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Οι εξερευνητές χωρίς όρια 

 Τεύχος: 12ο, Μάρτιος 2020                                                  Τιμή:   Δωρεάν  

            Σχολικό έτος: 2019 - 2020                                      Έτος έκδοσης: 3ο  

Αποκλειστικό:  

«Ο μυστικός βοηθός της κυβέρνησης  

στη μάχη κατά του κορονοϊού» 

                                               
 

 

Ο ρόλος μιας άκρως απόρρητης ομάδας!  

Κλείνουν καταστήματα! Η Υπουργός Παιδείας 
ζητάει βοήθεια! 

Γιατί συμβαίνει αυτό; 
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«Ο μυστικός βοηθός» 

 Εδώ και μια εβδομάδα ένας μυστηριώδης κύριος 
ή μία μυστηριώδης κυρία βοηθάει τον Υπουργό 
Υγείας στη μάχη κατά του κορονοϊού.  
 Κανείς δεν γνωρίζει περισσότερες πληροφορίες 
για το άτομο αυτό. Όλα όμως δείχνουν ότι αυτό 
το άτομο βρίσκεται πίσω από την απόφαση της 
κυβέρνησης να κλείσουν τα εμπορικά καταστήμα-
τα! 
 Όπως προκύπτει και από την επιστολή του 
Πρωθυπουργού που δημοσιεύουμε, η κυβέρνηση 
το εμπιστεύεται και αναμένουμε τις νέες υποδεί-
ξεις του. Ενώ πολλοί αγωνιούν για τον κορονοϊό, 
όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει κάποιος βοηθός.  
  Αν και στο διάγγελμα του ρωτήθηκε ο Πρωθυ-
πουργός από δημοσιογράφο της εφημερίδας μας, 
εκείνος αρνήθηκε να σχολιάσει το γεγονός.  
  Η εφημερίδα μας συνεχίζει να ερευνά το θέμα 
και αναζητά νέες πληροφορίες για το συγκεκριμέ-
νο άτομο. Μόλις προκύψει κάτι καινούριο θα επα-
νέλθουμε με νέο ρεπορτάζ! 

 

«Η απόρρητη ομάδα» 

  Όλα δείχνουν ότι πίσω από την επικοι-
νωνία που γίνεται με το μυστηριώδες 
άτομο, βρίσκεται μια μυστική ομάδα πρα-
κτόρων, που συνεργάζεται στενά με τον 
Υπουργό Υγείας!  
  Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες όλα 
τα μηνύματα που ανταλλάσσονται είναι 
κωδικοποιημένα. Η ομάδα αυτή αναλαμ-
βάνει να τα αποκρυπτογραφήσει και να 
ενημερώσει τον Υπουργό, ο οποίος ενη-
μερώνει με τη σειρά του τον Πρωθυ-
πουργό. 
  Αν και όλοι αρνούνται την ύπαρξή της , η εφημερίδα μας φέρνει στο φως ένα 
από τα διπλώματα που απέκτησαν τα μέλη της. Η σχολή που αποφοίτησαν, το 6ο 
Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς, αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. 
  Η δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας μας ερευνά την υπόθεση και θα επα-
νέλθει σύντομα με νέα στοιχεία! 
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Η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη κυ-
κλοφορία της εφημερίδας μας και την ανα-
γνωσιμότητά της από εκατομμύρια πολίτες, 
έδωσε εντολή να δημοσιευτεί η παρακάτω ε-
πιστολή! 
  Πρόκειται για την απαντητική επιστολή του 
Πρωθυπουργού στο μυστηριώδες άτομο, που 
συμβουλεύει την κυβέρνηση. 
 

  Ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένα αναφέρει: 
«Αγαπητέ νέε και μυστικέ φίλε, 

Εγώ προσωπικά, το Υπουργικό Συμβούλιο και όλος ο Ελληνικός λαός σε ευχαριστούμε 

για τις πολύτιμες συμβουλές σου. 

Διαβάσαμε όσα μας πρότεινες και αποφασίσαμε να κλείσουμε όλα τα καταστήματα. 

Έμειναν ανοιχτά μόνο όσα κρίναμε απαραίτητα για την καθημερινή διαβίωση των πολι-

τών. 

Δημοσιεύσαμε και μια ενημερωτική αφίσα. Ίσως ήδη την έχεις δει στις είκοσι μία εφη-

μερίδες και στα εννέα κανάλια της τηλεόρασης που υπάρχουν. 

Περιμένουμε με αγωνία τη νέα σου πρόταση. Ποιος θα είναι ο βοηθός μας σε αυτή την 

κρίσιμη στιγμή;» 

  Όπως προκύπτει λοιπόν από την επιστολή, το συγκεκριμένο άτομο 

έδωσε την ιδέα στο Υπουργικό Συμβούλιο για το κλείσιμο των κατα-

στημάτων. 

 Αν και ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε να δώσει διευκρινήσεις, μάλλον η 

Κυβέρνηση περιμένει από αυτό το άτομο κάποια βοήθεια στο πρόβλη-

μα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα. Επίσης δεν μας ενημέρωσε για 

την περιβόητη ομάδα μυστικών πρακτόρων που βοηθά τον Υπουργό 

Υγείας και όπως ενημερωθήκαμε και την Υπουργό Παιδείας! 

«Η επιστολή του Πρωθυπουργού» 
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  Ο Υπουργός Υγείας μάς ενημέρωσε 
ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε να κλεί-
σει όλα τα καταστήματα λιανικής πώ-
λησης! 
  Αφορά δηλαδή καταστήματα που 
πουλάνε ρούχα, παιχνίδια, κομμωτή-
ρια και άλλα. 
 Εξαιρούνται όλα τα καταστήματα που 
πουλάνε τρόφιμα, φάρμακα, τα περίπτερα, οι μεταφορικές εταιρείες, τα συνερ-
γεία, τα πρατήρια καυσίμων και οι τράπεζες. Επιτρέπεται να ανοίγουν καταστή-
ματα δηλαδή πού αφορούν την ασφαλή διαβίωση των ανθρώπων αυτή την εποχή. 
  Ο λόγος που γίνεται αυτός είναι για να μην εξαπλωθεί ο ιός του κορονοϊού. 
Άλλωστε γι’ αυτό έκλεισαν και τα σχολεία. Οι πολίτες πρέπει να μένουν σπίτι 
και να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους. Δυστυχώς, όμως πολλοί δεν το τη-
ρούν και συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς να συμβαίνει κάτι. Όπως μας ανα-
φέρουν οι υπεύθυνοι, σκέφτονται να πάρουν και άλλα μέτρα, πιο αυστηρά! 

«Γιατί κλείσανε τα  

καταστήματα;»   

 

«Ζητάμε βοήθεια!» 

  Η Υπουργός Παιδείας, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας βοή-
θεια! 
 Καθώς τα σχολεία μένουν για δεύτερη εβδο-
μάδα κλειστά και προβλέπεται να ανοίξουν με-
τά το Πάσχα, επικρατεί προβληματισμός για 
την ύλη, τις Πανελλήνιες εξετάσεις και το 
σχολικό έτος γενικότερα. 
  Αν και γίνονται προσπάθειες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα πράγματα 
δεν είναι τόσο εύκολα. Πολλοί γονείς διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν υπολογιστή 
ή δεν έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Ζητούν λοιπόν δημιουργικές δραστηριότη-
τες για τα παιδιά τους.  
  Η Υπουργός προβληματίζεται με το γεγονός αυτό. Ζήτησε βοήθεια από τον 
Υπουργό Υγείας, καθώς ενημερώθηκε για τους περιβόητους μυστικούς πράκτο-
ρες που τον βοηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Υπουργός Υγείας ανταποκρί-
θηκε στο αίτημα και ζήτησε από τους μυστικούς πράκτορες να βοηθήσουν και 
την Υπουργό. 


