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Τ
ελικά, ο ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα θα μπορέσει να
κάνει την υπέρβαση: Να μετεξελιχθεί σε
ένα σοβαρό κεντροαριστερό κόμμα και να
αφήσει πίσω του τα βαρίδια που τον απο-

μακρύνουν από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας
και κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι κάποτε ψήφι-
σαν εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ και στήριζαν τη Σο-
σιαλδημοκρατία - πολίτες που κάποτε ανήκαν σε αυ-
τόν τον χώρο του Κέντρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να κινείται μεταξύ λαϊκισμού
και υποκρισίας. Με την ίδια ευκολία που ζητά από τον
κόσμο να δώσει το «παρών» σε συγκεντρώσεις για
τον Κουφοντίνα, με πρόσχημα το κράτος δικαίου και
τα ανθρώπινα δικαιώματα (!), με την ίδια ευκολία
προτείνει στον πρωθυπουργό να προχωρήσει σε μο-
ρατόριουμ για να αντιμετωπισθεί η πανδημία!

Εάν κάποιος διαβάσει τις καθημερινές ανακοινώ-

σεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
που πέφτουν σαν… το χαλάζι, θα καταλάβει ότι δεν
εννοεί και δεν πιστεύει σε κανένα μορατόριουμ. Το
αντίθετο, θα λέγαμε. Συνεχώς ρίχνει λάδι στη φωτιά,
προσπαθώντας να κομματικοποιήσει τα πάντα. Από
τροχαία μέχρι… βαπτίσεις. Ο λόγος του συνεχίζει να
είναι διχαστικός, ενώ στην ίδια γραμμή κινείται και ο
γραμματέας του κόμματός του, επιβεβαιώνοντας ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει στην αντιπαράθεση επιχειρη-
μάτων.

Ο κ. Τσίπρας γνωρίζει ότι ο ήπιος πολιτικός λόγος
δεν είναι… το φόρτε του. Προτιμά το «σκληρό ροκ»,
γιατί με αυτόν τον τρόπο καλύπτει τα εσωκομματικά
του προβλήματα αλλά και την ατολμία του να προχω-
ρήσει σε ξεκαθάρισμα των τάσεων που τον κρατούν
σε μια ιδιότυπη ομηρεία. 

Ακόμη και σε ό,τι αφορά το θέμα του ψηφιακού πι-

στοποιητικού για τον Covid-19, που αποτελεί εθνική
επιτυχία και στην ουσία διευκολύνει τον ελληνικό
τουρισμό, ο κ. Τσίπρας και το υπονόμευσε και επιχεί-
ρησε να το διακωμωδήσει, όπως είχε κάνει και με το
εμβόλιο, για το οποίο δεν πίστευε πως η επιστημονι-
κή κοινότητα θα το προχωρούσε.

Ο κ. Τσίπρας με το τάχα μου, δήθεν… μορατόριουμ
ζητά από την κυβέρνηση απλώς να μην κυβερνά. Και
αυτό, φυσικά, δεν πρόκειται να γίνει δεκτό. Διότι οι
κυβερνήσεις ψηφίζονται για να κυβερνούν και όχι
για να είναι υπό την ομηρεία της όποιας αντιπολίτευ-
σης. Αφού δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους
του με τους «μπαχαλάκηδες», τώρα επιστρατεύει το
ταλέντο του εις την πολιτική υποκρισία. 

Αλλά και αυτό εξαντλήθηκε τότε που έσκιζε τα
μνημόνια και εξαπατούσε τις Ελληνίδες και τους Έλ-
ληνες με το δημοψήφισμα… 
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Από τον λαϊκισμό… στην υποκρισία
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Μ
ε τη μεγαλειώδη στρατιωτική
παρέλαση στην Πλατεία Συν-
τάγματος, που φέτος θα πραγ-
ματοποιηθεί με αρκετές ιδιαι-

τερότητες, εξαιτίας του κορονοϊού, θα κο-
ρυφωθούν οι εορτασμοί για την επέτειο των
200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του
1821. 

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των
Ενόπλων Δυνάμεων μελετά μια σειρά από
δράσεις που θα ενταχθούν στον σχεδιασμό
της στρατιωτικής παρέλασης, ώστε οι εορ-
τασμοί να έχουν τη λαμπρότητα που αρμό-
ζει στην ιστορική αυτήν επέτειο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», εξετάζεται ο σχηματισμός Φάλαγγας
Ιστορικών Τμημάτων, η οποία θα εμφανιστεί
στην αρχή της παρέλασης, πριν από τα πε-
ζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα των Ενό-
πλων Δυνάμεων! Στην κεφαλή της Φάλαγ-
γας, δύο ανθυπολοχαγοί θα φέρουν το Λά-
βαρο της Αγίας Λαύρας και τη Σημαία του
Ιερού Λόχου, δύο Σημαιοφόροι του Πολεμι-
κού Ναυτικού τη Σημαία των Σπετσών και
της Ύδρας και δύο ανθυποσμηναγοί τη Ση-
μαία της Φιλικής Εταιρείας και των Ψαρών. 

Μία από τις προτάσεις που βρίσκεται
ακόμη υπό συζήτηση είναι αν μετά τις ιστο-

ρικές Σημαίες θα ακολουθήσουν οι λήκυ-
θοι, όπου φυλάσσεται η καρδιά επιφανών
αγωνιστών της Επανάστασης, του Κωνσταν-
τίνου Κανάρη, του Ανδρέα Μιαούλη, του
Δημήτριου και Αλέξανδρου Υψηλάντη, κα-
θώς και η οστεοθήκη της Μπουμπουλίνας.

Στη συνέχεια σχεδιάζεται να παρελάσει
Ουλαμός Ειδικών Δυνάμεων (έξι τριάδες)
με καταδρομείς, οι οποίοι θα φορούν τις πα-
ραδοσιακές στολές του Ιερού Λόχου, ενώ
θα ακολουθήσουν και δύο σειρές με οπλι-
σμό που μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσια-
στεί. 

Έπειτα θα παρελάσει Ουλαμός της Στρα-
τιωτικής Σχολής Ευελπίδων (έξι τριάδες) με
στολές διάφορων χρονικών περιόδων από
το 1828 μέχρι το 1949, αλλά και Ουλαμός
Οπλιτών ή Εθνοφυλάκων με παραδοσιακές
στολές από διάφορα γεωγραφικά διαμερί-
σματα της χώρας, που θα εμφανιστούν με τη
σειρά απελευθέρωσης. 

Ακόμη, προγραμματίζεται να παρελάσει

έφιππο τμήμα 11 ανδρών με στολές του
1821, των Βαλκανικών Πολέμων, της Μικρα-
σιατικής Εκστρατείας, του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου και του Ελληνοϊταλικού Πολέμου. 

Στο πτητικό μέρος, θα κάνουν για πρώτη
φορά την εμφάνισή τους τα ελικόπτερα του
Στρατού Ξηράς OH-58 KIOWA, ενώ έχουν
προσκληθεί να πετάξουν γαλλικά Rafale
αλλά και αμερικανικά F-16, μαζί με τους
σχηματισμούς της Πολεμικής Αεροπορίας
αλλά και των πτητικών μέσων του Στρατού
Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε συντονι-
σμό με το υπουργείο Εξωτερικών, θα παρε-
λάσουν αντιπροσωπείες από την Αϊτή, η
οποία είναι η πρώτη χώρα που αναγνώρισε
την Ελληνική Επανάσταση, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, τη Γαλλία και τη Ρωσία, ενώ θα εκδο-
θεί και αναμνηστικό νόμισμα της παρέλα-
σης. 

Την ίδια ώρα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας κάνει αγώνα δρόμου ώστε να τηρη-
θούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αν
και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχεδια-
σμός των μέτρων και θα αναθεωρηθεί αρ-
κετές φορές μέχρι τη διεξαγωγή της παρέ-
λασης, πηγές από το ΓΕΕΘΑ τονίζουν ότι θα
εφαρμοστούν στο έπακρο όλες οι αποφά-

σεις των ειδικών, ενώ έχουν ήδη ληφθεί όλα
τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για τη μετά-
δοση του κορονοϊού στα στρατόπεδα όπου
γίνονται πρόβες για την παρέλαση. 

Τα οριστικά μέτρα για την υγειονομική
θωράκιση της παρέλασης αναμένεται να
αποφασιστούν σε ειδική σύσκεψη στο τέ-
λος της εβδομάδας και θα εξαρτηθούν σε
μεγάλο βαθμό από τα υγειονομικά δεδομέ-
να της χώρας, ενώ μένει να διευκρινιστεί αν
οι συμμετέχοντες θα φορούν μάσκες ή οι
ουλαμοί θα αποτελούνται από μικρότερο
αριθμό ατόμων, ώστε να τηρηθούν οι απο-
στάσεις ασφαλείας.

Όλα όσα θα δείτε στην παρέλαση

Εξετάζεται ο σχηματισμός
Φάλαγγας Ιστορικών 
Τμημάτων, η οποία 
θα εμφανιστεί στην αρχή 
της παρέλασης πριν από τα
πεζοπόρα και μηχανοκίνητα
τμήματα των Ενόπλων 
Δυνάμεων!

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

25η ΜΑΡΤΙΟΥ



Ι
διαίτερα ικανοποιημένος από την
υιοθέτηση του ψηφιακού πιστοποι-
ητικού εμβολιασμού από την Ε.Ε.
εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης, μιλώντας χθες στο CNN, μετά τις
ανακοινώσεις της Κομισιόν. 

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι όσο
περισσότεροι πολίτες εμβολιάζονται τό-
σο πιο συνηθισμένο θα γίνει το εν λόγω
πιστοποιητικό για τα ταξίδια. Ο κ. Μητσο-
τάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το πι-
στοποιητικό θα βοηθήσει την Ελλάδα να
ξεκινήσει τον τουρισμό, ενώ υπογράμμι-
σε ότι περιμένουμε αρκετούς πολίτες από
την Ε.Ε. να εμβολιαστούν εντός του δεύ-
τερου τριμήνου.

«Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι
οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να ταξιδεύουν
χωρίς περιορισμούς», είπε ο κ. Μητσοτά-
κης, ενώ υπογράμμισε ότι είναι ιδιαίτερα
ικανοποιημένος από το γεγονός ότι η
πρόταση για το πιστοποιητικό εμβολια-
σμού έχει γίνει δεκτή επί της αρχής από
πολλές χώρες της Ε.Ε. Υπογράμμισε, επί-
σης, ότι αναμένει το πιστοποιητικό να γί-
νει βασικό εργαλείο για τον τουρισμό.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο
εμβολιαστικός ρυθμός προχωρά με έναν
από τους ταχύτερους ρυθμούς στην Ευ-
ρώπη. «Όσο περισσότεροι εμβολιάζονται
τόσο καλύτερα θα αντιμετωπίζουμε την
πανδημία. Είμαστε από τις καλύτερες χώ-
ρες στον εμβολιασμό. Τον Απρίλιο θα
έχουμε εμβολιάσει όλους τους άνω των
60 με τουλάχιστον μία δόση και αυτό θα
άρει μεγάλη πίεση από τα νοσοκομεία
μας», είπε ο κ. Μητσοτάκης. Υπογράμμι-
σε, δε, ότι η Ελλάδα θα είναι ανοιχτή το
καλοκαίρι μετά την κάμψη των μέτρων.

Δωρεάν
Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα

αποτελεί απόδειξη ότι ένα άτομο έχει εμ-
βολιαστεί κατά του Covid-19, έλαβε αρνη-
τικό αποτέλεσμα σε τεστ ή ανάρρωσε από
τον Covid-19. Θα είναι δωρεάν σε ψηφια-
κή ή έντυπη μορφή, ενώ θα περιλαμβάνει
έναν κωδικό QR για τη διασφάλιση της
ασφάλειας και της αυθεντικότητας του
πιστοποιητικού. Η Κομισιόν θα δημιουρ-
γήσει μια πύλη για να διασφαλίσει ότι όλα
τα πιστοποιητικά μπορούν να επαληθευ-
τούν σε ολόκληρη την Ε.Ε. και για να υπο-
στηρίξει τα κράτη-μέλη στην τεχνική
εφαρμογή των πιστοποιητικών. Το πιστο-
ποιητικό θα έχει διάρκεια 180 ημερών για

όσους έχουν αναρρώσει από τον κορο-
νοϊό, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει υπό το
φως νέων επιστημονικών δεδομένων,
ενώ όσοι το έχουν δεν θα χρειάζεται να
υπόκεινται σε καραντίνα ή λοιπούς πε-
ριορισμούς. 

Η πρόταση Μητσοτάκη
και η άρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Υπενθυμίζεται ότι το πιστοποιητικό εμ-
βολιασμού είχε πέσει στο τραπέζι από τον
Κυριάκο Μητσοτάκη ήδη από τον Ιανουά-
ριο, με τον πρωθυπουργό να στέλνει επι-
στολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν. «Η διασφάλιση της
ταχύτερης δυνατής επανέναρξης της
ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων με-
ταξύ των κρατών-μελών αλλά και με τρί-
τες χώρες είναι μια θεμελιώδης προτε-
ραιότητα για όλους μας», έγραφε στην
επιστολή του ο κ. Μητσοτάκης, προσθέ-
τοντας ότι «ένα βασικό βήμα προς αυτή
την κατεύθυνση είναι η δημιουργία ενός
πρότυπου πιστοποιητικού, που θα απο-
δεικνύει ότι ένα άτομο έχει επιτυχώς εμ-
βολιαστεί». 

«Σε αυτό το πλαίσιο, επισυνάπτω ένα
προσχέδιο του πιστοποιητικού, το οποίο
έχουν προετοιμάσει οι αρμόδιες ελληνι-
κές Αρχές. Θα χρησιμοποιείται κατά την
επιβίβαση σε όλα τα μέσα μεταφοράς: αε-
ροπορικά, θαλάσσια και σιδηροδρομικά»,
υπογράμμιζε ο Έλληνας πρωθυπουργός,
ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα πρόκειται για
ένα «διαβατήριο εμβολιασμού». Υπενθυ-
μίζεται, παράλληλα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε
σπεύσει να αποδοκιμάσει την κυβερνητι-
κή πρόταση μετά την έκτακτη Σύνοδο Κο-
ρυφής του Ιανουαρίου, όπου το θέμα του
πιστοποιητικού είχε τεθεί χωρίς να υπάρ-
ξει συμφωνία επ’ αυτού. 

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέρριψε
την καταφανώς προβληματική από πλευ-
ράς θεμελιωδών δικαιωμάτων πρότασή
του και το μόνο που του μένει είναι ένα
ακόμα πιστοποιητικό επιπολαιότητας και
πολιτικής ανικανότητας», έλεγε στις 12
Ιανουαρίου η Κουμουνδούρου σε σχετική
της ανακοίνωση.
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Δ
ιπλό μήνυμα εκπέμπουν Κυριά-
κος Μητσοτάκης και υπουργείο
Υγείας, ενόσω κορυφώνεται η
έξαρση του τρίτου κύματος της

πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα, όπως κα-
ταδεικνύει το χθεσινό υψηλό των 3.465 κρου-
σμάτων της νόσου. 

Από τη μία πλευρά, παρά την τεράστια, πλέ-
ον, πίεση που υφίσταται το Εθνικό Σύστημα
Υγείας, οι αντοχές του συνεχώς ενισχύονται,
καθώς ξεδιπλώνεται το έκτακτο σχέδιο το
οποίο έχει εκπονήσει και εφαρμόζει το αρμό-
διο υπουργείο. Από την άλλη, Μέγαρο Μαξί-
μου και επιστήμονες αναζητούν τη χρυσή
ισορροπία, ώστε να δοθούν σε μια ευλόγως
κουρασμένη κοινωνία οι απαραίτητες «ανά-
σες» ελευθερίες, χωρίς να διακυβευθεί το
μείζον ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από την
αναχαίτιση της πανδημίας, ιδίως σε μια περίο-
δο κατά την οποία η κλιμάκωση της εμβολια-
στικής εκστρατείας, σε συνδυασμό με τη βελ-
τίωση των καιρικών συνθηκών, «δείχνει» προς
την τελική έξοδο από το τούνελ της υγειονομι-
κής κρίσης. 

Μικρά και σταθερά βήματα
«Αυτή είναι η ισορροπία που πρέπει να επι-

τύχουμε, ήτοι πώς αφήνουμε στους πολίτες
κάποιον βαθμό ελευθερίας, χωρίς να θέτουμε
σε κίνδυνο τη συνολική στρατηγική μας. Αυτό
ακριβώς εξετάζουμε τώρα και θα προβούμε
σε σχετικές ανακοινώσεις εντός των επομέ-
νων 48 ωρών», διεμήνυσε μέσω συνέντευξης
στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαιώνοντας πως
η κυβέρνηση αναζητά «έξυπνες» βαλβίδες
αποσυμπίεσης, προκειμένου να καταστούν
πιο αποτελεσματικοί οι περιορισμοί οι οποίοι
θα εξακολουθούν να ισχύουν για τις επόμενες
εβδομάδες. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης υπεραμύνθηκε της επιλογής της έγκαιρης
λήψης επιπρόσθετων περιοριστικών μέτρων,
καθώς, όπως είπε, σε διαφορετική περίπτωση
«θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια σοβαρό-
τερη κρίση», ενώ εκτίμησε πως τις επόμενες
10 ημέρες θα υπάρξει μια επιπέδωση της επι-
δημιολογικής καμπύλης, σε υψηλά, όμως,
επίπεδα. Υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιω-
ματούχος επισημαίνει στην «Political» πως η
εξαιρετικά σταδιακή και προσεκτική άρση των
περιορισμών θα έχει ως αφετηρία οικονομι-
κές δραστηριότητες, κατά το δυνατόν επιδη-
μιολογικά ουδέτερες. Ως εκ τούτου και αναμέ-
νοντας αύριο τις τελικές εισηγήσεις της Επι-
τροπής Επιδημιολόγων, η κυβέρνηση σχεδιά-
ζει, βάσει τού έως χθες προγραμματισμού, το
άνοιγμα κομμωτηρίων και κέντρων αισθητι-
κής τη Δευτέρα 22 Μαρτίου και την επαναλει-

τουργία του λιανεμπορίου στις 29 Μαρτίου,
αξιοποιώντας τους επιπρόσθετους χρονικούς
περιορισμούς που προσφέρει ο νέος πεντα-
ψήφιος κωδικός 13032. Μένει να αποσαφηνι-
στεί κατά πόσον θα ισχύσουν από αυτό το Σαβ-
βατοκύριακο ή από το επόμενο -όταν και «εγ-
καθίσταται» η θερινή ώρα- η εκκίνηση της
απαγόρευσης της κυκλοφορίας από τις 21.00
αντί για τις 19.00 που είναι σήμερα καθώς και η
άρση της απαγόρευσης της χρήσης Ι.Χ. στον
κωδικό 6. Υπό την αίρεση της εξέλιξης της
πανδημίας τελούν σε κάθε περίπτωση τα επό-
μενα βήματα, ήτοι η επαναλειτουργία της Εκ-
παίδευσης με προτεραιότητα τη Δευτεροβάθ-
μια και της εστίασης, που είχαν αρχικώς

προσδιοριστεί χονδρικά για το πρώτο και το
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου αντι-
στοίχως. 

«Αντέχει»
Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται για την ώρα η πε-

ραιτέρω θωράκιση του ΕΣΥ, το οποίο, όπως
ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας, «προικοδοτείται» από τον ιδιωτικό
τομέα με ακόμη 550 κλίνες (non Covid οι 450 ).
Αίσθηση προκάλεσε, εξάλλου, η σαφής προει-
δοποίηση του κ. Κικίλια, ότι θα εισηγηθεί στον
πρωθυπουργό επίταξη των ιδιωτικών ιατρών,
εάν τις επόμενες 48 ώρες δεν προσφερθούν
να ενισχύσουν το ΕΣΥ 200 εξ αυτών. Χωρίς πε-

ριστροφές, ο υπουργός Υγείας παραδέχθηκε
πως η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το χει-
ρότερο σενάριο που είχε επεξεργαστεί το
υπουργείο Υγείας, ωστόσο εμφανίστηκε αι-
σιόδοξος πως «το τέλος της κρίσης είναι κον-
τά», παραπέμποντας στον ικανοποιητικό ρυθ-
μό της εθνικής εμβολιαστικής εκστρατείας. 

Διπλό μμήνυμα από τον Κυριάκο

Επιτροπή για τους ΛΟΑΤΚΙ από τον πρωθυπουργό
Επιτροπή-ομπρέλα, με στόχο την κατάρτιση ενός ολο-
κληρωμένου σχεδίου που σκοπό θα έχει την οριζόντια
εκπόνηση της στρατηγικής και των δράσεων υπουργεί-
ων και αρμόδιων φορέων στην κατεύθυνση της δια-
μόρφωσης και της υλοποίησης πολιτικών για την ισό-
τητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, κυρίως στην περίοδο
2021-2023, ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, σε συνάντηση που είχε με τον
πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου, Λίνο - Αλέξανδρο Σισιλιάνο, ο
οποίος ορίστηκε πρόεδρος της Επιτροπής. Ο πρωθυ-
πουργός έκανε λόγο για «ώριμη τομή προς όφελος του
εθνικού συνόλου», διαμηνύοντας ότι «μια σύγχρονη
και δίκαιη Ελλάδα δεν νοείται να αποκλείει ή να δια-

χωρίζει τους πολίτες της». Ο κ. Σισιλιάνος σημείωσε
πως «είναι καιρός πλέον να αποκτήσουμε μια εθνική
στρατηγική, που να ανταποκρίνεται στο διεθνές γίγνε-
σθαι», υπενθυμίζοντας πως ζητήματα καταπολέμησης
των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων έχουν
απασχολήσει επανειλημμένως και το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο και την Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Κυβερνητικά στελέχη παρατηρούν πως την ώρα που ο
Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζονται με περιθω-
ριακές επιλογές τύπου Κουφοντίνα, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης και, κατ’ επέκταση, η κυβέρνηση δρομολο-
γούν πραγματικές προοδευτικές τομές, αποκόβοντας το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το αφήγη-
μα που παριστάνει ότι υπηρετεί. 

Σε στρατηγική  θωράκισης
του ΕΣΥ και ελεγχόμενου 
ανοίγματος της οικονομίας 
προχωρά η κυβέρνηση
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Μ
ια πολύ περίεργη υπόθεση στη Ρό-
δο έχει ανησυχήσει τις Αρχές
Ασφαλείας. «Φύλλο και φτερό» κά-

νουν τις κάμερες στον Έμπωνα και στην
Κρητηνία έμπειρα στελέχη της Ελληνικής
Αστυνομίας, αναζητώντας στοιχεία και πλη-
ροφορίες που θα τους οδηγήσουν στη σύλ-
ληψη του δράστη ή των δραστών, οι οποίοι τα
ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου πα-
ραβίασαν τις εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται
το ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο-
ρίας (ΥΠΑ) στον Αττάβυρο, καθώς επίσης και
τέσσερις εγκαταστάσεις κινητής τηλεφωνίας
στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας ζη-
μιές που ξεπερνούν το  1 εκατ. ευρώ! Σύμ-
φωνα με το υλικό που έχουν στα χέρια τους
οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, το
άτομο αυτό, κρατώντας στα χέρια του ειδικό
σιδερένιο λοστό, άρχισε να σπάει με μανία
ό,τι μπορούσε μέσα στον χώρο του ραντάρ!

Πήραν χαμπάρι 
τη φορολογική τρέλα 
Με παρέμβαση του Νίκου Γιατρομανωλάκη
λύνεται η φορολογική τρέλα με τον ΦΠΑ στο
live-streaming παραστάσεων. Το θέμα το εί-
χαμε αναδείξει από αυτήν τη στήλη. Ευτυχώς,
ο υφυπουργός Πολιτισμού το αντιλήφθηκε
εγκαίρως και έτσι στον χαμηλό συντελεστή
ΦΠΑ 6% -και όχι στο 24%- εμπίπτουν πλέον τα
εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συ-
ναυλιών για τις περιπτώσεις ζωντανής διαδι-
κτυακής μετάδοσης (live-streaming), σύμ-
φωνα με την εγκύκλιο 2053/2021 που εξέδω-
σε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 

Αντιπολίτευση 
με ψεύτικα dislikes 
Αφού ξεκαθαρίσουμε ότι οι κυβερνήσεις
δεν πέφτουν ούτε από το Τwitter ούτε από το
facebook, καλό θα είναι τα πληρωμένα Ιnter-
net bots (διαδικτυακά ρομπότ) του ΣΥΡΙΖΑ να
σταματήσουν να κάνουν dislike στις αναρτή-
σεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ή της Ντόρας
Μπακογιάννη, για να μας δείξουν -δήθεν-
την οργή του κόσμου. Οι κυβερνήσεις πέ-
φτουν στη Βουλή, ευτυχώς, ακόμα…

Ο ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε 
ξανά τις καθαρίστριες 

Παλιά τους τέχνη, κόσκινο. Αντιπροσωπεία
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία,
με τους βουλευτές Τρύφωνα Αλεξιάδη, Κώ-
στα Ζαχαριάδη, Διονύση Καλαματιανό, Μαρι-
λίζα Ξενογιαννακοπούλου και Θεανώ Φωτί-
ου, συμμετείχε σε συγκέντρωση των συμβα-
σιούχων καθαριστριών έξω από το υπουρ-
γείο Οικονομικών, που βρέθηκαν εκτός των
αποτελεσμάτων της προκήρυξης του ΑΣΕΠ,
καθώς δεν μέτρησε η προϋπηρεσία τους και η
σύμβαση εργασίας τους λήγει στις 31 Μαρτί-
ου. Άρχισαν πάλι τη γνωστή εργαλειοποίηση
του θέματος, όπως έκαναν και στο παρελθόν,
ζητώντας πάλι προσλήψεις στο Δημόσιο…
Πόσο προβλέψιμοι πια;

Ο Μελάς στο τιμόνι 
του ΟΠΕΚΕΠΕ 

Νέος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναλαμβάνει
ο Δημήτρης Μελάς, έπειτα από απόφαση του
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων Σπήλιου Λιβανού. Ο διορισμός του έρ-
χεται λίγες μέρες μετά την παραίτηση του
Φάνη Παππά. Ο κ. Μελάς δεν είναι χθεσι-
νός… Θυμίζω ότι υπήρξε πρόεδρος του
ΟΠΕΚΕΠΕ επί κυβέρνησης Κώστα Καραμαν-
λή, όταν και ο οργανισμός κατέγραψε τα κα-
λύτερα αποτελέσματα και την πλέον υπο-
δειγματική λειτουργία στην ιστορία του θε-
σμού. Ήδη αρκετοί μιλούν για μια πραγματι-
κά άριστη επιλογή.
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μυρίζει… 
πρακτοριλίκι

Καρφιά εναντίον 
των ταχυμεταφορών 
Δυσαρεστημένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων (ΕΕΤΤ), Κωνσταντίνος Μασσέλος, με την απο-
τελεσματικότητα των εταιρειών ταχυμεταφορών.
Όπως είπε στη Βουλή, θα καλέσει σε ακρόαση όλες
τις εταιρείες, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις
για τις σοβαρές καθυστερήσεις στις παραδόσεις,
στη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου lock-
down, ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού μη-
τρώου ταχυμεταφορών, με συμμετοχή ιδιωτών οι
οποίοι πιθανόν είναι άνεργοι. Όσο για τις καταγγε-
λίες για το πανάκριβο και ταυτόχρονα ιδιαίτερα αρ-
γό Ιnternet στη χώρα μας, ομολόγησε πως δεν είναι
ευχαριστημένος από το επίπεδο των τιμών, σε σχέ-
ση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Ζητώ συγγνώμη. Δεν είπα ποτέ ότι είμαι κατά
των αμβλώσεων». Με αυτήν τη δήλωση ο ευ-
ρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος προ-
σπάθησε να ανασκευάσει, αλλά είναι πλέον αρ-
γά. Η ζημιά έχει γίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε την
ευκαιρία να πατήσει πάνω στον Κυμπουρόπου-
λο και να σηκώσει το δικό του έργο…



Όταν ο Μάκης έχει κέφια… 
Ποια ήταν η απάντηση του Μάκη Βορίδη στη Θεοδώρα Τζάκρη για την εταιρεία που ανέλαβε με διαγωνισμό
την καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με την ψήφο των αποδήμων; Ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι δεν είναι δου-
λειά του υπουργού να κρίνει την εταιρεία, εφόσον αυτή πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. «Δεν
έχω άλλη λύση σε αυτό. Αν είχατε καμία καλύτερη ιδέα, ας παίρνατε τους φίλους σας να συμμετάσχουν στη
διαδικασία. Φαίνεται, όμως, ότι έχετε άλλες αντιλήψεις στον ΣΥΡΙΖΑ, αν κρίνω από την τελευταία Προκα-
ταρκτική. Γιατί κάποιοι μιλάνε με κάποιους. Έχετε ενδιαφέρον για τα Μedia. Εγώ δεν έχω», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Βορίδης. Στη Βουλή ακόμα γελάνε με την ατάκα του Μάκη…

Ο Πάνος έκανε τα πάντα για τον φίλο
του… Και τα προηγούμενα χρόνια
και τώρα. Τα πάντα για να ξαναμπεί
στη σίτιση των μεταναστών. Βλέπε-
τε, ο διαγωνισμός για τα επόμενα
τρία χρόνια είναι κάτι παραπάνω
από 400 εκατομμύρια ευρώ - μόνο
που αυτήν τη φορά είναι κρυστάλλι-
νος και καθαρός. Και βέβαια έμεινε
απέξω ο οικογενειακός του φίλος.
Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά!

Λ. Αυγενάκης: Επανέρχεται 
το ιδιώνυμο στην αθλητική βία

Την επαναφορά του ιδιώνυμου στην αθλη-
τική βία ανακοίνωσε στη Βουλή ο Λευτέρης
Αυγενάκης. Μάλιστα, το σχετικό νομοσχέδιο
βρίσκεται ήδη στην τελική ευθεία και αναμέ-
νεται τις επόμενες ημέρες να κατατεθεί στη
Βουλή. Σύμφωνα με τον υπουργό, πλέον οι
ποινές που επιβάλλονται για βιαιοπραγίες
οπαδών δεν αναστέλλονται. «Με την προτει-
νόμενη διάταξη επανεισάγουμε στην έννομη
τάξη ρυθμίσεις που αφορούν στην απαγό-
ρευση αναστολής και μετατροπής των στερη-
τικών της ελευθερίας ποινών που επιβάλλον-
ται από τα ποινικά δικαστήρια για εγκλήματα
που αφορούν σε εκδηλώσεις οπαδικής βίας.
Με άλλα λόγια, αυστηροποιούμε το πλαίσιο
και δίνουμε ξεκάθαρο μήνυμα κατά της οπα-
δικής βίας», τόνισε χαρακτηριστικά, απαν-
τώντας, χθες, σε ερώτηση της Φ. Πιπιλή. Με
το ίδιο νομοσχέδιο εισάγονται διατάξεις που
φέρνουν αλλαγές στο ελληνικό ποδόσφαιρο,
με στόχο τη βελτίωση της εικόνας του αθλή-
ματος, την αύξηση της συμμετοχής, την καλή
διακυβέρνηση και την προώθηση περισσότε-
ρων και ίσων ευκαιριών. Επίσης, προβλέπε-
ται ότι οι εκλογές της Ελληνικής Ποδοσφαιρι-
κής Ομοσπονδίας θα διεξάγονται κάθε τέσ-
σερα χρόνια μεν, αλλά πριν από τη διεξαγωγή
των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
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POLITICAL

Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Η ανεξήγητη
συμπάθεια 
προς την Τουρκία 
Τα επίσημα στοιχεία εξηγούν τους
λόγους που η Δύση δείχνει τόσο με-
γάλη ζέση για την Τουρκία. Η Ελλά-
δα έχει το πέμπτο χαμηλότερο πο-
σοστό δαπανών για εξοπλισμούς:
μόλις 12,1% των συνολικών αμυντι-
κών δαπανών, έναντι στόχου 20%
που έχει τεθεί για όλα τα μέλη του
ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με έκθεση της Βο-
ρειοατλαντικής Συμμαχίας για τις
αμυντικές δαπάνες των μελών της
την περίοδο 2013-2020, μπορεί η
χώρα μας να έχει το δεύτερο υψη-
λότερο επίπεδο δαπανών για την
άμυνα ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ
των μελών του ΝΑΤΟ, αλλά οι Τούρ-
κοι είναι καλύτεροι «πελάτες».

M
έσα σε 40 ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ -μαζί με τα υπόλοιπα εξωκοινοβουλευτικά
σχήματα- διοργάνωσε 120 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, εν μέσω έξαρσης
της πανδημίας, και στην Κουμουνδούρου χρεώνουν τη διασπορά του κο-

ρονοϊού στη βάπτιση του Αδ. Γεωργιάδη. Τέτοια εμμονή με τη βάπτιση; Φέρνουν και
σχετική ερώτηση στη Βουλή, αλλά για τις πορείες υπέρ του Κουφοντίνα δεν ξέρουν
τίποτα οι σύντροφοι! 

Το... Πρόσωπο

Η εμμονή κατά 
του Γεωργιάδη

LOCK

H καυτή πατάτα του κατώτατου 
Στα χέρια του Κωστή Χατζηδάκη είναι μέ-

χρι το τέλος του μήνα το μείζον ζήτημα του
κατώτατου μισθού, ο οποίος πρέπει να μπει
σε διαβούλευση. Ο κατώτατος μισθός θα
έπρεπε να είχε επαναπροσδιοριστεί από την
προηγούμενη χρονιά, αλλά, λόγω της παν-
δημίας, η διαδικασία είχε «παγώσει». Σύμ-
φωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα, ο υπουρ-
γός Εργασίας θα πρέπει να εισηγηθεί το
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου τον
νέο κατώτατο μισθό στο Υπουργικό Συμβού-
λιο. Πρόκειται για ένα ζήτημα που θεωρείται «καυτή πατάτα». Από τη μία οι εργο-
δότες, από την άλλη οι εργαζόμενοι. Εκτός κι αν βρεθεί μια μόνιμη μείωση του μη
μισθολογικού κόστους που θα μπορούσε να αντισταθμίσει την αύξηση.



H
ταν αρκετή μια λάθος ψήφος του ευρωβου-
λευτή Κυμπουρόπουλου για να «πάρει φωτιά
το Κορδελιό». Να ανάψουν τα αίματα του δι-

καιωματισμού. Να αναδευτούν τα σώψυχα κάθε επίδο-
ξης και σύγχρονης wannabe σουφραζέτας. «Το σώμα
μου, η επιλογή μου» και τα ρέστα. Αναπόφευκτα το θέ-
μα ήρθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και,
υπό το ασήκωτο βάρος του δικαιωματισμού, ξανατέθη-
κε στο αρχείο με τη δήλωση μετανοίας του Κυμπουρό-
πουλου. 

Ωστόσο, ο σχετικός διάλογος είναι ατελής. Προβάλ-
λει -και σωστά- το δικαίωμα της σύγχρονης γυναίκας
να είναι υπεύθυνη για το τι θα συμβεί στο σώμα της, αλ-
λά δεν αγγίζει το πόσο ανεύθυνα συνέβη ό,τι συνέβη
στο σώμα της. 

Δεν νομίζω ότι υπάρχει κοινωνική ομάδα εναντίον
του δικαιώματος στην άμβλωση, υπάρχει όμως -αν και
σιωπηρό- το αίτημα για αντίστοιχη υπευθυνότητα ώστε
η χαρά του σεξ και της σωματικής συνεύρεσης να μη
γίνει αλόγιστα η αιτία μιας νέας ζωής και ενός -ας μην

κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις- φόνου. Η βιολογία
έχει αποφανθεί ότι το έμβρυο είναι ζωντανός οργανι-
σμός και ξεχωριστός. Ο νομικός μας πολιτισμός, επί-
σης. Η σύγχρονη κοινωνία (αλλά και παλαιότερα) πα-
ρέχει το δικαίωμα στη γυναίκα για άμβλωση. Θεωρεί,
δηλαδή, ότι η κύηση ενός νέου ανθρώπου υπό συνθή-
κες που η φυσική του μητέρα θεωρεί ακατάλληλες
μπορεί να διακοπεί. Και η απόφαση αυτή επαφίεται
στη φυσική του μητέρα, δεν χρειάζεται η συναίνεση
του φυσικού πατέρα. Όλα αυτά συνάδουν με τις αρχές
μιας σύγχρονης κοινωνίας δυτικού τύπου. 

Όλα αυτά τα σωστά, όμως, δεν σημαίνουν ότι δύο νέ-
οι άνθρωποι μπορούν να αγνοούν τα προφανή: ότι σή-
μερα η λήψη προφυλάξεων εναντίον μιας ανεπιθύμη-
της κύησης είναι το ίδιο εύκολη με την αγορά ενός πα-
κέτου τσιγάρα.  Πόσο μεγάλη επιβάρυνση είναι να αγο-
ράσει κανείς ένα κουτάκι προφυλακτικά; Πόσο δύσκο-
λο είναι να λάβει ένα άτομο πριν από τη σεξουαλική
επαφή την προφύλαξη που εκείνο επιλέγει; Γιατί πρέ-
πει μέσω του μονοδιάστατου δικαιωματισμού να επι-

κρατήσει η ανεύθυνη αντίληψη «κάνω ό,τι κάνω και
μετά, αν συμβεί κανένα “ατύχημα”, βρε δεν βαριέσαι;
Υπάρχει η άμβλωση»; Γιατί πρέπει να δημιουργείται
μια ζωή από «ατύχημα»;

Όπως είναι αυτονόητο, τα παραπάνω δεν σχετίζονται
με κυήσεις που προέρχονται από βιασμούς, από γενι-
κότερα μη συναινετικό σεξ, αλλά και με όσες αφορούν
σε ανήλικα κορίτσια. 

Ας ηρεμήσουν, λοιπόν, οι σύγχρονες απομιμήσεις
των σουφραζετών. Ουδείς διανοείται να περιορίσει το
δικαίωμα στην άμβλωση. Αποτελεί κεκτημένο του τρό-
που ζωής μιας σύγχρονης δυτικής κοινωνίας. Κάποιοι,
ωστόσο, προσθέτουμε στη σχετική συζήτηση ότι το
σύνθημα «το σώμα μου, επιλογή μου» πρέπει να ισχύει
και πριν από την ανεπιθύμητη κύηση. Δεν είναι τίποτα
δύσκολο, δεν περιορίζει τη χαρά και την ηδονή. Αντί-
θετα, αν η υπευθυνότητα συνυπάρχει με τον δικαιωμα-
τισμό, αποφεύγονται εξελίξεις που θέτουν σε δοκιμα-
σία και το σώμα της γυναίκας. Κόσμος μόνο με δικαιώ-
ματα δεν υπάρχει…

Περί αμβλώσεων
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Η
συζήτηση της Παρασκευής στη Βουλή
ήταν άλλη μία πρώτης τάξεως ευκαιρία
για σύγκριση μεταξύ του Κυριάκου Μη-

τσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα σε ένα θέμα για το
οποίο έχουν διασταυρώσει ξανά τα ξίφη τους στο
παρελθόν, όταν ο νυν πρωθυπουργός ήταν αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η πρώτη σύγκριση αφορά στο επίπεδο των προ-
τάσεων που κατέθεσαν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί. Ο
πρωθυπουργός παρουσίασε έναν άξονα τεσσάρων
προτάσεων που φιλοδοξούν να βελτιώσουν την
Αστυνομία ως θεσμό αλλά και τον ρόλο του αστυ-
νομικού. Αν λάβουμε υπόψη ότι ήδη έχει ξεκινήσει
η υλοποίηση των περισσότερων προτάσεων του
πορίσματος Αλιβιζάτου, τότε αντιλαμβάνεται εύ-
κολα κανείς ότι ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη Βουλή
όχι για να μιλήσει θεωρητικά, αλλά για να αντιμε-
τωπίσει το ζήτημα σε προγραμματική βάση, γεγο-
νός που δείχνει τη θεσμική αντιμετώπιση του προ-
βλήματος.

Ο πρωθυπουργός, όμως, είδε την παρουσία του
αυτή και ως ευκαιρία να στείλει μηνύματα στην
κοινωνία. Καταδίκασε τον ξυλοδαρμό του πολίτη
και παρουσίασε τις θέσεις του για τη βελτίωση της
Αστυνομίας και τη θωράκιση των θεσμών, ώστε να
μη δούμε παρόμοια περιστατικά. Ο κ. Μητσοτάκης
ουσιαστικά είπε πως θέλει μια Αστυνομία που να
σέβεται τον πολίτη και τότε ο πολίτης με τη σειρά
του θα σέβεται την Αστυνομία. 

Ο πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του ζήτησε
συγγνώμη από τους πολίτες για όλα τα περιστατικά
αστυνομικής βίας, ακόμα και για αυτά που έγιναν
σε προηγούμενες περιόδους. Με αυτό τον τρόπο
ανέλαβε την ευθύνη ως πρωθυπουργός ενός κρά-
τους που έχει συνέχεια. Ποιος δε θυμάται, άραγε,

τους ψεκασμούς συνταξιούχων κατά την προ-
ηγούμενη διακυβέρνηση; Τότε κανείς δεν απολο-
γήθηκε στους πολίτες. Δυστυχώς, αστυνομική βία
υπήρξε και επί εποχής Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος,
όμως, κάνει πως το ξεχνά τώρα. Αν θέλουμε,
όμως, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, πρέπει
να το δούμε με όρους θεσμικούς και όχι μικροπο-
λιτικούς. Αυτή είναι άλλη μια διαφορά του κ. Μη-
τσοτάκη από τον Αλέξη Τσίπρα.

Τέλος, ο πρωθυπουργός ανέδειξε το μέγεθος
της υποκρισίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, ενώ βρισκό-
μαστε εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού, καλεί
τους πολίτες σε συγκεντρώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει
συνειδητά την τακτική της πόλωσης και του διχα-
σμού. Επειδή δεν διαθέτει εναλλακτική πρόταση

διακυβέρνησης που μπορεί να συζητηθεί με πολι-
τικούς όρους, επιλέγει τη σύγκρουση σε επίπεδο
κοινωνίας. Όμως, πλέον δεν είμαστε στο 2012 και
οι πολίτες θυμούνται πολύ καλά τι έγινε από το
2015 και μετά.

Το ζήτημα της αστυνομικής βίας δεν θα αντιμε-
τωπιστεί με το βλέμμα στραμμένο στο ’50, όπως
επιδιώκει ο κ. Τσίπρας. Είναι λυπηρό να έχουμε
σήμερα μια Αριστερά που επιβιώνει μόνο μέσα
από τους διχασμούς του παρελθόντος. Αυτή είναι
και τελικά η διαφορά των δύο ηγετών. Ο κ. Τσίπρας
αναμασά το παρελθόν γιατί δεν έχει να πει τίποτα
για το μέλλον, ενώ ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει να
διαμορφώσει την Ελλάδα του μέλλοντος. Αυτό τε-
λικά αποτυπώθηκε και στη συζήτηση στη Βουλή.

του
Τάσου 
Γαϊτάνη

Εκπρόσωπος 
Τύπου Ν.Δ. 

Θεσμική απάντηση στον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος 
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Ε
υρωκοινοβούλιο. Ο ευρωβουλευτής της
Ν.Δ. έδωσε την έγκρισή του σε ψήφισμα
που αναφέρει ότι η ανθρώπινη ζωή ενός

παιδιού «πρέπει πάντα να προστατεύεται ξεκι-
νώντας από τη στιγμή της σύλληψης».

Πάμε πάλι από την αρχή! Μάλλον χρειαζόμαστε
παραπάνω μελέτη για το τι έχει συμβεί στην Ευ-
ρώπη αλλά και στη χώρα μας από το 1986 (νόμος
1609/1986) επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ σχετικά με το
δικαίωμα κάθε γυναίκας να διαθέτει ή όχι το σώ-
μα της με βάση την επιλογή της. Να επιλεγεί αν
και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να προβεί σε
διακοπή της κύησης νόμιμα, εφόσον αυτό επιλέ-
γει, και να μην καταφεύγει σε παράνομες μεθό-
δους διακοπής, βάζοντας σε σοβαρό κίνδυνο την
υγεία της. Αναρίθμητες οι περιπτώσεις γυναικών
που πέθαναν ή κινδύνεψαν σοβαρά κατά τη διάρ-
κεια άμβλωσης την περίοδο που η άμβλωση ήταν

παράνομη. Πιστέψαμε ότι είχαμε τελειώσει με τα
παραπάνω. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο υπερσυντηρη-
τισμός, ο λαϊκισμός και ο μισογυνισμός καραδο-
κούν και βρίσκουν χώρο για να ξεπροβάλουν σε
Ελλάδα και Ευρώπη. 

Παράδειγμα, η Πολωνία, η κυβέρνηση της
οποίας έχει βάλει στο στόχαστρο -μεταξύ άλλων
δημοκρατικών δικαιωμάτων- και τα δικαιώματα
των γυναικών. Οι γυναίκες και τα δικαιώματά
τους «ενοχλούν», ενώ η πατριαρχική προσέγγιση
έχει φανατικούς υποστηρικτές στην πολωνική
κυβέρνηση. 

Ήδη από τον Νοέμβριο του 2020 το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο καταδίκασε την απόφαση του Συνταγ-
ματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας να απονομιμο-
ποιήσει όλες σχεδόν τις αιτίες πίσω από τις νόμι-
μες αμβλώσεις στην Πολωνία. Η έκτρωση στην Πο-
λωνία θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο έπει-

τα από βιασμό, αιμομιξία ή απειλή για τη ζωή ή την
υγεία της μητέρας, δηλαδή στο 2% των νόμιμων
τερματισμών κύησης τα τελευταία χρόνια.
• Η επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα του
Συμβουλίου της Ευρώπης Ντούνια Μιγιάτοβιτς
καταδίκασε την απόφαση και έκανε λόγο για
«μια θλιβερή μέρα για τα γυναικεία δικαιώμα-
τα», που ισούται με παραβίαση των ανθρώπινων
δικαιωμάτων.

Για ποιον λόγο επομένως η «αυτοαποκαλούμε-
νη κεντρώα» κυβέρνηση της Ν.Δ. «ανέχεται» την
επιλογή ενός ευρωβουλευτή της, όταν αυτός και
η ψήφος του παραβιάζουν κατάφωρα τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή χι-
λιάδων γυναικών; Μήπως βολεύει ένα συντηρη-
τικό, ακραίο κοινό της Ν.Δ., το οποίο δεν θέλει να
δυσαρεστήσει; Ο ευρωβουλευτής, θυμίζω, παρα-
μένει στην ευρωομάδα και στο κόμμα της Ν.Δ.

Αμβλώσεις: Όχι πάλι από την αρχή

της
Ζέφης 

Δημαδάμα 

Αντιπρόεδρος 
Γυναικών 

Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού 

Κόμματος
(PesWomen), 
αναπληρωτής 

εκπρόσωπος Τύ-
που ΚΙΝ.ΑΛ. 

Λ
όγω της έκτασης των επεισοδίων αλλά και
του κινδύνου να θρηνήσουμε ανθρώπινη
ζωή και συγκεκριμένα του ειδικού φρου-

ρού, πέρασε αρκετά απαρατήρητη η καταστροφή
εικόνας της Παναγίας από «διαδηλωτές» υπέρ του
τρομοκράτη Κουφοντίνα στο Σύνταγμα. 

Το βίντεο είναι αποκαρδιωτικό, ένας πολίτης
υποχρεώνεται να σταματήσει με το δίκυκλο όχημά
του για να τον ελέγξουν οι οπαδοί του Κουφοντίνα
και μόλις βλέπουν την εικόνα της Παναγίας, την πε-
τούν κάτω, χλευάζοντάς την, ενώ ο άνθρωπος που
σήκωσε την εικόνα και την έβαλε στο μηχανάκι του,
πριν απομακρυνθεί, την έσκισαν δύο κακομαθημέ-
νες. 

Προφανώς, εάν ήταν κάποιο απόσπασμα από το
Κοράνι ή σύμβολο οποιασδήποτε άλλης θρησκείας,
σήμερα αυτοί οι ίδιοι που βεβήλωσαν την εικόνα
της Παναγίας θα αντιδρούσαν υποκριτικά. Αντιθέ-
τως, όσοι πιστεύουμε, σεβόμαστε τα σύμβολα όλων
των θρησκειών, διότι ακριβώς σεβόμαστε τους αν-
θρώπους που πιστεύουν στη θρησκεία τους.

Ορμώμενος από αυτήν την εικόνα, σκέφτομαι
διαφόρους που αναφέρονται στο πώς πρέπει να
προσεγγίσουμε τα άτομα και τους προβληματι-
σμούς τους, ώστε, ως πολιτικοί, να δούμε την κοι-
νωνία και να επιλύσουμε τα προβλήματά τους.
Πράγματι, σε πολλές διαδηλώσεις βρίσκεις εύλογα
αιτήματα και τον πόνο συμπολιτών μας που θέλουν
να διαμαρτυρηθούν, να εκφράζουν τις ανησυχίες
τους και να διεκδικήσουν. Στις πορείες όμως που
κρύβεσαι πίσω από πανό «γεννήθηκα 17 Νοέμ-
βρη», που υπερασπίζεσαι τα συνθήματα ότι θα
μπουν οι αντάρτες στην Αθήνα για να μετονομάσουν
το Σύνταγμα σε πλατεία Κουφοντίνα, που στην
πραγματικότητα υπερασπίζεσαι τα εγκλήματα και
τις πράξεις ενός καταδικασμένου δολοφόνου και

προκαλείς τα θύματα και τους συγγενείς τους με
πανό του τύπου «Κωστάκη, πού είναι ο μπαμπάς;»,
στην πραγματικότητα δεν υπερασπίζεσαι καμία
αξία και κανένα ιδανικό. Όταν εχθρός σου είναι η
Παναγία και τη βεβηλώνεις για να προκαλέσεις, δεν
έχεις να πεις τίποτα.

Αυτά τα συγκεκριμένα άτομα πρέπει να είναι σε
μεγάλο βαθμό αδιάφορα για τις συμπεριφορές
τους, παρά μόνο όταν εγκληματούν, οπότε και θα
πρέπει να λογοδοτούν για τις πράξεις τους. Τα αιτή-
ματά τους είναι τόσο άρρωστα όσο οι συμπεριφο-
ρές τους και η Πολιτεία δεν τους οφείλει τίποτα, πα-

ρά μόνο να τους δείχνει ως παράδειγμα αποφυγής
και ως παράδειγμα ότι και στις καλύτερες δυνατές
συνθήκες πάντοτε θα υπάρχουν άτομα με αντικοι-
νωνική συμπεριφορά, πόσω μάλλον όταν οι συνθή-
κες είναι προβληματικές.

Κάποιοι ενοχλήθηκαν όταν εμφανίστηκε η εικό-
να της Παναγίας στο Κοινοβούλιο, κάποιοι άλλοι
βεβηλώνουν την εικόνα της Παναγίας ενός ανθρώ-
που που με μεγάλο σεβασμό κρατούσε. Όταν εχ-
θρός σου είναι η Παναγία, δεν μπορείς να προκαλέ-
σεις ούτε οργή ούτε θυμό, παρά μόνο λύπη για την
κατάντιά σου.

Όταν εχθρός σου είναι η Παναγία

του
Θάνου 
Πλεύρη

Βουλευτής 
Α’ Αθηνών, 
αναπληρωτής 
κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος Ν.Δ.



«Μ
ορατόριουμ» ανάμεσα
στην κυβέρνηση και την
αντιπολίτευση -για όσο
τουλάχιστον βρίσκεται η

χώρα σε κατάσταση έκτακτης υγειονομικής
ανάγκης- ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη
διάρκεια της χθεσινής του ομιλίας στη Βου-
λή. Η πρόταση Τσίπρα ουσιαστικά προϋπο-
θέτει πως το Μέγαρο Μαξίμου θα σταματή-
σει να φέρνει στην Ολομέλεια «προκλητι-
κά», όπως τα χαρακτήρισε, νομοθετήματα,
τα οποία διχάζουν και πολώνουν. 

«Το τελευταίο που θα μπορούσατε να κά-
νετε σήμερα είναι να αντιληφθείτε ότι σε αυ-
τήν την κρίσιμη καμπή, αντί να διχάζετε να
πολώνετε και να νομοθετείτε προκλητικά
νομοθετήματα, να ζητήσετε με δική σας ευ-
θύνη ένα πολιτικό μορατόριουμ, μέχρι να
βγει η χώρα από αυτήν την κρίσιμη στιγμή.
Να καθίσουμε όλοι μαζί για να δούμε πώς
θα βγούμε από αυτήν την κρίσιμη κατάστα-
ση που μας φέρατε. Να αρθείτε στο ύψος
των περιστάσεων», τόνισε χαρακτηριστικά ο
επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, ο οποίος παράλληλα υπεραμύνθηκε…
των διαδηλώσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο
μετρό έχουμε κάθε ημέρα πάνω από 150 τέ-
τοιες διαδηλώσεις, καθώς παρατηρούνται
ακραία φαινόμενα συνωστισμού. 

Ειδική μνεία έκανε στην κατάσταση που
επικρατεί στο ΕΣΥ, το οποίο ασφυκτιά από τα

περιστατικά Covid-19, λησμονώντας, βέ-
βαια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλούσε σε μαζικές συγ-
κεντρώσεις σε πλατείες και γειτονιές. «Εί-
στε μια κυβέρνηση που τους τελευταίους
πέντε μήνες έχει χάσει τον έλεγχο και κάνει
τρία πράγματα: Υβρίζει όσους της κάνουν
κριτική. Απειλεί όσους θα έπρεπε να προ-
στατεύει. Προκαλεί αυτούς στους οποίους
θα έπρεπε να εμπνέει εμπιστοσύνη», είπε,
για να επιτεθεί λίγο αργότερα στον Άδωνι
Γεωργιάδη. 

Μάλιστα, όταν είδε τον υπουργό Ανάπτυ-
ξης να εισέρχεται στην Ολομέλεια, έσπευσε,
με καφενειακού επιπέδου ρητορική, να τον
καλωσορίσει: «Καλώς τον νονό! Πάντα
άξιος!». Συνέχισε την κριτική του προς τον κ.
Γεωργιάδη, καλώντας τον να παραιτηθεί, αν
αποδειχτεί ότι το έγγραφο που παρουσίασε
για να γίνει η βάφτιση ήταν πλαστό. 

Έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Γεωργιά-
δη, ο οποίος, αφού παραδέχτηκε ότι βάπτι-
σε το παιδί του προέδρου της Ενιαίας Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
Γιώργου Κατωπόδη, υπενθύμισε ότι διορί-
στηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και ειδικότερα από τον τό-

τε υπουργό Γιώργο Σταθάκη. Ως εκ τούτου,
σημείωσε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κα-
ταγγέλλει ως πλαστογράφο κάποιον που
διόρισε η δική του κυβέρνηση και παράλλη-
λα ανέδειξε τι έγινε με την περίπτωση του
αδελφού του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα,
υποστήριξε ότι άλλαξε ο Ποινικός Κώδικας,
προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκιση ο
αδελφός Τσίπρα, ο οποίος είχε καταδικα-
στεί από την ελληνική Δικαιοσύνη. Επίσης,
τόνισε ότι οι λόγοι που ζητήθηκε η ειδική
άδεια ήταν πάρα πολύ σοβαροί. Ο υπουργός
Ανάπτυξης μίλησε για γελοία επιχειρήματα
του Αλέξη Τσίπρα, που γι’ αυτό «και το έβα-
λε στα πόδια». «Οι γονείς, χωρίς να το ξέρω,
ζήτησαν άδεια για ειδικούς λόγους. Έξυ-
πνοι άνθρωποι είμαστε, καταλαβαίνουμε

ποιοι είναι οι ειδικοί λόγοι. Δεν θα γίνουμε
γουρούνια, γιατί θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να μας σύ-
ρει στη λάσπη. (…) Σας παρασύρουν το
Τwitter και το facebook, πληρώνετε αυτά τα
“μπουτς”, τους ψεύτικους λογαριασμούς, να
πετούν λάσπη. Φτάσατε να κάνετε πολιτικό
ζήτημα ένα τροχαίο δυστύχημα. Προσπα-
θείτε να παρασύρετε όλη την Ελλάδα στον
βόθρο που έχετε αποφασίσει να κάνετε την
Ελλάδα, για να χτυπήσετε την κυβέρνηση
Μητσοτάκη. Ντροπή σας! Τελικά δεν είναι
ένας ο Πολάκης, είστε όλοι Πολάκηδες στον
ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε. Και, κλείνοντας, είπε:
«Εύχομαι στον καθέναν που μου λέει “θέλω
μια ειδική άδεια” να μην αναγκαστεί ποτέ να
έχει τους ειδικούς λόγους για να πάρει ειδι-
κή άδεια».

Την άμεση και άνευ όρων ένταξη του
ιδιωτικού τομέα στη συνδρομή του
Εθνικού Συστήματος Υγείας ζητά το Κί-
νημα Αλλαγής, προκειμένου να «ανα-
σάνουν» τα νοσοκομεία. Το «φρακάρι-
σμα» των ΜΕΘ στο Λεκανοπέδιο, σε
συνδυασμό με τα αυξημένα κρούσμα-
τα, όπως λένε, δεν επιτρέπει δεύτερες σκέψεις και η ουσια-
στική συμβολή του ιδιωτικού τομέα αποτελεί μονόδρομο
για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο γραμματέας του
Κινήματος υποστηρίζει, μάλιστα, ότι η κίνηση αυτή δεν πρέ-
πει να παραμείνει σε οικειοθελείς πρωτοβουλίες, «όπως
έγινε μέχρι τώρα ή ως προς τα ήπια περιστατικά, αλλά με
απόλυτο τρόπο και καθολικά να ενταχθεί στον εθνικό σχε-
διασμό». Η Φώφη Γεννηματά είχε χθες τηλεδιάσκεψη με
γιατρούς και υγειονομικούς σχετικά με τα προβλήματα που

αντιμετωπίζουν και για τα μέτρα ενί-
σχυσης του ΕΣΥ. Μεταξύ των άμε-
σων μέτρων που προτείνει το
ΚΙΝ.ΑΛ. για την αποσυμφόρηση του
ΕΣΥ είναι:
� Ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού
του ΕΣΥ.

� Διαθεσιμότητα όλων των κλινών και δωρεάν νοσηλεία. 
� Ένταξη όλων των εργαστηρίων στον σχεδιασμό και την
αύξηση των τεστ.

«Δεν είναι ώρα για μικροπολιτική. Είναι καιρός για άμεσες
πρακτικές λύσεις. Τα νοσοκομεία σηκώνουν το βάρος και θα
χρειαστούν κάθε διαθέσιμη ενίσχυση», λένε χαρακτηριστι-
κά.

Το ΚΚΕ, που χθες πρωτοστάτησε στα συλλαλητήρια για
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών στη υγεία,

θεωρεί αναγκαία την επίταξη του ιδιωτικού τομέα και ζητά
τη λήψη των αναγκαίων μέτρων σε χώρους υπερμετάδο-
σης.

Την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών προκρίνει, μεταξύ
άλλων, και η Ελληνική Λύση, αλλά «όχι με το διπλάσιο κό-
στος που αποφάσισε η κυβέρνηση για τις επιπλέον αμοιβές
του νοσηλευτικού προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων
και για την πρόσληψη περισσότερων νοσηλευτών», όπως
σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Ως μόνη λύση την επίταξη «βλέπει» και το ΜέΡΑ25, που
υποστηρίζει πως «η κατάσταση πλέον είναι δραματική, με
τους γιατρούς να καταγγέλλουν διαλογή ασθενών για την ει-
σαγωγή στις ΜΕΘ. Αυτή η κατάσταση για την οποία η κυβέρ-
νηση φέρει τεράστια ευθύνη δεν είναι αρκετή, όπως φαίνε-
ται, ώστε να προβεί σε άμεση επίταξη των ιδιωτικών κλινι-
κών και του προσωπικού τους».

«Επίταξη» των ιδιωτικών κλινικών ζητάει η αντιπολίτευση
του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Άδωνις σε Τσίπρα:
Δεν θα μας σύρετε
εσείς στη λάσπη!

alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης
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Τ
ην πρώτη τους συνάντηση έπειτα
από έξι ολόκληρους μήνες θα
έχουν ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας και ο Τούρκος

ομόλογός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου
στις 14 Απριλίου στην Άγκυρα. 

Τη συνάντηση ανακοίνωσε επίσημα ο
Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου, αποκαλύπτοντας ότι
ένα από τα θέματα που θα συζητήσουν οι
δύο υπουργοί θα είναι και μια πιθανή συ-
νάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

«Θα πραγματοποιήσουμε μια συνάντη-
ση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών την
ερχόμενη περίοδο. Πιστεύουμε ότι είναι
χρήσιμο να γίνουν αυτές οι συνομιλίες και
στο επίπεδο των ηγετών. Όταν ο Νίκος
Δένδιας έρθει στην Άγκυρα, θα συζητή-
σουμε, επίσης, τη συνάντηση του προ-
έδρου μας Ταγίπ Ερντογάν με τον Έλληνα
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», δή-
λωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
και πρόσθεσε ότι με τη σειρά του θα επι-
σκεφθεί την Ελλάδα στο προσεχές μέλλον.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο γε-
νικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτε-
ρικών Θεμιστοκλής Δεμίρης ενημέρωσε

τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας
Σεντάτ Ονάλ ότι ο Νίκος Δένδιας αποδέ-
χτηκε την πρόσκληση του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου για να μεταβεί στην Άγκυρα
τον Απρίλιο, διευκρινίζοντας, όμως, ότι η
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εφόσον
επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες στις
σχέσεις των δύο χωρών.

Η τελευταία φορά που οι δύο υπουργοί
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν κατ’
ιδίαν ήταν τον περασμένο Οκτώβριο στην
Μπρατισλάβα, στο περιθώριο της Διάσκε-
ψης για την Ασφάλεια και την Ενέργεια. 

Η τουρκική πρόσκληση, πάντως, δεν
αιφνιδίασε την Αθήνα. Ο Νίκος Δένδιας
στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με
τον Παλαιστίνιο ομόλογό του είχε αναφερ-
θεί σε ενδεχόμενο τετ α τετ με τον Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, εφόσον το επιτρέ-
ψουν οι συνθήκες, ενώ και η διευθύντρια
του διπλωματικού γραφείου του πρωθυ-
πουργού Ελένη Σουρανή, στην ολιγόλεπτη

παρουσία της στην αίθουσα όπου συνε-
δρίαζαν οι δύο αντιπροσωπείες στο πλαί-
σιο των διερευνητικών, μετέφερε τη βού-
ληση της ελληνικής πλευράς για συνέχιση
του ελληνοτουρκικού διαλόγου. 

Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η πρό-
σκληση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου αλλά
και η πιθανή συνάντηση των ηγετών των
δύο χωρών δείχνουν μια σταδιακή απο-
κλιμάκωση στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρ-
κίας, που έφτασαν στο κόκκινο τον περα-
σμένο Αύγουστο. Οι ίδιες πηγές επισημαί-
νουν ότι η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία,
αφού η συνάντηση ανακοινώθηκε μία μέ-
ρα μετά τη διεξαγωγή του 62ου γύρου των
διερευνητικών επαφών αλλά και λίγα
24ωρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του
Ευρωπαϊκού Συμβούλιου, με την Άγκυρα
να επιδιώκει μια θετική στάση από τους
Ευρωπαίους ηγέτες.

Η συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτε-
ρικών, πάντως, θα πραγματοποιηθεί λίγες
μέρες πριν από την άτυπη Πενταμερή για
το Κυπριακό, που συγκαλεί ο ΟΗΕ στη Γε-
νεύη από τις 27 έως τις 29 Απριλίου. Έμ-
πειροι διπλωμάτες εκτιμούν ότι σε αυτό το
σημείο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο
σύγκλισης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρ-

κία για το Κυπριακό, καθώς οι δύο χώρες
έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, με
την Αθήνα να προτάσσει τη λύση της Διζω-
νικής - Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και την
Άγκυρα να εμμένει στη διχοτόμηση του
νησιού. 

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκαν χθες και οι
πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των
υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και
Τουρκίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν
στον απόηχο των διερευνητικών επαφών
και εντάσσονται στο πλαίσιο της διατήρη-
σης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας ανά-
μεσα στις δύο χώρες.

Τι φέρνει το τετ α τετ με Τσαβούσογλου

Η συνάντηση των δύο 
υπουργών Εξωτερικών 
θα πραγματοποιηθεί λίγες 
μέρες πριν από την άτυπη 
Πενταμερή για το Κυπριακό
που συγκαλεί ο ΟΗΕ

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Βαρύ κλίμα
Η βούληση για

τη συνέχιση των
δ ιερευνητ ικών
επαφών είναι το
μοναδικό θετικό
στοιχείο από τον
γύρο των συγκε-
κριμένων συνομι-
λιών Ελλάδας και
Τουρκίας. Κατά τα
λοιπά, η ατμό-
σφαιρα ήταν βα-
ριά, καθώς η
τουρκική πλευρά επέμεινε στην απαρίθμηση όλων των ζητημάτων της
«σκληρής» ατζέντας της Άγκυρας. Δεν θα βγει κάτι. 

ΤΤο κράτος-
μοντέλο
Σύμφωνα με την αναφο-
ρά που ετοίμασε η Διε-
θνής Ομοσπονδία Δημο-
σιογράφων, οι χώρες που
έχουν στείλει τους πε-
ρισσότερους δημοσιο-
γράφους στη φυλακή εί-
ναι οι εξής: Τουρκία 67,
Κίνα 23, Αίγυπτος 20,
Ερυθραία 16, Σαουδική
Αραβία 14. Η «δημοκρα-
τία» του Ερντογάν στην
κορυφή, όπως πάντα.

Σήκωσε τόνους 
Για ασθενείς β’ διαλογής

εν έτει 2021 μιλά ο βουλευ-

τής Ξάνθης του ΚΙΝ.ΑΛ.

Μπουρχάν Μπαράν, με

αφορμή τις δηλώσεις του

προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

Μιχάλη Γιαννάκου για «ανεξέλεγκτη διασπορά κορο-

νοϊού». Το θέμα αφορούσε στο Γηροψυχιατρικό Τμή-

μα του Δρομοκαϊτείου με 26 κρούσματα και ήδη έναν

νεκρό. Χρειάζονται κάποιες απαντήσεις.

Υπουργικός λόγος 
Το υποστήριξε ο υπουργός Εσωτερικών Μά-

κης Βορίδης για τα γεγονότα των τελευταίων

ημερών. «Έχουμε οργανωμένο κύμα πολιτικής

βίας με εκατοντάδες επιθέσεις και αντί να συ-

ζητήσουμε αυτό, ακούω προτάσεις για να μην

κάνουμε νομοθετήσεις ώστε να μη στενοχω-

ρηθούν ορισμένοι», είπε και συνέχισε: «Η

πρόσκληση στη Νέα Σμύρνη έχει γίνει με ταυ-

τότητα: Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΜΕ και αντιεξου-

σιαστές». Φωτιά στα τόπια...

Το πετρέλαιο την εποχή της πανδημίας

Τ
ο πετρέλαιο είναι το πιο ασταθές σημαντικό
αγαθό, αλλά ακόμα και για αυτό οι διακυ-
μάνσεις τιμών ήταν ασυνήθιστες στην παν-

δημία. Ωστόσο, καθώς η πανδημία μπορεί να φθί-
νει στο μέλλον, όλοι αναμένουν ότι η ζήτηση πε-
τρελαίου θα ανακάμψει στα προηγούμενα επίπε-
δά της και στη συνέχεια θα συνεχίσει να αυξάνε-
ται. Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν επιστροφή

στις μέρες των υψηλών τιμών, δηλαδή στα 100 δο-
λάρια το βαρέλι, ή και ακόμα περισσότερο. Αυτό
σημαίνει πολύ περισσότερα χρήματα στα χέρια
των καταπιεστικών και ανελεύθερων καθεστώτων
που έχουν την τύχη να είναι πετρελαιοπαραγωγές
χώρες. Η νέα αμερικανική διακυβέρνηση θα δώ-
σει έμφαση σε αυτό τον τομέα τούς επόμενους
μήνες. 
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Πολλές συζητήσεις γίνονται στα υπουργεία Παι-

δείας και Εξωτερικών για το τελικό περιεχόμε-

νο της πρότασης που επεξεργάζεται η Κοινοβουλευ-

τική Διακομματική Επιτροπή της Θράκης τόσο για

τον νέο τρόπο εκλογής μουφτή όσο και για τον νέο

τρόπο ανάδειξης των προέδρων των Διαχειριστικών

Βακουφικών Επιτροπών της περιοχής. 

Είναι γνωστό ότι η Τουρκία απαιτεί την απευθείας

εκλογή μουφτή από όλα τα μέλη της μουσουλμανι-

κής μειονότητας και η Ελλάδα απαντά ότι το θέμα δεν

την αφορά, αφού είναι εκτός ελληνοτουρκικού δια-

λόγου, ενώ αρμόδια είναι η Διακομματική Επιτροπή.

Στο εσωτερικό της Επιτροπής σήμερα αναπτύσσον-

ται δύο τάσεις.

Σύμφωνα με την πρώτη, ο μουφτής στο μέλλον θα

υποδεικνύεται από ένα ειδικό εκλεκτορικό σώμα

διακοσίων εκλεκτόρων, θρησκευτικών λειτουργών

και λαϊκών, μεταξύ των οποίων και οι επικεφαλής

πρόεδροι των διαχειριστικών επιτροπών αξιοποι-

ήσεως της μουσουλμανικής περιουσίας.

Η ιδέα αυτή προβλέπει ότι το εκλεκτορικό θα υπο-

δεικνύει στην κυβέρνηση τρία πρόσωπα για καθεμία

από τις θέσεις των Μουφτειών Ροδόπης, Ξάνθης και

Διδυμοτείχου, ενώ η κυβέρνηση μέσω του υπουρ-

γείου Παιδείας θα επιλέγει το καταλληλότερο.

Η δεύτερη τάση της επιτροπής προτείνει τη σύσταση

ενός εισηγητικού σώματος προς την κυβέρνηση, όχι

εκλεκτορικού, το οποίο θα προτείνει προς την κυ-

βέρνηση πέντε πρόσωπα προς επιλογή για καθεμία

μουφτεία και όχι τρία. 

Σε επίσκεψή του στην περιοχή της Θράκης το 2000 ο

χριστιανοδημοκράτης Ιταλός βουλευτής Κοντε-

στάμπιλε, μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, είχε

πει: «Καμία θρησκεία του κόσμου δεν εκλέγει τους

ηγέτες της με άμεση εκλογή από τον λαό. Ούτε εμείς

οι καθολικοί ούτε εσείς οι ορθόδοξοι ούτε οι προτε-

στάντες ούτε οι Εβραίοι ούτε, βεβαίως, το σουνιτικό

Ισλάμ. Μόνο ο Χίτλερ προέκρινε την πάνδημη εκλο-

γή του θρησκευτικού ηγέτη των προτεσταντών για

πολιτικούς λόγους».

Τα πολιτικά πρόσωπα που θα αποφασίσουν θα πρέ-

πει να συνεκτιμήσουν όλα αυτά. Κανείς δεν πρέ-

πει να ξεχνά ότι για πολλά χρόνια τα συμφέροντα

των Ελλήνων πολιτών -μουσουλμάνων στο θρή-

σκευμα- στη Θράκη προσπαθεί να εκμεταλλευτεί

η Άγκυρα.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Αποφάσεις 
για τη Θράκη

anetnews24@gmail.com 



Τα ζωτικά όργανα 
του 23χρονου αδικοχαμένου
μοτοσικλετιστή δόθηκαν 
σε συμβατούς λήπτες 
σε «Ωνάσειο», «Λαϊκό», 
«Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης
και στην Ιταλία
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Κλιμάκιο της Τροχαίας και της Περιφέρειας Αττικής
αναμένεται να βρεθεί στο σημείο όπου έγινε το τραγικό
δυστύχημα με την εμπλοκή του υπηρεσιακού αυτοκινή-
του της Ντόρας Μπακογιάννη. Σύμφωνα με πληροφορίες,
στόχος πλέον όλων των πλευρών είναι να διαπιστωθεί με
ποιον τρόπο θα βρεθεί μια λύση, προκειμένου στο μέλλον
να αποφευχθούν παρόμοια δυστυχήματα.

Πρόκειται, εξάλλου, για ένα σημείο για το οποίο η Βου-
λή κατά το παρελθόν έχει επισημάνει την επικινδυνότητά
του, έχοντας προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες. Η υπό-
θεση ξεκινά από το μακρινό 2012, όταν η ΥΑΒΕ (Υπηρεσία

Ασφαλείας της Βουλής) διαβιβάζει αίτημα προς την Τρο-
χαία να τοποθετηθεί φωτεινός σηματοδότης. Με τη σειρά
της, η τότε περιφέρεια απαντά αρνητικά και η σχετική
απάντηση διαβιβάζεται εν τέλει από την Τροχαία προς την
ΥΑΒΕ.

Η Βουλή το 2014 επανέρχεται: Διαβιβάζει νέο αίτημα
προς την Τροχαία. Ωστόσο η Ελληνική Αστυνομία δεν το
προωθεί προς την περιφέρεια, αλλά απαντά αρνητικά με
βάση την προηγούμενη απάντηση την οποία είχε αποστα-
λεί το 2012. Για να φτάσουμε, τελικά, στο 2020, οπότε γί-
νεται νέο αίτημα από την ΥΑΒΕ προς την Τροχαία (για τη

λήψη μέτρων, όχι απαραίτητα για την τοποθέτηση φαναρι-
ού) και όχι προς την περιφέρεια, η οποία υπό την παρούσα
ηγεσία δεν έχει ενημερωθεί από κανέναν φορέα, όπως
επιβεβαίωναν χθες στην «Political» αρμόδιες κοινοβου-
λευτικές πηγές. Εξάλλου, ήδη η περιφέρεια είχε εκδώσει
σχετική ανακοίνωση, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που
αναπαρήχθησαν στον Τύπο. «Οποιαδήποτε αναφορά που
συνδέει το υποτιθέμενο αυτό αίτημα με το πρόσφατο τρο-
χαίο το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός νέου
ανθρώπου προφανώς υπηρετεί άλλες σκοπιμότητες», ση-
μείωνε χαρακτηριστικά η Περιφέρεια Αττικής.

E
να δώρο ζωής σε έξι συναν-
θρώπους μας έκανε η οικογέ-
νεια του 23χρονου Ιάσονα Λ.,
του νεαρού μοτοσικλετιστή που

από το μεσημέρι της περασμένης Παρα-
σκευής ήταν κλινικά νεκρός, μετά τη σύγ-
κρουση με συμβατικό όχημα της ΕΛ.ΑΣ.
μπροστά στη Βουλή.

Η οικογένεια του 23χρονου Ιάσονα, πα-
ρά τον ανείπωτο πόνο που βίωσε, από την
πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί ο
θάνατος του δικού της παιδιού να αποτε-
λέσει ένα δώρο ζωής για άτομα τα οποία
έχουν άμεση ανάγκη τα όργανά του. Γι’
αυτό και ξεκίνησε άμεσα τις προβλεπόμε-
νες διαδικασίες, ώστε τις τελευταίες ώρες
να στηθεί μια μεγάλη αλυσίδα και τα ζωτι-
κά όργανα του αδικοχαμένου νέου να με-
ταμοσχευθούν σε έξι ασθενείς που χρει-
άζονταν πνεύμονες, νεφρούς, ήπαρ, καρ-
διά, κερατοειδείς, ενώ ακόμη και το δέρ-
μα του θα δοθεί σε εγκαυματίες ασθενείς.
Μέσα σε ελάχιστες ώρες βρέθηκαν συμ-
βατοί λήπτες, με την καρδιά να πηγαίνει
σε ασθενή στο «Ωνάσειο», το ήπαρ στο
«Λαϊκό» νοσοκομείο, τα νεφρά στο «Ιππο-
κράτειο» Θεσσαλονίκης, ενώ οι πνεύμο-
νες αποτέλεσαν δώρο ζωής για συνάν-
θρωπό μας στην Ιταλία. 

«Θα δώσει τα όργανά του. Θα γίνει δω-
ρητής οργάνων. Εγώ αυτόν θέλω πίσω -

δεν θέλω κάτι άλλο. Και είπα: επειδή είναι
τόσο καλό παιδί, ήταν τόσο καλό παιδί και
έδινε σε όλους, να δώσει τα όργανά του,
να δώσει την ευτυχία του και την αγάπη
του και την ευαισθησία του, να δώσει σε
κάποιον άλλον άνθρωπο. 

Και εύχομαι αυτοί οι άνθρωποι που θα
πάρουν τα όργανά του να είναι νέα παιδιά
-ζήτησα να είναι-, αλλά δεν μπορώ να δια-
λέξω και να ζήσουν ευτυχισμένοι και να
πάρουν έστω λίγη από την ευαισθησία του
και να χαρούν», ήταν τα συγκλονιστικά λό-
για της μητέρας του 23χρονου Ιάσονα,
προτού ξεκινήσει η διαδικασία για τη δω-

ρεά των ζωτικών οργάνων του άτυχου μο-
τοσικλετιστή. 

Εκτός Τροχαίας και ΕΔΕ
Την ίδια ώρα, τη διενέργεια ΕΔΕ για τον

υπαρχιφύλακα της Τροχαίας -ο οποίος σε
βίντεο, μετά το τροχαίο δυστύχημα στη
Βουλή, εμφανίζεται να διώχνει από το ση-
μείο αυτόπτη μάρτυρα- διέταξε το Αρχη-
γείο της ΕΛ.ΑΣ. Μάλιστα, πληροφορίες
αναφέρουν ότι μπήκε στο «ψυγείο» και
απομακρύνθηκε από την υπηρεσία του,
μέχρι, τουλάχιστον, την πλήρη διερεύνη-
ση των περιστατικών. 

Όσον αφορά στην προανακριτική διαδι-
κασία για τα αίτια του δυστυχήματος, πλέ-
ον όλα είναι πολύ ξεκάθαρα και για τον ει-
σαγγελέα και για τους αξιωματικούς της
Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών κι αυτό
καθώς έχουν στα χέρια τους καταθέσεις
αυτοπτών μαρτύρων και το βιντεοληπτικό
υλικό από κάμερες ασφαλείας και διαχεί-
ρισης κυκλοφορίας. Όλα τα στοιχεία δεί-
χνουν ότι ο 23χρονος Ιάσονας κινείτο κα-
νονικά στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας,
έχοντας περάσει με πράσινο σηματοδότη
και φορώντας κράνος. Όσον αφορά στον
αστυνομικό από την ασφάλεια της Ντόρας
Μπακογιάννη, φαίνεται πως έστριψε αρι-
στερά για να μπει στη Βουλή, παρότι στο
σημείο δεν υπήρχε τροχονόμος να διακό-
ψει την κυκλοφορία, κάτι το οποίο απαγο-
ρεύεται ρητά. 

Την ίδια ώρα, η Περιφέρεια Αττικής δια-
ψεύδει τις πληροφορίες που είδαν το φως
της δημοσιότητας και ήθελαν τον φρού-
ραρχο της Βουλής να έχει ζητήσει το κα-
λοκαίρι του 2020 να τοποθετηθεί στο ση-
μείο αριστερόστροφο φανάρι.

Βουλή: Το φανάρι που δεν μπήκε ποτέ…

Δώρο ζωής από τον Ιάσονα 
σε έξι συνανθρώπους μας

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Ο Β. Κικίλιας και ο πρόεδρος
του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης
απευθύνουν εκ νέου έκκληση
σε ιδιώτες γιατρούς 
να συμμετέχουν στην 
προσπάθεια για την ενίσχυση
των δημόσιων δομών Υγείας

Π
ερισσότερα από κάθε άλλη
φορά -από την αρχή της παν-
δημίας στην Ελλάδα- είναι τα
κρούσματα κορoνοϊού το τε-

λευταίο 24ωρο. Την ίδια στιγμή, ξεπερνά
κάθε προηγούμενο φέτος ο αριθμός των
διασωληνωμένων στις ΜΕΘ, ενώ πάλι
πολλοί ασθενείς κατέληξαν. 

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διεμήνυσε ο
Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ξεκαθάρισε πως,
εάν χρειαστεί, θα εισηγηθεί ακόμη και επι-
στράτευση γιατρών από τον ιδιωτικό τομέα. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τε-
λευταία ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, τα νέα
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσμα-
τα της νόσου που καταγράφηκαν τις τε-
λευταίες 24 ώρες είναι 3.465! Οι νέοι θά-
νατοι ασθενών με Covid-19 είναι 56, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν κα-
ταγραφεί συνολικά 7.252. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι έφτασε χθες τους 630. 

Στο «κόκκινο» ξανά βρίσκονται τα νέα
κρούσματα κορονοϊού που καταγράφη-
καν στην Αττική, με τον ΕΟΔΥ να ανακοι-
νώνει πως στο Λεκανοπέδιο εντοπίστη-
καν 1.701 από τις συνολικά 3.465 νέες
λοιμώξεις. Την πιο επιβαρυμένη επιδη-
μιολογική εικόνα στην Αττική έχει ο Κεν-

τρικός Τομέας Αθηνών με 456 νέα κρού-
σματα, ενώ ακολουθούν ο Πειραιάς και ο
Δυτικός Τομέας Αθηνών με 318 και 273
νέες μολύνσεις αντίστοιχα. Μεγάλη ανη-
συχία εξακολουθεί να υφίσταται για τη
Θεσσαλονίκη, την Αχαΐα και τη Λάρισα,
όπου καταγράφηκαν 394, 130 και 114 νέα
κρούσματα αντίστοιχα.

Ο υπουργός Υγείας, κατά τη χθεσινή
ενημέρωση για την πορεία της πανδη-
μίας, δήλωσε πως μέχρι σήμερα 45 ιδιώ-
τες γιατροί (παθολόγοι, πνευμονολόγοι,
γενικοί γιατροί, αναισθησιολόγοι), μέλη
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχουν
δηλώσει συμμετοχή για να συνδράμουν
το σύστημα Υγείας ενάντια στην πανδημία
και αρκετοί από αυτούς έχουν τοποθετη-
θεί ήδη σε νοσοκομεία. Ο κ. Κικίλιας και ο
πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης
απευθύνουν εκ νέου έκκληση σε ιδιώτες
γιατρούς να συμμετέχουν στην προσπά-
θεια για την ενίσχυση των δημόσιων δο-
μών Υγείας. «Οι συμπολίτες μας σας
χρειάζονται, η Ελλάδα σας χρειάζεται και
περιμένουμε τις επόμενες 48 ώρες να
κάνετε την προσφορά σας πράξη αλλη-
λεγγύης. Σε διαφορετική περίπτωση και
αν τουλάχιστον 200 γιατροί δεν ανταπο-
κριθούν στο κάλεσμα, θα εισηγηθώ στον
πρωθυπουργό τη λήψη του μέτρου της

επίταξης υπηρεσιών γιατρών για την κά-
λυψη των αναγκών του ΕΣΥ», ξεκαθάρισε
ο κ. Κικίλιας.

Τα νοσοκομεία 
Στην Αττική σήμερα λειτουργούν 381

κλίνες ΜΕΘ Covid-19 και 2.961 απλές. «Το
χειρότερο σενάριο ακολούθησε η δια-
σπορά της νόσου», είπε ο υπουργός. Στην
προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδη-
μίας συνδράμει και ο ιδιωτικός τομέας,
όπως σημείωσε, και παραχωρεί 550 κλί-
νες. Συνολικά, οι κλίνες ΜΕΘ στην Αττική
είναι 650. Επίσης, το νοσοκομείο «Ερυ-
θρός» μετατρέπεται σε Covid-19, ενώ το
251 Γ.Ν. Αεροπορίας ενσωματώνεται στο
ΕΣΥ. Το ΕΣΥ βρίσκεται σε κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης και γίνονται τεράστιες
προσπάθειες ενίσχυσής του, κατέληξε.

«Έκρηξη»
στα λύματα 

Την ώρα που κυβέρνηση και ειδικοί
προσπαθούν να χαράξουν έναν νέο
«οδικό χάρτη», ο οποίος θα ανοίξει τον
δρόμο για την επιστροφή στην κανονι-
κότητα, η αύξηση του ιικού φορτίου που
δείχνουν τα λύματα προκαλεί προβλη-
ματισμό.

Για εκτόξευση 1.000% του ιικού φορ-
τίου κορονοϊού στα λύματα στα Χανιά,
683% στο Ηράκλειο και 695% στον Άγιο
Νικόλαο, παρά το lockdown, κάνει λόγο
ο ΕΟΔΥ, ανακοινώνοντας τα αποτελέ-
σματα των εργαστηριακών ελέγχων του
Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυ-
μάτων. Πρόκειται για τα στοιχεία επιδη-
μιολογικής επιτήρησης του ιού SARS-
CoV-2 σε αστικά λύματα τα οποία αφο-
ρούν στην περίοδο από 8 έως 14 Μαρτί-
ου 2021.

Στα λύματα της Αττικής το ιικό φορτίο
αυξήθηκε κατά 87% και στη Θεσσαλονί-
κη κατά 74%, ενώ στο Ρέθυμνο κατά
136%. Τα δείγματα προέρχονται από την
Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της
Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου,
του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύ-
μνου, του Αγίου Νικολάου και της Πά-
τρας. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις
εισόδους των εκάστοτε Μονάδων Επε-
ξεργασίας Λυμάτων και αντιστοιχούν
στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από
αυτές.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω τάσεις
έχουν υπολογιστεί με βάση τις τιμές του
ιικού φορτίου, κανονικοποιημένες ως
προς τον ισοδύναμο πληθυσμό των πε-
ριοχών. O ισοδύναμος πληθυσμός υπο-
λογίζεται με βάση το ρυπαντικό φορτίο
που καταλήγει στην εκάστοτε εγκατά-
σταση επεξεργασίας λυμάτων σε διάρ-
κεια 24 ωρών και τις τυπικές τιμές πα-
ραγωγής ρυπαντικού φορτίου ανά άτο-
μο την ημέρα. Επίσης, πρέπει να σημει-
ωθεί ότι οι μεταβολές της τάξης +/-30%
είναι κοντά στα όρια της εργαστηριακής
αβεβαιότητας.

Τέλος, το μέσο ιικό φορτίο της Λάρι-
σας, του Βόλου, του Ηρακλείου, του
Αγίου Νικολάου και της Πάτρας, για την
εβδομάδα 8-14 Μαρτίου 2021, έχει υπο-
λογιστεί με βάση τις μετρήσεις που
ελήφθησαν από 8 έως 12 Μαρτίου 2021
λόγω του τριημέρου της Καθαράς Δευ-
τέρας. Τα αποτελέσματα της Περιφέρει-
ας Αττικής και της Θεσσαλονίκης αντι-
στοιχούν σε μετρήσεις από 8 έως 14
Μαρτίου 2021.

«Mαύρα» ρεκόρ και σκέψεις
για επιστράτευση γιατρών



Σ
ε σύσταση στις χώρες όπου
κυκλοφορούν οι παραλλαγές
του κορονοϊού, ώστε να χρη-
σιμοποιούν το εμβόλιο της

Johnson & Johnson, προχώρησε χθες
η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η επιτρο-
πή συνήλθε για να κρίνει την αποτελε-
σματικότητα και την ασφάλεια του εμ-
βολίου που αναπτύχθηκε από την αμε-
ρικανική φαρμακευτική εταιρεία John-
son & Johnson.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο
πρόεδρος της ομάδας Αλεσάντρο Κρα-
βιότο, «στις χώρες όπου η διάδοση των
παραλλαγών είναι υψηλή και στα κράτη
όπου διαθέτουμε τώρα πληροφορίες
για τη χρήση του εμβολίου αυτού για
τον έλεγχο του κορονοϊού, που προκα-
λείται από τις παραλλαγές αυτές του
ιού, συνιστούμε τη χρήση του». «Μετά
την εξέταση των δεδομένων, διαθέτου-
με ένα εμβόλιο που αποδεικνύεται
ασφαλές», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας
ότι συνιστάται για χρήση σε άτομα άνω
των 18 ετών και χωρίς ανώτατο όριο
ηλικίας.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιανουάριο η
αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία

είχε ανακοινώσει ότι το εμβόλιό της
έχει αποτελεσματικότητα 66% κατά του
Covid-19. Το εμβόλιο είναι το πρώτο
μονοδοσικό, το οποίο μπορεί να συντη-
ρηθεί σε συνθήκες κοινού ψυγείου,
που παίρνει το «πράσινο φως» του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είχε λάβει
έγκριση για επείγουσα χρήση στις ΗΠΑ
από το τέλος του Φεβρουαρίου, στον
Καναδά στις αρχές Μαρτίου και από τις
11 Μαρτίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
Νότια Αφρική έχει επίσης ξεκινήσει
εμβολιασμούς με το σκεύασμα της
Johnson & Johnson.

Ο γενικός διευθυντής του Π.Ο.Υ., Τέν-
τρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε
ότι ελπίζει πως το διεθνές σύστημα Co-
vax θα λάβει «το συντομότερο δυνα-
τόν» 500 εκατομμύρια δόσεις του εμ-
βολίου της Johnson & Johnson, ενώ
σύμβουλός του διευκρίνισε πως πι-
στεύει ότι οι πρώτες δόσεις θα παραδο-
θούν στον Ιούλιο ή και νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον επιστημονικό διευ-
θυντή της Johnson & Johnson Πολ Στό-
φελς, το εμβόλιο «είναι το πρώτο που
έχει μελετηθεί σε πολύ μεγάλη κλίμα-
κα (περί τα 40.000 άτομα) και επί των
παραλλαγών του ιού». Το εμβόλιο της

Johnson & Johnson είναι ένα εμβόλιο
ιικού φορέα. Χρησιμοποιεί έναν εξα-
σθενημένο αδενοϊό, τροποποιημένο
ώστε να δέχεται γενετικές οδηγίες του
τμήματος του ιού που ευθύνεται για τον
Covid-19. Μόλις εισαχθεί στα κύτταρα,
παράγεται πρωτεΐνη χαρακτηριστική
του κορονοϊού SARS-CoV-2, που εκ-
παιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα να
την αναγνωρίζει.

Για το AstraZeneca
Στο μεταξύ, η επιτροπή ασφάλειας

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί
πως τα οφέλη του εμβολίου της As-
traZeneca κατά του Covid-19 υπερτε-
ρούν των κινδύνων και συνιστά τη συ-
νέχιση των εμβολιασμών. Η Επιτροπή

«αξιολογεί προσεκτικά τα δεδομένα
ασφαλείας για το εμβόλιο της As-
traZeneca. Όταν η αξιολόγηση ολοκλη-
ρωθεί, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας θα κοινοποιήσει αμέσως τα ευρήμα-
τα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ξ
εκινά ο κατά προτεραιότητα εμβολιασμός,
όπως είχε δεσμευθεί το υπουργείο Παιδείας,
του προσωπικού και των μαθητών των Ειδι-

κών Σχολείων. Υπενθυμίζεται ότι οι μονάδες Ειδικής
Αγωγής λειτουργούν διά ζώσης καθ’ όλη τη διάρκεια
της επιβολής των περιοριστικών μέτρων, εδώ και
έναν χρόνο από την έναρξη της πανδημίας, την ώρα
που όλα τα υπόλοιπα σχολεία όλων των βαθμίδων
πραγματοποιούν τηλεκπαίδευση. Ειδικότερα, το
υπουργείο καλεί τους εκπαιδευτικούς που απασχο-
λούνται στα σχολεία Ειδικής Αγωγής, το ειδικό εκ-

παιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό καθώς και
τους μαθητές που φοιτούν σε αυτά, ηλικίας άνω των
16 ετών, να προγραμματίσουν το ραντεβού τους, προ-
κειμένου να εμβολιαστούν μέσω της εφαρμογής
www.emvolio.gov.gr.

Ήδη, το υπουργείο Υγείας έχει στην κατοχή του
αναλυτικές λίστες που απέστειλαν οι διευθυντές των
Ειδικών Σχολείων, με τα ονοματεπώνυμα και τους
Αριθμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) όσων
ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, ώστε να ξεκι-
νήσει άμεσα η διαδικασία εμβολιασμού τους. Εν τω

μεταξύ, 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει για σήμερα
η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) για τις
Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ζητώντας, μεταξύ άλλων,
μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ, την πρόσληψη
επιπλέον προσωπικού και σχολικών νοσηλευτών και
αύξηση των σχολικών δρομολογίων, ώστε να περιο-
ριστεί ο συγχρωτισμός μαθητών από διαφορετικές
περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΟΕ έχει προγραμμα-
τίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στις 12 το μεσημέ-
ρι, έξω από το υπουργείο Παιδείας.

ΕΕύη Πανταζοπούλου

Εμβολιασμός κατά προτεραιότητα στα Ειδικά Σχολεία 
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«Πράσινο φως»
στο Johnson &
Johnson και για
τις μεταλλάξεις 

Η επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων 
του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας 
συστήνει το εμβόλιο 
στις χώρες με υψηλή 
διάδοση των παραλλαγών
του κορονοϊού



Καταγγελία-φωτιά
κατά Λιβαθινού 
από καλλιτέχνες 
με αναπηρία  

Προσβλητική συμπεριφορά εισέπραξαν, σύμ-
φωνα με καταγγελία τους, οι εκπρόσωποι των
καλλιτεχνών με αναπηρία από τον πρώην καλλι-
τεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Στάθη
Λιβαθινό πριν από τρία χρόνια. Όπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρουν, «ο πρώην καλλιτεχνικός δι-
ευθυντής του Εθνικού μάς έδειξε όχι μόνο ότι
δεν διαθέτει πνεύμα ανοιχτό και προοδευτικό,
αλλά και ότι είναι προσκολλημένος σε ρατσιστι-
κά στερεότυπα περασμένων εποχών, υποτιμών-
τας τις/τους αναπηρους/ες
καλλιτέχνες/ιδες με έναν
βαθιά ριζωμένο μισαναπηρι-
σμό και χωρίς καμία διάθεση
για συνεργασία σε ισότιμη
βάση». Σύμφωνα με όσα
αναφέρονται σε κείμενο-κα-
ταγγελία που κατατέθηκε
στις 11 Μαρτίου στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποι-
ών, συναντήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017 με
τον τότε καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού
Θεάτρου για να συζητήσουν τον αποκλεισμό κω-
φού υποψηφίου από τις εισαγωγικές εξετάσεις
της δραματικής σχολής, παρά το γεγονός ότι έχει
καταργηθεί ο όρος της «αρτιμέλειας», που προ-
βλεπόταν ως τότε με Προεδρικό Διάταγμα για τις
ιδιωτικές δραματικές σχολές.

Οι ίδιοι αναφέρουν πως παρότι έπειτα από κι-
νητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν η ηγεσία
του Εθνικού Θεάτρου, με τη σύμφωνη γνώμη του
υπουργείου Πολιτισμού, δεσμεύτηκε να δεχτεί
τις αιτήσεις ΑμεΑ και να συμβάλει στην επεξερ-
γασία των αναγκαίων λειτουργικών και εκπαι-
δευτικών προσαρμογών που απαιτούνται για την
απρόσκοπτη ένταξη των ΑμεΑ στο πλαίσιο της
θεατρικής εκπαίδευσης, οι προθέσεις του Στάθη
Λιβαθινού, έτσι όπως εκφράστηκαν στην κατ’
ιδίαν συνάντησή τους, αποδείχτηκαν εντελώς
διαφορετικές. «Οι απαιτήσεις του θεάτρου είναι
μεγάλες και ένας ανάπηρος δεν θα μπορεί να
αντεπεξέλθει», είπε ο Στάθης Λιβαθινός, σύμ-
φωνα με την καταγγελία, και συνέχισε λέγοντας:
«Άλλωστε, το θέατρο δεν είναι δημοκρατικό, εί-
ναι φασιστικό και επιλέγει τους πιο ικανούς».
Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Γιώργος Πυρπα-
σόπουλος την καταγγελία της Κίνησης Ανάπη-
ρων Καλλιτεχνών. Δημοσίευσε μια φωτογραφία
του σκηνοθέτη γράφοντας: «Ποιος είναι το ζώο,
κ. Λιβαθινέ;».

Στο μεταξύ, πολύωρη κατάθεση ενώπιον του
εισαγγελέα Πρωτοδικών Κώστα Σπυρόπουλου
έδωσε χθες νεαρή γυναίκα, περιγράφοντας λε-
πτομερώς την «απόπειρα βιασμού» της από δη-
μοφιλή ηθοποιό, μέσα στο αυτοκίνητό του, τον
Αύγουστο του 2014. Σύμφωνα με πληροφορίες,
σε βάρος του υπάρχει και καταγγελία για βιασμό
η οποία δεν έχει παραγραφεί.

Κ
ατά μία ή δύο εβδομάδες θα
παραταθεί το σχολικό έτος
λόγω των κλειστών σχολεί-
ων και της παρατεταμένης

τηλεκπαίδευσης, όπως και πέρυσι,
όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως. 

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη
χρονιά οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκί-
νησαν -και πάλι λόγω της πανδημίας- με
καθυστέρηση μίας εβδομάδας στις 15
Ιουνίου, ενώ φέτος η έναρξη της διαδι-
κασίας θα μετατεθεί πιθανότατα για τις
20 του μήνα. Η κυρία Κεραμέως εξήγη-
σε ότι η παράταση του σχολικού έτους
θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιουνίου,
ενώ επεσήμανε ότι είναι «απόλυτη προ-
τεραιότητα της κυβέρνησης να ανοίξουν
τα σχολεία με ειδική μέριμνα για τα γυ-
μνάσια και τα λύκεια».

Η ίδια, μιλώντας στο Θέμα 104,6, εξέ-
φρασε την ικανοποίησή της για τη λει-
τουργία της τηλεκπαίδευσης, χαρακτη-
ρίζοντας την, ωστόσο, «λύση έκτακτης
ανάγκης». Δεδομένων των πρωτόγνω-
ρων συνθηκών που έχει επιβάλει ο κο-
ρονοϊός, πέραν της παράτασης του διδα-
κτικού έτους, το υπουργείο Παιδείας, ει-
δικά για τους μαθητές της γ’ τάξης ΓΕΛ
και ΕΠΑΛ έχει ήδη προβεί σε γενναία
μείωση της ύλης των πανελλαδικώς
εξεταζόμενων μαθημάτων. Αντιστοίχως,
το υπουργείο φέρεται να έχει ζητήσει
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής (ΙΕΠ) να προχωρήσει σε προτεινό-
μενη περικοπή της ύλης για την α’ και β’
τάξη του λυκείου, αφού πρώτα λάβει
ενημέρωση από τα σχολεία σχετικά με
το πόσο έχουν προχωρήσει όσον αφορά
στη διδασκαλία της εξεταστέας ύλης. 

Την ίδια ώρα, ανοιχτό αλλά όχι ιδιαίτε-
ρα πιθανό είναι το ενδεχόμενο αναβο-
λής των προαγωγικών και απολυτήριων
εξετάσεων και τη φετινή χρονιά έπειτα
και από σχετικό αίτημα της Ομοσπον-
δίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
(ΟΛΜΕ).

Σε αυτή την περίπτωση θα μετατεθεί
για την επόμενη χρονιά και η εφαρμογή
του θεσμού της Τράπεζας των Θεμάτων
στην α’ λυκείου, κάτι το οποίο δεν φαίνε-
ται να επιθυμεί το υπουργείο Παιδείας.
Άλλωστε, ούτε το ΙΕΠ έχει ενημερωθεί
για το σενάριο αυτό, ενώ παράλληλα συ-
νεχίζεται κανονικά η τροφοδότηση της
Τράπεζας με θέματα. 

Αναφορικά με τα πανεπιστήμια, τα
οποία εδώ και έναν χρόνο, δηλαδή καθ’
όλη τη διάρκεια της πανδημίας, λειτουρ-
γούν εξ αποστάσεως, η κυρία Κεραμέως
ανέφερε ότι η εισήγηση των ειδικών εί-
ναι να πραγματοποιηθεί και το εαρινό
εξάμηνο εξ αποστάσεως και πρόσθεσε
πως θα ληφθεί μέριμνα για τις πρακτι-
κές ασκήσεις των φοιτητών, των οποίων
η αποφοίτηση έχει καθυστερήσει έως
και τρία εξάμηνα λόγω της αδυναμίας
πραγματοποιήσεις πρακτικής. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες η
διαδικασία υποβολής των αιτήσε-
ων συμμετοχής στα Προπτυχιακά
και Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού, οι αιτή-
σεις, που αφορούν στο επόμενο
ακαδημαϊκό έτος, θα πραγματο-
ποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρο-
νικά στην ιστοσελίδα του πανεπι-
στημίου (www.eap.gr). Το Ίδρυμα
παρέχει οκτώ Προπτυχιακά Προ-
γράμματα Σπουδών, 45 Μεταπτυ-
χιακά, ένα Ειδικό Πρόγραμμα και
367 Θεματικές Ενότητες, που αν-
ταποκρίνονται στις σύγχρονες
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
με ιδιαίτερα ανταγωνιστική οικο-
νομική συμμετοχή. 
Η διδασκαλία όλων των Προγραμ-
μάτων Σπουδών υλοποιείται απο-
κλειστικά εξ αποστάσεως, ενώ
για την εγγραφή στα Προπτυχιακά
Τμήματα δεν απαιτείται η συμμε-
τοχή στις πανελλαδικές εξετά-
σεις. Η διάρκεια των Προπτυχια-
κών Προγραμμάτων ορίζεται κατ’
ελάχιστο στα 4 έτη και στα 2 έτη
για τα Μεταπτυχιακά, με το συνο-
λικό κόστος να κυμαίνεται από
3.250 έως 6.000 ευρώ. Όπως επι-
σημαίνει το Ίδρυμα, «σε μια επο-
χή που η εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση είναι πλέον ανάγκη, το ΕΑΠ
δίνει τη δυνατότητα στους ενδια-
φερόμενους να σπουδάσουν με
ουσία, από όποιο μέρος του κό-
σμου και αν βρίσκονται».

Αιτήσεις σπουδών
στο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο 

Η Νίκη Κεραμέως εξέφρασε 
την ικανοποίησή της για τη 
λειτουργία της τηλεκπαίδευσης,
χαρακτηρίζοντάς τη 
«λύση έκτακτης ανάγκης»

Γράφει η
Εύη Πανταζοπούλου

«Κλείδωσε» 
η παράταση του
σχολικού έτους
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Α
ναστατωμένοι είναι οι αστυνομικοί σε όλη
τη χώρα, όμως αυτοί της Θεσσαλονίκης
πρώτοι αντέδρασαν στις συνεχείς επιθέσεις
που δέχονται οι χώροι εργασίας τους, τα

Αστυνομικά Τμήματα δηλαδή, αλλά και τα σπίτια τους,
όπου το τελευταίο διάστημα καταγγέλλεται ότι τοποθε-
τούνται γκαζάκια. Οι αστυνομικοί παρέδωσαν υπόμνη-
μα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στο υπουργείο Μα-
κεδονίας - Θράκης ζητώντας να ληφθούν μέτρα. 

«Δεν θέλουμε να έχουμε τον ρόλο του μπαμπούλα»,
δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Τσαϊρίδης. Υποστήριξε
ότι εδώ και έναν χρόνο με τις αποφάσεις που λαμβά-

νονται η Αστυνομία απομακρύνεται από τον πολίτη.
«Όλοι στην πανδημία είναι ήρωες και οι αστυνομικοί
έχουμε γίνει μπαμπούλες, καθώς μας έχουν συνδέσει
με τα πρόστιμα και τους ελέγχους», ανέφερε, ενώ επι-
κριτικός ήταν και για την απόφαση να μπουν οι αστυνο-
μικοί ανάμεσα στους πολίτες και σε χρόνια πολιτικά
προβλήματα. Αναφέρθηκε ειδικά στο πανεπιστήμιο, το-
νίζοντας ότι οι αστυνομικοί ήταν αυτοί που κλήθηκαν να
λύσουν το πρόβλημα και «αυτοί που μας κάλεσαν στο
τέλος έβγαλαν την ουρά τους απέξω», ανέφερε. 

Πάντως, χαρακτήρισαν θετικό βήμα την αποδοχή της
πρότασής τους να τοποθετούνται κάμερες στους αστυ-
νομικούς για να υπάρχει διαφάνεια στις επιχειρήσεις. 

Η Βούλα Πατουλίδου βγήκε... απέναντι στον Μπόρις Τζόν-
σον για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Η αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλονίκης και Ολυμπιονίκης απάντησε στις δηλώσεις
του Βρετανού πρωθυπουργού με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο.
«Η στάση του σώματος αποκαλυπτική, όσο η στάση του ίδιου
απέναντι στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Προσβλητική, ανάλγητη και ασεβής! Η κίβδηλη αγάπη και ο

θαυμασμός του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου
για τον ελληνικό πολιτισμό αποκαλύπτονται από τον τρόπο
που στηρίζεται στην προτομή του αρχαίου πολιτικού ρήτορα
και στρατηγού Περικλή. Αυτή η εικόνα δεν με προσβάλλει
απλά. Με εξοργίζει και είναι χαρακτηριστική της απαξίωσης
στο μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Γραμμένο τον
έχει!», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Πατουλίδου. 

Βούλα Πατουλίδου κατά Μπόρις Τζόνσον 

Συνεχίζεται η ενίσχυση
των νοσοκομείων 
Σειρά είχε το Νοσοκομείο
Έδεσσας να ενισχυθεί με
17 σύγχρονα ιατροτεχνολο-
γικά μηχανήματα που του
προμηθεύει η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας με-
τά την υπογραφή της σχετι-
κής σύμβασης από τον πε-
ριφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα. Τα μηχα-
νήματα καλύπτουν σειρά αναγκών των κλινι-
κών του νοσοκομείου, που παρέχει υπηρεσίες
υγείας σε 140.000 πολίτες. Η Περιφέρεια Κεν-
τρικής Μακεδονίας υλοποιεί ένα από τα μεγα-
λύτερα προγράμματα ενίσχυσης των νοσοκο-
μείων και των Κέντρων Υγείας. 

Ποιος άλλος εμβολιάστηκε;
Η έντονη φημολογία και οι υπαινιγμοί στα πηγα-
δάκια περί των δημοτικών συμβούλων της Θεσ-
σαλονίκης σχετίζονται και με τρίτο πρόσωπο που
εμβολιάστηκε χωρίς προτεραιότητα, εκτός από
τη Δήμητρα Ακριτίδου και τον Δρόσο Τσαβλή.
Προς το παρόν, τηρείται σιγή ιχθύος, αν και δεν
είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η…
αποκάλυψη είναι θέμα ωρών.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τι ζήτησε ο Μπαρτζώκας
από την Κεραμέως
Τη δημιουργία Πειραματικών και
Πρότυπων Σχολείων στην Ημαθία
έθεσε ως αίτημα κατά την πρόσφα-
τη συνάντηση που είχε με την
υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέ-
ως ο τοπικός βουλευτής της Ν.Δ.
Τάσος Μπαρτζώκας, λαμβάνοντας
τη διαβεβαίωση της πολιτικής στή-
ριξης του υπουργείου. Εν όψει της
πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη
μετατροπή υπαρχουσών σχολικών
μονάδων σε Πρότυπα και Πειρα-
ματικά, ο κ. Μπαρτζώκας επικοι-
νώνησε με τους διευθυντές Εκπαί-
δευσης κ.κ. Πύρινο και Παπαδό-
πουλο, συζητώντας για τις ενέρ-
γειες που απαιτούνται και τον συν-
τονισμό αυτών. 

Οδοί ηρώων 
του 1821 στον Δήμο
Κορδελιού - Ευόσμου 
Στην τοποθέτηση 21 νέων οδω-

νυμικών πινακίδων που φέρουν

τα ονόματα ηρώων και ηρωίδων

της Ελληνικής Επανάστασης

του ’21 προχώρησε ο Δήμος

Κορδελιού - Ευόσμου, στο

πλαίσιο του φετινού εορτασμού

των 200 χρόνων. Οι νέες πινακί-

δες που μπήκαν στους δρόμους

φέρουν τα ονόματα προσωπικο-

τήτων της Επανάστασης με την

ημερομηνία γέννησης και θα-

νάτου των προσώπων αλλά και

με τη γαλανόλευκη σημαία.

Έκκληση για ενίσχυση
των τελωνείων 

Μετά την επιστολή που έλαβε
από την Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας
και την Ομοσπονδία Ενοικιαζόμε-
νων Δωματίων και Διαμερισμάτων
Πιερίας, Πέλλας και Ημαθίας, ο κυ-
βερνητικός βουλευτής Φώντας
Μπαραλιάκος απευθύνθηκε στα
συναρμόδια υπουργεία ώστε να
υπάρξει μέριμνα για την ενίσχυση
των τελωνείων στα βόρεια σύνορα
της χώρας. Στόχος η στελέχωση
των πυλών εισόδου με κλιμάκια
του ΕΟΔΥ και ελεγκτές - εκτελωνι-
στές της ΑΑΔΕ που θα συντελέσουν
στον ταχύτατο απαιτούμενο έλεγχο
και την αποφυγή ταλαιπωρίας και
καθυστερήσεων. 

Σε εξέλιξη οι εργασίες 
στο Δικαστικό Μέγαρο
Τις εργασίες ανάπλασης που εκτελούνται γύ-
ρω από το Δικαστικό Μέγαρο επιθεώρησε ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας, συνοδευόμενος από τον τεχνικό σύμβου-
λο Δημήτρη Μήτρου και υπηρεσιακά στελέχη
της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και
Δικτύων. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη
και σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή «τρέχει»
με ταχύτερους ρυθμούς κατά περίπου δύο μή-
νες σε σχέση με τις προβλέψεις του αρχικού
χρονοδιαγράμματος. Το πεζοδρόμιο επί της
οδού 26ης Οκτωβρίου έχει ήδη διαπλατυνθεί
και αυτή την περίοδο τα συνεργεία εργάζονται
στην πλευρά του δρόμου απέναντι από τα δι-
καστήρια.

Κάηκε υπηρεσιακό όχημα 
στον Δήμο Νεάπολης - Συκεών
Παρανάλωμα του πυρός έγινε υπηρεσιακό
όχημα του Δήμου Νεάπολης - Συκεών. Το αυ-
τοκίνητο ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ Τε-
χνικών Υπηρεσιών επί της οδού Λεχόβου,
όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες τυλίχθηκε
στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβε-
στική Υπηρεσία, όμως το όχημα καταστράφη-
κε ολοσχερώς.

Υπόμνημα αστυνομικών 
στο Γραφείο του Μητσοτάκη



ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

Τραυματίστηκε εργαζόμενη 
πέφτοντας από απορριμματοφόρο

Με αιμάτωμα στον εγκέφαλο νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο
Βόλου εργαζόμενη στην καθαριότητα του Δήμου Αλμυρού, η
οποία τραυματίστηκε πέφτοντας από απορριμματοφόρο. Η
ΔΑΣ-ΟΤΑ του Νομού Μαγνησίας ζητά τη διερεύνηση του ατυ-
χήματος από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ταυτόχρονα, καταγ-
γέλλει το προεδρείο των εργαζομένων στον δήμο ότι τα «κάνει
πλακάκια» με τη διοίκηση του δήμου.

«Οι ειδικές μορφές τουρισμού, η αυθεντική φιλοξε-
νία, η φύση και οι εξατομικευμένες τουριστικές
υπηρεσίες του νησιού μας μάς αναδεικνύουν σε

πρώτο καλύτερο προορισμό τουρισμού», αναφέρει
περιχαρής ο αντιδήμαρχος Τουρισμού της Άνδρου

Νίκος Μουστάκας. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της
εφημερίδας «Guardian» με κατάλογο 10 ελληνικών
νησιών, με την Άνδρο να βρίσκεται στην πρώτη θέση
των καλύτερων επιλογών για διακοπές. Αναλυτικά η
λίστα της εφημερίδας «Guardian»: Άνδρος, Εύβοια,

Γαλαξίδι, Φολέγανδρος, Λέρος, Κύθηρα, Αστυπά-
λαια, Σύρος, Πήλιο και Μάνη.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προ-
κήρυξε την πλήρωση θέσεων με μετάτα-
ξη. Οι μετατάξεις αφορούν α) Γραφείο
Νομικού Συμβούλου Γενικής Γραμματεί-
ας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής του
υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (ΓΝΣ Μυτιλήνη), μία θέση του
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων, β)
Δικαστικό Γραφείο Σύρου, μία θέση του
κλάδου Π.Ε. Νομικών, μία θέση του κλά-
δου ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων. Οι εν
λόγω μετατάξεις γίνονται με κοινή από-
φαση του υπουργού Οικονομικών και
του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουρ-
γού, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου του Διοικητικού
Προσωπικού του Νομικού Συμβούλιου
του Κράτους.

!ΟΤΑ

Κατά παρέκκλιση 
μετατάξεις σε νησιά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην έκθεση London Wine Fair
Συνεχίζει σε διεθνή πλέον ορίζοντα την προβολή των αγροτι-
κών της προϊόντων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε
αυτό το πνεύμα θα συμμετάσχει στην ψηφιακή έκθεση κρασι-
ού London Wine Fair κατά τη χρονική περίοδο 17-19 Μαΐου
2021. Η London Wine Fair με 40 έτη λειτουργίας αποτελεί τη
μοναδική επαγγελματική έκθεση κρασιού στη Μεγάλη Βρετα-
νία. Παρέχει τη δυνατότητα στα οινοποιεία της Μακεδονίας να
προβληθούν τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε διεθνές
επίπεδο.
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Άνδρος: Πρώτη στη λίστα των 10 κορυφαίων 
τουριστικών προορισμών

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Στην έκθεση Expotrof 2021
Και φέτος, παρά

την πανδημία, η Πε-
ριφέρεια Κρήτης
συμμετείχε στη
διοργάνωση της έκ-
θεσης Expotrof
2021. Στη διαδι-
κτυακή έκθεση The
Delifair by Expotrof
συμμετείχαν 215 Έλληνες παραγωγοί με 2.500 προϊόντα.
Στο πλαίσιο της έκθεσης, έγιναν σεμινάρια και πολλές
γαστρονομικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, πραγματοποι-
ήθηκαν διαδικτυακά εκατοντάδες συζητήσεις παραγω-
γών με αγοραστές από τους κλάδους της χονδρικής πώ-
λησης, του ξενοδοχειακού και της μαζικής εστίασης. Η
Περιφέρεια Κρήτης, σταθερά προσηλωμένη στη στοχευ-
μένη προβολή των τοπικών προϊόντων στο πλαίσιο της
στρατηγικής της, έδωσε τη δυνατότητα σε 21 παραγωγούς
και επιχειρήσεις του νησιού και από τις τέσσερις Περιφε-
ρειακές Ενότητες να συμμετέχουν στη διοργάνωση αυτή.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Επιχορηγήσεις 19,3 εκατ. ευρώ
Πενήντα έξι επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μι-

κρών επιχειρήσεων υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσε-
ων της Γενικής Επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού
νόμου 4399/2016. Πρόκειται για επενδύσεις συνολικού
ύψους 44.868.000, οι οποίες υποστηρίζονται είτε με κα-
θαρή επιδότηση είτε με τη μορφή της φορολογικής
απαλλαγής. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης είναι
ύψους 19.326.792. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχε-
δίων, τα οποία υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Αναπτυξια-
κού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δας προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων της επι-
χειρηματικότητας των πολύ μικρών και μικρών επιχει-
ρήσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/16, ολοκληρώ-
θηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και σε
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4399/2016.
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Λ
ύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει το νησί των Κυθήρων
πρόκειται να δώσει άμεσα η Περι-

φέρεια Αττικής. Αυτό δεν είναι άλλο από
την ύδρευση. Τα ευχάριστα για το πιο απο-
μακρυσμένο νησί της περιφέρειας ήρθαν
με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
από τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη
και τον δήμαρχο του νησιού Στράτο Χαρχα-
λάκη, ο οποίος δίνει το «πράσινο φως» για
την έναρξη των έργων κατασκευής και λει-
τουργίας τριών μονάδων αφαλάτωσης. Τα
έργα που θα κατασκευαστούν με χρηματο-
δότηση της περιφέρειας, ύψους 1,7 εκατ.
ευρώ, αφορούν στην προμήθεια των τριών
φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσι-
νού νερού δυναμικότητας 300 κ.μ./μέρα
για την παροχή επί 24ώρου βάσεως νερού
κατάλληλου για πόση στους κατοίκους και
τους επισκέπτες των Κυθήρων. 

Ειδικότερα, η εγκατάσταση των φορητών
μονάδων αφαλάτωσης πρόκειται να γίνει
στους οικισμούς Αγία Πελαγία (δύο μονά-
δες) και Διακόφτι (μία μονάδα) σε κατάλ-
ληλα διαμορφωμένους δημοτικούς χώ-
ρους που έχουν επιλεγεί για τον σκοπό αυ-
τό. Ο περιφερειάρχης Αττικής τόνισε ότι το
έργο αυτό διασφαλίζει πόσιμο νερό για
τους κατοίκους και τους επισκέπτες των
Κυθήρων με ένα έργο πνοής που θα αφή-
σει ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και
θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής τους,
ενώ ξεκαθάρισε ότι «στόχος μας είναι να
νιώθουν οι πολίτες που ζουν σε απομακρυ-
σμένες περιοχές, σε νησιά άγονης γραμ-
μής όπως τα Κύθηρα, ότι είμαστε δίπλα
τους ενεργά. Με έργα υποδομής στηρίζου-
με τα Κύθηρα με στόχο την ανάπτυξή τους
αλλά και την ανάδειξη της ομορφιάς και της
ιστορικότητάς τους».

Διευκρινίσεις για τις άδειες   σε νεοδιόριστους
Απαντήσεις σε πλήθος ερωτημάτων που έφταναν

από τους δήμους ολόκληρης της χώρας για τη χορή-
γηση αδειών σε νεοδιόριστους υπαλλήλους έδωσε το
υπουργείο Εσωτερικών με μια διευκρινιστική εγκύ-
κλιο που εξέδωσε. Τα προβλήματα είχαν προκύψει λό-
γω του διορισμού μεγάλου αριθμού νέων υπαλλήλων
στους φορείς των δήμων, με αποκορύφωμα τους ερ-
γαζόμενους που πήγαν στις υπηρεσίες καθαριότητας
μέσω της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Το υπουρ-
γείο, λοιπόν, έκρινε σκόπιμο να παρασχεθούν εκ νέου
οδηγίες για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων. Η εγκύκλιος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο αφορά σε άδειες και διευ-
κολύνσεις των μόνιμων υπαλλήλων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικό, στο δεύτερο περιλαμβάνονται οι άδειες που δικαιούται το προσωπικό με σχέση ΙΔΟΧ
και στο τρίτο κεφάλαιο παρέχονται οδηγίες για τη χορήγηση αδειών σε νεοδιόριστους υπαλλήλους.

Προχωρά το καταφύγιο
αδέσποτων   

Στην τελική ευθεία για τη δημιουρ-
γία του Διαδημοτικού Καταφυγίου
Αδέσποτων Ζώων βρίσκεται ο Σύν-
δεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
των Πόλεων (ΣΒΑΠ) στο Μαρκό-
πουλο. Η πορεία του έργου ήταν το
αντικείμενο της συνάντησης που εί-
χε ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ Γιώργος
Κουράσης με τον δήμαρχο Παπά-
γου - Χολαργού Ηλία Αποστολό-
πουλο, καθώς ο δήμος είναι μέλος
του συνδέσμου και η «αγωνία» για
τη λειτουργία του καταφυγίου με-
γάλη. Έγινε αναφορά στις διαρκείς
προσπάθειες του ΣΒΑΠ για τη δημι-
ουργία Διαδημοτικού Καταφυγίου
Αδέσποτων Ζώων, οι οποίες ευοδώ-
θηκαν με την εξασφάλιση χρηματο-
δότησης από το υπουργείο Εσωτε-
ρικών για την κατασκευή του στο
Μαρκόπουλο. Όπως επισήμανε ο κ.
Αποστολόπουλος, το καταφύγιο «θα
αναβαθμίσει την ποιότητα των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών από τον δή-
μο στον τομέα της εφαρμογής των
προγραμμάτων διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς». 

Χρήματα, 
προσλήψεις 
και έργα  

Τα μεγάλα θέμα της Αυτοδιοί-
κησης αλλά και τα ειδικά ζητήμα-
τα του δήμου της Νέας Φιλαδέλ-
φειας - Νέας Χαλκηδόνας έθεσε ο
Γιάννης Βούρος στη συνάντηση
που είχε με τον υπουργό Εσωτε-
ρικών Μάκη Βορίδη. Στις προτε-
ραιότητες του κ. Βούρου ήταν οι
οικονομικές επιπτώσεις στους
δήμους εξαιτίας της πανδημίας
του κορονοϊού για δεύτερη συνε-
χόμενη χρονιά, που μπορεί να ξε-
περάσει και τις 300.000 ευρώ. Τό-
νισε, επίσης, την ανάγκη προσλή-
ψεων μόνιμου προσωπικού αλλά
και την προώθηση των προτάσεων
για έργα που ήδη έχουν υποβλη-
θεί αλλά και πρόκειται να υπο-
βληθούν στο χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
με «βλέμμα» προς τον Πει-
ραιά κατηγορείται από την
αντιπολίτευσή του αλλά και
από πρώην συνεργάτες του
ότι τον τελευταίο καιρό πολυ-
διαφημίζει έργα και δράσεις
που έχουν γίνει από την προ-
ηγούμενη διοίκηση; Και αν η
«αμφιβολία» για την πατρό-
τητα δράσεων είναι συνήθης
πρακτική, ιδιαίτερα όταν η
αλλαγή είναι πρόσφατη, η αμ-
φισβήτηση εκ των έσω τόσο
σύντομα δεν είναι και πολύ
συνηθισμένη. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πράσινες αποστολές
ανακύκλωσης
Πιο κοντά στον κόσμο ανακύκλωσης,
μέσα από ολιγόλεπτες εκπαιδευτι-
κές «Πράσινες Αποστολές - Green
Missions», προσπαθεί να φέρει τους
δημότες του ο δήμαρχος Μοσχάτου -
Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου. Στις απο-
στολές αυτές ο χρήστης, ολοκληρώ-
νοντας τους απαιτούμενους στόχους,
κερδίζει επιπλέον πόντους επιβρά-
βευσης από το ενημερωτικό υλικό,
ενώ παράλληλα αποκτά συμμετοχή
σε κληρώσεις Followgreen για υπέ-
ροχα δώρα. Κάθε δέκα μέρες μία νέα
«Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη
διάθεση των δημοτών, οι οποίοι μπο-
ρούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσα
από την ιστοσελίδα του δήμου με
στόχο τα δώρα αλλά και μια πιο καθα-
ρή πόλη. 

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ

Τρεις μονάδες αφαλάτωσης 
στα Κύθηρα
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Αμπντουλάχ Οτσαλάν, που οι συναγωνι-
στές και οι οπαδοί του φώναζαν «Άπο»,
είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το
όνομά του με την πρώτη οργανωμένη

προσπάθεια δημιουργίας ανεξάρτητου κουρδικού
κράτους. Ίδρυσε το PKK, το Εργατικό Κόμμα του
Κουρδιστάν, με αίτημα ένα ανεξάρτητο κράτος για
τους Κούρδους της Εγγύς Ανατολής.

Τις τελευταίες ημέρες επικρατεί έντονη φημολο-
γία σχετικά με την υγεία του. Τις φήμες ενίσχυσαν
οι δικηγόροι του Οτσαλάν, οι οποίοι εξέφρασαν την
ανησυχία τους για την υγεία του πελάτη τους, εν μέ-
σω ισχυρισμών στα social media ότι είναι νεκρός,
όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων
Mezopotamya. Οι δικηγόροι του έχουν να επικοι-
νωνήσουν μαζί του από τον Απρίλιο του 2020. 

Ο «Άπο» γεννήθηκε δίπλα στον Ευφράτη από
φτωχούς γονείς. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες
στην Άγκυρα, όπου γρήγορα έγινε ηγετικό στέλε-
χος του αριστερού τμήματος του κουρδικού κινή-
ματος. Σε μια διαδήλωση το 1972, η αστυνομία επε-
νέβη δυναμικά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή
τους 10 νέοι άνθρωποι. Το κουρδικό στοιχείο συγ-
κλονίστηκε. Ο Οτσαλάν συνέδεσε πολίτες κουρδι-
κής καταγωγής απ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη της
Τουρκίας σε ένα δίκτυο συντονισμού των Κούρδων.

Το 1973 διέβη τον Ρουβίκωνα: Σε μια ομιλία του
είπε ότι «στην Τουρκία ζουν δύο λαοί, οι Τούρκοι
και οι Κούρδοι». Συνελήφθη και κρατήθηκε, βασα-
νιζόμενος για επτά μήνες. Βγαίνοντας από τη φυ-
λακή, συνεργάστηκε με τους Ντογκάν και Χουρ-
μούς. Έγραψαν το «Μανιφέστο», ένα εγχειρίδιο για
την κουρδική εξέγερση στην Τουρκία. Περιόδευε
στις περιοχές του Κουρδιστάν και ξεσήκωνε τους
συμπατριώτες του. Η Άγκυρα κατάλαβε ότι η δράση
του Οτσαλάν συνιστούσε τη μεγαλύτερη απειλή για
το νεότερο τουρκικό κράτος. 

Τον Νοέμβριο του 1978, λίγο έξω από το Ντι-
γιάρμπακιρ, ο Οτσαλάν και η στενή ομάδα των συ-
νεργατών του ίδρυσαν το PKK, με κύρια αιτήματα
τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία και την ενοποίηση
του Κουρδιστάν. Ο Οτσαλάν κατέφυγε στον Λίβανο
για να γλιτώσει τη ζωή του. Στην κοιλάδα Μπεκάα
ίδρυσε την πολιτική και στρατιωτική του ακαδημία. 

Το 1984 το PKK επιστρέφει στην Τουρκία και αρ-
χίζει τον ένοπλο αγώνα. Ο Οτσαλάν είναι πλέον ο
ιστορικός ηγέτης των Κούρδων. Η Τουρκία προ-
σπαθεί να τον εξοντώσει με κάθε μέσο. Εκείνος
υποχρεώνεται να περιπλανιέται κυνηγημένος έως
τη σύλληψή του.

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

OLITICALP ΡΟΣΩΠΟΠ20

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Ο ηγέτης του PKK που 
μισούν οι Τούρκοι και… 
οι φήμες για τον θάνατό του

Η περιπλάνησή του και η ελληνική εμπλοκή
Στις 9 Οκτωβρίου 1998 το αεροσκάφος του Οτσαλάν
προσγειώνεται στο Ελληνικό. Ο τότε πρωθυπουργός Κ.
Σημίτης αρνείται κατηγορηματικά να τον δεχθεί στην
Ελλάδα. Έτσι, ανεφοδιάζεται και πετάει για τη Μόσχα.
Λίγες μέρες αργότερα φεύγει από τη Μόσχα με προ-
ορισμό τη Ρώμη, η οποία επίσης αρνείται να τον δεχτεί.
Αναχωρεί προς άγνωστη κατεύθυνση, πιθανόν για κά-
ποιο μυστικό μέρος - στη Ρωσία ή τη Λευκορωσία. Στις
12/11/1998 προσγειώνεται στο Φιουμιτσίνο της Ρώμης

και συλλαμβάνεται. Χιλιάδες Κούρδοι διαδηλώνουν
υπέρ του ηγέτη τους. Η Τουρκία απειλεί με μποϊκοτάζ
την Ιταλία, αν δεν εκδώσει τον Οτσαλάν. Το θέμα φτάνει
στην Κομισιόν. Ο Οτσαλάν αποφυλακίζεται και αναχω-
ρεί για τη Ρωσία, μετά την Εσθονία, την Αρμενία κ.λπ.
Αφού έμεινε δύο μέρες κρυφά στην Ελλάδα, κατέφυγε
στην Ολλανδία, την Ελβετία και τελικά την Κένυα, όπου
προδόθηκε, συνελήφθη από τις τουρκικές υπηρεσίες
και έκτοτε ζει φυλακισμένος στο νησί Ιμραλί.
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Η
φράση του τραγικού ποιητή Σοφοκλή
«Θάρσει. Λέγων τ’ αληθές ου σφαλεί
ποτέ» (έχε θάρρος, όταν λες την αλή-
θεια, δεν κάνεις λάθος ποτέ) επιβε-

βαιώνεται για μια ακόμα φορά σε άρθρο που δη-
μοσιεύτηκε χθες και φέρει την υπογραφή του
Ντένκο Μαλέσκι, πρώην υπουργού Εξωτερικών
της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας. Ο Μαλέσκι
αναφέρεται στην πρόσφατη σύγκρουση Σκοπίων
- Σόφιας μετά το βουλγαρικό βέτο στην ενταξια-
κή προοπτική της χώρας του και, μεταξύ άλλων,
γράφει: «Υπάρχουν μόνο δύο χώρες στα Βαλκά-
νια χωρίς μεσαιωνική ιστορική κληρονομιά: είναι
οι σύγχρονες χώρες Σλοβενία και Βόρεια Μακε-
δονία».

Σε άλλο σημείο του ενδιαφέροντος άρθρου του
ο πρώην ΥΠ.ΕΞ. των Σκοπίων παρατηρεί: «Μερι-
κοί από τους ιστορικούς μας βρίσκουν τις απαρ-
χές του “μακεδονικού” μας έθνους μεταξύ των
αρχαίων Μακεδόνων, άλλοι στον Μεσαίωνα και
άλλοι στα μέσα του 19ου και του πρώτου μισού
του 20ού αιώνα… Και για κατανοητούς λόγους οι
πρώτοι δεν θα δεχτούν ποτέ τη Συμφωνία των
Πρεσπών με την Ελλάδα». Αναπτύσσοντας πε-
ραιτέρω το επιχείρημά του, ο Μαλέσκι προσθέτει
ότι «οι δεύτεροι δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ τον

Σαμουήλ και το βασίλειό του και θα αντιταχθούν
στη συμφωνία καλής γειτονίας και φιλίας με τη
Βουλγαρία. Οι τρίτοι, που βρίσκονται πιο κοντά
στην αλήθεια, είναι λίγοι».

Ο Ντένκο Μαλέσκι περιλαμβάνει στο άρθρο
του, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Βουλγαρικό
Πρακτορείο Ειδήσεων, τη δική του πεποίθηση για
τη δημιουργία του κράτους στο οποίο ανήκει.
Επειδή ο εθνικισμός κυριαρχεί επί πολλές δε-
καετίες στη βαλκανική χερσόνησο, η γεωπολιτι-
κή του 19ου αιώνα και η παράλληλη ανάπτυξη του
πανβουλγαρισμού επιτάχυναν τις διαδικασίες
που οδήγησαν στη δημιουργία του «μακεδονικού
έθνους», με απόγειο τις δεκαετίες του ’30 και του
’40. Στην καταληκτική του αναφορά ο Μαλέσκι
μνημονεύει και τον ιδρυτή του κρατιδίου: «Πρέ-
πει να μάθουμε να μη βάζουμε ετικέτες, να
ακούμε ο ένας τον άλλον και να ανακαλούμε ξανά
στη μνήμη μας τον Κίρο Γκλιγκόροφ: Η “Μακεδο-
νία” είναι ένας περίπλοκος σχηματισμός».

Ούτε έναν ούτε δύο, αλλά είκοσι ολόκλη-
ρους τόνους χρυσού σχεδιάζει να μαζέψει
από τους άτυχους κοσμηματοπώλες της χώ-
ρας του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. Όπως ανέφερε η εφημερίδα
«Sözcü», η κυβέρνηση Ερντογάν ετοίμασε νο-
μοσχέδιο που πανικόβαλε τους κοσμηματο-
πώλες της Τουρκίας, αφού κάτι παρόμοιο δεν
έχει ξαναγίνει μετά τα αλήστου μνήμης χαρά-
τσια και τους κεφαλικούς φόρους της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας.

Ο χρυσός, που υποχρεωτικά θα κατατεθεί
στις κρατικές τουρκικές τράπεζες, εκτιμάται
ότι θα φτάσει τους 20 τόνους και η αξία του θα
είναι της τάξης του 1,1 δισ. δολαρίων. Κάθε κο-

σμηματοπώλης υποχρεούται να καταθέσει
500 γραμμάρια του πολύτιμου μετάλλου και το
συνολικά προσδοκώμενο ποσό προκύπτει
από το ότι στη χώρα λειτουργούν περί τις
40.000 κοσμηματοπωλεία.

Η κυβέρνηση αρκέστηκε να γλυκάνει το χά-
πι του νέου χαρατσιού, λέγοντας ότι οι κοσμη-
ματοπώλες θα ωφεληθούν από τους… τόκους
του χρυσού, που χωρίς τη θέλησή τους θα κα-
ταθέσουν στα κρατικά πιστωτικά ιδρύματα.
Παρόμοια μέτρα που θα πλήξουν ακόμα πε-
ρισσότερο την αγορά της Τουρκίας μελετά η
Άγκυρα, σε μια προσπάθεια να τονώσει τη
ρευστότητα. Πάντως, η δυσαρέσκεια ξεχειλί-
ζει στην Τουρκία.

Οι χθεσινές εκλογές στην Ολλανδία δεν είχαν ενδιαφέρον τόσο για
το αποτέλεσμά τους (όλα δείχνουν νίκη του πρωθυπουργού Ρούτε)
όσο για την εκλογική διαδικασία. Οι κάλπες στήθηκαν σε μουσεία
και σε κέντρα διαγνωστικών τεστ, ενώ οι εκλογείς ψήφιζαν με κάθε
πρωτότυπο τρόπο. Η μία κάλπη μεταφέρθηκε έξω από το εκλογικό
τμήμα ώστε μια οικογένεια να ψηφίσει μέσα από το αυτοκίνητό της,
ενώ άλλοι έριχναν το ψηφοδέλτιο χωρίς να κατέβουν από το ποδή-
λατό τους. Ο υπουργός Υγείας
Ντε Γιόνγκε παραλίγο να μην
ασκήσει το εκλογικό του δι-
καίωμα, γιατί το διαβατήριό του
είχε λήξει. Πρόλαβε, όμως, να
μεταβεί στην οικία του και να
ξαναγυρίσει εγκαίρως με την
ταυτότητά του.

Προσαρμοσμένες στην πανδημία
οι ολλανδικές εκλογές 
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ΠΡΩΗΝ ΥΠ.ΕΞ. ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Είμαστε δημιούργημα
της γεωπολιτικής -
Δεν έχουμε ιστορία

Κ

Έβγαλε φιρμάνι ο «σουλτάνος»: Επέβαλε
φόρο στον χρυσό για να μαζέψει 20 τόνους!
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Μ
έσα στον Απρίλιο θα ενεργοποι-
ηθεί το νέο πλέγμα μέτρων
ύψους 2,5 δισ. ευρώ για τη στή-
ριξη των επιχειρήσεων. Επειδή,

όμως, τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν
στενέψει, τα μέτρα στήριξης θα είναι στοχευ-
μένα για όσους πλήττονται περισσότερο από
την πανδημία, κάτι το οποίο σημαίνει πως το
δίχτυ προστασίας θα αφορά σε λιγότερες επι-
χειρήσεις σε σχέση με τους προηγούμενους
μήνες. 

Eνδεικτική είναι η δήλωση του αναπληρω-
τή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυ-
λακάκη, ο οποίος επεσήμανε: «Οι δυνάμεις
μας είναι πεπερασμένες. Τα διαθέσιμα δεν
είναι ατελείωτα. Βγαίνουμε στις αγορές,
επειδή εγγυάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα, και τα δανεικά κάποια στιγμή θα πρέπει
να επιστραφούν».  Το συνεχιζόμενο lock-
down έχει επιδεινώσει τα μεγέθη του Προ-
ϋπολογισμού, με τις δαπάνες να αυξάνονται
σημαντικά, τα φορολογικά έσοδα να μει-
ώνονται και το ΑΕΠ να συρρικνώνεται. Σημει-
ώνεται πως το εβδομαδιαίο κόστος από την
αυστηροποίηση των περιορισμών ανέρχεται
στα 750 εκατ. ευρώ, ενώ, όσο το λιανεμπόριο
παραμένει κλειστό, τα κρατικά ταμεία χάνουν
εισπράξεις 1,4 δισ. ευρώ σε μηνιαία βάση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα νέα προγράμ-
ματα στήριξης για τις επιχειρήσεις, δηλαδή η
επιδότηση πάγιων δαπανών, το «Γέφυρα 2»
και η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7, θα έχουν
αρκετούς «κόφτες», προκειμένου να περιο-
ριστεί το κόστος των παρεμβάσεων. 

Επιδότηση παγίων δαπανών
Αναφορικά με το πρόγραμμα επιδότησης

παγίων δαπανών, ύψους 500 εκατ. ευρώ, που
βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία σχεδιασμού,
το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιεί-
ται με βάση την πτώση του τζίρου, καθώς θα
είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις οι οποίες
είχαν μείωση άνω του 60%. Παράλληλα, θα
υπάρχουν και ανώτατα όρια στο ύψος της ενί-
σχυσης, το οποίο:
� δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των
ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγά-
λες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις,
� δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζί-
ρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική
μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και
τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υπο-
κατάστημα,
� δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ,
� οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα

πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής: α) Να
ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους. β) Να
απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο
με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης. γ) Να έχουν υποβάλει όλες τις
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις
Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται. δ) Να
παρουσιάζουν ζημία προ φόρων τουλάχιστον
30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά
τους είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους
για το 2020. ε) Να παρουσιάζουν πτώση τζί-
ρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το
2019.

Πρόγραμμα «Γέφυρα 2»
Το νέο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» αφορά στη

στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την
πανδημία του κορονοϊού, δηλαδή έχουν υπο-
στεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το
2020, συγκριτικά με το 2019. Παρέχει κρατι-
κή επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων,
για οκτώ μήνες, σε ποσοστό έως 90% και θα
υλοποιηθεί βάσει αυστηρών εισοδηματικών
και περιουσιακών κριτηρίων. Το μέγιστο πο-
σό επιδότησης της δόσης δανείου θα είναι
έως 600 ευρώ για ατομικές επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελματίες και έως 50.000
ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7
Μέσα στον Απρίλιο θα ενεργοποιηθεί η

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7, αλλά θα τεθούν
κριτήρια και προϋποθέσεις, ώστε η στήριξη
να είναι απολύτως εστιασμένη στις περιπτώ-
σεις εκείνες που βρίσκονται στο «βαθύ» κόκ-
κινο. To νέο μοντέλο ενισχύσεων και κινή-
τρων σε επιχειρήσεις θα γίνει με κριτήρια την
πτώση του τζίρου αλλά και το συνολικό προ-
φίλ της κάθε επιχείρησης και επαγγελματία.
Το καθεστώς βάσει του οποίου δοθεί το 1 δισ.
ευρώ θα προσδιοριστεί από την παράταση
του lockdown και, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, θα ληφθεί υπόψη η μείωση του τζίρου
του α’ τριμήνου του 2021. Όπως έχουν διευ-
κρινίσει πηγές του οικονομικού επιτελείου,
λόγω της χρονικής επέκτασης της πανδη-
μίας, η σύγκριση δεν θα γίνει με βάση τον τζί-
ρο του 2020, αλλά με αυτόν του 2019.

Πώς θα μοιραστούν
τα 2,5 δισ. ευρώ 
για τη στήριξη
των επιχειρήσεων

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Μέσα στον Απρίλιο 
η ενεργοποίηση 
των μέτρων. Στερεύουν 
οι πόροι, πιο αυστηρά 
τα κριτήρια...



Δεύτερη ευκαιρία 
και για τις δηλώσεις
μειωμένων ενοικίων 

Τη δεύτερη και τελευταία ευκαιρία για την
αποζημίωση των «κουρεμένων» ενοικίων
λόγω Covid-19 δίνει η Εφορία. Κατ’ αρχάς,
όσοι δεν έλαβαν αποζημίωση για τα ενοίκια
της περιόδου Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2020
λόγω αρχικής απόρριψης από την ΑΑΔΕ μπο-
ρούν να διορθώσουν τις δηλώσεις τις οποίες
έχουν υποβάλει, χωρίς πρόστιμα. Ωστόσο,
δεν δίνεται η δυνατότητα υποβολής των αρχι-
κών δηλώσεων σε όσους ιδιοκτήτες μείωσαν
τα ενοίκια, αλλά δεν υπέβαλαν αρχική αίτηση
για τη λήψη αποζημίωσης. Οι ιδιοκτήτες μπο-
ρούν να δηλώσουν έως τις 12 Απριλίου τα μι-
σθωτήρια που έληξαν στις 12 Ιουνίου 2020,
ενώ το ίδιο ισχύει για τους ιδιοκτήτες περι-
πτέρων ή κυλικείων και όσους δεν είχαν υπο-
βάλει αρχικές και διορθωτικές δηλώσεις για
το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020.
Έως τις 19 Απριλίου πρέπει να υποβληθούν
διορθωτικές δηλώσεις για την περίοδο Μαρ-
τίου - Δεκεμβρίου 2020, ενώ έως τις 29 Μαρ-
τίου πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ενοι-
κίων Covid-19 από τους ιδιοκτήτες επιχειρή-
σεων που έχουν καταστήματα σε εκπτωτικά
χωριά ή εμπορικά κέντρα.

Προκαταβολή 
σύνταξης: Άνω 
των 21.000 οι αιτήσεις 

Με ταχύτερους ρυθμούς εξελίσσεται το
τελευταίο διήμερο η διαδικασία υποβολής
των αιτήσεων για την προκαταβολή σύντα-
ξης, καθώς μετά τις πέντε πρώτες ημέρες
λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος
ο αριθμός τους ανέρχεται σε 21.286. Σημει-
ώνεται ότι τις
πρώτες δύο
ημέρες είχαν
υποβληθεί 8.000
αιτήσεις. Οι εν-
διαφερόμενοι
υποβάλλουν τα
σχετικά στοιχεία
στην ιστοσελίδα του e-EΦΚΑ
(www.efka.gov.gr), ενώ ως καταληκτική
ημερομηνία έχει οριστεί η 31η Μαρτίου.
Υπενθυμίζεται πως για την επιτυχή ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας απαιτούνται οι κωδι-
κοί ΤaxisNet του αιτούντος, ο ΑΦΜ και ο
ΑΜΚΑ καθώς και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τρα-
πεζικού λογαριασμού. Πρέπει να σημει-
ωθεί ότι, στην περίπτωση που τα στοιχεία
δεν είναι προσυμπληρωμένα στη σχετική
φόρμα, απαιτούνται επιπλέον ο αριθμός
πρωτοκόλλου του αιτήματος συνταξιοδότη-
σης, η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος
και ο τέως φορέας υποβολής/κατάθεσης.

Τ
ην πλήρη επιστροφή της ελληνι-
κής οικονομίας στις αγορές
ύστερα από 13 χρόνια σηματο-
δοτεί η επιτυχημένη δημοπρα-

σία του 30ετούς ομολόγου, με προσφο-
ρές-μαμούθ άνω των 26 δισ. ευρώ! 

Η προηγούμενη έξοδος της Ελλάδας
στις αγορές με αντίστοιχο τίτλο είχε γίνει
στα μέσα του 2008, προτού ξεσπάσει η
χρηματοπιστωτική κρίση στις ΗΠΑ, η
οποία οδήγησε στην κατάρρευση της Le-
hman Brothers και... έσπρωξε την Ελλά-
δα στην κρίση δανεισμού και στα μνημό-
νια. Το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώ-
θηκε στο 1,9%, αλλά το πιο σημαντικό στοι-
χείο της έκδοσης είναι πως οι αγορές
επενδύουν στη βιωσιμότητα του ελληνι-
κού χρέους έως το 2052. 

Σημειώνεται ότι, με βάση το τρίτο μνη-
μόνιο και τη μεταμνημονιακή συμφωνία
της προηγούμενης κυβέρνησης, η βιωσι-
μότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους
φτάνει έως το 2032. 

Εγγύηση για την επιτυχημένη έκδοση
αποτέλεσε το γεγονός ότι ανάδοχοι ήταν
οι χρηματοοικονομικοί κολοσσοί BNP
Paribas, Goldman Sachs, HSBC και J.P.
Morgan, ενώ από πλευράς ελληνικών
τραπεζών συμμετείχε η Εθνική. 

Τα 2,5 δισ. ευρώ που άντλησε το ελληνι-
κό Δημόσιο θα ενισχύσουν τα ταμειακά
διαθέσιμα, έτσι ώστε να προχωρήσει η
δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή του δανεί-
ου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Παράλληλα, η έκδοση αποτελεί «διαβατή-
ριο», ώστε στον «κατάλληλο χρόνο» ο Ορ-
γανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους

να κάνει επανάνοιγμα της έκδοσης, για να
«κοντύνει» ακόμη περισσότερο το επιτό-
κιο. Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας επεσήμανε ότι η έκδοση ση-
ματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της χώ-
ρας μας στις διεθνείς αγορές και παρέχει
ασφάλεια στους επενδυτές, σε σχέση με
τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. 

Η έκδοση του ομολόγου συνέπεσε με
τις ενθαρρυντικές ανακοινώσεις για την
πορεία του Προϋπολογισμού κατά το
πρώτο δίμηνο του έτους. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σημειώθηκε
έλλειμμα 3,273 δισ. ευρώ, έναντι στόχου
4,507 δισ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές έλ-
λειμμα μειώθηκε στα 1,503 δισ. ευρώ,
έναντι στόχου 2,737 δισ. ευρώ. Καθορι-
στικοί παράγοντες για τις εξελίξεις του
πρώτου διμήνου ήταν η μείωση των δαπα-
νών κατά περίπου 1 δισ. ευρώ αλλά και η
αύξηση των εσόδων τον Φεβρουάριο κατά
1,087 δισ. ευρώ. 

Με σταθερά υψηλούς ρυθμούς
αυξάνεται ο τζίρος των ταχυδρο-
μικών και μεταφορικών επιχει-
ρήσεων, καθώς η πανδημία του
κορονοϊού έχει αλλάξει ριζικά τα
δεδομένα στην αγορά. Τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
δείχνουν ότι το δ’ τρίμηνο του
έτους ο τζίρος των ταχυδρομικών
και ταχυμεταφορικών εταιρειών
αυξήθηκε κατά 21,9%, ενώ ακόμη
υψηλότερο ήταν το ποσοστό αύ-
ξησης για τις εταιρείες παροχής
πληροφοριών (23,3%). Το lock-
down του δ’ τριμήνου του 2020
συνέβαλε, επίσης, και στην εντυ-
πωσιακή αύξηση του τζίρου στον
κλάδο της παροχής υποστηρικτι-
κών και συμβουλευτικών υπηρε-
σιών, με ποσοστό 22,8%. Πρόκει-
ται για το τρίτο σερί τρίμηνο ανό-
δου του τζίρου των παραπάνω
δραστηριοτήτων, αποτυπώνοντας
την αλλαγή συνηθειών των κατα-
ναλωτών. 

Εκτίναξη 22% 
στον τζίρο των 
ταχυμεταφορικών
υπηρεσιών 
το δ’ τρίμηνο

Ξεπέρασαν τα 26 δισ. ευρώ 
οι προσφορές, στο 1,9% 
το επιτόκιο. Τα 2,5 δισ. ευρώ
που άντλησε 
το Δημόσιο θα ενισχύσουν 
τα ταμειακά διαθέσιμα…
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Σ
ημαντικές επιχειρήσεις της ελληνικής αγο-
ράς έχουν επιλέξει την καινοτόμο υπηρεσία
Vodafone DDoS Mitigation, η οποία προσφέ-

ρει προστασία από κυβερνοεπιθέσεις και συμβάλ-
λει στην επιχειρησιακή συνέχεια και την ομαλή
λειτουργία των ψηφιακών συστημάτων των επιχει-
ρήσεων. Μέσα από την υπηρεσία Vodafone DDoS
Mitigation προσφέρεται διαρκής παρακολούθηση
της εισερχόμενης κίνησης στο δίκτυο μιας επιχεί-
ρησης και, σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποια
ύποπτη συμπεριφορά, η κακόβουλη κίνηση «φιλ-
τράρεται» αυτόματα, απομονώνεται και διαχωρί-
ζεται από τα έγκυρα πακέτα κίνησης, ώστε να εξα-
σφαλιστεί η συνέχιση της εξυπηρέτησης των
πραγματικών χρηστών. Έτσι, η επιχείρηση προστατεύεται από
τυχόν απόπειρες διακοπής της ψηφιακής της παρουσίας. «Μια
επίθεση DDoS μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις και στα
τρία αυτά πεδία. Στηριζόμενοι στο παγκόσμιο αποτύπωμα και
την τεχνογνωσία του ομίλου Vodafone, διαθέτουμε την υπηρε-

σία Vodafone DDoS Mitigation, που μπορεί να παρέχει σημαν-
τική προστασία σε όλους τους οργανισμούς. Είμαστε υπερή-
φανοι που σημαντικές επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς την
έχουν επιλέξει», δήλωσε η γενική διευθύντρια του Vodafone
Business Κάτια Σταθάκη.

Vodafone DDoS Mitigation: Κορυφαίες
επιχειρήσεις επιλέγουν τη λύση

ΟΤΕ: 550 εκατομμύρια 
σε επενδύσεις

Σε νέες επενδύσεις θα προχωρήσει το 2021 ο
ΟΤΕ. Αυτό τόνισε στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη
ενημέρωσης των αναλυτών ο διευθύνων σύμβου-
λος του OΤΕ Μ. Τσαμάζ, ξεκαθαρίζοντας ότι ο OΤΕ
θα συνεχίσει το επενδυτικό του πλάνο, που για το
2021 θα διαμορφωθεί σε 550 εκατ. ευρώ, δίνον-
τας μεγάλη σημασία στις νέες τεχνολογίες. Ανα-
φερόμενος στο 2020, τόνισε ότι τα έργα πληροφο-
ρικής και το broadband σταθερής στήριξαν τα
έσοδα από τις απώλειες της κινητής τηλεφωνίας.
Μάλιστα, απέδωσε αυτές τις απώλειες στη σημαν-
τική πτώση του τουρισμού, καθώς προκλήθηκαν
μειώσεις εσόδων 22 εκατ. ευρώ από το roaming. 

Stirixis Group: Το 2021 σηματοδοτεί
τα 25 χρόνια από την ίδρυσή της
Κατά τη διάρκεια της πολυετούς της παρουσίας
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, η Stirixis
Group αποδεικνύει διαρκώς τη βαθιά της αφο-
σίωση στους στόχους των πελατών της και το πά-
θος με το οποίο φέρνει εις πέρας κάθε έργο, καθι-
στώντας το μοναδικό και αποδοτικό, αναφέρει η
Stirixis Group. Η ίδρυσή της έγινε το 1996, ως κα-
τασκευαστικής εταιρείας. Δέκα χρόνια αργότερα,
το 2006, μετασχηματίζεται αμιγώς σε εταιρεία
υπηρεσιών, παρέχοντας πρωτοπόρες ολιστικές
υπηρεσίες δημιουργίας concepts. Ο Αλέξανδρος
Αθανασούλας, πρόεδρος και CEO της Stirixis
Group, αναφερόμενος στην επέτειο των 25 χρό-
νων, είπε: «Η εταιρεία μας είναι ένα έργο επίμο-
νης προόδου και αφοσίωσης. Η μεγαλύτερη ικα-
νοποίηση, όμως, βρίσκεται στις στενές και γερές
σχέσεις που δημιουργούμε με τους πελάτες μας
και στη χαρά την οποία βλέπουμε ότι έχουν όταν
το όνειρό τους γίνεται πραγματικότητα».

CapsuleT: Τελευταίες ημέρες 
για υποβολή συμμετοχών

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η υποβολή συμ-
μετοχών στον 2ο διαγωνισμό Idea Platform του
CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, με λί-
γες μόνο μέρες να απομένουν για τη λήξη της πε-
ριόδου αιτήσεων, στις 25 Μαρτίου 2021. Ο νεανικός
διαγωνισμός Idea Platform διοργανώνεται για 2η
συνεχή χρονιά από τον επιταχυντή του Ξενοδοχει-
ακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, CapsuleT, προκει-
μένου να δώσει την ευκαιρία σε νέες και νέους της
χώρας να δοκιμάσουν την ιδέα τους, να την εξελί-
ξουν και, τελικώς, να ξεκινήσουν τη δική τους νεο-
φυή επιχείρηση στον τομέα του τουρισμού.
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Famar: Διανομή εμβολίων για Covid-19 
Η Famar δηλώνει ότι αναλαμβάνει το ζωτικής σημασίας έργο
της διανομής εμβολίων σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας τις
υπηρεσίες της δωρεάν στην ελληνική κυβέρνηση. Ο στόλος
της Famar θα εξυπηρετεί κέντρα εμβολιασμού της Βόρειας
Ελλάδας και της Θράκης - με αναχώρηση από το Κέντρο Θεσ-
σαλονίκης, καλύπτοντας τους Νομούς Χαλκιδικής, Σερρών,
Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, φτάνοντας στα
πιο απομακρυσμένα σημεία της ηπειρωτικής χώρας. Σύμφωνα
με δηλώσεις της κυρίας Αγγελικής Μοτσάκου, Corporate Af-
fairs Manager της Famar, «σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, με
περηφάνια δίνουμε το “παρών” και να ανταποκρινόμαστε στο
κάλεσμα των ελληνικών υγειονομικών Αρχών για τη διανομή
των εμβολίων για την αντιμετώπιση του Covid-19 στην Ελλάδα.
Το υπουργείο Υγείας δέχτηκε ευχαρίστως τη δωρεά μας, ανα-
γνωρίζοντας την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία της».

Η πρωτόγνωρη πανδημία Covid-19 έχει τεράστιο αντίκτυπο
σε όλους σχεδόν τους τομείς, αλλά ιδιαίτερα στον κλάδο

του τουρισμού, με αποτέλεσμα την κάθετη μείωση των τα-
ξιδιών και της τουριστικής κίνησης σε όλο τον κόσμο. Από

τον Μάρτιο, όπως επισημαίνει η Rokkos Travel, είναι μία
ακόμη επιχείρηση που έχει πληγεί σημαντικά. Η διαχείρι-

ση είναι δύσκολη, καθώς είναι λιγοστές οι εκδρομές που
πραγματοποιούνται από όλα τα τουριστικά γραφεία, αλλά

προετοιμάζεται με υπομονή και αισιοδοξία για τα επόμενα
ταξίδια, με γνώμονα τις ταξιδιωτικές απαιτήσεις όλων των
ηλικιών, ώστε να προσφέρει ομαδικά ταξίδια και περιηγή-

σεις με άνεση και αξιοπιστία στη μετα-Covid εποχή.

Rokkos Travel: Υπομονή και αισιοδοξία για τα επόμενα ταξίδια



Η Mytilineos διευρύνει
τη συνεργασία της 
διεθνώς με τη Huawei

Η
Huawei, σε συνέχεια της επιτυχημένης συ-
νεργασίας με τον Τομέα Ανανεώσιμων Πηγών
και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD Business

Unit) της Mytilineos (METKA EGN), σε φωτοβολταϊκά
πάρκα στην Ελλάδα, επεκτείνει τη συνεργασία της με
τη Mytilineos διεθνώς, υπογράφοντας μνημόνιο συ-
νεργασίας για τον εξοπλισμό των φωτοβολταϊκών της
σταθμών, με τους καινοτόμους και αξιόπιστους μετα-
τροπείς στοιχειοσειράς της Huawei. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε ότι η συνεργασία αφορά σε χώρες, όπως,
μεταξύ άλλων, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ουζμπε-
κιστάν, η Ισπανία και η Κύπρος. 

Intracom Defense: Παρέδωσε 
στο Πολεμικό Ναυτικό εξελιγμένα ραντάρ

Το πρόγραμμα θαλάσσιας επιτήρησης για την παρακο-
λούθηση καθορισμένων περιοχών ζωτικού εθνικού
ενδιαφέροντος από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό
ολοκλήρωσε επιτυχώς η Intracom Defense (IDE). Η
IDE παρέδωσε ολοκληρωμένους τηλεχειριζόμενους
Σταθμούς Επιτήρησης με Ραντάρ Μακράς Εμβέλειας
και άλλους αισθητήρες που παρέχουν στους επιτελείς
του Πολεμικού Ναυτικού αυξημένη επίγνωση της επι-
χειρησιακής κατάστασης στην περιοχή και προσδί-
δουν αποφασιστικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα τα-
χείας αντίδρασης σε περίπτωση ανάγκης.

Η Interamerican 12 χρόνια 
κοντά στην ActionAid, 
με 1.095 ετήσιες αναδοχές παιδιών

Συμπληρώνονται φέτος 12 χρόνια σταθερής
συνεργασίας μεταξύ της Interamerican και της
ActionAid, που βασίζεται στην υποστήριξη εκ
μέρους της εταιρείας του προγράμματος «Ανα-
δοχή της ΑctionAid», σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση. Μέσα από το πρόγραμμα, η Interamer-
ican έχει συνεισφέρει στις δράσεις του οργανι-
σμού σε 17 χώρες και 37 κοινότητες στην Αφρι-
κή, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Τα απολο-
γιστικά στοιχεία της συνεργασίας είναι εντυπω-
σιακά: Με τις αναδοχές που ανέλαβε και για το
2021 η εταιρεία, το σύνολο των ετησίων αναδο-
χών κατά τη 12ετία ανήλθε στις 1.095, συνολικής
αξίας 289.080 ευρώ. Φέτος, με την ενεργό συμ-
μετοχή των διοικητικών τμημάτων και γραφείων
πωλήσεων του εταιρικού δικτύου, η Interameri-
can ανέλαβε ακόμη 86 αναδοχές παιδιών.

Πειραιώς: Προσαρμοσμένα
κέρδη 312 εκατ. ευρώ το 2020

Κέρδη προ φόρων 312 εκατ. ευρώ, προσαρμο-
σμένα για τα έξοδα αναδιοργάνωσης προσωπι-
κού και έκτακτες προβλέψεις, παρουσίασε το
2020 η Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με τη σχετι-
κή ανακοίνωση, κατα-
γράφηκαν περίπου
695 εκατ. ευρώ προ-
βλέψεις για τις Covid-
19 ζημίες και άλλες
προβλέψεις στο πλαί-
σιο του νέου πλάνου
για μείωση των NPEs.
Τα αποτελέσματα προ
φόρων ήταν ζημιογό-
να κατά 530 εκατ. ευ-
ρώ. Περίπου 1.200 ερ-
γαζόμενοι υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα απο-
χώρησης στα τέλη του 2020. Ο δείκτης CET1 για
το 2020 διαμορφώνεται στο 13,8%.
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Στη Euronet τα POS της Πειραιώς
έναντι 300 εκατ. ευρώ

Στον όμιλο Euronet Worldwide πωλείται η δρα-
στηριότητα των υπηρεσιών αποδοχής καρτών (POS)
της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ οι δύο πλευρές θα
υπογράψουν δεκαετή αποκλειστική συνεργασία
πωλήσεων και διανομής. Ειδικότερα, όπως ανακοί-
νωσε η Τράπεζα Πειραιώς, θυγατρική της Πειραιώς
Financial Holdings, εισέρχεται σε μακροπρόθεσμη
στρατηγική συνεργασία με τη Euronet Worldwide, η
οποία περιλαμβάνει την πώληση του κλάδου POS
και τη σύναψη μακροπρόθεσμης αποκλειστικής συ-
νεργασίας πωλήσεων και διανομής, για αρχική πε-
ρίοδο διάρκειας 10 ετών. Το συνολικό τίμημα της
συναλλαγής ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.

Signify: Νέο σύστημα απολυμαίνει
αποτελεσματικά τον αέρα
H Signify φέρνει νέο σύστημα φωτισμού Air
Purification, που απολυμαίνει τον αέρα, εξου-
δετερώνοντας παθογόνους μικροοργανισμούς.
Το σύστημα αυτό έρχεται να συμβάλει στη μάχη
κατά του Covid-19. «Με βάση τη γνώση που
έχουμε ότι η έκθεση στην ακτινοβολία UV-C
εξουδετερώνει τους παθογόνους μικροοργανι-
σμούς, αναμέναμε ότι ο φωτισμός απολύμαν-
σης με UV-C θα έχει παρόμοιο αντίκτυπο στις
διάφορες γενετικές μεταλλάξεις του (SARS-
CoV2)», δήλωσε ο Sam Kabbani, διευθύνων
επιστημονικός λειτουργός της Innovative Bi-
oanalysis.

Εύσημα της Lockheed Martin στην ΕΑΒ
Την εκτίμησή της για το έργο της ομάδας εκτέλε-

σης του προγράμματος κατασκευής δομικών μερών
του αεροσκάφους C-130J εξέφρασε προς την ΕΑΒ η
Lockheed Martin, στο πλαίσιο εκδήλωσης που ορ-
γανώθηκε από την αμερικανική εταιρεία με την ευ-
καιρία της περάτωσης κατασκευής του απαρτίου
(mid panel) 5940 από την Ομάδα Αεροκατασκευών
του C-130J. Συγκεκριμένα, τα στελέχη της αμερικα-
νικής εταιρείας εξέφρασαν την εκτίμησή τους στην
ομάδα εκτέλεσης του προγράμματος της ΕΑΒ που
εργάζεται με απόλυτη προσήλωση για την ποιοτικά
άρτια και εμπρόθεσμη παράδοση των τμημάτων C-
130J στο εργοστάσιο της LM, στη Μαριέτα της Τζόρ-
τζια των ΗΠΑ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Γ
ια τους ονειροπόλους και λά-
τρεις του Καζαντζάκη (υπάρ-
χουν και τέτοιοι στο ποδόσφαι-
ρο), ο Ολυμπιακός παίζει από-

ψε (19.55) στο Λονδίνο κόντρα στην
Άρσεναλ και «μπορεί να προκριθεί»,
έστω και αν έχει το σε βάρος του 3-1
του πρώτου αγώνα στο «Γ. Καραϊσκά-
κης», στη νοκ άουτ φάση των 16 του Eu-
ropa League.

«Φτάσε εκεί που δεν μπορείς», η ρο-
πή προς τον υπερβατισμό του μέγιστου
Έλληνα συγγραφέα, φιλόσοφου και
ποιητή. Για τους ρεαλιστές μια καλή
εμφάνιση που δεν θα συνοδευτεί από
ήττα, δηλαδή ένας αξιοπρεπής απο-
κλεισμός, είναι το εφικτό. Το σημερινό

παιχνίδι, ωστόσο, είναι διαφορετικών
συνθηκών, καμία σχέση με το περσινό,
όταν ο Ολυμπιακός απέκλεισε με 2-1
την Άρσεναλ μέσα στο ίδιο της το σπίτι,
το Emirates, με γκολ στις καθυστερή-
σεις της παράτασης για την ίδια διοργά-
νωση. Αυτήν τη φορά πρέπει να νικήσει
με τρία γκολ διαφορά. Και η φετινή Άρ-
σεναλ είναι κατά πολύ ανώτερη από την
περσινή. Στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός θα
στερηθεί των υπηρεσιών του Βαλμ-
πουενά, του Χασάν, του Βρουσάι και
του Σεμέδο. Σημαντικές απουσίες. 

Ενδεχομένως να απουσιάσει και πάλι
ο κεντρικός αμυντικός Ουσεϊνού Μπα,
ο οποίος δεν έπαιξε ούτε στο πρώτο
ματς λόγω προβλήματος στη μέση, με

τις πιθανότητες αυτήν τη φορά να είναι
υπέρ του. Ο Σωκράτης Παπασταθόπου-
λος, στα γνώριμα μέρη του Emirates,
καθότι επί τριετία παίκτης της Άρσε-
ναλ, πάει αυτήν τη φορά ως αντίπαλος,
έχοντας ως παρτενέρ τον Εμβιλά, σε
περίπτωση που ο Μπα δηλώσει αδυνα-
μία. Κατά τ’ άλλα, δεν αναμένονται θεα-
ματικές αλλαγές από τον Πορτογάλο τε-
χνικό Πέδρο Μαρτίνς. Ο Ζοσέ Σα κάτω
από τα δοκάρια, δεξιά ο Λαλά στις πρώ-
τες σοβαρές εξετάσεις από τότε που
πήγε στον Ολυμπιακό, αριστερά ο Ρέ-
αμπτσιουκ, οι Παπασταθόπουλος και
Μπα στόπερ. Μπουχαλάκης, Εμβιλά και
Καμαρά στα χαφ, Φορτούνης, Μασού-
ρας και Ελ Αραμπί στην επίθεση.

Στα άλλα ματς των επαναληπτικών
του Europa League το Μίλαν - Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ εστιάζει όλο το focus
με το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Ολντ
Τράφορντ.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΑΤΣ
Ολυμπιακός - Άρσεναλ 1-3

Γρανάδα - Μόλντε 2-0
Ρόμα - Σαχτάρ 3-0

Τότεναμ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2-0
Άγιαξ - Γιουνγκ Μπόις 3-0

Ντιναμό Κιέβου - Βιγιαρεάλ 0-2
Μάντσεστερ Γ. - Μίλαν  1-1

Σλάβια Πράγας - Ρέιντζερς  1-1

Ψάχνει το θαύμα στο Λονδίνο
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Και ξαφνικά την τελευταία στιγμή, λίγο προ-
τού εκπνεύσει η προθεσμία υποψηφιοτήτων
για την προεδρία της ΕΠΟ, έγινε η έκπληξη. Ο
Θοδωρής Ζαγοράκης δεν θα είναι ο μοναδικός
υποψήφιος πρόεδρος στις εκλογές που θα
διεξαχθούν στα τέλη του μήνα, αλλά θα έχει
αντίπαλο τον πρόεδρο της ΕΠΣ Βοιωτίας Κων-
σταντίνο Νίκα, ο οποίος σχημάτισε δική του
ομάδα παλαιμάχων. Πρόκειται για τους Άγγε-
λο Χαριστέα, Παντελή Καφέ, Δημήτρη Παπα-
δόπουλο και Γιώργο Ανατολάκη, ο οποίος εί-
ναι πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά. Τι σημαίνει
πρακτικά η υποψηφιότητα; Ότι οι προαναφε-
ρόμενοι «στηρίζονται» από τον Ολυμπιακό, ο
οποίος δεν στηρίζει τον Ζαγοράκη, όπως και ο Παναθηναϊκός. Αυτό αποσαφηνίζεται και από τις διαθέσεις των ΜΜΕ
τους απέναντι στον πρώην μεγάλο αρχηγό της Εθνικής στο έπος της Πορτογαλίας το 2004. Φυσικά, δεν τίθεται θέμα μη
εκλογής του, καθώς, όπως όλα δείχνουν, ο Ζαγοράκης θα αναδειχτεί πρόεδρος «διά περιπάτου», έχοντας τη στήριξη
του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Δεν θα έχει, ωστόσο, δική του ομάδα διοίκησης, όπως ήθελε, αλλά εκλεγμένους συμβούλους
που θα προκύψουν από τις εκλογές. 

Εκλογές της ΕΠΟ: Βροχή οι υποψηφιότητες

Διπλωματική γλώσσα από Φαν’τ Σιπ
Ο Ολλανδός τεχνικός της Εθνικής ομάδας Τζον Φαν’τ Σιπ, έπειτα από

όσα διέρρευσαν στον Τύπο περί άρνησης των Παπασταθόπουλου, Μανωλά
να ενταχθούν στην Εθνική ομάδα, αναγκάστηκε να κάνει δήλωση, στην
οποία αναφέρει: «Μίλησα μαζί τους και η πόρτα είναι ανοικτή». Δεν απο-
σαφήνισε, ωστόσο, αν πράγματι αρνήθηκαν να επιστρέψουν. Μάλιστα, ξε-
καθάρισε ότι οι δύο κορυφαίοι Έλληνες κεντρικοί αμυντικοί βρίσκονται
στα πλάνα του στην προσπάθεια που θα γίνει για πρόκριση της «γαλανό-
λευκης» στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Στα δικαστήρια 
Απόλλων και Παράσχος 
Στα δικαστήρια θα προσφύγει η ΠΑΕ Απόλλων
Σμύρνης κατά του προπονητή Γιώργου Παρά-
σχου, ο οποίος χωρίς να ενημερώσει κανέναν,
όπως υποστηρίζει, έφυγε από την ομάδα. Λί-
γες μέρες πριν είχε φύγει και ο γενικός αρχη-
γός και παλιά… σφυρίχτρα Γιώργος Καζναφέ-
ρης. Αντικαταστάτης του Παράσχου θα είναι ο
Μάκης Χάβος.

Αβέβαιο το μέλλον 
του  Κώστα Τσιμίκα 

Αβέβαιο είναι το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα
στη Λίβερπουλ, σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ. Ο
Γερμανός προπονητής του Γιούργκεν Κλοπ τον
χρησιμοποιεί ελάχιστα ή καθόλου, έστω και αν ο
βασικός αριστερός μπακ Ρόμπερτσον είναι κου-
ρασμένος από τα συνεχή παιχνίδια. Ο Τσιμίκας,
πάντως, τον εκθειάζει σε κάθε του δήλωση.

Κοινό πρωτάθλημα για
Βέλγιο και Ολλανδία
Συζητήσεις για κοινό πρωτάθλημα γίνονται με-
ταξύ των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών του
Βελγίου και της Ολλανδίας. Το βάφτισαν, μάλι-
στα, NeNe League. Συμφωνούν οι Big6 της Ολ-
λανδίας (Άγιαξ, Αϊντχόφεν, Φέγενορντ, Άλκμα-

αρ, Φίτεσε, Ουτρέχτη) και οι Big5
του Βελγίου (Άντερλεχτ, Μπριζ,
Γάνδη, Γκενκ, Σταντάρ Λιέγης). Ο

λόγος της συγχώνευσης; Τα περισ-
σότερα έσοδα, φυσικά.

«Άκυρο» για το φιλικό
Ελλάδα - Τουρκία

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία,
οι γερμανικές Αρχές δεν επιτρέπουν την τέλε-
ση φιλικού αγώνα Ελλάδα - Τουρκία στο έδα-
φός τους την 6η Ιουνίου. Για τον φόβο των
επεισοδίων, φυσικά. Ήδη, η ΕΠΟ αναζητά άλ-
λη χώρα να το φιλοξενήσει και θα αποταθεί
στην Ολλανδία ή στο Βέλγιο. Αν δεν βρει, θα
ψάξει για άλλον αντίπαλο για φιλικό τη συγκε-
κριμένη ημερομηνία.

Το Ecofin ενέκρινε ποσό 75 εκατ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, για τα έργα ανάπλασης 
στον Βοτανικό περιμετρικά του νέου γηπέδου που αναμένεται να χτιστεί, καθώς και για 
την ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, τη Λεωφόρο. Τα χρήματα αυτά δεν αφορούν στην ανέγερση 
του γηπέδου. Αυτή θα προέλθει κυρίως από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ.

Ecofin: «Πράσινο φως» 
για τη Διπλή Ανάπλαση 



E
ρχεται ο Τζέιμς Μποντ στην Ελλάδα! Ο διά-
σημος γόης και Χολιγουντιανός σταρ Ντά-
νιελ Γκρεγκ, ο οποίος υποδύθηκε τον φη-
μισμένο πράκτορα 007 στη μεγάλη οθόνη,

αναμένεται το καλοκαίρι στην Πελοπόννησο για τα
γυρίσματα μιας αμερικανικής κωμικής ταινίας δρά-
σης. Οι κινηματογραφικοί παραγωγοί επέλεξαν το
Πόρτο Χέλι για να στήσουν τα συνεργεία τους, με την
πόλη να βρίσκεται ήδη σε προετοιμασίες και ανα-
βρασμό! Φυσικά, θα ακολουθήσουν και άλλες λαμ-
περές αφίξεις για διαφορετικές παραγωγές, όπως
του φιλέλληνα Τομ Χανκς και της συζύγου του Ρίτα
Γουίλσον αλλά και των Τζέιμι Λι Κέρτις, Κρις Έβανς,
Μάικλ Σάνον, καθώς και του διάσημου σκηνοθέτη
Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ μαζί με τους Βίγκο Μόρτεν-
σεν και Λεά Σεϊντού, μετατρέποντας την Ελλάδα σε
ένα... τεράστιο κόκκινο χαλί με τα διεθνή φώτα του
θεάματος στραμμένα πάνω της.
Η χώρα φέτος θα έχει την τιμητική της και αυτή είναι
μια μεγάλη επιτυχία των υπουργείων Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Πολιτισμού και Τουρισμού, που
κέρδισαν το στοίχημα του ανταγωνισμού με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, προσελκύοντας εταιρείες-κο-
λοσσούς για τη δημιουργία πανάκριβων ταινιών, οι
οποίες θα διαφημίσουν το κάλλος του τόπου μας στα
πέρατα του κόσμου.
Η πιο μεγάλη παραγωγή αναμένεται να είναι αυτή
της Disney για την ταινία-αφιέρωμα στον δικό μας
Γιάννη Αντετοκούνμπο από τα παιδικά του χρόνια
μέχρι την εφηβεία στις γειτονιές των Σεπολίων. Θα

ακολουθήσουν το σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας
«Γάμος αλά ελληνικά» αλλά και μια ταινία επιστημο-
νικής φαντασίας με πρωταγωνιστές και δημιουρ-
γούς μεγάλα ονόματα της Έβδομης Τέχνης! 
Ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ Πάνος Κουάνης αποκάλυ-
ψε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο ότι θα
γίνουν ευρύτατα γυρίσματα μιας πανάκριβης σειράς
δράσης με τίτλο «Jack Ryan» του διάσημου συγγρα-
φέα Τομ Κλάνσι με ήρωα τον διασημότερο αναλυτή
της CIA, ενώ στο παρελθόν τον ρόλο είχε υποδυθεί ο
Χάρισον Φορντ. Στην ίδια συνέντευξη πρόσθεσε ότι
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από αμερικανική και
βρετανική εταιρεία παραγωγής για κινηματογραφι-
κή δράση στη Θεσσαλονίκη. «Υπάρχει μια σημαντική
παραγωγή -κατά βάση με αμερικανικά και βρετανι-
κά κεφάλαια- που έχει κάνει ήδη σκάουτινγκ, δηλα-
δή ήδη έχει επισκεφτεί και καταγράψει με λεπτομέ-
ρεια τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να αποφασιστεί αν
θα γίνουν γυρίσματα στην πόλη. Την ίδια ώρα υπάρ-
χει πάρα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον για όλες τις
περιοχές της Ελλάδας στο πλαίσιο ενός εκτεταμέ-
νου σκάουτινγκ από πολλούς ενδιαφερόμενους»,
ανέφερε. 
Και συνέχισε: «Είμαστε μόλις στις αρχές του τρίτου
μήνα του 2021 και έχουμε πολλές μεγάλες παρα-
γωγές -πέρα από τις πολυάριθμες μικρομεσαίες με
μπάτζετ που φτάνουν τα 5 εκατ. ευρώ- οι οποίες
έρχονται στην Ελλάδα. Μιλάμε για ταινίες και σει-
ρές που τυπικά ξεπερνούν τα 10 εκατ. σε προϋπο-
λογισμό».

•• Η εκπομπή «Χιούστον το λύσαμε»
έριξε αιφνίδια τίτλους τέλους. Το
πρότζεκτ δεν έφερε τα αναμενόμε-
να νούμερα, με τους παρουσιαστές
Φάνη Λαμπρόπουλο και Νίκο Ράπτη
να παραμένουν λόγω συμβολαίου
στο δυναμικό του καναλιού.

• Τρεις μήνες ζευγάρι υπήρξαν στο
παρελθόν η Μαρία Ιωαννίδου και ο
Γιώργος Κιμούλης, όπως αποκάλυψε
η ηθοποιός!

•Σε αυστηρό πρόγραμμα άσκησης έχει
μπει η Τζένη Μπαλατσινού δυόμισι μή-
νες μετά τη γέννηση του Κικίλια τζού-
νιορ! Η παρουσιάστρια πόζαρε με τον
προπονητή της στην ύπαιθρο λίγο πριν
από το καθιερωμένο πρωινό τζόκινγκ
τους. 

• Με νέο λουκ και σχεδόν αγνώριστος
ο Νίνο Ξυπολιτάς, ο οποίος πόζαρε στο
Instagram με γυαλιά, μούσι και μαλ-
λιά χτενισμένα προς τα πίσω.

• Στα κάγκελα η Πόπη Μαλλιωτά-
κη με ενοχλητικό θαυμαστή.
«Έχω αρχίσει να φοβάμαι ακόμα
και μέσα στο σπίτι μου. Δέχομαι
μηνύματα και κλήσεις από άγνω-
στο σε εμένα άνθρωπο, ο οποίος
γνωρίζει τον τόπο κατοικίας και
όλες τις κινήσεις μου», αποκάλυ-
ψε στο Διαδίκτυο η τραγουδί-
στρια, η οποία θα κινηθεί νομικά
εναντίον του.

• Τα 55 έκλεισε το απόλυτο sex sym-
bol των ’90s Βάνα Μπάρμπα και το
γιόρτασε με λίγους φίλους.

• «Πρεμιέρα το Σάββατο 27 Μάρτι-
ου στις 18.15 στην ΕΡΤ1 για την εκ-
πομπή του Γιώργου Καπουτζίδη
«Ο δρόμος για το Τόκιο - Team
Hellas» με συνεντεύξεις από τους
καλύτερους αθλητές του κόσμου!
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Το Χόλιγουντ 
έρχεται
στην Ελλάδα! 



Τιπ διατροφής
για τη Σαρακοστή 

Επάγγελμα… αγρότης! 

Στο υπέροχο κτήμα που διατηρεί με τη Βίκυ
Σταυροπούλου στις Κιτριές Μεσσηνίας βρί-
σκεται ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, αναλαμ-
βάνοντας να φέρει σε πέρας τις αγροτικές ερ-
γασίες, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τις καλο-
καιρινές τους διακοπές στο χωριό. Ο δημοφι-
λής ηθοποιός, παράλληλα, ετοιμάζεται να επι-
στρέψει στα πλατό με τη νέα σειρά που υπο-
γράφουν ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης
Παπαθανασίου για το Mega. Το συγγραφικό δί-
δυμο θα μεταφέρει το θεατρικό έργο «Συμπέ-
θεροι από τα Τίρανα» στη μικρή οθόνη. 

Αναποφάσιστη η Ελεονώρα 

Η Ελεονώρα Μελέτη απολαμβάνει να αλ-
λάζει κουρέματα, χρώματα και στιλ, εντυ-
πωσιάζοντας κάθε φορά με τις εμφανίσεις
της. Ωστόσο, η ίδια λατρεύει την εποχή
που είχε κοντά ξανθά μαλλιά: «Κάθε φορά
που πέφτω πάνω σε αυτήν τη φωτογραφία,
ένας μόνο τίτλος μού έρχεται στο μυαλό!
“Je m’ en fous!”. Και αμέσως μετά σκέ-
φτομαι: “Και γα...ω το μαλλί!”. Θα μπορού-
σα έτσι απλά να περιγράψω το τι γίνεται
στο κεφάλι μου τελευταία! Μέσα στο κε-
φάλι μου, εννοώ... λες και απέξω;».

Αναπολεί το καλοκαίρι 
Η Ελένη Μενεγάκη αναπολεί τις καλοκαιρινές διακοπές στον επί-
γειο παράδεισο της Άνδρου! Η παρουσιάστρια καλημέρισε τους fol-
lowers της με μια φωτογραφία από το αγαπημένο της νησί και σχο-
λίασε: «Μπορεί όλες οι μέρες να μην είναι καλές, σίγουρα, όμως,
υπάρχει κάτι καλό σε κάθε μέρα! Το διάβασα και είπα να το μοιρα-
στώ μαζί σας με μια φωτό από το περσινό καλοκαίρι».

Με μια τρυφερή φωτογρα-
φία από καλοκαιρινές ανέ-
μελες διακοπές τους, η Να-
τάσα Σκαφίδα «έλιωσε» το
Instagram με την ερωτική
εξομολόγηση στον σύζυγό
της Γιάννη Βαρδή: «Μετράω
αντίστροφα για το καλοκαι-
ράκι μας με αισιοδοξία, όλα
θα έχουν περάσει! Στη δική
μου καρδιά είναι πάντα κα-
λοκαίρι και για αυτό ευθύνε-
σαι εσύ, Γιάννη Βαρδή! Και
κάτι τελευταίο: Σε αγαπάω
στο άπειρο και ακόμα παρα-
πέρα».

Υπερήφανη μαμά
η  Άννα Βίσση
Νέο επαγγελματικό βήμα για τη Σοφία
Καρβέλα με τις ευχές και την ανάλογη
διαφήμιση από τη διάσημη μαμά της. Η
κόρη της Άννας Βίσση σε συνεργασία με
την Phuong Ireland κυκλοφόρησε μια
νέα σειρά ρούχων και η απόλυτη Ελληνί-
δα τραγουδίστρια έσπευσε να τη συγχα-
ρεί δημοσίως μέσω των προσωπικών
της social media. «Είμαι τόσο υπερήφα-
νη για τα καταπληκτικά πράγματα που
έχουν δημιουργήσει», έγραψε!

Δεν κρύβει 
τον έρωτά της 

Η
Ελένη Πετρουλάκη αποκαλύπτει μυστικά για σωστή διατρο-
φή τις μέρες της νηστείας. «Η νηστεία της Σαρακοστής είναι
βασισμένη κυρίως σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως

φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ξηρούς καρπούς. Το πλεονέκτημα
αυτής της διατροφής είναι η μειωμένη πρόσληψη κορεσμένων λι-
παρών και χοληστερόλης, αλλά ενέχει όμως και κινδύνους», έγρα-
ψε η γυμνάστρια και πρόσθεσε: «Πολύ συχνά καταναλώνουμε με-
γάλες ποσότητες νηστίσιμων τροφίμων θεωρώντας ότι “δεν παχαί-
νουν”, ενώ στην πραγματικότητα είναι πλούσια σε θερμίδες, με
αποτέλεσμα να βάζουμε βάρος κατά τη διάρκεια της νηστείας. Με
μέτρο θα πρέπει να γίνεται η κατανάλωση τροφίμων, όπως τα ζυμα-
ρικά, το ψωμί, τα κριτσίνια και τα διάφορα άλλα αρτοσκευάσματα,
καθώς και άλλων νηστίσιμων εδεσμάτων, όπως ο χαλβάς, οι ξηροί
καρποί και το ταχίνι, που είναι πολύ πλούσια σε θερμίδες».
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Ο
καρκίνος του προστάτη απασχολεί ιδιαίτερα
τους άνδρες. Οι ειδικοί μιλούν για τα οφέλη
που έχει για τους ασθενείς η ρομποτική προ-
στατεκτομή για την αντιμετώπισή του. Ολοέ-

να και περισσότερες μελέτες δείχνουν πως, όταν εφαρ-
μόζεται στα κατάλληλα περιστατικά, από καλά εκπαι-
δευμένους και έμπειρους γιατρούς, έχει εξίσου καλή
έκβαση με τις συμβατικές μεθόδους ριζικής προστατε-
κτομής. «Η χειρουργική επέμβαση αποτελεί τη θερα-
πεία επιλογής για την αντιμετώπιση του καρκίνου του
προστάτη, ο οποίος δεν έχει εξαπλωθεί εκτός προστα-
τικού αδένα», σχολιάζει ο χειρουργός - ουρολόγος δρ
Ηρακλής Πούλιας, τέως πρόεδρος της Ελληνικής Ου-
ρολογικής Εταιρείας. «Κατ’ αυτήν, αφαιρείται ο προ-
στάτης είτε με ανοικτό χειρουργείο είτε λαπαροσκοπι-
κά, με ή χωρίς τη συνδρομή ρομποτικών συστημάτων.
Η ρομποτικώς υποβοηθούμενη ριζική προστατεκτομή
είναι εξίσου αποτελεσματική με την κλασική λαπαρο-
σκοπική προστατεκτομή στην αντιμετώπιση των εντο-
πισμένων καρκίνων του προστάτη. Κατά κανόνα εφαρ-
μόζεται σε όγκους σταδίου 1 ή 2. Οι όγκοι αυτοί ανα-
πτύσσονται εντός του προστατικού αδένα και δεν έχουν
επεκταθεί σε δομές έξω από αυτόν (π.χ., στις σπερμα-
τοδόχους κύστεις, στους λεμφαδένες). Προς το παρόν,
δεν γίνεται ευρεία εφαρμογή της μεθόδου σε πιο προ-
χωρημένους καρκίνους. Ωστόσο, αυτό αποτελεί αντι-
κείμενο μελετών, λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημά-
των που έχει η ρομποτική προστατεκτομή».

Η κλασική ριζική προστατεκτομή διενεργείται με
διάνοιξη μεγάλης τομής χαμηλά στην κοιλιά, για να
αποκτήσει ο χειρουργός πρόσβαση στον προστάτη. Κα-
τά την επέμβαση, όμως, μπορεί να τραυματιστούν υγι-

είς ιστοί και νεύρα, με κίνδυνο να εκδηλωθούν ακρά-
τεια και στυτική δυσλειτουργία. Επιπλέον, η μεγάλη το-
μή χρειάζεται αρκετές ημέρες νοσηλείας και περισσό-
τερο χρόνο για να επουλωθεί, ενώ ενέχει και αυξημένο
κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών. Η λαπαροσκοπι-
κή επέμβαση γίνεται με μικρές τομές στην κοιλιά, μέσω
των οποίων περνά ο χειρουργός ουρολόγος τα ιατρικά
εργαλεία. Το ίδιο γίνεται και με τη ρομποτική προστατε-
κτομή, με τη διαφορά ότι σε αυτήν ο χειρισμός των ερ-
γαλείων γίνεται από ρομποτικό βραχίονα, με βάση τις
οδηγίες του χειρουργού.

Η ρομποτική προστατεκτομή είναι ουσιαστικά μια
εξελιγμένη μορφή λαπαροσκοπικής επέμβασης. Συνο-
λικά απαιτεί 5-6 μικρές τομές, διαμέτρου 1 εκατοστού η
καθεμία, στο κάτω τμήμα της κοιλιάς. Μέσα από αυτές
τις τομές περνά ο ρομποτικός βραχίονας τα χειρουργι-
κά εργαλεία και τη φωτιζόμενη κάμερα, που επιτρέπει
απεικόνιση των εσωτερικών ιστών σε τρεις διαστάσεις
και μεγεθυμένες κατά 12 φορές. Έτσι, η επέμβαση γί-
νεται με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια.
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Νέα θεραπεία για τον προστάτη

kpapakosto@yahoo.gr

Μελέτες δείχνουν πως, όταν εφαρμόζεται 
η ρομποτική προστατεκτομή στα κατάλληλα
περιστατικά από καλά εκπαιδευμένους
και έμπειρους γιατρούς, έχει εξίσου καλή 
έκβαση με τις συμβατικές μεθόδους…

Τα οφέλη της Ρομποτικής
Χειρουργικής
Μία από τις πιο πρόσφατες μελέτες δημοσι-
εύθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στο ια-
τρικό περιοδικό «European Urology». Επι-
στήμονες από το Πανεπιστήμιο της Λειψίας
παρακολούθησαν επί τρία χρόνια την πο-
ρεία της υγείας 718 ασθενών, διαπιστώνον-
τας πως όσοι υποβλήθηκαν σε ρομποτική
προστατεκτομή ανέφεραν μειωμένα ποσο-
στά ακράτειας στους τρεις μήνες από την
επέμβαση. Ανέκτησαν, επίσης, ταχύτερα τη
στυτική λειτουργία τους, ενώ η ογκολογική
έκβαση και η θνησιμότητα μεταξύ τους
ήταν παρόμοια με εκείνη των ασθενών που
είχαν υποβληθεί σε κλασική λαπαροσκοπι-
κή προστατεκτομή. Η συγκεκριμένη επέμ-
βαση έχει κι άλλα οφέλη, όπως μικρότερη
απώλεια αίματος και μειωμένη ανάγκη για
μετάγγιση αίματος, συγκριτικά με την ανοι-
χτή ριζική προστατεκτομή, λιγότερο μετεγ-
χειρητικό πόνο και λήψη λιγότερων παυσί-
πονων, πιο σύντομη νοσηλεία στο νοσοκο-
μείο, λιγότερες ουλές, μικρότερο κίνδυνο
παρενεργειών, όπως η στυτική δυσλει-
τουργία και η ακράτεια, και ταχύτερη επι-
στροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. 

Δρ Ηρακλής Πούλιας,
χειρουργός - ουρολόγος 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Π
έρα από τις προϋποθέσεις της συ-
ναισθηματικής προσέγγισης που
απαιτούνται για την κατάκτηση

μιας γυναίκας Υδροχόου, πρέπει να τονί-
σω ότι η κυρία αυτή είναι ένα εκπληκτικό
άτομο και στην κρεβατοκάμαρα. Πρώτα
απ’ όλα, θα υποβάλει τον ενδιαφερόμενο
σε μια μοναδική αλυσίδα προκαταρκτι-
κών, που φυσικά θα τη βρει φανταστική,
καθώς θα ενεργοποιεί τις αισθήσεις του
κατά έναν διαφορετικό τρόπο. Όταν η γυ-
ναίκα Υδροχόος ξεπερνά τη βραδύτητα
και αρχίσει να επιταχύνει, όταν -με δυο
λόγια- πάρει φόρα, δεν βάζει φρένο. Και,
επιπλέον. δεν γνωρίζει πια το όριο ανά-
μεσα στο νόμιμο και το παράνομο, το ηθι-
κό και το ανήθικο. Ούτε ανάμεσα στο
οδυνηρό και το μη οδυνηρό - ιδίως όταν

πρόκειται για τους άλλους.  Πολλές φο-
ρές, ενώ οι γυναίκες Υδροχόοι έχουν κα-
λή διάθεση, χάνουν τις πρακτικές λύσεις
και, χάνοντας τες, χάνουν και το παιχνίδι.
Δεν είναι τυχαίο πως, ενώ είναι από τα
ζώδια με τις μεγαλύτερες πνευματικές
δυνατότητες, έχουν τους λιγότερους -σε
ποσοστό- διάσημους. Γιατί οι σοφοί ή χά-
νουν τις πρακτικές λύσεις ή περνάνε μια
ζωή εν οργανώσει, χωρίς να καταφέρουν
να οργανωθούν. Η γυναίκα Υδροχόος ελ-
κύεται από το πνεύμα, την κουλτούρα και
τα ταλέντα. Αν δεν τα διαθέτετε, σίγουρα
το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να
παραιτηθείτε των προσπαθειών. Αλλά και
πάλι, αν διαθέτετε όλα αυτά, θα πρέπει να
σκεφτείτε πολύ πριν να ξεκινήσετε μια
σχέση μαζί της.

Γυναίκα Υδροχόος, η διανοούμενη

Κριός
(21/3-20/4)
Πιο ισορροπημένη θα είναι η
ερωτική σας ζωή. Οι δεσμευμέ-
νοι ηρεμείτε. Οι αδέσμευτοι
έχετε ενδιαφέροντα. Θα υπάρ-
ξουν στιγμές που ίσως θα νιώ-
θετε πως δεν αντέχετε άλλη
δουλειά. Μη δοκιμάζετε τις αν-
τοχές σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αισθηματικά, ανόητοι ενθουσιασμοί
είναι πιθανοί. Φροντίστε το φλερτ
να είναι αθώο, αν υπάρχει κίνδυνος
σκανδάλων. Πιθανότητα για έρωτες
στη δουλειά. Στον τομέα των οικο-
νομικών ευνοείστε, αλλά να φυλάτε
λεφτά για τις δύσκολες ώρες. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σχετικά καλά θα είναι τα οικονο-
μικά σας. Προσέξτε μόνο μη σας
βγει κάτι έκτακτο. Νέοι φίλοι έρ-
χονται στη ζωή σας. Πολλή δου-
λειά, ευθύνες και ίντριγκες. Κα-
λές στιγμές με τα παιδιά σας.
Στον έρωτα θα υπάρξουν αλλα-
γές. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Τη μια το παρακάνετε με τις κατα-
χρήσεις και την άλλη παραπονιέ-
στε και ανησυχείτε. Πρέπει να προ-
σέχετε, για να έχετε καλή υγεία.
Στον έρωτα, σταματήστε να τα βλέ-
πετε όλα δραματικά. Προσέξτε τι
σκέφτεστε!

Λέων
(23/7-22/8)
Αισθηματικά, αποφασίστε τι θέ-
λετε, γιατί μερικές φορές πιάνε-
στε από ανόητες λεπτομέρειες
και χάνετε την ουσία. Άγχη και
δύσκολες στιγμές θα υπάρξουν,
αλλά κάποιες φορές θα φταίτε
και σεις, που θα θέλετε να τα
ελέγχετε όλα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Να είστε κοντά με το ταίρι σας.
Οπλιστείτε με υπομονή και αυ-
τοπεποίθηση. Να τρώτε καλά
και ισορροπημένα και να κοιμά-

στε αρκετά. Καλύτερες στιγμές
με τα παιδιά σας και τους οι-
κείους σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Δεν θα σας λείψει η εργασία. Θα
κουραστείτε αρκετά. Ο Κρόνος
και ο Δίας θα σας δώσουν την
αγάπη που σας στέρησαν οι
προηγούμενοι μήνες. Ωστόσο
μη βιαστείτε. Τα οικονομικά δεν
είναι άσχημα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Πολλοί θέλετε να αλλάξετε κα-
ριέρα, αλλά μην κάνετε ξεκινήμα-
τα πριν από το φθινόπωρο. Στις
συνεργασίες σας, η σιωπή είναι
χρυσός. Μια πάνω και μια κάτω
είστε στα οικονομικά, αλλά όχι και
άσχημα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Άρης σάς υπαγορεύει να αλλάξε-
τε τη ζωή σας, να κόψετε καταχρή-
σεις και υπερβολές και να φροντί-
σετε τον εαυτό σας, που τον έχετε
εγκαταλείψει. Περνάτε καλά στο
σπίτι και με την οικογένεια.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Πρέπει να αποφεύγετε τις καταχρή-
σεις. Εξαιτίας του Κρόνου και του
Άρη, θα είστε ευάλωτοι. Ο Άρης
φέρνει αφηρημάδα και επιπολαι-
ότητες στο τιμόνι. Μην τα βάζετε με
πιο ισχυρούς από σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μην είστε παρορμητικοί. Αισθη-
ματικά, να είστε προσεκτικοί και
επιλεκτικοί σε ό,τι αφορά τη σε-
ξουαλική σας ζωή. Μερικοί δε-
σμευμένοι θα αποφασίσετε μια
συμβίωση. Κάποιες φιλίες θα
δοκιμαστούν και άλλες θα πάνε
περίφημα.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Στα ερωτικά σας να είστε συνε-
τοί. Μη βιάζεστε και να βγάλετε
συμπεράσματα. Ούτε να ενθου-
σιάζεστε ούτε να απογοητεύε-
στε. Στη δουλειά έχετε κάποια
ζόρια. Προσέξτε κάποιες
«εκρήξεις» ή επιπολαιότητες
που μπορούν να διαλύσουν τα
πάντα. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

Οι γυναίκες Υδροχόοι είναι, γενικά, ενδιαφέρουσες και
δημοφιλείς χαρακτήρες. Ιδιότυπες, επαναστάτριες και
αντικομφορμίστριες, τις περισσότερες φορές μένουν
αξέχαστες σε εκείνους που θα τύχει να σχετιστούν μαζί
τους. Πρόκειται για ζώδια σταθερά και έχουν μια ανάγκη
ασφάλειας, γιατί έχουν να πολεμήσουν για πνευματικά ή
κοινωνικά θέματα. 
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Λ
έγεται ότι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ χαρακτή-
ρισε ως την «πιο δύσκολη ώρα» τους 12
μήνες μεταξύ των εισβολών των ναζί στη

Γαλλία και τη Σοβιετική Ένωση. Αυτός ήταν και ο
τίτλος της διάσημης ταινίας του Τζον Ράιτ, που,
με αρκετή δόση μυθοπλασίας, περιέγραφε τη
διαδοχή του Τσάμπερλεϊν από τον Τσόρτσιλ και
τη μάχη την οποία ο μετέπειτα «πατέρας της νί-
κης» έδωσε, για να πείσει τον Θρόνο αλλά και το
κόμμα του ότι έπρεπε, με κάθε τίμημα, να αντι-
σταθούν στη ναζιστική θύελλα. Αυτό το ιστορικό
δράμα, εκτός από το προφανές, είχε ένα ακόμη
μήνυμα: Υπενθύμιζε ότι τα παθήματα της αν-
θρωπότητας ανακυκλώνονται ξανά και ξανά -
όσες φορές οι κοινωνίες και οι πολιτικές δυνά-
μεις δεν διδάσκονται από αυτά.

Είναι κοινοτοπία να επαναλάβουμε ότι η αν-
θρωπότητα, περισσότερο από έναν χρόνο, βρί-
σκεται σε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό. Δεν
πρέπει, ωστόσο, να λησμονούμε την ελαφρότη-
τα με την οποία ηγέτες μεγάλων χωρών -από τον
Τραμπ έως τον Τζόνσον (αρχικά)- τον αντιμετώ-
πισαν. Περισσότερο, όμως, και από αυτούς δεν
πρέπει να πάψουμε να διδασκόμαστε από τη δι-
στακτικότητα, τις λανθασμένες εκτιμήσεις και τα
μειωμένα ανακλαστικά που επέδειξε η ηγεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης λιγότερο στην επισή-
μανση του κινδύνου και περισσότερο στην αντι-
μετώπισή του όσον αφορά στην προμήθεια και
τη διανομή των εμβολίων.

Η επισήμανση αυτή δεν υποκρύπτει ευρω-
σκεπτικισμό. Άλλωστε, και στην απίθανη περί-
πτωση που το εμβολιαστικό πρόγραμμα σε μια
Ελλάδα εκτός Ευρώπης είχε εξελιχθεί καλύτερα
απ’ όσο σήμερα, δεν υπάρχει αμφιβολία σε ποια
θέση θα βρισκόμασταν οικονομικά, κοινωνικά,
πολιτικά. Ωστόσο, από την ώρα που η υγειονομι-
κή κρίση κορυφώνεται και οι ελπίδες έχουν
εναποτεθεί στα εμβόλια, η παράδοση των οποί-
ων, επί του παρόντος, καθυστερεί, ασφαλώς θα
πρέπει να πιέσουμε ώστε οι Βρυξέλλες να δεί-
ξουν μεγαλύτερη ευελιξία στην προμήθειά τους.
Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να δούμε τι μόνοι
μας μπορούμε να κάνουμε, ώστε και τους εαυ-
τούς μας να προστατέψουμε και τις επιπτώσεις
της πανδημίας στην κοινωνία και στην οικονομία
να αμβλύνουμε.  

Με το ιικό φορτίο να αυξάνεται κατά 87%
(προχθεσινά τα στοιχεία) στην Αττική, κατά 74%
στη Θεσσαλονίκη και κατά 1.000% στα Χανιά και
με την κοινή διαπίστωση των επιστημόνων ότι η
κορύφωση του τρίτου κύματος της πανδημίας

είναι εμπρός και όχι πίσω μας, με το σύστημα
υγείας να έχει φθάσει στα όριά του και οι διασω-
ληνωμένοι εκτός ΜΕΘ να αυξάνουν, είναι βέ-
βαιο ότι ζούμε την «πιο σκοτεινή ώρα» μας. Η
έξοδος από αυτήν απαιτεί λιγότερο προσωπικό,
κοινωνικό και πολιτικό εγωισμό, μεγαλύτερη
συμμετοχή και αυταπάρνηση, αλλά και μέτρα, τα
οποία, αυτήν τη φορά, δεν θα απευθύνονται υπό
μορφή παραινέσεων στους πολίτες, αλλά περισ-
σότερο σε τομείς όπως αυτός των ιδιωτικών νο-
σηλευτηρίων.

Ασφαλώς η κυβέρνηση αλλά και συνολικά,
πλέον, η πολιτική ηγεσία βρίσκονται μεταξύ των
Συμπληγάδων της κορύφωσης της υγειονομι-
κής κρίσης και της εκρηκτικής κοινωνικής πίε-
σης. Και είναι βέβαιο ότι απαιτούνται βαλβίδες
εκτόνωσης αλλά και αποτελεσματικότερες λύ-
σεις από τις υφιστάμενες. Όμως, η κοινωνική
συνοχή απαιτεί μεγαλύτερη συναίνεση. Αφενός
επειδή με την ίδια βάρκα όλοι μας ταξιδεύουμε.
Αφετέρου γιατί η κοινωνία θα επιβραβεύσει την
υπευθυνότητα περισσότερο από την καταστρο-
φολογία. Η ανακύκλωση των κομματικών εχ-
θροπραξιών απομακρύνει την έξοδο από την
υγειονομική κρίση, ακριβώς όπως απομάκρυνε
την έξοδο από την οικονομική. 

Άλλωστε, ολόκληρη η φράση που αποδίδεται
στον Τσόρτσιλ είναι: «Η πιο σκοτεινή ώρα είναι
λίγο πριν να ξημερώσει». Ε, όταν ξημερώσει, ας
προσπαθήσουμε όλοι να είμαστε εκεί. 

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Καθώς τα πιο δύσκολα έρχονται, 
η ανάγκη για λιγότερο προσωπικό, 
κοινωνικό και πολιτικό εγωισμό, 
μεγαλύτερη συμμετοχή 
και περισσότερη αυταπάρνηση 
γίνεται πιο επιτακτική…

Λίγο πριν να ξημερώσει

Ε
ίχαμε επισημάνει εδώ και καιρό ότι η κυ-
βέρνηση κινδυνεύει μόνο από τον κακό
της εαυτό και από… τα αυτογκόλ που

μπορεί να βάλει. 
Δυστυχώς, στην πορεία επιβεβαιωθήκαμε.

Έβαλε, βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ… το χεράκι του.
Βλέπεις, το πεζοδρομιακό παιχνίδι το ξέρει κα-
λύτερα. Η Κουμουνδούρου τούς αποσυντόνισε
με την υπόθεση Κουφοντίνα και με το κίνημα
των νεοαγανακτισμένων και στην κυβέρνηση
έπεσαν... στην παγίδα. Ανάλωσαν δυνάμεις και
χρόνο να ασχολούνται με θέματα που δεν αφο-
ρούσαν στην κοινωνία, με αποτέλεσμα να μην
είναι συγκεντρωμένοι στο Μαξίμου, αλλά και
στην κυβέρνηση, στο υπ’ αριθμόν ένα πρόβλη-
μα. Και αυτό είναι η πανδημία. Αυτό καίει την
κοινωνία και όχι ο Κουφοντίνας και οι πέριξ αυ-
τού.  Το Μαξίμου πρέπει να ξαναβρεί την ψυ-
χραιμία του και τα ανακλαστικά του, για να δια-
χειριστεί το τρίτο κύμα του κορονοϊού. Να πάρει
αποφάσεις και όχι να παρατηρεί τα προβλήματα.
Διότι, όταν δεν μπορείς να στείλεις σπίτι του ούτε

τον Κυμπουρόπουλο, τότε τα πράγματα δεν εξε-
λίσσονται καλά. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε γιατί έπεισε
ότι μπορεί να σπάσει αυγά. Αυτό ήταν το πλεονέ-
κτημά του τόσο στην εσωκομματική κούρσα όσο
και στις εθνικές εκλογές. Οι άμεσες αντιδράσεις
του σε περιστατικά που χάλαγαν τη συνολική ει-
κόνα έδειχναν αποφασιστικότητα. 

Είμαστε στην πιο κρίσιμη φάση, όχι μόνο από
υγειονομικής πλευράς, αλλά κυρίως από ψυχο-

λογικής. Η κοινωνία είναι κουρασμένη, γι’ αυτό
θέματα που θα πέρναγαν στα ψιλά γίνονται με-
γάλα. 

Ο δε ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακτήσει το πλεονέκτημα
στο Διαδίκτυο και κάνει υπόγειο πόλεμο στη
Ν.Δ. Εάν κάποιος παρατηρήσει την αθλιότητα
που γίνεται πλέον στις αναρτήσεις του πρωθυ-
πουργού μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει.

Αλλά αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Το ερώ-
τημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση, ώστε να αντι-
δράσει. Άμεσα. Διότι, εάν χαθεί χρόνος και πα-
γιωθεί αυτή η αίσθηση του ότι χάθηκε η μπάλα,
θα θέλει πολλή δουλειά να αντιστραφεί η εικόνα
που την αδικεί, με βάση το τι έχει αντιμετωπίσει.

Συνοψίζουμε: Πρώτο βήμα, ψυχραιμία! Δεύ-
τερον, σχεδιασμός. Τρίτον, ενεργοποίηση όλων
εκείνων των χαρακτηριστικών (και των ανθρώ-
πων) που έφεραν τη Ν.Δ. στην εξουσία. Επιτέ-
λους, ας κλείσει ο κύκλος των «συγγνώμη» και
ας περάσει στην αντεπίθεση. Διότι έτσι όπως το
πάνε, θα ισχύσει αυτό που λέει ο λαός μας: αυτοί
που μας… χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι!

Ζητείται ψυχραιμία στο Μαξίμου

Επιτέλους, ας κλείσει ο κύκλος
των «συγγνώμη», διότι, έτσι
όπως το πάνε, θα ισχύσει αυτό
που λέει ο λαός μας: Αυτοί 
που μας… χρωστούσανε 
μας πήραν και το βόδι!


