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ñùíïúïý. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

Ðñþôï êñïýóµá óôéò 26/2 Ðñþôï êñïýóµá óôéò 26/2 
Η πανδημία του κορωνοϊού 2019-20 εμφανίστηκε και εξαπλώ-

θηκε και στην Ελλάδα από τις 26 Φεβρουαρίου 2020 κι έπειτα, ό-
ταν ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα του κορωνοϊού, σημαίνο-
ντας την αρχή για μια σειρά από συνταρακτικές εξελίξεις στη χώ-
ρα μας. Η πλειοψηφία των κρουσμάτων που σημειώθηκαν τις 
πρώτες ημέρες σχετιζόταν με ανθρώπους που ταξίδεψαν στην Ι-
ταλία, μια κύρια επιδημική εστία, και με μια ομάδα προσκυνητών 
που είχαν ταξιδέψει στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, καθώς και επα-
φές των ατόμων αυτών. 

ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 

Ç åðéâïëÞ ôïõ ðñþôïõ lockdown Ç åðéâïëÞ ôïõ ðñþôïõ lockdown 
Ο πρώτος θάνατος από κορωνοϊό στην Κρήτη καταγράφηκε 

στις 25 Μαρτίου. Από την αρχή του μήνα, όμως, ο χρόνος μετρού-
σε πλέον αντίστροφα για το κλείσιμο εμπορικών κέντρων, κατα-
στημάτων, καφέ, μπαρ, χώρων εστίασης, μουσείων, κινηματο-
γράφων, τουριστικών καταλυμάτων κ.ά., που τέθηκε σε ισχύ από 
τις 14 Μαρτίου, αλλά και την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων στα 
σούπερ-μάρκετ, που ξεκίνησαν από τη ∆ευτέρα 16 Μαρτίου. Λί-
γο μετά ανακοινώθηκε μάλιστα και η υποχρεωτική καραντίνα ό-
σων έρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Από τις 16 Μαρτίου 
καθιερώθηκε καθημερινή απογευματινή τηλεοπτική ενημέρωση 
από το υπουργείο Υγείας για την εξέλιξη της πανδημίας. Στις 17 
Μαρτίου η Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αποφάσισαν το κλείσιμο των εξωτερικών συνόρων της 
Ένωσης και την απαγόρευση εισόδου στην Ε.Ε. σε πολίτες τρίτων 
χωρών, με ισχύ από τα ξημερώματα της 18ης Μαρτίου. 

Áðáãüñåõóç êõêëïöïñßáòÁðáãüñåõóç êõêëïöïñßáò 
Από τις 23 Μαρτίου, η Ελλάδα βιώνει μια διαφορετική καθημε-

ρινότητα, όπως την επέβαλε το ξέσπασμα της κρίσης του κορω-
νοϊού. Το χρονικό της επιχείρησης “Μένουμε Σπίτι”, με τη μορφή 
καθολικού lockdown και την εφαρμογή της απαγόρευσης κυ-
κλοφορίας, που συνοδεύεται από “λουκέτα” σε καταστήματα, κα-
φέ και παραλίες μέχρι τον εγκλεισμό στο σπίτι, δημιουργεί μια 
πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους. Σε διάγγελμά του στις 22 
Μαρτίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 
τον ερχομό αυτής της νέας πραγματικότητας, η οποία τέθηκε σε ι-
σχύ την επομένη (23 Μαρτίου). Από τις 6 το πρωί της 23ης Μαρτί-
ου μέχρι και τις 4 Μαΐου επιβλήθηκαν σημαντικοί περιορισμοί 
στην κυκλοφορία και τη μετακίνηση των πολιτών σε ολόκληρη 
την επικράτεια. Στη ζωή μας μπήκε η υποχρέωση αποστολής SMS 
στον αριθμό 13033 ή συμπλήρωσης γραπτής άδειας κατά την έ-
ξοδο από το σπίτι. Το πρόστιμο για όσους παραβιάζουν τους κα-
νόνες για χρήση μάσκας και άσκοπες μετακινήσεις ανέρχεται στα 
150 ευρώ. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

Ôï ó÷Ýäéï ÷áëÜñùóçò Ôï ó÷Ýäéï ÷áëÜñùóçò 
 Από 1 έως 10 Απριλίου ανακοινώθηκαν 697 νέα κρούσματα. 

Στις 28 Απριλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και 6 
υφυπουργοί ανακοίνωσαν το σχέδιο της κυβέρνησης για τη στα-
διακή άρση των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης και για την ε-
πανέναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

ΜΑΪΟΣΜΑΪΟΣ  
Ç Üñóç ôùí ðåñéïñéóµþí Ç Üñóç ôùí ðåñéïñéóµþí 

Από τις 4 Μαΐου τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο της κυβέρνησης 
για τη σταδιακή αποκλιμάκωση των έκτακτων μέτρων, με την άρ-
ση των περιορισμών στις μετακινήσεις και την επανέναρξη λει-
τουργίας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των σχολεί-
ων από τον Ιούνιο και των τουριστικών επιχειρήσεων από τον Ι-
ούλιο. Η χρήση μάσκας προσώπου από τους εργαζόμενους και 
από τους πολίτες στα ΜΜΜ, στα ταξί και σε ορισμένους κλειστούς 
χώρους έγινε υποχρεωτική από τις 4 Μαΐου. Τα χειρουργεία στα 
νοσοκομεία ξεκίνησαν εκ νέου, ενώ από τις 4 Μαΐου δημιουργή-
θηκαν μονάδες αποκλειστικά για τη φροντίδα ασθενών με 
COVID-19 στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας στα μεγάλα αστικά κέ-
ντρα της χώρας. Από τις 4 Μαΐου ήρθη η υποχρέωση αποστολής 
SMS στον αριθμό 13033 ή συμπλήρωσης γραπτής άδειας κατά 
την έξοδο από το σπίτι, που είχε επιβληθεί από τις 23 Μαρτίου. 

Από τις 11 Μαΐου έγινε επανέναρξη λειτουργίας περισσότερων 
εμπορικών καταστημάτων και η επαναλειτουργία τους συνοδεύ-
τηκε από υποχρέωση τήρησης μέτρων ατομικής προστασίας α-
πό τους εργαζόμενους και τους πελάτες, περιορισμούς αναφορι-
κά με τον μέγιστο αριθμό πελατών εντός των καταστημάτων και 
την κατά περίπτωση υποχρεωτική χρήση μασκών και γαντιών 
μιας χρήσης. 

Από τις 17 Μαΐου επετράπη η συμμετοχή πιστών στην τέλεση 

της Θείας Λειτουργίας και άλλων ακολουθιών, και στις 18 Μαΐου 
πραγματοποιήθηκε η επανέναρξη των μαθημάτων για τους μα-
θητές των υπόλοιπων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Από τις 18 Μαΐου ήρθησαν όλοι οι περιορισμοί κυκλοφορίας, με 
την απελευθέρωση της δυνατότητας μετακίνησης και εκτός της 
οικείας περιφερειακής ενότητας στην ηπειρωτική χώρα, στην 
Κρήτη και στην Εύβοια. Οι μετακινήσεις με υπεραστικά ΚΤΕΛ, τρέ-
να και αεροπλάνα γίνονταν με συγκεκριμένους κανόνες υγιει-
νής, που περιελάμβαναν όρια αναφορικά με τον μέγιστο αριθμό 
επιβατών, την υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους επιβάτες και 
το προσωπικό, και την τήρηση κανόνων επιβίβασης και απολύ-
μανσης. Η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης (καφετε-
ριών και εστιατορίων) πραγματοποιήθηκε από τις 25 Μαΐου, πα-
ρόλο που αρχικά είχε ανακοινωθεί η επαναλειτουργία από 1η Ι-
ουνίου, με τήρηση μέτρων. 

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 

Äåéëü Üíïéãµá óå ó÷ïëåßá êáé åóôßáóç Äåéëü Üíïéãµá óå ó÷ïëåßá êáé åóôßáóç 
 Την 1η Ιουνίου άνοιξαν και τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργί-

ας και οι θερινοί κινηματογράφοι, με μέγιστη επιτρεπτή πληρότη-
τα 70%. Τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία επαναλειτούρ-
γησαν επίσης από την ίδια μέρα. Σε επόμενα στάδια εντός του Ι-
ουνίου πραγματοποιήθηκε η επαναλειτουργία των πάρκων ανα-
ψυχής, των θεματικών πάρκων και των ανοιχτών παιδότοπων, 
καθώς και των επιχειρήσεων εστίασης σε εσωτερικούς χώρους, 
των καταλυμάτων διακοπών και των αθλητικών εγκαταστάσεων. 
Ωστόσο, τον Ιούνιο παρατηρήθηκε μια έξαρση κρουσμάτων σε 
συγκεκριμένους οικισμούς, όπως ο Εχίνος Ξάνθης, και σε άλλες 
περιοχές της χώρας, στις οποίες επιβλήθηκαν αυστηρά περιορι-
στικά μέτρα. 
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Η εξέλιξη της COVID-19 ανά μήνα - Από το πρώτο κρούσμα τον Φλεβάρη ως Η εξέλιξη της COVID-19 ανά μήνα - Από το πρώτο κρούσμα τον Φλεβάρη ως 
την πρώτη καραντίνα και τα όσα μας συνοδεύουν ως τα σήμερατην πρώτη καραντίνα και τα όσα μας συνοδεύουν ως τα σήμερα
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4 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 

Ôïõñéóµüò µå ðñùôüêïëëá Ôïõñéóµüò µå ðñùôüêïëëá 
 Από την 1η Ιουλίου, που αναμενόταν και το άνοιγμα του τουρισμού, ίσχυ-

σαν συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου και οδηγίες για τους ταξιδιώτες που 
θα επισκέπτονταν την Ελλάδα, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του 
ιού.

Σε τηλεοπτική ενημέρωση στις 21 Ιουλίου, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι 
από το άνοιγμα των συνόρων την 1η Ιουλίου έως και τις 19 Ιουλίου εισήλθαν 
στη χώρα περίπου 920.000 άτομα από τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και τις χερ-
σαίες διαβάσεις και πραγματοποιήθηκαν περίπου 128.000 έλεγχοι δειγμά-
των στους εισερχόμενους. Από αυτά, τα 295 βρέθηκαν θετικά, εκ των οποίων 
το 80% προέρχονταν από Βαλκανικές χώρες (κυρίως Σερβία, Βουλγαρία, 
Ρουμανία και Αλβανία). Έκτοτε ο αριθμός κρουσμάτων, νοσηλευμένων σε 
ΜΕΘ και θανάτων είναι σε άνοδο. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

ÎáíÜ óå Üíïäï ÎáíÜ óå Üíïäï 
Η εξέλιξη του αριθμού κρουσμάτων, νοσηλευμένων και θανόντων είναι εκ 

νέου σε άνοδο. Το σύνολο των κρουσμάτων του ιού που είχαν επιβεβαιωθεί 
στη χώρα έως εκείνη την περίοδο ήταν 131.597, ενώ οι νεκροί 4.257. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Áíçóõ÷çôéêÝò åíäåßîåéò Áíçóõ÷çôéêÝò åíäåßîåéò 
Ο αριθμός κρουσμάτων ήταν πολλαπλάσιος του μέγιστου ύψους που είχε 

στα μέσα Απριλίου και ο αριθμός νοσηλευμένων σε ΜΕΘ και θανάτων ξεπέ-
ρασε τα επίπεδα με τον Απρίλιο, κατά τον οποίο είχαν ήδη επιβληθεί αυστη-
ρά περιοριστικά μέτρα (lockdown). 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
Äïêéµáóßá ãéá ôï Óýóôçµá Õãåßáò Äïêéµáóßá ãéá ôï Óýóôçµá Õãåßáò 

Τον Νοέμβριο, ο αριθμός νέων κρουσμάτων έφτασε ως και πάνω από 300 
την ημέρα, ο αριθμός νεκρών ως και πάνω από 100 την ημέρα, και ο αριθμός 
διασωληνωμένων πάνω από 600 συνολικά. Τα νούμερα ξεπέρασαν τις δυ-
νατότητες περίθαλψης που διαθέτει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και επιβλήθη-
καν νέα περιοριστικά μέτρα. Οι κύριες περιοχές στις οποίες παρατηρείται έ-
ξαρση κρουσμάτων είναι η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Αττική. Στις 7 Νοεμ-
βρίου, λοιπόν, επιβάλλεται δεύτερο καθολικό lockdown στην Ελλάδα, ενώ 
με πρόστιμο 300 ευρώ τιμωρούνται όσοι παραβιάζουν τους κανόνες για 
χρήση μάσκας και άσκοπες μετακινήσεις. 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Ç åëðßäá ôùí åµâïëßùí Ç åëðßäá ôùí åµâïëßùí 
Μέσα σε δώδεκα μήνες, ο νέος κορωνοϊός παρέλυσε τις οικονομίες, προκά-

λεσε καταστροφές σε ολόκληρες κοινότητες και έκλεισε στα σπίτια τους όλους 
τους Έλληνες. 

Στις 26 ∆εκεμβρίου έφτασαν τα πρώτα εμβόλια στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση 
ξεκίνησε για εμβολιασμούς αρχίζοντας από τους ηλικιωμένους, το νοσηλευ-
τικό προσωπικό και τις πιο ευάλωτες κατηγορίες. Οι προετοιμασίες έχουν ξε-
κινήσει στην Κρήτη και στα 66 εμβολιαστικά κέντρα στην 7η Υ.ΠΕ. Με βάση 
τον προγραμματισμό, οι εμβολιασμοί στον γενικό πληθυσμό αναμένεται να 
ξεκινήσουν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοι-
χεία του ΕΟ∆Υ, ο συνολικός αριθμός 
των κρουσμάτων από την αρχή της 
πανδημίας έως τις 22 ∆εκεμβρίου ανερ-
χόταν σε 132.430, εκ των οποίων 52,5% 
άνδρες. Το διάστημα αυτό έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 4.340 θάνατοι, ενώ 
491 συμπολίτες μας νοσηλεύονταν δι-
ασωληνωμένοι στις ΜΕΘ έως τις 22 ∆ε-
κεμβρίου. Πρόκειται για έναν απολογι-
σμό που θλίβει και πονάει. Παιδιά έχα-
σαν τους γονείς τους, “έφυγαν” παπ-
πούδες και γιαγιάδες, συγγενείς θρή-
νησαν τον μοναχικό θάνατο συγγενών 
τους, καθώς οι επισκέψεις στο νοσοκο-
μείο κρίνονταν υπερβολικά επικίνδυ-
νες εξαιτίας του φόβου μετάδοσης της 
νόσου. 

........................................

ΟΙ ΤΡΑΓΩ∆ΙΕΣ ΟΙ ΤΡΑΓΩ∆ΙΕΣ 

Οι νεκροί στην Κρήτη 

ως τις 24 ∆εκεμβρίου 
Το νησί μας έως τις 24 ∆εκεμβρίου μετρούσε 23 νεκρούς από την πανδημία. Στο πρώτο κύμα του 

κορωνοϊού η Κρήτη κατέγραψε τρεις θανάτους από επιπλοκές του ιού. Από τους 23 νεκρούς, οι 15 

ήταν άνδρες και οι 6 γυναίκες, ενώ δύο άτομα δεν είχαν κανένα υποκείμενο νόσημα ούτε ήταν με-

γάλης ηλικίας. Ο πρώτος θάνατος από κορωνοϊό στην Κρήτη καταγράφηκε στις 25 Μαρτίου, όταν 

την τελευταία του πνοή άφησε ένας 45χρονος Γερμανός καθηγητής στο ΠΑΓΝΗ. Αρκετούς μήνες 

αργότερα, και συγκεκριμένα στις 22 Ιουλίου, εξέπνευσε μία 78χρονη Ελληνοαμερικανίδα, που νο-

σηλευόταν στο Βενιζέλειο και είχε έρθει με αεροδιακομιδή από τη Ρόδο. Στις 31 Αυγούστου σημει-

ώθηκε ο πρώτος θάνατος από κορωνοϊό στα Χανιά, όταν έφυγε από τη ζωή ένας 93χρονος, που 

νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ ακόμη μία ηλικιωμένη, και συγκεκριμένα μία 84χρο-

νη, άφησε την τελευταία της πνοή στο Βενιζέλειο στις 20 Σεπτεμβρίου.

Μέσα στον Νοέμβριο καταγράφηκαν, συνολικά, 10 θάνατοι από κορωνοϊό στην Κρήτη: Στις 18 

Νοεμβρίου εξέπνευσε ένας 83χρονος που νοσηλευόταν στο Βενιζέλειο. ∆ύο θάνατοι καταγράφη-

καν στις 20 Νοεμβρίου, όταν (το πρωί) έφυγε από τη ζωή ένας 90χρονος στο ΠΑΓΝΗ και (το μεση-

μέρι) ένας 72χρονος στο Βενιζέλειο. Στις 22 Νοεμβρίου, την τελευταία του πνοή άφησε ένας 

85χρονος στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Στις 23 Νοεμβρίου εξέπνευσε μία 94χρονη στο Βενι-

ζέλειο, ενώ τα ξημερώματα της 25ης Νοεμβρίου την τελευταία του πνοή άφησε ένας 86χρονος, ο 

οποίος είχε διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό και νοσηλευόταν στο Βενιζέλειο. 

Στις 27 Νοεμβρίου, δύο άνθρωποι που είχαν διαγνωστεί θετικοί στον κορωνοϊό άφησαν την τε-

λευταία τους πνοή σε νοσοκομεία της Κρήτης: Πρόκειται για έναν 75χρονο που εξέπνευσε τα ξη-

μερώματα της 27ης Νοεμβρίου στο Βενιζέλειο, όπου και νοσηλευόταν, καθώς και μία 88χρονη 

που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Χανίων. Στις 28 Νοεμβρίου εξέπνευσε στο Βενιζέλειο μία 

59χρονη και μία ημέρα αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου, την τελευταία της πνοή άφησε μία 91χρονη, 

που νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ. Στις 6 ∆εκεμβρίου έφυγε από τη ζωή ένας 70χρονος που νοσηλευ-

όταν με κορωνοϊό στο Βενιζέλειο, καθώς και ένας 66χρονος που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο 

Ρεθύμνου. Μία ημέρα αργότερα, στις 7 ∆εκεμβρίου, την τελευταία του πνοή άφησε ένας 66χρο-

νος που νοσηλευόταν στο Βενιζέλειο. Στις 8 ∆εκεμβρίου εξέπνευσε ένας 86χρονος, ο οποίος ήταν 

θετικός στον κορωνοϊό και νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στις 12 ∆εκεμβρίου την τε-

λευταία του πνοή άφησε ένας 75χρονος στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου και νοσηλευό-

ταν, ενώ στις 14 ∆εκεμβρίου εξέπνευσε στο Νοσοκομείο Χανίων - όπου και νοσηλευόταν - ένας 

82χρονος. Στις 17 ∆εκεμβρίου την τελευταία του πνοή άφησε ένας 86χρονος στο Βενιζέλειο Γενι-

κό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλευόταν. Ο ηλικιωμένος είχε διαγνωστεί θετικός στον 

κορωνοϊό και νοσηλευόταν στην Κλινική COVID του νοσοκομείου. Παρά τη διαρκή φροντίδα που 

λάμβανε από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Βενιζελείου, τελικά δεν τα κατάφερε και 

το πρωί της Πέμπτης άφησε την τελευταία του πνοή. Την τελευταία του πνοή άφησε 78χρονος στο 

Βενιζέλειο νοσοκομείο τα ξημερώματα της Τετάρτης 23 ∆εκεμβρίου. Σύμφωνα με τον διοικητή του 

Νοσοκομείου κ.Τερζάκη, « ο 78χρονος είχε υποκείμενα νοσήματα και ΧΑΠ. Η αιτία θανάτου είναι 

πολυοργανική ανεπάρκεια συνεπεία κορωνοϊού.  Την ίδια μέρα το μεσημέρι, μια γυναίκα “έσβη-

σε” , στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Ηρακλείου λόγω κορωνοϊού. Η ηλικιωμένη νοσηλευό-

ταν εδώ και μέρες στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου ωστόσο το νήμα της ζωής της κόπηκε. 

Οι περισσότεροι νεκροί καταγράφηκαν στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, που μετρά 16 

θανάτους (11 στο Βενιζέλειο και 5 στο ΠΑΓΝΗ), ενώ ακολουθούν το Νοσοκομείο Χανίων με 3 νε-

κρούς και από 2 θύματα καταγράφηκαν στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Ρεθύμνου. Οι πε-

ρισσότεροι νεκροί ήταν από 80 έως 89 χρονών (9 στο σύνολο), 5 νεκροί ήταν ηλικίας από 70 έως 

80, και τέσσερις ήταν άνω των 90 χρονών. Χαρακτηριστικό για τη διασπορά των κρουσμάτων, ό-

πως είχε παρουσιαστεί στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αποτελεί το γεγονός ό-

τι, από τα 2.471 συνολικά κρούσματα που έχουν καταγραφεί στην Κρήτη από την αρχή της παν-

δημίας έως τις 16 ∆εκεμβρίου, σχεδόν τα μισά (1.173) σημειώθηκαν τον μήνα Νοέμβριο, εύρημα 

που αποτυπώνει και τη μεγάλη διασπορά του κορωνοϊού τον μήνα αυτό στο νησί μας. 
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¼ôáí ãéïñôÜæáµå, ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ, 
ôçí Ýëåõóç µéáò íÝáò äåêáåôßáò, ðïéïò 
èá µðïñïýóå íá öáíôáóôåß ôé èá åðéöý-
ëáóóå ôï 2020 ãéá ôïí êüóµï; ÌÝóá óå 
äþäåêá µÞíåò ï íÝïò êïñùíïúüò ðáñÝ-
ëõóå ôéò ïéêïíïµßåò, ðñïêÜëåóå êáôá-
óôñïöÝò óå ïëüêëçñåò êïéíüôçôåò êáé 
Ýêëåéóå óôá óðßôéá ôïõò ó÷åäüí ôÝóóå-

ñá äéóåêáôïµµýñéá áíèñþðïõò... 

Ç 
χρονιά που πέρασε άλλαξε τον κόσμο 
όσο καμιά άλλη εδώ και τουλάχιστον 
μια γενιά, ίσως από τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Περισσότεροι από 1,6 εκα-

τομμύριο άνθρωποι πέθαναν και τουλάχιστον 
72 εκατομμύρια μολύνθηκαν από τον ιό που 
προκαλεί την COVID-19, ένας απολογισμός 
που είναι πιθανόν κατώτερος από την πραγμα-
τικότητα. Παιδιά έχασαν τους γονείς τους, “έφυ-
γαν” παππούδες και γιαγιάδες, ενώ συγγενείς 
θρήνησαν τον μοναχικό θάνατο συγγενών 
τους, καθώς οι επισκέψεις στο νοσοκομείο κρί-
νονταν υπερβολικά επικίνδυνες εξαιτίας των 
φόβων μετάδοσης της νόσου. 

«Αυτή η εμπειρία της πανδημίας είναι μοναδι-
κή στη ζωή κάθε σύγχρονου ανθρώπου στη 
Γη», τονίζει ο Στεν Βέρμουντ, επιδημιολόγος ει-
δικευμένος στις λοιμώδεις νόσους και πρύτα-
νης της Σχολής ∆ημόσιας Υγείας του Πανεπι-
στημίου του Γέιλ. «Με τον έναν ή τον άλλον τρό-
πο, καθένας από εμάς επηρεαστήκαμε απ’ αυ-
τήν». Η COVID-19 απέχει πολύ από το να είναι η 
πιο θανατηφόρα πανδημία της Ιστορίας. Τον 
14ο αιώνα η βουβωνική πανώλη εξάλειψε το έ-
να τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Του-
λάχιστον 50 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν 
από την ισπανική γρίπη το 1918-1919 και 33 ε-
κατομμύρια από το AIDS μέσα σε 40 χρόνια. 

Όμως, για να κολλήσεις τον κορωνοϊό, αρκεί 
να αναπνεύσεις στο λάθος σημείο τη λάθος 
στιγμή... «Έφτασα στις πύλες της κόλασης και 
ξαναγύρισα», συνοψίζει ο Γουάν Σουνχούι, έ-
νας 44χρονος Κινέζος επιζήσας, ο οποίος νο-
σηλεύτηκε για 17 ημέρες. «Είδα αυτούς που δεν 
μπόρεσαν να γιατρευτούν και πέθαναν... Αυτό 
με σημάδεψε βαθιά». 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Ðñþôïò èÜíáôïò Ðñþôïò èÜíáôïò 
óôç Ãïõ÷Üí óôç Ãïõ÷Üí 

Η έκταση της καταστροφής είναι ακόμη αδια-
νόητη στις 31 ∆εκεμβρίου 2019, όταν οι κινεζι-
κές Αρχές ανακοινώνουν 27 κρούσματα ιογε-
νούς πνευμονίας άγνωστης προέλευσης στη 
Γουχάν, στο κέντρο της Κίνας. Την επομένη, οι 
Αρχές κλείνουν την αγορά ζωντανών ζώων της 
Γουχάν, η οποία θεωρήθηκε πως συνδέεται με 
την εμφάνιση του ιού. 

Στις 7 Ιανουαρίου, οι Κινέζοι αξιωματούχοι α-
νακοινώνουν πως απομονώθηκε ένας νέος ιός, 
στον οποίο δόθηκε η ονομασία 2019-nCov. 

Στις 11 Ιανουαρίου, η Κίνα ανακοινώνει τον 
πρώτο θάνατο στη Γουχάν. Μέσα σε μερικές η-
μέρες, κρούσματα εμφανίζονται σε όλη την Α-
σία, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα τέ-
λη Ιανουαρίου, οι χώρες αρχίζουν να επαναπα-
τρίζουν τους πολίτες τους που βρίσκονται στην 
Κίνα. Τα σύνορα θα αρχίσουν να κλείνουν και 
περισσότεροι από 50 εκατομμύρια κάτοικοι της 
περιφέρειας της Γουχάν, στην επαρχία Χου-
μπέι, μπαίνουν σε καραντίνα. 

Οι εικόνες ενός άνδρα να κείτεται νεκρός σ’ έ-
να πεζοδρόμιο της Γουχάν, με μάσκα στο πρό-
σωπο και μια πλαστική σακούλα στο χέρι, μαρ-
τυρούν τον τρόμο που κατέλαβε την πόλη, πα-
ρόλο που κανένας αξιωματούχος δεν επιβεβαί-
ωσε ποτέ την ακριβή αιτία του θανάτου του. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

Ôï üíïµá ôïõ Ôï üíïµá ôïõ 
ôñüµïõ ôñüµïõ 

¼ôáí ôï êñïõáæéåñüðëïéï “Diamond 
Princess” öôÜíåé óôéò áñ÷Ýò Öåâñïõáñßïõ óôçí 
Éáðùíßá, ðåñéóóüôåñïé áðü 700 åðéâÜôåò ôïõ Ý-
÷ïõí µïëõíèåß áðü ôïí éü êáé 13 Ý÷ïõí êáôáëÞ-
îåé. Ç öñßêç åßíáé ðëÝïí ðáãêüóµéá êáé ç êïýñ-
óá ãéá ôï åµâüëéï Ý÷åé Þäç áñ÷ßóåé. Ìéá µéêñÞ 
ãåñµáíéêÞ åôáéñåßá, ç BioNTech, âÜæåé óôçí Ü-
êñç ôéò ÝñåõíÝò ôçò ãéá ôïí êáñêßíï ãéá íá åðé-
êåíôñùèåß óå Ýíá íÝï ðñüãñáµµá. Ôï üíïµÜ 
ôïõ: “Ôá÷ýôçôá ôçò áóôñáðÞò”. 

Óôéò 11 Öåâñïõáñßïõ, ï Ðáãêüóµéïò Ïñãáíé-
óµüò Õãåßáò äßíåé üíïµá óôï íÝï êáêü: 
COVID-19. ÔÝóóåñéò çµÝñåò áñãüôåñá, ç Ãáë-
ëßá áíáêïéíþíåé ôïí ðñþôï èÜíáôï ðïõ êáôá-

ãñÜöåôáé Ýîù áðü ôçí Áóßá. Ç Åõñþðç âëÝðåé 
µå öñßêç ôïí ÂïññÜ ôçò Éôáëßáò íá ãßíåôáé ôï å-
ðßêåíôñï ôçò íüóïõ óôçí Þðåéñï. 

ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 

Ç áðáñ÷Þ ôùí Ç áðáñ÷Þ ôùí 
lockdowns lockdowns 

Τον Μάρτιο, ο Ορλάντο Γκουάλντι, δήμαρχος 
του χωριού Βέρτοβα στη Λομβαρδία, όπου 36 
θάνατοι έχουν καταγραφεί μέσα σε 25 ημέρες, 
εξομολογείται τη σύγχυσή του: «Είναι παράλο-
γο να βλέπεις ότι το 2020 μπορεί να υπάρξει μια 
τέτοια πανδημία... Είναι χειρότερο από πόλε-
μο...». 

Η Ιταλία, μετά η Ισπανία, η Γαλλία και η Βρετα-
νία κηρύσσουν lockdown. Ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας ανακοινώνει πως η COVID-19 
είναι μια πανδημία. Τα σύνορα των Ηνωμένων 
Πολιτειών, που είναι ήδη κλειστά με την Κίνα, 
κλείνουν και με τις περισσότερες χώρες της Ευ-
ρώπης. Για πρώτη φορά σε καιρό ειρήνης, οι θε-
ρινοί Ολυμπιακοί Αγώνες αναβάλλονται. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

Ç µéóÞ áíèñùðüôçôá Ç µéóÞ áíèñùðüôçôá 
óå ðåñéïñéóµü óå ðåñéïñéóµü 

Óôá µÝóá Áðñéëßïõ, 3,9 äéóåêáôïµµýñéá Üí-
èñùðïé, ôï µéóü ôçò áíèñùðüôçôáò, æïõí óå êáèå-
óôþò lockdown ôçò µéáò Þ ôçò Üëëçò µïñöÞò. Áðü 

ôï Ðáñßóé µÝ÷ñé ôç ÍÝá Õüñêç, áðü ôï Äåë÷ß µÝ÷ñé 
ôï ËÜãêïò êáé áðü ôï Ëïíäßíï µÝ÷ñé ôï ÌðïõÝíïò 
¢éñåò, ç áöýóéêç óéùðÞ ôùí Ýñçµùí äñüµùí äå 
äéáôáñÜóóåôáé ðáñÜ µüíï áðü ôéò óåéñÞíåò ôùí á-
óèåíïöüñùí, ðïõ õðåíèõµßæïõí ðùò ï èÜíá-
ôïò... ãõñïöÝñíåé ôçí áíèñùðüôçôá.

 Åäþ êáé äåêáåôßåò, ïé åðéóôÞµïíåò ðñïåéäïðïé-
ïýóáí ãéá ôïí êßíäõíï µéáò ðáãêüóµéáò ðáíäç-
µßáò, ÷ùñßò üµùò íá áêïýãïíôáé. Ôþñá, áêüµç êáé 
ïé ðéï ðëïýóéåò ÷þñåò ðëÞôôïíôáé áðü ôïí “áüñá-
ôï å÷èñü”. 

Óå µéá ðáãêïóµéïðïéçµÝíç ïéêïíïµßá, ïé áëõ-
óßäåò åöïäéáóµïý, ðïõ Ý÷ïõí óôáµáôÞóåé, ðñï-
êáëïýí óõññïÞ ðáíéêüâëçôùí êáôáíáëùôþí 
óôá ñÜöéá ôùí óïýðåñ-µÜñêåô... 

Ç ÷ñüíéá õðïåðÝíäõóç óôéò äïµÝò ôçò äçµüóé-
áò õãåßáò ãßíåôáé îáöíéêÜ ïëïöÜíåñç, µå íïóïêï-
µåßá ôá ïðïßá áãùíßæïíôáé ãéá íá äéáôçñÞóïõí ôç 
ëåéôïõñãßá ôùí ÌïíÜäùí ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò 
ôïõò, ðïõ Ý÷ïõí êáôáêëõóôåß. 

ÊáêïðëçñùµÝíï êáé åîïõèåíùµÝíï ðñïóùðé-
êü äßíåé µÜ÷ç ÷ùñßò µÝóá ðñïóôáóßáò. «ÐÞñá ôï 
äßðëùµÜ µïõ ôï 1994 - ôá äçµüóéá íïóïêïµåßá Þ-
ôáí Þäç ðáñáµåëçµÝíá», Ýëåãå ôïí ÌÜéï ç Íéëßµá 
ÂÜéíôãéá-ÌðáµÜñå, ãéáôñüò óôç ÂïµâÜç, ç ÷þñá 
ôçò ïðïßáò, ç Éíäßá, åßíáé ç ôñßôç ðïõ ðëÞôôåôáé ÷åé-
ñüôåñá. 

«Ãéáôß ÷ñåéáæüôáí µéá ðáíäçµßá ãéá íá îõðíÞ-
óïõí ïé Üíèñùðïé;». 

Óôç ÍÝá Õüñêç, üðïõ åßíáé óõãêåíôñùµÝíïé ïé 
ðåñéóóüôåñïé äéóåêáôïµµõñéïý÷ïé óôïí êüóµï, 
õãåéïíïµéêü ðñïóùðéêü öùôïãñáößæåôáé öïñþ-
íôáò ãéá ðñïóôáóßá óáêïýëåò óêïõðéäéþí. 

¸íá íïóïêïµåßï åêóôñáôåßáò äçµéïõñãÞèçêå 
óôçí «êáñäéÜ» ôïõ ÓÝíôñáë Ðáñê. Ìáæéêïß ôÜöïé 
áíïßãïõí óôï ×áñô ¢éëáíô, óôá áíïéêôÜ ôïõ 
Ìðñïíî. 

6

Μια χρονιά- «τυφώνας»  με την επέλαση του νέου κορωνοϊού, Μια χρονιά- «τυφώνας»  με την επέλαση του νέου κορωνοϊού, 
που μεταμόρφωσε τη ζωή μας σε όλους τους τομείς...που μεταμόρφωσε τη ζωή μας σε όλους τους τομείς...

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ  ÓÅËÉÄÁ 8
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COVID, ðáíäçµßá, lockdown: 
Ç ÷ñïíéÜ ðïõ Üëëáîå ôïí êüóµï

Εικόνες σαν κι αυτή, με μαζικούς τάφους για τα θύματα του κορωνοϊού, προκάλεσαν και συνεχίζουν να προκαλούν παγκό-
σμιο σοκ...
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ΜΑΪΟΣ ΜΑΪΟΣ 

Åðé÷åßñçóç “Ôá÷ýôçôá Åðé÷åßñçóç “Ôá÷ýôçôá 
ôïõ öùôüò” ôïõ öùôüò” 
Τον Μάιο, η αμερικανική κυβέρνηση αρχίζει την επιχείρηση “Ταχύτητα του 
φωτός”, χορηγώντας 11 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη εμβολίου 
μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως πρόκειται για την πιο 
μαζική αμερικανική προσπάθεια μετά την ανάπτυξη της ατομικής βόμβας κα-
τά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως ούτε οι πλούσιοι ούτε οι ισχυροί μπορούν 
να αγοράσουν την ανοσία τους και, τον Οκτώβριο, ο Τραμπ μολύνθηκε, όπως 
είχε μολυνθεί πριν απ’ αυτόν, τον Ιούλιο, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολ-
σονάρου. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, πέρασε τον Απρίλιο 
τρεις ημέρες στην εντατική. Ο ηθοποιός Τομ Χανκς και η σύζυγός του ασθε-
νούν. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές 
της γενιάς του, ο πρωταθλητής τού τένις Νόβακ Τζόκοβιτς ή η Μαντόνα, ο πρί-
γκιπας Κάρολος και ο πρίγκιπας Αλβέρτος 2ος του Μονακό βρέθηκαν θετικοί 
στην COVID-19. 
Καθώς η χρονιά πλησιάζει στο τέλος της, τα πρώτα εμβόλια φτάνουν στην α-
γορά - πολύ αργά ωστόσο για να σώσουν τον Τραμπ από την εκλογική ήττα, τον 
Νοέμβριο, με αντίπαλο τον Τζο Μπάιντεν. Η γιγάντια αμερικανική φαρμακευ-
τική εταιρεία Pfizer, σε συνεργασία με την BioNTech, ανακοινώνει την παρα-
σκευή ενός εμβολίου «αποτελεσματικού κατά 90%». Η αγορά εκτινάσσεται 
και οι κυβερνήσεις σπεύδουν να εξασφαλίσουν αποθέματα. Μια εβδομάδα αρ-
γότερα, η αμερικανική Moderna επαυξάνει ανακοινώνοντας ένα εμβόλιο απο-
τελεσματικό «κατά 95%». 

Ï “ðüëåµïò” ôùí åµâïëßùí Ï “ðüëåµïò” ôùí åµâïëßùí 
Οι κυβερνήσεις ετοιμάζονται για εκατομμύρια εμβολιασμούς, αρχίζοντας από 
τους ηλικιωμένους, το νοσηλευτικό προσωπικό και τις πιο ευάλωτες κατηγο-
ρίες, πριν τους επεκτείνουν στον υπόλοιπο πληθυσμό, μοναδικό εισιτήριο για 
μια ενδεχόμενη επιστροφή στην ομαλότητα. 
Τον ∆εκέμβριο, η Βρετανία γίνεται η πρώτη δυτική χώρα που εγκρίνει το εμ-
βόλιο Pfizer/BioNTech, ενώ η Κίνα και η Ρωσία έχουν ήδη αρχίσει τις δικές 
τους εμβολιαστικές εκστρατείες με τα δικά τους εμβόλια. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν σύντομα και αρχίζουν τους εμβολια-
σμούς, ενώ η Ευρώπη πρόκειται να δώσει το “πράσινο φως” της στα τέλη του 
μήνα. Με τις πιο πλούσιες χώρες να διαγκωνίζονται για να δημιουργήσουν α-
ποθέματα, το 2021 αναμένεται να αρχίσει με έναν διεθνή ανταγωνισμό γύρω 
από τα εμβόλια: Η Κίνα και η Ρωσία θα δώσουν “μάχη” για να προωθήσουν τα 
δικά τους, που είναι φθηνότερα, κυρίως στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική. 
Είναι δύσκολο στο στάδιο αυτό να αξιολογήσει κανείς τα μόνιμα ίχνη που θα α-
φήσει η πανδημία στις κοινωνίες. Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, θα χρει-
αστούν ίσως χρόνια για να επιτευχθεί μαζική ανοσία. Άλλοι στοιχηματίζουν σε 
μια επιστροφή στην ομαλότητα ήδη από τα μέσα του 2021. 

«ÁõôÞ ç åµðåéñßá ôçò 
ðáíäçµßáò åßíáé µïíáäéêÞ óôç 

æùÞ êÜèå óýã÷ñïíïõ áíèñþðïõ 
óôç Ãç. Ìå ôïí Ýíáí Þ ôïí Üëëïí 

ôñüðï, êáèÝíáò áðü åµÜò 
åðçñåáóôÞêáµå áð’ áõôÞí» 

Σαν σε ταινία φρίκης 

«Åßíáé óáí íá âñéóêüµáóôå óå ôáéíßá öñßêçò», ëÝåé ï Âéñ÷ßëéï 
ÍÝôï, ï äÞµáñ÷ïò ôïõ ÌáíÜïõò óôç Âñáæéëßá. «Äåí µðïñïýµå íá 
µéëÜµå ðéá ãéá êáôÜóôáóç åðåßãïõóáò áíÜãêçò, ðñüêåéôáé ãéá êá-
ôÜóôáóç áðüëõôçò êáôáóôñïöÞò». Ôá ðôþµáôá óôïéâÜæïíôáé óå 
öïñôçãÜ øõãåßá, ðåñéµÝíïíôáò íá áíïßîïõí ïé µðïõëíôüæåò ãé-
ãÜíôéïõò µáæéêïýò ôÜöïõò. Ïé åðé÷åéñÞóåéò êëåßíïõí. Ôá ó÷ïëåßá 
êáé ôá ðáíåðéóôÞµéá åðßóçò. 

Ïé áèëçôéêÝò óõíáíôÞóåéò µáôáéþíïíôáé. Ïé ðôÞóåéò ôçò ðïëéôé-
êÞò áåñïðïñßáò ïõóéáóôéêÜ äéáêüðôïíôáé êáé ï ôïµÝáò âéþíåé ôç 
÷åéñüôåñç êñßóç ôçò éóôïñßáò ôïõ. Ôá êáôáóôÞµáôá, ôá µðáñ, ôá 

êëáµð, ôá åóôéáôüñéá... êëåßíïõí ôéò ðüñôåò ôïõò. 
Óôçí Éóðáíßá, ôï lockdown åßíáé ôüóï áõóôçñü ðïõ ôá ðáéäéÜ 

äåí µðïñïýí íá âãáßíïõí áðü ôï óðßôé. ¢íèñùðïé âñßóêïíôáé á-
ðïêëåéóµÝíïé ãéá åâäïµÜäåò µÝóá óå µåñéêÝò öïñÝò µéêñïóêïðé-
êÜ äéáµåñßóµáôá. ¼óïé µðïñïýí, åñãÜæïíôáé áðü ôï óðßôé. Ïé ôç-
ëåäéáóêÝøåéò áíôéêáèéóôïýí ôéò óõíåäñéÜóåéò åñãáóßáò, ôá ôáîß-
äéá êáé ôïõò åïñôáóµïýò. Áõôïß ôùí ïðïßùí ç äïõëåéÜ áðáéôåß 
ôçí ðáñïõóßá ôïõò “ðáßæïõí” ôç æùÞ ôïõò Þ ôç äïõëåéÜ ôïõò. Ôïí 
ÌÜéï, ç ðáíäçµßá åîÜëåéøå 20 åêáôïµµýñéá èÝóåéò åñãáóßáò óôéò 
ÇíùµÝíåò Ðïëéôåßåò.

Τα νοσοκομεία σε ολόκληρο τον κόσμο “γονάτισαν”, μη μπορώντας να αντεπεξέλθουν στην υγειονομική κρίση, με 
προσωρινές κλίνες να τοποθετούνται όπου ήταν δυνατόν...

Ç Ðáãêüóµéá ÔñÜðåæá ðñïâëÝðåé üôé, 
ôï 2021, 150 åêáôïµµýñéá Üíèñùðïé åí-
äÝ÷åôáé íá âõèéóôïýí óôç µåãÜëç öôþ-
÷éá åîáéôßáò ôçò ýöåóçò.

 Ïé êïéíùíéêÝò áíéóüôçôåò åßíáé Þäç ðå-
ñéóóüôåñï êñáõãáëÝåò ðáñÜ ðïôÝ. 

Ïé áãêáëéÝò, áêüµç êáé ïé ÷åéñáøßåò, á-
ðïôåëïýí ðëÝïí áíÜµíçóç. Ïé áíôáë-
ëáãÝò ãßíïíôáé µÝóá áðü µÜóêåò êáé ðá-
ñáðåôÜóµáôá áðü ðëåîéãêëÜò. 

Ç ïéêéáêÞ âßá åêñÞãíõôáé... ôá øõ÷ïëï-
ãéêÜ ðñïâëÞµáôá ôï ßäéï. 

Åíþ ïé ðéï åýðïñïé êÜôïéêïé ôùí ðüëå-
ùí êáôáöåýãïõí óôéò äåýôåñåò êáôïéêß-
åò ôïõò Þ óôá åîï÷éêÜ ôïõò êáé ïé êõâåñ-
íÞóåéò “ôóáëáâïõôÜíå” µðñïóôÜ óôçí 
Ýêôáóç ôçò êñßóçò, ç ïñãÞ “âñÜæåé” ó’ 
áõôïýò ðïõ µÝíïõí êëåéóµÝíïé óôçí ðü-
ëç. 

Ïé ÇíùµÝíåò Ðïëéôåßåò, µßá áðü ôéò êý-

ñéåò ïéêïíïµßåò óôïí êüóµï, áëëÜ ÷ùñßò 
êáèïëéêÞ êÜëõøç õãåßáò, ãßíïíôáé ãñÞ-
ãïñá ç ðåñéóóüôåñï ðëçãåßóá ÷þñá - 
ðåñéóóüôåñïé áðü 300.000 èÜíáôïé êá-
ôáãñÜöïíôáé óôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò - üµùò 
ï ðñüåäñïò Íôüíáëíô Ôñáµð áðïññß-
ðôåé συνεχώς την απειλή, διαφημίζοντας 
υποθετικές θεραπείες όπως η υδροξυ-
χλωροκίνη, ή ακόμη και την ιδέα της θερα-
πείας με... χλωρίνη. 

Βία και ύφεση Βία και ύφεση 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ... 
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ... 

Η επόμενη της πανδημίας 

μέρα στον κόσμο 
Για ορισμένους, η πανδημία μπορεί να ευνοήσει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στην τηλεργασία, ακόμη και μια μερική αναδιά-

ταξη των αλυσίδων παραγωγής. Άλλοι υποστηρίζουν πως ο φόβος μήπως υπάρξουν μαζικές συναθροίσεις θα έχει βαθιές συ-

νέπειες στις μεταφορές, τον τουρισμό και τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Ο αντίκτυπος στις ελευθερίες του πολίτη είναι μια άλλη πηγή ανησυχίας. Σύμφωνα με τους αναλυτές του Freedom House, η 

δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ήδη επιδεινωθεί σε 80 χώρες, ως απάντηση στον ιό. Στο Γέιλ, ο Στεν Βέρ-

μουντ λέει εξάλλου πως περιμένει ότι «οι κοινωνίες μας θα αλλάξουν σε βάθος». Αν η τηλεργασία γίνει ο κανόνας για τον τρι-

τογενή τομέα, τι θα απογίνει η αγορά ακινήτων στο κέντρο των πόλεων; Τα μεγάλα αστικά κέντρα άραγε θα ερημώσουν, θα χά-

σουν τους κατοίκους τους, οι οποίοι θα αναζητούν μεγάλους χώρους και θα αποφεύγουν τον συνωστισμό στα μέσα μαζικής με-

ταφοράς; Η παγκόσμια οικονομία ετοιμάζεται για νέα “τινάγματα”: Το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο εκφράζει ανησυχίες για μια 

ύφεση χειρότερη απ’ αυτή που ακολούθησε τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. 

Όμως για πολλούς, η πανδημία αναγγέλλει κυρίως μια καταστροφή πιο μόνιμη και πιο μεγάλη... «Η COVID-19 είναι σαν ένα με-

γάλο κύμα που μας χτύπησε, όμως από πίσω φαίνεται το τσουνάμι της κλιματικής αλλαγής και της ανόδου της θερμοκρασίας 

στον πλανήτη», προειδοποιεί ο βιοαστρονόμος Λούις Ντάρτνελ, συγγραφέας του βιβλίου “Να ανοιχτεί σε περίπτωση Αποκάλυ-

ψης”, μια εγκυκλοπαίδεια για την καταστροφή και την προσαρμοστικότητα. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
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ôéò 11 Ìáñôßïõ, üôáí ï Ðáãêüóµéïò Ïñãáíéóµüò 

Õãåßáò áíáêÞñõóóå ðáíäçµßá ôçí åðéäçµßá ôïõ íÝ-

ïõ êïñùíïúïý, êáíåßò äåí µðïñïýóå íá öáíôáóôåß 

ôá üóá èá áêïëïõèïýóáí... Áõôüò Þôáí Ýíáò áðü 

ôïõò ëüãïõò ðïõ ôá âéâëßá, êáé êõñßùò ïé ôáéíßåò åðéóôçµï-

íéêÞò öáíôáóßáò ðïõ åß÷áí “äåé” áðü ôá... âÜèç ôïõ ÷ñüíïõ 

ôá üóá èá ãßíïíôáí ðñáãµáôéêüôçôá µÝóá óôï 2020, Ýãéíáí 

ôüóï äçµïöéëåßò îáíÜ µÝóá óôï ðñþôï lockdown. Åéêüíåò 

áðü êáôáóôÜóåéò ðñùôüãíùñåò µÜò ðëçµµýñéóáí êáôá-

ãñÜöïíôáò ôï êáñäéï÷ôýðé ïëüêëçñïõ ôïõ êüóµïõ, ðïõ 

ðáñáêïëïõèïýóå åµâñüíôçôïò µç µðïñþíôáò íá ðéóôÝøåé 

ôá üóá åêôõëßóóïíôáí.  ÌÝóá áðü áõôü ôïí áñ÷åéáêü ðéá 

öùôïãñáöéêü ðëïýôï, åðéëÝîáµå ïñéóµÝíåò áðü ôéò ðëÝïí 

÷áñáêôçñéóôéêÝò ðüæåò ôçò åðï÷Þò ôçò COVID-19, ðïõ óç-

µÜäåøå áõôÞ ôçí áíåëÝçôç ÷ñïíéÜ ðïõ óÜñùóå ôá ðÜíôá... 
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Η πανδημία όπως τη ζήσαμε μέσα από το βλέμμα των φωτογράφων Η πανδημία όπως τη ζήσαμε μέσα από το βλέμμα των φωτογράφων 

σε ολόκληρο τον πλανήτη, που απαθανάτισαν το σκηνικό τρόμου σε ολόκληρο τον πλανήτη, που απαθανάτισαν το σκηνικό τρόμου 

που κυριάρχησε και συνεχίζει να κυριαρχεί...που κυριάρχησε και συνεχίζει να κυριαρχεί...

ÏÉ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÷ÑÏÍÉÁÓ

Ç åðï÷Þ ôïõ 
êïñùíïúïý óå åéêüíåò

Ç ÌÝñêåë óôï óïýðåñ-µÜñêåô Ç ÌÝñêåë óôï óïýðåñ-µÜñêåô 
Τον Μάρτιο, εν μέσω lockdown, η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκε-

λα Μέρκελ “συνελήφθη” από τον φακό της “Bild” να κάνει τα ψώνια 
της. Σύμφωνα με τις φωτογραφίες και τα όσα μετέδωσε η γερμανι-
κή εφημερίδα, η Άγκελα Μέρκελ δε φορούσε μάσκα ή γάντια και α-
γόρασε μεταξύ άλλων τρία μπουκάλια κρασί, σαπούνι και δύο συ-
σκευασίες χαρτιά υγείας. Το δημοσίευμα επισήμαινε ότι η Γερμανί-
δα καγκελάριος δε γέμισε το καρότσι της και πλήρωσε με κάρτα..! 
Λίγες μέρες αργότερα έμπαινε και η ίδια σε προληπτική καραντίνα 
επειδή είχε έρθει σε επαφή με άτομο που είχε διαγνωστεί θετικός 
στον κορωνοϊό. 

Ðüëåéò- “öáíôÜóµáôá”Ðüëåéò- “öáíôÜóµáôá” 
Η μία μετά την άλλη οι πόλεις της Γηραιάς ηπείρου “κατέβαζαν ρολά”. 

Οι πολίτες κλείνονταν στα σπίτια τους βγαίνοντας μόνο για τα απαραίτη-
τα, να αθληθούν ή να πάνε βόλτα τα κατοικίδιά τους. Οι εικόνες των έρη-
μων πόλεων, που θύμιζαν σκηνές από ταινίες επιστημονικής φαντασίας 
ή θρίλερ, από σοκαριστικές αρχικά, άρχισαν να γίνονται μια καθημερινό-
τητα... Η πλατεία μπροστά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολί-
νο, που εικονίζεται, ήταν ένα από τα παραδείγματα, με την εικόνα να απέ-
χει έτη φωτός από τη συνήθη κοσμοπλημμυρισμένη... 

Ðñùôüãíùñï óêçíéêü Ðñùôüãíùñï óêçíéêü 
Μέσα στο απίστευτο σκηνικό που δημιουργούσε η καραντίνα δεν έλει-

ψαν και τα περίεργα... Όπως αυτοσχέδιες μάσκες και τρόποι προστασίας, 
αλλά και πλείστα όσα παράδοξα που είχαν να κάνουν   με τη συμπεριφο-
ρά των ανθρώπων που δεν είχαν ξαναζήσει ποτέ κάτι παρόμοιο και δε 
γνώριζαν, στην αρχή τουλάχιστον, πώς να το αντιμετωπίσουν και πώς να 
προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους στη νέα πραγματικότητα. 

Ç åðéóôñïöÞ ôçò öýóçò Ç åðéóôñïöÞ ôçò öýóçò 
Ο εγκλεισμός των ανθρώπων στα σπίτια τους είχε ως συνέπεια η φύση να αρχίσει να ανακάμπτει. Σε πλατείες, όπως η Ναβόνα στη Ρώ-

μη, άρχισε να φυτρώνει ανάμεσα στο πλακόστρωτο χορτάρι. Στην έρημη από ντόπιους και κυρίως τουρίστες Βενετία, τα νερά των κανα-
λιών, που κατά κανόνα είναι βρόμικα, καθάρισαν σε βαθμό πρωτόγνωρο, επιτρέποντας σε πολλά είδη να ανακάμψουν και να επιστρέ-
ψουν σε αυτά. Και αντίστοιχες ήταν οι εικόνες από πολλά ποτάμια, λίμνες, ακόμα και θάλασσες. Σε πάμπολλες περιπτώσεις η επιστροφή 
της φύσης ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή, με αρκούδες, κατσίκια και πρόβατα να ξεθαρρεύουν φτάνοντας ως τις αυλές των σπιτιών, αφού 
κανένας δεν τα απειλούσε και δεν τα εμπόδιζε να κάνουν ανενόχλητα τη βόλτα τους. 

Ç åðÝëáóç óôá ñÜöéá Ç åðÝëáóç óôá ñÜöéá 
Το πρώτο lockdown στην Ευρώπη σήμανε συναγερμό και στους κατα-

ναλωτές. Μαζικά άρχισαν τις επιδρομές στα σούπερ-μάρκετ, με το κοινό 
να βάζει στο... στόχαστρο τα είδη πρώτης ανάγκης, από κονσέρβες και νε-
ρό, μέχρι χαρτιά υγείας, τα οποία εξαφανίστηκαν εν ριπή οφθαλμού. ∆εν 
ήταν λίγες οι φορές που μέσα στα καταστήματα ξεσπούσαν “ομηρικές” 
μάχες μεταξύ των καταναλωτών, που έντρομοι προσπαθούσαν να γεμί-
σουν το καλάθι τους με όσες περισσότερες συσκευασίες μπορούσαν, μη 
γνωρίζοντας τι τους επιφυλάσσει το αύριο. Και ακολούθησε το μεγάλο 
“μπουμ” στις διαδικτυακές πωλήσεις... ακόμα και σε χαρτιά υγείας, όταν 
αυτά πλέον είχαν γίνει “καπνός” από τα ράφια, μαζί με άλλα είδη όπως η 
μαγιά. Για το τελευταίο προϊόν ο λόγος ήταν απλός: Οι νοικοκυρές έδω-
σαν... ρεσιτάλ στην κουζίνα, ως ξέσπασμα στη νέα καθημερινότητα που έ-
γινε ο κυρίαρχος στη ζωή όλων μας. 
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Ç åðï÷Þ ôùíÇ åðï÷Þ ôùí

ôçëåäéáóêÝøåùí ôçëåäéáóêÝøåùí 
Πρωτόγνωρες οι εικόνες και για 

τους πολιτικούς... Με τη διαπίστωση 
της κρισιμότητας της κατάστασης 
μπήκαν “στο ψυγείο” κάθε είδους δι-
οργανώσεις και εκδηλώσεις, ενώ και 
οι πολιτικές επαφές μεταλλάχθηκαν 
σε τηλεδιασκέψεις... Όπως η εικονι-
ζόμενη Σύνοδος Κορυφής της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης του Μαρτίου. 

Την ίδια στιγμή το διαδίκτυο αξιο-
ποιούταν με πρωτόγνωρο τρόπο κα-
θολικά στην εκπαίδευση, σε όλες τις 
βαθμίδες, αλλά και στην εργασία, α-
νοίγοντας την αυλαία μιας νέας επο-
χής στην καθημερινότητα όλων μας. 

Åîïµïëüãçóç Åîïµïëüãçóç 
êáè’ ïäüí êáè’ ïäüí 

Καθώς το Πάσχα πλησίαζε και η 
καραντίνα δε φαινόταν ότι θα στα-
ματούσε, αφού τα κρούσματα στο 
πρώτο κύμα παρέμεναν σε απαγο-
ρευτικά επίπεδα για οποιασδήποτε 
μορφής χαλάρωση, άρχισε να 
μπαίνει μπροστά η επινοητικότητα 
του ανθρώπου. Πλείστα όσα τα πα-
ραδείγματα, με ένα από αυτά το ει-
κονιζόμενο, ενός Αμερικανού ιε-
ρέα, ο οποίος έδωσε εναλλακτική 
στους πιστούς που ήθελαν να εξο-
μολογηθούν, σε ένα πάρκινγκ, τη-
ρώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφα-
λείας. 

Áðüãíùóç Áðüãíùóç 

êáé áõôïèõóßáêáé áõôïèõóßá 
Οι αφανείς ήρωες αυτής 

της γιγαντομαχίας απέναντι 
στον “αόρατο εχθρό” ήταν 
και παραμένουν οι γιατροί 
και το νοσηλευτικό προσω-
πικό. Άνθρωποι που δεν υ-
πολόγισαν και δεν υπολογί-
ζουν κούραση, ξεπερνώ-
ντας τον εαυτό τους για να 
σώσουν ανθρώπινες ζωές. 
Εικόνες σαν κι αυτή συγκλό-
νισαν - και δικαίως - ολό-
κληρο τον πλανήτη. 

ÁðáíùôÜ ôá óïêÁðáíùôÜ ôá óïê 
Τα σοκ σε ολόκληρο τον κόσμο ήταν απανωτά 

όταν άρχισε να αποκαλύπτεται το μέγεθος της 
πανδημίας. Εικόνες από στρατιωτικά κομβόι 
στο Μπέργκαμο της Ιταλίας που μετέφεραν φέ-
ρετρα θυμάτων του νέου κορωνοϊού, και το ά-
νοιγμα μαζικών τάφων σε πολλές χώρες, όπως 
εν προκειμένω στη Βραζιλία, μία από εκείνες 
που πλήρωσε από τα πιο βαριά τιμήματα, συνε-
πεία και των λάθος πολιτικών επιλογών, “πάγω-
σαν” ολόκληρο τον πλανήτη.

 Ακόμα πιο σοκαριστικό ήταν το γεγονός ότι οι 
κηδείες γίνονταν υπό δρακόντεια μέτρα ασφα-
λείας, με αποτέλεσμα η τραγωδία να μεγιστοποι-
είται, αφού οι συγγενείς δεν μπορούσαν να 
πουν, ως όφειλαν, το “αντίο” στα αγαπημένα 
τους πρόσωπα. 

Ôï µåãÜëï “åõ÷áñéóôþÔï µåãÜëï “åõ÷áñéóôþ” ” 
Αυθόρμητο ήταν το μεγάλο “ευχαριστώ” από τον κόσμο στον ηρωισμό των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, 

των γιατρών, των νοσηλευτών, των επιστημόνων που έδιναν νυχθημερόν τη μάχη κατά της πανδημίας... Οι εκ-
δηλώσεις ανταπόδοσης ήταν συγκινητικές, από τα χειροκροτήματα από τα μπαλκόνια των σπιτιών, μέχρι τα 
φωτεινά μηνύματα ευχαριστιών σε μνημεία. Ενδεικτικό παράδειγμα ο Πύργος του Άιφελ, στο Παρίσι, με ένα τε-
ράστιο φωτεινό «Ευχαριστώ» («Merci»). 

Áãùíßá ãéá ôïí ôïõñéóµü Áãùíßá ãéá ôïí ôïõñéóµü 
Για χώρες η οικονομία των οποίων σε μέγιστο βαθμό εξαρτάται από τον τουρισμό, καθώς 

πλησίαζε το καλοκαίρι, φούντωνε ο προβληματισμός τού τι μέλλει γενέσθαι. Με τα ταξίδια 
ουσιαστικά “στον πάγο” για μήνες, ο φόβος μπροστά στον μεγάλο κίνδυνο “μετριόταν” 
στην ανελέητη ζυγαριά των οικονομικών συνεπειών που ήδη “χτυπούσαν” ηχηρό “καμπα-
νάκι” σε όλες τις χώρες. Τελικά ο τουρισμός άνοιξε μετ’ εμποδίων, με τα νούμερα ωστόσο α-
πελπιστικά και τα έσοδα μηδαμινά. 

ÌÜóêåò  ÌÜóêåò  
ðáíôïý ãéá ðáíôïý ãéá 
üëïõò üëïõò 

Οι μάσκες έγιναν η καθη-
μερινή συνήθεια όλων, όχι 
μόνο στους εσωτερικούς 
χώρους, αλλά και στους ε-
ξωτερικούς. Και οι επαφές 
των ηγετών γίνονταν πά-
ντα με τις μάσκες και το νέο 
στυλ χαιρετισμού που αντι-
κατέστησε τις παραδοσια-
κές χειραψίες. 

Íáïß óå êáñáíôßíá Íáïß óå êáñáíôßíá 
Από την καραντίνα δεν ξέφυγαν 

ούτε οι εκκλησίες, δημιουργώντας 
ακόμα πιο πρωτόγνωρες συνθήκες, 
ειδικά μέσα στο Πάσχα. Το άνοιγμα 
των ναών έλαβε χώρα καιρό μετά, 
δειλά και με την τήρηση των απα-
ραίτητων μέτρων. Η εικόνα αυτή 
του ναού του Αγίου Πέτρου, στη 
Ρώμη, καθώς απολυμαινόταν λίγο 
πριν ανοίξει για πρώτη φορά μετά 
από καιρό τις πύλες του στους πι-
στούς, ήταν από τις πλέον χαρακτη-
ριστικές... 
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Ð
ëïýóéï Þôáí ôï 2020 ôï áóôõíïµéêü êáé ôï 

äéêáóôéêü ñåðïñôÜæ óå åðßðåäï ÊñÞôçò: 

Äõóôõ÷þò, ãéá µéá áêüµç ÷ñïíéÜ óôï íçóß 

µáò äåí Ýëåéøáí ôá óôõãåñÜ åãêëÞµáôá, å-

íþ µÝóá óôï Ýôïò ðïõ áðï÷áéñåôÜµå óå ëßãåò çµÝñåò 

åêäéêÜóôçêáí ïõê ïëßãåò ðïëýêñïôåò õðïèÝóåéò ðïõ 

óõãêëüíéóáí ôá ðñïçãïýµåíá ÷ñüíéá ôçí ÊñÞôç, êáé ü-

÷é µüíï.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 

ÅêôÝëåóç µðñïóôÜ óôç óýæõãï ÅêôÝëåóç µðñïóôÜ óôç óýæõãï 

Ο 79χρονος Κώστας Χατζάκης δολοφονείται στην είσοδο του 
σπιτιού του, στις Μοίρες Ηρακλείου. ∆ράστης είναι ένας 52χρο-
νος πρώην γυμναστής, ο οποίος “εκτέλεσε” τον αείμνηστο Χατζά-
κη πυροβολώντας τον στο κεφάλι, μπροστά στα μάτια της συζύ-
γου του. Ο 52χρονος μετέβη έξω από το οίκημα όπου διέμενε η εν 
διαστάσει σύζυγός του. Η τελευταία ζούσε σε μια γκαρσονιέρα, 
την οποία νοίκιαζε από τον 79χρονο. Ο δράστης ζήτησε από τον 
εγγονό τού θύματος να μιλήσει με το άτομο που νοικιάζει το σπί-
τι στην εν διαστάσει γυναίκα του. 

Ο ηλικιωμένος εμφανίστηκε μαζί με τη σύζυγό του απέναντι 
στον 52χρονο, ο οποίος λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άνοιξε πυρ 
εναντίον τους, σκοτώνοντας τον Κώστα Χατζάκη και τραυματίζο-
ντας τη γυναίκα του. 

Ο δράστης συνέχισε να πυροβολεί, με τις σφαίρες να καταλή-
γουν εντός του οικήματος, την ώρα που στο σημείο βρίσκονταν 
ο ανήλικος εγγονός του θύματος μαζί με άλλους ανήλικους φί-
λους του. 

Μετά τη σύλληψή του, ο 52χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος, 
υποστηρίζοντας ότι δεν είχε αντίληψη τού τι έπραττε λόγω της ε-
πήρειας του αλκοόλ. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
 

Ç ôñáãùäßá óôá ÐåñÜµðåëá Ç ôñáãùäßá óôá ÐåñÜµðåëá 
Ο 73χρονος Μανόλης Φινοκαλιώτης πέφτει νεκρός έχοντας 

πληγεί θανάσιμα από κυνηγετικό όπλο που κρατούσε ένας 
43χρονος συντοπίτης του, στα Περάμπελα, κοντά στις Κουρού-
νες Λασιθίου. 

Ο ηλικιωμένος βρισκόταν στα Περάμπελα, όπου βρίσκεται το 
σπίτι και το ποιμνιοστάσιο της οικογένειάς του, μαζί με τον γιο του 
και τον γαμπρό του.

 Ο 43χρονος φέρεται να πέρασε με το αυτοκίνητό του μπροστά 
από τους τρεις συγγενείς και να πυροβόλησε εναντίον τους με κυ-
νηγετικό όπλο. Ο άτυχος ηλικιωμένος φέρεται να βρήκε ακαριαίο 
θάνατο, ενώ ο γιος του τραυματίστηκε βαριά στην κοιλιά. 

Εξάλλου, από την ένοπλη επίθεση τραυματίστηκε - ελαφρύτε-
ρα - και ο 52χρονος. Αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο 
43χρονος “γκάζωσε” το αυτοκίνητό του και απομακρύνθηκε από 
το σημείο, ωστόσο λίγα 24ωρα αργότερα παραδόθηκε στην Α-
στυνομία. 

ΜΑΪΟΣ
  

Óïê óôá Áíþãåéá Óïê óôá Áíþãåéá 
∆ιπλή τραγωδία στα Ανώγεια, όπου ο 63χρονος μαντιναδολό-

γος Λευτέρης Καλομοίρης και ο 30χρονος Γιώργος Ξυλούρης πέ-
φτουν νεκροί, με μικρή χρονική διαφορά μεταξύ τους. Όλα φαί-
νεται ότι ξεκίνησαν όταν ο 30χρονος ενεπλάκη σε καβγά με τον 
29χρονο γιο του Λευτέρη Καλομοίρη. Λίγο αργότερα, σύμφωνα 
με τον 29χρονο κατηγορούμενο, ο 30χρονος πυροβόλησε θα-
νάσιμα τον πατέρα του. Όπως υποστήριξε ο ίδιος, βλέποντας τον 
30χρονο να έχει δολοφονήσει τον πατέρα του, “εκτελεί” τον Γιώρ-
γο Ξυλούρη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πατέρα του τελευταίου, 
δεν ήταν ο γιος του αυτός που σκότωσε τον 63χρονο: Σύμφωνα 
με τον πατέρα του 30χρονου, ο 29χρονος ήταν αυτός που σκότω-
σε τόσο τον πατέρα του, όσο και τον Γιώργο Ξυλούρη. Πάντως, 
πριν από μερικές εβδομάδες, τα αποτελέσματα της βαλλιστικής ε-
ξέτασης έδειξαν ότι η σφαίρα που έπληξε τον αείμνηστο Καλομοί-
ρη προήλθε από το όπλο που κρατούσε ο Ξυλούρης. Ο 29χρονος 
παραμένει προφυλακισμένος μέχρι σήμερα. 

¸íï÷ïò ãéá ôïí öüíï óôç Óçôåßá¸íï÷ïò ãéá ôïí öüíï óôç Óçôåßá
Το Μικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο Ηρακλείου κηρύσσει ένοχο για 

ανθρωποκτονία από πρόθεση τον 38χρονο Κρητικό, ο οποίος 
τον Μάρτιο του 2019 είχε σκοτώσει την εν διαστάσει σύζυγό του, 
στην πόλη της Σητείας, την ώρα που στο ίδιο σπίτι βρίσκονταν τα 
δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας - τότε - 6 και 18 μηνών. Στον συ-
ζυγοκτόνο επιβλήθηκε ομόφωνα ποινής ισόβιας κάθειρξης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
  

Éóüâéá ãéá ôçí åí øõ÷ñþ åêôÝëåóç Éóüâéá ãéá ôçí åí øõ÷ñþ åêôÝëåóç 
Ισόβια κάθειρξη επιβλήθηκε στον 62χρονο άνδρα, ο οποίος τον 

Μάιο του 2019 εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 43χρονο πρόεδρο της Τοπι-
κής Κοινότητας Ορθουνίου Πλατανιά, Κώστα Κατσουλάκη, έξω α-
πό το κατάστημα του τελευταίου στο Βαμβακόπουλο Χανίων. Το 
φονικό σημειώθηκε στις 16 Μαΐου του 2019: Ο δράστης εισήλθε 
στο εσωτερικό του καταστήματος, ωστόσο ο αείμνηστος Κατσου-
λάκης τον αντιλήφθηκε και προσπάθησε να διαφύγει. Ο 62χρονος 
τον πρόφτασε στην είσοδο της επιχείρησης και τον “εκτέλεσε” πυ-
ροβολώντας τον πισώπλατα και από κοντινή απόσταση.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
  

ÖïíéêÞ åðßèåóç µå µá÷áßñé ÖïíéêÞ åðßèåóç µå µá÷áßñé 
Ένας 51χρονος άνδρας επιτίθεται σε κατάσταση αμόκ στη μη-

τέρα του και την αδερφή του με μαχαίρι, μέσα στο σπίτι της οικο-
γένειας, στον Μασταμπά Ηρακλείου. Η 86χρονη γυναίκα βρίσκει 
φρικτό θάνατο, ενώ η δίδυμη αδερφή τού δράστη τραυματίζεται 
σοβαρά. Ο ίδιος ο δράστης τραυματίστηκε κι εκείνος με μαχαίρι, 
ενώ φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα ναρκωτικών χαπιών 
και εισήχθη σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νο-
σοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 51χρονος αντιμετώπι-
ζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. 

Óôñáããáëéóµüò æåõãáñéïý Óôñáããáëéóµüò æåõãáñéïý 

Ένας 82χρονος Κρητικός και η 79χρονη σύντροφός του δολο-
φονούνται - όπως όλα δείχνουν - από αλλοδαπό άνδρα. Αρχικά, 

η 79χρονη βρέθηκε στραγγαλισμένη μέσα στο σπίτι της στο Πα-
σακάκι Χανίων, έχοντας μια πετσέτα κουζίνας στον λαιμό της και 
τα επόμενα 24ωρα εντοπίστηκε νεκρός και ο άτυχος σύντροφός 
της, ο οποίος φέρεται να έπεσε - και αυτός - θύμα στραγγαλισμού. 
Η σορός του γέροντα εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, σε δωμάτιο 
πίσω από το σπίτι όπου διέμενε το ζεύγος. Σύμφωνα με τις Αρχές, 
δράστης του διπλού φονικού είναι ένας αλλοδαπός, ο οποίος ε-
νοικίαζε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της εκλιπούσης, και ο οποίος ε-
ξαφανίστηκε μετά το έγκλημα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο δρά-
στης άρπαξε 10.000 ευρώ από το σπίτι της 79χρονης και στη συ-
νέχεια έγινε “καπνός”.

Ç äßêç ãéá ôïí öüíï ºôïí Ç äßêç ãéá ôïí öüíï ºôïí 

Ο 28χρονος Χανιώτης που είχε βιάσει και σκοτώσει την 60χρο-
νη βιολόγο Σούζαν Ίτον, τον Ιούλιο του 2019, κρίνεται ομόφωνα 
ένοχος από το Μικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο Ρεθύμνου. Μετά από 
μια πολύωρη διαδικασία, η οποία διήρκεσε περίπου δέκα ώρες, 
η Έδρα κήρυξε ένοχο τον νεαρό Κρητικό τόσο για το κακούργη-
μα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όσο και γι’ αυτό του βια-
σμού. Παρά το ότι στην απολογία του ο 28χρονος υποστήριξε 
πως δεν προέβη σε σεξουαλικές πράξεις με την αείμνηστη επι-
στήμονα, το δικαστήριο δεν πείστηκε και του επέβαλε ποινή ισό-
βιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία και ποινή κάθειρξης 13 ε-
τών για τον βιασμό. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
  

Äßêç ãéá ôïí öüíï µå ôï µá÷áßñé Äßêç ãéá ôïí öüíï µå ôï µá÷áßñé 
Ο “πέλεκυς” της ∆ικαιοσύνης πέφτει βαριά πάνω σε μια 45χρο-

νη Γαλλοαλγερινή, η οποία φέρεται να σκότωσε τον 56χρονο σύ-
ντροφό της με ψαλίδι, μέσα σε ξενοδοχείο στον Τσούτσουρα Η-
ρακλείου, τον Ιούλιο του 2019: Το Μικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο Η-
ρακλείου έκρινε - ομόφωνα - ένοχη την κατηγορούμενη για την 
πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της επέβαλε ισόβια 
κάθειρξη. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
  

Äßêç ãéá ôçí áðáãùãÞ ËåµðéäÜêç Äßêç ãéá ôçí áðáãùãÞ ËåµðéäÜêç 
Οι κατηγορούμενοι που δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για την 

εμπλοκή τους στην υπόθεση απαγωγής του Μιχάλη Λεμπιδάκη 
πέφτουν στα “μαλακά”: Το Πενταμελές Εφετείο Ανατολικής Κρή-
της κρίνει αθώους τρεις εκ των κατηγορουμένων, ενώ στους υπό-
λοιπους 9, που κηρύσσονται ένοχοι, επιβάλλονται ποινές οι ο-
ποίες κυμαίνονται από 5 έως 8 έτη. 

¸íï÷ïé êáé ïé ôñåéò ¸íï÷ïé êáé ïé ôñåéò 
Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης κρίνει εκ νέου έ-

νοχους τους 3 Κρητικούς, που είχαν καταδικαστεί σε πρώτο βαθ-
μό για τη φρικτή δολοφονία του Κώστα Προβιδάκη, τον Μάρτιο 
του 2014, στο Αντισκάρι της Μεσαράς. Το δευτεροβάθμιο δικα-
στήριο κήρυξε ομόφωνα ένοχους και τους τρεις άνδρες για αν-
θρωποκτονία από πρόθεση με άμεσο δόλο, χωρίς να τους ανα-
γνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Στους δύο εξ αυτών επιβάλλεται 
ποινή ισόβιας κάθειρξης (όπως πρωτόδικα), ενώ στον τρίτο κατη-
γορούμενο επιβλήθηκε κάθειρξη 15 ετών. 

ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

 EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΙΝΟΣ

ÅãêëÞµáôá êáé óçµáíôéêÝò äßêåò

Η 79χρονη βρέθηκε στραγγαλισμένη μέσα στο σπίτι 
της στο Πασακάκι Χανίων, έχοντας μια πετσέτα κου-
ζίνας στον λαιμό της, και τα επόμενα 24ωρα εντοπί-
στηκε νεκρός και ο άτυχος σύντροφός της.

Τον Ιανουάριο, ο 79χρονος Κώστας Χατζάκης δολο-
φονείται στην είσοδο του σπιτιού του, στις Μοίρες 
Ηρακλείου.

Τον Οκτώβριο, ο 28χρονος Χανιώτης που είχε βιάσει 
και σκοτώσει την 60χρονη βιολόγο Σούζαν Ίτον, τον 
Ιούλιο του 2019, κρίνεται ομόφωνα ένοχος από το 
Μικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο Ρεθύμνου.
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Ç ÊñÞôç ðïôÝ äå èá “îå÷Üóåé” ôï ôñéÞµå-

ñï áðü ôï ÓÜââáôï 7 Ýùò ôçí Ôñßôç 10 

Íïåµâñßïõ 2020, áöïý ç Ýííïéá “âéâëé-

êÝò êáôáóôñïöÝò”, ßóùò êáé ãéá ðñþôç 

öïñÜ µåôÜ áðü ðïëëÝò äåêáåôßåò, Ýãéíå 

µéá ôñáãéêÞ ðñáãµáôéêüôçôá, µå ÷éëéÜ-

äåò íïéêïêõñéÜ êáé åðé÷åéñÞóåéò íá êá-

ôáóôñÝöïíôáé áðü ôá íåñÜ ðïõ Ýðåóáí 

ïñµçôéêÜ åî ïõñáíþí, âñßóêïíôáò ôï 

íçóß áíï÷ýñùôï êáé áäýíáµï íá áíôé-

µåôùðßóåé ôéò ïäõíçñÝò êáôáóôÜóåéò. 

Óáí áðü èáýµá äå èñçíÞóáµå èýµáôá, 

ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ðïëëïß Üíèñùðïé 

êéíäýíåøáí êáé ÷ñåéÜóôçêå ôá óõíåñ-

ãåßá äéÜóùóçò íá äþóïõí µÜ÷åò, êõñé-

ïëåêôéêÜ çñùéêÝò!

¼ λα άρχισαν με πρωτόγνωρες ζημιές 
στον δήμο Μινώα Πεδιάδας, όπου 
από τα ακραία πλημμυρικά φαινό-
μενα και τις έντονες βροχοπτώσεις, 

που εκδηλώθηκαν τα ξημερώματα, οι κάτοικοι 
έμειναν ξάγρυπνοι και όλη τη νύχτα έδιναν μά-
χη για να σώσουν τις περιουσίες τους με τη βο-
ήθεια και τη συνδρομή των πυροσβεστικών 
δυνάμεων και των ανδρών της ΕΜΑΚ. 

“ΠΝΙΓΗΚΕ” ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ 

Και φτάνουμε στην Τρίτη 10 Νοεμβρίου, όταν 
από τις πρώτες πρωινές ώρες οι κάτοικοι στον 
δήμο Χερσονήσου, και κυρίως σε Χερσόνησο, 
Σταλίδα και Μάλια, έζησαν τον εφιάλτη, βλέπο-
ντας τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. 

Από τις βροχές εκείνης της ημέρας οι δρόμοι 
μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ πλημμύρισαν ι-
σόγεια κτίσματα και αυλές καθώς και επιχειρή-

σεις. Τα αυτοκίνητα σε πολλές περιπτώσεις εί-
χαν παρασυρθεί από τα νερά. 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε εκατο-
ντάδες κλήσεις για άντληση υδάτων σε υπόγεια 
και ισόγεια, ενώ προχώρησε σε 10 διασώσεις, έ-
ξι παιδιών και τεσσάρων ενηλίκων. 

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική κλήθηκε να 
απεγκλωβίσει τουλάχιστον οκτώ άτομα. 

Καρέ-καρέ καταγράφηκε η επιχείρηση διά-

σωσης μιας γυναίκας στα Μάλια. 
Η γυναίκα μετέβη σε χωράφι για να πάει στο 

σπίτι των παιδιών της, αλλά γρήγορα η περιοχή 
πλημμύρισε και το νερό ανέβηκε σε επικίνδυνο 
σημείο. 

Με προσεκτικές κινήσεις πολίτες βοήθησαν 
τη γυναίκα να διασχίσει τα ορμητικά νερά και 
να περάσει από τη μια πλευρά του δρόμου 
στην άλλη, σε ασφαλές σημείο. 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΑΝΤΖΩΘΗΚΑΝ 
ΣΕ ΚΟΛΟΝΕΣ 

Με ορμητικά “ποτάμια” στους δρόμους... ξύ-
πνησαν οι κάτοικοι των Μαλίων, οι οποίοι είδαν 
σπίτια και αυτοκίνητα να κρύβονται κάτω από 
τα νερά. Το ύψος των υδάτων ήταν τόσο μεγά-
λο που οι δρόμοι γρήγορα έγιναν σχεδόν α-
προσπέλαστοι και άνθρωποι που εγκλωβίστη-
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Απίστευτο σκηνικό έστησε ο καιρός στο νησί μας, με κατακλυσμούς που προκάλεσαν Απίστευτο σκηνικό έστησε ο καιρός στο νησί μας, με κατακλυσμούς που προκάλεσαν 
τεράστια προβλήματα σε υποδομές και στην αγροτική παραγωγήτεράστια προβλήματα σε υποδομές και στην αγροτική παραγωγή

ΑΝΕΛΕΗΤΕΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΕΣΑΝΕΛΕΗΤΕΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΕΣ

Ç ÊñÞôç óôï Ýëåïò ôùí 
óôïé÷åßùí ôçò öýóçò

Σαν από θαύμα δε θρηνήσαμε θύματα, παρά το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι κινδύνεψαν και χρειάστηκε τα συνεργεία διά-
σωσης να δώσουν μάχες, κυριολεκτικά ηρωικές... 
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καν στα νερά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυ-
ρες, αναγκάστηκαν να γαντζωθούν σε κολό-
νες για να σωθούν. Σε Μάλια και Ανάληψη 
χρειάστηκε, μάλιστα, η παρέμβαση της Πυρο-
σβεστικής για επιχειρήσεις απεγκλωβισμού α-
πό σπίτια και αυτοκίνητα. Τα οχήματα, που έ-
μοιαζαν με... συγκρουόμενα αυτοκινητάκια, 
παρασύρθηκαν και μεταφέρθηκαν σε άλλα 
σημεία από τα ορμητικά νερά. 

Παρόμοιες ήταν οι εικόνες και στη Σταλίδα, 
όπου τα νερά είχαν κάνει τους δρόμους να 
μοιάζουν με... ποτάμια, λίγο πριν από τις 12 το 
μεσημέρι. 

ΜΕΡΙΚΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ 
ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Προβλήματα από την κακοκαιρία αντιμετώ-
πισε και η περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. 

Τη διακοπή των μαθημάτων σε πρωτοβάθ-
μια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανακοί-
νωσε ο ∆ήμος Μυλοποτάμου, μετά τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον νομό. Η 
διακοπή των μαθημάτων ήταν τόσο σε βρεφο-
νηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και νήπια, ό-
σο και σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. 

Μέχρι και λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, σο-
βαρό πρόβλημα από την κακοκαιρία εντοπι-
ζόταν στην περιοχή του Πλατανιά, όπου ο πο-
ταμός φούσκωσε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα 
να υπάρξει μερική εκκένωση των σπιτιών της 
περιοχής. Στη συγκεκριμένη περιοχή, οι Αρχές 
απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να ε-
γκαταλείψουν τα σπίτια τους. 

Μπορεί η ισχυρή βροχόπτωση να είχε υπο-
χωρήσει περί τις 2:30 το μεσημέρι, ωστόσο κά-
τοικοι και Αρχές ξεκίνησαν να μετρούν τις πλη-
γές που τους άφησε η ισχυρή βροχόπτωση... 

ΚΙΝ∆ΥΝΕΨΕ 
Η ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ! 

Ενδεικτική της κακοκαιρίας είναι η εικόνα της 
δημοσιογράφου και ανταποκρίτριας της 
“ΚΡΗΤΗ TV” στο Ρέθυμνο, Στέλλας Μαθιουδά-
κη, η οποία χρειάστηκε τη βοήθεια της Πυρο-
σβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστεί, 
νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 10 Νοεμβρίου. 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της ζωντανής 
σύνδεσης στο έκτακτο δελτίο της “ΚΡΗΤΗ TV”, 
το συνεργείο του σταθμού βρισκόταν στην πε-
ριοχή Σφακάκι.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, και ενώ η δημοσιο-
γράφος και ο εικονολήπτης Ιμπραήμ Ζαμπία 
βρίσκονταν “στον αέρα”, η ιρλανδική διάβα-
ση υπερχείλισε, με αποτέλεσμα το συνεργείο 
της “ΚΡΗΤΗ TV” να κινδυνεύσει. Μάλιστα, χρει-
άστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας προκειμένου να μην υπάρξουν τραυ-
ματισμοί. 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΥΨΗ ΒΡΟΧΗΣ 
Οι περιοχές που δέχτηκαν τα μεγαλύτερα ύ-

ψη βροχής, με τα Μάλια, τα Αγριανά και το 
φράγμα Ποταμών να ξεχωρίζουν, ήταν: 

  ÌÜëéá: 308 χιλιοστά ύψους βροχής (τα 
οποία και ισοδυναμούν με ένα τόνο σε κάθε 
στρέμμα). 

 ÁãñéáíÜ: 279 χιλιοστά ύψους βροχής. 
 ÖñÜãµá Ðïôáµþí: 293 χιλιοστά ύψους 

βροχής. 
 Ìï÷üò: 198 χιλιοστά ύψους βροχής. 
ÔæåñµéÜäï Ïñïðåäßïõ Ëáóéèßïõ: 

69 χιλιοστά ύψους βροχής. 
 ÓôáõñÜêéá: 134 χιλιοστά ύψους βροχής. 
 ¢ãéïò Ìýñùíáò: 134 χιλιοστά ύψους 

βροχής. 
 ÅðéóêïðÞ ÐåäéÜäïò: 167 χιλιοστά 

ύψους βροχής. 
 Áíþãåéá: 121 χιλιοστά ύψους βροχής. 
 ÍåÜðïëç Óçôåßáò: 102 χιλιοστά ύψους 

βροχής. 
 ÏñïðÝäéï Áóêýöïõ: 146 χιλιοστά 

ύψους βροχής. 
 ÓÝµðñùíáò: 120 χιλιοστά ύψους 

βροχής. 
 Áíáôïëéêü ÇñÜêëåéï: 86 χιλιοστά 

ύψους βροχής. 
 Äõôéêü ÇñÜêëåéï: 90 χιλιοστά ύψους 

βροχής. 

ΗΡΘΕ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Στην Κρήτη βρέθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμ-
βρίου, από νωρίς το πρωί, κυβερνητικό κλι-
μάκιο για την αποτίμηση των ζημιών και την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχε 
προκαλέσει η κακοκαιρία των τελευταίων 
24ώρων σε περιοχές των δήμων Χερσονή-
σου (περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου) και 
Μυλοποτάμου (περιφερειακή ενότητα Ρεθύ-
μνου). Το κλιμάκιο αποτελούταν από τον υ-
φυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, 
τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο 
και τον γενικό γραμματέα Υποδομών Γιώργο 
Καραγιάννη, και συνοδευόταν από τον υφυ-
πουργό, αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού και 
βουλευτή Ηρακλείου, Λευτέρη Αυγενάκη, και 
τον υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα Μετα-

φορών και βουλευτή Ρεθύμνου, Γιάννη Κε-
φαλογιάννη. 

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, στους 
πληγέντες θα δίνονταν 600 ευρώ ανά νοικο-
κυριό και 6.000 ευρώ για οικοσκευές. 

Είχαν πει τότε ότι το ακριβές πακέτο θα ανα-
κοινωθεί από επόμενο κυβερνητικό κλιμάκιο 
που θα επισκεπτόταν την Κρήτη, ενώ θα απο-
ζημιωθεί και το ζωικό κεφάλαιο. Παράλληλα 
είχαν πει ότι θα δοθεί έκτακτη οικονομική ενί-
σχυση στους δήμους που επλήγησαν. Όπως 
τονίστηκε, θα ενισχυθεί και ο ΕΛΓΑ στην Κρή-
τη. «Έχουμε μια πρωτοφανή καταστροφή με 
ζημιές σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, την αγρο-
τική παραγωγή αλλά και στις υποδομές», τό-
νισε ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρ-
ναουτάκης, παρουσιάζοντας την εικόνα των 
καταστροφών που σημειώθηκαν από τη σφο-
δρή κακοκαιρία που έπληξε την Ανατολική 
Κρήτη και την περιφερειακή ενότητα Ρεθύ-
μνου, κατά τη συνάντηση εργασίας στην Πε-
ριφέρεια Κρήτης, παρουσία κυβερνητικού 
κλιμακίου. Ο περιφερειάρχης ζήτησε να υ-
πάρξει «κάλυψη των ζημιών με τις απαιτούμε-
νες αποζημιώσεις και χρηματοδοτήσεις για 
την αποκατάσταση των δημόσιων υποδο-
μών» και ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της 
κυβέρνησης για την άμεση ανταπόκριση και 
συνεργασία. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, ο 
δήμαρχος Ηρακλείου, Βασίλης Λαμπρινός, ο 
δήμαρχος Χερσονήσου, Γιάννης Σέγκος, και 
ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Γιάννης 
Στεφανάκης, καθώς και ο αντιδήμαρχος Μι-
νώα Πεδιάδας, Μιχάλης Σαμονάκης, παρου-
σίασαν τα προβλήματα που είχαν ανακύψει α-
πό την κακοκαιρία. 

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Αφού έγινε σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρή-
της, ακολούθησε αυτοψία στις περιοχές που έ-
χουν πληγεί. Η αυτοψία ξεκίνησε από την περι-
οχή και τον οικισμό των Μαλίων και ακολού-
θησαν επισκέψεις στη Σταλίδα, την Ανάληψη 
και τις Γούβες Χερσονήσου. 

Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στον δήμο Μυ-
λοποτάμου της περιφερειακής ενότητας Ρεθύ-
μνου. Σε δήλωσή του ο υφυπουργός Εσωτερι-
κών, Θεόδωρος Λιβάνιος, αναφέρθηκε στις α-
ποζημιώσεις που θα δοθούν από τους κυβερ-
νητικούς φορείς και τα αρμόδια υπουργεία και 
τόνισε πως σε συνεργασία με την Περιφέρει 
Κρήτης και τους ∆ήμους θα εξελιχθούν οι σχε-
τικές διαδικασίες. 
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∆ρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια 
σε πολλές περιοχές της Κρήτης.

ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΡΥ∆ΙΟΥ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΡΥ∆ΙΟΥ 

Το χαλάζι “ράβδισε” τις ελιές Το χαλάζι “ράβδισε” τις ελιές 
Στη Σταλίδα του δήμου Χερσονήσου, τις μεταμεσονύχτιες ώρες της 20ής Οκτωβρίου, χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού στην κυρι-
ολεξία “ράβδισε” τον ελαιόκαρπο!  Η θεομηνία ήρθε στο “παρά πέντε” του λιομαζώματος. Οι εικόνες που έστειλε στο neakriti.
gr ο παραγωγός Γιώργος Σπανάκης από δικά του ελαιόδεντρα κυριολεκτικά έκοβαν την ανάσα!  «Το χαλάζι έπεσε στις 3 τα ξη-
μερώματα σε μέγεθος καρυδιού. Στην περιοχή μας οι ζημιές είναι ολοκληρωτικές. Το χαλάζι “ράβδισε” τις ελιές μας. Πρέπει 
σήμερα να έρθει ο ΕΛΓΑ να δει την καταστροφή. ∆εν πρόκειται να βγάλει λάδι ο κόσμος στις περιοχές αυτές. Αυτό που έγινε 
πραγματικά ήταν απίστευτο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Σπανάκης.  Ο ίδιος εκτιμούσε - και επιβεβαιώθηκε στη συνέ-
χεια - ότι η καταστροφή από την έντονη χαλαζόπτωση, που συνοδευόταν και από... τεράστιες ποσότητες νερού, ήταν τόσο πο-
λύ μεγάλη που θα άρχιζε να φαίνεται από την ημέρα εκείνη και μετά. Εκτός από τις ελιές, πλημμύρισαν κτήρια και κατέρρευσαν 
χωματόδρομοι, με τόνους λάσπης να σκεπάζουν τα πάντα!  Μάλιστα, η θεομηνία ήρθε στο “παρά πέντε” του λιομαζώματος. Ο 
κόσμος περίμενε να βρέξει για να πάει αμέσως μετά να ραβδίσει τις ελιές. 
Κανείς βέβαια δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα συνέβαινε και μάλιστα σε μια τέτοια χρονική περίοδο... 

Τεράστιο ήταν το τίμημα που πλήρω-
σαν οι Κρητικοί από τα ακραία καιρι-
κά φαινόμενα. 

Tï ôñéÞµåñï áðü ôï ÓÜââáôï 7 Ýùò ôçí Ôñßôç 10 
Íïåµâñßïõ, ÷éëéÜäåò íïéêïêõñéÜ êáé åðé÷åéñÞóåéò 

êáôáóôñÜöçêáí áðü ôá íåñÜ ðïõ Ýðåóáí ïñµçôéêÜ 
åî ïõñáíþí, âñßóêïíôáò ôï íçóß áíï÷ýñùôï êáé 

áäýíáµï íá áíôéµåôùðßóåé ôéò ïäõíçñÝò êáôáóôÜóåéò...
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Ôá êáëÜ íÝá ãéá ôç óôáößäá êáé ôï å-

ëáéüëáäï îå÷þñéóáí óôçí áãñïôéêÞ 

åðéêáéñüôçôá åôïýôçò ôçò ÷ñïíéÜò. 

Óôç óôáößäá îåðåñÜóáµå óôïí íïµü 

Çñáêëåßïõ ôïõò 2.000 ôüíïõò. Êáé 

óôï åëáéüëáäï åß÷áµå ðïéïôéêü “èáý-

µá” µå ïîýôçôåò ôï ðïëý µÝ÷ñé ðÝíôå 

ãñáµµÝò, áëëÜ ÷áµçëÞ åëáéïðåñéå-

êôéêüôçôá. 

Ùò ðñïò ôá êáêÜ íÝá ôçò áãñïôéêÞò 

åðéêáéñüôçôáò, äå èá µðïñïýóáµå 

íá µçí îå÷ùñßæáµå ôéò ôåñÜóôéåò æç-

µéÝò ðïõ ðñïêÜëåóå ç ðáíäçµßá óôçí 

áéãïðñïâáôïôñïößá ôïõ íçóéïý µáò 

êáé óôá èåñµïêÞðéá. 

¹ôáíå ðïõ Þôáíå óôñáâü ôï êëÞµá... 

Þñèáí êáé ïé âñï÷Ýò, ðñïò ôá µÝóá 

Áõãïýóôïõ, íá äþóïõí ôç ÷áñéóôéêÞ 

âïëÞ óå µåãÜëåò åêôÜóåéò µå êáëëé-

åñãïýµåíåò ðïéêéëßåò åðéôñáðÝæéïõ 

óôáöõëéïý, áëëÜ êáé µå óôáöéäÜµðå-

ëá êáé ïéíïðïéÞóéµá óôáöýëéá óôïí 

íïµü Çñáêëåßïõ. 
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∆εν υπήρξαν μόνο οι αρνητικές ειδήσεις μέσα στο 2020... Για τους παραγωγούς καταγράφηκαν ∆εν υπήρξαν μόνο οι αρνητικές ειδήσεις μέσα στο 2020... Για τους παραγωγούς καταγράφηκαν 
θετικές εξελίξεις που αφορούσαν στο λάδι και τη σταφίδα - Στον αντίποδα, οι αγρότες πλήρωσαν θετικές εξελίξεις που αφορούσαν στο λάδι και τη σταφίδα - Στον αντίποδα, οι αγρότες πλήρωσαν 
και αυτοί το τίμημα του καιρού και της πανδημίας...και αυτοί το τίμημα του καιρού και της πανδημίας...

ÌåôÜ áðü ÷ñüíéá, ç 
óôáöéäïðïßçóç óôçí ÊñÞôç 

îåðÝñáóå ôïõò 2.000 
ôüíïõò, åíþ ïé ôéµÝò ðïõ 
äüèçêáí  Þôáí áðü 1,40 

Ýùò êáé 1,75 åõñþ ôï êéëü. 
ÅêôéµÜôáé üôé µÝóá óôï 

êáëïêáßñé ôïõ 2020 
ç óôáößäá ðïõ ðáñÜ÷èçêå 

Þôáí ôïõëÜ÷éóôïí äéðëÜóéá 
óå ó÷Ýóç µå ôéò 

ðáñá÷èåßóåò ðïóüôçôåò 
ôùí ôåëåõôáßùí ÷ñüíùí. 

Τα σταφύλια 
Αναλυτικότερα, μέσα στο καλοκαίρι 

του 2020, λόγω των προβλημάτων στην 
παραγωγή όλων των ποικιλιών των στα-
φυλιών, η σταφιδοποίηση κρίθηκε ως 
μια πολύ πιο προσοδοφόρα λύση, σε 
σχέση με τη λύση της οινοποίησης, αλλά 
ακόμα και των επιτραπέζιων σταφυλιών. 

Έτσι, μετά από χρόνια, η σταφιδοποίη-
ση στην Κρήτη ξεπέρασε τους 2.000 τό-
νους, ενώ οι τιμές που δόθηκαν ήταν α-
πό 1,40 έως και 1,75 ευρώ το κιλό. Ωστό-
σο, ενώ ήταν ακόμα απλωμένες οι σταφί-
δες, ξέσπασαν βροχές μέσα στον Σε-
πτέμβριο και γύρω στους 50 τόνους α-
πλωμένης σταφίδας στον νομό Ηρακλεί-
ου καταστράφηκαν, με τους παραγω-
γούς να περιμένουν από το κράτος να 
λάβει μέτρα. Επίσης, γύρω στους 200 τό-
νους παραμένουν απούλητοι στις εγκα-
ταστάσεις των παραγωγών... 

Εκτιμάται ότι μέσα στο καλοκαίρι του 
2020 η σταφίδα που παράχθηκε ήταν 
τουλάχιστον διπλάσια σε σχέση με τις 
παραχθείσες ποσότητες των τελευταίων 
χρόνων. 

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ÕðÞñîáí êáé ôá êáëÜ íÝá 
ãéá ôïõò áãñüôåò ôçò ÊñÞôçò

Στη σταφίδα ξεπεράσαμε στον νομό Ηρακλείου τους 2.000 τόνους. 
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Λαδοχρονιά Λαδοχρονιά 
ποιότητας, ποιότητας, 

μικρής όμως μικρής όμως 
ποσότητας ποσότητας 

Από την άνοιξη η ανθοφορία των ελαιοδέντρων 
στην Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα ήταν εκπληκτι-
κή. Η κάκιστη εμπειρία του 2019, με την τεράστια δα-
κοπροσβολή και το γλοιοσπόριο, έγινε “μάθημα” σε 
ελαιοπαραγωγούς, Περιφέρεια Κρήτης και κράτος, 
και μέσα στο καλοκαίρι το πρόγραμμα της δακοκτονί-
ας αλλά και οι προσωπικές επεμβάσεις πολλών παρα-
γωγών ήταν κάτι πολύ χαρακτηριστικό για τη θερινή 
περίοδο του 2020. 

Ωστόσο η παραγωγή, αν και ποσοτικά εμφανίζεται 
αυξημένη, έχει κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει σε 
τέτοιο βαθμό: την εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα 
ελαιολάδου στον ελαιόκαρπο. Έτσι, μάλλον διαψεύ-
στηκαν οι αρμόδιοι γεωπόνοι, που καλούσαν τους ε-
λαιοπαραγωγούς της Κρήτης να προχωρήσουν σε 
πρώιμη συγκομιδή. Όσοι το έκαναν κυριολεκτικά το 
μετάνιωσαν. Και μάλιστα, ακόμα και οι παραγωγοί 
που συγκόμιζαν τη σοδειά τους μέσα στον ∆εκέμ-
βριο, χαμηλή ελαιοπεριεκτικότητα διαπίστωναν, κάτι 
που δεν έχει προηγούμενο. 

Επίσης, πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι ο δά-
κος, από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού 
και τις χαμηλές θερμοκρασίες του φθινοπώρου, μάλ-
λον υπέστη πανωλεθρία, με την καλή δουλειά της δα-
κοκτονίας, βέβαια, να έχει λειτουργήσει συνδυαστικά. 
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Ç  ðáñáãùãÞ ëáäéïý, áí êáé ðïóïôéêÜ åµöáíßæåôáé áõîçµÝíç, Ý÷åé êÜôé 
ðïõ äåí ôï Ý÷ïõµå îáíáæÞóåé óå ôÝôïéï âáèµü: ôçí åîáéñåôéêÜ ÷áµçëÞ
 ðåñéåêôéêüôçôá åëáéïëÜäïõ óôïí åëáéüêáñðï. ¸ôóé, µÜëëïí äéáøåýóôçêáí
 ïé áñµüäéïé ãåùðüíïé, ðïõ êáëïýóáí ôïõò åëáéïðáñáãùãïýò ôçò ÊñÞôçò 
íá ðñï÷ùñÞóïõí óå ðñþéµç óõãêïµéäÞ.

Στο ελαιόλαδο είχαμε ποιοτικό “θαύμα” με οξύτητες το πολύ μέχρι πέντε γραμμές, αλλά χαμηλή ελαιοπεριεκτικότητα. 
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Ζ
ημιές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προκάλεσε σε 
βάρος των κτηνοτρόφων της Κρήτης, αλλά και της 
υπόλοιπης Ελλάδας, το πρώτο lockdown της περι-

όδου Μαρτίου και Απριλίου 2020, καθώς στο χρονικό εκεί-
νο διάστημα συνέπεσε η περίοδος του Πάσχα, που παρα-
δοσιακά είναι πάντοτε η πιο προσοδοφόρα για το κτηνο-
τροφικό εισόδημα του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας πε-
ρίοδος. Μόνο από τη διαφορά της τιμής, σε σχέση με το 
2019, οι ζημιές πανελλαδικά εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα 50 
εκατομμύρια ευρώ! 

Συγκεκριμένα, πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ μόνο α-
πό τη διαφορά της τιμής σε σχέση με πέρυσι, χωρίς να υπο-
λογίζονται τα βάρη από τα ζώα που θα μείνουν εκτός σφα-
γείου και θα πρέπει ο κτηνοτρόφος να ταΐζει μέχρι να τα ο-
δηγήσει αργότερα στη σφαγή, είχε εκτιμήσει τη ζημιά των 
αιγοπροβατοτρόφων, πανελλαδικά, ο πρόεδρος της Ένω-
σης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου Γιάννης Γλεζά-
κης. 

Ο ίδιος πάντως είχε επισημάνει προς την εφημερίδα μας 
ότι προσωπικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Μάκης Βορίδης, ήταν σε αναμονή των εξελίξεων. 
Και κάποια στιγμή θα δρομολογούσε τις αποζημιώσεις των 
κτηνοτρόφων, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες. 

Πράγματι, μέσα στο φθινόπωρο, οι αιγοπροβατοτρόφοι 
ως κλάδος ενισχύθηκαν με 4 ευρώ ανά κεφάλι ζώου, αλλά 
μέχρι και σήμερα παραμένουν παραγωγοί που έμειναν ε-
κτός ενισχύσεων, δηλώνοντας αδικημένοι. 

ÌÝóá óôï öèéíüðùñï, 
ïé áéãïðñïâáôïôñüöïé ùò êëÜäïò 

åíéó÷ýèçêáí µå 4 åõñþ áíÜ 
êåöÜëé æþïõ, áëëÜ µÝ÷ñé êáé 

óÞµåñá ðáñáµÝíïõí ðáñáãùãïß 
ðïõ Ýµåéíáí åêôüò åíéó÷ýóåùí, 

äçëþíïíôáò áäéêçµÝíïé...

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

Ôá èåñµïêÞðéá ôçò ÊñÞôçò «áäéêÞèçêáí»
Ôá èåñµïêÞðéá ôçò ÊñÞôçò «áäéêÞèçêáí» 
Σεπτέμβριος 2020 και όλοι οι Αγροτικοί Σύλλογοι φυτικής παραγωγής στην Περιφέρεια Κρήτης ζητούν, με επι-

στολή τους, από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικονομική ενίσχυση για όλες τις θερμοκη-

πιακές καλλιέργειες λόγω COVID-19. Όπως αναφέρουν, η χρονική περίοδος που ξεκίνησε με την πανδημία 

του κορωνοϊού συνέπεσε απόλυτα με την περίοδο συγκομιδής του μεγαλύτερου (σε ποσοστό) όγκου της ετή-

σιας παραγωγής σε όλες τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Κρήτης.

 Επισημαίνουν ακόμη ότι η παραγωγή κηπευτικών στα θερμοκήπια στην Κρήτη είναι σχεδιασμένη τεχνικά να 

εκμεταλλεύεται τις κλιματολογικές συνθήκες κατά τους μήνες Μάρτιο έως Μάιο, ώστε να προμηθεύει σχε-

δόν αποκλειστικά την ελληνική αγορά το εν λόγω χρονικό διάστημα. Επιπλέον, ζητούν την οικονομική αποζη-

μίωση της παραγωγής που πετάχτηκε (δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβές ποσό για αυτό το μέγεθος), ώστε 

να μπορέσουν οι παραγωγοί να ξεκινήσουν την καλλιέργεια κηπευτικών ξανά, αποφεύγοντας, όπως τονίζουν, 

έτσι τη δημιουργία συνθηκών επισιτιστικής κρίσης μέσα στους επόμενους μήνες. 

ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ 

Καραντίνα και καταστροφές 
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¹ ταν το θέμα που μονοπώλησε και μονοπωλεί την παγκόσμια ειδησεογρα-
φία ειδικά από τον Μάρτιο και μετά, οπότε και ο πλανήτης μπήκε σε ρυθ-
μούς lockdown και της κούρσας των εμβολίων. Εκτός από την COVID, ο 
θάνατος από αστυνομική βία τού Τζορτζ Φλόιντ, που ξεσήκωσε ένα κύμα 

οργισμένων διαδηλώσεων σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, αλλά και το Brexit, ήταν 
δύο από τα σημαντικότερα γεγονότα του 2020... 

Ôá ãåãïíüôá Ôá ãåãïíüôá 
ôçò ÷ñïíéÜò ôçò ÷ñïíéÜò 
óôïí êüóµïóôïí êüóµï

Με σημείο αναφοράς την πανδημία του νέου 
κορωνοϊού, πολλά αξιομνημόνευτα γεγονότα 
σηματοδότησαν τις 365 μέρες που περνούν 

πλέον στην Ιστορία...

Ôï 2020 ï êüóµïò âñÝèçêå áíôéµÝôùðïò µå µéá 

ðáíäçµßá ðïõ äåí Ý÷åé ðñïçãïýµåíï óôïí 21ï 

áéþíá, ÷ùñßò ùóôüóï íá ëåßðïõí ïé äéåèíåßò 

êñßóåéò êáé ïé êïéíùíéêÝò áíáôáñá÷Ýò. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Κλιμάκωση 
στη Μέση 
Ανατολή 

Στις 3 Ιανουαρίου ο Ιρανός στρατηγός Κα-
σέμ Σολεϊμανί, αρχιτέκτονας της ιρανικής 
στρατηγικής στη Μέση Ανατολή, σκοτώνεται 
από πλήγμα αμερικανικού μη επανδρωμέ-
νου αεροσκάφους (drone) στη Βαγδάτη, έ-
πειτα από επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ Ι-
ρακινών φιλοϊρανών διαδηλωτών. 

Στις 8 Ιανουαρίου, το Ιράν εκτοξεύει σε α-
ντίποινα πυραύλους σε βάσεις που φιλοξε-
νούν Αμερικανούς στρατιώτες. Ένα ουκρα-
νικό πολιτικό αεροσκάφος καταρρίπτεται «α-
πό σφάλμα» μερικές ώρες αργότερα από το Ι-
ράν, στοιχίζοντας τη ζωή σε 176 ανθρώ-
πους. 
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ΜΑΪΟΣ ΜΑΪΟΣ 

Êßíá-ÇÐÁ: “¢ñùµá”  Øõ÷ñïý ÐïëÝµïõ Êßíá-ÇÐÁ: “¢ñùµá”  Øõ÷ñïý ÐïëÝµïõ 
Τον Μάιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταλογίζει στην Κίνα μια «παγκόσμια μαζική δο-
λοφονία» με την εμφάνιση του νέου κορωνοϊού στο έδαφός της. Επιβάλλοντας κυρώσεις για νόμο 
περί εθνικής ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ, η Ουάσινγκτον ανακαλεί το προτιμησιακό οικονομικό κα-
θεστώς του εδάφους.  Τον Ιούλιο, οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε πολλούς ηγέτες της Σιντζιάνγκ, 
στη βορειοδυτική Κίνα, κατηγορώντας το Πεκίνο για εγκλεισμό εκεί τουλάχιστον ενός εκατομμυ-
ρίου μουσουλμάνων της μειονότητας των Ουιγούρων. 
Η Κίνα το διαψεύδει, αναφερόμενη σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Η Ουάσινγκτον επιβάλ-
λει κυρώσεις στον εφοδιασμό τού κινεζικού κολοσσού των δικτύων 5G Huawei και ασκεί πιέσεις 
στους συμμάχους της να τον αποκλείσουν. 
Τον Αύγουστο η ByteDance, στην οποία ανήκει η εφαρμογή TikTok, υποχρεώνεται να εκποιήσει το 
ενεργητικό της στις ΗΠΑ. Οι συνομιλίες μεταξύ της Ουάσινγκτον και της TikTok συνεχίζονταν στις 
αρχές ∆εκεμβρίου. 

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 

ÁíÜêôçóç åëÝã÷ïõ ôïõ ×ïíãê Êïíãê ÁíÜêôçóç åëÝã÷ïõ ôïõ ×ïíãê Êïíãê 
Στα τέλη του Ιουνίου, έπειτα από ιστορικές διαδηλώσεις κυρίως από υποστηρικτές του φιλοδημο-
κρατικού κινήματος, η Κίνα υιοθετεί νόμο περί εθνικής ασφάλειας που επιβάλλεται στο Χονγκ 
Κονγκ, το οποίο ωστόσο προβλέπεται ότι χαίρει ενός καθεστώτος ημιαυτονομίας ως το 2047. Ο νό-
μος αυτός δίδει στις Αρχές την εξουσία να «καταστέλλουν την ανατρεπτική, αποσχιστική, τρομο-
κρατική δράση και τη συμπαιγνία με ξένες δυνάμεις». 
Τον ∆εκέμβριο, τρεις γνωστοί ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ο Τζόσουα 
Γουόνγκ, καταδικάζονται σε ποινές φυλάκισης. Ο μεγιστάνας υπέρ της δημοκρατίας Τζίμι Λάι τίθε-
ται υπό προσωρινή κράτηση και παρουσιάζεται ενώπιον δικαστή κυρίως για «συμπαιγνία με ξένες 
δυνάμεις». Στην Ταϊλάνδη, από τον Ιούλιο, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ της δημοκρατίας ζη-
τούν την αποχώρηση από την εξουσία τού πρωθυπουργού Πραγιούτ Τσαν-Ο-Τσα, η εξουσία του ο-
ποίου νομιμοποιήθηκε από αμφιλεγόμενες εκλογές το 2019, την επανασύνταξη του συντάγματος 
και μεταρρύθμιση σε βάθος τής μοναρχίας. Ορισμένοι αμφισβητούν κυρίως τον νόμο περί εσχάτης 
προδοσίας, που απαγορεύει την άσκηση οποιασδήποτε κριτικής στη μοναρχία. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  

¸êñçîç óôç Âçñõôü ¸êñçîç óôç Âçñõôü 
Στις 4 Αυγούστου γιγάντια έκρηξη προκαλεί τον θάνατο περισσότερων από 200 ανθρώπων και τον 
τραυματισμό τουλάχιστον 6.500, καταστρέφει το λιμάνι της Βηρυτού, και ρημάζει ολόκληρες συ-
νοικίες της λιβανικής πρωτεύουσας. Η έκρηξη, η οποία προκλήθηκε από πυρκαγιά σε αποθήκη στην 
οποία φυλάσσονταν τόνοι νιτρικού αμμωνίου χωρίς μέτρα προστασίας, ισοπέδωσε τη λιβανική οι-
κονομία, η οποία βρισκόταν ήδη σε δυσχερή θέση. 

Êñßóç óôç ËåõêïñùóßáÊñßóç óôç Ëåõêïñùóßá 
Στις 9 Αυγούστου, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο επανεκλέγεται έπειτα α-
πό εκλογική διαδικασία, η οποία αμαυρώθηκε από νοθεία, σύμφωνα με την αντιπολίτευση και τη 
∆ύση. Επί σχεδόν τέσσερις μήνες, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές αξιώνουν κάθε Κυριακή στο 
Μινσκ να εγκαταλείψει την εξουσία. Οι ηγετικές φυσιογνωμίες της αντιπολίτευσης φυλακίζονται 
ή αναγκάζονται να φύγουν στην εξορία. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Στα 
τέλη του Νοεμβρίου η αντιπολίτευση αλλάζει τακτική, πολλαπλασιάζοντας τις μικρές συγκεντρώ-
σεις διαμαρτυρίας. 

Ðñáîéêüðçµá óôï ÌÜëé Ðñáîéêüðçµá óôï ÌÜëé 
Στις 18 Αυγούστου, ο πρόεδρος του Μάλι, Ιμπραΐμ Μπουμπακάρ Κεϊτά, ανατρέπεται από στρατιω-
τικό πραξικόπημα, έπειτα από πολύμηνη πολιτική κρίση. Το πραξικόπημα, το οποίο καταδικάζει η 
διεθνής κοινότητα, προκαλεί την επιβολή κυρώσεων, οι οποίες αίρονται μετά τον σχηματισμό, στις 
5 Οκτωβρίου, μεταβατικής κυβέρνησης υπό τον Μπαχ Ντάου, ο οποίος προβλέπεται να παραδώσει 
την εξουσία σε πολίτες εντός περιόδου 18 μηνών. Η Μπαμακό εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινή-
σει διάλογο με τους τζιχαντιστές, μια επιλογή την οποία το Παρίσι, το οποίο δεσμεύεται στρατιωτι-
κά στο Σάχελ (στεπική λωρίδα γης νότια της ερήμου Σαχάρα στην Αφρική), κρίνει αδύνατη. 

Ç õðüèåóç ÁëåîÝé ÍáâÜëíé Ç õðüèåóç ÁëåîÝé ÍáâÜëíé 
Στις 20 Αυγούστου ο Αλεξέι Ναβάλνι, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης 
στη Ρωσία, εισάγεται στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρή αδιαθεσία που 
αισθάνθηκε, προτού εγκριθεί στις 22 του ίδιου μήνα η μεταφορά του ε-
κτάκτως για νοσηλεία στη Γερμανία. Πολλά τεστ δείχνουν ότι δηλητηρι-
άστηκε με νευροτοξικό παράγοντα τύπου νόβιτσοκ, μια ουσία που είχαν 
δημιουργήσει Σοβιετικοί ειδικοί για στρατιωτικούς σκοπούς. 
Ο επικριτής του Κρεμλίνου κατηγορεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πού-
τιν ότι κρύβεται πίσω από τη δηλητηρίασή του. Η Μόσχα κρίνει την κατη-
γορία αυτή «απαράδεκτη». Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα προσκείμενα 
στον Ρώσο πρόεδρο. 
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Πανδημία του νέου κορωνοϊού 
Στις 11 Ιανουαρίου, μετά την 

εμφάνιση μιας μυστηριώδους 
πνευμονίας στην Κίνα, το Πεκί-
νο ανακοινώνει τον πρώτο επί-
σημο θάνατο από μια ασθένεια 
που αργότερα ονομάστηκε 
COVID-19, ενώ πανδημία από 
τη νόσο αυτή κηρύσσεται από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υ-
γείας (ΠΟΥ) στις 11 Μαρτίου. 
Τον Απρίλιο, η μισή ανθρωπό-
τητα τίθεται σε lockdown για να 
αναχαιτιστεί η διασπορά της 
COVID-19. Πολλοί οικονομικοί 

τομείς σταματούν να λειτουργούν και ανακοινώνονται μαζικά σχέδια ανάκαμψης της οικονομίας. 
Έως και 115 εκατομμύρια άνθρωποι οδηγούνται σε κατάσταση ακραίας φτώχιας, σύμφωνα με την 
Παγκόσμια Τράπεζα. Το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο (∆ΝΤ) προβλέπει συρρίκνωση της παγκόσμι-
ας οικονομίας της τάξης του 4,4%. Τον Οκτώβριο, ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας ξαναοδηγεί σε 
lockdown την Ευρώπη. Τον ∆εκέμβριο η Βρετανία γίνεται η πρώτη δυτική χώρα που ξεκινάει εκ-
στρατεία εμβολιασμού κατά της COVID-19, με τη βοήθεια ενός καινοτόμου εμβολίου που έχει ως 
βάση του γενετικό υλικό. Η πανδημία έχει προκαλέσει ως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμ-
μές περισσότερους από 1,6 εκατομμύριο θανάτους. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Ôï Brexit ãßíåôáé ðñáãµáôéêüôçôá Ôï Brexit ãßíåôáé ðñáãµáôéêüôçôá 
Ôç íý÷ôá ôçò 31çò Éáíïõáñßïõ ç Ýîïäïò ôïõ ÇíùµÝíïõ Âáóéëåßïõ áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ 

¸íùóç, ôçí ïðïßá áðïöÜóéóáí ïé Âñåôáíïß ôï 2016, ðáßñíåé “óÜñêá êáé ïóôÜ”. Ôï ðñþôï 
áõôü åõñùðáúêü “äéáæýãéï” äßíåé ôÝëïò óå êïéíÞ æùÞ 47 åôþí. Ôïí ÌÜñôéï áñ÷ßæïõí åðß-
ðïíåò äéáðñáãµáôåýóåéò ãéá ôç µåëëïíôéêÞ ó÷Ýóç áíÜµåóá óôéò ÂñõîÝëëåò êáé ôï Ëïíäß-
íï, ïé ïðïßåò äéáôáñÜóóïíôáé áðü ôçí ðáíäçµßá ôïõ íÝïõ êïñùíïúïý êáé ðñïâëÝðåôáé ü-
ôé èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ïëïêëçñùèåß ðñéí áðü ôçí åêðíïÞ ôçò éó÷ýïò, óôï ôÝëïò ôïõ Äåêåµ-
âñßïõ, µéáò µåôáâáôéêÞò ðåñéüäïõ. 

ΜΑΪΟΣ ΜΑΪΟΣ 

ÈÜíáôïò ôïõ Ôæïñôæ Öëüéíô ÈÜíáôïò ôïõ Ôæïñôæ Öëüéíô 
Óôéò 25 ÌáÀïõ ï Ôæïñôæ Öëüéíô, Ýíáò 46÷ñïíïò Áöñï-

áµåñéêáíüò, ðåèáßíåé áðü áóöõîßá óôç ÌéíåÜðïëç, êá-
èþò Ýíáò ëåõêüò áóôõíïµéêüò ôïí ðáôÜ ãéá áñêåôÜ ëå-
ðôÜ µå ôï ãüíáôï óôïí ëáéµü. 

Âßíôåï ðïõ µåôáäßäåôáé åõñÝùò óôï äéáäßêôõï, óôï ï-
ðïßï ï Öëüéíô áêïýãåôáé íá ëÝåé «äåí µðïñþ íá áíá-
ðíåýóù», ðõñïäïôåß äéáäçëþóåéò óôéò ïðïßåò óçµåéþ-
íïíôáé âßáéá åðåéóüäéá, óå åýñïò Üíåõ ðñïçãïõµÝíïõ 
áðü ôç äåêáåôßá ôïõ 1960, µå áßôçµá µåôáññõèµßóåéò 
êáôÜ ôçò áóôõíïµéêÞò âßáò êáé ôïí ôåñµáôéóµü ôùí öõ-
ëåôéêþí áíéóïôÞôùí õðü ôï óýíèçµá “Black lives matter” (“Ïé æùÝò ôùí µáýñùí µå-
ôñïýí”). Ïé äéáµáñôõñßåò åîáðëþíïíôáé óå üëïí ôïí êüóµï... 

Φυσικά η πανδημία του νέου κορωνοϊού ήταν αδιαμ-
φισβήτητα το γεγονός της χρονιάς... 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

Συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ 
και Ταλιμπάν 

Στις 29 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ και οι Αφγανοί Ταλιμπάν υπογράφουν μια ιστορική συμφωνία 
στην Ντόχα, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων έπει-
τα από δύο δεκαετίες πολέμου. Παρά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην αφγανική 
κυβέρνηση και τους αντάρτες από τον Σεπτέμβριο, το Αφγανιστάν εξακολουθεί να μαστίζεται από 
τη βία. Το Πεντάγωνο έχει ανακοινώσει την αποχώρηση περίπου 2.000 στρατιωτικών ως τις 15 Ια-
νουαρίου. Θα παραμείνουν 2.500. 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ÅîïµÜëõíóç ôùí ó÷Ýóåùí ÅîïµÜëõíóç ôùí ó÷Ýóåùí 
µå ôï ÉóñáÞë µå ôï ÉóñáÞë 

Στις 15 Σεπτεμβρί-
ου, τα Ηνωμένα Α-
ραβικά Εμιράτα και 
το Μπαχρέιν υπο-
γράφουν συμφωνί-
ες εξομάλυνσης των 
σχέσεών τους με το 
Ισραήλ στον Λευκό 
Οίκο. Οι Παλαιστίνι-

οι καταδικάζουν ένα «πισώπλατο χτύπημα». Το Σουδάν και το 
Μαρόκο εξομαλύνουν επίσης τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, στις 
23 Οκτωβρίου και στις 10 ∆εκεμβρίου αντίστοιχα. Στις 23 Νοεμ-
βρίου, ο ισραηλινός Τύπος αναφέρει μια μυστική συνάντηση α-
νάμεσα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιά-
χου, και τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμεντ Μπιν 
Σαλμάν, στη Σαουδική Αραβία, κάτι το οποίο διαψεύδει το Ριάντ. 

Óýãêñïõóç Óýãêñïõóç 
óôï Íáãêüñíï ÊáñáµðÜ÷ óôï Íáãêüñíï ÊáñáµðÜ÷ 

Στις 27 Σεπτεμβρίου 
σημειώνονται μάχες α-
νάμεσα στις δυνάμεις 
του Αζερμπαϊτζάν και 
αυτές του Ναγκόρνο Κα-
ραμπάχ, ενός διαφιλονι-
κούμενου επί δεκαετίες 
θύλακα που κατοικείται 

στην πλειονότητά του από Αρμένιους. Το Ερεβάν κατηγορεί την 
Άγκυρα για την αποστολή μισθοφόρων από τη Συρία για να υπο-
στηρίξουν τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν. Το Μπακού δηλώνει 
ότι Αρμένιοι της διασποράς πολεμούν στο Καραμπάχ. 

Έπειτα από μάχες έξι εβδομάδων (περισσότεροι από 5.000 νε-
κροί), υπογράφεται τον Νοέμβριο συμφωνία κατάπαυσης των ε-
χθροπραξιών, η διαπραγμάτευση της οποίας έγινε υπό την αιγί-
δα της Μόσχας, και η οποία σηματοδότησε μια στρατιωτική ήττα 
των Αρμενίων και σημαντικά εδαφικά κέρδη για το Μπακού. 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

ÐõñêáãéÝò, êõêëþíåò êáé ÐõñêáãéÝò, êõêëþíåò êáé 
õðåñèÝñµáíóç ôïõ ðëáíÞôç õðåñèÝñµáíóç ôïõ ðëáíÞôç 

Στις 9 Σεπτεμβρίου το Σαν Φρανσίσκο και άλλες περιοχές των ∆υτικών ΗΠΑ βλέπουν τον ουρανό να έχει βαφτεί με 
πορτοκαλί χρώματα από τις πυρκαγιές που κατακαίουν την Καλιφόρνια από τον Αύγουστο, ευνοούμενες από θερμο-
κρασίες-ρεκόρ. Τον Νοέμβριο, δύο κυκλώνες πλήττουν την Κεντρική Αμερική, προκαλώντας τον θάνατο περισσό-
τερων από 200 ανθρώπων και ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων. Τον ίδιο μήνα, στην Αυστραλία, εν μέσω καύσωνα, 

γιγάντιες πυρκαγιές καταστρέφουν το 40% των δασών της νήσου Φρέιζερ, του μεγαλύτερου νησιού από άμμο 
στον κόσμο, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO. Στην αυστραλιανή ήπειρο η περίοδος των πυρκαγιών, που ξεκίνησε το 2019, τελειώνει στα τέλη 

του Ιανουαρίου του 2020, αφού έχει καεί έκταση μεγαλύτερη από αυτήν της Πορτογαλίας. Ολόκληρες 
περιοχές στα σύνορα της Αργεντινής, της Παραγουάης, της Βολιβίας και της Νότιας Βραζιλίας αντιμε-

τωπίζουν καταστροφικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Παγκόσμιου Με-
τεωρολογικού Οργανισμού (WMO), το 2020 θα είναι η δεύτερη πιο ζεστή 

χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ μετά το 2016. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ÅðéèÝóåéò óôç Ãáëëßá 
êáé óôçí Áõóôñßá êáé óôçí Áõóôñßá 

Στις 16 Οκτωβρίου, ένας καθηγητής Ιστορίας, ο Σαμουέλ 
Πατί, αποκεφαλίζεται στην περιοχή του Παρισιού από έναν 
ριζοσπαστικοποιημένο ισλαμιστή, αφού έδειξε σε μαθητές 
του σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ στη διάρκεια μαθήματος 

για την ελευθερία της έκφρασης. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Ε-
μανουέλ Μακρόν, υπερασπίζεται το δικαίωμα στη γελοιογρα-

φία. Ο Τούρκος ομόλογός του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το εκλαμ-
βάνει ως προσβολή προς τους μουσουλμάνους και καλεί σε μποϊ-

κοτάζ των γαλλικών προϊόντων. ∆ιαδηλώσεις κατά της Γαλλίας συ-
γκλονίζουν πολλές μουσουλμανικές χώρες. Στις 29 Οκτωβρίου τρεις πι-

στοί στη Βασιλική της Νίκαιας, στη Νοτιοανατολική Γαλλία, χάνουν τη ζωή τους 
από επίθεση με μαχαίρι ενός Τυνήσιου που είχε φτάσει πρόσφατα στην Ευρώπη. 
Στις 2 Νοεμβρίου, τέσσερις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από επίθεση ισλαμι-
στών στη Βιέννη, την πρώτη αυτού του μεγέθους που πλήττει την Αυστρία. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

¹ôôá ôïõ Ôñáµð, åêëïãÞ ¹ôôá ôïõ Ôñáµð, åêëïãÞ 
ôïõ ÌðÜéíôåí ôïõ ÌðÜéíôåí 

Στις 3 Νοεμβρίου οι Αμερικανοί καλούνται να 
επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρό τους ανάμε-
σα στον απερχόμενο, τον Ρεπουμπλικάνο 
Ντόναλντ Τραμπ, και τον υποψήφιο των ∆η-
μοκρατικών, τον Τζο Μπάιντεν, εν μέσω ενός 
κλίματος πρωτοφανούς πόλωσης στη χώρα. 
Έπειτα από τέσσερις ημέρες αναμονής, ο 
πρώην αντιπρόεδρος του Μπάρακ Ομπάμα ξε-
περνάει το όριο των 270 μεγάλων εκλεκτό-
ρων, κερδίζοντας τη μάχη για τον Λευκό Οίκο. 
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει, χωρίς να προσφέρει αποδείξεις, ότι έγινε νο-
θεία και αρνείται να αναγνωρίσει την ήττα του. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
που επικυρώθηκαν από τις αμερικανικές πολιτείες, ο Τραμπ εξασφάλισε 46,8% 
των ψήφων, έναντι 51,3% του Τζο Μπάιντεν. 
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Μετά από 47 χρόνια στους κόλπους της ευ-
ρωπαϊκής “οικογένειας” σε μια καθόλου αρ-
μονική συμβίωση, όπου η γηραιά Αλβιόνα 
συμπεριφερόταν περισσότερο ως γκρινιάρι-
κο, απαιτητικό παιδί απέναντι στη “μαμά”, τις 
Βρυξέλλες, το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε ποδα-
ρικό στο 2020 με την πολυθρύλητη έξοδό του 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μόνο τύ-
ποις ήταν ως τέτοια. Και αυτό καθώς από την 
ημέρα που επισήμως η Βρετανία βγήκε από 
την “οικογένεια” της Ε.Ε. άρχισε να μετράει α-
ντίστροφα ο χρόνος για τη μεταβατική περίο-
δο που σπαταλήθηκε στο μεγαλύτερο διά-
στημά της χωρίς την εμπορική συμφωνία με-
ταξύ Βρυξελλών και Λονδίνου, που θα ορίζει 
την επόμενη μέρα στις σχέσεις τους. Ως απο-
τέλεσμα οι δύο πλευρές “έτρεχαν” ως το παρά 
πέντε για να τα βρουν. Τα πρωτοσέλιδα της ε-
ξόδου ήταν δραματικά όσο και το ίδιο το γε-
γονός, με το παρασκήνιο χρόνων που προη-
γήθηκε. Για την “Daily Express” ο τίτλος ήταν 
“Yes, we did it”, “Ναι, το κάναμε”, με την πρώ-
τη σελίδα να εικονογραφείται με τον χάρτη 
της γηραιάς Αλβιόνας, ο οποίος περιελάμβα-

νε ενσωματωμένα τις πρώτες σελίδες της εφη-
μερίδας που σχετίζονταν με το κορυφαίο αυ-
τό γεγονός σε όλη τη μακρά διάρκεια του θρί-
λερ, από την προεκλογική περίοδο του δημο-
ψηφίσματος έως τη λαϊκή ετυμηγορία αυτή 
καθαυτή, και όλα όσα ακολούθησαν ταράζο-
ντας τα νερά στη βρετανική πολιτική σκηνή. 
Για τη “The Herald” το πρωτοσέλιδο ήταν σε 
ακόμα πιο δραματικούς τόνους. 

Η εφημερίδα κυκλοφόρησε στις 31 Ιανουα-
ρίου με τον τίτλο “Hello and goodbye” με δύο 
φωτογραφίες, εκείνη της υπογραφής εισό-
δου της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και αυτή της αποχώρησης. Το φόντο είναι οι 
σημαίες της Ένωσης και της Αλβιόνας και ο υ-
πότιτλος “Πανηγυρισμοί και θλίψη καθώς ε-
ντέλει η Βρετανία αποχωρεί”. 

Εντυπωσιακό και το πρωτοσέλιδο της 
“Independent” που επέλεξε μια σημαία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα μαύρο αντί για τα 
άλλα κίτρινα αστέρια και τη λέξη “αντίο” σε ό-
λες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης. Η εφημερίδα προχωράει ένα βήμα 
παραπέρα στον υπότιτλό της αποφεύγοντας 

τα πανηγύρια, αναρωτώμενη: “Σήμερα η 
Βρετανία φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Είναι αναπόφευκτο μια μέρα να ενωθεί ξανά 
με αυτήν;”. 

Ì
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ðáíäçµßá ðïõ óõíå÷ßæåôáé 

íá Þôáí áíáµöéóâÞôçôá ôï 

ãåãïíüò ü÷é áðëÜ ôçò ÷ñï-

íéÜò, áëëÜ ôùí ôåëåõôáßùí äåêáåôéþí, 

ùóôüóï õðÞñîáí êáé Üëëá ãåãïíüôá 

µÝóá óôï 2020 ðïõ ðñïêÜëåóáí ðïëéôé-

êïýò “óåéóµïýò” Þ Ýèåóáí ôéò âÜóåéò 

ãéá åîåëßîåéò ðïõ âñßóêïíôáé µðñïóôÜ 

ùò “êëçñïíïµéÜ” óôï 2021. 

Από αυτά τα γεγονότα, λιγοστά μπροστά στο 
“παγόβουνο” της COVID-19, ανακαλούμε στη 
μνήμη τα σημαντικότερα μέσα από τα πρωτο-
σέλιδα του ξένου Τύπου. Και λέμε λιγοστά, κα-
θώς, αν κοιτάξει κανείς τα φύλλα των εφημερί-
δων και γενικά την παγκόσμια ειδησεογραφία 
από τον Φεβρουάριο και μετά, θα δει ελάχιστα 
πρωτοσέλιδα ή πρώτα θέματα που να ξεφεύ-
γουν από τον καθολικό κανόνα της πανδημί-
ας. 

Το Brexit, η πολυσυζητημένη έξοδος της 
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν το 
πρώτο αξιομνημόνευτο γεγονός μέσα στο 
2020, για να ακολουθήσει σε σειρά σπουδαιό-
τητας - με εξαίρεση πάντα την COVID-19 - το 
θρίλερ διαρκείας των αμερικανικών εκλογών 
και η αλλαγή σελίδας στην πολιτική της χώρας, 
που κυριαρχήθηκε τέσσερα χρόνια από τον 
μονόλογο, τα παράδοξα και τα απίστευτα της 
θητείας Τραμπ. 

Ο ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ôá ðñùôïóÝëéäá ôçò 
÷ñïíéÜò- «åöéÜëôçò»
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Αν και ήταν (και είναι) Αν και ήταν (και είναι) 
απόλυτα κυρίαρχος ο απόλυτα κυρίαρχος ο 

κορωνοϊός, το 2020 είχε και κορωνοϊός, το 2020 είχε και 
άλλα σημαντικά γεγονότα άλλα σημαντικά γεγονότα 

για το... βιογραφικό τουγια το... βιογραφικό του

Το Brexit, ο πρώτος «σεισμός»της χρονιάς 
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Το Megxit από 
την... άλλη όψη 

Από την άλ-
λη όψη της ε-
π ι κ α ι ρ ό τ η -
τας, ένα γεγο-
νός που προ-
κάλεσε σει-
σμό στη Βρε-
τανία και πα-
γκόσμια αί-
σθηση, και 
φυσικά κυ-
ρ ι ά ρ χ η σ ε 
πριν η παν-
δ η μ ί α 
“τσακίσει” 
τα πάντα, 
στις πρώ-
τες σελί-
δες... 

Ο λόγος 
για εκείνο 
που απο-
καλέστη-

κε Megxit, 
ως λογοπαίγνιο με το Brexit, δηλαδή η “έξοδος” του πρίγκιπα Χάρι και της συ-
ζύγου του Μέγκαν Μαρκλ από τα Ανάκτορα, προκειμένου να ακολουθή-
σουν, όπως το επιθυμούν, το δικό τους, πιο ανεξάρτητο μέλλον, μετά το πέ-
ρας των συνομιλιών που διεξήχθησαν μεταξύ των ανώτερων μελών της βα-
σιλικής οικογένειας. Τη δε ανακοίνωση έκανε επισήμως και το Μπάκιγχαμ 
στις αρχές Ιανουαρίου, με την επισήμανση ότι η βασίλισσα Ελισάβετ έδωσε 
τις... ευλογίες της στον εγγονό της. 

Το πρωτοσέλιδο που επιλέξαμε είναι εκείνο της αμερικανικής “New York 
Post” και νομίζουμε ότι κάθε σχόλιο είναι... περιττό. 
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Ç ðáíäçµßá Þôáí
 ôï ãåãïíüò ôçò 
÷ñïíéÜò,  áí ü÷é
 ôïõ áéþíá... 

Ôï ðñùôïóÝëéäï 
ðïõ åðéëÝîáµå åß-
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íéêÞ “Daily Star” 
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Η χρονιά της COVID-19

ÃÕÑÉÓÔÅ ÓÅËÉÄÁ
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Τ
ο δεύτερο κορυφαίο γεγονός της χρονιάς ήταν βε-
βαίως οι αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. 
Η εποχή Τραμπ, όπως έδειχναν όλες οι δημοσκοπή-

σεις, όδευε προς το τέλος της και ο δημοκρατικός Τζο Μπάι-
ντεν ετοιμαζόταν να σαρώσει. Μόνο που τα πράγματα δεν 
εξελίχθηκαν τόσο απλά... Μεγάλα έντυπα όπως ο 
“Economist” είχαν σπεύσει από νωρίς να δώσουν το στίγμα 
της κρισιμότητας της αναμέτρησης και γιατί έπρεπε να είναι 
ο Μπάιντεν ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου, όπως σε αυτό 
το εξώφυλλο λίγο πριν την κάλπη, το οποίο εικονογραφή-
θηκε σημειολογικά με την αμερικανική σημαία στην προε-

δρική κατοικία σκισμένη στις άκριες από τον άνεμο. 
Το μήνυμα ήταν σαφές... 

Αυτό ενός δυσαρεστημένου και θυμωμένου έ-
θνους από την πολιτική του Τραμπ, διαπιστώ-
νοντας ότι ο απερχόμενος πρόεδρος έχει βε-
βηλώσει τις παραδοσιακές αξίες της Αμερικής, 
με τους συντάκτες να τονίζουν στον πρόλογο 
του άρθρου ότι «η χώρα που εξέλεξε τον Ντό-
ναλντ Τραμπ το 2016 ήταν δυσαρεστημένη 
και διχασμένη. Η χώρα που αναζητά να τον 
επανεκλέξει είναι πιο δυσαρεστημένη και 
πιο διχασμένη. Μετά από σχεδόν τέσσερα 
χρόνια ηγεσίας του, η πολιτική σκηνή της 
χώρας είναι ακόμη πιο θυμωμένη και οι 
στιγμές ενότητας περιορισμένες». 

Ο “Economist” έκανε ιδιαίτερη μνεία 
στην πανδημία που έχει στοιχίσει τη ζωή 
σε χιλιάδες ανθρώπους, επισημαίνοντας 
ότι οι Αμερικανοί πληροφορούνται τα 
τεκταινόμενα μέσω φιλονικιών και ψε-
μάτων, με την ευθύνη του Τραμπ βα-
ριά. 

Όμως ο συντάκτης του άρθρου δεν 
ελπίζει σε θαυματουργή θεραπεία 
που θα μπορούσε να προσφέρει 
στην Αμερική ο Μπάιντεν. Σημειώνει 
ωστόσο ότι είναι ένας καλός άνθρω-
πος, που θα μπορούσε να αποκατα-
στήσει τη σταθερότητα και την ευγέ-
νεια στον Λευκό Οίκο, με το δύσκο-
λο έργο του να επικεντρώνεται στο 
πώς θα ενώσει τη διχασμένη χώ-

ρα. «Για τον λόγο αυτό, αν είχαμε 
μια ψήφο, αυτή θα πήγαινε στον 
Τζο Μπάιντεν», έδωσε το στίγμα 
ο “Economist”. 

Το άνοιγμα της κάλπης κατέ-
δειξε ένα θρίλερ διαρκείας για το 
ποιος θα τερματίσει σε αυτό τον μαραθώ-
νιο. Τα αποτελέσματα μόνο ξεκάθαρα που 
δεν ήταν, με αποτέλεσμα κανένα ΜΜΕ να μη 
ρισκάρει να ανακηρύξει νικητή. Από τη μια 
οι επιστολικές ψήφοι, η συμμετοχή-ρεκόρ 
λόγω πανδημίας και η πόλωση δημιουργού-
σαν ένα σκηνικό επικίνδυνο και με πολλά ρί-
σκα... Ένα από τα πρωτοσέλιδα που έδωσαν 
εύστοχα το κλίμα ήταν εκείνο της “Daily News”, 
που τιτλοφορούταν “Ο κόσμος περιμένει”, κρα-
τώντας την ανάσα του για το αποτέλεσμα της 
κάλπης της 3ης Νοεμβρίου. Σε μαύρο φόντο το 
πρωτοσέλιδο της βρετανικής “Independent” έ-
χοντας το περίγραμμα του Τραμπ σε προεκλογι-
κή ομιλία, για να δώσει το στίγμα ότι η Αμερική και 
ολόκληρος ο κόσμος παρέμενε στο σκοτάδι για τα 
αποτελέσματα, καθώς ο μεν Μπάιντεν προηγού-
ταν, ωστόσο ο Τραμπ απειλούσε με δικαστικές 
προσφυγές. Εύστοχη και η πρώτη σελίδα της βρε-
τανικής “Metro”, που έκανε λογοπαίγνιο με το σύν-
θημα του Τραμπ “Make America great again” (“Ας 
κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά”), το οποίο τρο-
ποποιήθηκε ως “Make America wait again” (“Ας κά-
νουμε την Αμερική να περιμένει ξανά”). Και όταν επι-
τέλους το σκηνικό ξεκαθάρισε, ένα από τα πιο έξυπνα 
όσο και απλά πρωτοσέλιδα ήταν εκείνο του 
“Observer”, που πολύ απλά ανακοίνωσε ότι “Είναι ο 
Τζο”... Τόσο απλά αλλά και τόσο σύνθετα ταυτόχρονα...  
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Ôï Üíïéãµá ôçò êÜëðçò êáôÝäåéîå 
Ýíá èñßëåñ äéáñêåßáò ãéá ôï ðïéïò 
èá ôåñµáôßóåé óå áõôü ôïí µáñáèþíéï. 
Ôá áðïôåëÝóµáôá µüíï îåêÜèáñá ðïõ 
äåí Þôáí, µå áðïôÝëåóµá êáíÝíá ÌÌÅ 
íá µç ñéóêÜñåé íá áíáêçñýîåé íéêçôÞ. 
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Ìéá ÷ñïíéÜ äýóêïëç, µéá ÷ñïíéÜ å-

öéÜëôçò, µéá ÷ñïíéÜ ôñïµþäçò, 

ðïõ áí µðïñïýóáµå èá äéáãñÜ-

öáµå áðü ôç µíÞµç µáò. ¸íá Ýôïò 

ðïõ áöÞíåé µéá ðïëý âáñéÜ êëçñï-

íïµéÜ óôï 2021, ôçí ïðïßá êáëåßôáé 

íá... äéá÷åéñéóôåß ç íÝá ÷ñïíéÜ. 

Ð αρά την πανδημία, πολλά ήταν 

τα γεγονότα, τόσο από την πολι-

τική όσο και από τις άλλες πτυχές 

της ζωής, που αξίζουν τη μνεία 

μας. Και ένας από τους καλύτερους τρό-

πους είναι να... ξεφυλλίσουμε τις σελίδες 

του 2020 μέσα από τις πιο χαρακτηριστι-

κές από τις φωτογραφίες της χρονιάς που 

ανασύραμε από το αρχείο μας. Ας θυμη-

θούμε λοιπόν κάποια από αυτά τα γεγο-

νότα... 

27ΟΙ “ΠΟΖΕΣ” ΤΟΥ 2020ΟΙ “ΠΟΖΕΣ” ΤΟΥ 2020

Ïé åéêüíåò ðïõ Ý÷ïõí 
÷áñá÷ôåß óôç µíÞµç µáò

Οι φωτογραφίες που Οι φωτογραφίες που 
σημάδεψαν μια χρονιά σημάδεψαν μια χρονιά 

που όλοι θα θέλαμε να που όλοι θα θέλαμε να 
ξεχάσουμε το ξεχάσουμε το 
συντομότερο συντομότερο 

δυνατόν...δυνατόν...

Ç ÊñÞôç óôï Ýëåïò Ç ÊñÞôç óôï Ýëåïò 
ôçò öýóçò ôçò öýóçò 

Βαρύ ήταν το τίμημα που πλήρωσε τρεις - 
τουλάχιστον - φορές από τις αρχές του πρόω-
ρου φθινοπώρου η Κρήτη. Βροχοπτώσεις- 
“μαμούθ” με καταστροφές-ρεκόρ σε πολλές 
περιοχές μας έκρουσαν το “καμπανάκι” και 
δοκίμασαν σκληρά τις αντοχές των κατοίκων 
του νησιού μας. Απίστευτες καταστροφές, 
σοβαρά προβλήματα σε υποδομές, σπίτια 
και καλλιέργειες, και προβληματισμός για το 
πόσο ευάλωτοι είμαστε απέναντι στη δύνα-
μη της φύσης... 

Οι εικόνες που όλοι βιώσαμε αποτέλεσαν 
από τις πιο σκληρές στιγμές του 2020, μαζί 
φυσικά με όλο εκείνο το τεράστιο φάσμα της 
πανδημίας του κορωνοϊού.
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Η τελευταία Η τελευταία 
επιθυμία επιθυμία 

Μία από τις πλέον δυνατές πόζες του 2020 
που γεννάει πολλά συναισθήματα είναι αυτή 
που δικαίως έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα 
στη χρονιά. Απαθανατίζει μία από τις ασθενείς 
σε τελικό στάδιο, την τελευταία επιθυμία των ο-
ποίων από το 2006 προσπαθεί να υλοποιήσει έ-
νας οδηγός ασθενοφόρου στην Ολλανδία, ο 
Kees Veldboer. 

Μία από τις 14.115 τελευταίες επιθυμίες, που, 
όπως αναφέρει το ίδρυμα που έχει συστήσει, έ-
χει υλοποιήσει ακόμα και μέσα στην πανδημία, 
είναι η εικονιζόμενη μιας γυναίκας που ήθελε 
να ξαναδεί για τελευταία φορά τα τεράστια χω-
ράφια με τουλίπες στην εξοχή. 

Η φοβερή και Η φοβερή και 
τρομερή Πελόζι τρομερή Πελόζι 

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας ομιλίας 
του Αμερικανού προέδρου, τη γνωστή “State of 
The Union speech”, η πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και μέλος του ∆ημοκρατικού 
Κόμματος των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, και “νέμεση” 
του Τραμπ, έγινε παγκόσμια είδηση ξανά. Ο 
Τραμπ, όταν εκείνη τού έτεινε το χέρι της για χει-
ραψία, απλά δεν της έδωσε ποτέ το δικό του, και 
η Πελόζι περίμενε. Ογδόντα λεπτά αργότερα ο 
Τραμπ τελείωνε την ομιλία του λέγοντας «αγαπη-
μένοι μου Αμερικανοί, τα καλύτερα έρχονται». 
Και ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι χειροκροτούσαν, η 
Πελόζι σηκώθηκε και εκείνη με τη σειρά της και ε-
πιδεικτικά ύψωσε τις σελίδες με την ομιλία του 
Τραμπ και τις έσκισε. Όταν δε ρωτήθηκε στη συ-
νέχεια από δημοσιογράφο γιατί το έκανε, απά-
ντησε: «∆ιότι αυτό ήταν το πιο ευγενικό πράγμα 
που μπορούσα να κάνω, σε σύγκριση με τις ε-
ναλλακτικές»... Η χρονιά του Brexit Η χρονιά του Brexit 

Ç ÷ñïíéÜ ðïõ ðåñíÜåé óôçí éóôïñßá Þôáí êáé åêåßíç ôïõ Brexit, ôçò åîüäïõ ôçò Âñå-
ôáíßáò áðü ôçí åõñùðáúêÞ “ïéêïãÝíåéá”. Áí êáé ç ãçñáéÜ Áëâéüíá ðáñÝµåéíå üëï ôï 
2020 ùò éóüôéµï µÝëïò ôçò Å.Å. óôç ëåãüµåíç µåôáâáôéêÞ ðåñßïäï, óôçí ðñáãµáôéêü-
ôçôá Ý÷åé áíïßîåé ðáíéÜ ãéá óüëï äéáäñïµÞ. Óôç öùôïãñáößá ôá âñÜ÷éá ôïõ Íôüâåñ, 
ðïõ “âëÝðïõí” ðñïò ôçí çðåéñùôéêÞ Åõñþðç, öùôéóµÝíá ãéá ôçí ðåñßðôùóç, µå ôï 
µÞíõµá ðñïò ôïõò ÃÜëëïõò êáé ôïõò ÂÝëãïõò ðïõ åßíáé áðÝíáíôé: «óôï åðáíéäåßí». 

Το βουνό που βρυχάται Το βουνό που βρυχάται 
Åéêüíåò ïëéêÞò êáôáóôñïöÞò êáôÝêëõóáí ôéò åéäçóåïãñáöéêÝò óåëßäåò óå üëï ôïí 

êüóµï óôá µÝóá Éáíïõáñßïõ, µåôÜ ôçí Ýêñçîç ôïõ çöáéóôåßïõ ÔáÜë óôç Ìáíßëá ôùí 
Öéëéððßíùí. Åéêüíåò-óïê µå ôá ðÜíôá êáëõµµÝíá áðü ôçí ôÝöñá ôïý äåýôåñïõ ðéï å-
íåñãïý çöáéóôåßïõ ôçò ÷þñáò, ðïõ ïäÞãçóå óôçí åêêÝíùóç ó÷åäüí 50.000 êáôïß-
êùí áðü ôéò åóôßåò ôïõò. 

Οι ΗΠΑ στις φλόγες Οι ΗΠΑ στις φλόγες 
Óôéò 25 ÌáÀïõ, ï 46÷ñïíïò Áöñï-

áµåñéêáíüò Ôæïñôæ Öëüéíô Ý÷áíå 

ôç æùÞ ôïõ óôç ÌéíåÜðïëç ôùí Ç-

ÐÁ, üôáí ï ëåõêüò áóôõíïµéêüò 

ÍôÝñåê Óüâéí äéáôÞñçóå ôï ãüíáôü 

ôïõ óôç äåîéÜ ðëåõñÜ ôïõ ëáéµïý 

ôïý Öëüéíô åðß 8 ëåðôÜ êáé 45 äåõôå-

ñüëåðôá, êáôÜ ôç äéÜñêåéá óýëëç-

øÞò ôïõ, êáé åíþ åêåßíïò Þôáí äå-

µÝíïò µå ÷åéñïðÝäåò êáé µå ôï êå-

öÜëé óôï Ýäáöïò.

 Óå ïëüêëçñç ôç ÷þñá îÝóðáóáí 

ðïëõÞµåñåò ðñùôïöáíåßò ôáñá-

÷Ýò ðïõ ðõñïäïôÞèçêáí óå µåãÜ-

ëï âáèµü êáé áðü ôç óôÜóç ôïõ Áµå-

ñéêáíïý ðñïÝäñïõ Íôüíáëíô 

Ôñáµð. Ôï êßíçµá ðïõ äçµéïõñãÞèçêå õðü ôïí ôßôëï “Black lives matter”, äçëáäÞ “Ïé 

æùÝò ôùí µáýñùí Ý÷ïõí óçµáóßá”, Þôáí áðü ôá ðéï óçµáíôéêÜ ãåãïíüôá ôçò ÷ñïíéÜò. 

Åêôüò áðü ôéò öùôïãñáößåò ôùí ôáñá÷þí, áßóèçóç ðñïêÜëåóáí ïé öùôïãñáößåò á-

ãêáëéáóµÝíùí áóôõíïµéêþí êáé äéáäçëùôþí. 

Η Αυστραλία Η Αυστραλία 
στο έλεος  στο έλεος  
του πυρόςτου πυρός

Από τον Ιούνιο του 2019 μέχρι και τον Ι-
ανουάριο του 2020 η Αυστραλία βίωσε 
το μεγαλύτερο κύμα πυρκαγιών στην ι-
στορία της χώρας. Εκτιμάται ότι οι φλόγες 
κατέστρεψαν σχεδόν το ένα πέμπτο των 
δασών της, περισσότερα από 2.500 κτή-
ρια - συμπεριλαμβανομένων περισσότε-
ρων από 1.300 κατοικιών - ενώ προκάλεσαν τον θάνατο 28 ανθρώπων και περισσότερων από 1,1 δι-
σεκατομμυρίων ζώων. Μεταξύ των συγκλονιστικών εικόνων ήταν και αυτές με την αυτοθυσία πυρο-
σβεστών και εθελοντών για τη σωτηρία ζώων, όπως τα εμβληματικά κοάλα. 
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Ç ðáíäçµßá ôïõ íÝïõ êïñùíïúïý Ýêëåéóå ïëü-
êëçñï ôïí ðëáíÞôç óôá óðßôéá ôïõ. 

Ïé çëéêéùµÝíïé ùò µÝëç ôçò åõðáèïýò ïµÜäáò ôïõ 
ðëçèõóµïý Þôáí êáé åêåßíïé ðïõ áíôéµåôþðéóáí áðü 
ôá óïâáñüôåñá ðñïâëÞµáôá, µéá ðïõ äåí µðïñïý-
óáí íá äïõí ôá áãáðçµÝíá ôïõò ðñüóùðá. 

¼µùò áêüµá êáé Ýôóé âñÝèçêáí ëýóåéò üðùò ç åéêï-
íéæüµåíç, µå ðáððïýäåò íá óõíáíôïýí Ýóôù êáé áðü 
ôçí áóöÜëåéá ôïõ ôæáµéïý ôá åããüíéá ôïõò óôç Âñåôá-
íßá. 

29
Ïé Áµåñéêáíïß “Ýäåéîáí ôçí... ðüñôá” óôïí Ôñáµð Ïé Áµåñéêáíïß “Ýäåéîáí ôçí... ðüñôá” óôïí Ôñáµð 

Οι πολυαναμενόμενες αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου επιβεβαίωσαν, έστω και με χαρακτήρα “θρίλερ” λόγω της πολυήμε-
ρης διαδικασίας και των εντάσεων που κυριάρχησαν, τις δημοσκοπήσεις που ήθελαν τον Μπάιντεν να εκλέγεται νέος πρόεδρος των
 ΗΠΑ. Και αυτή η φωτογραφία, όταν άρχισε να ξεκαθαρίζει το σκηνικό, ήταν από τις πλέον εύστοχες και σημειολογικές, με τον απερχό-

μενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο “πόντιουμ” και τον φακό τού καλλιτέχνη να εστιάζει όχι στο πρόσωπό του αλλά στη φωτεινή 
ένδειξη “έξοδος” (“exit”) στην αίθουσα όπου δινόταν η συνέντευξη. 

Μια φευγαλέα
Μια φευγαλέα

 ματιά...  ματιά... 
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Λιγοστά αλλά εξαιρετικά σημαντικά τα φετινά Λιγοστά αλλά εξαιρετικά σημαντικά τα φετινά 
ευρήματα των αρχαιολόγων, με την έρευνα να ευρήματα των αρχαιολόγων, με την έρευνα να 
είναι και αυτή υπό περιορισμούς λόγω πανδημίαςείναι και αυτή υπό περιορισμούς λόγω πανδημίας

Ç áñ÷áéïëïãéêÞ 
óêáðÜíç 
ôçò ÷ñïíéÜò

Οι ανακαλύψεις του 2020
Μια επιλογή των πιο σημαντικών ευρημάτων της χρονιάς στον κόσμο 

32. 3 Οκτ.: 59 σαρκοφάγοι από το  500 π.Χ.
Βρέθηκαν στη Σακκάρα της Αιγύπτου. 
33. 12 Οκτ.: Σαρκοφάγος του Ιερέα του Ιμχοτέπ, Djehuty
από το 500 π.Χ., Minya, Αίγυπτος
34. 12 Οκτ.: Ενεπίγραφη πινακίδα με Ελληνιστική
γραφή, 165 π.Χ., Simele, Ιράκ.
35. 13 Οκτ.: Ίχνη από πατιμασιές ενήλικα και παιδιού.
8000 π.Χ., Νέο Μεξικό, ΗΠΑ. 
36. 20 Οκτ.: Πάνω από 80 σαρκοφάγοι, από το 500 π.Χ.,
Σακκάρα, Αίγυπτος.
37. 21 Νοεμβρ.: Σκελετός ενός πλούσιου και ενός δούλου
79 μ.Χ., Πομπηία, Ιταλία. 
38. 27 Νοεμβρ.: Εν μέρει απολιθωμένος σκελετός
φάλαινας.  3000 π.Χ., Μπανγκόκ,
Ταϊλάνδη

31. Οκτ.: Πετρογλυφικό που εικονίζει γάτα, 200-100 π.Χ.
Γραμμές Νάζκα, Περού. 

20. 13 Ιουλ.: Ερείπια ανακτόρου των Αζτέκων στο  
Axayacatl, από το 1400 μ.Χ. Πόλη του Μεξικό. 
21. 23 Ιουλ.: Ναυάγιο του SS Pere Marquette 18,
από το 1902-1910 , στη λίμνη Μίσιγκαν των ΗΠΑ.
22. 27 Ιουν.: Ανασκαφή ταφικού πλοίου των Βίκινγκ
(βρέθηκε το 2018), από το 800 μ.Χ. Gjellestad, Νορβηγία.
23. 4 Αυγ.: Προϊστορικό μνημείο από το 
3400 έως το 2000 π.Χ., Εβόρα, Πορτογαλία. 
24. 5 Αυγ. : Βέλη από το  6000 π.Χ.,
σε Ομάν και Υεμένη
25. 24 Αυγ.: 425 χρυσά νομίσματα, 750-1258 μ.Χ.
στο Yavne, του Ισραήλ. 
26. 29 Αυγ.: Οστά και στρογγυλές πέτρες που 
χρησιμοποιούνταν από το 6.600 π.Χ. Denizli,
Τουρκία.
27. 6 Σεπτ.: Πήλινη μάσκα του Θεού Διονύσου 
από το 400 π.Χ. Aνατολία, Τουρκία
28. 8 Σεπτ.: Άγαλμα λιονταριού, 1300 μ.Χ., Phnom Penh,
Καμπότζη
29. 20 Σεπτ.: 27 ξύλινες σαρκοφάγοι του 500 π.Χ.,
Σακκάρα, Αίγυπτος.
30. 26 Σεπτ.: Ο παλαιότερος και πιο πλήρης οπλισμός
Ρωμαίου από το 9 μ.Χ. Ανακαλύφθηκε στο  Kalkriese 
της Γερμανίας. 

19. 22 Ιουν.: Βαθικά πηγάδια που σχηματίζουν κύκλο
από το 2500 π.Χ. στο Στοόυνχετζ της Αγγλίας. 

11. 16 Μαρτ.: Δυο λίθινες πινακίδες ανακαλύφθηκαν στο
Σιλαουέζι της Ινδονησίας. 24.000-12.000 π.Χ.
12. 17 Μαρτ.: Λείψανα τουλάχιστον  60 μαμούθ σε κύκλο
στο Κοστένκι της Ρωσίας από το 23.000 π.Χ.
13. 31 Μαρτ.: Νεολιθικός ταφικός τύμβος του 2500 π.Χ.,
στο Blaenau Gwent, της Ουαλίας. 
14. 20 Μαΐου: Σκελετός 7 τόνων ελέφαντα από το 
300.000 π.Χ. στο Schöningen, της Γερμανίας. 
15. 25 Μαΐου: Βραχογραφίες από το 1000 π.Χ., 
στο Prachuap της επαρχίας Khiri Khan στην Ταϊλάνδη. 

8. 21 Φεβρ.: Βρέθηκε η χαμένη πόλη  
Konya Plain, του 1400-600 π.Χ., στην Τουρκία. 
9. Mαρτ.: Ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 43-410 μ.Χ.
ανακαλύφθηκε στο κάστρο Richborough,
στην Αγγλία. 

10. 10 Μαρτ.: Η πρωτεύουσα του Βασιλείου των Μάγιας
η Sak Tz’i, του 750 π.Χ. βρέθηκε στο Τσιάπας του Μεξικού

16. 21 Ιουν.: Ασπίδα και διάφορα άλλα ευρήματα 
από το 1000 έως το 900 π.Χ. 
στο Peebles, της Σκοτίας. 
17. 3 Ιουν. : Τελετουργική εξέδρα των Μάγιας, του 1000 π.Χ
στο Ταμπάσκο του Μεξικού. 
18. 9 Ιουνίου: Mεγαλιθικό μνημείο του 6000-5000 π.Χ.,
στο Dumat al-Jandal της Σαουδικής Αραβίας.

1. Ιαν.- Αυγ. : Εκατοντάδες σώματα μοναχών βρέθηκαν στο
μεσαιωνικό σκευοφυλάκιο, στο Αβαείο του Ουεστμίνστερ,
στο Λονδίνο. Χρονολογούνται στο 1200 μ.Χ.  
2. 23 Ιαν.: Βραχογραφίες που εικονίζουν ζώα και 
ανθρώπους μεταξύ 5000-4000 π.Χ., στο Σινά στην Αίγυπτο
3. 29 Ιαν.: Στο Μπράνξολμ της Νέας Ζηλανδίας 
ανακαλύφθηκε ατμομηχανή του 1927 
4. 30 Ιαν.: 16 τάφοι, από το 664 έως το 525 π.Χ. βρέθηκαν
στην Τούνα ελ Γκέμπελ της Αιγύπτου
5. 12 Φεβρ. : 83 τάφοι, από το 4000 π.Χ. στο Κάιρο 
6. 17 Φεβρ.: Βραχογραφίες με ζώα από το 13.000 π.Χ.
βρέθηκαν στην Καταλονία της Ισπανίας. 
7. 21 Φεβρ.: Σαρκοφάγος στη Ρωμαϊκή Αγορά ίσως 
αποτελεί εκείνη του ιδρυτή της Ρώμης, του Ρωμύλου. 
Χρονολογείται στο 717 π.Χ. 

ÓçµáíôéêÝò Þôáí êáé öÝôïò ïé áñ÷áéïëïãéêÝò áíáêáëýøåéò óå ïëüêëçñï ôïí êü-

óµï, ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ç ðáíäçµßá ôïõ íÝïõ êïñùíïúïý åß÷å ùò áðïôÝëåóµá 

íá ðëçãïýí áêüµç êáé ïé áíáóêáöéêÝò Ýñåõíåò, üðùò Üëëùóôå êáé êÜèå äñá-

óôçñéüôçôá... Ç Áßãõðôïò, ðïõ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá äßíåé Ýµöáóç óôçí áíáóêá-

öéêÞ Ýñåõíá óå µéá ðñïóðÜèåéá íá ôïíþóåé ôï ðñïößë êáé ôïí ôïõñéóµü ôçò,

 áíáêïßíùóå ôïí ÍïÝµâñéï ôçí áíáêÜëõøç ôçò ÷ñïíéÜò, åêáôü ðåñßðïõ Üèéêôåò 

óáñêïöÜãïõò ðïõ âñÝèçêáí óôç Íåêñüðïëç ôçò ÓáêêÜñá óôï ÊÜéñï. 

Ï ι σαρκοφάγοι χρονολογούνται στην 26η ∆υναστεία και βρέθηκαν σφραγισμένες σε 
βάθος 12 μέτρων. Είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο η ανακοίνωση της ανακάλυψης, ε-

πίσης στη Σακκάρα, 59 σαρκοφάγων που χρονολογούνται από το 500 π.Χ. 
Από τις ανακαλύψεις που προκάλεσαν παγκόσμια αίσθηση ήταν εκείνη που πραγ-

ματοποιήθηκε τον Νοέμβριο στην Πομπηία. Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τα πολύ καλά δι-
ατηρημένα λείψανα δύο ανδρών που κάηκαν ζωντανοί κατά την έκρηξη του Βεζούβιου, η ο-

ποία κατέστρεψε ολοσχερώς την αρχαία πόλη το 79 μ.Χ. Ο ένας από αυτούς ήταν πιθανόν ένας 
άνδρας υψηλού στάτους, ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, που έφερε ίχνη ενός μάλλινου μαν-

δύα κάτω από τον λαιμό του. Ο δεύτερος, πιθανόν ηλικίας 18-23 ετών, ήταν ντυμένος με έναν 
χιτώνα και είχε αρκετούς σπασμένους σπονδύλους, κάτι που δείχνει πως ήταν 

σκλάβος, ο οποίος έκανε βαριές δουλειές.
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31Τα λείψανα βρέθηκαν στην Τσίβιτα Τζιουλιά-
να, 700 μέτρα βορειοδυτικά του κέντρου της αρ-
χαίας Πομπηίας, σε έναν υπόγειο θάλαμο στην 
περιοχή των ανασκαφών, σε μια έπαυλη. 

Τα δόντια και τα οστά των ανδρών διατηρήθη-
καν και τα κενά από τα μαλακά μόριά τους γεμί-
στηκαν με γύψο, τον οποίο οι επιστήμονες άφη-
σαν να σκληρύνει, για να αποκαλυφθεί το περί-
γραμμα του σώματός τους. 

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν και η ανακάλυψη 
τον Οκτώβριο ενός ακόμα πετρογλυφικού που 
εμπλουτίζει τη μυστηριώδη “συλλογή” των 
γραμμών της Νάζκα, στην ομώνυμη έρημο του 
Περού. Εικονίζει μια γάτα και χρονολογείται με-
ταξύ 200 και 100 π.Χ. 

Τον Ιούνιο ανακαλύφθηκε μια “μοναδική” 
προϊστορική δομή από βαθιά πηγάδια, που 
σχηματίζουν έναν τεράστιο κύκλο διαμέτρου 
δύο χιλιομέτρων, γύρω από αρχαίο οικισμό κο-
ντά στο μυστηριώδες μεγαλιθικό μνημείο του 
Στόουνχεντζ της Αγγλίας. 

Τον ∆εκέμβριο οι αρχαιολόγοι βρέθηκαν 
μπροστά στο συναρπαστικό θέαμα χιλιάδων έρ-
γων τέχνης επάνω σε βράχους, που αναπαρι-
στούν πλάσματα από την Εποχή των Παγετώ-
νων, όπως οι μαστόδοντες, που ανακαλύφθη-
καν σε ένα τροπικό δάσος του Αμαζονίου. ∆ημι-
ουργήθηκαν πριν από 11.800 με 12.600 χρόνια. 
Φιλοτεχνημένα στη Σεράνια Λα Λιντόσα, το αρ-
χαίο όνομα της Κολομβίας, οι βραχογραφίες επι-
βεβαιώνουν πως οι πρώτοι κάτοικοι της περιο-
χής συνυπήρχαν με τα ζώα εκείνης της εποχής. 

Επίσης το λειώσιμο των πάγων είχε και άλλες, 
πέρα από τις γνωστές, λόγω κλιματικών αλλα-
γών, συνέπειες, καθώς οδήγησε σε πολλές ανα-
καλύψεις στη Νορβηγία, όπως εξοπλισμοί κυνη-
γών και οστά προϊστορικών ζώων. 

Μεταξύ των ευρημάτων είναι και ένα παπούτσι 
3.300 ετών από την Εποχή του Χαλκού. 

Ïé áñ÷áéïëüãïé Ýöåñáí óôï öùò ôá ðïëý êáëÜ äéáôçñçµÝíá ëåßøáíá äýï 
áíäñþí ðïõ êÜçêáí æùíôáíïß êáôÜ ôçí Ýêñçîç ôïõ Âåæïýâéïõ,  ç ïðïßá 

êáôÝóôñåøå ïëïó÷åñþò ôçí Ðïµðçßá ôï 79 µ.×.
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