία κ.λπ.
Όμως, από την άλλη, μένοντας
σπίτι, δεν σημαίνει ότι και οι υπο-
χρεώσεις μένουν κι αυτές σπίτι, «εκ
συμπαθείας». Αντίθετα, τρέχουν και
πρέπει να καλυφθούν. Οπότε, αυτή

είναι μια ευκαιρία, τόσο οι νέοι,
όσο και οι μεγαλύτεροι ηλικιακά να
εξοικειωθούν στην διαδικτυακή τα-
κτοποίηση των υποχρεώσεών τους
(πληρωμή λογαριασμών κ.ά.)… 

Στην Ιλιάδα (Ραψωδία Α,30), ο
ιερέας Χρύσης, με δώρα, παρακα-
λεί τον Αγαμέμνωνα να του δώσει
πίσω την κόρη του, που κρατούσε
αιχμάλωτη και εκείνος αρνούμενος,
του απαντά ότι θα την πάρει μαζί
του στο Άργος, μακριά από την πα-
τρίδα της (τηλόθι πάτρης)… Πού
να φανταστεί ο Όμηρος, ότι αυτό
το επίρρημα «τηλόθι», έμελλε να
αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση
και να χρησιμοποιείται ως πρόθεμα
για να καταδείξει την εξ αποστά-
σεως ενέργεια (τηλ = tel, telephone,
telegraph, telepathy, κ.ά.). Έτσι, με
την απαγόρευση της φυσικής επι-
κοινωνίας, άρχισαν να πραγματο-
ποιούνται όλο και πιο συχνά, τηλε-
διασκέψεις (tele-conferences),
μεταξύ αρχηγών κρατών, μεταξύ
αρχιερέων της Ιεράς Συνόδου κ.λπ. 

Πάνω στην ίδια ιδέα, πραγματο-

ποιούνται μαθήματα σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε οι
μαθητές και οι φοιτητές να μη συγ-
χρωτίζονται, αλλά να παρακολου-
θούν τα μαθήματα, που παραδίδει
ο καθηγητής από το σπίτι. Ποιος ξέ-
ρει… μπορεί στο μέλλον η μέθοδος
της εξ αποστάσεως μάθησης να δι-
ευρυνθεί και πολλά μαθήματα να
παραδίνονται διαδικτυακά. Φυ-
σικά, αυτή δεν είναι μια σημερινή
ανακάλυψη, όμως πάντα απαιτείται
μια ώθηση για να αρχίσει να εφαρ-
μόζεται μια καινούρια διαδικασία…

Εκτός από την εξ αποστάσεως
φοίτηση, να μην ξεχνάμε και την
εργασία «από το σπίτι», όπου ο
υπάλληλος – συνεργάτης, μπορεί
να πραγματοποιεί ένα μεγάλο μέ-
ρος της εργασίας του, από το σπίτι
του, διαδικτυακά… Και αφού ξε-
θαρρέψουμε με την τηλε-εργασία,
στο μέλλον μπορεί να ψηφίζουμε
μέσω του υπολογιστή μας και να
ικανοποιηθεί το αίτημα για την
ψήφο όλων των ελλήνων του εξω-
τερικού…

Μέσα στα «καλά» που μας έφερε
το «κακό» του κορωνοϊού είναι και
η εξοικείωση με το συχνό πλύσιμο
των χεριών και όλες οι μικροβιοκτό-
νες απολυμάνσεις, η χρήση γαν-
τιών και προστατευτικής μάσκας…
Η συχνότερη χρήση της κάρτας
στις συναλλαγές μας και η αναγνώ-
ριση ότι η χρήση του χρήματος
μπορεί να είναι μια επικίνδυνα αν-
θυγιεινή συνήθεια… Θα εμπεδώ-
σουμε την αξία της σωματικής
άσκησης, συνήθεια που πολύ συ-
χνά παραμελούμε… Θα εκτιμή-
σουμε τη θαλπωρή του σπιτιού, σε
αντίθεση με τις συχνές και πολλές
φορές ανούσιες νυχτερινές και με-
ταμεσονύκτιες εξόδους μας… Θα
βρούμε χρόνο για να ολοκληρώ-
σουμε δουλειές που έχουμε αφήσει
στη μέση για καιρό… Θα διαβά-
σουμε το βιβλίο που είχαμε αγορά-
σει, αλλά πάντα αμελούσαμε την
ανάγνωσή του… Θα διαπιστώ-
σουμε ότι υπάρχει χρόνος για να
απολαύσουμε το σπιτικό φαγητό
και να απεξαρτηθούμε από τα εν

πολλοίς ανθυγιεινά «ντιλιβεροειδή».
Τέλος, εκφράζεται η ελπίδα ότι θα
περιοριστούν τα περιττά φιλιά σε
κάθε είδους συναντήσεις και οι
άσκοποι εναγκαλισμοί, που τελευ-
ταία έχουν γίνει πολύ της μόδας,
απ’ ό,τι βλέπουμε στις διάφορες τη-
λεοπτικές εκπομπές. Απ’ ό,τι θυμά-
μαι, αυτά ήταν δικαιολογημένα
ανάμεσα σε άτομα που είχαν με-
ταξύ τους μεγάλη οικειότητα, σε πε-
ριπτώσεις συνάντησης μετά από
μακρά απουσία, σε μετάβαση ή
επιστροφή από ταξίδι κ.λπ.

Αφού, λοιπόν, με αφορμή την
πανδημία θα ανακαλύψουμε ότι
υπάρχουν και θετικά σημεία, που
είχαμε παραμελήσει, να προσέ-
ξουμε ώστε να μη φτάσουμε στο
άλλο άκρο, όπως ο πρωταγωνιστής,
σοβαρός οικογενειάρχης, που εμ-
φανίζεται στο βίντεο που κυκλοφο-
ρεί αυτόν τον καιρό. Ακούγεται μια
γυναικεία φωνή, προφανώς μιας
δημοσιογράφου, που του παίρνει
συνέντευξη: -«Θα σας κάνω δυο
ερωτήσεις, από τις οποίες πρέπει να
διαλέξετε μόνο τη μία… Πρώτο: να
μείνετε αγκαλιά επί ένα μήνα με τη
γυναίκα σας και δεύτερο…». Τότε ο
κύριος τη διακόπτει και της απαντά:
-«… το δεύτερο!». –«Μα δεν πρό-
λαβα να σας αναφέρω τη δεύτερη
επιλογή…». –«Το δεύτερο, το δεύ-
τερο…» επαναλαμβάνει εκείνος!!!

Ep.Peripatitis@gmail.com

«Ουδέν κακόν…»

Η παγκοσμιοποίηση... αλλιώς 

Της Στέλλας 
Κουσκουμπεκάκη
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Λιγότεροι νεκροί 
χθες στην Αγγλία

Ευχάριστα νέα και από την Αγγλία αναφορικά με την
μάχη με τον κοροναϊό. Χθες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχασαν
τη ζωή τους 439 άνθρωποι, αριθμός που είναι ο μικρότερος
των τελευταίων έξι ημερών. Συνολικά τα θύματα σε Αγγλία
έχουν φτάσει τα 5.373. Όσον αφορά τα κρούσματα το τε-
λευταίο 24ωρο είχε 3.802, ενώ συνολικά έχει ήδη 51.608.

Καλά τα νέα από την Αγγλία

Σε πτωτική πορεία τα γερμανικά κρούσματα
Η Γερμανία επιβεβαίωσε χθες ότι τα νέα

κρούσματα του κοροναϊού αυξήθηκαν κατά
3.677 το τελευταίο 24ωρο σε 95.391, σημει-
ώνοντας πτώση για τέταρτη διαδοχική ημέρα,
σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δη-
μοσιότητα από το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων ήταν
χθες χαμηλότερος από τα 5.936 που είχαν κα-
ταγραφεί προχθές Κυριακή. 

Ο αριθμός των νεκρών από την Covid-19
αυξήθηκε κατά 92, στους 1.434. Μειώνονται τα κρούσματα στη Γερμανία

Η πρόταση της Ελλάδας για εμβόλια και τεστ
Η Ελλάδα πρότεινε στα κράτη μέλη της ΕΕ

να αγοράσουν από κοινού τα δικαιώματα ευ-
ρεσιτεχνίας για εμβόλια κατά του COVID, κα-
θώς και τα υπό εξέλιξη τεστ ταχείας διάγνω-
σης, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, εάν
είναι αποτελεσματικά, θα διανεμηθούν γρή-
γορα σε όσους τα έχουν ανάγκη σε ολόκληρη
την Ένωση.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στη γερμα-
νική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zei-
tung (FAZ), ο Έλληνας πρωθυπουργός δή-
λωσε ότι η εξεύρεση λύσης για την ταχεία
διανομή εμβολίων, όταν είναι διαθέσιμα, είναι
δύσκολη αλλά ταυτόχρονα και επείγουσα.

Τουλάχιστον 20 εμβόλια κατά της λοίμωξης
βρίσκονται υπό ανάπτυξη, πολλά από τα
οποία επιδοτούνται από μεμονωμένες κυβερ-
νήσεις ή φιλανθρωπικές οργανώσεις, ανέ-
φερε ο κ. Μητσοτάκης στη FAZ.

«Ιδανικά, μόλις αποδειχθεί η αποτελεσματι-
κότητά τους, τα εμβόλια αυτά πρέπει να δια-
νέμονται όσο το δυνατόν ταχύτερα και κατά
το δυνατόν με λογικό κόστος», ανέφερε.

Η αγορά τέτοιων δικαιωμάτων ευρεσιτε-
χνίας θα δώσει στις παγκόσμιες φαρμακευτι-
κές εταιρείες κίνητρα για περαιτέρω έρευνα
και ανάπτυξη και θα εξασφαλίσει ότι τα χρή-
ματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων θα
δαπανηθούν με λογικό τρόπο.

Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε πρόσφατα
από τον Ηλία Μόσιαλο, καθηγητή Πολιτικής
Υγείας στο London School of Economics, ο
οποίος ανέλαβε χρέη αντιπροσώπου της Ελ-
λάδας στις διεθνείς συνομιλίες για την αντι-

μετώπιση του κοροναϊού.
Το κόστος για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

θα μπορούσε να διανεμηθεί μεταξύ των χω-
ρών της ΕΕ, δήλωσε ο Μόσιαλος στο Reuters,
προσθέτοντας ότι αυτό θα αποτελούσε μια
εφάπαξ λύση που χρησιμοποιείται μόνο σε
ακραίες περιπτώσεις, όπως μια πανδημία και
ότι δεν θα επηρέαζε τη βιωσιμότητα της βιο-
μηχανίας ιατρικής τεχνολογίας.

Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων ευρεσιτε-
χνίας για τέτοιες δοκιμές και εμβόλια σε επί-
πεδο ΕΕ θα επέτρεπε την παραγωγή τους σε
πολλές και διαφορετικές τοποθεσίες και θα
επέτρεπε την ευρεία διανομή τους, δήλωσε ο
Μόσιαλος.

Με περισσότερα από 130.000 κρούσματα
COVID-19, η Ευρώπη έχει γίνει το επίκεντρο
της πανδημίας, η οποία έχει στοιχίσει χιλιά-
δες ζωές σε ολόκληρο τον κόσμο, με την Ιτα-
λία και την Ισπανία να έχουν πληγεί περισσό-
τερο.

Μακάβρια πρωτιά για τις ΗΠΑ
Θλιβερό παγκόσμιο ρεκόρ καταγράφουν οι

ΗΠΑ, όπου περισσότεροι από 1.200 ανθρώ-
πους έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μια μέρα
από τον κοροναϊό. Στις ΗΠΑ καταγράφονται
πλέον 337.072 κρούσματα μόλυνσης, ενώ οι
θάνατοι ασθενών έχουν φθάσει τους 9.633,
σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.
Οι αμερικανικές Αρχές εκτιμούν πως οι μέρες
που έρχονται θα είναι ακόμα πιο κρίσιμες,
αναφέροντας πως η βδομάδα που διανύουμε
αναμένεται να καταγράψει τους περισσότε-
ρους θανάτους.  Η Brett Giroir, γιατρός και
μέλος της ομάδας αντιμετώπισης κοροναϊού
του Λευκού Οίκου, ανέφερε στο ABC ότι
αυτή τη βδομάδα «πρόκειται να έχουμε τον
μεγαλύτερο αριθμό νοσηλείας, τις περισσό-
τερες νοσηλείες σε ΜΕΘ και τους περισσό-
τερους θανάτους» από τότε που ο κοροναϊός
εμφανίστηκε στις ΗΠΑ. Περίπου διπλάσιος
αριθμός ανθρώπων πεθαίνουν στις ΗΠΑ σε
σχέση με την Ισπανία και την Ιταλία.
Το 87% των πολιτών θα μείνει
σπίτι ακόμα και μετά το τέλος 
της καραντίνας

Από έντονο φόβο και ανησυχία για την εξά-
πλωση του κοροναϊού διακατέχεται η πλει-
οψηφία των Αμερικανών.

Οι περισσότεροι Αμερικάνοι υποστηρίζουν
πως, ακόμη κι αν οι Αρχές άρουν τα μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης, αυτοί θα πα-

ραμείνουν στο σπίτι.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύει

η αμερικανική εφημερίδα «New York Post»,
το 87% των πολιτών επιλέγουν να μείνουν
σπίτι για όλο τον Απρίλιο, ανεξάρτητα από τις
αποφάσεις των τοπικών φορέων.

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη για λογα-
ριασμό των «Huffington Post / YouGov», δεί-
χνει ότι μόνο το 7% των Αμερικανών παραδέ-
χεται ότι δεν θα κρατήσει τα μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης εάν υπάρξει
άρση των μέτρων, ενώ το 6% αισθάνεται αβε-
βαιότητα για το  τι θα κάνει – το ποσοστό
αυτό αφορά πιθανότατα τους πολίτες στη
Βόρεια Ντακότα, τη Νότια Ντακότα, το Αρ-
κάνσας, την Αϊόβα ή τη Νεμπράσκα που δεν
έχουν εντολή από τις Αρχές για κατ’ οίκον πε-
ριορισμό.

Τρομοκρατημένοι οι Αμερικανοί 
από τον κοροναϊό

Ξεπέρασαν τους 15.000
οι νεκροί στην Ισπανία

Τους  15.000 ξεπέρασαν οι νεκροί από κοροναϊό στην
Ισπανία. Αν και ο αριθμός των θανάτων τη χθεσινή ημέρα
είναι μικρότερος στη χώρα από τις 24 Μαρτίου μέχρι και
χθες, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταδιακή αποκλιμά-
κωση της πανδημίας, στο φως της δημοσιότητας έρχονται
συνεχώς τραγικές ιστορίες. Όπως περιγράφει το CNN σε
δημοσίευμά του, κάθε 15 λεπτά περίπου, ένας νεκρός από
τον κοροναϊό μεταφέρεται στο κρεματόριο του νεκροτα-
φείου La Almudena της Μαδρίτης. Ο πατέρας Εντουάρ,
ένας καθολικός ιερέας, βγαίνει από το κτήριο για να χαιρε-
τήσει τα μέλη της οικογένειας που έχουν έρθει να αποχαι-
ρετήσουν τον νεκρό.  Η τελετή, με τις ευλογίες και τις προ-
σευχές, διαρκεί μόλις πέντε λεπτά. Δεν επιτρέπεται να
υπάρχει κανένας συγγενής κατά τη διάρκεια της ταφής.
Δεν υπάρχει πια χρόνος για να πουν το τελευταίο “αντίο”
όπως θα ήθελαν. Αποχαιρετούν τους αγαπημένους τους
από απόσταση λίγο πριν μεταφερθούν για ταφή. Είναι μια
παράξενη εικόνα, ακόμη και για ένα από τα μεγαλύτερα νε-
κροταφεία της Δυτικής Ευρώπης.  Αυτή είναι η κατάσταση
διαχείρισης του πένθους, στην κατάσταση έκτακτης ανάγ-
κης εξαιτίας του κοροναϊού στην Ισπανία. «Το βλέπεις στα
πρόσωπά τους, ο μεγάλος πόνος» περιγράφει ο πατέρας
Εντουάρ. Όχι μόνο έχασαν έναν αγαπημένο τους, πρέπει
να πουν “αντίο” κάτω από αυτές της συνθήκες.

Στην Λομβαρδία οι μισοί θάνατοι της Ιταλίας
Ξεπέρασαν τους 600 οι νεκροί στην Ιταλία

το τελευταίο 24ωρο, καθώς σύμφωνα με τις
υγειονομικές Αρχές της χώρας 636 άτομα
έχασαν τη ζωή τους με τον συνολικό αριθμό
να ξεπερνάει τις 16.000 (16.523). Τα νέα
κρούσματα είναι 3.599 και ο συνολικός τους
αριθμός 132.547. Η Λομβαρδία παραμένει η
περιοχή που έχει δεχτεί το μεγαλύτερο
πλήγμα. Σήμερα σημειώθηκαν 1.079 μολύν-
σεις από τις χθεσινές 1.337 και 297 θάνατοι,
περίπου οι μισοί από το σύνολο της χώρας.
Παράλληλα, στο Μιλάνο υπήρξαν 415 νέες
περιπτώσεις στην περιφέρεια και 171 στο

κέντρο της πόλης. Στο Λάτσιο υπήρξαν 151
νέες μολύνσεις και στη Ρώμη 39.

Κεκλεισμένων των θυρών οι λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας
Με κοινή υπουργική απόφαση

επιτρέπεται η λειτουργία των εκ-
κλησιών τη Μεγάλη Εβδομάδα και
το Πάσχα αλλά κεκλεισμένων των
θυρών.

Σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση η λειτουργία των εκκλη-
σιών θα τελείται με την παρουσία
μόνο τεσσάρων ατόμων, του ιε-
ρέα, του ψάλτη, του νεωκόρου και

ίσως ενός άλλου ψάλτη ή ιερέα.
Υπενθυμίζεται ότι η Ιερά Σύνοδος,
σε τηλεδιάσκεψη, είχε αποφασίσει
ότι οι Ιερές Ακολουθίες κατά τη
διάρκεια της Μεγάλης Εβδομά-
δας, καθώς και οι Θείες Λειτουρ-
γίες θα τελεστούν κεκλεισμένων
των θυρών, στο πλαίσιο των μέ-
τρων για τη μείωση της διασποράς
του κοροναϊού.

Η υπουργική απόφαση για τη
λειτουργία των εκκλησιών τη Με-
γάλη Εβδομάδα:

Mε ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Υγείας
προβλέπονται νέα προσωρινά πε-
ριοριστικά μέτρα στους χώρους
λατρείας, όλων των θρησκειών και
δογμάτων για το διάστημα από
12.04.2020 έως και 20.4.2020. Οι

νέες ρυθμίσεις για την αποτροπή
μετάδοσης του κοροναϊού στους
χώρους λατρείας προβλέπουν με-
ταξύ άλλων τα εξής:

α) Απαγορεύονται, παρουσία
κοινού, οι λειτουργίες, λατρευτι-
κές συνάξεις, ιεροπραξίες και πά-
σης φύσεως θρησκευτικές τελε-
τές σε όλους ανεξαιρέτως τους
χώρους θρησκευτικής λατρείας

κάθε δόγματος και θρησκείας,
ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρη-
τικότητας, στο σύνολο της Επικρά-
τειας, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας.

β) Επιτρέπεται η τέλεση λει-
τουργιών κεκλεισμένων των θυ-
ρών, αποκλειστικά και μόνο από
θρησκευτικό λειτουργό και βοηθη-
τικό προσωπικό (πχ ιεροψάλτης)

των οποίων ο συνολικός αριθμός
δεν υπερβαίνει τα 4 φυσικά πρό-
σωπα. Ο κατά νόμο θρησκευτικός
λειτουργός είναι υπεύθυνος για να
λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα
σύμφωνα με την ΚΥΑ. Δεν επιτρέ-
πεται, ούτε κεκλεισμένων των θυ-
ρών, η τέλεση λειτουργιών σε χώ-
ρους λατρείας που βρίσκονται σε
ιδιωτικά κτήματα, κτίρια κλπ.

γ) Απαγορεύεται η επίσκεψη
κοινού, ατομικά ή ομαδικά, στα μο-
ναστήρια. Επιτρέπεται η τέλεση
λειτουργιών και ακολουθιών στα
μοναστήρια χωρίς την παρουσία
κοινού.

δ) Επιτρέπεται, επιπλέον της τη-
λεοπτικής και ραδιοφωνικής, και η
αυτοτελής διαδικτυακή μετάδοση
της λειτουργίας.

Το 15ο κρούσμα του κορο-
ναϊού στην Κρήτη καταγρά-
φηκε στο Ρέθυμνο.

Πρόκειται για άνδρα 48
ετών (καμαρότο σε πλοίο)

που νοσηλεύεται στο νοσο-
κομείο Ρεθύμνου. Αρχικά,
παρέμεινε στο σπίτι του,
ωστόσο όταν η κατάσταση
της υγείας του επιδεινώθηκε

πήγε στο νοσοκομείο όπου
έκανε το τεστ και διαπιστώ-
θηκε ότι πάσχει από Covid-
19. Η κατάσταση της υγείας
του χαρακτηρίζεται καλή.

Στο Ρέθυμνο το 15ο κρούσμα

Σ
ημαντικά μειωμένη είναι η
κίνηση που παρατηρείται
λόγω κοροναϊού στα φαρ-
μακεία του Ηρακλείου, τα
οποία αντιμετωπίζουν,

πλέον, τεράστια προβλήματα. 
Μεγαλύτερα είναι τα ζητήματα που

φαίνεται να παρατηρούνται στα φαρ-
μακεία του κέντρου της πόλης, με δε-
δομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των
δυνητικών πελατών του κέντρου, ήταν
είτε άνθρωποι που εργάζονταν σε
αυτό, είτε ασθενείς που κατέβαιναν
στα ιατρεία. Οι απαγορεύσεις ωστόσο
στις μετακινήσεις και το υποχρεωτικό
κλείσιμο εκατοντάδων επιχειρήσεων
για λόγους προστασίας από τον κορο-
ναϊό, σε συνδυασμό με τη γραμμή που
τηρούν οι γιατροί για «κλειστές πόρ-
τες – ανοικτά ιατρεία», έχουν δημιουρ-
γήσει μια εντελώς διαφορετική κατά-
σταση. 

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου
Αριστοτέλης Σκουντάκης, είναι χαρα-
κτηριστικό πως το τελευταίο διάστημα
η κίνηση των φαρμακείων στην καρδιά
της πόλης έχει μειωθεί στο 1/3, ενώ
δεν είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση
που παρατηρείται στα συνοικιακά
φαρμακεία.

Οι συνοικίες, κυρίως επειδή οι πε-
ρισσότεροι πολίτες έχουν πλέον μετα-
φερθεί στα σπίτια τους ή εργάζονται
με τηλεργασία, μοιραία σηκώνουν με-
γαλύτερο φόρτο καταναλώσεων, όχι
μόνο αναφορικά με τα φαρμακεία,
αλλά και με όσες επιχειρήσεις παρα-
μένουν ανοικτές. Δυστυχώς όμως και
τα συνοικιακά φαρμακεία πλήττονται
αρκετά, με τη μείωση της ζήτησης να
αγγίζει σε αυτή την περίπτωση το 50

%. 
Ένα ακόμα πρόβλημα που φαίνεται

ότι υπάρχει σχετίζεται με τα σκευά-
σματα τα οποία παραδοσιακά ζητούν-
ται από τα φαρμακεία, αφού όπως το-
νίζουν οι φαρμακοποιοί, πρόκειται για
σκευάσματα που αν και πωλούνται
αρκετά αφήνουν πολύ μικρότερα πε-
ριθώρια κέρδους. 

Στα θέματα που έχουν να αντιμετω-
πίσουν οι φαρμακοποιοί, προστίθεν-
ται δύο ακόμα. Από τη μία πλευρά,
ένας μεγάλος όγκος προϊόντων φαρ-
μακείου, όπως γάντια, μάσκες, αντι-
σηπτικά, καλλυντικά, σαπούνια, καθα-
ριστικά, βιταμίνες και προϊόντα
προσωπικής υγιεινής, πωλούνται
πλέον και από τα σούπερ μάρκετ σε

μεγάλο βαθμό, ενώ από την άλλη,
πολλοί καταναλωτές επιλέγουν την
«ασφάλεια» των ηλεκτρονικών κατα-
στημάτων φαρμακείων και της παρά-
δοσης στην πόρτα τους. 

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που
παρουσιάζει η υπηρεσία Weekly Data
της IQVIA για τις πωλήσεις τεμαχίων
την  τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου σε
όλες τις προϊοντικές  κατηγορίες που
διακινούνται μέσω ιδιωτικών φαρμα-
κείων σε σχέση με την  αμέσως προ-
ηγούμενη εβδομάδα εμφανίζεται σα-
φέστατα μειωμένη. 

Ειδικότερα, η μείωση της κίνησης
σύμφωνα με τα στοιχεία διαμορφώνε-
ται ως εξής: 

Φάρμακα: -3,9% (-456.000 τεμάχια)

Προϊόντα OTC: -0,7% (-29.000 τε-
μάχια)

Καλλυντικά: -17,2% (-167.000 τεμά-
χια)

Προϊόντα διατροφής: -28,4% (-
32.000 τεμάχια)

Προϊόντα φροντίδας ασθενών: -
13% (-71.000 τεμάχια).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις συνολικά
ανά κατηγορία καταγράφονται σε
προϊόντα για το βήχα ή το κοινό
κρυολόγημα, που σημειώνουν πτώση
της τάξης του 21 %, σε προϊόντα δια-
τροφής ή βρεφικές τροφές, που η
μείωση φθάνει το 33 %, καθώς και σε
προϊόντα φροντίδας ασθενών με τη
μείωση να ξεπερνά σε ποσοστό το 25
%. 

Πολύ μεγάλη μείωση στις πωλήσεις των φαρμακείων του Ηρακλείου 

Κάθε 15 λεπτά ένας νεκρός

Στον Εσταυρωμένο το Κέντρο Υγείας
για τα κρούσματα Covid-19

Η κ. Μπορμουδάκη

Επιπλέον 66 θέσεις νοσηλευτικού και λοι-
πού προσωπικού, φθάνοντας συνολικά τις
270, εγκρίθηκαν για να στελεχώσουν τα νο-
σοκομεία της Κρήτης, ενώ προετοιμάζεται η
λειτουργία μέχρι το τέλος της επόμενης
εβδομάδας του Κέντρου Υγείας στον Εσταυ-
ρωμένο σταδιακά σε 24ωρη βάση για την
υποδοχή αποκλειστικά ύποπτων περιστατι-
κών Covid-19. Η διοικήτρια της ΔΥΠΕ Κρή-
της Λένα Μπορμπουδάκη είχε χθες συνάν-
τηση με τον διευθυντή του Κέντρου
Δημήτρη Κλάδο, με τον οποίο ζήτησαν τον
σχεδιασμό που πρέπει να γίνει. Η κ. Μπορμ-
πουδάκη είπε στην “Π”: “Στον Εσταυρωμένο
θα λειτουργήσει στο ισόγειο κέντρο για τν
διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων κορο-
ναϊού, όπου θα απευθύνονται ασθενείς με
λοίμωξη του αναπνευστικού, οι οποίοι δεν
χρήζουν παραπομπής στο νοσοκομείο”.
Θα έχει ξεχωριστή είσοδο, θα
τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα

Προετοιμαζόμαστε για να λειτουργήσει
στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, στα-
διακά θα πάει σε 24ωρη λειτουργία, θα έχει
ξεχωριστή είσοδο και θα τηρούνται πιστά
όλα τα πρωτόκολλα, ώστε να διασφαλίζον-
ται απόλυτα τόσο οι ασθενείς όσο και το ια-

τρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.
Τα ιατρεία συνεχίζουν κανονικά
τη λειτουργία τους

Όπως εξήγησε η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ,
η λειτουργία των ιατρείων στον Εσταυρω-
μένο συνεχίζεται κανονικά. “Δεν αναστέλλε-
ται η λειτουργία τους, αυτό πρέπει να το
γνωρίζει ο κόσμος”. Σύμφωνα με την κ.
Μπορμπουδάκη, η ενίσχυση των δομών
υγείας με προσωπικό συνεχίζεται, αφού εγ-
κρίθηκαν 66 επιπλέον θέσεις νοσηλευτικού
και λοιπού προσωπικού. Αυτό σημαίνει ότι ο
συνολικός αριθμός τους φθάνει τώρα τις
270 ενώ έπεται συνέχεια.
Συνεχής η ροή 
υγειονομικού υλικού

Αναφορικά με τα αιτήματα των εργαζομέ-
νων για ενίσχυση με μέσα ατομικής προστα-
σίας, είπε “υπάρχει συνεχής ροή από τις
κεντρικές αποθήκες του Υπουργείου Υγείας,
ενώ μας ενισχύουν με δωρεές ακαδημαϊκά
ιδρύματα, ο επιχειρηματικός κόσμος, φο-
ρείς. Είναι δεδομένο ότι φροντίζουμε για την
προστασία όλων των ανθρώπων που προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους στις δημόσιες
υπηρεσίες υγείας”.

ΓΙΑΤΙ ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πτώση των τζίρων στα φαρμακεία

Δύσκολη αλλά και επείγουσα η εξεύρεση
λύσης για τα εμβόλια, τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στη γερμανική FAZ 
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Αγάπη για τους παππούδες από... απόσταση!

“Αγάπη από απόσταση” ονομάζεται η
δράση τοπικών καλλιτεχνών , με πρωτοβου-
λία της εικαστικού, Ειρήνης Λιναρδάκη και
συνεργατών της, που έχει στόχο να  φέρει
κοντά τα παιδιά του Ηρακλείου και άλλων
πόλεων με τον παππού για τη γιαγιά που
ζουν αυτή τη στιγμή σε απομόνωση.

Απευθύνουν κάλεσμα σε όσες οικογέ-
νειες έχουν παιδιά, να γράψουν ή να ζω-
γραφίσουν κάτι για τους παππούδες και τις
γιαγιάδες που λόγω κοροναϊού έχουν μεί-
νει στο σπίτι τους και δεν μπορούν να έρ-
θουν σε επαφή με τα εγγόνια τους.

Ο αποδέκτης μπορεί να είναι και ένας
ηλικιωμένος που δεν έχει τη δική του οικο-

γένεια, ζει μόνος του, στην καραντίνα του,
και δεν έχει κανέναν άνθρωπο να καλύψει
το κενό του. 

Ό,τι δημιουργήσουν, λοιπόν, σχέδια και
κείμενα, θα φτάσουν στους δικούς τους
ανθρώπους, τα άτομα που αγαπούν αλλά
δεν μπορούν να σφίξουν στην αγκαλιά
τους, μέσα από τα ΜΜΕ. Ή είναι μια ευ-
καιρία να σταθούν κοντά, αλλά από μα-
κριά, σε άτομα που είναι μόνα τους... Ο
στόχος, εξάλλου, είναι να μοιράσουν την
αγάπη τους.

Είναι ένας τρόπος και τα ίδια τα μέσα,
εφημερίδες, τηλεόραση και ραδιόφωνα, να
γεμίσουν με αγάπη, μακριά από τις τόσο

δυσάρεστες ειδήσεις και όλα τα ρεπορτάζ
που αφορούν στον κοροναϊό.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει ένας παππούς
και μία γιαγιά που θέλουν να δουν τα αγ-
γελούδια τους αλλά αναγκαστικά υπάρχει
η... απόσταση ασφαλείας ανάμεσά τους.

Χρειάζονται την αγάπη, την τρυφερό-
τητα που τους προσφέρουν τα εγγόνια
τους. Δεν μπορούν να νιώσουν τη μυρω-
διά τους, να ακούσουν τη φωνή τους,
όμως, θα έχουν την ευκαιρία να δουν δη-
μοσιευμένα έργα που δημιουργήθηκαν
μόνο για εκείνους. Τα ΜΜΕ είναι απλώς
ένας τρόπος για να επικοινωνήσουν ο δέ-
κτης με τον παραλήπτη, το εγγόνι με τον

παππού και τη γιαγιά. 
Όποιο παιδί θέλει να στείλει το δικό του

μήνυμα στη γιαγιά και τον παππού μπορεί
να το προωθήσει στο lovefromdistance.li-
nardaki@gmail.com και ανά τακτά χρονικά
διαστήματα θα ανεβαίνει στην “Π”.

Η αρχή γίνεται σήμερα με τα πρώτα έρ-
γων των μικρών Ηρακλειωτών, είναι οι
Μανώλης και Μαρια Ρασούλη, Οδυσσέας
και Ελίας Parisot και Βάγκος, Patrick και Tri-
stan Μαστρακούλη.

Ενας παππούς παίρνει το δώρο
γενεθλίων από τα εγγόνια του, με τις
απαραίτητες προφυλάξεις

Ένα έμμετρο παρα-
μύθι για παιδιά και με-
γάλους που νιώθουν
παιδιά με τίτλο "Ο Ιπ-
πότης της καρδιάς νικά
τον χαλαστροιό" δημι-

ούργησε η συγγραφέας, εικαστικός, κ. Θεοδοσία Αργυράκη-Ασαρ-
γιωτάκη,  με ερέθισμα την πανδημία του κοροναϊού  που έχει προ-
καλέσει πολλά 

προβλήματα στους ανθρώπους του κόσμου, την χώρα μας και την
ζωή μας σε πολλούς τομείς.

“Η σκέψη μου ήταν να περάσω μηνύματα
αισιοδοξίας,προστασίας και δημιουργικότητας στα παιδιά αυτές τις
ημέρες της υποχρεωτικής παραμονής τους στο σπίτι!

Το παραμύθι δεν αποσκοπεί στο εμπορικό κέρδος!”, αναφέρει η
ίδια.

Ένα έμμετρο
για τα παιδιά

Η κ.  Θεοδοσία 
Αργυράκη- Ασαργιωτάκη

Η “Π” δημοσιεύει τα πρώτα έργα των μικρών Ηρακλειωτών που θέλουν να στείλουν απλά, την αγάπη τους... 

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Μένει σπίτι, διαβάζει Καζαντζάκη!
“Ο νους μας ήταν έξω στον ήλιο και

τον πετροπόλεμο”,  είναι μία φράση
από το βιβλίο “Αναφορά στο Γκρέκο”
που πολλοί φέρνουν στο μυαλό τους,
αυτή την περίοδο που έχουμε τέσσερις
τοίχους γύρω μας και μια πόρτα κλει-
στή μπροστά μας.

Είναι δύο μονάχα λόγια από το από-
σπασμα που επέλεξε ο μαθητής της
Ε΄τάξης του 19ου Δημοτικού σχολείου
Ηρακλείου, Σταύρος Φωτεινάκης, ο
οποίος συμμετείχε στον μαραθώνιο
ανάγνωσης που διοργανώνει το Μου-
σείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά.

Πρόκειται για το πρώτο παιδί που
αποφάσισε να στείλει το δικό του βίν-
τεο στο μουσείο, σε μία δράση που ξε-
κίνησε πριν από λίγες ημέρες, την 1η
Απριλίου.

Η ιδέα  ήρθε από το αδελφοποι-
ημένο Μουσείο του ποιητή Χουάν Ρα-
μόν Χιμένεθ Casa Museo Fundaci�n
Zenobia - Juan Ram�n Jiménez στο
Moguer της Ισπανίας. Το Μουσείο Κα-
ζαντζάκη θέλησε με αυτό τον τρόπο
να εκφράσει τη συμπαράστασή του
στο ισπανικό μουσείο, για αυτή την
πρωτόγνωρη δοκιμασία που περνάει
η χώρα.

Η διευθύντρια του μουσείου, κ.
Βαρβάρα Τσάκα, εξηγεί στην “Π” πως
με αυτό τον τρόπο, το μουσείο έρχεται
κοντά στον κόσμο που δεδομένων των
συνθηκών δεν μπορεί να το επισκε-
φθεί.

Είναι μία παρότρυνση, να στρα-
φούμε στη βιβλιοθήκη μας, να αφή-
σουμε στην άκρη για λίγο τη σύγχρονη
τεχνολογία, τον υπολογιστή, το κινητό
και το τάμπλετ, και να θυμηθούμε τα
λόγια του κορυφαίου λογοτέχνη που
στις μέρες μας έχουμε ανάγκη να
ακούσουμε ξανά. Είναι ένας τρόπος να
λυτρωθούμε και να στείλουμε με τη
σειρά μας ένα μήνυμα, μέσα από ένα
απόσπασμα που έχει αγγίξει την ψυχή
μας.

Ήδη, αρκετός κόσμος έχει ανταπο-
κριθεί στο κάλεσμα του μουσείου. Ο
Σταύρος ήταν το πρώτο παιδί ενώ το
επόμενο διάστημα θα αναρτηθούν
βίντεο και με άλλα. 

Η αρχή έγινε την 1η Απριλίου με την
ίδια την κ. Τσάκα που απηύθυνε και το

σχετικό κάλεσμα.
Έτσι, ο κόσμος έχει επαφή με το

μουσείο και το ενδιαφέρον του για τις
δράσεις του παραμένει ζωντανό. 

Ένας μικρός ορειβάτης
μένει σπίτι

Ο Σταύρος Φωτεινάκης είναι ένα ιδι-
αίτερα δραστήριο παιδί. Υπό φυσιολο-
γικές συνθήκες, μοιράζει το χρόνο του
στις εξωσχολικές του δραστηριότητες,
αγγλικά, γερμανικά και τζούντο, ενώ
στον ελεύθερό του χρόνο κάνει ορει-
βασία και τρέξιμο! Έχει βρει, όμως,
τρόπους να γεμίζει δημιουργικά το
χρόνο του και αυτές τις ημέρες που
αναγκαστικά είναι.. σε εφεδρεία. Παί-
ζει με παζλ, κάνει έξω ποδήλατο, δια-
βάζει βιβλία και κάνει τις ασκήσεις που
του δίνει η δασκάλα του μέσα από την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θέλει να
ανοίξουν στα σχολεία, να δει τους
συμμαθητές του και να κάνει ό,τι και
πριν την καραντίνα.

Δεν έχει αγαπημένους συγγραφείς,
του αρέσουν πολύ ο Καζαντζάκης
αλλά και η Άλκη Ζέη, έχει διαβάσει το
“Ο καπετάν Μιχάλης” και “Αναφορά
στο Γκρέκο”, από όπου είναι και το
απόσπασμα που επέλεξε να διαβάσει. 

Στην ερώτηση ποιο είναι το αγαπη-
μένο του μάθημα, σκέφτεται για λίγο
και απαντά “μαθηματικά”. Όμως,

όπως λέει και ο ίδιος, είναι ακόμα πολύ
μικρός για να αποφασίσει τι θα γίνει
όταν μεγαλώσει.. 

Στο σπίτι, εκτός από τους γονείς του,
του κάνει παρέα η 13χρονη αδελφή
του, η οποία πηγαίνει στο Γυμνάσιο.

Μένουμε σπίτι και 
διαβάζουμε Καζαντζάκη

Σε σχετικό κάλεσμα, το μουσείο
αναφέρει

“Ξεκινάμε λοιπόν έναν μαραθώνιο
ανάγνωσης αποσπασμάτων από το
Έργο του Νίκου Καζαντζάκη που μας
έχει συγκινήσει περισσότερο! 

Η διαδικασία συμμετοχής είναι
απλή:

1. Διαβάζουμε ένα απόσπασμα
από έργο του Νίκου Καζαντζάκη και
βιντεοσκοπούμε τον εαυτό μας. Το
βίντεο πρέπει να έχει διάρκεια το πολύ
μέχρι ένα (1) λεπτό.

2. Στέλνουμε το βιντεοσκοπημένο
απόσπασμα είτε στο email: kazantza-
kimuseum@gmail.com, είτε στους λο-
γαριασμούς Facebook ή Instagram
του μουσείου.

3. Εμείς αναδημοσιεύουμε το βίν-
τεο που μας έχετε στείλει στους λογα-
ριασμούς μας στο Facebook και το In-
stagram, ενώ επιλεγμένα βίντεο θα
ενσωματωθούν στην πορεία σε μεγα-
λύτερα που θα δημοσιευτούν στο

YouTube και την ιστοσελίδα του μου-
σείου.

Δημοσιεύστε το βίντεο στους λογα-
ριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που
τηρείτε με το hashtag: #Διαβάζουμε-
Καζαντζάκη. 

Προσκαλέσετε όσους φίλους θέλετε
να συμμετέχουν και αυτοί με τη σειρά
τους! 

#ΜένουμεΣπίτι λοιπόν και #Διαβά-
ζουμεΚαζαντζάκη! “

Λίγο πριν την κορυφή του Ψηλορείτη

Στο φαράγγι της Σαμαριάς

Κοινωνική έρευνα
Κοινωνική   έρευνα με την

χρήση e-ερωτηματολογίου σε
πανελλαδικό δείγμα 1078 ατό-
μων (688 γυναίκες και 390 άν-
δρες), ηλικίας 17 έως 75 ετών
με θέμα τις κρίσεις και στάσεις
του πληθυσμού ως προς τον
κοροναϊό και την κοινωνική
αποστασιοποίηση διεξήγαγε,
το διάστημα από 1η ως 4 Απρι-
λίου, το  Εργαστήριο Υγείας &
Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)
του ΕΛΜΕΠΑ.

Τα αποτελεματα θα δημοσι-
ευτούν τις αμέσως επόμενες
ημέρες.

Οι κύριες ενότητες που μελε-
τήθηκαν αφορούσαν:

α)   την αξιολόγηση, από
πλευράς ερωτώμενων, όλων
των αρμοδίων φορέων (Κυβέρ-
νηση, Υπηρεσίες υγείας, ΜΜΕ

κλπ.) και τον βαθμό ικανοποί-
ησης τους από την ετοιμότητα
των αρμοδίων να διαχειρι-
στούν την εξάπλωση του ιού 
β) τα συναισθήματα (π.χ. άγ-
χος, εκνευρισμός, αισιοδοξία,
φόβος, θυμός, κ.ά.) που οι
ερωτώμενοι βίωσαν τις τελευ-
ταίες ημέρες πριν από την συμ-
πλήρωση του ερωτηματολο-
γίου

γ) την έκφραση της κρίσης
τους (αισιόδοξοι ή απαισιόδο-
ξοι) απέναντι στις ικανότητες,
αρμοδιότητες και συμπεριφο-
ρές διαφόρων (π.χ. Κυβέρ-
νηση, επιστημονική κοινότητα,
πολίτες κ.ά.)
δ) την καταγραφή της εμπιστο-
σύνης που δείχνουν οι ερωτώ-
μενοι, στην Κυβέρνηση, τους
επιστήμονες, στα ΜΜΕ, κ.ά., σε

θέματα πληροφόρησης που
αφορούν στον περιορισμό της
πανδημίας

ε) το μέγεθος της ενδεχόμε-
νης τροποποίησης καθημερι-
νών πρακτικών στο πλαίσιο του
«Μένουμε Σπίτι», καθώς και την
αυτοαξιολόγηση της συμβίω-
σης τους

στ) την εργασιακή τους κατά-
σταση μετά από την λήψη των
μέτρων και τον βαθμό τήρησής
τους

ζ) τον προσλαμβανόμενο
βαθμό ασφάλειας τους από την
μετάδοση του κοροναϊού, τις
τρέχουσες υγειονομικές τους
πρακτικές, καθώς και την πρό-
θεση τους να προβούν σε ένα
τεστ και τέλος

η) τις προτάσεις τους προς
τους αρμοδίους.

Κεραμέως: “Θα γίνουν κανονικά 
οι πανελλαδικές”

Το ενδεχόμενο να μη γίνουν
πανελλαδικές εξετάσεις, απέ-
κλεισε η υπουργός Παιδείας, κ.
Νίκη Κεραμέως.

Όπως είπε, στην χώρα μας
δεν μπορεί να συμβεί ό,τι και
σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη κα-
θώς  η πορεία της Ελλάδας ανα-
φορικά με την πανδημία είναι
σχετικά καλή.

Εξήγησε ότι συνομιλεί καθη-
μερινά με τον Σωτήρη Τσιό-
δρα, για το πότε θα μπορεί να
γίνει συγχρωτισμός και πως δεν
ακυρώνονται οι πανελλαδικές
«γιατί τα προγνωστικά είναι
καλά».

“Συζητάω καθημερινά με
τον κ. Τσιόδρα για όλα τα ζητή-
ματα πότε θα μπορέσει να γίνει
συγχρωτισμός  επί της ουσίας
μαθητών μέσα σε μια αί-
θουσα”, είπε χαρακτηριστικά η
Ν. Κεραμέως και σημείωσε:

“Ο λόγος που δεν έχουμε
προχωρήσει, όπως η Γαλλία και
άλλες  χώρες, σε ακύρωση των
Εξετάσεων  είναι γιατί η χώρας

μας δεν είναι  σ’ αυτή την κατά-
σταση. Αυτό οφείλεται στην
εξαιρετική οργάνωση του επι-
τελείου  Υγείας  και σε επίπεδο
υπουργείου Υγείας και σε επί-
πεδο γιατρών και νοσηλευτών.
Ευτυχώς τα μέτρα έχουν  απο-
δώσει και δεν ζούμε μια τραγω-
δία, όπως ζουν άλλες χώρες”. 

Είναι λάθος να συγκρινόμα-
στε με άλλες χώρες αναφορικά
με αυτές τις αποφάσεις. Περ-
νάμε μια πολύ δύσκολη κρίση.
Ο Ελληνικός πληθυσμός έχει
πειθαρχήσει, τα μέτρα δεί-
χνουν ότι αποδίδουν και συνε-
πώς το επιτελείο  του υπουρ-
γείου Υγείας είναι
συγκρατημένα αισιόδοξο.

Η υπουργός Παιδείας επανέ-
λαβε ότι “Επιδίωξή μας είναι να
κάνουμε Πανελλαδικές  όσο
πιο κοντά γίνεται στις καθιερω-
μένες ημερομηνίες με μείωση
της εξεταστέας ύλης, κι  ενδε-
χομένως με μια μικρή  παρά-
ταση του διδακτικού  έτους.
Προσπαθούμε να κάνουμε τις

εξετάσεις Ιούνιο  ή Ιούλιο”. 

Για την ύλη
"Η ύλη που θα εξεταστεί

στις Πανελλαδικές θα είναι
αυτή που έχει διδαχθεί  τη φυ-
σική τάξη" επανέλαβε η Νίκη
Κεραμέως, και τόνισε τα εξής:  

Αρα εάν έχει καλυφθεί κά-
ποια ύλη με τη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να
επαναληφθεί  με το άνοιγμα
των σχολείων. “Λαμβάνουμε
μέριμνα για όλα τα σενάρια
και μέριμνα για την κάλυψη
της ύλης. 

Μόλις έχουμε τα τελικά δε-
δομένα θα κάνουμε τη μείωση
της ύλης. Το θέμα της ύλης που
δεν έχει καλυφθεί δεν αφορά
μόνο τη Γ Λυκείου, αλλά όλες
τις τάξεις Λυκείου, το Γυμνάσιο
και το Δημοτικό. 

Για να μπορέσουν οι μαθη-
τές να συνεχίσουν στις επόμε-
νες τάξεις. Σε   συνεργασία μ
το ΙΕΠ θα ληφθεί μέριμνα  και
για το την κάλυψη της ύλης. 

Πήγαν να χτίσουν οικοδομή και βρήκαν θησαυρό!
Έναν μικρό θησαυρό έκρυβε στα

σπλάχνα της η γη της Μεσσαράς,ο
οποίος ήρθε στο φως όταν o ιδιοκτήτης
οικοπέδου  στην περιοχή θέλησε να ανε-
γείρει οικοδομή.

Η αρχαιολογική σκαπάνη υπό την επί-
βλεψη της κ. Δανάης Κοντοπόδη, υπεύ-
θυνης αρχαιολόγου στη Γόρτυνα, έφερε
στο φως ένα αρχαίο ταφικό συγκρότημα
που  αποτελείται από τέσσερις τάφους,
ένα μεγάλο και τρεις μικρότερους δίπλα.
Τα ευρήματα εντοπίστηκαν σε ένα από
τους μικρότερους.

Πρόκειται για ένα χρυσό νόμισμα Ρω-
μαϊκής εποχής, που σύμφωνα με τις
πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται να είναι μο-
ναδικό. Ακόμα στον τάφο βρεθήκαν δύο
χρυσά δαχτυλίδια κι ένα χρυσό περιδέ-
ραιο, όπως αναφέρει antilalospress,.

Το νόμισμα που όμοιό του δεν έχει
βρεθεί στην περιοχή, έχει μέγεθος εικο-
σάλεπτου, από τη μία πλευρά εικονίζει
άμαξα την οποία σέρνουν άλογα και

από την άλλη ένα κεφάλι.
Την ανασκαφή χρηματοδότησε ο ιδιο-

κτήτης του οικοπέδου και επέβλεπε η
Αρχαιολογική υπηρεσία Ηρακλείου.

Η ανασκαφή έγινε λίγες μέρες πριν ξε-

σπάσει η πανδημία του κορoναϊού και η
επιβολή καραντίνας. Αυτός φαίνεται να
είναι και ο λόγος που η Αρχαιολογική
υπηρεσία δεν προχώρησε σε ανακοινώ-
σεις.

Σειρά από βίντεο για το έτος “Αντώνη Σαμαράκη”
Μια σειρά από ολιγόλεπτα βίν-

τεο, με τίτλο «Μιλώντας για τον
Αντώνη Σαμαράκη» παρουσιάζει
έως τις 13 Απριλίου το υπουργείο
Πολιτισμού, το οποίο έχει κηρύξει
το 2020 έτος Σαμαράκη με
αφορμή τα 100 χρόνια από την
γέννηση του συγγραφέα.

Ο Αντώνης Σαμαράκης, πιο επί-
καιρος από ποτέ, αντλεί τα θέματά
του από τον ανθρωπισμό και την
ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και τα δικαιώματα των παι-
διών.

Η σύζυγός του και οι φίλοι του
μιλούν για τον Αντώνη και διαβά-
ζουν αποσπάσματα που έχουν οι
ίδιοι επιλέξει: Ελένη Σαμαράκη,
Κάτια Δανδουλάκη, Γιώργος
Μπαμπινιώτης, Γιάννης Ξανθού-
λης, Εύη Κυριακοπούλου, Γιάννης
Μπουτέας, Δημήτρης Κουρεμπα-

νάς και Λίνα Μενδώνη.
Σημειώνεται ότι έχουν πραγμα-

τοποιηθεί με επιτυχία, εκδηλώσεις
στο Λονδίνο, (Hellenic Centre)
στις 20 Νοεμβρίου 2019, στο Πα-
ρίσι (Maison de la Grèce) στις 19
Δεκεμβρίου 2019, καθώς και στην
Αθήνα, στο Ίδρυμα Αικατερίνης

Λασκαρίδη, στις 25 Φεβρουαρίου
2020.

Τα βίντεο θα αναρτηθούν στο
κανάλι YouTube
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCHbv1zHdljxGvkHeV3tERtw
/ και στα social media του υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
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Ισχυρή άνοδος στη Σοφοκλέους

Η κίνηση στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

6-4-2020

ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α                    1,09529               1,05752

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (**)                  0,89092                 0,8602

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ                     7,5785                 7,3172

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ               11,1257               10,7421

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ                        119,44                 115,32

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ                  1,0713               1,03436

ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ            11,5253               11,1279

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ               1,54884               1,49543

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ        1,80057               1,73848

Με “άλμα” στα 8,46% έκλεισε το Χ.Α.Α.
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ΑΓΟΡΑ

Αυξημένη αβεβαιότητα
δείχνει ο “δείκτης φόβου”

Η σημαντική άνοδος του δείκτη τεκμαρτής μεταβλητό-
τητας KEPE GRIV ή «δείκτη φόβου» αποτυπώνει την αυ-
ξημένη αβεβαιότητα που υπάρχει στην ελληνική αγορά
λόγω της πανδημίας του κοροναϊού. Αυτό αναφέρεται
στην χθεσινή  ανακοίνωση του Κέντρου Προγραμματι-
σμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) σχετικά με τις
εκτιμήσεις Μαρτίου για τον Σύνθετο Δείκτη Πλοήγησης
και τον «δείκτη Φόβου».    Όπως σημειώνεται, ο «δείκτης
φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόν-
των στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βρα-
χυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζε-
ται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης
του δείκτη FTSE/XA Large Cap. Η τιμή του δείκτη KEPE
GRIV αυξήθηκε σημαντικά τον Μάρτιο του 2020, φτάνον-
τας το 48,94% στις 31/3/2020 από 32,37% στις
28/2/2020, με σημαντική διακύμανση εντός του μήνα. Ο
δείκτης έφτασε στο 61,55% στις 13/3/2020, την υψηλό-
τερη τιμή του για το 2020. Η σημαντική άνοδος του δεί-
κτη αποτυπώνει την αυξημένη αβεβαιότητα που υπάρχει
στην ελληνική αγορά λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.
Ο δείκτης ξεπέρασε για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του
2019 τον ιστορικό μέσο όρο (από τον Ιανουάριο του
2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο
33,27%. Τέλος, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη έφτασε
τον Μάρτιο του 2020 στο 42,57% από 23,59% τον Φε-
βρουάριο του 2020.

HSBC

“Βλέπει” ύφεση 6% 
φέτος στην Ελλάδα

Ύφεση της τάξεως του 6% “βλέπει” η HSBC για την ελ-
ληνική οικονομία, η οποία θα ακολουθηθεί από ανά-
καμψη της τάξης του 5,8% το 2021. Η ύφεση στο β’ τρί-
μηνο θα αγγίξει το 10,3%, ενώ στο γ’ τρίμηνο θα φτάσει
το 8,8%. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της βρετανικής τρά-
πεζας, το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα της Ελ-
λάδας θα γίνει έλλειμμα και θα διαμορφωθεί στο -1,5%
του ΑΕΠ από πάνω από +3,5% πέρυσι. Τουλάχιστον για
το τρέχον έτος, ωστόσο, η Ελλάδα θα εξαιρεθεί από την
εκπλήρωση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος
της ΕΕ ύψους 3,5% του ΑΕΠ. Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ
θα εκτοξευθεί κατά τη βρετανική τράπεζα στο 191,8% φέ-
τος από 176,1% το 2019, η ανεργία θα βρεθεί στο 19,4%
από 17,3% πέρσι, ενώ για τις επενδύσεις εκτιμά ότι θα ση-
μειώσουν μείωση 6,8% φέτος από ανάπτυξη 4,6% πέρσι.

Σταθερά και έντονα ανοδικά κινή-
θηκε  το χρηματιστήριο Αθηνών, με
την αγορά να επηρεάζεται θετικά
από την δυναμική των διεθνών αγο-
ρών, χωρίς όμως να ανεβάζει σημαν-
τικά τους συναλλακτικούς του ρυθ-
μούς.  

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης
έκλεισε με κέρδη 8,46% στις 586,46
μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε με-
ταξύ 545,57 μονάδων (+0,89%) και
586,49 μονάδων (+8,46%). Ο τζίρος
διαμορφώθηκε στα 61,6 εκατ. ευρώ
και ο όγκος στα 51,6 εκατ. τεμάχια,
ενώ μέσω προσυμφωνημένων συ-
ναλλαγών διακινήθηκαν 4,8 εκατ. τε-
μάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης έκλεισε με άνοδο 8,83%, στις
1.429,39 μονάδες, ενώ στο +5,18%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid
Cap και στις 774,98 μονάδες. Ο τρα-
πεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη
8,95% στις 332,61 μονάδες.

Με ισχυρά ανοδική τάση κινούνται
τη Δευτέρα οι βασικοί χρηματιστη-
ριακοί δείκτες στην Ευρώπη, καθώς ο
ρυθμός αύξησης του κρουσμάτων
κορονοϊού στην ήπειρο φαίνεται να
έχει αρχίσει να μειώνεται.

Σημαντική άνοδο και για τους κυ-
ριότερους δείκτες στις ΗΠΑ, για τους
ίδιους λόγους. 

Παρά τα προσωρινά πρωινά του

κέρδη έναντι του δολαρίου, το ευρώ
υποχωρεί εκ νέου κάτω από τα 1,08
δολάρια για έκτη συναπτή συνε-
δρίαση.

Πτώση για τις τιμές του πετρελαίου
άνω του 5%. 

e-ΕΦΚΑ

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Φεβρουαρίου
Αναρτήθηκαν στο διαδι-

κτυακό τόπο του Ηλεκτρονι-
κού Εθνικού Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα
ειδοποιητήρια των ασφαλιστι-
κών εισφορών του Φεβρουα-
ρίου 2020 για 1.213.257 ελεύ-
θερους επαγγελματίες, αυτο-
τελώς απασχολούμενους και
αγρότες.

Όπως αναφέρεται σε σχε-
τική ανακοίνωση, λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών που επι-
κρατούν στη χώρα μας εξαι-
τίας της πανδημίας του
COVID-19, οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και οι αυτοτελώς
απασχολούμενοι έχουν να επι-

λέξουν ανάμεσα σε τρεις εναλ-
λακτικές, οι οποίες διαμορφώ-
νονται ως εξής:

α. Την πληρωμή της εισφο-
ράς που αντιστοιχεί στην
ασφαλιστική τους κατηγορία.

β. Την πληρωμή της εισφο-
ράς Φεβρουαρίου 2020 μει-
ωμένης κατά 25%, εφόσον
έχουν εξοφλήσει ή εξοφλή-
σουν, μέχρι τις 10 Απριλίου,
την εισφορά του Ιανουαρίου
2020.

γ. Την πληρωμή της εισφο-
ράς σε τέσσερις μηνιαίες δό-
σεις, χωρίς προσαυξήσεις, με
καταβολή της 1ης δόσης έως
τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, εφό-

σον εμπίπτουν στους πληττό-
μενους κλάδους.

Οι ανωτέρω επιλογές προ-
βλέπονται στην Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου που δη-
μοσιεύτηκε στις 30 Μαρτίου
2020 (ΦΕΚ Α' 75) και παρέ-
χονται στο πλαίσιο των μέ-
τρων στήριξης της οικονομίας
από τις συνέπειες της πανδη-
μίας του κοροναϊού.

Διευκρινίζεται ότι:
α. Η πρώτη επιλογή αφορά

στους ασφαλισμένους που
επιθυμούν να διατηρήσουν το
επίπεδο της ανταποδοτικής
σύνταξης που έχουν σχεδιά-
σει, καθώς με τη δεύτερη επι-

λογή προσαρμόζονται αναλο-
γικά οι συντάξιμες αποδοχές
του Φεβρουαρίου 2020 (μεί-
ωση 25%).

β. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την επιλογή της μειωμένης
εισφοράς είναι αφενός μεν να
εξοφληθεί το ειδοποιητήριο
μέχρι την Παρασκευή 10
Απριλίου 2020, αφετέρου δε
να έχει εξοφληθεί η εισφορά
του Ιανουαρίου 2020 (ακόμα
και αν πληρωθεί στις 10 Απρι-
λίου, μαζί με την εισφορά του
Φεβρουαρίου).

γ. Η δυνατότητα πληρωμής
σε τέσσερις δόσεις, χωρίς προ-
σαυξήσεις, αφορά μόνον

όσους εντάσσονται στους
πληττόμενους κλάδους, όπως
αυτοί προσδιορίζονται από
τους Κωδικούς Αριθμούς Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ), που έχουν
ανακοινωθεί.

Για 181.414 ασφαλισμένους
που δήλωσαν παράλληλα και
μισθωτή εργασία, τα ειδοποι-
ητήρια θα εκδοθούν αργό-
τερα, μετά την επεξεργασία
των στοιχείων της Αναλυτικής
Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)
του Ιανουαρίου του 2020 και
τον υπολογισμό της διαφοράς
μεταξύ των εισφορών τους
από μισθωτή εργασία και των
εισφορών που αντιστοιχούν

στην ασφαλιστική κατηγορία
που επέλεξαν.

Υπενθυμίζεται ότι η πλη-
ρωμή των εισφορών του Ια-
νουαρίου του 2020 και εφεξής
πραγματοποιείται με νέο κω-
δικό ηλεκτρονικής πληρωμής
(RF).

Για τον λόγο αυτόν, θα πρέ-
πει όλοι οι ασφαλισμένοι που
κάνουν χρήση πάγιας εντολής
για την πληρωμή των ασφαλι-
στικών τους εισφορών να προ-
χωρήσουν σε καταχώριση του
νέου κωδικού ηλεκτρονικής
πληρωμής στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες της τράπεζας, με
την οποία συνεργάζονται.

Μ
ε μια νέα έκτακτη
ευνοϊκή ρύθμιση ή
ακόμα και ανα-
βίωση της ρύθμι-
σης των 120 δό-

σεων σχεδιάζει το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης να εξουδε-
τερώσει τη νέα βόμβα ληξιπρόθε-
σμων χρεών που απειλεί να νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις. Από τον
ερχόμενο Σεπτέμβριο τα χρέη των
φορολογούμενων προς την εφορία
αναμένεται να λάβουν μορφή χιονο-
στιβάδας.

Εκτός από τους βεβαιωμένους φό-
ρους και τις δόσεις ρυθμίσεων που
έχουν ανασταλεί μέχρι το τέλος Αυ-
γούστου για τις επιχειρήσεις, τους
εργαζόμενους και τους επαγγελμα-
τίες που πλήττονται από την κρίση
του κοροναϊού θα έρθουν να προ-
στεθούν ο φόρος εισοδήματος που
θα προκύψει με την εκκαθάριση των
φετινών φορολογικών δηλώσεων και
ο ΕΝΦΙΑ ο οποίος θα παραμείνει
αμετάβλητος σε σχέση με πέρυσι
αφού πάγωσε το σχέδιο της νέας μεί-
ωσή τους κατά 8% μεσοσταθμικά.

Αυτό σημαίνει ότι νοικοκυριά, επι-
χειρήσεις, επαγγελματίες από το Σε-
πτέμβριο και κάθε μήνα θα βρεθούν
αντιμέτωποι με ένα βουνό φορολογι-
κών αλλά και ασφαλιστικών υποχρε-
ώσεων. Ένα εκρηκτικό κοκτέιλ φό-
ρων, δόσεων ρυθμίσεων,
ασφαλιστικών εισφορών αναμένεται

να πλήξει τους φορολογούμενους. Οι
περισσότεροι δεν θα καταφέρουν να
τα βγάλουν πέρα.

«Θα δούμε πρώτα απ' όλα πόσο
θα κρατήσει η υγειονομική κρίση και
μετά τη λήξη της παράτασης οφει-
λών που τώρα ισχύει θα υπάρχει δυ-
νατότητα ρυθμίσεων οφειλών. Δεν
θα καλέσουμε ξαφνικά τον πολίτη να
πληρώσει τα πάντα. Θα μπούμε σε
μία διαδικασία ρύθμισης οφειλών.
Θα δούμε ποια θα είναι αυτή. Εξαρ-
τάται από το πότε θα ολοκληρωθεί η
υγειονομική κρίση» δηλώνει ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας ανοίγοντας παράθυρο

σε μια νέα ρύθμιση για τις οφειλές
προς την εφορία.

Στο πλαίσιο αυτό το οικονομικό
εξετάζει τη θέσπισης μίας νέας έκτα-
κτης ρύθμισης για την καταβολή των
φόρων στην εφορία η οποία κινείται
στη λογική των περισσότερων δό-
σεων για όλους τους φόρους.  Για
παράδειγμα όπως αναφέρουν αρμό-
διοι παράγοντες του υπουργείου Οι-
κονομικών ο φόρος εισοδήματος
αντί για τρεις διμηνιαίες δόσεις να γί-
νουν 8 μηνιαίες δόσεις όπως επίσης
και για τον ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προ-
τάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι

του οικονομικού επιτελείου προβλέ-
πουν:

1. Τη  θέσπιση έκτακτης  ρύθμισης
10 μηνιαίων δόσεων με πολύ χαμηλό
επιτόκιο για την αποπληρωμή των
φόρων και χρεών που δημιουργούν-
ται από την κρίση αποκλειστικά. Πα-
λαιότερες οφειλές θα ρυθμίζονται με
την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δό-
σεων.

2. Την αναβίωση της ρύθμισης
των 120 δόσεων. Και αυτό το σενά-
ριο βασίζεται στην ίδια λογική και
αφορά μόνο χρέη και φόρους που
δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο
και μετά.

3. Την άρση των κατασχέσεων για
ληξιπρόθεσμες οφειλές σε συγκεκρι-
μένους κλάδους.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται
να ληφθούν  προς το τέλος του καλο-
καιριού, όταν θα έχει περάσει ο
εφιάλτης της πανδημίας, θα αποκα-
λυφθούν πλήρως οι επιπτώσεις και οι
πληγές που άνοιξαν στην ελληνική
οικονομία. Πάντως, από το Υπουρ-
γείο Οικονομιών εκτιμούν ότι οι επι-
χειρήσεις θα κάνουν χρήση των ευ-
νοϊκών διατάξεων που προβλέπουν
έκπτωση 25%. Συγκεκριμένα, και
όπως προκύπτει από την πράξη νο-
μοθετικού περιεχομένου, η έκπτωση
25% παρέχεται στις δόσεις βεβαι-
ωμένων οφειλών φυσικών προσώ-
πων και επιχειρήσεων που έχουν εν-
ταχθεί στην περίμετρο των μέτρων
στήριξης από την κυβέρνηση, εφό-
σον αυτές εξοφληθούν εμπρόθεσμα.
Σημειώνεται ότι η έκπτωση αφορά
δόσεις βεβαιωμένων οφειλών με
ημερομηνία καταβολής από 30
Μαρτίου έως 30 Απριλίου με εξαί-
ρεση οφειλές ΦΠΑ και παρακρατού-
μενων φόρων εφόσον δεν έχουν εν-
ταχθεί σε ρύθμιση. Το μέτρο αυτό
ισχύει και για τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές.

Κίνητρο προς τις επιχειρήσεις και
τους επαγγελματίες στην πληρωμή
του ΦΠΑ αποτελεί και ο συμψηφι-
σμός του 25% του οφειλόμενου ΦΠΑ
με μελλοντικές οφειλές.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για 
τη “βόμβα” των ληξιπρόθεσμων χρεών
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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 οικόπεδο 682

τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο

(240 τ.μ. σπίτι - 452 τ.μ.

Βιοτεχνία) πλησίον της

κεντρικής πλατείας του

χωιρόυ Μεσοχωριό (νοτίως

του Νομού Ηρακλείου) κον-

τά στον Πύργο Μονοφατσί-

ου) με πανμοραμική θέα

στην Πεδιάδα των Ελαι-

ώνων Μεσαρά. Γαλήνιο,

φυσικό περιβάλλον. Από-

σταση 8 χλμ. από την

παραλία Τσούτσουρα.

Ταχέια και άνετη πρόσβαση

από Ηράκλειο λόγω νέου

σύγχρονου οδικου δικτύου.

Τιμή 103.000 ευρώ. Πληρ.

τηλ. 2810251043 (10.00-

14.00) (ΚΩΔ. 84165)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον οικισμό

των Αξιωματικών (ΦΙΛΟ-

ΘΕΗ) (νεόδμητη - καλαί-

σθητη  ήσυχη περιοχή με

άνετη πρόσβαση, 1 χλμ.

από την Πλατεία Ελευθε-

ρίας στο κέντρο της πόλε-

ως του Ηρακλείου) οικόπε-

δο 200 τ.μ. με πρόσοψη σε

πάρκο επί της οδού 20ης

Μαϊου 1941. Αρτιο, οικο-

δομήσιμο. Συντελεστής

Δομησης 0,8. Τιμή πώλη-

σης 141.000 ευρώ. Πληρ.

τηλ. 2810251768 (ώρες

επικοινωνίας (10.00-

14.00) (ΚΩΔ. 84164)

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 μαζαί
με όλο τον εξοπλισμό που
είναι γνήσιος specialized
(κράνος, τσαντάκι σέλας,
θήκη για υγρά και τρόμ-
πα). Φώτα μπροστά και
πίσω, κουδούνι, καθρε-
φτάκι και κλειδαριά. Τιμή
370 ευρώ (συζητήσιμη).
Πληρ. τηλ. 6945972612 κ.
Αναστασία (ΚΩΔ. 83935)

3ΑΡΙΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Σταλί-

δα (μετά το Blue Sea)

δίχωρη γκαρσονιέρα με

βεράντα. Πληρ. τηλ.

6948873547

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 εργοστά-
σιο διαχείρισης ζωικών
αποβλήτων. Απαραίτητη η
προϋπηρεσία σε χειρωνα-
κτικές εργασίες. Οι όποιες
τεχνικές γνώσεις θα εκτι-
μηθούν. Πληρ.  τηλ.
2810301140 και αποστολή
βιογραφικών στο fax
2810301142 και στο mail
S.Mamoulaki@sychem.gr
(ΚΩΔ. 84169)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΚΥΡΙΑ έμπειρη στην

καθαριότητα αναλαμβάνει

τον καθαρισμό σπιτιών,

γραφείων και σκάλας επί-

σης 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. 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. Θα

απαντηθούν κλήσεις με

αναγνώριση. Πληρ. τηλ.

6944990103 (ΚΩΔ.

81439)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΑΣ

παραθαλάσσιου 32 στρεμ.,

με αυξημένο συντελεστή

δόμησης, 500 μ. βορειότε-

ρα του Παλιόκαστρου, με

500 μ. πρόσοψη θαλάσσης

δίπλα στην Εθνική, κατάλ-

ληλο για βίλες, τουριστική

μονάδα, κάμπινγκ, κατοι-

κίες διαβίωσης τρίτης ηλι-

κίας. Πληρ. τηλ.

2810841390 (από 09.00-

12 και 16.00-20.000)

(ΚΩΔ. 81319)

Το κατάστημά μας ΖΗΤΑ &

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ για συνερ-
γασία με έμπειρο ΟΠΤΙΚΟ
με όρεξη, να συνεχίσει μια
παράδοση 50 και πλέον
ετών στο χώρο!! Πληρ.τηλ.
6944794071

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΓΕΩΤΡΗ-

ΣΕΙΣ καθαρισμούς γεωτρή-

σεων και συναφή εργασίες.

Πληρ. κ. Τάσος

6973576836 (ΚΩΔ. 83690)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΕΡΑΣΜΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ γεωτρή-

σεις οριζόντιες και κάθε-

τες για περισσότερο νερό

στη πηγή σας. πέρασμα

αποχέτευσης - σωλήνας

χωρίς σκαψίματα ή σπασί-

ματα κάτω από το σπίτι

σας. Πληρ. κος Παντελής

6944805897 (ΚΩΔ. 83872)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΑ:

κοπέλα με επάρκεια σπου-

δών στην Ιταλία αναλαμβάνει

μεταφράσεις. Πληρ. τηλ.

6983419376 (ΚΩΔ. 79056)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα στον γ’ όροφο 111

τ.μ. κοντά στο κέντρο.

Διαθέτει δύο μεγάλα

υπνοδωμάτια, καθιστι-

κό, κο υζίνα, μπάνιο,

WC, ηλιόθερμο. Πλήρως

ανακαινισμένο. Πληρ.

τηλ. 6947801432 (ΚΩΔ.

84149)

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

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

με πολυετή πείρα παρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα

σε ενήλικες και παιδιά

στο χώρο του. Τιμές προ-

σαρμοσμένες στην οικο-

νομική κρίση. Πληρ. τηλ.

6936755164 (ΚΩΔ.

84012)

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

10 ΤΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020ρεπορταζ

Την αναζήτηση μιας σολωμόντειας
λύσης  σχετικά με το ευρωπαϊκό πα-
κέτο μέτρων για την αντιμετώπιση
του μεγάλου οικονομικού αντίκτυπου
του κοροναϊού θα επιδιώξει το Euro-
group που θα συνεδριάσει  σήμερα
μέσω τηλεδιάσκεψης .

Μετά το γερμανικό «nein» στο
«Corona bond» το οποίο ζητούν 9
αρχηγοί κρατών ,μεταξύ των οποίων
και της Ελλάδος), αλλά και το ιταλο-
ισπανικό βέτο στα Κορωνο-μνημόνια
θα αναζητηθεί μια συμβιβαστική
λύση, ενώ  στα παρασκήνια επικρα-
τούν τα παζάρια και οι έντονες δια-
βουλεύσεις.

Ο Τζουζέπε Κόντε εμφανίζεται
αμετακίνητος από την πρόταση για
ευρωομόλογο λόγω κοροναϊού, τονί-
ζοντας ότι δεν θα δεχθεί την οδό του
ESM παρά μόνο αν αλλάξουν οι όροι
του, ενώ περιθώριο διαλόγου αφησε
ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Ντι
Μάιο. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Re-
pubblica, Ιταλία και Γαλλία είναι έτοι-

μες να μην συναινέσουν στο αποτέ-
λεσμα του Εurogroup και να προβά-
λουν βέτο στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο
Κορυφής, η οποία αναμένεται να
συγκληθεί μετά το Καθολικό Πάσχα.
Στόχος της Ισπανίας, της Ιταλίας και
της Γαλλίας, γράφει η εφημερίδα, εί-
ναι να εξασφαλιστεί ένα πακέτο βοη-
θειών τουλάχιστον χιλίων δισεκατομ-
μυρίων ευρώ, με μια εντελώς
διαφορετική λογική σε σχέση με το
παρελθόν.

Σεντένο: Μέτρα 
στήριξης  περίπου
μισού τρισ. ευρώ

To Eurogroup θα συζητήσει νέα
μέτρα για τη στήριξη του ευρώ και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
θα παρέχουν ένα δίχτυ ασφαλείας
για τις χώρες, τις επιχειρήσεις και
τους εργαζόμενους και ανέρχονται

συνολικά σε περίπου μισό τρισεκ.
ευρώ, δήλωσε ο πρόεδρος του Euro-
group Μάριο Σεντένο, σε συνέν-
τευξή του σε πέντε ευρωπαϊκές εφη-
μερίδες,μεταξύ των οποιων και μια
ελληνική, το σαββατοκυριακο.

Αναφέρθηκε, ειδικότερα, σε μία
πιστωτική γραμμή από τον Ευρω-
παϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
(ESM) για όλες τις χώρες έως 240
δισ. ευρώ, στην πρόταση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για ένα δίχτυ
ασφαλείας 100 δισεκ. ευρώ για την
προστασία της απασχόλησης και την
πρόταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για ένα πανευ-
ρωπαϊκό ταμείο εγγυήσεων με αύ-
ξηση της δυνατότητάς του κατά 200
δισεκ. ευρώ για τις επιχειρήσεις, ιδι-
αίτερα τις μικρές και μεσαίες. Αν προ-
στεθούν, συνέχισε, τα μέτρα της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτά
των χωρών - ύψους 3% του ΑΕΠ σε
δημοσιονομικό επίπεδο και στο 18%

σε ρευστότητα - με το μισό τρισ.
ευρώ που σχεδιάζει να προωθήσει το
Eurogroup, ανέρχονται σε πολύ πε-
ρισσότερα από 1 τρισεκ. ευρώ ως
άμεση αντίδραση. «Η Ευρώπη δεν
είχε δει ποτέ αυτό το ποσό στήριξης»,
είπε. 

Όσον αφορά στην πρόταση για
την έκδοση κορονο - ομολόγων, ο
επικεφαλής του Eurogroup τόνισε ότι
«η συζήτηση είναι ανοιχτή» και ότι
θέλει αυτή «να είναι ανάλογη των δυ-
σκολιών που αντιμετωπίζουμε», αφή-
νοντας να εννοηθεί ότι θα συνδεθεί
με την επόμενη φάση που θα αφορά
στην ανάκαμψη της οικονομίας μετά
την κρίση..

Ερωτηθείς για το αν θα υπάρχουν
όροι στη χρηματοδότηση των χω-
ρών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας (ESM), o πρόεδρος
του Eurogroup απάντησε: «Είμαστε
έτοιμοι να αποσυνδέσουμε την πι-
στωτική γραμμή του Ευρωπαϊκού

Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)
από τη λογική της κρίσης κρατικού
χρέους της Ευρωζώνης. Αυτό είναι
πολύ ξεκάθαρο», προσθέτοντας:
«Δεν έχει κανένα νόημα να συνδέ-
σουμε μία κρίση πανδημίας με ένα
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων ή μία
μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας,
για παράδειγμα. 

Οι όποιοι όροι υπάρξουν στη στή-
ριξη του ESM πρέπει να σχετίζονται
με τον τρόπο που δαπανούμε τα
χρήματα για την καταπολέμηση του
ιού και του αντίκτυπού του και μα-
κροπρόθεσμα οι χώρες που θα ωφε-
ληθούν πρέπει να επανέλθουν σε μία
σταθερή θέση, πρέπει να ακολουθή-
σουν μία βιώσιμη πορεία. 

Αυτό είναι σχεδιασμένο με έναν
βασικό στόχο: να αποφύγουμε τον
οποιοδήποτε στιγματισμό και να σε-
βαστούμε τους πολίτες μας, οι οποίοι
υποφέρουν στην κατάσταση αυτή.

Οι στόχοι της Αθήνας
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

κ.Στέλιος Πέτσας περιέγραψε τους
σχτόχους της Αθήνας: “Αυτό που
έχει σημασία είναι να βρεθεί ένας
κοινός μηχανισμός, μέσα από τον
οποίον θα μπορέσουν να δανει-
στούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με ένα λογικό κόστος, για
να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες
του ιού. Με τον έναν ή με τον άλλον
τρόπο ένας τέτοιος μηχανισμός θα
βρεθεί. Εάν θα είναι ο μηχανισμός
του ομολόγου ή ένας μηχανισμός,
όπως για παράδειγμα δανεισμού
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας και μετά διανομής στα
κράτη-μέλη, είναι κάτι που θα το
δούμε όσο προχωρούν οι μέρες.
Σημασία έχει να υπάρχει η αλληλεγ-
γύη και η κοινή δράση που απαι-
τούν οι έκτατες συνθήκες… Πιστεύω
ότι οι ηγέτες όλων των κρατών-με-
λών θα αρθούν στο ύψος των περι-
στάσεων και θα λάβουν τις σωστές
αποφάσεις”, σημείωσε ο κ. Πέτσας.

Αναζητούν λύση για το ομολόγο στο σημερινό Εurogroup

Ζητούν απαλλαγή 
από δημοτικά τέλη

Μια σειρά από αναγκαία για την επιβίωση
τους μέτρα ζητούν οι εκπρόσωποι του Συνδέ-
σμου Επισιτισμού και Διασκέδασης νομού
Ηρακλείου από τη Δημοτική Αρχή.  Ο Σύνδε-
σμος έχει κοινοποιήσει, ήδη, σχετική επιστολή
προς τον δήμο, από τον οποίο και μεταξύ άλ-
λων ζητά την απαλλαγή, τουλάχιστον για το
2020 από τα τέλη κοινόχρηστων χώρων, τη
μείωση κατά 50 % των τελών καθαριότητας
και του κόστους κατανάλωσης νερού, όπως
επίσης και την αναστολή για ένα έτος της εί-
σπραξης των βεβαιωμένων οφειλών. Ο Σύνδε-
σμος ζητά ακόμα από τη Δημοτική Αρχή να ει-
σηγηθεί τη μείωση του συντελεστή για τα τέλη
των εκδιδόμενων  λογαριασμών και να ανα-
στείλει την είσπραξη τους τουλάχιστον για το
2020.  «Τα μέτρα που ορθώς  έλαβε η κυβέρ-
νηση της χώρας μας, για τον περιορισμό της
εξάπλωσης της πανδημίας, προκειμένου να
προστατευτεί η  δημόσια υγεία και  το υγει-
ονομικό μας σύστημα, μας βρήκαν εξαρχής
σύμφωνους και το σύνολο των μελών μας τα
εφάρμοσε με συνέπεια και ευλάβεια» αναφέ-
ρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση
του Συνδέσμου, όπου και προστίθεται: «Τα οι-
κονομικά μέτρα, που  προβλέφθηκαν, ως προ-
σωρινό αντίδοτο, αν και αναγκαία, δεν δια-
σφαλίζουν σε καμία περίπτωση, την
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μας, το μέλλον
των οποίων διαγράφεται αβέβαιο και δυσοί-
ωνο. 

Όμως, στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης
και των επαχθέστατων συνεπειών, δεν θα πρέ-
πει να είμαστε μόνοι μας. Θα πρέπει να γίνει
αντιληπτό και από τους φορείς της  τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, ότι θα πρέπει να λάβουν γενναίες
αποφάσεις και να συμβάλλουν με την σειρά
τους, στην στήριξη μας.  Δεν θα πρέπει να λη-
σμονηθεί,   ότι τα προηγούμενα  10 έτη της οι-
κονομικής κρίσης, ο κλάδος μας είχε κυριολε-
κτικά «βάλει πλάτες», ενισχύοντας  και
συμβάλλοντας ενεργά στην αύξηση της  τοπι-
κής οικονομίας.      

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει πως εφόσον δεν
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα από το Κράτος
και τη Δημοτική Αρχή, οι επιχειρήσεις δεν θα
μπορέσουν να σταθούν ξανά όρθιες μετά το
τέλος των περιορισμών. 

«Η έκτακτη κατάσταση που βιώνουμε όλοι
επιφέρει βίαιες αλλαγές, σε όλα τα επίπεδα»
τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Συνδέ-
σμου όπου προστίθεται καταληκτικά: 

«Απέναντι σε αυτές οφείλουμε να είμαστε
ενωμένοι και αλληλέγγυοι. Να συνεργαστούμε
ώστε να μείνουμε όλοι όρθιοι, ζωντανοί. Ειδικά
ένας κλάδος όπως η εστίαση, είναι σημαντικό
την επόμενη μέρα να συνεχίσει να αποτελεί
σταθερό πυλώνα της οικονομικής δραστηριό-
τητας, της απασχόλησης και της ανάπτυξης».

«Μ
ένουμε όρθιοι»
είναι το σύνθημα
που επέλεξαν ο
ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέ-
ξης Τσίπρας για

να παρουσιάσουν το δικό τους εναλλα-
κτικό πρόγραμμα στήριξης της οικονο-
μίας ύψους 26 δισ. ευρώ και να το αν-
τιπαραβάλουν στις προσπάθειες της
κυβέρνησης και τις παραινέσεις για να
«Μείνουμε σπίτι». 

Όπως τόνισε ο πρώην πρωθυπουρ-
γός, το κράτος χρειάζεται να λάβει
αναγκαία μέτρα τώρα, ώστε αύριο να
μην αντικρίσει όλη η χώρα συντρίμμια. 

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρας, τα
14 από τα 26 συνολικά δισ. θα πρέπει
να αφορούν άμεσα δημοσιονομικά μέ-
τρα στήριξης και τα υπόλοιπα 12 ενέ-
σεις ρευστότητας στην πραγματική οι-
κονομία, όπως εγγυήσεις δανείων.

Κατά την εισήγηση του προγράμμα-
τος «Μένουμε όρθιοι» ο Αλέξης Τσί-
πρας υποστήριξε πως το σχέδιο του
κόμματός  του δεν έχει διάθεση αντι-
πολιτευτική αλλά κατάθεσης προτά-
σεων προς την Κυβέρνηση τις οποίες
καλεί να υλοποιήσει.

Όπως διευκρίνισε, έχει όμως πολύ

υψηλό σκέλος των δημοσιονομικών
παρεμβάσεων. 

«Αυτό οφείλεται στο ότι μπορούμε
να πάρουμε ποσό από το μαξιλάρι που
δεν θα επιβαρύνει το χρέος και να μας
οδηγήσει σε νέο δανεισμό» ανέφερε
χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας για
να προσθέσει: 

«Είναι ρεαλιστικό το σχέδιό μας και
έχει την απαιτούμενη γενναιότητα για
να κρατηθεί η οικονομία όρθια».

Ο Αλέξης Τσίπρας απέφυγε να χρη-
σιμοποιήσει τη ρητορική κάποιων στε-
λεχών του για το ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα
Δημοκρατία «θα λογαριαστούν μετά»,
υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει
μια νωπή λαϊκή εντολή και με μια
υπεύθυνη αντιπολίτευση δεν συντρέχει
λόγος να διακινούνται «σενάρια επι-
στημονικής φαντασίας» ακόμα και για
συγκρότηση κυβέρνησης έκτακτης
ανάγκης.  Στέλνοντας μήνυμα και στο
εσωτερικό του κόμματός του, ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
χαρακτήρισε “Αδιανόητο τώρα που
μετράμε νεκρούς η σκέψη πολιτικών,
δημοσιολόγων, δημοσιογράφων να’
ναι σε κέρδη, οφέλη και εκλογικές ανα-
μετρήσεις». 

Εξειδικεύοντας στα μέτρα, παρου-
σίασε μια δέσμη δέκα συνολικά προ-
τάσεων που συμπυκνώνεται ως εξής: 

1. Στήριξη του Εθνικού Συστήματος
Υγείας με 1 δισ. επιπλέον χρηματοδό-
τηση – 4000 μόνιμες προσλήψεις υγει-
ονομικού προσωπικού – επαρκή μέτρα
προστασίας για τους ανθρώπους της
πρώτης γραμμής – κεντρικός έλεγχος
των εργαστηριακών ελέγχων – ειδική
μέριμνα για ευάλωτες κατηγορίες του
πληθυσμού.

2. Επέκταση της προστασίας της
πρώτης κατοικίας μετά τον Απρίλιο του

2020 και απαγόρευση πλειστηρια-
σμών μέχρι το τέλος του έτους. 

3. Άμεσα μέτρα για την κοινωνική
πρόνοια και αλληλεγγύη ύψους 300
εκατ. ευρώ με αύξηση κατά 50% των
αναπηρικών επιδομάτων και του ΚΕΑ 

4. Ειδικό επίδομα κοινωνικής αλλη-
λεγγύης με τη μορφή μερίσματος
ύψους 1,5 δισ. ευρώ για να καλυ-
φθούν εργαζόμενοι σε επισφαλείς θέ-
σεις εργασίας – μπλοκάκια, εργόσημα
κλπ – αλλά και μη επιδοτούμενοι άνερ-
γοι 

5. Πλήρης κάλυψη μισθού, ασφαλι-

στικών εισφορών και δώρου Πάσχα
των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα
μέχρι τέλη Μαΐου,  επιδότηση των
ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοα-
πασχολούμενων με ποσό ίσο με το
1/12 του περσινού τους εισοδήματος
για κάθε μήνα μέχρι τα τέλη Μαΐου.
Ύψος παρέμβασης 8,5 δισ. ευρώ.

6. Αναστολή καταβολής του συνό-
λου των φορολογικών υποχρεώσεων
για έξι μήνες. 

7. Πάγωμα των δανειακών οφειλών
και άλλων τραπεζικών υποχρεώσεων
για όσο διαρκεί η  κρίση. 

8. Πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενί-
σχυσης ύψους 3 δισ. ευρώ για μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν
πρόσβαση στον Τραπεζικό δανεισμό
με κριτήρια το τζίρο και τους απασχο-
λούμενους. 

9. Επιτάχυνση εκταμίευσης των πλη-
ρωμών του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων.

10. Πρόγραμμα Ηρακλής για τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή εγ-
γυήσεων από το ελληνικό δημόσιο
ύψους 12 δισ. ευρώ ώστε να ενισχυθεί
η ρευστότητα τους στην περίοδο της
κρίσης.

Αντιδράσεις
Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερ-

νητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, ο
οποίος τόνισε πως η κυβέρνηση εξετά-
ζει κάθε πρόταση που κατατίθεται υπό
την προϋπόθεση ότι είναι σοβαρή. 

«Στον ΣΥΡΙΖΑ μπερδεύονται ξανά με
τους λογαριασμούς» τόνισε ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος για να προσθέσει:

«Γιατί, για παράδειγμα, κοστολο-
γούν τα μέτρα που προτείνουν στα 26
δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά «ξεχνούν»
να προσθέσουν σε αυτά την απώλεια
εσόδων. Μόνο η αναστολή φορολογι-
κών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
για διάστημα έξι μηνών, υπολογίζεται
ότι θα μειώσει τα έσοδα κατά 12 δισε-
κατομμύρια ευρώ. Επίσης, κανείς δεν
κατάλαβε τελικά ποιο χρονικό διά-
στημα καλύπτουν οι προτάσεις του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Μέχρι τον Μάϊο λέει ο ένας, μέ-
χρι 9 μήνες ο άλλος. Τρέχα, γύρευε.

Η κυβέρνηση προχωρά με σύνεση
στην υλοποίηση του ολοκληρωμένου
σχεδίου της για τη στήριξη της ελληνι-
κής οικονομίας. Για να ξεπεράσουμε
και αυτή την κρίση με ασφάλεια και
υπευθυνότητα». 

26 ΔΙΣ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για να μείνουμε... όρθιοι!
Μέτρα 26 
δισεκατομμυρίων
ευρώ κατέθεσε 
ως αντιπρόταση
στην κυβέρνηση 
ο Αλέξης Τσίπρας
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Το κοινωνικό της πρόσωπο
έδειξε για πολλοστή φορά ο Α.Ο
Δαμάστας, ο οποίος με πρωτο-
βουλία του προέδρου Αντώνη
Παπαδάκη διαθέτει το αυτοκίνητο
της ομάδας για δρομολόγια στις
περιοχές του Μαλεβιζίου.
Η προσφορά και η κοινωνική αλ-
ληλεγγύη έχουν τον πρώτο λόγο
αυτή την περίοδο και η Δαμάστα
δεν θα μπορούσε να μην συμμε-
τέχει στην προσπάθεια που γίνε-
ται ώστε να λάβουν την
απαραίτητη βοήθεια που χρει-
άζονται.
Όλο το κόστος (οδηγός, καύσιμα
κ.α.) για να γίνονται οι μετακινή-
σεις του αυτοκινήτου θα καλυ-

φθεί εξ’ ολοκλήρου από τον ΑΟ
Δαμάστας.
Από σήμερα Τρίτη 7 Απριλίου θα
ξεκινήσουν τα δρομολόγια με
προορισμό χωριά του δήμου Μα-
λεβιζίου, ώστε άμεσα να βρε-
θούμε δίπλα σε συνανθρώπους
μας που έχουν ανάγκη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο ΑΟ Δαμάστας στην υπηρεσία
των συνανθρώπων μας, διαθέτει
το αυτοκίνητο της ομάδας για
διανομή προϊόντων και φαρμά-
κων σε ευπαθείς ομάδες.
Μέσα σε αυτήν την λαίλαπα που
έχει φέρει ο κοροναϊός, ο ΑΟ
Δαμάστας δεν θα μπορούσε να
μην βρίσκεται αυτές τις δύσκο-

λες ώρες δίπλα στις ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού, δίπλα
σε συνανθρώπους μας που
έχουν ανάγκη, δίπλα στις τοπι-
κές κοινωνίες και ιδιαίτερα δίπλα
στα χωριά μας, όπου ζει η πλει-
οψηφία των ηλικιωμένων.
Σε συνεργασία λοιπόν με τον
δήμο Μαλεβιζίου και τις κοινωνι-
κές του δομές, ο ΑΟ Δαμάστας
δραστηριοποιείται ενεργά, με
στόχο να διανεμηθούν τρόφιμα,
είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα
και ότι άλλο χρειάζονται οι ευπα-
θείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι
που δεν δύνανται να μετακινη-
θούν.
Έτσι, με απόφαση του προέδρου

κ. Αντώνη Παπαδάκη άμεσα δια-
τίθεται το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας
του σωματείου και ο οδηγός της
ομάδας ώστε να κάνουν τα απα-
ραίτητα δρομολόγια και τις διανο-
μές σε όλη την περιφέρεια και τα
χωριά του δήμου Μαλεβιζίου.
Όλο το κόστος (οδηγός, καύσιμα
κ.α.) για να γίνονται οι μετακινή-
σεις του αυτοκινήτου καλύπτεται
εξ’ ολοκλήρου από τον ΑΟ Δα-
μάστας.
Από Τρίτη 7 Απριλίου θα ξεκινή-
σουν τα δρομολόγια με προορι-
σμό χωριά του δήμου
Μαλεβιζίου, ώστε άμεσα να βρε-
θούμε δίπλα σε συνανθρώπους
μας που έχουν ανάγκη.

Η ομάδα της Δαμάστας δείχνει
για άλλη μια φορά το κοινωνικό
της πρόσωπο και την πραγματική
αξία του ερασιτεχνικού αθλητι-

σμού, ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους
στιγμές όπου η προσφορά και η
κοινωνική αλληλεγγύη πρέπει
να έχουν τον πρώτο λόγο…».

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Το αυτοκίνητο της Δαμάστας για τους ανθρώπους με ανάγκη

ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΡΕΜΣ

Πέθανε από κοροναϊό 
η μητέρα του Γκουαρδιόλα
Σοκ και θλίψη για τον Πεπ Γκουαρδιόλα και την οικο-
γένειά του. Όπως ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Σίτι, ο
Καταλανός τεχνικός έχασε την 82χρονη μητέρα του, η
οποία νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Μανρέσα με
κοροναϊό. Η διοίκηση των «πολιτών» εξέφρασε την
αμέριστη συμπαράστασή της προς τον 49χρονο προ-
πονητή. Η Ντόλορς Σάλα Καριό ζούσε σε ένα χωριό
της κεντρικής Καταλωνίας, όπου μεγάλωσε και ο
Γκουαρδιόλα.
Στην Γαλλία σοκ έχει προκαλέσει η αυτοκτονία του
60χρονου γιατρού της Ρεμς, Μπερνάρντ Γκονσάλες,
που είχε προσβληθεί από κοροναϊό.
Αντίθετα ευχάριστα είναι τα νέα για τον Ρετσμπέρ
Ρουστού. Ο Τούρκος παλαίμαχος γκολκίπερ κέρδισε
τη μάχη με τον κοροναϊό και μάλιστα χθες πήρε εξιτή-
ριο. Ο 47χρονος άλλοτε διεθνής άσος, με θητεία σε
Μπεσίκτας, Φενέρμπαχτσε αλλά και Μπαρτσελόνα,
νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική νο-
σοκομείου της Κωνσταντινούπολης και κινδύνευε
άμεσα η ζωή του, ωστόσο τα τελευταία 24ωρα παρου-
σίασε εντυπωσιακή βελτίωση στην υγεία του. Πλέον,
μετά από δέκα μέρες νοσηλείας, διέφυγε τον κίνδυνο
και κρίθηκε πως μπορεί να πάει σπίτι του, όπου θα
μείνει για λίγες ημέρες σε καραντίνα.

Ο 40χρονος πια Ντιέγκο Ρο-
μάνο δεν ξεχνά όσα πέρασε
στην Κρήτη με τον Εργοτέλη. Ο
σπουδαίος Αργεντινός, που
έπαιξε στην ομάδα του Ηρα-
κλείου από το 2008 μέχρι το
2014, έδωσε συνέντευξη στην
χώρα του στο balonlatino.net
και όταν κλήθηκε να σχολιάσει
την παρουσία του στην Ελλάδα,
μίλησε με τα καλύτερα λόγια
για την περίοδο που βρέθηκε
στον Εργοτέλη όπου όπως είπε
τον έκαναν να νιώσει σημαντι-
κός. Χαρακτηριστικά ο Ρομάνο
δήλωσε: «Ήταν δύσκολη η
προσαρμογή στο ευρωπαϊκό
ποδόσφαιρο. Εδώ όλα ήταν
πιο επαγγελματικά, κάτι που
δεν μπορούσα να καταλάβω.
Επίσης η οικογένειά μου δυ-
σκολεύτηκε να προσαρμοστεί.
Ήθελα να επιστρέψω, αλλά
πέρασαν οι μήνες και έβαλα

και το πρώτο μου γκολ. Νική-
σαμε 1-0 τον Παναθηναϊκό με
δικό μου γκολ.
Από τότε τα πράγματα άρχισαν
να πηγαίνουν καλύτερα. Οι
άνθρωποι με έκαναν να

νιώσω ότι είμαι σημαντικός.
Έμεινα τελικά έξι χρόνια,
έγινα αρχηγός και ήμουν ο
μόνος Αργεντινός που είχε
περάσει από την ομάδα. Οι
οπαδοί μου φέρθηκαν με

στοργή και έζησα καταπλη-
κτικά χρόνια. Μετά τον θάνατο
του ιδιοκτήτη (Απόστολος Πα-
πουτσάκης) πήγα στον Ηρα-
κλή.
Δόξα τω Θεώ, ήμουν τυχερός
και αναδείχθηκα δύο φορές
καλύτερος ξένος του πρωτα-
θλήματος. Την πρώτη το 2012
ως παίκτης του Εργοτέλη και
τη δεύτερη το 2016 όταν πε-
τύχαμε την άνοδο με τον Ηρα-
κλή στην πρώτη κατηγορία».
Στον Εργοτέλη ο Ρομάνο είχε
149 συμμετοχές και 18 γκολ.
Μετά τον Εργοτέλη πήγε στον
Ηρακλή (47 συμμετοχές και 5
γκολ), στον Απόλλωνα Σμύρ-
νης (23 συμμετοχές και 1
γκολ) στον Εθνικό (14 συμμε-
τοχές και 2 γκολ) και  την τε-
λευταία περίοδο αγωνίστηκε
στον Άρη Βούλας στην Α’ κα-
τηγορία της Αθήνας.

Ο ΝΤΙΕΓΚΟ ΡΟΜΑΝΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ

«Στον Εργοτέλη ένιωσα σημαντικός»

Ο Ρομάνο όταν έπαιζε με τη φανέλα του Εργοτέλη

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟ
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ

Να απαλειφθούν οι -6
για τη μη αδειοδότηση
Συνεδριάζει μεθαύριο Πέμπτη, μέσω τηλεδιάσκεψης η
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, όπου μεταξύ άλλων θα
συζητήσει θέματα αδειοδότησης, ενώ θα επισημοποιηθεί
και η αναβολή των επαναληπτικών ημιτελικών του Κυπέλ-
λου Ελλάδας. Ενόψει αυτής της συνεδρίασης ο διευθυντής
αδειοδότησης Γιώργος Δημητρίου έστειλε επιστολή στον
πρόεδρο της ΕΠΟ, Βαγγέλη Γραμμένο με την οποία προτεί-
νεται, εφόσον συμφωνήσει η ΟΥΕΦΑ, η απάλειψη της ποι-
νής των μείον έξι βαθμών στις ομάδες της Σούπερ Λιγκ 1,
που δεν αδειοδοτηθούν, λόγω των συνθηκών που επικρα-
τούν. Επίσης προτείνεται και μια σειρά άλλων αλλαγών
που αφορούν ποινές και αναστολή ισχύος άρθρων του κα-
νονισμού αδειοδότησης.
Αναλυτικά όσα προτείνονται στην επιστολή:
1) Την αναστολή εφαρμογής των άρθρων 47, 48, 51 και
52 του κανονισμού αδειοδότησης για την τρέχουσα εγχώ-
ρια διαδικασία αδειοδότησης. Τα εν λόγω κριτήρια σχετί-
ζονται με την αξιολόγηση της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας (βιωσιμότητας), τα οποία ανεστάλησαν ήδη
από την UEFA για τη λήψη άδειας συμμετοχής στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις.
2) Την αναστολή εκτέλεσης όλων των πειθαρχικών κυρώ-
σεων (αφαίρεση βαθμών) από αποφάσεις δικαιοδοτικών
οργάνων της ΕΠΟ αναφορικά με οικονομικές αξιώσεις ερ-
γαζομένων (προσφυγές) έως τις 30/6/20.
3) Σε συνεννόηση με τον ΠΣΑΠ, την αναστολή για την
άδεια Σούπερ Λιγκ 2 του Άρθρου 45, δηλαδή της τακτο-
ποίησης οφειλών προς εργαζομένους της προηγούμενης
ΠΑΕ. Προς αποφυγή παρερμηνειών, δεν μιλάμε για απαλ-
λαγή από την υποχρέωση πληρωμής των πιστωτών της
προηγούμενης εταιρείας, αλλά για αναστολή του κριτηρίου
μόνο για την τρέχουσα διαδικασία αδειοδότησης.
4) Την πραγματοποίηση των εκδικάσεων για τη χορήγηση
των αδειών μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι με την παρουσία
των εμπλεκομένων (διάδικοι, μέλη επιτροπών κλπ) στα
γραφεία της Ομοσπονδίας.
5) Την εξουσιοδότηση του διευθυντή Αδειοδότησης για
αλληλογραφία με την ΟΥΕΦΑ αναφορικά με την αλλαγή
της ισχύουσας ποινής για την άδεια Σούπερ Λιγκ 1. Η Διεύ-
θυνση Αδειοδότησης θεωρεί αδιανόητη την αφαίρεση 6
βαθμών σε περίπτωση μη λήψης της άδειας υπό τις παρού-
σες συνθήκες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗ, ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ

Μήνυμα παγκόσμιας 
αλληλεγγύης της 
αθλητικής οικογένειας

Μήνυμα παγκόσμιας αλληλεγγύης ολόκληρης της αθλητι-
κής οικογένειας έστειλαν για την Παγκόσμια Ημέρα Αθλη-
τισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη ο υφυπουργός
Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης καθώς επίσης και ο πε-
ριφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος τόνισε ότι
«συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τον αθλητισμό ως έναν
τομέα με πολλαπλάσια οφέλη στην κοινωνία».
Η ανακοίνωση της ΓΓΑ:  «Σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου,
είναι η Διεθνής Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και
την Ειρήνη και ο διεθνής οργανισμός Peace And Sport δεί-
χνει «White Card» (άσπρη/λευκή κάρτα). Σε αντιστοιχία με
την κόκκινη και κίτρινη κάρτα που συμβολίζουν ποινές, η
λευκή κάρτα χρησιμοποιείται ως σύμβολο δέσμευσης για
την δημιουργία ειρήνης! Ουσιαστικά, πρόκειται για την Παγ-
κόσμια ημέρα προώθησης της ειρήνης μέσα από τον αθλη-
τισμό. Χρησιμοποιούμε τον αθλητισμό και τις αξίες του για
να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας και να ενισχύσουμε
τους δεσμούς μας μεταξύ τους. Πόσο δε αυτές τις ημέρες
με την πανδημία, καθώς ο αθλητισμός είναι μια ουδέτερη
και παγκόσμια πλατφόρμα που οφείλει να βοηθήσει στην
τρέχουσα παγκόσμια κρίση της υγείας.
Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυ-
γενάκης, συμμετείχε στη δράση αυτή μέσω του εξής μηνύ-
ματος στα social media:
“Συμμετέχω κι εγώ στην καμπάνια #PeaceandSport
#WhiteCard Δείχνουμε την λευκή κάρτα #WhiteCard,
επειδή πιστεύουμε στις αξίες του αθλητισμού!
Ας γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια Ημέρα του Αθλητι-
σμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, σε μια περίοδο που
αντιμετωπίζουμε παγκοσμίως τον «πόλεμο του κορω-
νοϊού».
Στέλνουμε όλοι, την 6η Απριλίου, ένα μήνυμα παγκόσμιας
αλληλεγγύης ολόκληρης της αθλητικής οικογένειας!»
#ZiseAthlitika
Προτρέπουμε όλη την αθλητική οικογένεια της χώρας μας
να συμμετάσχει σ’ αυτή την παγκόσμια δράση μέσω των
social media, κρατώντας μια λευκή κάρτα, κάνοντας χρήση
των #PeaceandSport #WhiteCard, αλλά και των #ziseath-
litika @ziseathlitika ως ετικέτες».
Ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε:
«Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας του Αθλητι-
σμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, συμπίπτει με μια πε-
ρίοδο κατά την οποία η ανθρωπότητα δίνει το μεγάλο
αγώνα για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.
Ως Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε
τον αθλητισμό ως έναν τομέα με πολλαπλασιαστικά οφέλη
στην κοινωνία και ιδιαίτερα για τις νέες και τους νέους.
Όλοι μαζί κρατάμε την "White Card" αναδεικνύοντας την,
ως σύμβολο ειρήνης, συνεργασίας και αλληλεγγύης των
λαών. Χρόνια πολλά στη μεγάλη αθλητική οικογένεια της
Κρήτης!».

Γ ια τη ζωή τους στην καραντίνα και όχι
μόνο μίλησαν Σεμέντο και Φιγκει-
ρέντο στην επικοινωνία τους με τον

κόσμο του ΟΦΗ μέσω του LIVE στο Insta-
gram.
Ο Σεμέντο για ακόμα μια φορά επανέλαβε
την ικανοποίηση του για τη ζωή στην Κρήτη
λέγοντας πως “η ζωή είναι φανταστική, 20
ημέρες έχει ήλιο” ενώ ξεχώρισε, μετά από
σχετική ερώτηση που του έγινε για το νεαρό
παίκτη που έχει μεγάλο ταλέντο: “Ο Βαγγέ-
λης (σημ. Νοικοκυράκης) είναι πολύ ταλαν-
τούχος παίκτης”.
Αναφερόμενος στον κόσμο ο Σεμέντο είπε
ότι:
“Μου αρέσει η Θύρα 4. Είναι πολύ καλοί”,
ενώ για το γεγονός ότι η ομάδα θα παίξει
στο Europa League ανέφερε: “Θα είναι πολύ
ωραίο να αγωνιστούμε στην Ευρώπη. Βέ-
βαια, δεν ξέρω πότε θα μπορέσω να βγω
από το σπίτι μου με την κατάσταση που επι-
κρατεί τώρα”.
Περιγράφοντας την καθημερινότητα του εν
μέσω της απαγόρευσης κυκλοφορίας ο Σε-
μέντο είπε πως την περνάει με γυμναστική,
playstation και Netflix. Στην συνέχεια του
ζητήθηκε να συγκρίνει Νέιρα, Ναμπί λέγον-
τας ότι “δεν μπορώ να συγκρίνω Νέιρα και
Ναμπί. Ο Νέιρα παίζει πιο πίσω, ο Ναμπί
μπροστά και για εμένα είναι πολύ καλοί πο-
δοσφαιριστές”, ενώ αποθέωσε τον Ζοάο
Φιγκεϊρέντο χαρακτηρίζοντας τον ως τον κα-
λύτερο παίκτη του ελληνικού πρωταθλήματος.
Παράλληλα τόνισε ότι το καλύτερο του παι-
χνίδι το έκανε εναντίον της ΑΕΚ και το καλύ-

τερο γκολ αυτό που πέτυχε με τον Πανιώνιο
ενώ όπως είπε  περισσότερη παρέα κάνει με
τους Φιγκειρέντο, Βαζ, Φερέιρα.
Ο Ζοάο Φιγκεϊρέντο από την πλευρά του ψή-
φισε για το καλύτερο γκολ που πέτυχε κατά
την διάρκεια της φετινής περιόδου και επέ-
λεξε αυτό απέναντι στον Άρη ενώ επέλεξε το
ίδιο παιχνίδι ως το καλύτερο φετινό της ομά-

δας. Όσον αφορά το ποιοι είναι οι καλύτεροι
παίκτες του πρωταθλήματος, ο Ζοάο Φιγκεϊ-
ρέντο επέλεξε τους δύο Αργεντινούς του
ΟΦΗ, Μιγκέλ Μεγιάδο και Χουάν Νέιρα ενώ
ως τον πιο αφοσιωμένο συμπαίκτης του χαρα-
κτήρισε τον Κοσμά Τσιλιανίδη.
Ο Βραζιλιάνος επέλεξε Μίλαν από την Ιταλία
εν αντιθέσει με τον Σεμέντο που έκανε γνω-

στό ότι είναι οπαδός της Γιουβέντους.
Για την ζωή στην Κρήτη είπε ότι "Το καλο-
καίρι είναι ωραία. Τώρα όμως είμαστε στο
σπίτι".
Για τις γαστριμαργικές απολαύσεις τους οι
δυο παίκτες του ΟΦΗ είπαν ότι τους αρέσει το
σουβλάκι ενώ στον Φιγκειρέντο αρέσει πολύ
και το γαλακτομπούρεκο.

Οι Πορτογάλοι για Σεμέντο

Την ίδια ώρα για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού
για τον Σεμέντο κάνει λόγο η γνωστή εφημε-
ρίδα της Πορτογαλίας “O Jogo”.
Το δημοσίευμα αναφέρεται στο βιογραφικό
του Σεμέντο και στη φετινή του παρουσία με
τη φανέλα του ΟΦΗ: «Ο Ολυμπιακός ξεκί-
νησε να σκέφτεται τον Σεμέντο μετά την με-
ταγραφή του Ποντένσε στην Γουλβς. Τότε ο
Σεμέντο ήταν στο πικ του με τον ΟΦΗ και
ψηφίστηκε καλύτερος παίκτης στον πρώτο
γύρο του ελληνικού πρωταθλήματος από
τους προπονητές και τους αρχηγούς όλων
των ομάδων. 
Είναι γρήγορος και απρόβλεπτος, ο 23χρο-
νος εξτρέμ έχει πετύχει 7 γκολ και έχει 5
ασίστ αυτήν την χρονιά».

Έδωσε αίμα ο Τσιλιανίδης

Μετά τους Νάστο και Σωτηρίου και ο Κοσμάς
Τσιλιανίδης έδωσε χθες αίμα. «Είναι τόσο
απλό να βοηθάς τους συνανθρώπους σου.
Γίνε τώρα και συ εθελοντής αιμοδότης»
ανέφερε χαρακτηριστικά με μήνυμα του στα
social media. 
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«Είναι ωραία η Κρήτη, αλλά τώρα είμαστε μέσα»

Φιγκεϊρέντο και Σεμέντο έδωσαν απολαυστικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του κόσμου

Ο γιατρός της Ρεμς αυτοκτόνησε

Το αυτοκίνητο της Δαμαστάς που διατίθεται για διανομή 
προϊόντων και φαρμάκων από το δήμο Μαλεβυζίου

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ  ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η ΦΙΦΑ δίνει άπλετο χρόνο για να τελειώσουν τα πρωταθλήματα
Αλλαγή δεδομένων για το ποδόσφαιρο
από τη ΦΙΦΑ, η οποία είναι έτοιμη να
πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να
δώσει τη λύση σχετικά με τη συνέχεια
και τη λήξη της σεζόν που έχει διακοπεί
εξαιτίας του κοροναϊού. Σύμφωνα με
αποκλειστικό ρεπορτάζ του «The Athle-
tic», η ΦΙΦΑ είναι έτοιμη να προχωρήσει
σε επίσημες ανακοινώσεις εντός των
επόμενων 48 ωρών σχετικά με τη
σεζόν. Και σε αυτές τις ανακοινώσεις θα
κάνει γνωστό πως επεκτείνεται επ’ αόρι-

στον, αφού επιθυμία της είναι να τελει-
ώσουν όλες οι διοργανώσεις. Όποτε και
αν τελειώσουν. Ακόμα και αν χρειαστεί
να φτάσουμε στον Αύγουστο.
Πιο συγκεκριμένα, η Παγκόσμια Ομο-
σπονδία είναι έτοιμη να ανακοινώσει
την επέκταση της σεζόν και μετά τις 30
Ιουνίου, ώστε να δώσει καταρχήν τη δυ-
νατότητα στις λίγες να ολοκληρώσουν
κανονικά τα εθνικά πρωταθλήματα. Το
ίδιο είχε αφήσει να εννοηθεί και η
ΟΕΦΑ μέσω των δηλώσεων που καθημε-

ρινά κάνει ο Τσέφεριν. Η ΦΙΦΑ αναμέ-
νεται να αλλάξει και το διάστημα που θα
έχει δικαίωμα η κάθε ομάδα να κάνει με-
ταγραφές, ενώ θα τους δώσει το δι-
καίωμα να επεκτείνουν τα συμβόλαια
που λήγουν στις 30 Ιουνίου όχι για μερι-
κές μέρες, αλλά για μερικούς μήνες. Για
όσο χρειαστεί μέχρι να τελειώσει η
σεζόν. Επιπλέον, θα πρέπει να θεωρεί-
ται δεδομένο πως η επόμενη σεζόν δεν
πρόκειται να ξεκινήσει νωρίτερα από τα
τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου,

ότι οι ημερομηνίες θα είναι διαφορετικές
την επόμενη σεζόν και πιθανότατα στο
Τσάμπιονς Λιγκ και στο Γιουρόπα Λιγκ
δε θα υπάρξει η διακοπή δύο μηνών που
γίνεται από Δεκέμβριο έως Φεβρουάριο.
Με λίγα λόγια, η ΦΙΦΑ είναι έτοιμη να
αλλάξει το ποδόσφαιρο προκειμένου να
το… σώσει. Χρόνος, άλλωστε, υπάρχει
και η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα κάνει
τα πάντα, ώστε να τελειώσουν τα πρωτα-
θλήματα και όλες οι διοργανώσεις κανο-
νικά.
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Την κατάσταση που επικρατεί στους συλλό-
γους τους, αλλά και την επόμενη μέρα στο
επαγγελματικό πρωτάθλημα βόλεϊ, συζήτη-
σαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι αρχηγοί των 10
ομάδων της Α1. Οι αθλητές θέλουν να είναι
προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα που
θα πέσουν στο τραπέζι τις επόμενες εβδομά-
δες όταν και θα είναι πιο ξεκάθαρη η εικόνα
για το τι θα συμβεί στο φετινό πρωτάθλημα.
Όπως αναφέρει στην ενημέρωση του ο

ΠΑΣΑΠ: «Οι συμμετέχοντες είχαν μια ιδιαί-
τερα παραγωγική συζήτηση, στην οποία τέ-
θηκαν επί τάπητος όλα τα φλέγοντα ζητήματα
που απασχολούν το ελληνικό βόλεϊ στην
εποχή της πανδημίας. Ο αρχηγός της κάθε
ομάδας παρουσίασε λεπτομερώς τα δεδο-
μένα του συλλόγου του στο κλιμάκιο του
ΠΑΣΑΠ, ενώ από την πλευρά του ο Σύνδε-
σμος ενημέρωσε τους αθλητές της Volleyle-
ague για τις εξελίξεις από τις τηλεδιασκέψεις

με τον υφυπουργό αθλητισμού Λευτέρη Αυ-
γενάκη και την ΕΣΑΠ». Τον ΟΦΗ εκπροσώ-
πησε ο Γιάννης Ρουμελιωτάκης ενώ
συμμετείχαν ακόμα οι: Χαριδήμου (Ελπίδα
Αμπελοκήπων), Πελεκούδας,  Αχιλλεόπου-
λος, Προύσαλης (Ηρακλής), Πετρέας (Ολυμ-
πιακός), Κανέλλος (Φοίνικας Σύρου),
Τερζής (ΠΑΟΚ), Νικολάκης  (Κηφισιά), Λάπ-
πας (Παμβοχαϊκός), Πανταλέων (Παναθηναϊ-
κός), Δαλακούρας (Εθνικός).

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ Α1 ΒΟΛΕΪ

Συζήτησαν για την επόμενη μέρα

Οι κ.κ. Αυγενάκης και Αρναουτάκης
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Ανταποκρίθηκε ο υπουργός
Ανταποκρίθηκε ο υπουργός Εσωτερικών στο αίτημα της

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, που ζήτησε τη χο-
ρήγηση υγειονομικού υλικού στο προσωπικό που εργάζεται
στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», προκειμένου να μπο-
ρέσουν με ασφάλεια να επιτελέσουν το έργο τους, εν  μέσω
της πανδημίας του κοροναϊού.

Χθες το πρωί, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θε-
οδωρικάκος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της
ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιάννη Κουράκη και τον ενημέρωσε ότι θα
αποσταλούν άμεσα προστατευτικές μάσκες για τους εργαζο-

μένους. Παράλληλα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφε-
ρειακής Ένωσης, «το Υπουργείο δηλώνει έτοιμο να παράσχει κάθε δυνατή
βοήθεια προς τους Δήμους της Κρήτης. Επίσης, οι κ. Θεοδωρικάκος και
Κουράκης συζήτησαν και για άλλα ζητήματα που απασχολούν τους ΟΤΑ,
ενώ ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης ενημερώθηκε ότι το Υπουργείο Εσωτερι-

κών επεξεργάζεται και άλλα μέτρα στήριξης των Δήμων που θα ανακοι-
νωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα». 

Θα τους εξετάζει ο πρωθυπουργός!
Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ, πτυχι-

ούχος ιατρικής, θα εργάζεται στο εθνικό σύστημα υγείας της χώρας μια
φορά την εβδομάδα για όσο διαρκεί η πανδημία του κοροναϊού, ανακοί-
νωσε την Κυριακή εκπρόσωπος της κυβέρνησής του. Ο Δρ. Βαράντκαρ

«θα προσφέρει τις υπηρεσίες του (...) μια φορά την εβδομάδα», επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος. Σύμφωνα με την εφη-
μερίδα Irish Times, ο Βαράντκαρ, ο οποίος είχε πάρει πτυχίο ιατρικής από το πανεπιστήμιο Τρίνιτι του Δουβλίνου το
2003, θα αξιολογεί τηλεφωνικά τα συμπτώματα ασθενών που έχουν εκτεθεί. «Πολλά μέλη της οικογένειαάς του και

φίλοι του εργάζονται στον τομέα της υγείας», εξήγησε ο εκπρό-
σωπος. «Θέλει να βοηθήσει, έστω και λίγο».Ο Βαράντκαρ
ασκούσε την ιατρική για επτά χρόνια πριν να την εγκαταλείψει για
την πολιτική. Θα εκτελεί πλέον μία τηλεφωνική εφημερία την
εβδομάδα, σύμφωνα με το δημόσιο ιρλανδικό τηλεοπτικό δί-

κτυο RTÉ.

Ο Καρτερός και η… προπαγάνδα!
Ένας χαμός έγινε πάλι με το άρθρο του Καρτερού εναντίον

του καθηγητή Τσιόδρα στην «Αυγή». Και γράφει ο Καρτερός
για… προπαγάνδα του καθηγητή! Ναι, ο Θανάσης Καρτερός!
«Προπαγάνδα ο Τσιόδρας; Θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Τι κάνει
όμως αν όχι αυτό;» γράφει μεταξύ άλλων ο κ. Καρτερός, ο οποίος
δεν είναι προφανώς τυχαίος αρθρογράφος της «Αυγής». Είναι ο

πρώην υπεύθυνος Τύπου του Μεγάρου Μαξίμου επί Τσίπρα. Ήταν επίσης την εποχή του
Τσερνόμπιλ, αρχισυντάκτης στον «Ριζοσπάστη» όταν η εφημερίδα έγραφε ότι δεν υπάρχει
πρόβλημα, ότι όλα αυτά είναι «αντισοβιετική προπαγάνδα» και «υστερία» της Δύσης. Ο κ.
Καρτερός τα έβαλε και με τον Ανδρέα Ξανθό, που εξακολουθεί να λέει τα καλύτερα λόγια για
τον Τσιόδρα!

Ο Ξανθός δεν τσίμπησε!
Αλλά ο Ξανθός… δεν μάσησε από… τέτοια σχόλια! Και χθες επέμεινε να χαρακτηρίζει τον

Σωτήρη Τσιόδρα «εξαιρετική επιλογή»!   «Ο κ. Τσιόδρας είναι μια εξαιρετική επιλογή για την
εποπτεία της πανδημίας και τον συντονισμό του επιστημονικού δυναμικού της χώρας στο πε-
δίο της λοιμωξιολογίας-επιδημιολογίας. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι
στη σωστή κατεύθυνση και ο αναγκαίος πολιτικός έλεγχος και η κριτική πρέπει να αφορούν
την επάρκεια, την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στην υλοποίησή τους.
Αν υπάρχουν – και είναι λογικό να υπάρχουν σε μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση – επιφυ-

λάξεις ή αντιρρήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, είναι καλό να κατατεθούν επίσημα και τεκ-
μηριωμένα για επιστημονικό διάλογο στην αρμόδια Επιτροπή και όχι να αναπαράγονται

άκριτα στη δημόσια συζήτηση από μη ειδικούς. Είναι η ώρα της συστράτευσης και θε-
τικής συμβολής του επιστημονικού κόσμου και όχι η ώρα της αντιπαράθεσης και του

διαγκωνισμού για την επιστημονική “αυθεντία”και το ρόλο καθενός», δήλωσε ο Ρεθυμνιώ-
της βουλευτής στο tvxs.

Ακούει… ευλαβικά Τσιόδρα
Ακόμη και ο πρώην υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης «άδειασε» χθες τον Θ. Καρ-

τερό και δεν ενστερνίστηκε την ολομέτωπη επίθεση που του κάνουν στην αξιωματική αντιπο-
λίτευση.  Όπως είπε, ενημερώνεται καθημερινά για τις εξελίξεις ενώ τόνισε ότι κάθε απόγευμα
«ακούει ευλαβικά τον Σωτήρη Τσιόδρα».

Ύμνοι από Ρώσους- Αμερικανούς
Φυσικά οι ξένοι έχουν άλλη άποψη από τον κ. Καρτερό. Στους επιστήμονες που αναδύονται

ως σημαίνουσες προσωπικότητες στην Ευρώπη την εποχή του κοροναϊού αφιερώνουν δημο-
σίευμά τους οι New York Times. Ανάμεσα σε αυτούς ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας, που πρόσφατα «υμνήθηκε» από ρωσική εφημερίδα, η οποία τον
χαρακτήρισε ως κύριο δημιουργό του ελληνικού θαύματος, συγκαταλέγεται στο δημοσίευμα

των NYT που είναι αφιερωμένο στους επιστήμονες ήρωες.  «Στην Ελλάδα, η οποία μέχρι στιγμής έχει αποφύγει
μια μεγάλη επιδημία, όλοι συντονίζονται όταν ο καθηγητής Σωτήριος Τσιόδρας, ένας αδύνατος και χαριτω-
μένος άνδρας με γκρίζα μαλλιά, απευθύνεται στο έθνος κάθε μέρα στις 18:00», γράφουν οι NYT. «Η παρά-

δοσή του είναι επίπεδη και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις σημει-
ώσεις του, καθώς ενημερώνει τη χώρα σχετικά με τα τελευταία

στοιχεία των επιβεβαιωμένων ασθενών, νοση-
λευόμενων και νεκρών. Περιστασιακά, προσφέ-
ρει πρακτικές συμβουλές», αναφέρει μεταξύ
άλλων. 

Με τίτλο «Ονομάζεται σωτήρας του έθνους»
και υπότιτλο «Πώς ένας άνθρωπος έσωσε την
Ελλάδα από την επιδημία του κοροναϊού», και
η ρωσική εφημερίδα Kommersant, σε ρεπορ-
τάζ του ανταποκριτή της στην Αθήνα Αντρέι
Πλάχοβ, αναφέρεται στη συμβολή του εκπρο-
σώπου του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορο-
ναϊό Σωτήρη Τσιόδρα στη «μάχη» κατά του ιού.

Το σχέδιο

Αν το σχέδιο ήταν να αφανί-
σουν τον μισό πλανήτη, φαίνεται πως μάλ-
λον έχουν αποτύχει. Γιατί τα νούμερα είναι
αμείλικτα και πόσο μάλλον στο μικρό Ηρά-
κλειο των 150.000 κατοίκων. Όπως μα-
θαίνω, τα φαρμακεία μπορεί να έχουν
πτώση στους τζίρους και στις πωλήσεις, αλλά
στα e-shops κάτι κινείται, αφού έχουν αυξη-
θεί κατά 50% οι πωλήσεις σε καλλυντικά και
βαφές μαλλιών και 20% οι πωλήσεις σε...
τεστ εγκυμοσύνης. Βάλτε τα όλα αυτά μαζί.
Προσθέστε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελ-
λάδα και τον κόσμο και περιμένετε… εννέα
μήνες. Όχι, δεν θα μειωθεί ο πληθυσμός,
αλλά θα διπλασιαστεί έτσι όπως πάμε.

Το Φως

Σας είχα ενημερώσει ότι το
Άγιο Φως θα έρθει κανονικά στην Ελλάδα.
Το θέμα της διαδικασίας μεταφοράς και
υποδοχής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσό-
λυμα συζήτησαν χθες ο υφυπουργός Εξωτε-
ρικών, Κωνσταντίνος Βλάσης και ο έξαρχος
του Πανάγιου Τάφου, αρχιμανδρίτης κ. Δα-
μιανός. «Λόγω των συνθηκών από την εξά-
πλωση της πανδημίας, η διαδικασία θα δια-
φοροποιηθεί από την πρακτική που
ακολουθείτο τα προηγούμενα έτη, με γνώ-
μονα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας»
αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε
μετά τη συνάντηση το υπουργείο Εξωτερι-
κών σχετικά με το Αγιο Φως. Κατά τη συνάν-
τηση, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο
του υφυπουργού Εξωτερικών, συζητήθηκαν
θέματα σχετικά με τη λειτουργία και τις δρά-
σεις του Πατριαρχείου.

Ο φρουρός

Μέλος της φρουράς του Κύ-
πριου προέδρου  Αναστασιάδη βρέθηκε
θετικό στον κοροναϊό και τέθηκε σε καραν-
τίνα στο σπίτι του. Το κρούσμα έγινε γνω-
στό την περασμένη Παρασκευή, με βάση
τα αποτελέσματα των εξετάσεων που είχαν
γίνει προηγουμένως για τους αξιωματού-
χους και τα μέλη του προσωπικού στο Προ-
εδρικό Μέγαρο, και αμέσως λήφθηκαν μέ-
τρα στον χώρο του Μεγάρου.

Λακκούβες

Λακκούβες, σαμαράκια και κα-
τασκευαστικές αστοχίες στους δρόμους της
πόλης τρέχει τώρα να αποκαταστήσει ο Δή-
μος Ηρακλείου με την ανάθεση δύο συμβά-
σεων που υπέγραψε χθες ο αρμόδιος αντι-
δήμαρχος Γ. Αναστασάκης.  Συγκεκριμένα,
ο αντιδήμαρχος και ο εκπρόσωπος της ανα-
δόχου εταιρείας,  υπέγραψαν σύμβαση  για
την «επισκευή φθορών οδοστρωμάτων στις
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηρακλείου»,
με τελικό ποσό τις 322.210,71 ευρώ.  

Διευκρινίσεις

Λεπτομέρειες και διευκρινί-
σεις σχετικά με την επιστρεπτέα προκατα-
βολή ζητεί, με επιστολή του προς τον
Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊ-
κούρα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Ηρακλείου, κ. Μανώλης Αλιφιεράκης, με
αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις.
Όπως αναφέρει ο κ. Αλιφιεράκης, το μέτρο
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής είναι ένα
πολύ σημαντικό για την ενίσχυση των επι-
χειρήσεων, που έχουν πληγεί από τον κο-
ροναϊό, ωστόσο, δεδομένης της απουσίας
πλαισίου και ταυτόχρονα του ασφυκτικού
περιθωρίου που έχει δοθεί στις επιχειρήσεις
για να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος, το Επιμελητήριο Ηρακλείου
γίνεται αποδέκτης αποριών και επισημάν-
σεων από τα μέλη του για επιμέρους αλλά
ουσιαστικά ζητήματα. 

Τους έδωσε… ασπίδες
Σπουδαία προσφορά έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος και εν

μέσω της πανδημίας του κοροναϊού. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή,
που η δημόσια υγεία είναι στην πρώτη γραμμή, με τους γιατρούς
και τους νοσηλευτές να δίνουν καθημερινά τις δικές τους μάχες, ο
Σύλλογος παρέδωσε στους διοικητές των Νοσοκομείων της πόλης
από 300 ασπίδες προσώπου για τους γιατρούς μέλη του συλλόγου.
“Στόχος η προστασία της δημόσιας υγείας. Προτεραιότητα μας η
ασφάλεια των γιατρών-μελών μας, να συνεχίσουν υγιείς στη μάχη
με τον Covid-19”, έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο
facebook ο πρόεδρος του Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης
παραθέτοντας μάλιστα και τις σχετικές από την παράδοση
φωτογραφίες.

Στην εντατική ο Τζόνσον
Στην εντατική μονάδα νοσηλεύεται από χθες το

βράδυ ο Μπόρις Τζόνσον. Αν και νωρίτερα δήλωσε ο
ίδιος πως υποβάλλεται σε τεστ ρουτίνας για τα συμπτώματα
του κοροναϊού, αλλά η διάθεσή του είναι καλή και βρίσκεται
σε επαφή με την ομάδα του, το βράδυ η κατάσταση χειροτέ-
ρεψε. «Κατόπιν συμβουλής του γιατρού μου, πήγα στο νοσο-
κομείο για μερικά τεστ ρουτίνας καθώς εξακολουθώ να έχω
συμπτώματα του κοροναϊού», έγραψε νωρίτερα ο Τζόνσον
στο Twitter. «Η διάθεσή μου είναι καλή και παραμένω σε
επαφή με την ομάδα μου, καθώς εργαζόμαστε μαζί για να κα-
ταπολεμήσουμε αυτόν τον ιό και να κρατήσουμε τους πάντες
ασφαλείς», σημείωσε. 

Το μήνυμα του Τραμπ
…«Είμαι πεπεισμένος ότι θα πάει καλά. Είναι γερός», τόνισε

ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «φίλο» του τον πρωθυπουργό του
Ηνωμένου Βασιλείου και επικεφαλής των Συντηρητικών.
Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με το
κλιμάκιο που έχει συστήσει για τη διαχείριση της κρί-
σης της πανδημίας του κοροναϊού, ο Ντόναλντ Τραμπ
διαβεβαίωσε επίσης ότι βλέπει να «εξομαλύνεται» η καμ-
πύλη των νέων κρουσμάτων μόλυνσης και των θανάτων
στη χώρα του.  «Ίσως αυτός να είναι καλός οιωνός», είπε ο
Τραμπ στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στη μείωση των
θανάτων.

Εκλογές; Γιατί εκλογές;
Κατηγορηματικός και δηκτικός ήταν στο σχόλιο του για τα σενάρια περί

πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας
κατά την παρουσίαση του προγράμματος “#ΜένουμεΌρθιοι“ για την αν-
τιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας σε επιχειρήσεις και εργαζό-
μενους. «Μου είναι αδιανόητο τούτη την ώρα της κρίσης, την ώρα
που μετράμε νεκρούς, στο μυαλό μας να είναι πολιτικά κόστη, πολιτικά
οφέλη, πολιτικά παιχνίδια, μετρήσεις, δημοσκοπήσεις, εκλογές, πολιτικές
εξελίξεις. Βεβαίως ο καθένας θα κριθεί για το πώς αντιλαμβάνεται αυτές τις
ώρες της κρίσης. Αυτό το ταμείο θα γίνει όταν έρθει η ώρα, όχι τώρα» σημεί-
ωσε.

Ερωτηθείς για τα σενάρια περί συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ενότητας
που θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας, ο Αλ. Τσίπρας σημείωσε
ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνουμε σε σενάρια επιστημονικής φαν-
τασίας. Είναι πρόσφατη η λαϊκή ετυμηγορία, η κυβέρνηση έχει απέναντί της
μία αντιπολίτευση που είναι πρόθυμη να συμβάλει στην αντιμετώπιση της
πανδημίας».

Αισιοδοξία και μέτρα
Υπάρχει αισιοδοξία στην Ελλάδα; Προφανώς υπάρχει και αποτυπώνεται σε

δύο κυρίως παραμέτρους: τον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται και
αυτών που βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ειδικά αυτοί που
χρήζουν αυξημένης φροντίδας κινούνται τις τελευταίες ημέρες σε σταθερό
αριθμό, κάτω των εκατό, γεγονός που επιτρέπει ακόμα και στον Σωτήρη
Τσιόδρα, κατεξοχήν συγκρατημένο και μετριοπαθή, να εκφράζει την
αισιοδοξία του για την πορεία αντιμετώπισης της εξάπλωσης της παν-
δημίας στην χώρα μας.

Η ενθαρρυντική πορεία που καταγράφεται οδήγησε την κυβέρ-
νηση στην απόφαση να μην ληφθούν επιπλέον μέτρα αυτή την εβδο-
μάδα, παρότι παραμένουν στο τραπέζι, εφόσον καταστεί αναγκαίο.
Αποφασίστηκε όμως η αυστηρότερη τήρηση των υπαρχόντων. Έτσι
από σήμερα θα ενταθούν οι περιπολίες και ο έλεγχος των μετακινή-
σεων. Παράλληλα εξετάζεται ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός των
προστίμων για τους υπότροπους στην παράβαση των μέτρων.

Αποδοκίμασαν τη συντρόφισσα
Την πλήρη αντίθεσή του προς τα λεγόμενα και τις αιτιάσεις της Μυρ-

σίνης Βουνάτσου εξέφρασε η Ν. Επιτροπή Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ μετά
τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Η Νομαρχιακή Επιτροπή
Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καταδίκασε την απαρά-
δεκτη ανάρτηση του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ Μυτιλήνης, Μυρσίνης Βου-
νάτσου. Η κα Βουνάτσου ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο
Facebook μία ανάρτηση, με την οποία επιχείρησε συμψηφισμό νεκρών στο
Μάτι και τη Μάνδρα με αυτούς της πανδημίας του ιού. Μάλιστα, έσπευσε
να τονίσει πως «όταν θα "ισοφαρίσουμε" τους νεκρούς, εγώ θα αρχίσω να
μετράω πτώματα και ζητάω ευθύνες ποινικές» και πως «όσο έφταιγαν ο Τσί-
πρας και η Δούρου άλλο τόσο θα φταίτε κι εσείς.  Συν τέσσερις από εχθές το βράδυ μέχρι τώρα. Στους 67 φτάσαμε. Αν θα λο-
γαριαστούμε λέει;».  Μετά την έντονη κατακραυγή, η Μυρσίνη Βουνάτσου κατέβασε την ανάρτησή της και προχώρησε αμέσως
σε νέα. Ωστόσο, στη νεότερή της ανάρτηση δεν αναιρεί οτιδήποτε από όσα έγραψε στην αρχική. Δηλώνει μόνο ότι κατεβάζει
την προηγούμενη έχοντας αναδείξει την υποκρισία αλλά και για να μη δοθεί τροφή σε όσους «είδαν το πρόσωπό τους στον
καθρέπτη και τρόμαξαν».

ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

Αναζητά λύση μέσω δανείου η ΔΕΠΑΝΑΛ
Με κλειστά τα καταστήματα (Μαρίνα, Κουμπές

Πλάτανος), κλειστό το Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέν-
τρο και με είσπραξη από το πάρκιγκ της λαχαναγο-
ράς και του αεροδρομίου να μην ξεπερνά τα 50
ευρώ τη μέρα, η ΔΕΠΑΝΑΛ καλείται να δώσει λύση
για την επόμενη μέρα και να βρει τρόπους να διαχει-
ριστεί τα λειτουργικά της έξοδα που προσεγγίζουν τις
250 χιλιάδες ευρώ το μήνα. Το ασφυκτικό αυτό πλαί-
σιο,  διαμορφώνει μια σκληρή πραγματικότητα για
τη δημοτική επιχείρηση, τα στελέχη της διοίκησης της
οποίας, μαζί με τη με τη δημοτική Αρχή, αναζητούν
λύσεις και κάνουν σκέψεις ακόμα και για τις δυνατό-
τητες που μπορεί να δώσει η λήψη ενός δανείου που
θα μπορούσε να αναζητηθεί από νομικό πρόσωπο.
Όλα αυτά μένει να αποκρυσταλλωθούν το επόμενο
διάστημα και να πάρουν το δρόμο τους. 

Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο προκύπτει είναι
ότι η νέα πραγματικότητα που διαμόρφωσε στον

πλανήτη η ραγδαία διασπορά της πανδημίας, συνέ-
πεσε χρονικά με την εκκίνηση της μεγάλης προσπά-
θειας που είχε ξεκινήσει η ΔΕΠΑΝΑΛ να ενεργοποι-
ήσει το Πολιτιστικό Κέντρο όχι μόνο μέσα από ένα
πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων που
έχει ανάγκη η πολιτεία αλλά και μέσα από την αξιο-
ποίηση της Συνεδριακής του δραστηριότητας που
ήδη είχε αρχίσει να αποκτά σημαντικό ενδιαφέρον. 

Πλήγμα επίσης αποτελεί για τη ΔΕΠΑΝΑΛ και το
γεγονός ότι λόγω των επιβεβλημένων μέτρων προ-
στασίας από την πανδημία δεν έχει τη δυνατότητα
να λειτουργήσει τα καταστήματα της, και για τα
οποία μάλιστα έχουν καταγραφεί τριβές με τον ΟΛΗ
που έχει την ιδιοκτησία του «Μαρίνα». Συγκεκριμένα
από την πλευρά του Οργανισμού Λιμένος,  είχαν δια-
τυπωθεί απόψεις κατά της συνέχισης της εκμετάλλευ-
σης του Μαρίνα από τη ΔΕΠΑΝΑΛ και μάλιστα ένα
από τα επιχειρήματα που είχε επιστρατευθεί αφο-

ρούσε στην έγκαιρη καταβολή των ενοικίων. Για το
επίμαχο θέμα ο προϊστάμενος διοικητικού και οικο-
νομικού της δημοτικής επιχείρησης κ. Κώστας Μου-
δάτσος τονίζει μεταξύ άλλων πως σε ό,τι αφορά στην
καταβολή των ενοικίων στο ΜΑΡΙΝΑ, «το ενοίκιο
πληρώνεται κανονικά από τη ΔΕΠΑΝΑΛ, με βάση τη
ρύθμιση που έχει γίνει από αρχές του 2020, με πα-
ράλληλη καταβολή μετρητών τον Δεκέμβριο του
2019 και τον Γενάρη του 2020.

Το όποιο πρόβλημα είχε προκύψει για το 2019,
οφειλόταν καθαρά στη δέσμευση των λογαριασμών
της ΔΕΠΤΑΗ από τη ΔΟΥ Ηρακλείου, με εντολή της
ΑΑΔΕ, από τον Απρίλη του 2019. Έτσι ήταν αδύνατη
η κίνηση χρηματικών ποσών μέσω τραπεζικών λο-
γαριασμών ή η έκδοση επιταγών. Παράλληλα, λόγω
του προβλήματος του κορονοϊού, τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν σταματήσει να
λειτουργούν, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού

Περιεχομένου, καθώς και η λειτουργία του Πολιτι-
στικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και του Δη-
μοσκοπίου, ενώ οι σταθμοί αυτοκινήτων υπολει-
τουργούν, με ελάχιστα έσοδα. Στις νέες συνθήκες

που έχουν δημιουργηθεί, ας δείξουμε όλοι αυτοσυγ-
κράτηση και συναίνεση, μέχρι το ξεπέρασμα της
κρίσης από την πανδημία και τη λύση των προβλη-
μάτων».                 

@patris

Karteros

Δεν μου λες τώρα που
έσκασε και το Τσερνομπίλ
εμείς τι κάνουμε;

-Μην πιστεύετε τίποτα. Οι
δυο επόμενες εβδομάδες
θα είναι κρίσιμες!
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