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Η λέξη «ανθεκτικότητα» είναι το κλειδί

Χ

θες η κυβέρνηση ανακοίνωσε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Σε αυτό πρόσθεσε και τη λέξη
«ανθεκτικότητα». Δεν ξέρω αν αυτό έχει τη
σημασιολογία του, καθώς εκτιμούμε ότι πράγματι
αυτή η κυβέρνηση χρειάζεται ανθεκτικότητα για να
αντιμετωπίσει μια αντιπολίτευση που την περιμένει
στη γωνία. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που διαπιστώνει
ότι όσο η πανδημία μετρά αντίστροφα και σιγά σιγά,
δειλά δειλά θα επιστρέφουμε σε μια πιο φυσιολογική
ζωή τόσο θα αρχίσει το… σκληρό ροκ στους δρόμους. Παράλληλα, όσα ειπώθηκαν από τον κ. Πολάκη
στη Βουλή για τη «δεύτερη φορά Αριστερά» δείχνουν
το κλίμα που επικρατεί εντός μιας συγκεκριμένης
ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτής της ομάδας που για άλλη
μια φορά ονειρεύεται μια ρεβάνς κόντρα στον αστικό
κόσμο και την αστική δημοκρατία. Για αυτό και η κυ-
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EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου
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ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

βέρνηση πρέπει να θωρακιστεί ιδεολογικά και με
επιχειρήματα. Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» είναι μια μεγάλη πρόκληση και στοίχημα έτσι κι αλλιώς. Θα αποτελέσει αφετηρία για τη μετα-Covid εποχή. Και αν οι
εξελίξεις στη Γερμανία δεν το καθυστερήσουν και
τρέξει όπως έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση, τότε πραγματικά θα αλλάξει την εικόνα και το μέλλον αυτής της
χώρας.
Έπειτα από τα σκληρά χρόνια του μνημονίου αλλά
και της πανδημίας, θα είναι η ευκαιρία για τη μεγάλη
επιστροφή. Αυτά τα 170 κομβικά έργα θα αποτελέσουν τη μεγάλη ευκαιρία για να μπει ξανά η χώρα μας
στον χάρτη. Οι επενδύσεις που αναμένονται αλλά κυρίως οι χιλιάδες θέσεις που θα δημιουργηθούν θα είναι το αντίδοτο στην κρίση που αναμένεται να αφήσει
πίσω της η πανδημία. Η δημιουργία θέσεων εργασίας

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Παπουτσάνης,
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Δημήτρης Δημακόπουλος,
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Κώστας Παπαδόπουλος, Γιάννης Παργινός,
Διαμαντής Σεϊτανίδης,
Νίκος Υποφάντης, Άλκης Φιτσόπουλος
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

στη μετα-Covid εποχή θα είναι το κύριο ζητούμενο.
Επενδύοντας στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία,
στις δεξιότητες, στην κοινωνική φροντίδα, στη γρήγορη ψηφιακή εξυπηρέτηση αλλά και στις μεγάλες
περιβαλλοντικές προκλήσεις, μπορεί να αλλάξει η
μοίρα του τόπου σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται.
Η ευκαιρία αυτή δεν πρέπει να παραπεμφθεί στις
ελληνικές καλένδες, πέφτοντας θύμα της ελληνικής
γραφειοκρατίας. Δεν πρέπει να έχει, δηλαδή, το άδοξο τέλος που είχαν πολλές ευκαιρίες που μας δόθηκαν στο παρελθόν, με ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα που κατάντησαν αγροτικά πολυτελείας και
VIP σκυλάδικα.
Εκεί θα κριθεί το στοίχημα, για αυτό απαιτούνται
προσοχή και παρακολούθηση εκείνων που θα κληθούν να τα τρέξουν!
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Ο oδικός χάρτης για την ανάπτυξη
«Κ

ατάθεση πολιτικής και τεχνοκρατικής παρακαταθήκης με το βλέμμα στο
μέλλον της Ελλάδος». Με
αυτήν τη φράση ανώτερος κυβερνητικός
αξιωματούχος περιγράφει στην «Political» τη βαθύτερη στόχευση του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
όπως το οραματίστηκε στις «επικεφαλίδες» του, τουλάχιστον, ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η ίδια πηγή εξηγεί πως, πέραν του θεμελιώδους οικονομικού και κοινωνικού
μετασχηματισμού, που φιλοδοξεί να δρομολογήσει τις επόμενες δεκαετίες στη
χώρα, το εν λόγω σχέδιο αποτελεί την ενσάρκωση, κατ’ ουσίαν, του δόγματος Μητσοτάκη, όπως το έχει οριοθετήσει σε καθοριστικές φάσεις τής έως τώρα διακυβέρνησής του: ότι η διαιρετική τομή του
πολιτικού συστήματος δεν έγκειται στο, εν
πολλοίς, παρωχημένο δίπολο «Αριστερά Δεξιά», αλλά σε αυτό της Προόδου έναντι
της Συντήρησης, και πως πυξίδα της πολιτικής στρατηγικής του είναι η σταδιακή
εκρίζωση από την ελληνική πραγματικότητα νοοτροπιών, παθογενειών και συνασπισμών συμφερόντων που εννοούν να
κρατούν την Ελλάδα καθηλωμένη στο
χθες.

Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν κρύβουν πως
φιλοδοξία τους είναι να συσπειρωθούν
γύρω από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης η
μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αλλά και
οι πλέον παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, αφ’ ης στιγμής κιόλας όπως υπογραμμίστηκε κατά τη χθεσινή παρουσίαση, η ελληνική κυβέρνηση έχει την πλήρη
«ιδιοκτησία» και «σχεδιάστηκε από τους
Έλληνες για τους Έλληνες». Υπό αυτό το
πρίσμα, είναι εύλογο η επικείμενη συζήτηση στη Βουλή, την προσεχή Τρίτη, να
αποτελέσει την απαρχή της διερεύνησης
πιθανών συναινέσεων ανάμεσα στα κόμματα, καθώς υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί
παράγοντες παρομοιάζουν τον πολιτικό
διάλογο που θα πυροδοτηθεί ως ένα πεδίο όπου καθεμία από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου θα τοποθετηθεί, εκ των
πραγμάτων, για το πώς αντιλαμβάνεται την
Ελλάδα των επομένων δεκαετιών.
Μάλιστα, στην κυβέρνηση εκτιμούν
πως οι πρόνοιες του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συμβαδίζουν με τις βασικές ανάγκες και τις αγωνίες της νέας γενιάς, ευελπιστώντας πως,
συν τω χρόνω, θα αποτελέσουν έναυσμα,
ώστε να αποκατασταθούν οι σχέσεις των
νέων με την πολιτική, κάτι το οποίο αποτελεί ζητούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της τε-

λευταίας δεκαετίας. Καθόλου τυχαία, ως
εκ τούτου, η αναφορά του υφυπουργού
παρά τω Πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσου,
ότι το Εθνικό Σχέδιο είναι «ένα συνεκτικό
σχέδιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων
που έχει στόχο να κάνει update στο software και το hardware της Ελλάδας, για
να μιλήσουμε με τη γλώσσα των νέων, καθώς αφορά στο μέλλον».

Ψηφιακός μετασχηματισμός
Στα αξιοσημείωτα του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι πως
οι προτεραιότητες του μέλλοντος, όπως
τις συνέλαβε και τις ενσωμάτωσε η εγχώρια πολιτική ηγεσία, και εν προκειμένω ο
ψηφιακός μετασχηματισμός και η Πράσινη Οικονομία, συμβαδίζουν σε εντυπωσιακό βαθμό με τα βασικά προτάγματα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τοποθετώντας
στην… ίδια όχθη του ποταμού την ελληνική κυβέρνηση και την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνθήκη που είναι βέβαιο πως θα φανεί εξαιρετικά χρήσιμη τόσο κατά την εφαρμογή του Σχεδίου όσο
και κατά την αντιμετώπιση των κύριων
σύγχρονων προκλήσεων. Επιπλέον, στην
κυβέρνηση δεν παραλείπουν να υπερτονίζουν και τη βαρυσήμαντη κοινωνική
διάσταση του νέου Αναπτυξιακού Οδικού

Χάρτη, σημειώνοντας ότι αποσκοπεί να
αλλάξει προς το καλύτερο την καθημερινότητα όλων των πολιτών, βελτιώνοντας
σταδιακά τη σχετική θέση του καθενός και
της καθεμίας εξ ημών.
Βάσει του έως τώρα προγραμματισμού,
το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να κατατεθεί περί τα
μέσα Απριλίου στην Κομισιόν και έως τα
μέσα Ιουνίου, όταν και θα διαμορφωθεί η
τελική εκδοχή του, δύναται να υπαχθεί σε
κάποιες τροποποιήσεις. Καλά γνωρίζοντες τις ευρωπαϊκές διεργασίες σημειώνουν ότι η πρώτη εκταμίευση, ύψους περί τα 4 δισ. ευρώ, αναμένεται μετά τα μέσα
Ιουλίου.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
είναι «ένα συνεκτικό
σχέδιο επενδύσεων και
μεταρρυθμίσεων, που
έχει στόχο να κάνει update
στο software και
το hardware της Ελλάδας»!
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Τα στοιχήματα του «Ελλάδα 2.0»
του Σπύρου Μουρελάτου

Σ

ύμφυτος με την ιστορική επέτειο
της συμπλήρωσης 200 ετών από
την Επανάσταση του 1821 είναι ο
στόχος της αλλαγής του παραδείγματος στην οικονομία και τους θεσμούς,
που φιλοδοξεί να επιφέρει στην Ελλάδα του
2021 το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», όπως παρουσιάστηκε χθες από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους πέντε της Εκτελεστικής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης, ήτοι τον επικεφαλής αναπληρωτή
υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ
Άκη Σκέρτσο, τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Άλεξ Πατέλη, τον γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο και τον πρόεδρο του
ΣΟΕ Μιχάλη Αργυρού.

Η «ταυτότητα» του Σχεδίου Ανάκαμψης
Πολύ καλά μελετημένο Οδικό Χάρτη 170
έργων, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων,
που στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες, την ψηφιακή μετάβαση του κράτους και της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης και της
κοινωνικής συνοχής, την πράσινη οικονομία
και την εκτίναξη της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, χαρακτήρισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης το Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο φιλοδοξεί να κινητοποιήσει πόρους συνολικού
ύψους 57 δισ. ευρώ. Κεντρική στόχευση του
κυβερνητικού σχεδιασμού είναι η δημιουργία επιπλέον και καλά αμειβόμενων 200.000
θέσεων εργασίας αλλά και η αύξηση του
ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες την επόμενη εξαετία, στόχος που όχι μόνο υπερκαλύπτει την οπισθοχώρηση ελέω Covid-19, αλλά
επιχειρεί να συμπεριλάβει την Ελλάδα στο
club των πρωτοπόρων και «κερδισμένων»
στη μετά την πανδημία εποχή. Όπως το έθεσε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, «ο πρωταρχικός στόχος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
με οικονομικούς όρους είναι να καλύψει το
μεγάλο κενό σε επενδύσεις, εθνικό προϊόν
και απασχόληση, κενό ενδημικό των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία και κινητοποιήσει και σημαντικές δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα,
ενισχύοντας ιδιωτικές επενδύσεις και χρησιμοποιώντας Συμπράξεις Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα».

Εμβληματικές επενδύσεις
Το εκτεταμένο Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Οξύτατη κριτική από την αντιπολίτευση

Με δριμεία κριτική υποδέχτηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης το σχέδιο που παρουσίασε ο πρωθυπουργός για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Το ΚΙΝ.ΑΛ. έκανε λόγο για «έκθεση ιδεών», που αναφέρεται, όπως σημειώνουν, «στην Ελλάδα των δύο ταχυτήτων. Αυτήν των λίγων και ισχυρών που προσδοκά να έχει τη μερίδα του λέοντος
στους πόρους με τις ευλογίες της κυβέρνησης και αυτήν των πολλών μικρομεσαίων
επιχειρηματιών, των αγροτών και των εργαζομένων που θα μείνει πίσω. Αυτό το πρόγραμμα, όπως ακριβώς σχεδιάστηκε από λίγους στο Μαξίμου, τελικά θα αφορά τους λίγους. Με τις κοινωνικές ανισότητες στη χώρα μας όλο και να διευρύνονται».
Με σκληρή γλώσσα σχολίασε το ΚΚΕ, που επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «η “Ελλάδα
2.0”, που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης, το μόνο “νέο” που φέρνει είναι νέες θυσίες των
εργαζομένων και του λαού για την ανάκαμψη των κερδών των λίγων». Στο ίδιο ύφος,
και η Ελληνική Λύση, που λέει στην ανακοίνωσή της: «Ελπίζουμε ο ελληνικός λαός στις
επόμενες εκλογές να τους στείλει στο μηδέν (2.0, δηλαδή το zero) όπως ακριβώς τους
πρέπει. Διότι δεν θα επιτρέψουμε εμείς να στείλουν αυτοί την Ελλάδα στο “μηδέν” που
επιθυμούν». Με ένα απόσπασμα από το έργο του Σάμιουελ Τέιλορ Κόλεριτζ, «Η μπαλάντα του γέρου ναυτικού» (1834), σχολίασε το κυβερνητικό σχέδιο ο γραμματέας του
ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης: «Νερό, νερό παντού, αλλά ούτε μια γουλιά να πιούμε».
Και πρόσθεσε με την ίδια ειρωνική διάθεση: «Ακόμα και τα φύκια έχουν μεγαλύτερη
αξία σε σχέση με τις μεταξωτές κορδέλες που τόσο επιδέξια παρουσίασε σήμερα στο
σόου του ο κ. Μητσοτάκης».
ΑΝΤ. Ι. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δημόσια κτίρια
και υποδομές, η διασύνδεση των ελληνικών
νησιών χάριν της σημαντικής μείωσης του
ενεργειακού κόστους νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, η
προώθηση στρατηγικών αστικών αναπλάσεων υψηλής αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής αξίας, καθώς και τα αντιπλημμυρικά έργα είναι οι πλέον σημαντικές επενδύσεις και
μεταρρυθμίσεις στο σκέλος της πράσινης
μετάβασης.
Αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις εμβληματικές δράσεις, συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η προεγκατά-

σταση υποδομής οπτικών ινών στα κτίρια
για τη διευκόλυνση της μετάβασης στη
χρήση δικτύων οπτικών ινών από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η ανάπτυξη διαδρόμων δικτύου 5G στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, η σύνδεση της ηπειρωτικής
χώρας με σύγχρονα υποθαλάσσια καλώδια
οπτικών ινών με τα νησιά, η ψηφιοποίηση
καίριων αρχείων σε τομείς, όπως η Υγεία, η
Δικαιοσύνη, οι Πολεοδομίες και το Κτηματολόγιο, καθώς και η διασφάλιση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας συστημάτων και επιμέρους μητρώων και μεμονωμένων εφαρμογών μεταξύ φορέων
του Δημοσίου.

Σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις,
ξεχωρίζουν τα ισχυρά κίνητρα για αύξηση
των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 20%, σημαντικά έργα υποδομής, όπως το βόρειο
τμήμα του Ε65, ο ΒΟΑΚ, ένα μεγάλο πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια, μεγάλα
αρδευτικά έργα αλλά και ο εκσυγχρονισμός
των σιδηροδρόμων μέσω ΣΔΙΤ, ο προαστιακός σιδηρόδρομος στη Δυτική Αττική και τα
ηλεκτρονικά διόδια, καθώς και επενδύσεις
για την ενίσχυση του Πολιτισμού, όπως η
δημιουργία Μουσείου Ενάλιων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον
κοινωνικό πυλώνα, οι εμβληματικές δράσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων συγκεκριμένων ομάδων όπως οι μακροχρόνια
άνεργοι με στόχο την αύξηση της απασχόλησης, ψηφιακό μετασχηματισμό εκπαίδευσης, επενδύσεις στο σύστημα Υγείας
αλλά και επενδύσεις που ενδυναμώνουν
την κοινωνική δικαιοσύνη και το δίκτυο
κοινωνικής προστασίας.

Σύμφυτος με την ιστορική
επέτειο της συμπλήρωσης
200 ετών από την Επανάσταση
του 1821 είναι ο στόχος
της αλλαγής του
παραδείγματος στην οικονομία
και τους θεσμούς
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Για να ξέρετε: Η Ν.Δ. θα κρατήσει χαμηλά την
μπάλα με την Προανακριτική για τον Νίκο Παππά. Ναι μεν η διαδικασία θα ολοκληρωθεί, αλλά
το κυβερνών κόμμα δεν διακατέχεται από αισθήματα ρεβανσισμού, όπως έγινε με τον ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. «Δεν είμαστε σαν κι αυτούς
ούτε πρόκειται να γίνουμε», μου έλεγε κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης.

Θέλουν εμβόλιο
της επιλογής τους

Σε αυτήν τη χώρα έχουμε ακούσει πολλά παράλογα, αλλά ότι θα έβγαιναν συνδικαλιστές
να ζητούν επιλογή μάρκας στον εμβολιασμό
ειλικρινά μας ξεπερνάει. Οι συνδικαλιστές
της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας
θέλουν, λένε, να εμβολιαστούν με το εμβόλιο που επιθυμούν οι ίδιοι και ζητούν από την
Πολιτεία να περιμένει κάποιες ημέρες μέχρι να αποφασίσουν, τελικά, ποιο τους ικανοποιεί. Όλο το προηγούμενο διάστημα διαμαρτύρονταν ότι δεν γίνονται εμβολιασμοί
καθηγητών και δασκάλων και τώρα θέλουν
να έχουν δικαίωμα επιλογής. Καταπληκτικό!

του

Δομικές αλλαγές στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Σήμερα έρχονται στη Βουλή τα προτεινόμενα τέσσερα νέα μέλη που θα απαρτίσουν
την Ολομέλεια της Αρχής. Θα αποφασίσει,
λοιπόν, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
της Βουλής για τους τέσσερις που έχουν το
«πράσινο φως» του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα για τις θέσεις του β’ αντιπροέδρου και τριών μελών,
ώστε στη συνέχεια να αναλάβουν καθήκοντα
και να πλαισιώσουν τον πρόεδρο Αθ. Δαγούμα, τον α’ αντιπρόεδρο Δημήτρη Ψυχογιό και
το μέλος Κωνσταντίνο Τσιμάρα. Για τη θέση
του β’ αντιπροέδρου προορίζεται ο προερχόμενος από τον ΑΔΜΗΕ Δημήτρης Φούρλαρης,
στέλεχος του Διαχειριστή με μεγάλη εμπειρία σε θέματα ρύθμισης και λειτουργίας της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ως μέλη προτείνονται ο νομικός Κομνηνός Κόμνιος, επίκουρος καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, ο ομότιμος καθηγητής του
ΕΜΠ Δημήτρης Παπαντώνης, μέλος του Δ.Σ.
της ΔΕΗ Ανανεώσιμες (20092013) και ο συνάδελφός του
από το ΕΜΠ Στέφανος Μανιάς.

Χρονικό

H ΡΑΕ επανέρχεται
στα καθήκοντά της

Χρόνου

OLITICAL

Κρούσμα
κορονοϊού
στη Χαριλάου
Τρικούπη

P

OLITICANTIS

Και οι δικοί τους πλέον τους
περνάνε… πριονοκορδέλα

Κ

λειστά λόγω κορονοϊού θα είναι τα
γραφεία του Κινήματος Αλλαγής στη
Χαριλάου Τρικούπη για τις επόμενες
δύο ημέρες. Μόλις εντοπίστηκε το επιβεβαιωμένο κρούσμα, ο διευθυντής του Κινήματος
Αλλαγής Νίκος Σαλαγιάννης έδωσε εντολή
για να γίνουν τεστ στους εργαζομένους και
στα στελέχη του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανίχνευση του κρούσματος έγινε
έγκαιρα και πάρθηκαν όλα τα απαιτούμενα
μέτρα ασφαλείας.

Η γνωστή ηθοποιός και πρώην βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Κανελλοπούλου δεν κρύβει την ενόχλησή της, επειδή στο περίφημο
πρόγραμμα του κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης έχουν εμπλακεί άνθρωποι
άσχετοι και ανίδεοι. Ειδικά στη συγγραφή
των θέσεων που σχετίζονται με τον Πολιτισμό. «Το πρόγραμμά μας είναι ασαφές. Πλίνθοι, κέραμοι, ατάκτως ερριμμένοι», σημειώνει χαρακτηριστικά και αναρωτιέταιαν δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη του Τομέα Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ να συμβάλουν στη διαμόρφωσή του.

Τα είπαν όλα στον Δένδια

Κλαίει τα λεφτά του
ο «μεγάλος»
Εγώ σας το είχα γράψει έγκαιρα για τον νέο κομματάρχη. Έχει βρει κάποιον και «δαγκώνει» ο άνθρωπος για να του ανοίξει καμιά εφημερίδα. Τελικά,
έπεσα μέσα. Έμαθα ότι ο «μεγάλος» κλαίει τα λεφτουδάκια που πόνταρε στον… πρόεδρο Γιώργο.
Κάτι λίγα, δηλαδή, αλλά δεν έχει σημασία. Ζήτησε
κάτι κρυφές δημοσκοπήσεις το big boss και, όταν
είδε το νούμερο, έπαθε τεταρταίο πυρετό. Ούτε
0,2% δεν πιάνει το νέο κόμμα. Κρίμα τόση προσπάθεια που έκανε ο πρόεδρος Γιώργος. Είχε βάλει και
τον γιο του μεγάλου σε στενό pressing εδώ κι ενάμιση χρόνο…

Με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια
συναντήθηκαν εκπρόσωποι του βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Συγκεκριμένα, ο
υπουργός Εξωτερικών -μαζί με τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Βλάση- συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΔΕΕΕΜ - Ομονοίας Βασίλη Κάγιο, τον πρόεδρο του ΚΕΑΔ
Βαγγέλη Ντούλε και τον πρόεδρο του παραρτήματος Ομόνοιας στη Χειμάρρα Φρέντι
Μπελέρη, με θέμα της συζήτησης τις εκλογές στην Αλβανία. Αξίζει, εδώ, να σημειωθεί ότι μόλις μία ημέρα πριν η Ομόνοια κατήγγειλε προεκλογικά παιχνίδια γύρω από
το περιουσιακό εις βάρος των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, με σκοπό την υφαρπαγή
των περιουσιών.
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Μπράβο στον Τασούλα
Η Βουλή στηρίζει τα παιδιά των πεσόντων σε ώρα καθήκοντος στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας. Με απόφαση του προέδρου Κωνσταντίνου Τασούλα, η Βουλή των Ελλήνων διέθεσε το ποσό των 728.000
ευρώ για τη στήριξη τέκνων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που έχασαν τη ζωή τους
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος προς την Πατρίδα και την Πολιτεία. Η Βουλή των Ελλήνων στέκεται κάθε χρόνο από
το 2010 αρωγός στις οικογένειες των αξιωματικών που «έπεσαν» υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα, την ασφάλεια και
την ανεξαρτησία της χώρας, τιμώντας και με τον τρόπο αυτόν τον ηρωισμό και την αυτοθυσία τους. Το ποσό καταβλήθηκε σε εβδομήντα δύο παιδιά, που είτε είναι ακόμη ανήλικα είτε σπουδάζουν.

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Μαρτυράνε
δίχως ξύλο
Του ξέφυγε του Αλέξη Τσίπρα μέσα
στη Βουλή και… έκαψε τον επιστήθιο φίλο του, που του γνώρισε ο
Προκόπης Παυλόπουλος. Για τον
Μίμη, λέω, τον Παπαγγελόπουλο.
Όλοι πιστεύαμε ότι τις έρευνες για
την υπόθεση Novartis τις έκαναν η
Δικαιοσύνη και οι εισαγγελείς.
Όμως, μας διέψευσε ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μας εξήγησε
μέσα από το Κοινοβούλιο ότι την
υπόθεση τη διερευνούσε ο πρώην
υπουργός Δικαιοσύνης (και πρώην
αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης για ένα διάστημα), ο κύριος Μίμης. Τι μας είπε ο Αλέξης Τσίπρας;
«Και τον Παπαγγελόπουλο τον παραπέμψατε. Γιατί; Γιατί τόλμησε να
διερευνήσει τις ευθύνες για το
σκάνδαλο Novartis και τη τεράστια
ζημία του Δημοσίου. Και την έρευνα
την ονομάσατε σκευωρία. Δίνοντας
το μήνυμα ότι όποιος τολμά να ερευνά συστημικά σκάνδαλα θα διώκεται», ήταν τα λόγια του Αλέξη…

Επιμένει ο Καραμανλής για τα ΜΜΜ

Ο Λάκης το ’κλεισε

Απορρίπτει τους ισχυρισμούς πως τα ΜΜΜ είναι εστίες υπερμετάδοσης του ιού ο υπουργός
Μεταφορών Κώστας Καραμανλής. Όπως εξήγησε, μιλώντας στο ραδιόφωνο, στο Πρώτο Θέμα
104,6, δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Παραδέχεται, ωστόσο, ότι, όπως σε όλους τους κλειστούς
χώρους, είναι εν δυνάμει εστίες μετάδοσης και τα
μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιπλέον, αποκάλυψε
πως ήδη έχουν γίνει διορθωτικές κινήσεις με αύξηση των δρομολογίων από πέρυσι. Από τον Σεπτέμβριο, όπως είπε, προστέθηκαν κι άλλα
λεωφορεία, αυξάνοντας τον στόλο κατά 50%. Αποκάλυψε, ακόμα, ότι μέσα στις πρώτες
μέρες του Απριλίου θα ενσωματωθούν και επιπλέον 300 λεωφορεία, μισθωμένα (leasing), ώστε να εξυπηρετηθούν κι άλλα δρομολόγια. Παράλληλα, σημείωσε ότι, λόγω της
πανδημίας, έχει παρατηρηθεί ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν λιγότερο, πλέον, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξήγησε, δε, πως γίνεται προσπάθεια να μην υπάρχει πληρότητα άνω του
65%, αλλά παραδέχθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν είναι εύκολο να τηρηθεί.

Το έκλεισε, τελικώς, το site που είχε ο Λάκης Λαζόπουλος με μια ανακοίνωση που
αφήνει αιχμές προς την κυβέρνηση: «Το altsantiri.gr από αύριο δεν θα συνεχίσει την πορεία του. Όλοι μας εδώ υπηρετήσαμε με απόλυτο σεβασμό την ελευθερία και δώσαμε χώρο στις προοδευτικές ιδέες. Δεν βάλαμε τίτλους πιασάρικους, τίτλους ψευδείς, τίτλους
κατ’ εντολή κανενός, τίτλους εκβιασμού, τίτλους πληρωμένους. Δεν πήραμε χρήματα για
να σας πούμε “ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ”. Ο καθένας
μας έδωσε τον καλύτερο εαυτό του, διανύσαμε δύσκολες διαδρομές και καμαρώνουμε
για τη συνεργασία μας πάνω σε κοινούς στόχους. Ίσως το altsantiri.gr να έχει στο μέλλον
μια άλλη μορφή… », αναφέρει μεταξύ άλλων.
Ευτυχώς, ο ίδιος ο Λάκης δεν θα πεινάσει…
Κάτι θα βρει να κάνει με τον κολλητό του στην
Ερατοσθένους.

Τα πήρε… κρανίο ο Πλακιωτάκης

Ε

γινε έξαλλος ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης με την
Ευρωπαία επίτροπο και την έβαλε στη θέση της. «Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις περί ανθρωπισμού και περί της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων από χώρες που τα παραβιάζουν, καταστρατηγώντας διεθνείς συμβάσεις
για εσωτερική κατανάλωση και έπειτα ζητούν βοήθεια από την Ευρώπη για να διαχειριστούν τα μεταναστευτικά κύματα που οι ίδιες συνέβαλαν να δημιουργηθούν»,
τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στη συνάντησή του με την
επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ylva Johansson. Η
κυρία είχε τη φαεινή ιδέα να πει στον Έλληνα υπουργό ότι λαμβάνει σοβαρά τις καταγγελίες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για παράνομες επαναπροωθήσεις και ο
Πλακιωτάκης τής απάντησε καταλλήλως!

LOCK
Οι πληροφορίες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα
πραγματοποιήσει πορείες διαμαρτυρίας κατά της Facebook και του
Μαρκ Ζούκερμπεργκ για την αναστολή του λογαριασμού της Έλενας
Ακρίτας κρίνονται ως απολύτως
ανακριβείς. Η Έλενα Ακρίτα είδε να
μπλοκάρεται το προφίλ της για 30
ημέρες. Προφανώς ο Μαρκ φοβήθηκε τη σκληρή αντιπολιτευτική της
πένα…
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ΕΣΕΙΣ

Αλητεία και συγκάλυψη!

Τ

της

Βάσιας
Ν. Αναστασίου
Αναπληρώτρια
γραμματέας
Επικοινωνίας
ΚΙΝ.ΑΛ.,
δικηγόρος,
δημοσιογράφος
MSc, PhD

ο γεγονός που συγκλόνισε την κοινή
γνώμη την εβδομάδα που πέρασε ήταν
αναμφισβήτητα το τραγικό δυστύχημα
έξω από τη Βουλή. Σοκ για την τύχη του νέου
ανθρώπου που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του και
δέος για την οικογένειά του που βρήκε το κουράγιο να πάρει την απόφαση και να χαρίσει ζωή
σε έξι ανθρώπους, δωρίζοντας τα όργανα του
παιδιού της. Ζωή μέσα από τον θάνατο!
Από τη μια, η καθεστηκυία τάξη ενστόλων
που παίρνοντας «αέρα» από τους παντοδύναμους που «υπηρετούν» παραβιάζει κάθε έννοια
κώδικα κυκλοφορίας και εκδηλώνει αλαζονική
και εκφοβιστική συμπεριφορά. Από την άλλη,
άνθρωποι πονεμένοι που υψώνονται πάνω από
τις περιστάσεις και φωτίζουν το σκοτάδι της
εποχής μας.
Πώς είναι δυνατόν να είναι κοινό μυστικό ότι
αυτή η παράτυπη στροφή πάνω στη Βασ. Σοφίας
είναι «καθεστώς» για τους οδηγούς - συνοδούς
- ορντινάτσες των «εκλεκτών»; Έχουν δικαίωμα
τα «δικά τους παιδιά» να βαριούνται να κάνουν
τον γύρο της πλατείας Συντάγματος και να
μπουν κανονικά στο πάρκινγκ της Βουλής;
Άλλωστε, είναι «ξεχωριστοί», παίρνουν θάρρος και θράσος από αυτούς που συναναστρέφονται. Επίσης, αδιανόητη και προσβλητική για
τη δημοκρατία που ισχυριζόμαστε ότι έχουμε
είναι η συμπεριφορά του τροχονόμου προς τον
νέο οδηγό της μηχανής, ο οποίος ήταν μάρτυρας και προσφέρθηκε να δώσει τα στοιχεία του.

Ένα αξιόλογο, νέο παιδί, που ενώ ήταν εν ώρα
εργασίας (delivery) και θα μπορούσε απλώς να
προσπεράσει, δεν το έκανε. Αυτός έδειξε ευθύνη πολίτη. Αυτός επέλεξε να αντιδράσει στο κακό που είδε να συμβαίνει μπροστά του.
Και εκεί μπροστά στον «ναό της Δημοκρατίας» είδαμε την αλητεία και την «ομερτά» να
παίρνουν μορφή στο πρόσωπο του τροχονόμου,
ο οποίος προσπαθούσε να διώξει τον αυτόπτη
μάρτυρα, να τον φοβίσει (πού είναι το κράνος
σου;), να κουκουλώσει την κατάσταση.
Στη σκιά του μοιραίου γεγονότος του άδικου
χαμού αυτή η ένστολη βία ήταν η απάντηση στο
«γιατί;». Γιατί να συμβεί, γιατί να χαθεί μια ζωή
προτού προλάβει να ανθήσει; Ήταν τυχαίο;
Ήταν μοιραίο;
Όχι, ήταν προμελετημένο. Όλοι όσοι ήξεραν τι
γίνεται καιρό τώρα με τους βολεμένους οδη-

γούς είναι συνένοχοι. Επίσης, όλοι όσοι εκείνη
την ώρα είχαν βασική έννοια να «κουκουλωθεί»
το θέμα, να μη θιγεί η «Αγία Οικογένεια» που
κυβερνάει ή, έστω, «να γλιτώσει ο συνάδελφος», επίσης, είναι ένοχοι. Ήξεραν ότι υπάρχει
παράβαση και την ανέχονταν. Ήξεραν ότι υπάρχει υπαιτιότητα και πήγαν να τη συγκαλύψουν,
διώχνοντας τον μάρτυρα.
Μιλάμε για ανθρώπινη ζωή. Μιλάμε για χαρές, λύπες, εικόνες, αγκαλιές, όνειρα. Παραβίασαν το καθήκον τους. Παραβίασαν μια ζωή.
Έτσι πρέπει να κριθούν. Όχι μόνο για το παλικάρι που έφυγε πια, αλλά για όσους έμειναν πίσω.
• Ο 23χρονος Ιάσονας σκοτώθηκε από υπηρεσιακό όχημα της Βουλής την Παρασκευή
12/3/21 επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας. Η οικογένειά του δώρισε ζωτικά όργανα, τα οποία
έδωσαν ζωή σε έξι ασθενείς.

Προσοχή στην Κερκόπορτα
Πολύ φιλόδοξο και πραγματικά μεγάλη ευκαιρία ουσιαστικής αναδιάρθρωσης του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας και υπέρβασης χρόνιων αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας είναι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που παρουσίασε χθες η κυβέρνηση, παρουσία του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και
στην αναλυτική ενημέρωση των δημοσιογράφων φάνηκε ότι το επιτελείο, που το ετοίμασε,
έχει δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό και έχει πείσει και τις Βρυξέλλες. Όλα καλά, λοιπόν;
Όχι, δεν είναι όλα καλά. Μια άσκηση επί χάρτου, όσο καλή και αν είναι, δεν γίνεται αυτόματα
πολιτική που αλλάζει τη χώρα. Χρειάζεται μεγάλη περίσκεψη για τη διαφύλαξη της εξαιρετικής αυτής προσπάθειας από τις «δυνάμεις κατοχής», δηλαδή από συγκεκριμένα συμφέροντα και οργανωμένες μειοψηφίες, των οποίων η
παρασιτική διαβίωση θα πληγεί από τις βαθιές
μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης. Ρωτήθηκαν οι αρμόδιοι για αυτό και η απάντηση
ήταν αποκαρδιωτική: «Το Σχέδιο θα εφαρμοστεί, αφού οι πολίτες ψήφισαν υπέρ των μεταρ-

ρυθμίσεων το 2019». Λες και δεν έχουμε δει
στην Ελλάδα και αλλού εξαιρετικά σχέδια να
φουντάρουν στα αβαθή των οργανωμένων συμφερόντων και της άγονης κομματικής αντιπαράθεσης. Λες και οι Έλληνες, λ.χ., το 2000 δεν
ψήφισαν μεταρρυθμίσεις, αλλά δύο χρόνια αργότερα η κυβέρνηση Σημίτη πήρε πίσω το
Ασφαλιστικό Γιαννίτση, χάνοντας (άλλη) μια μεγάλη ευκαιρία.
Ελπίζω αυτή η αμεριμνησία που εκπέμφθηκε από όσους πραγματικά εργάστηκαν
φιλότιμα για τη σύνταξη του Σχεδίου να μην
υπάρχει στα ενδότερα του Μεγάρου Μαξίμου. Γιατί η «μαύρη αλήθεια» είναι ότι εκεί
έξω υπάρχουν δυνάμεις -όχι πάντα ορατές
και διακριτές- που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ματαιώνουν απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και δομικές αλλαγές.
Μιλώντας ο πρωθυπουργός στην παρουσίαση
του Σχεδίου, κατέληξε ζητώντας συναίνεση γύρω από αυτό. Ουσιαστικά, έθεσε ένα καίριο δίλημμα στον πολιτικό του αντίπαλο Αλέξη Τσίπρα: Ή παραιτείσαι της πολιτικής σου και στη-

ρίζεις το Σχέδιο ή σε περιμένω στις επόμενες
εκλογές, όταν το Σχέδιο θα έχει δείξει μεγάλο
μέρος των αποτελεσμάτων του, να είμαι εγώ
υπέρ των αλλαγών και εσύ υπέρ της στασιμότητας. Κάπως έτσι, τέλος πάντων, τίθεται στην πολιτική κονίστρα το δίλημμα.
Και επειδή το Σχέδιο δεν συνδιαμορφώθηκε
από κυβέρνηση και αντιπολίτευση κι επειδή ο
Τσίπρας (ούτε κανένας στη θέση του) δεν θα
παραιτούνταν της πολιτικής του για να στηρίξει
το Σχέδιο του αντιπάλου του, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι πολιτική συναίνεση γύρω από το Σχέδιο δεν θα υπάρξει. Οι πέραν της
Ν.Δ. πολιτικές δυνάμεις θα είναι απέναντι. Το
ίδιο και οι κοινωνικές τους αναφορές. Ό,τι
μπορεί να εμποδιστεί, να γίνει δυσκολότερο
και να ματαιωθεί θα επιδιωχθεί να συμβεί από
αυτές τις δυνάμεις. Τις πολιτικές δυνάμεις που
πλήττονται από τις αλλαγές αλλά και τις οικονομικές που πλήττονται από τις αλλαγές. Ας
προσέξει, λοιπόν, η κυβέρνηση την Κερκόπορτα κι ας αφήσει τα φληναφήματα του τύπου «το
θέλει ο λαός».

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
Δημοσιογράφος
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ΘΕΣΕΙΣ

Η κοινωνική Ευρώπη είναι ο στόχος των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Ο

ι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της
Ε.Ε. έχουν στρέψει το ενδιαφέρον
τους στο «κοινωνικό κράτος». Οι
απαιτήσεις είναι πολλές, οι πολίτες αγανακτισμένοι και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.

του

Κωνσταντίνου
Σ. Μαργαρίτη
Δημοσιογράφος

Η νόσος Covid-19 δεν έπληξε μόνο υγειονομικά τους λαούς, αλλά οικονομικά και κυρίως
ψυχικά. Η ανασύνταξη θα είναι ακόμα πιο επίπονη και θα απαιτηθούν ανακλαστικά και στρατηγικές για να βγούμε από τις επιδοματικές πολιτικές και να εισέλθουμε στην κανονικότητα.
Η Πορτογαλία, η μικρή χώρα στο δυτικό
άκρο της Ευρώπης που ασκεί μετά τη Γερμανία την εκ περιτροπής Προεδρία της Ε.Ε. για
τους επόμενους έξι μήνες, έχει επικεντρωθεί
σε αυτά που είχε προγραμματίσει: να καταστήσει την Ε.Ε. πιο ανθεκτική απέναντι σε νέες κρίσεις, πιο πράσινη, πιο προηγμένη ψηφιακά και με μεγαλύτερο κοινωνικό προσανατολισμό. Ένας επιπλέον στόχος είναι η ενίσχυση της θέσης της Ε.Ε. στην παγκόσμια πολιτική σκηνή.
Η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Πορτογαλίας στηρίζεται στην απορρόφηση των
χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης για να
συνεχίσει το πρόγραμμα κοινωνικών μεταρ-

ρυθμίσεων. Στο πορτογαλικό Κοινοβούλιο οι
Σοσιαλδημοκράτες κυβερνούν με τη στήριξη
του Κομμουνιστικού Κόμματος και του αριστερού μπλοκ «Bloco de Esquerda». Στο μεταξύ, εξαιτίας της πανδημίας η ανεργία αυξήθηκε στο 9%, ενώ το δημόσιο χρέος σκαρφάλωσε πάλι ψηλά, στο 131% του ΑΕΠ. Η αύξηση
οφείλεται και στο ότι ο τουρισμός, που εισφέρει το 14% στο ΑΕΠ της χώρας, βρίσκεται εδώ
και μήνες σε στασιμότητα.
Για τους λόγους αυτούς η Πορτογαλία βλέπει την Προεδρία της Ε.Ε. ως θετική και ελκυστική ευκαιρία. «Όπως όλες οι μικρές χώρες,
έτσι και η Πορτογαλία θέλει να χρησιμοποιήσει την Προεδρία για να παρουσιάσει όσο το
δυνατόν περισσότερο τη θετική εικόνα της και
να τραβήξει την προσοχή», αναφέρει η Μόνικα Ντίας, πολιτική επιστήμονας από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας.
Στόχος της Προεδρίας είναι η εμβάθυνση
της κοινωνικής Ευρώπης με γνώμονα την αλληλεγγύη. Παραμένει ακόμη αβέβαιο αν η Σύνοδος Κορυφής των κρατών-μελών της Ε.Ε.
στις 8 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα ή θα διεξαχθεί ψηφιακά λόγω Covid-19.
Διαφαίνεται, πάντως, ότι η Πορτογαλία διαθέτει καλές προοπτικές για μια επιτυχημένη

διαχείριση της Ευρωπαϊκής Προεδρίας.
Ο κοινωνικός διάλογος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στη διαμόρφωση των οικονομικών και των
κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών για
την εργασία, οι οποίες προάγουν την ανοδική
σύγκλιση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας σε όλα τα κράτη-μέλη.
Η διαχείριση κρίσεων, η πρόβλεψη και οι
αλλαγές, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, η
ικανότητα για καινοτομία και η παρακολούθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση και η
συνεργασία μεταξύ των εταίρων, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και η οποία υποστηρίζεται από τα δικαιώματα των εργαζομένων στην
ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή, αποτελούν κομμάτι του ίδιου ευρωπαϊκού
πλαισίου που αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και της κρίσης της νόσου
Covid-19.
Η Ελλάδα οφείλει να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στα νέα δεδομένα και να
ετοιμάσει εναλλακτικά σχέδια αντιμετώπισης
εξόδου από την κρίση. Οι απαιτήσεις θα είναι
υψηλές και η πίεση μεγάλη.

Τι είναι η Χειραγώγηση Gaslighting;

Η

εμβληματική συμπεριφορά ενός χειριστικού, πλάγια κακοποιητικού ανθρώπου αφορά στη χρήση της χειραγώγησης τύπου «Gaslighting» (από το θεατρικό έργο του 1938. με τίτλο «Gaslight», όπου κάποιος
έβγαζε τρελό έναν άλλον στο σενάριο).
Είναι μία απο τις πιο κοινές συμπεριφορές
ανθρώπων με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. Αυτός ο τύπος χειραγώγησης
μπορεί να συμβεί από γονέα σε παιδί, από φίλο
σε φίλο, από αφεντικό σε υπάλληλο - οπουδήποτε και σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Είναι μια
μορφή κακοποίησης με την οποία ο θύτης
«βγάζει τρελό» το θύμα. Συνήθως ο θύτης
πράττει τα εξής:
1. Αποκρύπτει πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την επιχειρηματολογία του θύματος
στη συζήτηση.

απαξιώνοντας τις συναισθηματικές του
ανάγκες με μια θεώρηση τύπου «είσαι πολύ ευαίσθητος, είσαι υπερβολικά συναισθηματικός».
5. Απομονώνει το θύμα από πηγές - άλλους ανθρώπους, με σκοπό να το οδηγήσει στη βαθιά αυτοαμφισβήτηση της μνήμης, της σκέψης και της αντίληψής του.
6. Εκτρέπει ή αλλάζει το θέμα της συζήτησης
για να χτυπήσει σε προηγούμενα ευαίσθητα σημεία του θύματος και να το αποσυντονίσει ή αποπροσανατολίσει.
7. Αναιρεί - αμφισβητεί - αρνείται την ύπαρξη
γεγονότων και αλλάζει την ερμηνεία τους,
χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν το θύμα.

2. Παρουσιάζει ΜΟΝΟ τη δική του οπτική και
απαξιώνει εκείνη του θύματος.

8. Αντιστρέφει τους ρόλους θύτη - θύματος,
παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα και
χρησιμοποιώντας άσχετες παρελθοντικές
συγκυρίες για να μπερδέψει το θύμα του.

3. Χρησιμοποιεί φαινομενικά αποδεκτά μέσα,
χωρίς ύβρεις (αστεϊσμός, σαρκασμός, ειρωνεία), για να κρύψει την επιθετικότητά
του προς το θύμα.

9. Εκφοβίζει κρυφά το θύμα: «Θα δεις, θα με
χάσεις, θα…», με κεκαλυμμένο τρόπο για
να προκαλέσει φόβο μέσα του και να μπλοκάρει τη διαύγεια της σκέψης του.

4. Μειώνει την αξία του θύματος, παρουσιάζοντας με ευτελή τρόπο τις ανάγκες του,

10. Επιλέγει συνειδητά την «απροσεξία», την
«αμνησία», την «αγνωσία», όταν στριμώ-

χνεται και λέει «δεν πρόσεξα, δεν θυμάμαι,
δεν ήξερα», ενώ δεν ισχύει κανένα από τα
τρία.
Το Gaslighting είναι μορφή κακοποίησης.
Ίσως να είναι απο τις χειρότερες, επειδή είναι
αόρατη. Μπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία
της εφηβείας, οπότε πλέον αρχίζει και ολοκληρώνεται η προσωπικότητα του ατόμου και αποκτά μία ταυτότητα (Erik Erikson).
Συνεπώς, εμφανίζει στην ολότητά του τα
εσωτερικά χαρακτηριολογικά του στοιχεία.
Όταν μπορείτε να αποφύγετε τέτοιους ανθρώπους, κάντε το πάση θυσία, γιατί αλλιώς το μόνο που θα καταφέρετε θα είναι να χάσετε πολύτιμο χρόνο, ίσως και υλικά αγαθά, ενώ σίγουρα θα αμφισβητήσετε τον εαυτό σας σε όλα
τα επίπεδα.
Εάν οι όροι σχεσιακότητας μαζί τους δεν σας
επιτρέπουν (συγγενείς κ.τ.λ.) να τους αποφύγετε εντελώς, ζητήστε εξατομικευμένη βοήθεια, διότι το «κλειδί» στην αντιμετώπιση του
«gaslighting» δεν είναι οι έξυπνοι και διανοητικοί ελιγμοί. Είναι η αίσθηση της βαθιάς εκτίμησης του εαυτού μας και ίσως εκεί να χρειαστούμε βοήθεια!

της

Χριστίνας
Μπογιατζή
Ψυχολόγος
- Παιδοψυχολόγος ΜΑ,
Λογοπαθολόγος Ακοολόγος ΜΑ,
Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ

P

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Το άρθρο του Σαμαρά

Η Ντόρα

Στο μικροσκόπιο τέθηκε από διάφορους
πρόσφατο άρθρο του
Αντώνη Σαμαρά. Ο
πρώην πρωθυπουργός δεν έχει κρύψει τις
ιδιαίτερες προσωπικές του απόψεις για τα
θέματα εξωτερικής
πολιτικής. Ως εκ τούτου, το άγχος σε διάφορες πλευρές ήταν
εύλογο, καθώς όσα
λέει ο Σαμαράς επηρεάζουν ένα κομμάτι της εκλογικής βάσης του
κυβερνώντος κόμματος.

Διευκρινίσεις για τη δήλωσή
της, η οποία προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, ότι κανείς
δεν θα την… κρατήσει να μην
πάει στα Χανιά και την Κρήτη
το Πάσχα, έδωσε η Ντόρα
Μπακογιάννη. Η βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ουσιαστικά ότι η
δήλωσή της υπέστη κοπτοραπτική, προσθέτοντας ότι
είναι αυτονόητο ότι οι λοιμωξιολόγοι έχουν τον πρώτο λόγο… Και μάλλον το θέμα
έκλεισε.

Σε μεγάλο κίνδυνο η πανίδα μας

Γ

ύπες, αετοί, αρκούδες και άλλα απειλούμενα
είδη της Ελλάδας συνεχίζουν να πέφτουν θύματα δηλητηριασμένων δολωμάτων, όπως
καταγγέλλουν περιβαλλοντικές οργανώσεις με επιστολή τους προς την κυβέρνηση έπειτα από δύο περιστατικά που καταγράφηκαν σε διάστημα μικρότερο
των δύο μηνών.
«Τα απανωτά περιστατικά δηλητηρίασης απειλούμενων ειδών και, μάλιστα, εντός προστατευόμενων
περιοχών επιβάλλουν την άμεση επιτέλους ενεργο-

N
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ποίηση της Πολιτείας για τον περιορισμό της νοσηρής αυτής πρακτικής», δηλώνει η Κωνσταντίνα Ντεμίρη της Ορνιθολογικής Εταιρείας, συντονίστρια της
Ομάδας Εργασίας Ενάντια στα Δηλητήρια. «Σπάνια
είδη, όπως ο γύπας ασπροπάρης, κινδυνεύουν με
εξαφάνιση και προκαλούν έντονη ανησυχία για την
επιβίωση του είδους στη χώρα μας. Ακόμα και στον
πυρήνα του Εθνικού Πάρκου του Δάσους Δαδιάς,
Λευκίμης και Σουφλίου συντελούνται τέτοιες εγκληματικές ενέργειες», αναφέρουν οι ειδικοί.

«Παρών» Φλωρίδη

Σκανάρισμα

Σε ανάρτησή του για τα 40 χρόνια
συμμετοχής της Ελλάδας στην
ΕΟΚ και την Ε.Ε., ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε: «Στην ΕΟΚ των δέκα κρατών η Ελλάδα, με πληθυσμό που αναλογούσε στο 3,5% του
συνολικού πληθυσμού της ΕΟΚ, εισέπραττε το 6,1% των
χρημάτων που η ΕΟΚ διέθετε». Αναμφίβολα φιλοευρωπαϊκή, πολιτική προσέγγιση.

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει τη χρήση
του πιστοποιητικού εμβολιασμού για τους πολίτες αν θέλουν να τους επιτρέπεται η είσοδος
σε θέατρα, γήπεδα και χώρους εργασίας. Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ίδια κυβέρνηση χρηματοδοτεί εταιρείες, οι οποίες παράγουν τεχνολογία που θα χρησιμοποιεί ψηφιακές σαρώσεις προσώπου για να ελέγξει την
κατάσταση εμβολιασμού ατόμων. Άντε τώρα
να μαζέψεις τους συνωμοσιολόγους…

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Ο Κυπριακός
Αγώνας
Ελληνισμός κάθε χρόνο την 1η Απριλίου
τιμά την εθνική επέτειο της έναρξης του
Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα από το 1955
έως το 1959, αποτίνοντας φόρο τιμής στους
ήρωες και τους μάρτυρες Κύπριους αγωνιστές που θυσιάστηκαν για την ελευθερία.
Την 1η Απριλίου 1955 οι Ελληνοκύπριοι ξεσηκώθηκαν για να αποτινάξουν τον βρετανικό
ζυγό με στόχο την ένωση με την Ελλάδα. Ο
αγώνας τους έληξε με τις Συμφωνίες Λονδίνου - Ζυρίχης (19 Φεβρουαρίου 1959), με τις
οποίες η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο
κράτος.
Είχε προηγηθεί το δημοψήφισμα του 1950,
στο οποίο το 95,7% των Κυπρίων (και οι Τουρκοκύπριοι) είχε ταχθεί υπέρ της ένωσης με
την Ελλάδα και της εκλογής του Μακαρίου Γ’
ως Αρχιεπισκόπου της Κύπρου. Ήταν η εποχή
που η αποικιοκρατία έπνεε τα λοίσθια και οι
κατακτημένες χώρες -η μία μετά την άλληεπιζητούσαν δυναμικά την ανεξαρτησία τους.
Το αποτέλεσμα δεν έγινε δεκτό από το Λονδίνο, το οποίο είχε αθετήσει τις υποσχέσεις του
έναντι της Ελλάδας και των Κυπρίων. Η Βρετανία είχε υποσχεθεί ότι η Κύπρος θα ενωθεί με
την Ελλάδα μετά τη νίκη εναντίον του Άξονα,
στην οποία συνέβαλαν ουσιαστικά τόσο οι Έλληνες όσο και οι Κύπριοι, οι οποίοι κατατάχθηκαν εθελοντικά στον βρετανικό στρατό.
Στις 10 Νοεμβρίου 1954 ο απόστρατος συνταγματάρχης Γεώργιος «Διγενής» Γρίβας φτάνει
στο νησί και συγκροτεί την Εθνική Οργάνωση
Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ), η οποία την 1η
Απριλίου 1955 αναλαμβάνει δράση κατά των
Βρετανών αποικιοκρατών, σηματοδοτώντας
την έναρξη του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα των Κυπρίων. Η έναρξη του αγώνα ξεκίνησε
τις βραδινές ώρες της 31ης Μαρτίου προς την
1η Απριλίου 1955 με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια, αστυνομικούς σταθμούς, τον ραδιοσταθμό και σε βρετανικό στρατόπεδο της Αμμοχώστου. Με τις Συμφωνίες του Λονδίνου
και της Ζυρίχης η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο
κράτος την 1η Οκτωβρίου 1960. Σήμερα πολλά
από τα μηνύματα εκείνου του αγώνα είναι επίκαιρα, καθώς η βρετανική εξωτερική πολιτική
καλύπτει στο έπακρο την προκλητική πολιτική
Ερντογάν σε όλα τα μέτωπα.
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Αλ. Τσίπρας: Παρουσίασε δέσμη (ακοστολόγητων) μέτρων για την εστίαση
Να προλάβει τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης επιχείρησε ο Αλέξης Τσίπρας χθες, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψής του με εκπροσώπους επιχειρήσεων της
εστίασης (Estiasi Greece). Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε μια δέσμη (εμπροσθοβαρών αλλά
και… ακοστολόγητων) μέτρων:
G Μετατροπή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε μη
επιστρεπτέα για όλον τον κλάδο, σε εθνικό επίπεδο.
G Να επιδοτηθεί με την επανέναρξη η εργασία και όχι η
αναστολή της εργασίας, με κάλυψη ασφαλιστικών ει-

σφορών για την περίοδο μετά το lockdown.
G Να μειωθεί ο ΦΠΑ στο 6% ειδικά για την εστίαση.
G Γενναία ρύθμιση των πανδημικών χρεών.
Μάλιστα, σε ό,τι αφορά το θέμα του ιδιωτικού χρέους
που προκλήθηκε στην υγειονομική κρίση, υπογράμμισε
πως «θα πρέπει να αφορά και φορολογικές υποχρεώσεις αλλά και το ιδιωτικό χρέος της κρίσης στα πρότυπα
της ρύθμισης που είχε κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν
είχαμε βγει από το μνημόνιο για τα χρέη στις ασφαλιστικές εισφορές». Την ίδια ώρα, όμως, άσκησε κριτική στην

κυβέρνηση για την επιλογή να προχωρήσει σε σταδιακό
άνοιγμα της οικονομίας, κάνοντας λόγο για «μια κατάσταση παραλόγου». Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε παράλογο το γεγονός ότι η εστίαση έκλεισε πριν από 5 μήνες
με 2.500 κρούσματα, 30 νεκρούς και 200 διασωληνωμένους και σήμερα η κυβέρνηση συζητά για άνοιγμα με
4.500 κρούσματα, 70 νεκρούς, 750 διασωληνωμένους
και 150 πρόχειρα διασωληνωμένους να ψάχνουν να
βρουν κρεβάτι. «Αυτό ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να το
κατανοήσει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Χάος (ξανά)
στη Βουλή
με τον… συνήθη
ύποπτο Πολάκη

Ε

κτός κοινοβουλευτικών
ορίων βγήκε και χθες ο
πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκη
στη Βουλή, μία ημέρα μετά την -απίστευτη- θέση του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η
παράταξη του Κολοκοτρώνη! Όλα ξεκίνησαν από την τοποθέτηση του βουλευτή
της Ν.Δ. Κώστα Μαραβέγια, ο οποίος
σχολίασε τη χθεσινή ομιλία Πολάκη, κάνοντας λόγο για «fake news» από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ.
Ο πρώην υπουργός, που ήταν στην αίθουσα, ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού
από τον προεδρεύοντα Χ. Αθανασίου, αν
και, σύμφωνα με τον βουλευτή της Ν.Δ.,
δεν υπήρξε κάτι προσωπικό εναντίον του
κ. Πολάκη. Μάλιστα, από τη στιγμή που ο
Π. Πολάκης επέμεινε, ο Χ. Αθανασίου επικαλέστηκε το άρθρο 68 του Κανονισμού
της Βουλής και ζήτησε από τους εκπροσώπους των κομμάτων να κρίνουν αν
υπάρχει προσωπικό ζήτημα, καταλήγοντας στην απόρριψη του αιτήματος Πολάκη.
Ωστόσο, ο πρώην υπουργός επανήλθε
και μάλιστα, φτάνοντας στο προεδρείο
μαινόμενος, φώναζε ότι δεν υπάρχει τέτοιο άρθρο στον Κανονισμό. «Μη μου
κουνάς εμένα το δάχτυλο. Είσαι ψεύτης!
Αυτό που κάνετε είναι παρακμή», είπε ο
κ. Πολάκης, με τον Χ. Αθανασίου να τον

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

χαρακτηρίζει «άσχετο». «Είναι παρακμή.
Παρακμή φέρνουν αυτοί που φεύγουν»,
ανταπάντησε ο κ. Πολάκης, με τον Χ.
Αθανασίου να επαναλαμβάνει ότι ο κ.
Πολάκης είναι άσχετος.
Την ίδια ώρα, πάντως, ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης δεν προσπέρασε τη ρητορική του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας, λέγοντας με νόημα ότι «ιδανικά θέλει να ξαναζήσει την
κομμουνιστική ανταρσία και τη σύγκρουση εκείνης της εποχής, γι’ αυτό και μιλάει
με αυτήν την ορολογία». Μάλιστα, ερωτηθείς για τη φράση του πρώην υπουργού ότι η δεύτερη φορά θα είναι διαφορετική από την πρώτη, απάντησε σκωπτικά ότι «προφανώς δεν έστησαν καλά τη
σκευωρία την πρώτη φορά και θα την πετύχουν τη δεύτερη». Σύμφωνα, άλλωστε,
με τον ίδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι στις ώριμες δυτικές Δημοκρατίες κανείς ποτέ δεν παίρνει όλη την
εξουσία, γιατί υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα, όπως ο Τύπος που ελέγχει την εξουσία, το Κοινοβούλιο κ.λπ.

«Ναι» στην άρση ασυλίας Αραχωβίτη
Την άρση της ασυλίας του Σταύρου Αραχωβίτη θα εισηγηθεί η Επιτροπή
Δεοντολογίας προς την Ολομέλεια με αφορμή την υπόθεση της Folli Follie. Συγκεκριμένα, υπέρ τάχθηκαν Ν.Δ. και Ελληνική Λύση, «παρών»
ψήφισε το Κίνημα Αλλαγής, ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αραχωβίτης, κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης, επέλεξε να αφήσει την υπόθεση στην κρίση της Επιτροπής, χωρίς να ζητήσει τη μη άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Από την
πλευρά τους, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισαν μεν,
ωστόσο, όπως τόνισαν, διατηρούν ενστάσεις ως προς την ουσία της υπόθεσης. Θεωρούν, δηλαδή, πως η υπόθεση δεν ευσταθεί. Εντούτοις, δικαιολόγησαν το «ναι», λέγοντας ότι σε αντίθεση με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών στις ασυλίες βουλευτών την ουσία την ελέγχει ο εισαγγελέας και όχι η Βουλή, η οποία έχει αρμοδιότητα να ελέγξει μόνο εάν τα
καταγγελλόμενα εμπίπτουν σε δράση κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων.
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Τα είπε ο Δένδιας στον Τούρκο πρέσβη

Τ

ην έντονη αντίδραση της Αθήνας, που απάντησε με διάβημα
διαμαρτυρίας, προκάλεσαν οι
ανακοινώσεις του τουρκικού
Συμβουλίου Ασφαλείας, που εγκαλούσε
την Ελλάδα για κακομεταχείριση προσφύγων και παραβίαση των δικαιωμάτων
της «τουρκικής» μειονότητας.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στη
συνάντηση που είχε με τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα Μπουράκ Οζουγκεργκίν,
κάλεσε την Τουρκία να απέχει από προκλητικές ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι οι ανακοινώσεις σχετικά με τα
διαμειφθέντα κατά τη συνεδρίαση του
τουρκικού Συμβουλίου Ασφαλείας δεν
βοηθούν στην εμπέδωση ενός εποικοδομητικού κλίματος μεταξύ των δύο χωρών.
Στη συνάντηση εξετάστηκαν ακόμη οι
διμερείς και οι περιφερειακές εξελίξεις
εν όψει της επίσκεψης του Νίκου Δένδια
στην Άγκυρα στις 14 Απριλίου, για συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, εφόσον το επιστρέψουν οι
συνθήκες.
Οι εξελίξεις από την Άγκυρα, ωστόσο,
δείχνουν ότι η αναδίπλωση και η αποχή
από «ακραίες» προκλήσεις που είχε επι-

χειρήσει το προηγούμενο διάστημα ήταν
προσχηματικές, προκειμένου να πετύχει
ευνοϊκότερη μεταχείριση στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την
περασμένη Πέμπτη. Με τις αποφάσεις για
τις ευρωτουρκικές σχέσεις, όμως, να μεταφέρονται στη Σύνοδο του Ιουνίου και την
τουρκική οικονομία σε ελεύθερη πτώση, η
Άγκυρα επέστρεψε στη σκληρή γραμμή
στα Ελληνοτουρκικά, την Κύπρο και την
Ανατολική Μεσόγειο.
Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της
Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι η ηγεσία της
γείτονος κρατά ανοιχτή την «προβληματική» ατζέντα των μαξιμαλιστικών της διεκδικήσεων, τορπιλίζοντας τον ελληνοτουρκικό διάλογο και υπονομεύοντας ταυτόχρονα τη διαδικασία των διερευνητικών
επαφών. Η Άγκυρα επιχειρεί να χτίσει μια
επικοινωνιακή στρατηγική που εμφανίζει
την Αθήνα ως υπαίτια για επαναπροωθή-

σεις και κακομεταχείριση μεταναστών και
προσφύγων. Στην καμπάνια αυτή βρίσκει
συμμάχους σε αμφιβόλου αξιοπιστίας
ΜΚΟ, δημιουργώντας έτσι επιχειρήματα
για να διαπραγματευτεί μια νέα και με περισσότερα κονδύλια συμφωνία για το Μεταναστευτικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι προκλήσεις όμως δεν τελειώνουν
εδώ, καθώς η Άγκυρα ανοίγει και πάλι θέμα «τουρκικής» μειονότητας στη Θράκη,
καλώντας την Ελλάδα που δεν σέβεται το
Διεθνές Δίκαιο να «σταματήσει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων» της μειονότητας. Η τουρκική ηγεσία κατηγορεί την
Αθήνα ότι αποφεύγει τον διάλογο και καταφεύγει σε εχθρική συμπεριφορά, ενώ
ακολουθεί αντιτουρκικές πολιτικές. Στη
συνεδρίαση έγινε αναφορά και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Άγκυρα άφησε
αιχμές για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα

Το Λιμενικό διαψεύδει δημοσιεύματα
Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα που αναφέρονται σε φερόμενη εμπλοκή του ναυαγοσωστικού σκάφους Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 511 σε περιστατικό επαναπροώθησης μεταναστών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ν. Λέσβου στις 28/3/2021.
Οι εν λόγω ισχυρισμοί είναι παντελώς ανυπόστατοι και αναληθείς. Είναι fake
news, που στόχο έχουν να αλλοιώσουν το κύρος και την αξιοπιστία του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Ειδικότερα, το αναφερόμενο ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο
σύμφωνα με τα δημοσιεύματα βρίσκεται και επιχειρεί στη Λέσβο, έχει ανελκυστεί από τις 3/1/2021 σε χερσαίο χώρο της Επισκευαστικής Βάσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στη Θεσσαλονίκη, όπου και βρίσκεται
μέχρι και σήμερα, προς εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

Αραβικά Εμιράτα, απαιτώντας από τις χώρες εκτός περιοχής να λάβουν ουδέτερη
θέση και συνετή στάση και να μην έχουν
στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, με
ορμητήριο βάσεις της ελληνικής επικράτειας.
Οι εξελίξεις αυτές επιφέρουν και πάλι
σύννεφα στις σχέσεις των δύο χωρών, με
την τουρκική προκλητικότητα να εκδηλώνεται και πάλι ύστερα από απουσία λίγων
ημερών. Έμπειροι διπλωμάτες, πάντως,
τονίζουν στην «Political» ότι η επιστροφή
στην επιθετική ρητορική οφείλεται στην
κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας και
στην ελεύθερη πτώση που καταγράφει ο
Ερντογάν στις δημοσκοπήσεις. Η κατάσταση αυτή, μάλιστα, δεν αναμένεται να
αλλάξει όσο η πολιτική επιβίωση του
Τούρκου προέδρου εξαρτάται από το εθνικιστικό και ισλαμιστικό ακροατήριο, που
για την ώρα αποτελεί και το μοναδικό στήριγμα του Ερντογάν σε μια Τουρκία η
οποία βράζει.

Διάβημα διαμαρτυρίας
προκάλεσαν οι ανακοινώσεις
του τουρκικού Συμβουλίου
Ασφαλείας, που εγκαλούσε
την Ελλάδα για κακομεταχείριση
προσφύγων και παραβίαση
των δικαιωμάτων
της «τουρκικής» μειονότητας...
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Έριξε… Άγκυρα στις προκλήσεις!

Δ

εν κράτησε και πολύ η «αποκλιμάκωση» της έντασης, με
τις τουρκικές ενέργειες να
αποδεικνύουν ότι η αποχή
από «ακραίες» προκλήσεις των προηγούμενων εβδομάδων ήταν απλώς ένας τακτικός ελιγμός, ώστε να πειστούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί!
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Η τουρκική προκλητικότητα «ξαναχτύπησε», με την Άγκυρα να εκδίδει αντιNAVTEX για ελληνική άσκηση κοντά στη
Ρόδο, εγείροντας και πάλι θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Η άσκηση
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι
προγραμματισμένη για σήμερα, στα δυτικά του 28ου μεσημβρινού, σε περιοχή
που η Τουρκία διεκδικεί δικαιοδοσία.
Στην αντι-NAVTEX, μάλιστα, αναφέρει
πως η ευθύνη έκδοσης οδηγιών στη συγκεκριμένη περιοχή δεν ανήκει στον σταθμό του Ηρακλείου, αλλά στην υδρογραφική υπηρεσία του τουρκικού Ναυτικού,
χαρακτηρίζοντας «παράνομη» την ελληνική NAVTEX αλλά και την ίδια την άσκηση. Η τουρκική υπηρεσία επαναφέρει τον
ισχυρισμό περί ειδικού καθεστώτος της
Λέσβου, της Χίου και των Ψαρών, εμμένοντας στα περί αποστρατικοποίησης.
Η συντονισμένη προσπάθεια της Άγκυρας να ανεβάσει και πάλι το θερμόμετρο
στο Αιγαίο εκφράστηκε και στον αέρα, με
τουρκικά μαχητικά να πραγματοποιούν
υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά.
Στις 11.29 την Τετάρτη, δύο F-16 της τουρκικής Αεροπορίας πέταξαν στα 20.500
πόδια πάνω από το Μακρονήσι και τους
Ανθρωποφάγους, ενώ ένα λεπτό αργότερα δεύτερο ζευγάρι τουρκικών F-16
πραγματοποίησε την ίδια υπέρπτηση, στα
13.500 πόδια. Στην περιοχή έσπευσαν ελληνικά F-16 που απογειώθηκαν από την
135 Σμηναρχία Μάχης της Σκύρου και
αναχαίτισαν τα τουρκικά μαχητικά.

Κινήσεις εντυπωσιασμού
Κύκλοι του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, πάντως, κάνουν λόγο για σπασμωδικές ενέργειες και κινήσεις εντυπωσιασμού της τουρκικής Πολεμικής
Αεροπορίας, που αντιμετωπίζει τεράστια
προβλήματα τόσο με την πανδημία όσο

Δεν κράτησε και πολύ
η «αποκλιμάκωση» της έντασης,
με τις τουρκικές ενέργειες
να αποδεικνύουν ότι
η αποχή των προηγούμενων
εβδομάδων ήταν απλώς
ένας τακτικός ελιγμός!

και με τη στελέχωση και τη συντήρηση
των αεροσκαφών της. Είναι ενδεικτικό ότι
το τελευταίο διάστημα, ανεξαρτήτως του
καλού προσώπου που επιχείρησε να εμφανίσει η Άγκυρα, οι παραβιάσει και οι
υπερπτήσεις ήταν σχεδόν μηδενικές, ενώ
υπήρξαν μέρες, όταν τα ελληνικά «φτερά» συνεκπαιδεύονταν με τα σαουδαραβικά F-15 σε όλο σχεδόν το εύρος του FIR
Αθηνών, που δεν σημειώθηκε ούτε μία
έξοδος τουρκικού μαχητικού.
Την ίδια ώρα, ενώ η Πολεμική Αεροπορία επενδύει στην εξωστρέφεια και την
εμβάθυνση της συνεργασίας με τους
συμμάχους της Ανατολικής Μεσογείου
και όχι μόνο, η ηχηρή απουσία της τουρ-

κικής Αεροπορίας από διεθνείς ασκήσεις φανερώνει τα τεράστια προβλήματα
τα οποία αντιμετωπίζει το Επιτελείο των
«γειτόνων». Για δεύτερη συνεχή χρονιά
κινδυνεύει η διοργάνωση της πολυεθνικής άσκησης της Τουρκίας «Anatolian
Eagle», που πέρυσι ματαιώθηκε λόγω
της πανδημίας. Οι Τούρκοι δεν έδωσαν το
«παρών» ούτε στην άσκηση «ACES MEET
2021» του Πακιστάν, αν και πρόκειται για
τον πιο στενό τους σύμμαχο. Δεν έστειλαν ούτε παρατηρητές στην άσκηση στην
οποία συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σαουδική Αραβία και, φυσικά, το
Πακιστάν. Η τελευταία φορά μάλιστα που
τουρκικά αεροσκάφη βγήκαν εκτός συ-

νόρων για εκπαίδευση ήταν στα τέλη του
περασμένου Ιουλίου, όταν F-16 των «γειτόνων» στάθμευσαν για λίγες ημέρες στο
Αζερμπαϊτζάν, λίγο πριν να ξεκινήσουν οι
εχθροπραξίες στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Στρατιωτικές πηγές του ελληνικού
Πενταγώνου εκτιμούν ότι η απόφαση των
Ηνωμένων Πολιτειών να κλείσει την «κάνουλα» των ανταλλακτικών στην τουρκική Αεροπορία έχει μειώσει κατά πολύ τις
διαθεσιμότητες, ενώ η απουσία έμπειρων χειριστών μετά τις μαζικές διώξεις
που ακολούθησαν την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 περιορίζει τις δραστηριότητες των Πολεμικών Μοιρών της
Τουρκίας.
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ο μήνυμα για μια δειλή χαλάρωση
περιορισμών και «μικρές ανάσες», έστω και εν μέσω πλημμυρίδας νέων κρουσμάτων, έδωσε
χθες η κυβέρνηση, διά του Βασίλη Κικίλια
και του Νίκου Χαρδαλιά, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, που
έλαβε χώρα εκτάκτως χθες το μεσημέρι.
Στόχος είναι να μην υπάρξει πισωγύρισμα
και να μη χαθεί το Πάσχα.
Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Εδώ και μέρες, κυβέρνηση και ειδικοί
έψαχναν το σημείο τομής, αναλύοντας πολλά διαφορετικά δεδομένα. Από τη μια είναι
οι μεγάλοι αριθμοί των ημερήσιων κρουσμάτων και η αύξηση των διασωληνωμένων, από την άλλη η σταθεροποίηση στον
αριθμό των εισαγωγών στα νοσοκομεία αλλά και η εμφανής κόπωση των πολιτών, που
έχει ως αποτέλεσμα την πλημμελή τήρηση
των μέτρων. Κάπως έτσι, η κυβέρνηση έθεσε επί τάπητος στην επιτροπή μια σειρά
προτάσεων προς συζήτηση, προκειμένου
οι πολίτες να πάρουν ανάσες και να βγουν
συντεταγμένα σε εξωτερικούς χώρους, τώρα που ο καιρός βελτιώνεται σημαντικά, εν
είδει κινήτρου, προκειμένου να τηρηθούν
καλύτερα τα ήδη υφιστάμενα μέτρα και
ταυτόχρονα να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης του ιού εντός των σπιτιών.
Κάπως έτσι, η αρχή γίνεται με το λιανεμπόριο, το οποίο θα ξεκινήσει την επαναλειτουργία του από την ερχόμενη Δευτέρα,
στις 5 του μήνα, με το sms στο 13032, για
τρεις ώρες, μία φορά τη μέρα, χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό και ραντεβού εντός καταστήματος, με έναν πελάτη ανά 25 τ.μ. Θα
επιτρέπεται τόσο το μοντέλο του click away
όσο και αυτό του click in shop για όσα καταστήματα το επιθυμούν, ενώ προς ώρας
εκτός λειτουργίας παραμένουν τα malls.

Διαδημοτικές μετακινήσεις
Παράλληλα, τέλος μπαίνει στον περιορισμό των διαδημοτικών μετακινήσεων που
αφορούσαν το sms «6» του 13033, για τη μη
χρήση οχήματος κατά την ατομική άσκηση.
Πρόκειται για ένα μέτρο που δεν «περπάτησε» ιδιαίτερα, ενώ έχει καταστρατηγηθεί
και στην πράξη, με την κυβέρνηση να επιδιώκει, αν κάποιος το θέλει, να μπορεί να
πάει μια βόλτα και εκτός του οικείου δήμου
του. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, πάντως, προειδοποίησε σαφώς ότι η μετακίνηση αυτή επιτρέπεται πιλοτικά και θα παρθεί πίσω, αν
παρατηρηθεί οξύς συνωστισμός.

Προσεκτικό restart
από το λιανεμπόριο
Όσο για την επαναλειτουργία των λυκείων, με όπλο τα self-tests που θα ξεκινήσουν να διανέμονται από το Σαββατοκύριακο και μετά στην αγορά για μαθητές και εκπαιδευτικούς, φαίνεται πως η αρχή θα γίνει
στις 12 Απριλίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και με δεδομένο ότι οι μαθητές τους
προηγούνται λόγω των Πανελλαδικών, που
θα λάβουν χώρα στα μέσα Ιουνίου. Αυτό,
βεβαίως, θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της
ερχόμενης εβδομάδας.
Το «σήμα» είχε δώσει από το μεσημέρι ο

Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τακτική
συνάντησή του με την Κατερίνα Σακελλαρόπουλου, όπου εμφανίστηκε μεν προβληματισμένος από τα επιδημιολογικά στοιχεία, αλλά αναγνώρισε και την κόπωση των
πολιτών. «Θα αναμένουμε σήμερα τις εισηγήσεις της Επιτροπής, οι οποίες θα λάβουν
υπόψη από τη μία τα επιδημιολογικά δεδομένα -τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά- και από την άλλη το γεγονός ότι
υπάρχει μια συσσωρευμένη κούραση του
κόσμου και πως τα μέτρα εκ των πραγμά-

των δεν τηρούνται πλήρως, κάτι το οποίο
συμβαίνει και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και θα κινηθούμε ανάλογα, αφού
ακούσουμε τους ειδικούς, όπως κάνουμε
πάντα», είπε ο κ. Μητσοτάκης. Από την
πλευρά της, η κυρία Σακελλαροπούλου
υπογράμμισε ότι είναι σημαντική η ανάγκη
των παιδιών και των νέων ανθρώπων να
επιστρέψουν στα σχολεία και τα πανεπιστήμιά τους. «Είναι ο φυσικός τους χώρος και
υφίστανται μεγάλο βάρος τόσο καιρό»,
προσέθεσε.

P
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Δεν θα γίνονται
rapid tests
στα φαρμακεία
Στην απόσυρση της διάταξης
σύμφωνα με την οποία επιτρεπόταν από τους φαρμακοποιούς να
διενεργούν rapid tests στα φαρμακεία προχώρησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης
Κοντοζαμάνης. Συγκεκριμένα,
με νομοτεχνική βελτίωση, που
κατέθεσε χθες στη Βουλή, ουσιαστικά επιτρέπει μεν την αγορά των tests εντός των φαρμακείων, αλλά όχι τη διεξαγωγή
τους εντός αυτών. «Τα ιδιωτικά
φαρμακεία δύνανται να διαθέτουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα
ταχέων ελέγχων αντιγόνων
SARSCoV-2 (rapid tests) για τη
διενέργεια ελέγχων νόσησης
από τον Covid-19 σε φυσικά πρόσωπα. (...) Με απόφαση του
υπουργού Υγείας, δύνανται να
εξειδικεύονται περαιτέρω τα
ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων
SARS-CoV-2 (rapid tests) που
διατίθενται μέσω φαρμακείων,
καθώς και να καθορίζεται κάθε
άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος», αναφέρει
πλέον η σχετική διάταξη που
υπήρχε στο κατεπείγον νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αλλαγή αποτελούσε αίτημα των φαρμακευτικών συλλόγων.

O κορονοϊός έσπασε
το άβατο στο Άγιον
Όρος με 30 κρούσματα

Ε

λαφρώς μειωμένα είναι τα κρούσματα του τελευταίου 24ώρου,
ωστόσο ο αριθμός τους εξακολουθεί να είναι μεγάλος και να προκαλεί έντονη ανησυχία στους λοιμωξιολόγους. Αξίζει να σημειωθεί πως χθες οι νεκροί ήταν περισσότεροι από κάθε άλλη μέρα φέτος, φτάνοντας τους 76! Πάντως, το τελευταίο 24ωρο σταμάτησε η αυξητική τάση
των διασωληνωμένων, η οποία υπήρχε εδώ
και πολλές ημέρες. Μάλιστα, χθες ήταν δύο
λιγότεροι σε σχέση με την Τρίτη. Η Αττική
εξακολουθεί να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, συγκεντρώνοντας για μία ακόμη
ημέρα -με διαφορά- τα περισσότερα κρούσματα.
Πιο συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά
επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
3.616. Οι νέοι θάνατοι από κορονοϊό είναι
76, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 8.093. Το 95,7%
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 739. Η
διάμεση ηλικία τους είναι τα 68 έτη. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 479. Ο μέσος
όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 431
ασθενείς.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα 1.706 από τα
συνολικά 3.616 κρούσματα καταγράφηκαν
στην Αττική. Το Κέντρο της Αθήνας έχει για
μία ακόμη ημέρα το μεγαλύτερο πρόβλημα,
με 434 κρούσματα, ενώ και ο Πειραιάς συνεχίζει να καταγράφει μεγάλο αριθμό
κρουσμάτων, με 273. Στον Δυτικό Τομέα
των Αθηνών καταγράφηκαν 269 κρούσματα
και 213 στην Ανατολική Αττική. Τέλος, στη

E
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Από πνευμονικό
οίδημα ο θάνατος
της 65χρονης μετά
τον εμβολιασμό

Θεσσαλονίκη βρέθηκαν 499 κρούσματα και
121 στην Αχαΐα.

Συναγερμός
Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία για τη ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού στη Χερσόνησο του Άθω προκαλεί η ανίχνευση τουλάχιστον 30 κρουσμάτων σε μοναχούς Ιερών
Μονών του Αγίου Όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής όλα τα περιστατικά
είναι διαχειρίσιμα, εκτός από ένα, το οποίο
έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν 62χρονο μοναχό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κρούσματα εντοπίστηκαν στις Ιερές Μονές Νέας
Σκήτης, Παντοκράτορος και Καρυών.
Την ίδια στιγμή, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)
έχουν εντοπιστεί 41 κρούσματα κορονοϊού
σε ασθενείς, συνοδούς και σε ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα,
από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα πέντε
εντοπίστηκαν σε γιατρούς, τα έξι σε νοσηλευτές, τα 19 σε ασθενείς και τα 11 σε συνοδούς στην Παθολογική Κλινική, στην Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας και τη Νευρολογική.

Οι νεκροί το τελευταίο
24ωρο ήταν περισσότεροι
από κάθε άλλη μέρα φέτος,
φτάνοντας τους 76!

Σε πνευμονικό οίδημα από ένα παλιό
έμφραγμα αποδίδεται ο θάνατος της
65χρονης που πέθανε το απόγευμα της
Τρίτης, μετά το εμβόλιο το οποίο έκανε στο
Κέντρο Υγείας στο Ίλιον. Ο θάνατος της γυναίκας αφότου είχε κάνει το εμβόλιο της
AstraZeneca προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Η γυναίκα εμβολιάστηκε και, αφού
κάθισε στο εμβολιαστικό κέντρο στο Ίλιον
το προβλεπόμενο διάστημα, έφυγε για το
σπίτι της. Βγαίνοντας, όμως, από το κέντρο
αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την
επαναφέρουν, έχασε τη ζωή της.
«Πρόκειται για μακροσκοπική εικόνα
παλαιού εμφράγματος του μυοκαρδίου
και πνευμονικού οιδήματος υπό περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο ιατροδικαστής Νίκος
Καλογρηάς, προσθέτοντας ότι αυτό που
βρέθηκε ήταν ένα παλαιό έμφραγμα και
ένα πνευμονικό οίδημα και τα υπόλοιπα
θα φανούν ιστολογικά.
Ο θάνατος της 65χρονης προκάλεσε έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα λόγω των έντονων συζητήσεων που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα για το εμβόλιο της AstraZeneca. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι χθες υπήρξαν πολλές ακυρώσεις
εμβολιασμών στο εμβολιαστικό κέντρο
στο Ίλιον. Ο Χρήστος Λιόσης, που έχει κατάστημα δίπλα από το κέντρο Υγείας, ήταν
αυτόπτης μάρτυρας της κατάρρευσης της
65χρονης και δήλωσε στο Open: «Καθόμουν έξω από το κατάστημα. Είδα την κυρία. Έκανε κάποια μέτρα και έκατσε σε
ένα παγκάκι πιο κάτω. Ύστερα από περίπου 20 λεπτά βγήκαν από το κέντρο και την
πήραν μέσα με ένα καροτσάκι. Υπήρξαν
γείτονες που έσπευσαν να τη βοηθήσουν
και ειδοποίησαν το Κέντρο Υγείας». Ο αυτόπτης μάρτυρας πρόσθεσε πως «η κυρία
είπε στους γείτονες ότι αισθάνθηκε ζάλη»
και, όταν άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της,
«οι γείτονες κάλεσαν το Κέντρο Υγείας».
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Έκτακτη κρατική επιχορήγηση στην Εκκλησία της Ελλάδος
Εφάπαξ επιχορήγηση θα καταβάλει το Δημόσιο στην
Εκκλησία της Ελλάδος, προκειμένου να αντιμετωπίσει
ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και να καταστεί δυνατό να συνεχίσει το φιλανθρωπικό της έργο. Η σχετική τροπολογία, που υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών και Παιδείας,
Χρήστος Σταϊκούρας και Νίκη Κεραμέως, συμπεριελήφθη
στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.
Σε αυτήν επισημαίνεται πως το Δημόσιο δύναται να καταβάλει έκτακτη επιχορήγηση προς την Εκκλησία της Ελ-

λάδος, την Εκκλησίας της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις
Δωδεκανήσου, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα, τα Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα που διαθέτουν άδειες οίκου ευγηρίας και τις Θρησκευτικές Κοινότητες οι οποίες διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου, για να αντιμετωπίσουν τις
έκτακτες ανάγκες τους λόγω της εμφάνισης και της διάδοσης του κορονοϊού και να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό τους έργο.
Το ύψος της επιχορήγησης, τα κριτήρια και οι προϋπο-

θέσεις ανά δικαιούχο, η διαδικασία υποβολής σχετικής
αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και τα δικαιολογητικά, ο
τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων θα καθοριστούν με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας. Στην τροπολογία αναφέρεται,
ακόμα, ότι η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο. Τέλος, με την ίδια τροπολογία παρατείνεται κατά ένα έτος η κατ’ εξαίρεση πρόσληψη
ιεροδιδασκάλων για της τρεις μουφτείες της Θράκης.

Την ερχόμενη
εβδομάδα,
οι αποφάσεις
για τα σχολεία

Τ

ην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να «κλειδώσει» η ημερομηνία της επαναλειτουργίας
των λυκείων -ίσως και των γυμνασίων-, με προοπτική την έναρξη ορισμένων τάξεων στις 12 Απριλίου. Βασική
προϋπόθεση, σύμφωνα με την εισήγηση
των επιδημιολόγων, θα είναι η χρήση
self-tests. Η ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας είχε ζητήσει το ταυτόχρονο
άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων με υποχρεωτικά self-tests, ωστόσο στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής υπήρξε
διχογνωμία ανάμεσα στους ειδικούς
σχετικά με την πρόταση αυτή, λόγω του
μεγάλου αριθμού κρουσμάτων που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες.
Από την Εύη Πανταζοπούλου

Υπενθυμίζεται ότι, με διάταξη του
υπουργείου Παιδείας, καθίσταται υποχρεωτικός ο διαγνωστικός έλεγχος για
Covid-19, προκειμένου να συμμετέχουν
στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθητές
άνω των 12 ετών και εκπαιδευτικοί. Πιο
συγκεκριμένα, οι μαθητές θα πρέπει να
υποβάλλονται σε self-test, το οποίο θα
προμηθεύονται δωρεάν, κάθε εβδομάδα, και ιθα προσέρχονται στα σχολεία

τους προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους ή δική τους, εφόσον
είναι ενήλικες.

Παράταση του έτους
Το υπουργείο, πάντως, έκρινε αναγκαία την παράταση του σχολικού έτους
για δύο εβδομάδες, έως τα τέλη Ιουνίου,
όπως ανακοίνωσε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, ώστε να ολοκληρωθεί η διδασκαλία της εξεταστέας ύλης.
Στόχος είναι, όπως επεσήμανε η κυρία
Μακρή, να πραγματοποιηθούν κανονικά
οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, η εξεταστέα
ύλη των οποίων έχει ήδη περικοπεί κατά
30%, ενώ αναμένεται να υπάρξει μείωση
και στην ύλη των υπόλοιπων τάξεων για
τις προαγωγικές εξετάσεις.
Αύριο, εν τω μεταξύ, θα σταλούν στους
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και
της Δευτεροβάθμιας, οι οποίοι έχουν
δηλώσει ότι επιθυμούν να εμβολιαστούν
με αδιάθετες δόσεις, τα πρώτα sms για
να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα. Σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας διευκρινίζεται ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να
υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί συλλέγονται αποκλειστικά στη
σχολική μονάδα όπου υπηρετούν, ενώ

υπενθυμίζεται ότι οι λίστες των δικαιούχων θα καταρτιστούν με κριτήριο την
ημερομηνία γέννησης, κατά φθίνουσα
σειρά ηλικίας.

Πρακτική άσκηση
Εξάλλου, λύση στο πρόβλημα της πρακτικής άσκησης των επί πτυχίω φοιτητών, που έχει ανασταλεί εδώ και έναν
χρόνο, δίνει το υπουργείο Παιδείας με
απόφαση του υφυπουργού Άγγελου Συρίγου. Όπως επισημαίνεται, «εάν η πρακτική άσκηση φοιτητών των Προγραμμάτων Σπουδών πρώτου και δεύτερου
κύκλου των ΑΕΙ έχει αρχίσει πριν από τις
7/11/2020 και η διεξαγωγή αυτής ανεστάλη και εφόσον ο υπολειπόμενος χρό-

νος ολοκλήρωσής της είναι μικρότερος ή
ίσος του 25% της συνολικής χρονικής
διάρκειας που προβλέπεται στο ισχύον
Πρόγραμμα Σπουδών, δύναται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του οικείου Τμήματος να θεωρηθεί περαιωθείσα». Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει η πρακτική άσκηση εξ
αποστάσεως, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας
είχε ζητήσει το ταυτόχρονο
άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων
με υποχρεωτικά self-tests
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Νέα δίωξη για βιασμό
κατά του Λιγνάδη
Για ακόμα έναν βιασμό απαγγέλθηκε
κατηγορία στον ήδη προφυλακισμένο
στις Φυλακές της Τρίπολης Δημήτρη
Λιγνάδη. Τη νέα δίωξη άσκησε χθες η
Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας,
ύστερα από την τρίτη κατά σειρά μήνυση που κατέθεσε ένας ενήλικος άνδρας σε βάρος του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου,
υποστηρίζοντας σε αυτήν ότι βιάσθηκε
από τον κατηγορούμενο μέσα στο διαμέρισμά του, το 2018.

Της μήνυσης ακολούθησε προανακριτική έρευνα υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας και ενώ ο σκηνοθέτης είχε
κριθεί ήδη προσωρινά κρατούμενος
για βιασμό κατά συρροή.
Μάλιστα, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης ο Δημήτρης Λιγνάδης
κλήθηκε για να δώσει εξηγήσεις μέσα
από τις Φυλακές της Τρίπολης αναφορικά με όσα του καταλογίζει ο παρών
μηνυτής. Όχι μόνο αρνείται τον βιασμό,
αλλά και τη γνωριμία του με το φερόμενο ως θύμα και ζητά την κατ’ αντιπαράσταση εξέτασή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις εξηγήσεις του κάνει
λόγο για κατασκευασμένες μαρτυρίες,
εμπλέκοντας σε αυτές τον πρόεδρο του
ΣΕΗ Σπύρο Μπιμπίλα. Η νέα δικογραφία η οποία σχηματίστηκε σε βάρος
του μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης διαβιβάζεται στη 19η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται στο σύνολο της
υπόθεσης Λιγνάδη και αναμένεται να
καλέσει σε συμπληρωματική απολογία
τον κατηγορούμενο. Ωστόσο, στα χέρια
της η ανακρίτρια φέρεται να έχει και
άλλη καταγγελία σε βάρος του σκηνοθέτη για σεξουαλικής φύσεως κακοποίηση, η οποία και αξιολογείται.
Υπενθυμίζεται ότι ο τρίτος μηνυτής καταγγέλλει τον Δημήτρη Λιγνάδη ότι τον
βίασε το 2018 μέσα στο διαμέρισμά του,
αφού προηγουμένως του έριξε ναρκωτική ουσία στο ποτό του, με αποτέλεσμα
να σωριαστεί λιπόθυμος στον καναπέ.
ΜΑΡIΑ ΔHΜΑ

Προφυλακίστηκε
ο τραυματιοφορέας
του «Αγία Σοφία»

Σ

τη φυλακή οδηγήθηκε, μετά
την απολογία του στον ανακριτή, ο 61χρονος τραυματιοφορέας του Νοσοκομείου Παίδων
«Αγία Σοφία», για αδικήματα σε βαθμό
κακουργήματος, που αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών μέσα στο νοσοκομείο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να τέλεσε τις αποτρόπαιες πράξεις του την ώρα που το ένα παιδί βρισκόταν σε κατάσταση αναισθησίας
λόγω χειρουργικής επέμβασης και το άλλο είχε υποβληθεί σε διασωλήνωση…
Από τη Μαρία Δήμα
Ειδικότερα, εναντίον του ασκήθηκε
δίωξη για τα αδικήματα της αποπλάνησης ανηλίκου κατά συρροή, της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου κατά συρροή και της κατάχρησης ανίκανου προς
αντίσταση σε γενετήσια πράξη. Ακόμη, ο
κατηγορούμενος βαρύνεται και με το
πλημμέλημα της παράβασης του νόμου
περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες,
ο 61χρονος, που είναι πατέρας δύο παιδιών και συνελήφθη από αστυνομικούς
στο σπίτι του στους Αμπελοκήπους, αρνήθηκε, απολογούμενος, τις κατηγορίες
που του έχουν αποδοθεί, κάνοντας λόγο

για παρεξήγηση, ενώ υποστήριξε πως
δεν είχε δώσει όλα αυτά τα χρόνια ποτέ
δικαιώματα στη δουλειά του.
Ωστόσο, σε βάρος του υπάρχουν ιδιαίτερα επιβαρυντικές καταθέσεις στελεχών του νοσοκομείου, που φέρονται να
επιβεβαιώνουν ότι ο κατηγορούμενος
είχε προβεί σε ασελγείς πράξεις κατά
των δύο κοριτσιών, ηλικίας 7 και 9 χρόνων, και μάλιστα την ώρα που αντιμετώπιζαν σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα. Οι καταθέσεις που δόθηκαν στις Αρχές προέρχονται κατά βάση από γιατρούς και εργαζομένους του νοσοκομείου και από αυτές φέρεται να προκύπτει
πως ο 61χρονος είχε προβεί σε θωπείες
στο πρώτο παιδί και σε γενετήσιες πράξεις στο δεύτερο. Ο ρόλος του ήταν μόνο
η μεταφορά των εξεταζόμενων στον χώρο της εξέτασης και η κράτησή τους από
τους αστραγάλους στην περίπτωση που
έκαναν σπασπωδικές - ανακλαστικές κινήσεις, οι οποίες θα επηρέαζαν την εξέταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την
υπόθεση είχε διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) και ο 61χρονος
έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.
Ιδιαίτερη αίσθηση, πάντως, προκαλεί
το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος φέρε-

ται να έδρασε την ώρα που τα δύο κοριτσάκια θα υποβάλλονταν σε καθετηριασμό καρδιάς και βρίσκονταν στο χειρουργείο, ενώ ήδη είχαν υποστεί ολική
νάρκωση, καθώς έπρεπε τάχιστα να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα που
τους είχε παρουσιαστεί.
Μάλιστα, εκτός από τους τρεις γιατρούς, ως μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε και μια νοσηλεύτρια, αφού ήταν εκείνη η οποία διέκρινε πρώτη την κηλίδα αίματος στο εσώρουχο της 7χρονης. Αυτό
που κίνησε, όμως, αμέσως τις υποψίες
γύρω από το πρόσωπό του ήταν ότι η
αναισθησιολόγος είχε προλάβει να δει
αίμα και στο δάκτυλο του δεξιού χεριού
του τραυματιοφορέα, ο οποίος φορούσε
χειρουργικά γάντια.

Οδηγείται στη φυλακή
για αδικήματα σε βαθμό
κακουργήματος, που αφορούν
σε σεξουαλική κακοποίηση
ανήλικων κοριτσιών
μέσα στο νοσοκομείο

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΝΟΤIΟΥ ΑΙΓΑIΟΥ

Σκρέκας σε Χατζημάρκο: «Θα διορθώσουμε
τα σφάλματα των δασικών χαρτών»
O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, αναφερόμενος στο μέγα θέμα των δασικών χαρτών, δήλωσε ότι «ξέρουμε τα σφάλματα και είμαστε αποφασισμένοι να τα διορθώσουμε». Τη βαρυσήμαντη αυτή δήλωση έκανε ο κ. Σκρέκας σε τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν, επίσης, ο υφυπουργός Γιώργος Αμυράς, ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Ευάγγελος Γκουντούφας, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο
περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και η συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη.

ΚΑΡΔIΤΣΑ

Παραιτήθηκε η αντιδήμαρχος
Τελικά οι καταγγελίες ότι «κρατούσε
στο σπίτι της, στο
ορεινό χωριό Καροπλέσι, τρόφιμα και
άλλα είδη οικιακής
χρήσης», τα οποία είχαν προσφέρει στον
δήμο ιδιώτες και επιχειρήσεις για τους
πλημμυροπαθείς του «Ιανού», οδήγησαν την αντιδήμαρχο
Κοινωνικής Πολιτικής Ουρανία Σούφλα σε παραίτηση. Οι
αστυνομικοί έπειτα από έρευνα κατέγραψαν στο σπίτι της καταγγελλομένης δοχεία με λάδι, πακέτα με αλεύρι, μακαρόνια,
κονσέρβες κ.λπ. Ο δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος έκανε δεκτή
την παραίτηση της αντιδημάρχου, δηλώνοντας ότι «η δημοτική
Αρχή πορεύεται με πυξίδα τη νομιμότητα, την απόλυτη διαφάνεια και δεν έχει τίποτα να κρύψει ή να φοβηθεί».

ΒΟHΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠIΤΙ

Σύμβαση 60 εκατ. ευρώ για το 2021
Υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε η προγραμματική σύμβαση
μεταξύ υπουργείου Εσωτερικών και Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Ανάπτυξης - Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. για το
πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Κατόπιν τούτου, εξασφαλίζεται η οικονομική και τεχνική αρωγή προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ήδη έχουν υλοποιήσει συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
2021 μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων
των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης
4Κ/2020, στην περίπτωση που ο διορισμός αυτός λάβει χώρα
πριν από τις 31/12/2021. Διαφορετικά, η διάρκεια της προγραμματικής ορίζεται μέχρι τις 31/12/2021. Το συνολικό ποσό τής εν λόγω χρηματοδότησης του ΥΠ.ΕΣ. ανέρχεται στα 60
εκατ. ευρώ.

!

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚHΣ ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ
ΔHΜΟΣ ΦΥΛHΣ

Πιστοποιητικά
διαχειριστικής
επάρκειας στην
Αναπτυξιακή Εταιρεία

Με σταθερά βήματα βαδίζει η Αναπτυξιακή
Εταιρεία του Δήμου Φυλής (ΑΕΔΗΦ). Σημαντική επιτυχία αποτελεί η πιστοποίησή της,
δηλαδή η επίσημη αναγνώριση της ικανότητάς της να φέρει σε πέρας τους καταστατικούς σκοπούς της. «Η διαχειριστική επάρκεια της Αναπτυξιακής του Δήμου Φυλής
αποτελεί προϋπόθεση για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας, αφού δίνει στους εταίρους της τη δυνατότητα να γνωρίζουν την
αξιοπιστία της και το υψηλό επίπεδο των
υπηρεσιών που παρέχει. Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα τον αντιπρόεδρο Βασίλη Γεωργιάδη και τον διευθύνοντα
σύμβουλο Σταμάτη Πουλή για τη βοήθειά
τους. Πιστεύουν στο όραμα της Αναπτυξιακής και για αυτό είμαι βέβαιος για την πετυχημένη πορεία της», τόνισε σχετικά ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Προγράμματα κατάρτισης
για 445 ανέργους
Υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής παρέχει σε 445
ανέργους και εργαζομένους της Πέλλας, της Πιερίας και των
Σερρών η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως τόνισε ο
περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, «αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, επιχειρούμε να δώσουμε διέξοδο σε εκατοντάδες συμπολίτες μας, βελτιώνοντας τα εργασιακά προσόντα
τους, ώστε να διεκδικήσουν με αξιώσεις μια θέση στην αγορά
εργασίας». Στόχοι της Περιφερειακής Αρχής είναι ο περιορισμός της ανεργίας και ταυτόχρονα η βελτίωση των δεξιοτήτων.

ΔHΜΟΣ ΑΓΡΙΝIΟΥ

Έργα ύψους 1,2 εκατ. ευρώ
για αθλητικές υποδομές
Παρεμβάσεις στις αθλητικές υποδομές και τα γήπεδα του
Αγρινίου ξεκινά η δημοτική Αρχή. Πρόκειται για έργα προϋπολογισμού ύψους 1.200.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενα από το
Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Προβλέπονται η ανακατασκευή
του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο ΔΑΚ Αγρινίου και
η τοποθέτηση ιστών φωτισμού με προβολείς LED για τα γήπεδα Αγίου Ιωάννη Ρηγανά και Παπαδατών.

Πρωτοβουλία δημιουργίας
Φεστιβάλ Θεάτρου Ιονίων Νήσων
Πρωτοβουλία για να «αναδείξει την
ιστορία του επτανησιακού θεάτρου, την
παρακαταθήκη και την επιρροή του στο
ελληνικό θέατρο» αναλαμβάνει η περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο υπερψήφισε σχετική πρόταση. Το φεστιβάλ θα
γίνεται εκ περιτροπής στα νησιά που διαθέτουν τους κατάλληλους
χώρους, θα είναι ανοικτό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα
συνάπτει συνεργασίες με ομίλους αποδήμων αλλά και ερασιτεχνικούς συλλόγους και σχολές θεάτρου από διάφορες χώρες.

19

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

POLITICAL

ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ανάμεσα σε ποιους δημάρχους της Αττικής αναζωπυρώνεται η κόντρα που έχουν
στήσει εδώ και αρκετά χρόνια; Ο βασικός λόγος της
σύγκρουσης έχει να κάνει
με μεγάλο έργο και τα οφέλη που διεκδικεί ο καθένας
τους για τον δήμο του, αλλά
τώρα η αφορμή για να «φάνε και πάλι τα μουστάκια
τους» φαίνεται να είναι ένα
ρέμα που, ατυχώς, περνά
και από τους δύο δήμους,
με τις παρεμβάσεις του
ενός να προκαλούν πολλά
νεύρα στον άλλο…

Τα χρονοδιαγράμματα
του Ταμείου Ανάκαμψης

Με στόχο να μη χαθούν χρήματα που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δήμοι
για έργα υποδομών, η ΚΕΔΕ έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία ενημέρωσης
όλων των δήμων της χώρας για τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα αφορούν στις αναπλάσεις
αλλά και στα έργα που θα μεταλλάξουν
τις πόλεις σε κλιματικά και ενεργειακά
ουδέτερες. Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου μιλώντας στη διαδικτυακή ημερίδα που οργάνωσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Patras με θέμα «Χρηματοδοτήσεις για
κλιματικά ουδέτερες πόλεις με έξυπνες εφαρμογές», η Ένωση προσπαθεί
να συμβάλει ώστε να γίνει προτεραιοποίηση των έργων και να μην παρουσιαστούν αλληλεπικαλύψεις, ώστε όλοι
οι δήμοι να μην αφήσουν ούτε ένα ευρώ να πάει χαμένο από το σημαντικό
αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Μέχρι τον Ιούνιο η «διευρυμένη»
Δημοτική Αστυνομία

Τ

ο αίτημα των δημάρχων για προσλήψεις προσωπικού, ώστε να ενισχύσουν
τη Δημοτική Αστυνομία, που ήδη επανάφεραν, ή να δημιουργήσουν καινούργια,
δεν έχει ακόμα εισακουστεί από το υπουργείο
Εσωτερικών, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η αναγκαιότητά της. Ιδιαίτερα τώρα που
έχει ανατεθεί στους δήμους και ένα μεγάλο
μέρος των ελέγχων για την τήρηση των μέτρων κατά της πανδημίας, δεν θα μπορούσε
παρά να βρεθεί μια λύση, έστω και προσωρινή. Έτσι, κρίθηκε αναγκαία από το υπουργείο
Εσωτερικών η παράταση της δυνατότητας που
έχει δοθεί στις δημοτικές Αρχές να «βαφτίζουν» δημοτικούς αστυνομικούς υπαλλήλους
άλλων υπηρεσιών προκειμένου να καλύψουν
τις ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω της
πανδημίας και αφού δεν έχουν δυνατότητα
προσλήψεων. Έτσι στο πολυνομοσχέδιο, που

ψηφίζεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος
στη Βουλή, συμπεριλήφθηκε άρθρο με το
οποίο παρατείνεται η ισχύς προηγούμενης
ρύθμισης για την άσκηση αρμοδιοτήτων της
Δημοτικής Αστυνομίας από διοικητικούς δημοτικούς υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι σε δήμους στους οποίους δεν
υφίσταται Δημοτική Αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί, με απόφαση του
δημάρχου και για όσο διάστημα ισχύουν τα
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορονοϊού και, πάντως, όχι πέρα από τις
30/6/2021, μπορούν να ορίζονται διοικητικοί
υπάλληλοι, οι οποίοι θα ασκούν αποκλειστικά
τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας
ως αρμόδιας αρχής ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των μέτρων για την αποτροπή της
πανδημίας.

Σβήνει τις μουτζούρες ο Δήμος Αθηναίων
Με μεγάλη ένταση συνεχίζει ο Δήμος Αθηναίων τη μάχη ενάντια στη
μουτζούρα, με την οποία
έχουν επικαλυφθεί κτίσματα και άλλοι χώροι
της πρωτεύουσας. Μάλιστα, αφού η δουλειά
ολοκληρώθηκε στα Αναφιώτικα, την Ερμού, τη
Σταδίου, την Πατησίων
και δεκάδες άλλα σημεία της Αθήνας, που
καθαρίστηκαν με τη χρήση 800 λίτρων ειδικού υγρού και 28 τόνων νερού(!), η εκστρατεία πέρασε
στην επόμενη φάση και απλώνεται σε όλες τις γειτονιές. Η νέα στρατηγική που ακολουθείται από
τον Δήμο Αθηναίων έχει τρεις βασικούς άξονες: τον καθαρισμό της μουτζούρας, την επικάλυψη
των σημείων με ειδικό αντιγκράφιτι υλικό που κάνει πιο εύκολο τον καθαρισμό στο μέλλον αλλά
και τη διάθεση χώρων στην πρωτεύουσα για να εδραιωθεί η κουλτούρα του καλλιτεχνικού γκράφιτι. Όπως ξεκαθαρίζει ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, «λέμε “φτάνει” και προσπαθούμε να
το κάνουμε πράξη σε όλη την Αθήνα».

Φτιάχνουν
τα σεισμόπληκτα
Πιστοποίησαν την πολύ καλή συνεργασία που έχουν αναπτύξει ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο δήμαρχος Ηρακλείου
Αττικής Νίκος Μπάμπαλος με ένα
ακόμα πολύ χρήσιμο έργο που θα
γίνει στην πόλη με την αρωγή της
περιφέρειας. Αυτό προκύπτει από
την υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ, για την αποκατάσταση σεισμόπληκτων σχολείων
στον δήμο, που είχαν πληγεί με τον
σεισμό της 19ης Ιουλίου. Σκοπός του
έργου είναι η αποκατάσταση βλαβών στο 4ο και 5ο Δημοτικό, καθώς
και στο 1ο Γυμνάσιο. Πτέρυγες των
συγκεκριμένων μονάδων κρίθηκαν
ακατάλληλες μετά τον σεισμό, με
συνέπεια τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε λυόμενες αίθουσες.

Επιτέλους,
υπογειοποίηση
Πανηγυρίζει ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος, καθώς βλέπει
ότι ένα έργο που το διεκδικούσε από
τις προηγούμενες θητείες που ήταν
δήμαρχος έφτασε η ώρα να υλοποιηθεί… Ο λόγος για την υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχονται
από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, που
εντάχθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Ο δήμαρχος ζητούσε εδώ
και δεκαετίες να απομακρυνθούν από
την κατοικημένη περιοχή οι αντιαισθητικοί πυλώνες, φωνάζοντας ότι
είναι πιθανό να είναι «ένοχοι» για
παιδική λευχαιμία και άλλες σοβαρές
επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών
και τώρα φαίνεται ότι θα δει την πόλη
του να απαλλάσσεται από αυτούς.
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ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγει και πάλι ο φάκελος της υπόθεσης Marfin
Από την Εισαγγελία Αθηνών διατάχθηκε προκαταρκτική διερεύνηση αδικημάτων για την υπόθεση της Marfin, κατόπιν νέων
στοιχείων που προσκομίσθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ., όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η διερεύνηση ανατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής. Με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση, ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με
ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφει: «Ο φάκε-

λος της υπόθεσης Marfin ανοίγει πάλι… ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ». Σύμφωνα
με πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις για δύο άτομα, μετά τη νέα
εξέταση του ήδη υπάρχοντος βιντεοληπτικού υλικού. Τα νέα πρόσωπα που φέρνει στο φως η έρευνα αντιμετωπίζουν κατηγορίες
για τρία κακουργήματα, ανάμεσά τους και η ανθρωποκτονία.
Ήταν 5 Μαΐου 2010, όταν συνέβησαν τα θλιβερά γεγονότα στην
Τράπεζα Marfin, στην οδό Σταδίου, όπου έχασαν τη ζωή τους, από
εμπρησμό, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας και ένα αγέννητο παι-

δί. Κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά των οικονομικών μέτρων,
ομάδα αγνώστων έριξε βόμβες Μολότοφ στην τράπεζα, ενώ βρίσκονταν μέσα σε αυτήν περίπου 25-30 εργαζόμενοι. Οι περισσότεροι κατόρθωσαν να διαφύγουν. Πέντε άτομα διέσωσε η Πυροσβεστική. Όμως, τρεις άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία λόγω των
τοξικών αναθυμιάσεων και του πυκνού καπνού. Θύματα οι Αγγελική Παπαθανασοπούλου (32 ετών, έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης (36 ετών) και η Παρασκευή Ζούλια (35 ετών).

«Εξωτικές» διατροφικές...βόμβες
Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Τ

ο πτερύγιο του καρχαρία αποτελεί
σε πολλά εστιατόρια έναν πεντανόστιμο μεζέ που κοστίζει έως και 600
ευρώ το κιλό, ενώ οι φωλίδες του
παγκολίνου, βασικό συστατικό της παραδοσιακής κινεζικής Ιατρικής, πωλούνται έως
και 500 δολάρια το κιλό. Αιτία; Η ξέφρενη εμπορευματοποίηση ζώων-δυνάμει φορέων
ζωονόσων, που μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν τροφή μόνο για συγκεκριμένους πολιτισμούς, με αποτέλεσμα να ξεσπούν επιδημίες
από την κατανάλωση αλλά και τα ίδια να οδηγούνται σε εξαφάνιση.
Αυτές και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην εργασία δέκα
τεταρτοετών φοιτητών του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τον επίκαιρο και
ευρηματικό τίτλο «Θα το φας και θα σε φάει:
Από τη διατροφική παράδοση στις επιδημίες», η οποία θα παρουσιαστεί σήμερα διαδικτυακά.
«Στην ουσία, κάθε φοιτητής ανέλαβε να
μελετήσει ένα είδος ζώου που για κάποιον
λόγο καταναλώνεται πλέον σε μεγάλο βαθμό
και μπορεί να συνδυαστεί με την εμφάνιση
νόσων ή με την εξαφάνισή του. Ζώα όπως ο
παγκολίνος, οι νυχτερίδες και οι σιβέτες»,
εξηγεί στην «Political» ο Ταξιάρχης Δανέλης,
μέλος της ομάδας που εκπόνησε την εργασία, ενώ η συμφοιτήτριά του Ελένη Κωνσταντινίδου συμπληρώνει: «Η συλλογή των
ερευνητικών δεδομένων έγινε στα πλαίσια
του μαθήματος της Πολιτισμικής Οικολογίας
με διδάσκουσα τη δρα Καλλιόπη Στάρα, με
αφορμή την πανδημία που βιώνουμε σήμερα
και τον παγκολίνο, από τον οποίο θεωρείται
ότι ξεκίνησε. Προσπαθήσαμε να επιλέξουμε
ζώα χαρακτηριστικά για συγκεκριμένους
πολιτισμούς, τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι
φορείς παθογόνων οργανισμών».
Στην εργασία περιγράφονται δύο ειδών

κίνδυνοι: ο κίνδυνος μιας επιδημίας ή πανδημίας από την -πολύ μεγάλη πλέον- κατανάλωση ζώων που είναι δυνάμει φορείς ιών,
όπως οι νυχτερίδες, ο παγκολίνος, οι σιβέτες
και οι καμήλες, καθώς και ο κίνδυνος εξαφάνισης ενός είδους και πάλι από την κατανάλωσή τους, όπως ο λεμούριος, οι καρχαρίες, ο γύπας, οι θαλασσοψιττακοί και οι
κάμπιες Mopain. Και μπορεί σε κάποιον να
φαντάζει αδιανόητο, ωστόσο οι κάμπιες
Mopain στις αφρικανικές χώρες ανέκαθεν
θεωρούνταν κορυφαία πηγή πρωτεΐνης. Αντιστοίχως, οι (ακατέργαστες) φωλίδες του
παγκολίνου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παραδοσιακής κινεζικής Ιατρικής,
καθώς είτε αλέθονται σε σκόνη είτε χρησιμοποιούνται σε πατενταρισμένα φάρμακα.
«Ο παγκολίνος είναι το Νο1 ζώο της άγριας
φύσης που διακινείται, εμπορεύεται και κα-

ταναλώνεται παράνομα. Το πρόβλημα δεν
ξεκινάει από τον κορονοϊό και από την έξαρση μιας πανδημίας, αλλά είναι βαθιά οικολογικό. Θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα για
την ανάγκη στροφής στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας. Δεν θέλουμε να
κουνήσουμε το δάχτυλο σε κανέναν. Δεν είναι το πρόβλημα η παράδοση, το πρόβλημα
είναι όταν γίνεται τάση και μόδα σε παγκόσμιο επίπεδο», σημειώνει η Ελένη Κωνσταντινίδου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ταξιάρχης Δανέλης τονίζει ότι «η πανδημία θα τερματιστεί με τα ,εμβόλια αλλά η εμφάνιση
ζωονόσων θα φέρνει συνεχώς στο προσκήνιο νέες πανδημίες, καθώς πρόκειται για ένα
αμιγώς οικολογικό πρόβλημα».
Ένα από τα βασικά εμπόδια στην κατεύθυνση αυτή είναι, εκτός από την παράνομη
θήρευση και αλίευση, η έλλειψη νομοθε-

σίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, αν και από
το 1988 έχει θεσπιστεί νόμος για την απαγόρευση της κατανάλωσης ειδών άγριας
ζωής, το κυνήγι του παγκολίνου εξακολουθεί να υφίσταται, καθώς άλλοι νόμοι επιτρέπουν τη χρήση του κρέατος και των φωλίδων του. «Υπάρχουν πολλά παραθυράκια
στους νόμους. Επίσης, πολλοί νόμοι αναιρούν κάποιους άλλους. Φανταστείτε ότι το
κρέας του παγκολίνου πωλείται αδρά σε φινετσάτα εστιατόρια χωρίς να αναγράφεται
στους καταλόγους, αλλά όλοι ξέρουν ότι
τρώνε παγκολίνο», καταλήγει η Ελένη Κωνσταντινίδου.

Μιλούν στην «Political» μέλη
της ομάδας φοιτητών
του Τμήματος Βιολογικών
Εφαρμογών και Τεχνολογιών
του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, που εκπόνησαν
εργασία για τον κίνδυνο
πανδημίας στις... κουζίνες
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«Καμπάνα» για το πάρτι με τους 52 φοιτητές

Φ

υλάκιση 6 μηνών και 10 ημερών με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Θεσσαλονίκης σε 21χρονη φοιτήτρια από την
Ισπανία για τη διοργάνωση κορονοπάρτι με 52 συμμετέχοντες, όλοι τους φοιτητές που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Η νεαρή
στο δικαστήριο δήλωσε ότι δεν γνώριζε την αυστηρότητα των μέτρων για την πανδημία.
Το πάρτι οργανώθηκε σε ισόγειο ιδιωτικό χώρο, ο
οποίος φιλοξενεί εκδηλώσεις φοιτητών των προγραμμάτων ανταλλαγής. «Ο ιδιοκτήτης του χώρου δεν μου
είπε ότι απαγορεύεται», ανέφερε στο δικαστήριο κατά
την απολογία της η 21χρονη.
Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα, όταν η Αστυνο-

μία δέχτηκε κλήση από γείτονες για διατάραξη. Όταν
έφτασαν στον ισόγειο χώρο, διαπίστωσαν ότι είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες νεαροί και νεαρές. Οι αστυνομικοί
ζήτησαν από τους φοιτητές να ανοίξουν την πόρτα. Στην
αρχή εκείνοι αρνήθηκαν, στη συνέχεια, όμως, έγινε
έλεγχος. Επιβλήθηκαν 52 πρόστιμα των 300 ευρώ, ενώ
στη νεαρή το ποσό των 3.000 ευρώ ως διοργανώτρια. Οι
52 φοιτητές κατάγονται από την Ισπανία, τη Γαλλία, την
Ιταλία και την Ολλανδία.
Η 21χρονη συνελήφθη από τους αστυνομικούς και
κατηγορήθηκε για παραβίαση των διατάξεων περί μετάδοσης ασθενειών και διατάραξης κοινής ησυχίας.
«Στην πόλη όπου ζω δεν εφαρμόζονται τόσο αυστηρά
μέτρα», ανέφερε στο δικαστήριο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινός καφές
Καλαφάτη - Καράογλου

Θλίψη για τον χαμό
του Παναγιώτη Νεστορίδη

Πρωινό καφέ απόλαυσαν στο
διοικητήριο οι Σταύρος Καλαφάτης και Θεόδωρος Καράογλου. Ο τέως υφυπουργός
Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης) επισκέφτηκε στο γραφείο του τον νυν κάτοχο του
χαρτοφυλακίου, με τη συζήτηση να κινείται γύρω από τα
Mega Projects που υλοποιεί το
ΥΜΑΘ (Thess INTEC και Ανάπλαση ΔΕΘ) και τα οποία προχωρούν βάσει του αρχικού
προγραμματισμού και σχεδιασμού και εντός των σχετικών
χρονοδιαγραμμάτων.

Με βαθιά οδύνη η ΕΣΗΕΑ και η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης
(ΕΣΗΕΜ-Θ) αποχαιρετούν ένα από τα
πιο οικεία πρόσωπα, τον Παναγιώτη
Νεστορίδη, ο οποίος έφυγε από τη
ζωή σε ηλικία 56 ετών
έπειτα από γενναία
μάχη με τον καρκίνο. Ο Παναγιώτης
Νεστορίδης εργάστηκε σε μέσα ενημέρωσης της Καβάλας, στις
εφημερίδες «Ριζοσπάστης», «Πρώτη», «Αγγελιοφόρος», «Έθνος» και
στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Διετέλεσε πρόεδρος της ΔΕΠΘΕ του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα δημοτικά
ΜΜΕ, μέλος των διοικήσεων της ΕΣΗΕΜ-Θ και της ΠΟΕΣΥ και τα τελευταία
χρόνια αντιπρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ.
Στις εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής Καβάλας με τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Αναμνηστική
φωτογραφία
Με φόντο μια πανέμορφη ταπισερί, που κοσμεί το εσωτερικό του
Κοινοβουλίου, επέλεξαν να φωτογραφηθούν οι Σάββας Χιονίδης
και Νικήτας Κακλαμάνης. Ο «γαλάζιος» βουλευτής Πιερίας έχει
αναπτύξει φιλική σχέση με τον α’
αντιπρόεδρο της Βουλής και για
τον λόγο αυτό η συγκεκριμένη
φωτογραφία θα κρατηθεί ως αναμνηστική.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ενίσχυση των ειδικών
σχολείων ζητά η Ευθυμίου
Ερώτηση ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο
λήψης πρόσθετων μέτρων για την πιο ασφαλή
και εύρυθμη λειτουργία των ειδικών σχολείων κατέθεσε στη Βουλή η Άννα Ευθυμίου. Η
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης ρωτά την υπουργό Παιδείας αν προτίθεται να επανεξετάσει τα
μέτρα προστασίας για τους μαθητές των ειδικών σχολείων, όπως και την αύξηση των μέσων μετακίνησης των μαθητών ειδικών σχολείων. Επίσης, ρωτά αν είναι στις προτεραιότητες του υπουργείου η μετακίνηση επιπλέον ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στα ειδικά
σχολεία.

Η Π. Ιωάννου
νέα σύμβουλος
στην Καλαμαριά
Νέα δημοτική σύμβουλος θα
κάθεται στα έδρανα του Δήμου
Καλαμαριάς μετά την παραίτηση
του επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργούμε το μέλλον - Καλαμαριά Αλλιώς» Δημήτρη Αρκούδη. Πρόκειται για την Πολύμνια Ιωάννου, η οποία έδωσε πολιτικό όρκο στο γραφείο
του δημάρχου Γιάννη Δαρδαμανέλη, ο οποίος της
ευχήθηκε «καλή θητεία και καλή συνεργασία».

Παρεμβάσεις στο Καπάνι
Σε σειρά παρεμβάσεων για τη δημιουργία
Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου στο Καπάνι
προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι να αναβαθμιστούν η εικόνα και η λειτουργία σε μία από τις πλέον παραδοσιακές
αγορές στην καρδιά της πόλης. Η δημοπράτηση του έργου, με προϋπολογισμό περίπου
2,8 εκατ. ευρώ, αναμένεται το προσεχές διάστημα. Οι παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί αφορούν στην ανάπλαση της αγοράς
Βλάλη, συγκεκριμένα στη ζώνη που περικλείεται από την Εγνατία, την Αριστοτέλους,
την Ερμού και τη Βενιζέλου.

Covid free η Αμμουλιανή!

Τα προβλήματα του Δήμου Θερμαϊκού
άκουσε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος
Δέκτης των μεγάλων προβλημάτων που ταλαιπωρούν
τον Δήμο Θερμαϊκού και χρήζουν αντιμετώπισης από την
Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση έγινε ο Δημήτρης
Βαρτζόπουλος σε τηλεδιάσκεψη που είχε με τους προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου. Ανάμεσα
στα εννέα σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν η με-

τεγκατάσταση των Ρομά, η μετεγκατάσταση ΚΑΑΥ Αγίας
Τριάδος, η ολοκλήρωση της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, η αντιμετώπιση της διάβρωσης των
ακτών και η διαμόρφωση του θαλάσσιου μετώπου, η εκβάθυνση λιμένων, η περιφερειακή οδική εξυπηρέτηση
της ιχθυόσκαλας και ο καθαρισμός των ρεμάτων.

Η Αμμουλιανή θα είναι το πρώτο Covid free νησί της Βόρειας Ελλάδας, καθώς ο δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος και οι φορείς πέτυχαν
την ένταξη του νησιού στον Εθνικό Σχεδιασμό του
υπουργείου Υγείας. Ο οριζόντιος εμβολιασμός θα
πραγματοποιηθεί μέχρι τις 16 Απριλίου και παρακαλούνται οι περίπου 500 μόνιμοι κάτοικοι να δηλώσουν την πρόθεσή τους να εμβολιαστούν κατά
του Covid-19. «Το ισχυρότερο όπλο που διαθέτουμε ως κοινωνία απέναντι στον κορονοϊό είναι
τα εμβόλια», δήλωσε ο κ. Βαλιάνος.

P
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Γκρέις Κέλι

Π

ΡΟΣΩΠΟ

Η πριγκίπισσα στη ζωή
και στην Tέχνη που έζησε
σε «χρυσή φυλακή»

Σ

τα παιδικά παραμύθια, οι πριγκίπισσες αντιμετωπίζουν δοκιμασίες στο πατρικό τους σπίτι, αλλά γνωρίζουν τον πρίγκιπα και… «ζουν αυτοί καλά κι εμείς
καλύτερα». Στην περίπτωση της Γκρέις Κέλι, τα πράγματα έγιναν διαφορετικά.
Η μεγάλη σταρ του σινεμά γεννήθηκε το 1929 στην Πενσιλβάνια, κυριολεκτικά
«στα πούπουλα».
Με πατέρα Ολυμπιονίκη και μητέρα μοντέλο, η Γκρέις Πατρίτσια Κέλι μεγάλωνε
πραγματικά σαν πριγκίπισσα. Οι δάσκαλοι πήγαιναν στο σπίτι για να τη μορφώσουν και
η οικογένειά της είχε σπουδαία όνειρα για εκείνη. Η ίδια,
όμως, ήξερε ότι το μέλλον της βρισκόταν στην έβδομη Τέχνη.
Στα 18 της δεν κατάφερε να μπει στο Κολέγιο Μπένινγκτον,
κάτι που την ώθησε στο να ακολουθήσει το όνειρό της να γίνει
ηθοποιός.
Αμέσως γράφτηκε στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών στη Νέα Υόρκη, με διαβατήριο την εκτυφλωτική
της ομορφιά. Οι πόρτες άνοιγαν «μόνες τους» μπροστά στη
νεαρή καλλονή ηθοποιό. Στην αρχή έπαιζε μικρούς ρόλους,
αλλά, όταν ο Γκάρι Κούπερ τη συνάντησε, της πρόσφερε κεντρικό ρόλο στο «Το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές». Από τότε
άρχισε ακατάπαυστα να «σφυρίζει» και το επαγγελματικό…
τρένο της Γκρέις Κέλι. Έπαιξε δίπλα στον Κλαρκ Γκέιμπλ, τον
Μπινγκ Κρόσμπι και τον Κάρι Γκραντ…
Στο κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, ο πρίγκιπας
Ρενιέ του Μονακό γνωρίζει τη βασίλισσα του Χόλιγουντ,
Γκρέις. Δεν υπήρξε «κεραυνοβόλος έρωτας», αλλά μια σταδιακή προσέγγιση, λένε οι γνωρίζοντες. Τελικά, παντρεύτηκαν και ο Ρενιέ απαίτησε από τη σύζυγό του να σταματήσει
την καριέρα της. Εκείνη το θεώρησε πρόσκαιρο, αλλά ο Ρενιέ
ποτέ δεν της επέτρεψε να γυρίσει στον μεγάλο της έρωτα, την
ηθοποιία. Από το 1956 που παντρεύτηκαν έως τον Σεπτέμβριο
του 1982 που η Γκρέις Κέλι άφησε την τελευταία της πνοή
ύστερα από καρδιακή προσβολή που υπέστη, ενώ οδηγούσε, και πτώση του αυτοκινήτου στον γκρεμό, οι φήμες κατέκλυσαν τον κόσμο για τη «χρυσή φυλακή» της, τις απιστίες του Ρενιέ αλλά και της ίδιας, τα κουτσομπολιά και τα μελοδράματα.

Νέο ντοκιμαντέρ για την απώλεια της περιουσίας της

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «θλιμμένης πριγκίπισσας» προβλήθηκε στις 30
Μαρτίου, με τίτλο «Grace Kelly: The Missing Millions». Το ντοκιμαντέρ εξετάζει την
ανεξήγητη απώλεια μιας ολόκληρης περιουσίας. Όταν πέθανε η Γκρέις Κέλι το 1982,
είχε στο όνομα της μόνο 10.000 δολάρια και ένα σπίτι στην Ιρλανδία - ποσό που δε δικαιολογείται, όταν πρόκειται για ολόκληρη πριγκίπισσα του Μονακό. Το ντοκιμαντέρ
αποκαλύπτει στοιχεία για τις πολύ χαμηλές αμοιβές της Γκρέις στα έργα όπου πρωταγωνίστησε, αλλά και το ότι, για να παντρευτεί τον Ρενιέ, έπρεπε να δώσει 2 εκατ. δολάρια ως προίκα στη βασιλική οικογένεια, δηλαδή σχεδόν όλη την περιουσία της.
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Ρωσοϊταλικό κατασκοπικό θρίλερ στη Ρώμη

Α

νάστατη είναι η ιταλική κοινή
γνώμη μετά το περιστατικό
κατασκοπείας που αποκαλύφθηκε το βράδυ της Τρίτης,
όταν ένας αξιωματικός του ιταλικού πολεμικού ναυτικού συνελήφθη με την κατηγορία ότι παρέδωσε διαβαθμισμένα
έγγραφα του ΝΑΤΟ σε Ρώσο αξιωματούχο. Σύμφωνα με το χθεσινό δημοσίευμα της «Corriere della Sera», ο Ιταλός, ο οποίος έως εκείνη την ώρα ήταν
κυβερνήτης φρεγάτας, έλαβε ως ανταμοιβή από τον Ρώσο συνεργό του, ο
οποίος εργάζεται στη ρωσική πρεσβεία
της Ρώμης, το ποσό των 5.000 ευρώ.

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, η
ιταλική αστυνομία είχε λάβει γνώση της
συγκεκριμένης συνάντησης του Ιταλού
με τον Ρώσο κι έτσι συνέλαβε τον επίορκο αξιωματικό επ’ αυτοφώρω. Οι ιταλικές Αρχές ήταν ενήμερες για αυτή τη
δραστηριότητα από καιρό και είχαν οργανώσει πολύ καλά την επιχείρηση σύλληψης των δύο, ενώ για κάθε ενδεχόμε-

Ο υιός Μπάιντεν «στολίζει» τον Τραμπ
στα απομνημονεύματά του
«Αχρείος» και «διεφθαρμένος» είναι μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που αποδίδει στον απελθόντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο γιος του διαδόχου του. Ο
Χάντερ Μπάιντεν στα απομνημονεύματά του, τα οποία αναμένονται με εξαιρετικό
ενδιαφέρον, επιτίθεται στον Τραμπ επειδή ο τελευταίος ενέπλεξε στην εκλογική μάχη του 2020 τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Χάντερ στην Ουκρανία. Ο υιός
Μπάιντεν στο βιβλίο του «Beautiful things», επίσης, μιλά για την προσωπική του
ζωή, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά αλλά και επώδυνους θανάτους μέσα στην οικογένεια
Μπάιντεν.

νο είχαν ενημερώσει και τις ιταλικές
ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, το πράγμα
δεν μένει στα στενά όρια της Ιταλίας, καθώς το υλικό που παρ’ ολίγον να φτάσει
στη Μόσχα περιέχει απόρρητες πληροφορίες του ΝΑΤΟ, γεγονός που θέτει σε
κίνδυνο και άλλες χώρες-μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας.
Ο Ιταλός και ο Ρώσος συνελήφθησαν
και κρατούνται, ενώ η ιταλική δικαιοσύνη ετοιμάζεται να τους απαγγείλει κατηγορίες για το αδίκημα της κατασκοπείας. Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών στη Ρώμη κάλεσε τον πρεσβευτή
της Ρωσίας στην ιταλική πρωτεύουσα,

προκειμένου αυτό να δώσει εξηγήσεις.
Ιταλικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη υπόθεση ως τη
σημαντικότερη διπλωματική εμπλοκή
Ιταλίας - Ρωσίας μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου.
Η Ιταλία είναι η τρίτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει πρόβλημα κατασκοπείας με Ρώσους. Νωρίτερα, μέσα στον Μάρτιο, η Βουλγαρία
απέλασε Ρώσους αξιωματούχους ως
κατασκόπους, με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν οι σχέσεις Σόφιας - Μόσχας,
ενώ τον Δεκέμβριο κάτι ανάλογο έκανε
και η Ολλανδία.

Ο Σαλβίνι σύμμαχος των δύο «κακών» παιδιών
της Ε.Ε., Όρμπαν και Μοραβιέτσκι
Έναν νέο σύμμαχο βρήκαν τα δύο ακραία «κακά παιδιά» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι πρωθυπουργοί της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι θα συναντηθούν με τον επικεφαλής της ιταλικής Λέγκα του Βορρά Ματέο Σαλβίνι, με σκοπό τη συγκρότηση πολιτικής συμμαχίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν σκοπεύουν να συγκροτήσουν κοινή ομάδα, αλλά -σύμφωνα με τον Σαλβίνι- να εργαστούν για τη συνένωση των ομάδων «Ταυτότητα και
Δημοκρατία» και «Συντηρητικοί - Μεταρρυθμιστές», ώστε να δημιουργήσουν τη
δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα στην Ευρωβουλή.

Πρόεδρος εναντίον πρωθυπουργού στη Βόρεια Μακεδονία
Κρίση στην κορυφή του πολιτεύματος
προκάλεσε η διαχείριση της πανδημίας
στη Βόρεια Μακεδονία. Ο πρόεδρος της
χώρας Στέβο Πενταρόφσκι δεν έκρυψε τη
δυσαρέσκειά του προς τον πρωθυπουργό
Ζόραν Ζάεφ για το ότι η μικρή αυτή χώρα
δεν κατάφερε να προμηθευτεί παρά ελάχιστα εμβόλια από τη διεθνή αγορά, με

αποτέλεσμα οι πολίτες της να μετακινούνται μαζικά προς τη Σερβία προκειμένου να
εμβολιαστούν. «Τέτοιες σκηνές δεν πρέπει να επαναληφθούν. Ευχαριστούμε τη
Σερβία, αλλά ήταν κάτι το ντροπιαστικό για
τη χώρα μας. Το κράτος πρέπει να βρει
τρόπο να εμβολιάσει τους πολίτες και να
παρέχει υγειονομική περίθαλψη εδώ», εί-

πε ο πρόεδρος. Εξίσου ενοχλημένη εμφανίστηκε η κυβέρνηση Ζάεφ με τις δηλώσεις Πενταρόφσκι, στις οποίες απάντησε ο
αρμόδιος υπουργός Υγείας Βένκο Φίλιπτσε: «Με εκπλήσσει η δήλωση του προέδρου Πενταρόφσκι. Οι εικόνες από τη
Σερβία δεν είναι εικόνες ντροπής, είναι
μια έκφραση της αλληλεγγύης σε περίοδο

κρίσης… Ο πρόεδρος του κράτους πρέπει
επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
σε αυτές τις διαδικασίες. Δυστυχώς δεν
υπήρξε υποστήριξη από τον δικό μας πρόεδρο». Σημειώνεται ότι ο Πενταρόφσκι
εξελέγη πρόεδρος με την υποστήριξη του
κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος του Ζάεφ.
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ΡΗΜΑ

Νέοι δικαιούχοι για το 400άρι
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Δ

ιευρύνεται ο αριθμός
των
ελεύθερων
επαγγελματιών και
αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400
ευρώ, με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εργασίας
Κωστή Χατζηδάκη, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών
Θεόδωρου Σκυλακάκη και του
υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Oι αλλαγές
Οι σημαντικότερες αλλαγές
που επέρχονται είναι οι εξής:
1. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες
και αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες που έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος έως και την
31η Δεκεμβρίου 2014 θα πρέπει,
για να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, αφενός να εμφανίζουν
μείωση κύκλου εργασιών ή ακαθάριστων εσόδων την περίοδο
Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020,
αφετέρου το οικογενειακό τους
εισόδημα για το 2020 να μην
υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ (κάτι
που θα επαληθευτεί από τη φορολογική δήλωση του έτους,
όταν υποβληθεί).
2. Για τους νέους ελεύθερους
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που
έκαναν έναρξη επαγγέλματος
μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 και
έως την 5η Φεβρουαρίου 2021 η
μόνη προϋπόθεση που τίθεται
είναι να μην εμφανίζουν οικογενειακό εισόδημα άνω των 30.000
ευρώ.
3. Δεν ισχύει κανένα εισοδηματικό κριτήριο για τους ασκούμενους δικηγόρους που έχουν
ασφαλιστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 ή είναι εγγεγραμμένοι
στον οικείο δικηγορικό σύλλογο
μετά την ημερομηνία αυτή.
Για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση

Αδήλωτα τετραγωνικά: Παράταση
έως 30 Ιουνίου - Ανεβαίνει ο λογαριασμός
Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου για την εκκαθάριση των δηλώσεων από τους ΟΤΑ για τα αδήλωτα τετραγωνικά προβλέπει σχετική ρύθμιση που συμπεριλήφθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, αυξάνεται ο λογαριασμός των αδήλωτων
τετραγωνικών που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έσπευσαν να εμφανίσουν την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
ΚΕΔΕ και στους δήμους προκειμένου να γλιτώσουν από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών και προστίμων.
Καθώς συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των

στην «Εργάνη» έως τις 15 Απριλίου 2021.
Υπενθυμίζεται ότι η «Εργάνη»
είναι ανοιχτή από τις 19 Μαρτίου
για καταχώρηση διορθώσεων
κατά τον πρώτο κύκλο της υποβολής αιτήσεων (π.χ., σε περιπτώσεις που έγινε λάθος στο
ΙΒΑΝ). Στο σύστημα «Εργάνη»
στην ίδια προθεσμία μπορούν να
υποβάλουν αίτηση και όσοι δεν
το έπραξαν για οποιονδήποτε
λόγο την προηγούμενη φορά.

Διευκρινίζεται ότι όσοι καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ και είχαν ήδη
υποβάλει αίτηση δεν χρειάζεται
να το πράξουν εκ νέου.
Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση
θα πρέπει πρώτα οι δυνητικά δικαιούχοι να έχουν υποβάλει δήλωση για τα έσοδά τους κατά την
περίοδο αναφοράς του 2020
στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία

δηλώσεων των «ξεχασμένων» τετραγωνικών από τους δήμους,
ανεβαίνουν οι έξτρα χρεώσεις και οι ιδιοκτήτες το καλοκαίρι θα
βρεθούν αντιμέτωποι με μαζεμένες καταβολές. Τα ποσά των
δημοτικών τελών και του ΤΑΠ, που αναλογούν για τα επιπλέον
τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων, θα υπολογιστούν αναδρομικά
από την 1η Ιανουαρίου 2020. Μέχρι στιγμής έχουν μαζευτεί
αναδρομικά 15 μηνών, ενώ όσο περνάει ο χρόνος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησης των δηλώσεων των ιδιοκτητών τόσο θα αυξάνεται η συσσωρευμένη
υποχρέωση.

που δηλώνονται στις υπεύθυνες
δηλώσεις διασταυρώνονται με
τα διαθέσιμα στοιχεία στις πλατφόρμες της «Εργάνης», της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ, για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης. Το αρχείο με την αναλυτική κατάσταση των δικαιούχων
που θα προκύψει θα διαβιβαστεί
κατόπιν στον ΟΑΕΔ, που θα προχωρήσει στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης 30 μέρες

μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής αίτησης.

Μέχρι τις 15 Απριλίου
η υποβολή
δηλώσεων Προϋπόθεση
έως 30.000 ευρώ
οικογενειακό εισόδημα
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Από σήμερα οι δηλώσεις για τις αναστολές Απριλίου
Από σήμερα έως την Παρασκευή 9/4/2021 θα μπορούν να
υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας
που μπορούν να αφορούν είτε σε όλο τον Απρίλιο είτε σε μέρος αυτού. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, από τις
1/4/2021 οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη
έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για το χρονικό διάστημα από 1/4/2021 έως και 9/4/2021. Υπενθυμίζεται
ότι λόγω του προαναγγελτικού συστήματος δεν επιτρέπονται

οι ορθές επαναλήψεις δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργαζομένων για προγενέστερα χρονικά διαστήματα. Όσες επιχειρήσεις υπάγονται σε ΚΑΔ που έχει ανασταλεί η λειτουργία
τους με εντολή δημόσιας αρχής, ανεξαρτήτως αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη δραστηριότητες, υποχρεούνται να θέσουν
σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους
εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύει κανένα
κριτήριο επιλεξιμότητας. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των

οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας
αρχής και είναι σε περιοχές αυξημένου κινδύνου υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τους εργαζομένους, πλην αυτών που απασχολούνται στις δραστηριότητες που επιτρέπονται. Οι πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ μπορούν να θέσουν σε αναστολή εργαζομένους για ολόκληρο τον Απρίλιο.
Τέλος, όσες έκαναν έναρξη εργασιών από την 1/1/2018 για να
θέσουν σε αναστολή εργαζομένους πρέπει να έχουν υποβάλει ανελλιπώς δήλωση ΦΠΑ έως τις 31/12/2020.

Ποιοι και πότε θα
πάρουν επιπλέον
δύο μήνες
επίδομα ανεργίας

τ

ην... πεπατημένη του Μαρτίου θα κινηθεί η παροχή των επιδομάτων ανεργίας
για όσους ανέργους έληξε το δωδεκάμηνο της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και
εντάσσονται στο πλέγμα προστασίας των κυβερνητικών μέτρων για τις ευάλωτες και
πληττόμενες ομάδες.
Μετά τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, που αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, η καταβολή της
παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων θα ολοκληρωθεί αυτόματα,
με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται
καμία ενέργεια των δικαιούχων, ενώ δεν
υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα
Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).
Η παράταση των δύο μηνών ισχύει για
όσους λαμβάνουν την τακτική επιδότηση
ανεργίας έως 798,50 ευρώ ή 399,25 ευρώ
μηνιαίως), με προσαύξηση 10% για κάθε
προστατευόμενο μέλος. Επίσης, όσοι λαμβάνουν το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων θα λάβουν στην επόμενη πληρωμή το ίδιο ποσό, δηλαδή 798,50 ευρώ ή
399,25 ευρώ μηνιαίως. Όσο για τους μακροχρόνια ανέργους, προβλέπεται η καταβολή
των 400 ευρώ ή 200 ευρώ μηνιαίως.
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, η καταβολή του
πρώτου μήνα της παράτασης θα ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου, ενώ η καταβολή του

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

δεύτερου μήνα της παράτασης θα ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου. Σημειώνεται ότι οι
πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των δικαιούχων εντός τριών
εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους
από τον ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον
νόμο, δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση και δεν έχουν επωφεληθεί από παρατάσεις της ίδιας επιδότησης.
Όσο για τους επιδοτούμενους ανέργους
που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα
της παράτασης, θα λάβουν ποσό αναλογικό,
με βάση τις ημέρες ανεργίας τους.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και με δεδομένη την... ημίκλειστη οικονομία μέσα
στον Απρίλιο, θα υπάρξει και νέα απόφαση
στο τέλος του μηνός, η οποία θα καλύπτει
τους δικαιούχους των σχετικών επιδομάτων ανεργίας και για όσο διάστημα χρειαστεί. Άλλωστε, αυτό αποτελεί πάγια τακτική του υπουργείου Εργασίας κατά την τελευταία περίοδο και εντάσσεται στα μέτρα
στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οι
οποίες πλήττονται από τις συνέπειες της
πανδημίας.

Άνοιξε η πλατφόρμα και για τα τέκνα
Άνοιξε χθες η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την υποβολή δήλωσης του επιδόματος τέκνων, με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet. Το επίδομα υπολογίζεται με βάση το οικογενειακό εισόδημα του 2019 και θα αναπροσαρμοστεί μετά τις δηλώσεις του 2020 τον προσεχή Μάιο. Τα μέλη της οικογένειας πρέπει να έχουν ενεργούς ΑΜΚΑ, για όσους συμπληρώνουν φέτος τα 19 χρόνια απαιτείται συμπλήρωση του αριθμού μητρώου του μαθητή ή του σπουδαστή, για τους φοιτητές καταχωρείται ο αριθμός του πάσο,
ενώ οι αλλοδαποί πρέπει να έχουν νόμιμη άδεια παραμονής. Για τους εν
διαστάσει συζύγους απαιτείται η υποχρεωτική καταχώριση της δικαστικής απόφασης ή το αποδεικτικό της επιμέλειας.

P
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

ΔΕΔΔΗΕ: Ξεκινούν τον Ιούνιο
τα έργα υπογειοποίησης του δικτύου

Σ

τόχος είναι να ξεκινήσουν τον Ιούνιο τα έργα υπογειοποίησης του
εναέριων γραμμών μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, σε περιοχές όπου
υπάρχει κίνδυνος είτε για πυρκαγιά το
καλοκαίρι είτε για βλάβες τον χειμώνα λόγω
των χιονοπτώσεων. Αυτό επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας, προσθέτοντας ότι έως τον Απρίλιο
θα είναι έτοιμη η μελέτη προτεραιοποίησης
του ΔΕΔΔΗΕ των περιοχών που χρήζουν
υπογειοποίησης. Πρόσθεσε ότι η αρχή θα γίνει από το Τατόι, καθώς αποτελεί τον βασικότερο «πνεύμονα» του Λεκανοπεδίου. Όπως
συμπλήρωσε, υπογειοποιήσεις θα γίνουν σε
εθνική κλίμακα, εντασσόμενες στα έργα που
εκτελεί σε ετήσια βάση, καθώς στη χώρα μας
το υπόγειο τμήμα του δικτύου διανομής αγγίζει μόλις το 10%, τη στιγμή
που στις υπόλοιπες περιοχές της Ευρώπης φτάνει το 50%. Ο υπουργός
επισήμανε πως τα επόμενα χρόνια θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις 3
δισ. ευρώ στα δίκτυα διανομής και μεταφοράς.

Space Hellas: Οργανωτικές αλλαγές
μετά την εξαγορά της SingularLogic
Η Space Hellas προχωρά σε σημαντικές οργανωτικές αλλαγές, στο πλαίσιο της
πρόσφατης εξαγοράς της SingularLogic. Ο Δημήτρης Μπακάκος αναλαμβάνει τη
θέση του γενικού διευθυντή Integration της SingularLogic. O Γιάννης Αναστασάκος, διευθυντής Έργων της Space Hellas, αναλαμβάνει νέα καθήκοντα γενικού διευθυντή Sales & System Integration. Καθήκοντα διευθυντή στη νέα Διεύθυνση Integration Services αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα προϊστάμενος Τομέα Διαχείρισης
Έργων Νίκος Γκορίλας. Ο Γιάννης Χατζησταυρόπουλος, τεχνικός διευθυντής της
Space Hellas, αναλαμβάνει νέα καθήκοντα γενικού διευθυντή Technology & Customer Operations στη νεοϊδρυθείσα Γενική Διεύθυνση, όπου υπάγονται δύο νέες
Διευθύνσεις. Στη Διεύθυνση Τεχνολογίας, καθήκοντα διευθυντή αναλαμβάνει ο
μέχρι σήμερα αναπληρωτής τεχνικός διευθυντής Κώστας Μήτσιος, έχοντας ταυτόχρονα και τον ρόλο του αναπληρωτή γενικού διευθυντή Technology & Customer
Operations. Στη Διεύθυνση Customer Operations, διευθύντρια αναλαμβάνει η μέχρι σήμερα υποδιευθύντρια της Τεχνικής Διεύθυνσης, Μαρία Πικραμένου.

Ηρακλής: Σε λειτουργία η πλατφόρμα heracles-footprint.gr
Με στόχο να καταστεί ο κατασκευαστικός κλάδος τού αύριο πιο καινοτόμος και κλιματικά ουδέτερος, ο Όμιλος Ηρακλής θέτει σε λειτουργία την πλατφόρμα heracles-footprint.gr, με εμπλουτισμένο
περιεχόμενο και ανανεωμένη σχεδίαση. Η ανανεωμένη πλατφόρμα
ενημέρωσης και επικοινωνίας heracles-footprint.gr συγκεντρώνει όλη την πληροφορία για τις πρωτοβουλίες, τις καινοτόμες πρακτικές και τις διαρκώς βελτιωμένες επιδόσεις του Ομίλου Ηρακλής, σε σχέση με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες για τη
βιώσιμη ανάπτυξη: τους ανθρώπους του και την κοινωνία, το κλίμα,
την κυκλική οικονομία και τη φύση.

Εθνική Τράπεζα: Γιορτάζει
180 χρόνια ιστορικής διαδρομής
«Φέτος γιορτάζουμε 180
χρόνια ιστορικής διαδρομής,
180 χρόνια παράλληλα με την
πορεία της σύγχρονης Ελλάδας», επισημαίνει προς τους πελάτες της η Εθνική
Τράπεζα. «Στόχος είναι να είμαστε παρόντες σε κάθε μικρό ή μεγάλο εθνικό εγχείρημα, στηρίζοντας
τις προσπάθειες ανάπτυξης της οικονομίας και της
κοινωνίας», προσθέτει. Και καταλήγει: «Σήμερα,
με την εμπειρία των 180 χρόνων και με τη σχέση
εμπιστοσύνης που χτίζουμε καθημερινά μαζί σας,
συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά, με όραμα και αισιοδοξία για την κάθε επόμενη ημέρα. Ανοίγουμε
νέους δρόμους, φέρνοντας πιο κοντά την ψηφιακή
εποχή, δημιουργώντας νέες λύσεις και προοπτικές
για όλους εσάς».

Εθνική Ασφαλιστική και ΙΝΣ
στα Special Olympics Hellas
Παρά την παγκόσμια πανδημία, τα Special
Olympics Hellas συνεχίζουν το έργο τους. Μέσω του αθλητισμού, δημιουργούν ένα πλαίσιο
ασφάλειας και ανάπτυξης για τα άτομα με νοητική αναπηρία. Σήμερα τα Special Olympics Hellas υλοποιούν 82 προπονητικά προγράμματα με
έντονη παρουσία σε 35 διαφορετικές πόλεις της
Ελλάδας και οκτώ παράλληλα προγράμματα, εκ
των οποίων: Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και το
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παίζουμε Μαζί - Μαθαίνουμε Μαζί και τα Προγράμματα: Νεαροί
Αθλητές, Υγιείς Αθλητές, Μεικτών Ομάδων Κοινωνικής Ένταξης, Ανάπτυξης Κινητικών Δεξιοτήτων, Αθλητές Ηγέτες, Οικογενειών. Τα δύο αυτά βασικά προγράμματα των Special Olympics
Hellas υλοποιούνται με δωρεά του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος (ΙΝΣ).

Trastor: Αύξηση 36% στα έσοδα
από μισθώματα το 2020
Η Trastor AEEAΠ ανακοινώνει την αύξηση κατά
36% των εσόδων του Ομίλου από μισθώματα τα
οποία ανήλθαν σε 13,1 εκατ. ευρώ, έναντι 9,6 εκατ.
ευρώ, για τη χρήση 2019. Τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας μείωσαν τα έσοδα του Ομίλου κατά 1,1
εκατ. ευρώ, ήτοι 8% των ετησίων συμβασιοποιημένων εσόδων από μισθώματα. Τα κέρδη προ φόρων,
τόκων, αποσβέσεων και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε 7,7 εκατ.
ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2019, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 97%. Τα καθαρά
κέρδη του Ομίλου για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε
3,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 13,8 εκατ. ευρώ για
τη χρήση 2019.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Motor Oil: Συμφωνία
για την απόκτηση
χαρτοφυλακίου
12 αιολικών πάρκων

Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ της Aegean

Γ. Στάσσης: Τέλος ο λιγνίτης
στη ΔΕΗ το 2025
Τρία χρόνια νωρίτερα από το 2028, το 2025, θα
έρθει το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της
ΔΕΗ, καθώς η εταιρεία φέρνει πιο μπροστά τη μετατροπή της «Πτολεμαΐδας 5» σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο. Τα
παραπάνω ανέφερε ο Γιώργος Στάσσης κατά τη
διάρκεια του ενεργειακού συνεδρίου Power & Gs
Supply Forum. Ο κ. Στάσσης είπε πως «είμαστε
σε μια διαδικασία για το πώς θα μετασχηματίσουμε την Πτολεμαΐδα 5 σε μονάδα φυσικού αερίου.
Σε δύο με τρεις μήνες θα έχουμε λάβει τις τελικές
αποφάσεις». «Είναι σχεδόν σίγουρο», συνέχισε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ,
«πως θα είναι μια μονάδα με φυσικό αέριο». Ο
ίδιος εκτίμησε ότι «η μετατροπή της από λιγνιτική
σε φυσικού αερίου θα υλοποιηθεί το αργότερο
στα μέσα της δεκαετίας».

Την κατ’ αρχήν συμφωνία για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 11 εν λειτουργία αιολικών πάρκων, συνολικής
δυναμικότητας 220 MW, και ενός επιπλέον υπό κατασκευή δυναμικότητας 20 MW ανακοίνωσε σήμερα η Motor Oil (Ελλάς) Α.Ε. Τα εν λόγω αιολικά πάρκα, τα περισσότερα εκ των οποίων ευρίσκονται στην Κεντρική και τη
Βόρεια Ελλάδα, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο έξι
υπό εξαγορά εταιρειών, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε
σχετική ανακοίνωση. Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται
σε ευρώ 123,5 εκατ. ευρώ και θα πραγματοποιηθεί μέσω
της Teforto Holdings Limited, η οποία διαχειρίζεται το
χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) του Ομίλου Motor Oil (Ελλάς) Α.Ε. Επισημαίνεται
ότι οι υπό εξαγορά εταιρείες διαθέτουν, εκτός από τα 12
αιολικά πάρκα, χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη
συνολικής ισχύος 650 MW. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού.

BriQ: Τα προσαρμοσμένα κέρδη
αυξήθηκαν κατά 22,4%
Βελτιωμένα μεγέθη εμφάνισε κατά τη χρήση 2020 ο όμιλος BriQ, με τα έσοδα από τις μισθώσεις να αυξάνονται
κατά 25,7%, στα 3,68 εκατ. ευρώ, τα προσαρμοσμένα
EBITDA κατά 21,5% στα 2,24 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων κατά 22,4% στα 1,65
εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει η εταιρεία στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, οι επενδύσεις της την 31η Δεκεμβρίου 2020 περιελάμβαναν 28 επενδυτικά ακίνητα τα δύο ανήκουν σε θυγατρικές- συνολικής αξίας 106
εκατ. ευρώ έναντι 22 ακινήτων αξίας 59,7 εκατ. ευρώ το
προηγούμενο έτος.

Ξεκίνησε η αναδιάρθρωση
δανεισμού της Vivartia
Παράλληλα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Vivartia Συμμετοχών στη CVC
Capital Partners έτρεξαν οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δανεισμού του κλάδου εστίασης της Vivartia, βάσει όσων προέβλεπε η
συμφωνία με τις τράπεζες. Στις 26 Μαρτίου
καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Vivartia Συμμετοχών, από το οποίο προκύπτει η
παραχώρηση ειδικής άδειας για τη σύναψη με
τις πιστώτριες τράπεζες της εταιρείας ιδιωτικού συμφωνητικού χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Υπογράφηκε ιδιωτικό συμφωνητικό με τις τράπεζες για αναδιάρθρωση δανείων 165 εκατ. ευρώ του κλάδου εστίασης.

Η γενική συνέλευση των ομολογιούχων ενέκρινε
χθες τις τροποποιήσεις του ομολογιακού δανείου που ζήτησε η διοίκηση της
Aegean. Αυτό ήταν
και το τελευταίο απαραίτητο βήμα για να προχωρήσουν η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 60
εκατ. ευρώ και η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης
των 120 εκατ. ευρώ. Πλέον, το διοικητικό συμβούλιο
της εισηγμένης, έχοντας λάβει την απαραίτητη
εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα τον Μάρτιο, αναμένεται να
καταθέσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πληροφοριακό δελτίο της ΑΜΚ, με στόχο αυτή να πραγματοποιηθεί εντός του επόμενου διμήνου. Η διοίκηση της Aegean ζήτησε τροποποιήσεις σε ορισμένους όρους στο πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των κεφαλαίων της
εταιρείας.

CNL Capital: Στα 1,06 εκατ. ευρώ το 2020
«Το 2020 ήταν μια πρωτόγνωρη και εξαιρετικά
απαιτητική χρονιά για τη CNL Capital», αναφέρει
σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. «Αν και ξεκίνησε
με πολύ καλούς οιωνούς, δεδομένης της δυναμικής που είχε αναπτύξει η εταιρεία από το 2019, η
δυναμική αυτή ανακόπηκε από τη σφοδρότητα
του χτυπήματος της πανδημίας του Covid-19 στην
ελληνική και την παγκόσμια οικονομία». Παρ’ όλα
αυτά, η εταιρεία όχι μόνο συνέχισε με προσεκτικά βήματα την επενδυτική της δραστηριότητα, αλλά και διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το υφιστάμενο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, με αποτέλεσμα τα έσοδά της να παραμείνουν σχεδόν στα ίδια
επίπεδα με το 2019, ανερχόμενα σε 1,06 εκατ. ευρώ. Λόγω των προβλέψεων, η χρήση του 2020 κατέληξε με ζημίες ύψους 138.529 ευρώ, ήτοι 0,1816 ευρώ ανά μετοχή, έναντι κερδών 0,8160
ευρώ ανά μετοχή το 2019.

Δέκα στάσεις με αντισηπτικό
στην Αθήνα από τη Eurolife FFH
Μια νέα πρωτοβουλία ξεκίνησε η Eurolife FFH,
με τη δημιουργία 10 στάσεων λεωφορείου με dispenser διάθεσης αντισηπτικού υγρού σε δέκα σημεία της Αττικής. Από το κέντρο της Αθήνας μέχρι τα
βόρεια και τα νότια προάστια, όλοι οι πολίτες που
χρειάζεται, αυτήν την περίοδο, να χρησιμοποιούν τα
μέσα μαζικής μεταφοράς για τις καθημερινές μετακινήσεις τους θα μπορούν εύκολα να απολυμαίνουν
τα χέρια τους. Σήμερα που η ατομική υγιεινή είναι,
περισσότερο από ποτέ άλλοτε, ευθύνη κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, η Eurolife FFH αποδεικνύει πως
ένα «πσσστ» έχει τεράστια αξία για όλους - τόσο για
τους επιβάτες των λεωφορείων όσο και για τους
διερχομένους.

P
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PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Κατάρ 2022: Διαμαρτυρίες
για τους 6.500 νεκρούς εργάτες
ι παίκτες των εθνικών ομάδων της Νορβηγίας,
της Ολλανδίας και της Γερμανίας, αγνοώντας
τα αυστηρά πρωτόκολλα της FIFA περί απαγόρευσης... διά ροπάλου πολιτικών μηνυμάτων στα γήπεδα, διαμαρτυρήθηκαν έντονα για... το στραπατσάρισμα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ, όπου 6.500
μετανάστες εργάτες έχασαν τη ζωή τους είτε από εργατικά δυστυχήματα είτε από την εξαθλίωση για να δημιουργήσουν το «θαύμα του Μουντιάλ» του 2022. Όλα ξεκίνησαν όταν ο «Guardian» δημοσίευσε ρεπορτάζ για
την ισοπέδωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας με τις
συνθήκες δουλείας των μεταναστών εργατών από το
Νεπάλ, τη Σομαλία και την Ινδία στο Κατάρ.
Στη Νορβηγία τρεις ομάδες, οι Βίκινγκ, Στρόμγκοτσετ και Τρόμσο, ζήτησαν από την ομοσπονδία της χώρας την απόσυρση της εθνικής τους ομάδας από τα προκριματικά. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό, αλλά οι Νορβηγοί

Ο

διεθνείς πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Στο εντός έδρας παιχνίδι τους με την Τουρκία (0-3) την περασμένη Τετάρτη φόρεσαν μπλουζάκι με σύνθημα «ανθρώπινα δικαιώματα εντός κι εκτός γηπέδων». Στη δε
ανάκρουση του εθνικού τους ύμνου ύψωσαν το αριστερό τους χέρι.
Τη σκυτάλη πήραν οι Γερμανοί στο παιχνίδι με την Ισλανδία (2-0) στο Ντούισμπουργκ. Κατά την ανάκρουση
του εθνικού ύμνου της χώρας φορούσαν όλοι μαύρα
μπλουζάκια με ένα λευκό γράμμα πάνω τους. Όλα τα
γράμματα μαζί συνέθεταν τις λέξεις «ανθρώπινα δικαιώματα». Οι διεθνείς Ολλανδοί πριν από το ματς με τη
Λετονία (2-0) στο Άμστερνταμ, επίσης, διαμαρτυρήθηκαν με το σύνθημα «το ποδόσφαιρο στηρίζει την αλλαγή». Αναρωτήθηκαν, μάλιστα «ποιος θα είναι ο επόμενος;». Που θα διαμαρτυρηθεί, εννοούσαν…
Μπροστά στον θάνατο στα κάτεργα του Κατάρ η FIFA

είχε ανακοινώσει ότι είναι πολύ λυπηρό το γεγονός και
προανήγγειλε… επιτροπή που θα το διερευνήσει. Η
ίδια… FIFA, που ψήφισε να δοθεί στο Κατάρ η διοργάνωση του Μουντιάλ 2022, με τον παγκόσμιο Τύπο να κάνει λόγο τότε για «υπόγειες διαδρομές», στις οποίες είχαν πάρει μέρος τόσο ο πρώην πρόεδρος της UEFA και
αντιπρόεδρος της FIFA Μισέλ Πλατινί όσο και ίδιος ο
πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολά
Σαρκοζί. Η FIFA, που σε άλλες εποχές απειλούσε με
αποκλεισμό των ομάδων που θα εξέπεμπαν πολιτικά
συνθήματα, διέρρευσε στον Τύπο ότι «στις δημοκρατίες ο καθένας μπορεί να λέει ελεύθερα τη γνώμη του».
Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ στο Κατάρ
υποσχέθηκε το ίδιο, ότι θα αποδοθούν ευθύνες. Να θυμίσουμε ότι το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 θα γίνει…
χειμώνα και όχι καλοκαίρι, όπως από το 1930 και εντεύθεν…
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«Έβρεξε» χρήμα από το Στοίχημα

Η

κυβέρνηση έκανε πράξη ένα χρόνιο αίτημα των ομάδων και μοίρασε χρήμα από το Στοίχημα. Πιο
συγκεκριμένα, οι ομάδες της Super
League εισέπραξαν από 1,5 εκατ. ευρώ
και εκείνες της Super League 2 και της
Basket League από 250.000 ευρώ. Ήταν η
προκαταβολή από τον νέο τρόπο φορολογίας επί των κερδών στα δελτία των τυχερών δελτίων. Συνολικά, μοιράστηκαν 22
εκατ. ευρώ στη Super League και από 3
εκατ. ευρώ σε Super League 2 και Basket
League. Ήταν προφανώς μια οικονομική
ανάσα για όλες, από τη στιγμή που τα έσοδά τους μειώθηκαν λόγω της μη προσέλευσης κόσμου στα γήπεδα εξαιτίας της πανδημίας. Όπως αποφάσισε η κυβέρνηση, τα ποσά από το Στοίχημα
θα μοιράζονται εξίσου στις ΠΑΕ, ενώ το 7% θα παρακρατείται και θα καταβάλλεται στις διοργανώτριες. Όπως
ανακοίνωσε η κυβέρνηση, από τον συνολικό όγκο των χρημάτων της φορολογίας το 50% θα διοχετεύεται στον
επαγγελματικό αθλητισμό και το άλλο 50% στον ερασιτεχνικό.

SPORTS
Μηνύσεις από Ρεάλ
για το ντόπινγκ
Η Ρεάλ Μαδρίτης θα μηνύσει τον γιατρό Εουφιμιάνο Φουέντες, ο οποίος, όταν ρωτήθηκε σε
τηλεοπτική εκπομπή αν έχει χορηγήσει απαγορευμένες ουσίες στους παίκτες της, απάντησε:
«Δεν απαντώ σε αυτή την ερώτηση». Στην ίδια
εκπομπή και σε ερώτηση αν υπάρχει ντόπινγκ
στις ομάδες ο Φουέντες τόνισε: «Δεν ξέρω κανέναν που δεν το κάνει». Εργάστηκε ακόμα στη
Βαλένθια και στην Ομοσπονδία Ποδηλασίας.

Θρύλος εντός
κι εκτός γηπέδων

Ο μεγάλος και ανεπανάληπτος πρώην άσος της
Τσέλσι Ντιντιέ Ντρογκμπά… σταμάτησε έναν εμφύλιο πόλεμο στην πατρίδα του, την Ακτή Ελεφαντοστού, έχτισε πέντε νοσοκομεία και έκανε
δωρεά χρήματα και τόνους τροφίμων στους πιο
φτωχούς ανθρώπους. Είναι ένας θρύλος μέσα και
έξω από τα γήπεδα. Τη μισή ζωή του την περνάει
εκεί όπου γεννήθηκε…

Ο Γκουαρντιόλα
δεν θέλει
τον Μέσι!
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας «Sport», η Μάντσεστερ Σίτι απέσυρε
το ενδιαφέρον της για τον Λιονέλ Μέσι, το συμβόλαιο του οποίου λήγει τον προσεχή Ιούνιο.
Θα στραφεί προς το νορβηγικό «τανκ» Έρλιγκ Χάαλαντ της Ντόρτμουντ, ο οποίος κοστίζει 180 εκατ.
ευρώ. Στην πίστα για τον Μέσι έμεινε μόνη της πλέον η Παρί Σεν Ζερμέν.

«Τρελοί για το ποδόσφαιρο οι Έλληνες»
Σε δηλώσεις που έκανε σε ΜΜΕ της πατρίδας του, ο
διεθνής Αυστριακός μέσος του ΠΑΟΚ Στέφαν Σβαμπ
είπε: «Με αναγνωρίζουν στον δρόμο οι Έλληνες και
σε σύγκριση με τη Βιέννη εδώ σε πλησιάζουν πολύ
περισσότερο. Οι Έλληνες είναι τρελοί για το ποδόσφαιρο. Η Βιέννη είναι σίγουρα πιο ανώνυμη, ας το
θέσουμε έτσι. Όχι, δεν έχουμε θεατές στην κερκίδα,
εδώ γίνονται παιχνίδια φαντασμάτων, όλη η Ελλάδα
είναι κλειδωμένη».

Σε δημοπρασία
το περιβραχιόνιο
Σε δημοπρασία βγήκε το περιβραχιόνιο του αρχηγού που έβγαλε και πέταξε στο χορτάρι αποχωρώντας από το γήπεδο πριν από τη λήξη του
ματς με τη Σερβία (2-2) ο Κριστιάνο Ρονάλντο,
όταν του ακυρώθηκε κανονικό γκολ. Το περιβραχιόνιο περιμάζεψε ένας υπάλληλος του γηπέδου. Τα χρήματα θα διατεθούν για τα νοσήλια
ενός μωρού έξι μηνών από το Κραγκούγεβατς, που πάσχει από μυϊκή ατροφία στη σπονδυλική στήλη.

Τρόμος στον
αέρα για τους Τζαζ
Τρόμος στον αέρα για την αποστολή
των Γιούτα Τζαζ στο ΝΒΑ. Κατά την απογείωση του αεροπλάνου της αποστολής
από το Σολτ Λέικ Σίτι, ένα σμήνος πουλιών
εισέβαλε στον αριστερό κινητήρα, ο οποίος έπιασε φωτιά. Είναι από τα επικίνδυνα περιστατικά
που μπορεί να συμβούν στις πτήσεις. Τελικά οι
πιλότοι επέστρεψαν στο αεροδρόμιο χωρίς πρόβλημα.

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

30

Κωνσταντίνος Αγγελίδης

POLITICAL GOSSIP

Xαμογελά πάλι μετά
το 7ωρο χειρουργείο
«Τ

α κατάφερες, αστέρι μου! Σε αγαπώ
πολύ». Η αισιόδοξη ανάρτηση της Εβελίνας Βαρσάμη μετά το κρίσιμο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε το πρωινό της
Τρίτης ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης συγκίνησε το
Πανελλήνιο. Η σύζυγος του γνωστού παρουσιαστή, αισιόδοξη για την πορεία της υγείας του, ανακοίνωσε δημοσίως τα καλά νέα, με το Διαδίκτυο να
την αποθεώνει για το κουράγιο, τη δύναμη και την
πίστη της.
Η σοβαρή επέμβαση στο
κεφάλι κράτησε περίπου 7
ώρες, με τον δρα Κωσταντίνο Αλεξάνδρου, διευθυντή
του μοναδικού στην Ελλάδα
Κρανιοπροσωπικού Κέντρου, να ηγείται μιας ομάδας
διακεκριμένων επιστημόνων, μεταξύ των οποίων ο
νευροχειρουργός Κανάρης
Παναγόπουλος. Με την ολοκλήρωσή της ο θεράπων ιατρός ενημέρωσε την οικογένεια ότι η διαδικασία στέφθηκε με επιτυχία και ο
ασθενής μεταφέρθηκε αργά
το απόγευμα της ίδιας μέρας στο δωμάτιο της
ιδιωτικής κλινικής όπου νοσηλεύεται. Μάλιστα,
προτού τον μεταφέρουν στο χειρουργείο, ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης είχε μια πρώτη συνάντηση με
τον γιατρό του, όπου πόζαρε χαμογελαστός και αισιόδοξος, με την Εβελίνα Βαρσάμη να σχολιάζει:
«Χαμόγελα αισιοδοξίας, ελπίδας και χαράς λίγο
πριν από το χειρουργείο μαζί με τον γιατρό μας κ.
Αλεξάνδρου. Όλα θα πάνε καλά»!

Ο παρουσιαστής κόντεψε να χάσει τη ζωή του σε
τροχαίο που συνέβη στις 24 Δεκεμβρίου του 2017.
Η σφοδρή σύγκρουση της μοτοσικλέτας του με λεωφορείο ήταν τέτοια που ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης μετά το νοσοκομείο μεταφέρθηκε απευθείας
σε κέντρο αποκατάστασης και για τέσσερα χρόνια
υποβάλλεται συνεχώς σε χειρουργεία με καθημερινές φυσιοθεραπείες. «Ο σύζυγός μου αυτήν τη
στιγμή έχει 90% αναπηρία, που σημαίνει ότι είναι
σχεδόν φυτό. Έχει ελάχιστη επικοινωνία με το περιβάλλον», κατέθεσε η σύζυγός του στο δικαστήριο που
έγινε το 2019 για την αγωγή
που υπέβαλε το ζευγάρι στον
επαγγελματία οδηγό, διεκδικώντας, όπως έγινε γνωστό,
το ποσό των 2.796.000 ευρώ.
Όσο η γλυκιά και ακούραστη Εβελίνα ελπίζει σε ένα
θαύμα για τον άντρα της ζωής
της και πατέρα του 8χρονου
αγοριού τους τόσο ο παρουσιαστής εντείνει τις προσπάθειές του για να επανέλθει.
«Η αγάπη όλων σας σε αυτήν
τη δοκιμασία είναι ένα ψυχικό στήριγμα, που δίνει σε εμένα και στον γιο μας
κουράγιο για να συνεχίσουμε. Οι ευχές σας, παρά
τα προβλήματα της περιόδου, είναι αναρίθμητες.
Ευχόμαστε σε κάθε σπίτι που δοκιμάζεται δύναμη
και κουράγιο. Ζήστε με τους αγαπημένους σας αυτές τις δύσκολες στιγμές, μοιραστείτε αγάπη και
νιώστε ευγνώμονες που έχετε υγεία, το σπουδαιότερο αγαθό. Από καρδιάς σάς ευχαριστούμε», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της.

• Το Twitter έμεινε άφωνο με το εκπληκτικό
μακιγιάζ της makeup artist Άσπα Κωνσταντοπούλου στην… κακοποιημένη Σοφούλα
στις «Άγριες μέλισσες»! Αποθέωση και για
το χαστούκι της Παγώνας στον Βόσκαρη!
• «Το πρώτο μου μπουζούκι το δάνεισα σε κάποιον, ο οποίος το πούλησε
χωρίς να με ρωτήσει», αποκάλυψε
στο «The 2night show» ο σημαντικός
συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος.
• Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει στην
ΕΡΤ2 και τη Δευτέρα 5 Απριλίου αυτοβιογραφείται στην πρεμιέρα του νέου κύκλου
της μακροβιότερης σειράς «Μονόγραμμα»!
• Ανακοινώθηκε η σειρά των χωρών
που θα διαγωνιστούν στους ημιτελικούς της Eurovision 2021 στις 18 και
20 Μαΐου στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Την πρώτη μέρα θα εμφανιστεί η
Κύπρος στην 8η θέση, ενώ η Στεφανία
με το τραγούδι «Last dance» τη δεύτερη μέρα στην 4η θέση.
• Τα είπανε, τα συμφωνήσανε και πάνε για
διαζύγιο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο
Αριστομένης Γιαννόπουλος.

• «Συγγνώμη που δεν φοβάμαι να μοιραστώ δημόσια μαζί σας ότι πέρασα
ωραία σε ένα ταξίδι με το αγόρι μου»,
έγραψε με νόημα από το Κάιρο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ποζάροντας
σε σουίτα των 8.000 ευρώ τη βραδιά!
• Η Σοφία Μουτίδου υποφέρει από κρίσεις
πανικού και το αποκάλυψε μέσω βίντεο στο
διαδικτυακό της κανάλι.
• Εξπρές χωρισμός για το μοντέλο
Στιβ Μιλάτο και την Άννα Παπαϊωάννου δυόμισι μήνες μετά τον γάμο τους.
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GOSSIP
«Μίλησε»
το… γατάκι!
Τι δουλειά είχε η γάτα του Ίαν
Στρατή να κόβει βόλτες στο
σπίτι της Μαίρης Συνατσάκη;
Αυτό αναρωτήθηκαν οι followers της γνωστής παρουσιάστριας, όταν είδαν το συμπαθέστατο τετράποδο να κάνει αιφνίδια εμφάνιση σε
διαδικτυακό βίντεο της influencer! Η απάντηση είναι ότι οι
δύο πρώην συνεργάτες στο
μιούζικαλ «Cats» φημολογείται πως τον τελευταίο καιρό έχουν έρθει πολύ κοντά
και η απόδειξη είναι το... άτακτο γατάκι!

Ε

ίδηση-βόμβα: η Ελένη Μενεγάκη επιστρέφει στην τηλεόραση με συμπαρουσιαστή τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο! Το πιο αγαπημένο ζευγάρι της εγχώριας showbiz υπέγραψε με το Mega ένα πανάκριβο συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας ενός έτους για την παρουσίαση βραδινού show
με καλεσμένους λαμπερά ονόματα του θεάτρου και του πενταγράμμου.
Για τον επιχειρηματία Μάκη Παντζόπουλο θα είναι η πρώτη φορά που θα σταθεί μπροστά από τις κάμερες, ωστόσο η παρουσία της «ωραίας Ελένης» στο
πλευρό του ήταν και ο (ασφαλής) λόγος να δεχτεί την πρόταση.
Οι υπογραφές έπεσαν χθες το βράδυ παρουσία σύσσωμης της διοίκησης του
«μεγάλου καναλιού» στην πολυτελή βίλα της παρουσιάστριας στα Μελίσσια, καθώς η ίδια δεν επιθυμούσε να διαρρεύσει η συμφωνία. Κατόπιν, ακολούθησε
καθιστό diner με λαχταριστά πιάτα, που επιμελήθηκε η οικοδέσποινα, γνωστή
για τις μαγειρικές της ικανότητες, ενώ η σαμπάνια έρεε άφθονη!

Αγνώριστη η Σοφία Μαργαρίτη μετά την οικειοθελή -λόγω σοβαρού τραυματισμού- έξοδό της από το «Survivor». Η Τρικαλινή πρώην παίκτρια του ριάλιτι
επιβίωσης επισκέφτηκε στην Αθήνα τον καλό της φίλο Περικλή Κονδυλάτο,
ποζάροντας χαμογελαστή, με νέο ανανεωμένο λουκ και εκπληκτικό nature
μακιγιάζ. Tην πρώην υπάλληλο συνεργείου και τον εκκεντρικό δημιουργό κοσμημάτων συνδέει μια δυνατή φιλία, η οποία γεννήθηκε στον Άγιο Δομίνικο.

Ο γνωστός ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας, συνεχίζοντας τις οικολογικές
του δράσεις, παρέλαβε δεκάδες σακούλες με πλαστικά καπάκια προς
όφελος του ΤΑΣΕΗ και ανθρώπων
ΑμεΑ για την εξασφάλιση αμαξιδίων. «Συλλογή πλαστικών καπακιών από μπουκάλια, για το ΤΑΣΕΗ,
από τον καλό μου φίλο, νέο αθλητή
και ποδοσφαιριστή Μελέτη Ρομποτή
και τη μητέρα του, που συγκεντρώνουν άπειρα πολύτιμα καπάκια, και
εμείς τα μεταφέρουμε στους αρμόδιους φορείς. Βοηθήστε την ανακύκλωση και τον πλανήτη μας», ήταν
το μήνυμα του προέδρου του ΣΕΗ.

Σπάει τη σιωπή του
ο πατέρας της Ανθής!
Νέα σημαντική συνεργασία
Ο Γιώργος Νανούρης, ο σκηνοθέτης υπό τις
οδηγίες του οποίου η Χάρις Αλεξίου ανέβηκε στο θεατρικό σανίδι στην παράσταση
«Χειρόγραφο», επανέρχεται με νέα σημαντική συνεργασία! Ο δημιουργός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία δίπλα στον Γιώργο
Νταλάρα με το λιτό σχόλιο «Σύντομα»,
ανακοινώνοντας και επισήμως την έναρξη
μιας απίθανης καλλιτεχνικής σύμπραξης
με τον σημαντικό ερμηνευτή, που θα παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες!

Ανανεωμένη και χαμογελαστή

Ακούραστος
ο Σπύρος Μπιμπίλας

Για πρώτη φορά μετά τον σάλο που
δημιουργήθηκε στο «Survivor», ο
Γιώργος Σαλαγκούδης παίρνει θέση. Ο πρώην υφυπουργός θα εμφανιστεί απόψε το βράδυ στην εκπομπή
«Tik Talk» του Αντώνη Σρόιτερ με
κεντρική καλεσμένη την κόρη του
Ανθή Σαλαγκούδη. Η δημοσιογράφος, με τη σειρά της, θα μιλήσει για
το διαδικτυακό bullying, τα ριάλιτι
και τις συνέπειες που είχε έως τώρα
στη ζωή της η ιδιότητα της «κόρης
υπουργού», αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες, συμπεριφορές και
συμμαχίες στο ριάλιτι επιβίωσης.
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Δρ Χρήστος Στάμου,
δερματολόγος - αφροδισιολόγος

Ακμή: Τι να προσέξετε την άνοιξη

Η

άνοιξη επηρεάζει την υγεία μας και την
ψυχολογία μας. Σίγουρα, όμως, φέρνει
αλλαγές και στο δέρμα μας. Η εφίδρωση
και η μεγαλύτερη έκθεση στον ήλιο επηρεάζουν αρκετά όσους έχουν δερματικά προβλήματα και κυρίως ακμή. Όσο οι μέρες αρχίζουν να μεγαλώνουν και η θερμοκρασία να ανεβαίνει, οι πάσχοντες μπορεί να παρατηρήσουν ότι το δέρμα τους γεμίζει σπυράκια. Παρότι παλαιότερα δεν ήταν επιστημονικά αποδεδειγμένο, μελέτες έχουν δείξει ότι αυτές οι περιοδικές εξάρσεις οφείλονται στην αλλαγή
των εποχών.
«Η ακμή είναι μια πολύ συχνή πάθηση, αφού περίπου το 10% των ανθρώπων παγκοσμίως πάσχει
από αυτήν. Κυρίως είναι έφηβοι και νεαροί ενήλικες, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε
ηλικία, από τα νεογέννητα έως τις εμμηνοπαυσιακές
γυναίκες. Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν φαγέσωρες (λευκά σπυράκια ή μαύρα στίγματα), βλατίδες (μόνιμες προεξοχές του δέρματος που δεν υποχωρούν στην πίεση), φλύκταινες (σπυράκια με
πύον), κύστες ή οζίδια στο πρόσωπο, την πλάτη, το
στήθος, τον λαιμό, τους ώμους και τους άνω βραχίονες», σημειώνει ο δερματολόγος - αφροδισιολόγος
δρ Χρήστος Στάμου.
Στη χώρα μας η επιδείνωση στην ακμή είναι σταδιακή. Ξεκινά από την άνοιξη και κορυφώνεται το
καλοκαίρι, καθώς η έντονη ηλιακή ακτινοβολία

στους περισσότερους ασθενείς είναι επιβαρυντικός
παράγοντας. Όσοι πάσχουν από ακμή, λοιπόν, είναι
πολύ πιθανό να χρειαστεί να αλλάξουν την καθημερινή φροντίδα του δέρματός τους. Η καθαριότητά

Γιατί εμφανίζονται σπυράκια
Τα ανεπιθύμητα σπυράκια προκαλούν εκνευρισμό και δυσκολεύουν τη ζωή μας. Ο δερματολόγος κ. Στάμου μάς εξηγεί ποιες είναι οι
αιτίες εμφάνισης της ακμής: «Η ακμή προκύπτει όταν η ποσότητα του σμήγματος, που φυσιολογικά εκκρίνεται από το δέρμα για την
προστασία του, αυξάνεται κατά τη διάρκεια
ορισμένων φάσεων της ζωής, όπως στην εφηβεία. Η υπερέκκριση σμήγματος από τους
σμηγματογόνους αδένες, που οφείλεται σε
ορμονικές διαταραχές, εμποδίζει την αποβολή των νεκρών κυττάρων (που, σημειωτέον,
όταν υπάρχει ακμή, είναι περισσότερα) και
έτσι προκαλείται φραγή των πόρων. Παράλληλα, η υπερέκκριση του σμήγματος δημιουργεί
το ιδανικό περιβάλλον για γρήγορο πολλαπλασιασμό ενός τύπου βακτηρίων που ζει στο
δέρμα, με αποτέλεσμα τον ερεθισμό των δερματικών πόρων και την πρόκληση φλεγμονής.
Αυτή, με τη σειρά της, μπορεί να εισχωρήσει
σε βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος και να
προκαλέσει κύστες ή οζίδια».

του πρέπει να γίνεται ακόμα πιο σχολαστικά . «Από
τώρα και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού είναι απαραίτητη η χρήση ενός καθαριστικού προϊόντος που
αφαιρεί τη λιπαρότητα και βοηθά στον έλεγχο του
υπερβολικού σμήγματος. Για βαθύτερο καθαρισμό,
υπάρχουν προϊόντα που περιέχουν σαλικυλικό οξύ.
Για τις γυναίκες, η υιοθέτηση ενός στυλ χτενίσματος
που δεν αφήνει τα μαλλιά να ακουμπούν στο δέρμα
βοηθά στην αποφυγή εξάρσεων της ακμής, γιατί δεν
επιτρέπει σε μικροποσότητες προϊόντων styling αλλά και σμήγματος από το τριχωτό της κεφαλής να
μεταφέρονται στην πάσχουσα περιοχή», αναφέρει ο
κ. Στάμου. Μεγάλο κεφάλαιο για την υγεία του δέρματος είναι και η ενυδάτωση! Παρότι η λιπαρότητα
δίνει την εντύπωση ότι το δέρμα είναι προστατευμένο, στην πραγματικότητα η ελλιπής ενυδάτωση
αναγκάζει τους αδένες να παράγουν περισσότερο
σμήγμα. Ιδανική είναι η χρήση μιας μη λιπαρής ενυδατικής κρέμας - καλύτερα σε μορφή τζελ. Το δέρμα
την άνοιξη, όμως, έχει και άλλη μια ανάγκη: την αύξηση της προστασίας από τον ήλιο.

Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτές
οι περιοδικές εξάρσεις οφείλονται
στην αλλαγή των εποχών…
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ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

ε ό,τι αφορά το κάρμα και τις προηγούμενες ζωές,
οι ανάδρομοι πλανήτες είναι το δεύτερο πιο σημαντικό
σημείο σε ένα Ωροσκόπιο, μετά τους Δεσμούς
της Σελήνης.

Ανάδρομοι πλανήτες και κάρμα: Τι είχατε
κάνει λάθος σε προηγούμενη ζωή;

Κριός

(23/9-23/10)
Η καρδιά και η λογική σας θα
έρθουν σε ισορροπία και θα
νιώσετε αρμονία. Με την αισιοδοξία και την καλή σας διάθεση
θα επιλύσετε προβλήματα από
το παρελθόν που σας απασχολούσαν ακόμη.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Έχετε μεγάλη βοήθεια από φίλους.
Σημαντική θα είναι όμως η υποστήριξη ενός κοντινού προσώπου
στην επίλυση ενός δύσκολου ζητήματος. Αρμονία θα υπάρχει σε
ότι κι αν κάνετε και θα είστε πολύ
δημοφιλείς.

Ανάδρομος Άρης
Πολύ υπεύθυνα σε αυτήν τους την ενσάρκωση
πρέπει να είναι τα άτομα με ανάδρομο Άρη, καθώς γεννιούνται με ενοχή ή μίσος λόγω επιλογών ή άτυχων γεγονότων που συνέβησαν σε
προηγούμενες ζωές τους. Οι άνθρωποι αυτοί κινούνται από ένα εσωτερικό πάθος που έχει τις
ρίζες του στο παρελθόν, είτε αυτό είναι θυμός είτε ανάγκη για εκδίκηση, και επηρεάζονται σε
μεγάλο βαθμό από τα κατάλοιπα της εμπειρίας

Τοξότης

(22/11-21/12)
Είστε πολύ επικοινωνιακοί και με
πολύ φαντασία, όμως στα προσωπικά σας συμφέροντα δεν δίνετε
την απαραίτητη προσοχή. Μην ανακοινώνετε τις προθέσεις σας σε
κάποια ζητήματα γιατί υπάρχουν
και οι κακοπροαίρετοι.

Καρκίνος

(22/12-19/1)
Φροντίστε τις υποχρεώσεις σας
για να ανασάνετε οικονομικά. Κάποιο φιλικό πρόσωπο θα βρίσκεται
κοντά σας για να βοηθήσει στην
επίλυση σημαντικών θεμάτων που
εκκρεμούν από το παρελθόν. Θα
παρουσιαστεί μια καλή επαγγελματική ευκαιρία και ίσως θα πρέπει να
σκεφτείτε πώς να προωθήσετε τις
ιδέες σας. Μια ρομαντική βραδιά με
το ταίρι σας θα βοηθήσει στην αναθέρμανση της σχέσης.

Λέων

O

(24/10-21/11)
Θα αναζητήσετε έναν χώρο όπου
να νιώσετε ότι όλα μπορούν να είναι εντάξει σε πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο. Θα καταφέρετε να ρυθμίσετε οικονομικές
υποχρεώσεις και να κάνετε ένα
βήμα μπροστά στα σχέδιά σας.

(21/5-21/6)
Σημαντική ημέρα για την εργασία.
Η απίστευτη ενέργειά σας θα σας
φέρει κοντά σε ανθρώπους που
θα σας εμπνεύσουν. Θα είστε ιδιαίτερα συνεργάσιμοι και εξυπηρετικοί. Οι συζητήσεις σας θα είναι γόνιμες.
(22/6-22/7)
Η οικονομική κατάσταση θα βελτιωθεί και οι υποχρεώσεις σας θα
μπουν σε μια σειρά. Αισθηματικά,
θα βρείτε τις ισορροπίες με το ταίρι
σας και θα βρεθείτε πιο κοντά.

τους αυτής.
Ίσως στην προηγούμενη ζωή τους να βρέθηκαν σε πολέμους ή να ήταν θύτες ή θύματα βίαιων γεγονότων και το άγχος αυτής της εμπειρίας τούς εμπόδισε να εκτονώσουν την οργή
τους.
Σε αυτήν την ενσάρκωση πρέπει να χαλαρώσουν και να ασχοληθούν με θεραπείες ή τεχνικές αποσυμπίεσης του συναισθήματος. Οι ορμές
τους και η σεξουαλική τους ενέργεια πρέπει να
διοχετευτούν σωστά. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι να αποδεχτούν τον εαυτό τους και να τον συγχωρέσουν.
Το πού θα στρέψουν την ενέργειά τους και το
πού θα κατευθύνουν τη δύναμή τους είναι καρμικά το μεγάλο τους μάθημα, όπως και το να σταματήσουν να βγάζουν βιαστικά και αβάσιμα
συμπεράσματα ή να καθυστερούν και να αναβάλλουν να διορθώσουν όλα όσα τους ενοχλούν.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Είστε σε καλή διάθεση για να
ονειρευτείτε, να φανταστείτε
και να οραματιστείτε. Η μέρα
δεν θα είναι το ίδιο παραγωγική με τη χθεσινή, όμως θα ανακαλύψετε νέες δυνατότητες.

Δίδυμοι

σοι έχουν προσωπικούς πλανήτες στον
αστρολογικό τους χάρτη ανάδρομους,
δηλαδή από τον Ερμή έως τον Κρόνο,
έχουν να αντιμετωπίσουν καρμικά θέματα εξαιτίας των επιλογών τους σε προηγούμενες ενσαρκώσεις, ενώ οι εξωκρόνιοι πλανήτες (Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας) σχετίζονται με
συλλογικά λάθη - δηλαδή με τις επιλογές μιας
ολόκληρης γενιάς.

Οι προβλέψεις της ημέρας

(23/7-22/8)
Αλλάζει σημαντικά ο τρόπος που
σκέφτεστε κάποια πράγματα και
γίνεστε πιο οργανωτικοί και δημιουργικοί. Μην κάνετε όμως
βιαστικές κινήσεις και μειώστε
τα έξοδά σας. Θα σας δοθεί η δυνατότητα να ξεκαθαρίσετε κάποιες εκκρεμότητες.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Θα επικεντρωθείτε σε λεπτομέρειες της καθημερινής σας
ζωής, ώστε να μπει μια τάξη.
Είναι η κατάλληλη στιγμή για να
το πετύχετε και να έχετε την
υποστήριξη όλης της οικογένειας.

Αιγόκερως

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Η πιο φωτεινή εικόνα των ημερών σάς κάνει πολύ κοινωνικούς και επικοινωνιακούς. Η φιλία αξίζει κάποια ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Η ημέρα είναι ιδανική για να επιλύσετε κάποια θέματα γι’ αυτό μην είστε αναβλητικοί.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Νιώθετε ότι χρειάζεστε ξεκούραση, όμως δεν είστε διατεθειμένοι να το κάνετε. Βρείτε χρόνο
για τον εαυτό σας, καθώς σήμερα
μπορείτε να διώξετε το άγχος και
να απολαύστε τρυφερές στιγμές
με τον/τη σύντροφό σας.

P
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Ισορροπία σε τεντωμένο σκοινί
Α
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

νεξαρτήτως των εισηγήσεων των λοιμωξιολόγων, η κυβέρνηση είναι αυτή
που έχει την ευθύνη των αποφάσεων:
για τις μετακινήσεις, τα σχολεία, το λιανεμπόριο. Και τον τουρισμό. Όλοι συμφωνούμε πως
δεν πρόκειται για εύκολη δουλειά. Στην ουσία, θα πρέπει να συμβιβασθούν τα ασυμβίβαστα: Η ανάγκη παράτασης των μέτρων από
τη μία μεριά, οι πιέσεις στην οικονομία από
την άλλη. Ο κίνδυνος μεγαλύτερης διασποράς
του ιού κόντρα στην κοινωνική αντίδραση που
προκαλούν ο αποκλεισμός, η μονοτονία, η
επανάληψη.

Οι διιστάμενες εκτιμήσεις για αύξηση ή μείωση των κρουσμάτων την επόμενη εβδομάδα
κάνουν πιο δύσκολη την εξίσωση. Παρά τα ευχολόγια και τις ενέσεις αισιοδοξίας, το τέλος
της πανδημίας όχι μόνο δεν είναι ορατό, αλλά
δεν γνωρίζουμε καν εάν βρισκόμαστε στο «σημείο μηδέν». Στην ουσία, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την επιλογή της για τα διαδοχικά lockdowns, το μέτρο που οι επικριτές της
θεωρούν ότι χρησιμοποίησε υπερβολικά. Το
αποτέλεσμα, λένε, ήταν η άρνηση των πολιτών
να συνεργαστούν. Άρνηση που, σε συνδυασμό
με την κόπωση των ελεγκτικών μηχανισμών,
οδήγησε σε μια καραντίνα «α λα ελληνικά»:
Κλειστά καταστήματα, αλλά αύξηση της κυκλοφορίας. Κλειστά σχολεία, αλλά ενδοοικογενειακή μετάδοση. Απαγόρευση μετακινήσεων

από δήμο σε δήμο και από νομό σε νομό, αλλά
εκτίναξη των κρουσμάτων σε Θεσσαλονίκη,
Πάτρα, Λάρισα, Κέντρο Αθήνας και Δυτική Αττική.

Και αυτοί που θεωρούν την κριτική άδικη
παραδέχονται ότι περισσότερα μπορούσαν να
γίνουν στον έλεγχο των χώρων εργασίας, στα
μέσα μαζικής μεταφοράς και στην ενίσχυση
του ΕΣΥ με μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό,
ώστε να μην απαιτούνται επιτάξεις αμφίβολης
αποτελεσματικότητας. Όσο κι αν δεν ευθύνεται
η κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην άφιξη
των εμβολίων, όσο κι αν οργάνωσε ένα άψογο
σύστημα εμβολιασμού στο οποίο οι πολίτες ανταποκρίθηκαν θετικά, δεν απέφυγε, με πράξεις
ή αμετροέπειες κυβερνητικών στελεχών, να

Η κυβέρνηση καλείται να συμβιβάσει
τα ασυμβίβαστα, λαμβάνοντας
αποφάσεις για το άνοιγμα
της οικονομίας, υπό τον φόβο
μεγαλύτερης διασποράς
κρουσμάτων του κορονοϊού.
Το στοίχημα είναι ο έλεγχος
της πανδημίας έως τον Ιούνιο...

υπονομεύσει κάποιες φορές την αξιοπιστία - τη
δική της και των μέτρων.
Ωστόσο, δεν είναι η ώρα των απολογισμών,
αλλά των προγραμματισμών. Η υγειονομική
κρίση πρέπει με κάθε τρόπο να ελεγχθεί, όχι
γενικώς και αορίστως έως το καλοκαίρι, αλλά
έως τον Ιούνιο. Το αργότερο. Εάν λάβουμε υπόψη μας τις καταστροφικές συνέπειες που θα
έχει στην οικονομία και στην αγορά εργασίας το
αδιάθετο τουριστικό προϊόν και την επιβάρυνση του Προϋπολογισμού από τα αλλεπάλληλα
μέτρα στήριξης και τη διάλυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως στο λιανεμπόριο και
την εστίαση, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε
μπροστά μας δύο μήνες για να επιτύχουμε στόχους εξαιρετικά δύσκολους. Μπορεί η αύξηση
του ρυθμού παράδοσης και διανομής των εμβολίων, μαζί με τη βελτίωση του καιρού και τα
self-tests να βοηθήσει, αλλά οι καθαροί λογαριασμοί θα βοηθήσουν περισσότερο.
Παρότι, επαναλαμβάνοντας τα λάθη τους στη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης, οι πολιτικές
δυνάμεις δεν κατάφεραν να ομονοήσουν στο
αυτονόητο, δικαιολογίες και, κατόπιν εορτής,
εξηγήσεις θα είναι λιγότερο από κάθε άλλη φορά πειστικές. Σίγουρα, η κυβέρνηση καλείται
να ισορροπήσει σε τεντωμένο σκοινί. Όμως,
εξίσου σίγουρο είναι ότι κανείς δεν πρέπει να
προσπαθήσει να περάσει από κάτω.

Ώρες ευθύνης για όλους μας

Γ

ια μια ακόμα φορά η συνεδρίαση της
Επιτροπής των Ειδικών ήταν θρίλερ.
Με ψηφοφορίες και ισορροπίες δύσκολες. Καθώς, απ’ ό,τι διαπιστώνουμε καθημερινά πλέον, από τη μία η κοινωνία τόσο
στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό δεν αντέχει άλλα μέτρα, αλλά, από την άλλη, πρέπει να προφυλάξουμε τις ζωές των πολιτών.
Η κυβέρνηση τελικά αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα crash test ελεγχόμενο. Το
στοίχημα είναι μεγάλο, αλλά το αποτέλεσμα
πλέον δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση και
τους επιδημιολόγους. Το στοίχημα αφορά
όλους μας. Διότι αν δεν προσέξουμε οι ίδιοι
το πώς θα διαχειριστούμε την περιορισμένη
ελευθερία που δόθηκε, τότε τα πράγματα θα
εξελιχθούν σε τραγωδία. Και για αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
Τα πράγματα παραμένουν δύσκολα και
δεν πρέπει να παρασυρθούμε ούτε από τον
καλό καιρό ούτε από το άνοιγμα των καταστημάτων και των διαδημοτικών μετακινήσεων. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ακόμα δο-

κιμάζεται, για αυτό πρέπει πάση θυσία να
τηρήσουμε τα μέτρα με θρησκευτική ευλάβεια. Όχι όπως συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, που δεν εφαρμόστηκαν, όπως θα έπρεπε, ούτε το lockdown ούτε και τα προβλεπόμενα μέτρα.
Αν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε Πάσχα διαφορετικό από πέρυσι, πρέπει να εί-

Σήμερα κάνουμε ένα πρώτο
βήμα. Για να ακολουθήσουν
και τα άλλα δεν πρέπει
με τίποτα να βάλουμε
τρικλοποδιά στον εαυτό μας

μαστε όλοι προσεκτικοί. Τα σχολεία και η
εστίαση είναι το επόμενο στοίχημα και δεν
πρέπει να το χάσουν τα παιδιά μας και οι
ιδιοκτήτες των καφέ και των εστιατορίων.
Παράλληλα, πρέπει να αξιοποιήσουμε τα
self tests και να είμαστε υπεύθυνοι στα αποτελέσματά τους και όχι να παίζουμε κρυφτούλι, ρισκάροντας τις ζωές τις δικές μας
και των οικογενειών μας.
Από αυτήν τη μάχη πρέπει να βγούμε νικητές. Η κυβέρνηση πρέπει να τρέξει τα μέτρα στήριξης της εστίασης, ώστε να δείξει σε
αυτούς τους ανθρώπους ότι θα τους βοηθήσει εμπράκτως στην προσπάθεια να ανοίξουν ξανά. Παράλληλα, να προχωρήσει το
ταχύτερο τους εμβολιασμούς.
Σήμερα κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Για να
ακολουθήσουν και τα άλλα δεν πρέπει με τίποτα να βάλουμε τρικλοποδιά στον εαυτό
μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα παράθυρο στον ιό να επιστρέψει στις ζωές μας
και να μας τις πάρει πάλι. Δείτε τι γίνεται γύρω μας και θα καταλάβετε…
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