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Αλέξη, 
μην αδικείς 

τον εαυτό σου

Να ξαναδούμε 
το ζήτημα 

υποχρεωτικότητα;

Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ
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Η ασυμφωνία της Ε.Ε. 
σχετικά με την πορεία 
των εμβολίων του Covid-19
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Βουλευτής ΚΙΝ.ΑΛ.

Τα πρότζεκτ
που ποντάρουμε
για την ανάπτυξη

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
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Τι πρέπει να κάνουν
οι ιδιοκτήτες για να
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ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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«Έστησαν» 
σε 50 μέρες
632 διαδηλώσεις 
και οι μισές
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τον Κουφοντίνα!
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Σ
την «Ρolitical» από την πρώτη στιγμή είχαμε
αναδείξει το θέμα της άρνησης ενός σημαντι-
κού ποσοστού κυρίως νοσηλευτών και νέων σε

ηλικία ιατρών να εμβολιαστεί. Τότε, κάποιοι επιχεί-
ρησαν να μας πείσουν ότι αυτό δεν συμβαίνει και πως
οι περισσότεροι υγειονομικοί έχουν κάνει το εμβό-
λιο. Τα όσα έγιναν γνωστά τόσο σε νοσοκομεία της
Πάτρας και αλλού όσο και στο πιο πρόσφατο στο
«Μεταξά» επιβεβαίωσαν τις αποκαλύψεις μας. Ότι,
δηλαδή, ένας περίπου στους δύο υγειονομικούς δεν
έχει ακόμη εμβολιαστεί. 

Το εμβόλιο, όπως είναι γνωστό, δεν είναι υποχρε-
ωτικό. Εκτιμούμε, όμως, και είναι κάτι που η κυβέρ-
νηση οφείλει να το ξαναδεί, πως για κάποιες κατηγο-
ρίες εργαζομένων ίσως πρέπει να γίνει υποχρεωτι-
κό. Διότι δεν μπορεί να είσαι άνθρωπος στον οποίο ο

ασθενής προσφεύγει για να σώσει τη ζωή του και εσύ
να είσαι αρνητής του εμβολίου.

Δεν μπορεί η Πολιτεία να επιχειρεί να πείσει τους
πολίτες να κάνουν το εμβόλιο και οι άνθρωποι της
Υγείας, οι επιστήμονες, να υπονομεύουν τις προσπά-
θειες. Η συζήτηση για την υποχρεωτικότητα εμβο-
λιασμών σε γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικούς
που εργάζονται στα νοσοκομεία έχει ήδη ξεκινήσει.

Στην Ιταλία έπεσε η πρόταση «όποιος αρνείται να
εμβολιαστεί δεν γίνεται να μπορεί να συνεχίσει να
εργάζεται στα νοσοκομεία της χώρας». Δεν ξέρω αν
και στη χώρα μας χρειάζεται να πάμε σε αυτήν τη λύ-
ση ή αν πρέπει να πειστούν οι αρνητές με… τη λευκή
μπλούζα. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι δεν μπορεί
κάποιοι να συνεχίζουν να είναι στην πρώτη γραμμή,
να έχουν κάνει το εμβόλιο και κάποιοι άλλοι να κρύ-

βονται πίσω από αυτούς.
Δεν μπορεί η Πολιτεία να ζητά 200 γιατρούς συγ-

κεκριμένων ειδικοτήτων να «μπουν» στη μάχη με
αμοιβή και εκείνοι να σφυρίζουν αδιάφορα! Στο κά-
τω - κάτω η Ιατρική δεν είναι (μόνο) επάγγελμα. Είναι
λειτούργημα. Και σε αυτήν τη μάχη με το «τέρας» του
ιού η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων της
Υγείας δίνει μεγάλη μάχη. 

Ν
ύχτα μέρα στην πρώτη γραμμή, αξίζουν τα
χειροκροτήματα και τα ευχαριστώ μας. Γι’
αυτούς επιμένουμε στην πρότασή μας: Να

εξεταστεί και πάλι το θέμα της υποχρεωτικότητας για
συγκεκριμένα επαγγέλματα του εμβολιασμού. Εκτός
αν… οι αρνητές του εμβολίων ξέρουν κάτι που δεν
ξέρουμε. Αν ξέρουν και δεν μιλούν, είναι διπλά κατα-
δικαστέοι…
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Να ξαναδούμε το θέμα της υποχρεωτικότητας;
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Τ
η στρατηγική πίσω από την απόφαση
κυβέρνησης και ειδικών να εκκινή-
σουν από σήμερα την καθ’ όλα ευαί-
σθητη και κρίσιμη διαδικασία της στα-

διακής άρσης των περιορισμών, υπό τον τίτλο
«Μία νέα συμφωνία εμπιστοσύνης για την έξο-
δο», ανέλαβε να εξηγήσει ο υφυπουργός παρά
τω Πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, κατά τη χθε-
σινή καθιερωμένη ενημέρωση για την εξέλιξη
της πανδημίας του κορονοϊού, μετά την τηλεδιά-
σκεψη των λοιμωξιολόγων. 

Μάλιστα, ο κ. Σκέρτσος σκιαγράφησε, χωρίς…
να δεσμεύεται με συγκεκριμένες ημερομηνίες,
έναν άτυπο οδικό χάρτη για την απελευθέρωση
συγκεκριμένων οικονομικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων, με ορίζοντα τον Πάσχα. Την ίδια
ώρα, αναφέρθηκε και στην εκστρατεία του μαζι-
κού testing, που εγκαινιάζεται από την ερχόμενη
Δευτέρα σε χώρους εργασίας, σε σχολεία, σε
υγειονομικές δομές και εν γένει στο Δημόσιο, ως
το κυριότερο εργαλείο μέσω του οποίου η κυ-
βέρνηση επιδιώκει αφενός… να περιφρουρήσει
τον σχεδιασμό τής βήμα προς βήμα άρσης των
περιοριστικών μέτρων σε συγκεκριμένους το-
μείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της
χώρας και αφετέρου να διασφαλίσει πως δεν θα
υποχρεωθεί σε ένα οδυνηρό, από κάθε άποψη,
πισωγύρισμα. Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός πα-
ρά τω Πρωθυπουργώ ανακοίνωσε ότι η χώρα μας
είναι η πρώτη που προχωρά σε παροχή δωρεάν

rapid tests σε όλο τον πληθυσμό της χώρας (ένα
δωρεάν τεστ με τον ΑΜΚΑ στο φαρμακείο της
γειτονιάς). Η στόχευση του Μεγάρου Μαξίμου,
όπως είπε ο κ. Σκέρτσος, είναι τα 10.000.000 τεστ
ανά εβδομάδα. 

Μάλιστα, ο κ. Σκέρτσος καυτηρίασε την τακτι-
κή που υιοθετεί ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να τον κατονο-
μάζει, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να μετατρέ-
ψουμε την υγειονομική κρίση σε έναυσμα για

νέο διχασμό, μολονότι ορισμένοι επιχειρούν να
μετατρέψουν την κόπωση σε θυμό». 

Χαλάρωση στις μετακινήσεις και 
προτίμηση στους εξωτερικούς χώρους

Εν μέσω κορύφωσης του τρίτου κύματος της
πανδημίας του κορονοϊού, όπως πιστοποιούν
τα 2.785 χθεσινά κρούσματα και οι 649 διασω-
ληνωμένοι, στο Μέγαρο Μαξίμου δεν μιλά κα-
νείς για άνοιγμα, αλλά για προσαρμογές στο-
χευμένου χαρακτήρα, που συνεκτιμούν τη σο-
βαρή, πλέον, ψυχολογική κόπωση των πολιτών
και αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη
εφαρμογή των μέτρων. Και αυτό γιατί αρκετοί
από τους εμπειρογνώμονες εξέφρασαν και κα-

τά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη τον προβληματι-
σμό τους μήπως μερίδα πολιτών παρερμηνεύ-
σει ως… νεύμα εφησυχασμού τη δρομολογού-
μενη χαλάρωση κάποιων περιορισμών, ενώ το
Εθνικό Σύστημα Υγείας θα εξακολουθήσει να
υφίσταται πολύ σημαντική πίεση για τις επόμε-
νες 2-3 εβδομάδες. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατη-
γική της λελογισμένης αποσυμπίεσης, την
οποία υιοθετούν κυβέρνηση και επιστήμονες,
περιλαμβάνει, σε πρώτη φάση, την επαναλει-
τουργία των κομμωτηρίων και των καταστημά-
των περιποίησης νυχιών από μεθαύριο, Δευτέ-
ρα 22 Μαρτίου. Ανοίγουν εκ νέου αρχαιολογι-
κοί χώροι, μουσεία, πάρκα και παιδικές χαρές,
ενώ το ωράριο της απαγόρευσης της κυκλοφο-
ρίας τα Σαββατοκύριακα εξισώνεται με το αντί-
στοιχο που ισχύει τις καθημερινές (21.00-
06.00), αρχής γενομένης από αύριο, όπως σας
είχε ενημερώσει από την αρχή της εβδομάδος
η «Political». Επιπλέον, επιτρέπεται η τέλεση
των λειτουργιών στον καθεδρικό ναό κάθε μη-
τρόπολης με έναν πιστό ανά 25 τ.μ. και ανώτερο
αριθμό πιστών τα 20 άτομα, αρχής γενομένης
από αύριο, την Κυριακή της Ορθοδοξίας. 

Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιση-
μαίνουν πως στόχος είναι να κερδηθεί ικανός
χρόνος, ώστε να διέλθει η χώρα με ασφάλεια…
τη στενωπό της νέας αναζωπύρωσης της πανδη-
μίας και ταυτόχρονα να «ξεπαγώσουν» νευραλ-
γικοί τομείς της πραγματικής οικονομίας. 

Δωρεάν τεστ ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Στίγμα προθέσεων, με ορίζοντα το Πάσχα 
Υπό αυτό το πρίσμα, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν τη γενική προδιάθεσή
της σε ό,τι αφορά το σχέδιο της σταδιακής επαναφοράς στην κανονικότητα,
προσδιορίζοντας τα κρισιμότερα ορόσημα. Βάσει αυτών και πάντα υπό την αίρε-
ση της εξέλιξης της επιδημιολογικής καμπύλης, την ερχόμενη εβδομάδα θα τε-
θεί επί τάπητος η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, δραστηριότητα που, σύμ-
φωνα με τις διαθέσιμες μετρήσεις, δεν έχει σημαντική επιβάρυνση του ιικού
φορτίου. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Απριλίου σχεδιάζεται να επα-
ναλειτουργήσει η Εκπαίδευση, αρχής γενομένης από τα Λύκεια και τα Γυμνάσια,
ενώ το δεύτερο δεκαπενθήμερο και εν όψει του Πάσχα τις πρώτες ημέρες του
Μαΐου, προγραμματίζονται η επαναλειτουργία της εστίασης σε εξωτερικούς χώ-
ρους και η άρση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων. 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Μ
ε στοιχεία, ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης «φωτογράφι-
σε» στη Βουλή όσους από τη

στήνουν μια «υγειονομικές βόμβες» και
από την άλλη υποκινούν επεισόδια για να
καταγγείλουν στη συνέχεια τα μεμονωμέ-
να περιστατικά ως αστυνομοκρατία και
κρατική καταστολή. Ο κ. Χρυσοχοΐδης
αποκάλυψε ότι μέσα στον Φεβρουάριο
και Μάρτιο έχουν γίνει σε ολόκληρη τη
χώρα 632 συναθροίσεις, οι μισές εκ των
οποίων για τον τρομοκράτη-δολοφόνο της
«17Ν» Δημήτρη Κουφοντίνα. 

Απαντώντας στην ερώτηση του βουλευ-
τή του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη, τόνισε: «Είναι
απογείωση βίας ότι σε όλη την Ελλάδα σε
50 μέρες έγιναν 632 συναθροίσεις και
από όλες αυτές μόνο σε 25 υπήρξαν επει-
σόδια; Έχουμε κλιμακούμενη βία; Οι 189
έγιναν στην Αθήνα και μόνο σε 19 έκλει-
σαν δρόμοι και μόνο σε 14 έγιναν επεισό-
δια. Δεν πετάω αριθμούς στο κεφάλι, αλλά
βάζω τα στοιχεία για μια ψύχραιμη συζή-
τηση». Και πρόσθεσε: «Από τις 632 διαδη-
λώσεις οι μισές έγιναν για τον Κουφοντί-

να. Κάποιοι τις αγκάλιασαν τις ονόμασαν
κίνημα και αυτό είναι ανευθυνότητα. Είναι
ιερόσυλο να μπερδεύεις το κίνημα με ένα
λούμπεν τραμπικού τύπου εξτρεμισμό»!
Συνεχίζοντας επισήμανε ότι «σε ένα έτος
η Αστυνομία πραγματοποίησε 12 εκατομ-
μύρια ελέγχους για την πανδημία. Πόσα
επεισόδια έγιναν; Να έγιναν δέκα; Εγώ
σας λέω ότι έγιναν εκατό. Μοιάζει αυτό με
κλιμακούμενη καταστολή; Ας σεβαστού-
με τις λέξεις. Την περίοδο Ιανουαρίου -
Φεβρουαρίου έγιναν 72.000 έλεγχοι σε
εργασιακούς χώρους. Ας μη μαυρίζουμε
την πραγματικότητα». 

Ο ίδιος κάλεσε την αντιπολίτευση να

«δει τι συμβαίνει στην Ε.Ε. Στην Ελλάδα
έχουμε τα ηπιότερα μέσα καταστολής.
Δεν έχουμε πλαστικές σφαίρες, αστυνο-
μικούς σκύλους, άλογα κ.ά. Έχουμε τα λι-
γότερα μέτρα καταστολής στην Ευρώπη
και τα λιγότερα περιστατικά αυθαιρεσίας.
Βλέπουμε σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο,
Ολλανδία βίαιες καταστάσεις. Ας πάψου-
με για μικρούς λόγους να βάζουμε μεγά-
λες τρικλοποδιές στη φήμη της χώρας
μας». Τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρι-
σε απαράδεκτα και καταδικαστέα τα περι-
στατικά αστυνομικής βίας. 

Από την πλευρά του, ο κ. Παφίλης κα-
τήγγειλε την κυβέρνηση λέγοντας ότι εν

μέσω πανδημίας φέρνει στη Βουλή «αντι-
λαϊκά» νομοσχέδια. «Η κυβέρνηση πέρα-
σε νομοσχέδια που τσάκισε τον λαό και
την ίδια στιγμή τού ζητά να μη διαμαρτύ-
ρεται. Οι χιλιάδες νέοι και νέες δεν βγή-
καν για να βάλουν φωτιές και να κάνουν
καταστροφές. Αυτά τα κάνουν γνωστές
ομάδες για τις οποίες η Αστυνομία δεν
έχει ενδιαφέρον. Ακούμε για τη Νεολαία
ΣΥΡΙΖΑ, που είναι σαν το τέρας του Λοχ
Νες. Όλοι ακούν να υπάρχει, αλλά κανείς
δεν το βλέπει. Τρεις και ο κούκος είναι»,
είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

«Βόμβες» Χρυσοχοΐδη για τους… λούμπεν

Έχουν γίνει σε ολόκληρη 
τη χώρα 632 συναθροίσεις, 
οι μισές εκ των οποίων για 
τον τρομοκράτη-δολοφόνο της
«17Ν» Δημήτρη Κουφοντίνα

Τι επισημαίνει η  Ν.Δ.
Σε ανακοίνωσή της η Ν.Δ. τονίζει: «632 πορείες έγιναν σε ολόκληρη τη χώρα από
τις αρχές Φεβρουαρίου, με τις μισές εξ αυτών για τον Κουφοντίνα. Εν μέσω της
κορύφωσης της πανδημίας και με την πίεση στο σύστημα Υγείας να αυξάνεται,
είχαμε 14 πορείες τη μέρα στην επικράτεια και 4 πορείες τη μέρα στην Αθήνα. Τις
μέρες που οι πολίτες έδιναν σκληρή μάχη κατά της πανδημίας, ο κ. Τσίπρας ανα-
λάμβανε το ρίσκο για την εξάπλωσή της. Και δυστυχώς συνεχίζει σε αυτό τον
δρόμο, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να καλεί σε διαδηλώσεις».
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Ο
βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ.
Δημήτρης Κωνσταντό-
πουλος επιτίθεται σε
Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ για τις

συνθήκες πόλωσης που καλλιερ-
γούν στο πολιτικό σκηνικό, υπο-
στηρίζοντας ότι αφενός ευνοούν
τον δικομματισμό, αφετέρου
διαρρηγνύουν την κοινωνική συ-
νοχή. Εκτιμά ότι και οι δύο στέλ-
νουν στα ακροατήριά τους το λά-
θος μήνυμα και πως η κοινωνία
τελικά θα τους γυρίσει την πλάτη. 

Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν
αποδίδουν τα μέτρα για τον πε-
ριορισμό της πανδημίας;
Ο χειρισμός της κυβέρνησης

στο θέμα της πανδημίας από το
καλοκαίρι του 2020 και μετά δεν
πείθει τους πολίτες. Η Βαβυλωνία
που αποτυπώνεται στις διαφορε-
τικές απόψεις μελών της Επιτρο-
πής Εμπειρογνωμόνων κατά τις
τηλεοπτικές τους εμφανίσεις
προκαλεί σύγχυση. Ταυτόχρονα,
οι αντικρουόμενες ανακοινώσεις,
δηλώσεις υπουργών και κυβερ-
νητικών στελεχών επιτείνουν τη
σύγχυση αυτή και προκαλούν το
κοινό αίσθημα, ενώ η κόπωση
των πολιτών είναι πλέον εμφα-
νής. Το ράβε ξήλωνε και τα παρα-
τεταμένα μέτρα χωρίς επαρκή αι-
τιολόγηση πλήττουν ιδιαίτερα την
εστίαση και δραματικά το λιανεμ-
πόριο, ενώ η τηλεργασία δημι-
ουργεί νέα δεδομένα σε βάρος των εργαζομένων,
καταστρατηγώντας τόσο τις συλλογικές συμβάσεις
όσο και το ωράριο εργασίας. Η δε τηλεκπαίδευση
υποβαθμίζει την ποιότητα και την αμεσότητα της δι-
δασκαλίας, φέρνοντας μαθητές και οικογένειες στα
όριά τους.

Η πανδημία μοιάζει να έχει βάλει στο «ψυ-
γείο» την οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα, η
διαχείριση της πανδημίας έχει επιφέρει νέα
οικονομικά βάρη. Πώς μπορεί να λυθεί αυτή η
εξίσωση προς το συμφέρον της κοινωνίας;
Η απάντηση δεν είναι άλλη από την ορθολογική

αξιοποίηση των πόρων που θα εισρεύσουν στη χώ-
ρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα θα πάρει
72 δισ. ευρώ. Τα 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανά-
καμψης και τα 40 δισ. ευρώ μέσα από το νέο ΕΣΠΑ
2021-2027. Μέχρι το τέλος του 2026 πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα και οι επενδύσεις
που θα σχεδιαστούν. Ευκαιρία είναι η παραγωγική
αναγέννηση της χώρας και η ενίσχυση της μεσαίας

τάξης. Απαιτούνται σχεδιασμός χωρίς γραφειοκρα-
τία, εγρήγορση και ματιά στο μέλλον. Μην ξεχνάτε
ότι βρισκόμαστε στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής
Επανάστασης με πολλές ψηφιακές προκλήσεις. Η
ανάπτυξη θα φέρει νέες θέσεις εργασίας και αυτές
με τη σειρά τους κοινωνική συνοχή, ανατροφοδο-
τώντας την ανάπτυξη. Έτσι λύνονται τα προβλήματα
της καθημερινότητας των πολιτών. 

Το κόμμα σας υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση
«τζογάρει με την αναταραχή». Ωστόσο, η μο-
νομαχία Μητσοτάκη - Τσίπρα στη Βουλή ανα-
δεικνύει ως στρατηγική επιλογή το δίπολο για
«δύο παίκτες». Πώς απαντά το Κίνημα Αλλα-
γής για να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο;

Οι συνθήκες πόλωσης ευνο-
ούν τον δικομματισμό, αλλά
ταυτόχρονα διαρρηγνύουν την
κοινωνική συνοχή. Από τη μια
πλευρά, η στρατηγική του «νό-
μος και τάξη» της κυβέρνησης
επιχειρεί να καλύψει τις αστο-
χίες και την κυβερνητική ανι-
κανότητα στη διαχείριση της
πανδημίας. Από την άλλη
πλευρά, η επιστροφή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στο «αφήγημα της πλα-
τείας» προκαλεί το σύνολο
των πολιτών που συμμορφώ-
νονται στα μέτρα. Αμφότεροι
κάνουν προσπάθειες να απευ-
θυνθούν στο ακροατήριό τους
με λάθος μήνυμα. Η κοινωνία
γυρίζει την πλάτη τόσο στους
κυβερνητικούς όσο και στους
αντιπολιτευτικούς χειρι-
σμούς. Το Κίνημα Αλλαγής με
γόνιμη και εποικοδομητική
αντιπολίτευση, βασισμένη σε
ρεαλιστικές προτάσεις, δεί-
χνει τον δρόμο. Καιρός να ει-
σακουστεί. Εμείς χωρίς λαϊκι-
σμούς και δημαγωγία, με σα-
φές στίγμα, ταυτότητα και ξε-
κάθαρο πολιτικό αφήγημα
απευθυνόμαστε καθημερινά
στους πολίτες και την κοινω-
νία. Ώρα οι μεταρρυθμιστικές
μας προτάσεις να σφυρηλατη-
θούν μέσα από γόνιμο διάλογο
και διαβούλευση με την κοι-
νωνία ώστε να γίνουν κτήμα

της. Μέσα από την οικοδόμηση νέων κοινωνι-
κών συμμαχιών και έξω από το πεδίο της κομμα-
τικής εκμετάλλευσης.

Την ίδια στιγμή στο παρασκήνιο του ΚΙΝ.ΑΛ.
στήνονται εσωκομματικά χαρακώματα. Πώς
μπορεί να αποφευχθεί ο κίνδυνος του εμφύλι-
ου σπαραγμού;
Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και δεν θα ταίριαζε

στην ιστορία, τις αρχές και τις αξίες μας. Δεν κατα-
νοώ από πού εκπορεύεται και το αναφέρετε. Ως
ένα οργανωμένο κόμμα βάσει του καταστατικού
μας θα λειτουργήσουμε. Άλλωστε, οι εσωκομματι-
κές διαδικασίες είναι πάντα υγεία για τα κόμματα.
Όπως αναφέρθηκε και από την πρόεδρό μας Φώφη
Γεννηματά, τον Νοέμβριο του 2021 θα πάμε με
ανοικτές διαδικασίες για νωπή εντολή και εκλογή
του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.
Για ό,τι άλλο χρειαστεί ή επιβληθεί, τα συλλογικά
μας όργανα με δημοκρατικές διαδικασίες θα απο-
φασίσουν.Δ
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Η πόλωση απειλεί την κοινωνική συνοχή
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Ο
Χρήστος Σπίρτζης, βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Προ-
στασίας του Πολίτη, κατηγορεί
ευθέως την κυβέρνηση για κα-

τασυκοφάντηση των πολιτικών της αντι-
πάλων, τους οποίους ταυτίζει τους με
ακραίους χώρους. Καταδικάζει κάθε βί-
αιη έκφραση, αλλά θεωρεί ότι στο εσωτε-
ρικό της Αστυνομίας «λύθηκαν τα χέρια
των ακροδεξιών για να δέρνουν απρόκλη-
τα τους πολίτες». Παρά ταύτα, υπογραμμί-
ζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει «μια Αστυνομία με
εργαζόμενους με στολή και όχι με πραιτο-
ριανούς». Εκτιμά ότι η αποτυχία των μέ-
τρων για την πανδημία έγκειται στο ότι η
κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα
πάντα με την επικοινωνία, ενώ στην ίδια
τακτική εντάσσει και την πρόταση για σύ-
σταση Προανακριτικής Επιτροπής. Όσον
αφορά στα του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμά ότι οι
«εσωκομματικές λακκούβες κλείνουν»
και σύντομα θα φανούν τα ανάλογα δημο-
σκοπικά αποτελέσματα.

Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει την εντύπωση
ότι αμύνεται απέναντι στην κυβερ-
νητική κριτική, που θέλει το κόμμα
σας να «κλείνει το μάτι» σε φαινόμε-
να βίας;
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατασυκο-

φαντεί τους αντιπάλους της προσπαθών-
τας να μας ταυτίσει με ακραίους χώρους.
Έλεγαν «λύσαμε τα χέρια της Αστυνομίας
για να κάνει τη δουλειά της». Και έλυσαν
τα χέρια των ακροδεξιών για να δέρνουν
απρόκλητα και έκνομα τους πολίτες. Εί-
κοσι μήνες για να χειραγωγήσουν την ελ-
ληνική κοινωνία με τον τρόμο και τον φό-
βο, δημιουργώντας νέα σώματα πραιτο-
ριανών μέσω ρουσφετολογικών προσλή-

ψεων όπως η ΔΡΑΣΗ, ο ΔΡΟΜΟΣ, η Πανε-
πιστημιακή Αστυνομία, η Αστυνομία Μέ-
σων Μεταφοράς κ.λπ. Η αστυνομική βία
και η αυθαιρεσία συγκεκριμένων ομάδων,
που στελεχώθηκαν με κατ’ εξαίρεση
προσλήψεις ανεπαρκώς εκπαιδευμένων
ειδικών φρουρών, και η δράση ακροδε-
ξιών θυλάκων είναι πλέον καθημερινότη-
τα. Στον αντίποδα, η βαρύνουσα εγκλημα-
τικότητα και το οργανωμένο έγκλημα θε-
ριεύουν. O ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. καταδικάζει κά-
θε βίαιη έκφραση. Αγωνίζεται για να προ-
ασπίσει την κοινωνική ειρήνη, την ασφά-
λεια των πολιτών και τα κατοχυρωμένα
από το Σύνταγμα δικαιώματα.

Μήπως η Αστυνομία αποτελεί τον
εύκολο στόχο, αφού μέχρι τώρα δεν
έχει υπάρξει μια διακομματική συ-
ναίνεση για το τι Αστυνομία θέλουμε;
Ρωτήστε έναν αστυνομικό που ψηφίζει

Ν.Δ. Θα σας ενημερώσει… Η συντριπτική
πλειονότητα των αστυνομικών είναι δημο-
κράτες, εγκαταλελειμμένοι από την κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη ως εργαζόμενοι, ως
οικογενειάρχες, ως λειτουργοί σε έναν
πολύ κρίσιμο και ευαίσθητο χώρο για την
κοινωνία και τη δημοκρατία. Ντρέπονται
και αγανακτούν για την ανεξέλεγκτη δρά-
ση ακροδεξιών θυλάκων με την ανοχή της
κυβέρνησης, για τους ανεκπαίδευτους ει-
δικούς φρουρούς, για μια Αστυνομία-ερ-
γαλείο για την προώθηση κυβερνητικών

σκοπιμοτήτων. Ξέρουν πλέον ότι εμείς θέ-
λουμε μια Αστυνομία που να ασχολείται
με την καταπολέμηση του εγκλήματος και
την ασφάλεια των πολιτών. Μια Αστυνομία
με εργαζόμενους με στολή και όχι με
πραιτοριανούς. 

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την
πρόθεση της κυβέρνησης να προχω-
ρήσει στη σύσταση Προανακριτικής
Επιτροπής; Πιστεύετε ότι υπάρχουν
σκιές που πρέπει να διερευνηθούν;
Πρόκειται για ακόμα έναν επικοινωνιακό

αντιπερισπασμό της κυβέρνησης, η οποία
συνεχίζει την τακτική της λασπολόγησης
των πολιτικών της αντιπάλων εκτιμώντας -
λανθασμένα- ότι έτσι θα καταφέρει να κρύ-
ψει από τους πολίτες την ανεπάρκειά της. Ο
ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. δεν έχει να φοβηθεί τίποτα
από τη συγκεκριμένη τακτική.

Γιατί δεν αποδίδουν τα μέτρα για την
πανδημία και πόσο μπορεί να αντέ-
ξει η οικονομία αυτήν τη κατάσταση;
Τα μέτρα δεν αποδίδουν γιατί η κυβέρ-

νηση θεωρεί ότι μπορεί να αντιμετωπίσει
τα πάντα επικοινωνιακά, εξυπηρετώντας
συγκεκριμένα συμφέροντα, ποδηγετών-
τας τους επιστήμονες και καταστρέφον-
τας τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.
Πρόκειται για μια κυβέρνηση εμφανώς
ανίκανη να προστατεύσει την υγεία των
πολιτών. Βλέπουμε όλοι δυστυχώς τα τρα-
γικά αποτελέσματα... Η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη αντιμετωπίζει την πολιτική ως
αγορά και την αγορά ως πολιτική. Η οικο-
νομία της χώρας έχει ήδη κατρακυλήσει
σε εποχές μνημονίων, που μάλλον έχουν

νοσταλγήσει οι υπουργοί της Ν.Δ. 

Πιστεύετε ότι η μη δημοσκοπική
ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται μό-
νο στην επικοινωνιακή πίεση από
την κυβέρνηση ή ακόμα υπάρχουν
εσωκομματικές «λακκούβες» που
εμποδίζουν να βρείτε τον πολιτικό
βηματισμό σας;
Μπορεί η πλειονότητα των Μέσων να

μην προβάλλει τον αντιπολιτευτικό αγώνα
που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην ολέθρια
κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι πολίτες όμως
αισθάνονται, παρά τους υγειονομικούς
περιορισμούς, ότι είμαστε δίπλα τους.
Φαίνεται καθημερινά στα social media
που δεν ελέγχει. Οι εσωκομματικές λακ-
κούβες κλείνουν με την υλοποίηση των
στόχων του προέδρου μας Αλέξη Τσίπρα.
Με την εκλογή νέων οργάνων, με την εν-
τυπωσιακή διεύρυνση στις οργανώσεις
μας, με τον μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ -
Προοδευτική Συμμαχία σε ένα κόμμα
όλου του εύρους του προοδευτικού, δη-
μοκρατικού και αριστερού φάσματος, που
συγκροτεί πολιτικοκοινωνική πλειοψη-
φία στον αντίποδα της βαρβαρότητας που
ζούμε. Θα φανεί και δημοσκοπικά. 

Εσείς οι «πασοκογενείς» νιώθετε εγκλι-
ματισμένοι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ;
Ο πρόεδρός μας Αλέξης Τσίπρας είναι ο

ηγέτης που εμπνέει και συσπειρώνει τον
προοδευτικό κόσμο της χώρας. Κάθε δη-
μοκρατικός πολίτη που συστρατεύεται στο
όραμα του προέδρου μας, απ’ όπου κι αν
προέρχεται, νιώθει στον ΣΥΡΙΖΑ σαν να εί-
ναι σπίτι του.

ΧΡHΣΤΟΣ 
ΣΠIΡΤΖΗΣ

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
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Εμείς δεν θέλουμε
μια Αστυνομία 
με πραιτοριανούς!



Δ
εν βρέθηκαν ούτε 200 ιδιώτες για-
τροί να συνδράμουν οικειοθελώς στο
ΕΣΥ αυτές τις δύσκολες ώρες που

περνάει ο τόπος. Ούτε 200! Στη δημόσια έκ-
κληση Κικίλια μέχρι χθες, Παρασκευή, είχαν
ανταποκριθεί μόνον 50 ιδιώτες απ’ όλη την
Ελλάδα. Θλιβερό! Το ότι ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας απηύθυνε δημόσια έκκλη-
ση και δεν κατάφερε να βρει 200 ιδιώτες για-
τρούς για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή είναι εξόχως
λυπηρό και δείχνει το σοβαρό έλλειμμα αλ-
ληλεγγύης και αλληλοβοήθειας που υπάρχει
στην ελληνική κοινωνία. Ακούω και διαβάζω
ότι φοβούνται τη λεγόμενη... «αστική ευθύ-
νη». Ποια αστική ευθύνη; Όταν είσαι ιδιώτης
γιατρός και βρεθείς μπροστά σε περιστατικό
ασθενούς στον δρόμο, τίθεται θέμα αστικής
ευθύνης; Θα αφήσεις έναν ασθενή ή τραυ-
ματία να πεθάνει για να μη σου αποδοθούν
μετά αστικές ευθύνες; Αυτά τα επιχειρήματα
είναι τουλάχιστον αστεία για ανθρώπους που
φορούν λευκές μπλούζες.

Η αλήθεια για
τις δημοσκοπήσεις 
Τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ είδαν κι απόδειξαν ότι δεν
κερδίζουν απολύτως τίποτα δημοσκοπικά με
τις φασαρίες που κάνουν στις πορείες και
στις συγκεντρώσεις και άρχισαν να κάνουν
δικές τους, ατομικές δημοσκοπήσεις στο
Τwitter. Ναι, καλά διαβάσατε! Κάνουν δικές
τους δημοσκοπήσεις πρόθεσης ψήφου, ψη-
φίζουν μόνοι τους και βγάζουν το κόμμα τους
με 40% και τη Ν.Δ. με 29%! Μιλάμε για την από-
λυτη παρωδία. Σας λέω και σας γράφω, λοι-
πόν, ότι στις επόμενες δημοσκοπήσεις που
έρχονται η διαφορά παραμένει σταθερά στο
15%, με τη Ν.Δ. να προηγείται κανονικά. Επί-
σης, να σας πληροφορήσω ότι οι θετικές γνώ-
μες για την κυβέρνηση στα θέματα δημόσιας
τάξης, διαδηλώσεις, πανεπιστήμια, αστυνό-
μευση κ.λπ. είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Ο Ευκλείδης, η Έφη 
κι ο Αλέκος 
Άντε να σας βάλω και το κερασάκι στην τούρ-
τα! Για όσους δεν το έχετε αντιληφθεί, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δήλωσε «παρών» σε νομοσχέδιο που
περιλάμβανε -μεταξύ άλλων - διάταξη για
την επέκταση και στα μέλη του ΤΧΣ της κατ’
έγκληση δίωξης των τραπεζιτών για το κα-
κούργημα της απιστίας. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν καταψήφισε την «αμνήστευση» των με-
λών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας για μελλοντικές τους αποφάσεις.
Αυτό είναι κάτι που προκάλεσε ένταση εντός
του κόμματος και κριτική από συνιστώσες
και μη. Μάλιστα, ο Αλέκος Φλαμπουράρης
ήταν εξ αρχής αντίθετος στη διάταξη και ζή-
τησε να καταψηφιστεί συνολικά το νομοσχέ-
διο. Ωστόσο, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Έφη
Αχτσιόγλου έκριναν ότι το κόμμα πρέπει να
πάει στο «παρών» συνολικά και να καταψη-
φίσει κατ’ άρθρο. Το μπάχαλο δεν άργησε να
έρθει και τώρα μαθαίνω ότι στην Κουμουν-
δούρου έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια!

Ωραία ατμόσφαιρα 
στο κόμμα του Γιάνη 

«Σφάζονται» στο ΜέΡΑ25, στο κόμμα του
Γιάνη Βαρουφάκη, με καταγγελίες και απο-
χωρήσεις στελεχών. Εσχάτως, είχαμε νέα
ηχηρή παραίτηση, αυτήν τη φορά από τη δικη-
γόρο και τομεάρχη Δικαιοσύνης του κόμμα-
τος Ιωάννα Λαχανά. Η κυρία Λαχανά συνό-
δευσε την παραίτησή της με καταγγελίες για
έλλειψη εσωκομματικής δημοκρατίας κα-
θώς και για πρακτικές λογοκρισίας και πει-
θαρχικών διώξεων. Με μια σκληρή ανάρτη-
σή του, την οποία ύστερα από λίγη ώρα «κα-
τέβασε», ο συντονιστής της Νεολαίας του
ΜέΡΑ25 Θωμάς Αχταρίδης σχολίασε: «Επι-
τέλους, ξεβρομίζει το κόμμα. Να πάνε στο κα-
λό οι παράγοντες/ισσες».

«Ιερός» πόλεμος στην  Ύδρα 

Μαθαίνω ότι στην Ύδρα «σφάζονται» κά-
ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων με την Εκκλησία
για τους ιδιωτικούς ναούς. Η υπόθεση είναι
εξόχως περίεργη, καθώς οι ιδιόκτητοι οικο-
γενειακοί ναοί στο νησί είναι πάνω από 100
τον αριθμό. Ένας ιερέας του νησιού έχει
ανακινήσει το θέμα, συνεπικουρούμενος
από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, και ισχυ-
ρίζεται ότι κάποιοι από τους ναούς αυτούς
είναι παράνομοι. Ποια πλευρά έχει δίκιο δεν
γνωρίζω, όμως προβλέπω να γίνεται… ιε-
ρός πόλεμος στο νησί.
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του Ιπποκράτη 

Κακό το κλίμα των στελεχών… 
Για να ξέρετε, στο «Συγκρότημα» δεν υπάρχει το
κλίμα «είμαστε μια ωραία οικογένεια»! Το αντίθετο,
θα έλεγα. Ο ένας διευθυντής προσπαθεί να πετάξει
στον άλλον την μπανανόφλουδα, καθότι μιλάμε για
ετερόκλητες ομάδες που απαρτίζουν το στελεχικό
δυναμικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται -
προσφάτως- διάφορες γκάφες, ακόμα και σε θέμα-
τα «γραμμής», οι οποίες εξοργίζουν το μεγάλο
αφεντικό. Και, εδώ που τα λέμε, δεν είναι λίγοι οι δι-
ευθυντές… Too many chiefs, no Indians, που λέ-
με… επί το λαϊκότερον.

Στην αντιπολίτευση είναι, μαθαίνω, ενοχλημένοι
και με τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον αντιπρόεδρο της
Κομισιόν. «Δεν είναι σωστό», λένε στην Κουμουν-
δούρου, «να εκφράζει ύμνους και εγκώμια για τον
Κυριάκο Μητσοτάκη αναφορικά με το πιστοποιητι-
κό εμβολιασμού, επαινώντας την κυβέρνηση και σε
ό,τι αφορά την πορεία εμβολιασμού». Τι έπρεπε,
δηλαδή, να κάνει; Να κατηγορεί τον Έλληνα πρω-
θυπουργό για να ικανοποιήσει τον ΣΥΡΙΖΑ;



Ο Τασούλας, το βίντεο με το τροχαίο και η διαρροή
Ο πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να αποδοθούν ευ-
θύνες σε όσους διέρρευσαν το βίντεο του τροχαίου έξω από την είσοδο της Βουλής. Αξίζει, να σημειωθεί ότι το
συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό αποτελεί μέρος της δικογραφίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το βίντεο που
διέρρευσε δεν είναι το ίδιο με αυτό το οποίο διαβίβασε η Βουλή στην Τροχαία και τον αρμόδιο εισαγγελέα, αλλά
υλικό από κάμερα κινητού που κατέγραφε τις οθόνες του κλειστού κυκλώματος του Κοινοβουλίου. Το συγκεκρι-
μένο στοιχείο δείχνει στους αρμόδιους παράγοντες της Βουλής ότι η καταγραφή και η διαρροή του υλικού έγιναν
από στέλεχος της Βουλής ή της φρουράς του Κοινοβουλίου. Ευτυχώς, ο Τασούλας είναι σοβαρός άνθρωπος και θα
διερευνήσει την υπόθεση.

Το χειρότερο όλων είναι ότι στον
ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν πολύ καλά για ποιον
λόγο έγινε βιαστικά η βάπτιση εις
την οποία ήταν νονός ο Άδωνις Γε-
ωργιάδης. Δεν θέλω να γράψω πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες. Ξέρουν
πολύ καλά, καθώς τον κουμπάρο του
Αδ. Γεωργιάδη, τον κ. Γιώργο Κατα-
πόδη, προέδρο της Ενιαίας Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ), τον διόρισαν επί ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Παρ’ όλα αυτά, επέλεξαν να ση-
κώσουν το θέμα στη Βουλή. Ανθρω-
πιά, μηδέν! Αυτά και μένω εδώ...

Κατώτατος μισθός από 
Σεπτέμβρη και βλέπουμε…

Στο προηγούμενο φύλλο σάς έγραψα ότι η
διαβούλευση για τον κατώτατο μισθό είναι ο
νέος πονοκέφαλος του Κωστή Χατζηδάκη
μετά τις εκκρεμείς συντάξεις. Δεν έλεγα τί-
ποτα άλλο; Μαθαίνω ότι υψηλόβαθμα στελέ-
χη του υπουργείου Εργασίας εξετάζουν δύο
διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη
του διαλόγου. Η πρώτη ημερομηνία που έχει
τεθεί επί τάπητος είναι η έναρξη των δια-
πραγματεύσεων τον Μάιο, ώστε έως το φθι-
νόπωρο να έχει καθοριστεί ο νέος κατώτα-
τος μισθός. Η δεύτερη ημερομηνία είναι ο
Σεπτέμβριος, όταν θα έχει -έστω και μερι-
κώς- επανέλθει η οικονομία μετά το πέρας
της πανδημίας του κορονοϊού.

POLITICANTIS9
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Τα κορονοπάρτι
των ΜΚΟ  
Ενώ η Λέσβος στενάζει υπό το βά-
ρος των δεκάδων κρουσμάτων κο-
ρονοϊού που καταγράφονται τελευ-
ταία και την αδυναμία του νοσοκο-
μείου να ανταποκριθεί στα ολοένα
περισσότερα περιστατικά, τα μέλη
μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης
που δραστηριοποιείται στο νησί
έστησαν… τρικούβερτο γλέντι το
βράδυ της Τετάρτης! Η δυνατή μου-
σική και οι φωνές που ακούγονταν
από τον υπαίθριο χώρο της μονοκα-
τοικίας έγιναν αντιληπτές από τους
κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι
ειδοποίησαν την Αστυνομία. Λίγα
λεπτά αργότερα, συνελήφθησαν οι
δύο αλλοδαπές διοργανώτριες του
πάρτι, μια Αγγλίδα και μια Ιρλανδή,
σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε
δικογραφία για παραβίαση μέτρων
για την πρόληψη ασθενειών. Εκτός
από τις ποινικές διώξεις που αντι-
μετωπίζουν, οι δύο γυναίκες θα
κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι
στην τσέπη, καθώς επιβλήθηκε
πρόστιμο 3.000 ευρώ στην καθεμία.
Στο πάρτι συμμετείχαν ακόμη 13
άτομα διάφορων εθνικοτήτων, κοι-
νωνικά ευαίσθητοι όλοι τους!

E
ξέτισε την ποινή του -100 ημέρες κοινωνικής εργασίας- και έρχεται στην Ελ-
λάδα να ανοίξει εργοστάσιο. Ο λόγος για τον επιχειρηματία Τηλέμαχο Λαβί-
δα, ο οποίος βρέθηκε στην καρδιά ενός σκανδάλου χειραγώγησης μετοχών

στις ΗΠΑ. Τελικώς, αφού εκτέλεσε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της εργασίας σε
τρεις οργανισμούς, το Meals on Wheels, τη Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας
για Άστεγους και έναν που ονομάζεται Econnected, ο οποίος παρέχει διδασκαλία
σε άπορα παιδιά, οι Αμερικανοί τον άφησαν να επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου μα-
θαίνω πως σκοπεύει να ανοίξει εργοστάσιο! Τι θα παράγει δεν γνωρίζω ακόμα… 

Το... Πρόσωπο

Οι Αμερικανοί 
τον άφησαν ελεύθερο…

LOCK

Η αλήθεια περί διερευνητικών επαφών
Εγράφη πρόσφατα ότι «με

καλές εντυπώσεις και σε ευχά-
ριστη ατμόσφαιρα ολοκληρώ-
θηκε ο 62ος γύρος των διερευ-
νητικών επαφών μεταξύ Ελλά-
δας και Τουρκίας», που πραγ-
ματοποιήθηκε σε κεντρικό ξε-
νοδοχείο της Αθήνας. Σύμφω-
να με διπλωματικές πηγές,
συμφωνήθηκε ο 63ος γύρος να
πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη και μένει να αποφασιστεί διά της δι-
πλωματικής οδού το πότε. Η αλήθεια, όμως, είναι διαφορετική. Η συνάντηση ήταν
πολύ κακή, καθώς οι Τούρκοι για πολλοστή φορά έθεσαν εξωπραγματικά θέματα
στο τραπέζι - μέχρι και ζήτημα τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Από τη στήλη
αυτή θα μαθαίνετε μόνο αλήθειες!
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T
o Eurogroup της Καθαράς Δευτέρας πέ-
ρασε στα ψιλά των εφημερίδων, με μόνες
αναφορές στις αποφάσεις του για διατή-

ρηση της γενικής ρήτρας διαφυγής από το δρα-
κόντειο Σύμφωνο Σταθερότητας και για το 2022,
γεγονός το οποίο ερμηνεύθηκε από διάφορους
κύκλους ως «πράσινο φως» προς τις κυβερνή-
σεις να συνεχίσουν τη στήριξη της οικονομίας με
επιπλέον μέτρα, παρά τη συνακόλουθη αύξηση
ελλείμματος και χρέους.

Όμως, μια πιο προσεκτική ανάγνωση της Δή-
λωσης του Eurogroup της 15ης Μαρτίου 2021
αναδεικνύει τι μέλλει γενέσθαι την επαύριον
της πανδημίας, καθώς η οικονομική ηγεσία της
Ευρωζώνης συνεχίζει να παραδίδει μαθήματα
λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής.
Άλλωστε, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι τα
διάφορα «γεράκια» της Ευρωζώνης -με επικε-
φαλής τον Σόιμπλε- έχουν ήδη αρχίσει να ζη-
τούν από τις κυβερνήσεις να σφίξουν το ζωνάρι
(in.gr,  7/2/2021). 

Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup, αφού ανα-
φέρεται στην αναγκαιότητα λήψης μέτρων για
την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών
της πανδημίας, επισημαίνει -πέραν των άλλων-
στο σημείο 6 της Δήλωσής του ότι τα «μέτρα θα
πρέπει να προσαρμοστούν στον ρυθμό και τη
δύναμη της ανάκαμψης σε κάθε κράτος-μέλος
και να στηρίζονται από τη συνεχή δέσμευση για
δημοσιονομική βιωσιμότητα», γεγονός που
σημαίνει ότι οι δυσμενείς συνέπειες της παν-
δημίας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ανάλογα

με τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε κρά-
τους-μέλους της Ευρωζώνης - και μάλιστα με
προσήλωση στη δημοσιονομική βιωσιμότητα.
Άρα, λήψη σκληρών μέτρων με στόχο τη μεί-
ωση των ελλειμμάτων.

Έτσι, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, οι
οποίες μαστίζονται ήδη με αυξημένα ελλείμ-
ματα και δημόσια και ιδιωτικά χρέη, θα βρε-
θούν σε δυσμενέστερη θέση από εκείνες του
Ευρωπαϊκού Βορρά και ιδίως τη Γερμανία, η
οποία διαθέτει εύρωστη οικονομία, που οφεί-
λεται στα τεράστια εμπορικά πλεονάσματα τα
οποία αποκόμισε επί δεκαετίες λόγω της λει-
τουργίας της ενιαίας αγοράς και της Ευρωζώ-
νης. Εμπορικά πλεονάσματα τα οποία, παρότι
ήταν πολύ πιο πάνω από τα επιτρεπόμενα από
το Σύμφωνο Σταθερότητας, εντούτοις δεν οδή-
γησαν στη λήψη μέτρων κατά της Γερμανίας,
καθώς Κομισιόν και Ecofin αρκέστηκαν σε διά-
φορα… ευχολόγια, την ώρα που επέβαλαν
σκληρά μέτρα στην Ελλάδα και σε χώρες του
Ευρωπαϊκού Νότου, ελέω Συμφώνου Σταθερό-
τητας.

Και καθώς τα «γεράκια» της λιτότητας αρ-
νούνται κάθε σκέψη για διαγραφή ιδιωτικών
χρεών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τε-
ράστια ανοίγματα του ιδιωτικού τομέα και ιδίως
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βλέπουν
τα χρέη τους να γίνονται… βουνά, ελλοχεύει
πλέον τεράστιος κίνδυνος για νέο κύμα πτω-
χεύσεων στον Ευρωπαϊκό Νότο, γεγονός που
θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας.

Και όλα αυτά τη στιγμή που το ιδιωτικό χρέος

φτάνει πια σε δυσθεώρητα ύψη όχι μόνο στην

Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες του Ευρω-

παϊκού Νότου.

Ταυτόχρονα, η Κριστίν Λαγκάρντ αρνείται

κάθε συζήτηση για διαγραφή εκ μέρους της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας των δημο-

σίων χρεών που προκλήθηκαν λόγω πανδη-

μίας (capital.gr 7/2/2021), απορρίπτοντας την

έκκληση 100 οικονομολόγων οι οποίοι μετ’ επι-

τάσεως ζητούν τη διαγραφή δημοσίων χρεών

που διακρατά η ΕΚΤ (naftemporiki.gr

5/2/2021).

Μέσα, λοιπόν, στο κλίμα αυτό και προκει-

μένου να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία για

το τι θα συμβεί μετά τη λήξη της πανδημίας,

οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης

στο σημείο 7 της Δήλωσης του Eurogroup

επισημαίνουν με νόημα ότι «άπαξ και δρομο-

λογηθεί σταθερά η ανάκαμψη, τα κράτη-μέ-

λη της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να αντιμε-

τωπίσουν τα αυξημένα επίπεδα δημόσιου

χρέους, εφαρμόζοντας βιώσιμες μεσοπρό-

θεσμες δημοσιονομικές στρατηγικές, με έμ-

φαση στη βελτίωση της ποιότητας των δημό-

σιων οικονομικών…».

Με αλλά λόγια, δηλαδή, επιστροφή στη λιτό-

τητα και στη βίαιη δημοσιονομική πειθαρχία! 

«Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί

του, μήτε τη γνώμη άλλαξε, μήτε την κεφαλή

του», όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας.

του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής

Eurogroup: Ο λύκος κι αν εγέρασε…

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Η
αλήθεια για τις σχέσεις Ευρώπης -
Τουρκίας απέχει, δυστυχώς, πολύ από
την κυρίαρχη εικόνα που υπάρχει στην

ελληνική κοινή γνώμη. Δεν είναι αλήθεια ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ισχυρή δύναμη,
αποφασισμένη να επιβάλει ουσιαστικές κυρώ-
σεις σε όποια χώρα επιδίδεται σε μονομερείς
ενέργειες και λειτουργεί αποσταθεροποιητικά,
όπως η Τουρκία.

Γι’ αυτό ανέβαλε τη λήψη κυρωτικών μέτρων
όταν αλώνιζε το «Ορούτς Ρέις» στα νερά της Με-
σογείου το περσινό καλοκαίρι, με το αφελές επι-
χείρημα «να δώσουμε χρόνο στην Τουρκία να αν-
τιληφθεί ότι… δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι». Συ-
νεπώς, μετέθεσε τις αποφάσεις για τον Δεκέμ-
βριο, ελπίζοντας ότι έως τότε ο Τούρκος θα έχει
σταματήσει. Εκείνος, πάλι, χαμογελούσε πονηρά
κάτω από τα μουστάκια του και συνέχιζε (έχοντας
και τις πλάτες του απίθανου Τραμπ, τότε) την πει-
ρατική του πολιτική, βγάζοντας κοροϊδευτικά τη

γλώσσα του στις Βρυξέλλες. Και, όταν ο ήλθε ο
Δεκέμβριος και ο Ερντογάν έκανε φτηνιάρικα
κόλπα απόσυρσης του πλοίου λίγες μέρες πριν
από τη Σύνοδο Κορυφής, η Ευρώπη τότε είπε «ας
ξαναδούμε στο σύνολό της τις ευρωτουρκικές
σχέσεις» και… ξανακλότσησε την καυτή πατάτα
έως τον Μάρτιο του 2021. 

Επίσης, δεν είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη είναι
μια παράλυτη δύναμη, που σέρνεται πίσω από τα
καπρίτσια του οποιουδήποτε απολυταρχικού
ηγεμόνα, «σουλτάνου» ή άλλου. Μπορεί να μην
έχει (ακόμα) την ισχύ των ΗΠΑ ή της Κίνας στη
διεθνή σκηνή, αλλά έχει αποδείξει πως εκεί που
θέλει να επιβληθεί επιβάλλεται. Ο εμπορικός πό-
λεμος με τις ΗΠΑ του Τραμπ και οι σχέσεις της με
τη Ρωσία είναι τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά
παραδείγματα. 

Τι συμβαίνει, λοιπόν; Η αλήθεια είναι ότι ο διά-
λογος Ευρώπης - Τουρκίας είναι διάλογος κω-
φών. Ο ένας δεν ακούει τον άλλον, δεν τον «δια-

βάζει». Η Ευρώπη επιμένει αυτιστικά ότι η μόνη
λύση για την Τουρκία είναι η εθελοντική ενσωμά-
τωση με κάποιου είδους «ειδική σχέση». Δοκίμα-
σε με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις παλαιότε-
ρα, με την τελωνειακή ένωση στη συνέχεια, με τις
διάφορες συμφωνίες όπως αυτή για το Προσφυ-
γικό πιο πρόσφατα. Και θα συνεχίζει να δοκιμάζει
συνταγές, μέχρι να βρει ποια θα λειτουργήσει.
Από την άλλη, ο μικρομεγαλισμός του Ερντογάν
τον κάνει να πιστεύει ότι μπορεί να κοροϊδεύει
την Ευρώπη και να της αποσπά κονδύλια, στο
όνομα μιας μορφής «ειδικής σχέσεις» που είναι
σαν τον Γκοντό στο θεατρικό του Μπέκετ: Δεν έρ-
χεται ποτέ!

Όσο Ευρώπη και Τουρκία δεν αποφασίζουν να
λύσουν όλες τις εκκρεμείς σχέσεις τους με μια
συμφωνία-πακέτο, που θα υπογραφεί στο τέλος και
από τα δυο μέρη, τόσο η μεταξύ τους σχέση θα μοι-
άζει με διάλογο κωφών. Ο καθένας θα λέει τα δικά
του, θα εννοεί άλλα και… η ζωή θα συνεχίζεται!

Διάλογος κωφών
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Η
ρυθμιστική αρχή της Ε.Ε. για τα φάρμα-
κα δήλωσε πως παραμένει «απολύτως
πεπεισμένη» ότι τα οφέλη του εμβολίου

της AstraZeneca για τον Covid-19 υπερτερούν
των κινδύνων. Επανέλαβε ότι δεν υπήρχε «κα-
μία ένδειξη» πως το εμβόλιο προκαλεί θρόμ-
βους αίματος, παρότι αρκετά κορυφαία κράτη
της Ε.Ε. σταμάτησαν τη διάθεσή τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προέτρε-
ψε τις χώρες να μη σταματήσουν τους εμβολια-
σμούς. Εμπειρογνώμονες για την ασφάλεια των
εμβολίων από τον Π.Ο.Υ. συναντιούνται, για να
επανεξετάσουν το εμβόλιο της AstraZeneca. 

«Γνωρίζουμε ότι πολλές χιλιάδες άνθρωποι
αναπτύσσουν θρόμβους αίματος στην Ε.Ε.,
οπότε αυτό που θέλουμε είναι να διαπιστώσου-
με εάν αυτά τα συμβάντα προκαλούνται από το
εμβόλιο ή από άλλες αιτίες», δήλωσε η κ. Coo-
ke. «Ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν
τη στιγμή, είμαστε ακόμα πεπεισμένοι ότι τα
οφέλη του εμβολίου AstraZeneca στην πρόλη-
ψη του Covid-19, με τους σχετικούς κινδύνους
νοσηλείας και θανάτου, υπερτερούν των κινδύ-
νων της νόσου», πρόσθεσε.

Ορισμένες χώρες έχουν αναστείλει τη χρήση

του εμβολίου, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιτα-
λία και η Ισπανία. Είπαν ότι σταμάτησαν την κυ-
κλοφορία ύστερα από αναφορές θρόμβων αί-
ματος σε ορισμένους παραλήπτες. 

Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αυ-
στρίας, έχουν σταματήσει τη χρήση ορισμένων
παρτίδων του φαρμάκου, ενώ το Βέλγιο, η Πο-
λωνία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Ουκρανία
δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να χορηγούν το
AstraZeneca.

Η αύξηση των περιπτώσεων οδήγησε πολλές
χώρες σε αυστηρότερους περιορισμούς και
υπάρχουν ανησυχίες για τον ρυθμό της προ-
σπάθειας εμβολιασμού στην Ευρώπη, η οποία
έχει ήδη επηρεαστεί από ελλείψεις.

Αυτό που μπορούμε να δούμε με βεβαιότητα,
λοιπόν, είναι ότι έχει διχάσει τον κόσμο το πρό-
βλημα με το εμβόλιο AstraZeneca σε σχέση με
τα άλλα.

Διακρίνονται, επίσης, ασυμφωνία και σύγχυ-
ση στην Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά κράτη, που
δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε τέτοιες περι-
πτώσεις.

Υπάρχουν διιστάμενες απόψεις μεταξύ των
επιστημόνων, οι οποίες έχουν επιφέρει σύγχυ-

ση στην κοινωνία και ειδικά στους ανθρώπους
που είναι στη σειρά για εμβολιασμό. 

Τέλος, αυτό που σε μικρογραφία συμβαίνει
στην Ελλάδα παρατηρείται, έντονα, στην Ευρώ-
πη και ιδιαίτερα στην Ε.Ε., αρχής γενομένης
από τη λανθασμένη σύμβαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και δη της κομισάριου Υγείας της
Ευρώπης και της ιδίας της προέδρου Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν.

Αυτό όσον αφορά στις αρχικές συμβάσεις,
που καθυστέρησε αστόχως η παράδοση των
εμβολίων και εν συνεχεία οι διάφορες απόψεις
για την τελεσφόρο ανοσοποιητική δυνατότητα -
ικανότητα των εμβολίων μεταξύ των διάφορων
εταιρειών παραγωγής των. 

Δεν παραλείπω να αναφέρω ότι τελευταία
ακούγονται φωνές αμφισβήτησης των πιο πά-
νω θέσεων περί παρενεργειών κ.λπ., καθόσον
πολλοί αμφισβητούν και αναφέρονται ακόμη
και στο διαφορετικό - χαμηλό οικονομικό κό-
στος του συγκεκριμένου εμβολίου σε σχέση με
τα άλλα. Τώρα αναμένεται η συνέχεια και ελπί-
ζουμε σε συνεννόηση μεταξύ των ευρωπαϊκών
κρατών, σε σχέση τουλάχιστον με την υγεία! 

Η
πανδημία έχει σαφείς επιπτώσεις στην
ψυχική υγεία ημών και των παιδιών
μας. Η περίοδος αυτή επιτάσσει σθενα-

ρά να διερευνήσουμε τι γίνεται σε ένα βαθύτερο
ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Οι ενδείξεις των
αριθμών της πανδημίας καταδεικνύουν την επα-
ναξιολόγηση της διαχείρισής της. Στην αρχή, τον
Μάρτιο του 2020, τρομάξαμε με τη θέα των φέ-
ρετρων στην Ιταλία, κλειστήκαμε στο σπίτι μας,
αδρανοποιήσαμε τον εαυτό μας και σεβαστήκα-
με την απειλή του θανάτου, με αποτέλεσμα ένα
επιθυμητό αποτέλεσμα μικρής επιδημιολογικής
επιβάρυνσης.

Όπως φαίνεται όμως, πλέον η ψυχολογία των
ανθρώπων που μένουν σε καθεστώς εγκλει-
σμού δεν είναι υγιής, ύστερα από σχεδόν 14 μή-
νες. Σημειώνεται αύξηση των αγχωδών διατα-
ραχών σε ανθρώπους 20-45 ετών, εμφανίζονται
περαιτέρω ευερεθιστότητα και αστάθεια στη
διαχείριση των συναισθημάτων των εφήβων, τα
παιδιά του Δημοτικού αρνούνται να βγουν από
το σπίτι έστω για μια ιδιωτική βόλτα, οι νέοι
έχουν «βυθιστεί» στα κινητά τους, οι φοιτητές
χάνουν την επαφή με το αντικείμενο των σπου-
δών τους και οι υπόλοιποι νιώθουν μετέωροι, σε
ένα απρόβλεπτο μέλλον. 

Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η ψυχολογία του
κόσμου. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν μια
βαθιά αβεβαιότητα, εμφανίζουν αύξηση στο βά-
ρος του σώματός τους, η σωματική άσκηση γί-
νεται ολοένα και πιο δύσκολη. Χάνουν τα εσωτε-
ρικά κρατήματα, τις άμυνες και τις ισορροπίες
τους και γενικά διαρρηγνύουν εκείνες τις συμ-
περιφορές που τους επέτρεπαν να παίρνουν
ανάσα από το άγχος της καθημερινότητας. Ανα-
κύπτουν προβλήματα ανάμεσα στους συζύγους,
ταράσσεται η προηγούμενη δυναμική στη σχέση
τους και ίσως χρειαστούν βοήθεια ειδικού. Τα
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν δυσχε-
ρέστερη απόδοση, «αποβλακώνονται» στα ψη-
φιακά μέσα και δεν διαχωρίζουν πια τι είναι με-
λέτη και τι διασκέδαση μέσα από μια οθόνη. 

Ένας έφηβος είπε χαρακτηριστικά: «Ζω κάθε
μέρα την ίδια μέρα, μπροστά σε ένα κουτί. Η ζωή
μου είναι ίδια. Θέλω να ζήσω ξανά από την αρ-
χή». Διαπιστώνεται ο φόβος ότι στο τέλος θα χα-
θούν φιλίες, θα σωματοποιηθούν ψυχικές δια-
ταραχές, θα παραμείνουμε στη συστολή και την
καχυποψία όταν αγκαλιάζουμε ο ένας τον άλ-
λον. Η ελληνική οικογένεια πλήττεται απ’ όλες
τις μεριές καθώς από τη μία οι γονείς νιώθουν
οικονομική ανασφάλεια, ενώ από την άλλη τα

παιδιά δεν βλέπουν κάτι να βελτιώνεται στη ζωή

τους. 

Η κοινωνικοποίηση είναι μια βαθιά ανάγκη του

ανθρώπου και δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν την

απολέσει μέσα από ένα καθεστώς φόβου.

Είναι σαφές πως τα δεδομένα της αντιμετώπι-

σης της πανδημίας έχουν αλλάξει, καθώς οι άν-

θρωποι έχουν βαθύτερα ψυχολογικά προβλή-

ματα στη συμπεριφορά τους. Δεν αρνούνται πια

την ιδέα της μετάδοσης ενός θανατηφόρου ιού,

αρνούνται, όμως, την καθίζηση της ζωής τους.

Ένας ευσυνείδητος ψυχολόγος δεν πρόκειται να

αιτηθεί τον απόλυτο εφησυχασμό, όσο κι αν κρί-

νει απαραίτητο το να ξαναβρούμε τον κοινωνικό

μας εαυτό, καθώς ενέχει κίνδυνος για τη ζωή

όλων μας. 

Θα μπορούσε όμως -ως ειδικός- να επισημά-

νει με πόσους τρόπους επηρεάζεται η ζωή όλων

μας, να ενημερώσει τον κόσμο για όλα τα στρώ-

ματα ψυχοσωματικής και ψυχοσυναισθηματι-

κής επίδρασης της πανδημίας και να καθησυχά-

σει τους ανθρώπους ότι η επιστροφή στην κανο-

νικότητα δεν είναι πλέον ένα άπιαστο όνειρο.

Οφείλουμε να φροντίζουμε αυτούς που αγα-

πούμε, ξεκινώντας από τον ίδιο μας τον εαυτό. 

Η ασυμφωνία της Ε.Ε. σχετικά με 
την πορεία των εμβολίων του Covid-19 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχολογία των ανθρώπων

της
Έβελυν 
Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

της
Χριστίνας 

Μπογιατζή

Παιδοψυχολόγος ΜΑ,
Λογοπαθολόγος -

Ακοολόγος ΜΑ,
Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
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ΔOΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛIΔΟΥ 
Υφυπουργός Εργασίας

και Κοινωνικών 
Υποθέσεων

Η υπουργός που της αρέσουν
η γιόγκα και το… delivery

Για την κακοποίηση των γυ-
ναικών, τη στήριξη της υιο-
θεσίας και τις νέες δράσεις
για τους ανάδοχους γονείς
μιλάει στην «Ρ», σε μια εφ’

όλης της ύλης συνέντευξη, η υφυ-
πουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου. Πα-
ράλληλα, μας λέει πώς είναι το
24ωρό της, ποια είναι τα χόμπι της
αλλά και ποια συμβουλή πήρε από τον
πατέρα της, όταν του ανακοίνωσε ότι
θα γίνει υφυπουργός. 

Από την πρώτη μέρα που αναλάβατε
υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, αντιμετωπίσατε με πολύ με-
γάλη ευαισθησία το ζήτημα της υιοθε-
σίας, το βάλατε προσωπικό σας στοίχη-
μα και τελικά το καταφέρατε. Γιατί δεί-
ξατε τόση ευαισθησία σε αυτό το θέμα;
Η αναμόρφωση του συστήματος αναδο-

χών και υιοθεσιών ήταν μία από τις πρώτες
αγωνίες μου, όταν ανέλαβα την κοινωνική
πολιτική. Καταφέραμε μέσα σε συνθήκες
κορονοϊού και καραντίνας να λύσουμε έναν
«γρίφο» για δυνατούς λύτες, νωρίτερα μάλι-
στα από όσο είχαμε προβλέψει. Δεν ήταν δυ-
νατόν να μην ασχοληθώ τάχιστα με αυτό. Συ-
νέβαινε το εξής παράδοξο. Υπήρχε ένας πρό-
σφατος νόμος, πάνω σε σωστές βάσεις, με
τρομερές όμως δυσκολίες υλοποίησης που
ώθησαν την προηγούμενη κυβέρνηση στην
αδράνεια και, άρα, ακόμα μεγαλύτερες κα-
θυστερήσεις από αυτές που ήδη υπήρχαν.
Από τον Ιούλιο του 2020 έχουμε πλέον για

πρώτη φορά ένα Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Υιο-
θεσιών-Αναδοχών, που λειτουργεί μέσα από
το anynet.gr με διαφάνεια και ταχύτητα. 

Θα συνεχίσετε σε αυτό το πλαίσιο; 
Βεβαίως, η δουλειά όμως δεν έχει τελει-

ώσει. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά. Το
2021 θα είναι μια χρονιά εστιασμένη στον θε-
σμό της αναδοχής. Η αναδοχή λειτουργεί ως
θεσμός φροντίδας, έως ότου οι συνθήκες
καταστήσουν δυνατή την επιστροφή του παι-
διού στη φυσική του οικογένεια ή σε υιοθε-
σία. Κυρίως, λόγω νομικών εκκρεμοτήτων, η
πλειονότητα των παιδιών που φιλοξενούνται
σε δομές προορίζονται για αναδοχή και όχι
για υιοθεσία. Για τον λόγο αυτόν, σε συνεργα-

σία με τη UNICEF, ξεκινάμε ενημερωτική εκ-
στρατεία διετούς διάρκειας, προκειμένου να
ευαισθητοποιήσουμε και να εξοικειώσουμε
τους συμπολίτες μας με αυτή την πράξη ύψι-
στης ανιδιοτέλειας. 

Τι να περιμένουμε το επόμενο διάστη-
μα;
Με στόχο την απο-ιδρυματοποίηση των

παιδιών, προχωράμε μέσα στον Απρίλιο στην
καθολική χορήγηση βοηθήματος αναδοχής,
που θα λαμβάνουν όλοι οι ανάδοχοι γονείς
από το κράτος. Τα ποσά που έχουν προβλε-
φθεί θα κυμαίνονται από 300 έως 1.000 ευρώ
τον μήνα ανά παιδί. Τους τελευταίους μήνες,
επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί και
ψυχολόγοι σε ολόκληρη την Ελλάδα, μέσω
διαδικτυακών επιμορφωτικών σεμιναρίων,
προετοιμάζονται ώστε να ενημερώνουν και
να βοηθούν με τη σειρά τους, είτε διά ζώσης
είτε μέσα από την τηλεφωνική μας γραμμή
1107, τους υποψήφιους ανάδοχους γονείς. 

Ανήκετε στη νέα γενιά στελεχών της
ΝΔ. Πώς είναι η καθημερινότητα μιας
νέας γυναίκας υφυπουργού; Πώς είναι
το 24ωρό σας; 
Το 24ωρό μου είναι κυριολεκτικά γεμάτο

με τις αγωνίες, τις υποχρεώσεις και τις σκέ-
ψεις της κοινωνικής πολιτικής που φιλοδο-
ξώ να υλοποιήσω. Όμως, θα έλεγα ότι είμαι
τυχερή γιατί πάντα, όπως και σήμερα, αυτό
που αγαπούσα κατάφερνα και το ασκούσα
και επαγγελματικά. Νομίζω όσοι με ξέρουν
θα επιβεβαιώσουν ότι καθημερινά είμαι με
το κόκκινο σημειωματαριάκι μου στο χέρι.
Με ένα άγχος να καταγράψω, να μην ξεχάσω
και να μη μου ξεφύγει κάτι. Σημειώνω συνε-
χώς τις προτεραιότητες της επομένης και τις
εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν. 

Από όσο γνωρίζω, τις περισσότερες
ώρες της ημέρας βρίσκεστε στο
υπουργείο.
Είναι γεγονός. Καθημερινά είμαι στο γρα-

στην
Άννα Καραβοκύρη
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φείο από το πρωί έως αργά το βράδυ. Ξεκλέ-
βω στιγμές για να μιλήσω με τους γονείς και
τους φίλους μου στο τηλέφωνο και, όταν γυ-
ρίζω σπίτι, είμαι τόσο κουρασμένη που το
μόνο που χρειάζομαι είναι δυστυχώς deliv-
ery, ένα βιβλίο ή μία ταινία στο ERTflix, που
πλέον έχει συγκεντρώσει τις καλύτερες! Τα
περισσότερα Σαββατοκύριακα δεν χρειάζε-
ται να πάω στο υπουργείο, αλλά οι υποχρεώ-
σεις συνεχίζονται. Προγραμματισμοί, τηλε-
διασκέψεις, ενημερώσεις από την ομάδα
μου και δεκάδες τηλεφωνήματα και μηνύ-
ματα, που δεν σταματούν ποτέ. Κάπου εκεί
ανάμεσα και η βιντεοκλήση στους αγαπημέ-
νους μου, που μου λείπουν και τους λείπω
πολύ! Μια βιντεοκλήση που συχνά διακό-
πτεται, αλλά πάντα συνεχίζεται.

Μέσα σε όλα αυτά, προλαβαίνετε να
ασχοληθείτε με κάποιο χόμπι; 
Εκτός από το διάβασμα, που ήταν και είναι

πάντα η προσωπική μου απόδραση, μου
αρέσει πολύ να περπατάω. Αν και συνηθί-
ζουμε να γκρινιάζουμε για την έλλειψη πρα-
σίνου στο κέντρο της Αθήνας, προσωπικά
χαίρομαι το τρέξιμο στο Πεδίον του Άρεως
και στον Εθνικό Κήπο. Βάζω την αγαπημένη
μου μουσική και ξεκινώ να τρέχω! Όταν η
σκέψη μου γυρίζει στη δουλειά, αυθυπο-
βάλλομαι κι αλλάζω σκέψεις! Μου αρέσει
πολύ και η γιόγκα. Λόγω των συνθηκών,
γιόγκα κάνω πλέον μόνο… online με ένα
στρώμα και ένα κινητό! 

Το τελευταίο διάστημα, με αφορμή το
κίνημα #ΜeΤoo, έχει ανοίξει μια μεγά-
λη συζήτηση περί παρενοχλήσεων
στον εργασιακό χώρο. Ως γυναίκα αλ-
λά και ως μέλος της κυβέρνησης, πώς
αντιμετωπίζετε τέτοια θέματα;
Από τη μια είμαι σοκαρισμένη που άτομα

που έως πρόσφατα απολάμβαναν την επιτυ-
χία και την αγάπη του κόσμου σήμερα κατη-
γορούνται για αποτρόπαιες πράξεις και από
την άλλη είμαι αισιόδοξη που επιτέλους τα
θύματα απέκτησαν φωνή, και φόβο νιώθουν
πλέον μόνο οι θύτες. Το σπάσιμο της σιωπής
και της ανοχής είναι από τα σημαντικότερα

γεγονότα των τελευταίων ετών. Είμαστε όλοι
ίσοι απέναντι στον νόμο και καμία δύναμη –
οικονομική ή κοινωνική– δεν είναι υπερά-
νω του νόμου. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται
ελεύθεροι με ίσα δικαιώματα και ίσοι στην
αξιοπρέπειά τους. 

Ως υφυπουργός τι δράσεις έχετε ανα-
πτύξει για αυτό το ζήτημα; 
Στο υπουργείο μας, μέσω των εποπτευό-

μενων οργανισμών μας, αναπτύσσουμε
δραστηριότητες που εστιάζουν στις γυναί-
κες και στα παιδιά που αντιμετωπίζουν κάθε
είδους κακομεταχείριση. Οι γυναίκες μπο-
ρούν να καλέσουν τη Γραμμή Άμεσης Κοι-
νωνικής Βοήθειας «197» και την Εθνική
Γραμμή Παιδικής Προστασίας «1107» του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και τη γραμμή SOS «15900» σε 24ωρη βάση,
365 ημέρες τον χρόνο, και να μιλήσουν με
ειδικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λει-
τουργούς για να λάβουν άμεσα ψυχοκοινω-
νική υποστήριξη. Οι κακοποιημένες γυναί-
κες, που χρειάζεται να εγκαταλείψουν το
σπίτι τους, μπορούν να βρουν καταφύγιο και
φροντίδα στους ξενώνες φιλοξενίας του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αλλά και στα 42 συμβουλευτικά κέντρα και
τους 20 ξενώνες της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων.

Αν και είστε πολύ νέα, έχετε ήδη μια
σημαντική καριέρα και ως ακαδημαϊ-
κός και ως υφυπουργός. Μπήκατε ποτέ
στο δίλημμα «καριέρα ή οικογένεια»;
Για μένα δεν υπάρχει δίλημμα. Μεγάλωσα

με δύο γονείς εξαιρετικά αφοσιωμένους
στην οικογένειά μας αλλά και στη δουλειά
τους. Δεν τους έβλεπα πολλές ώρες τις κα-
θημερινές, αλλά η παρουσία, η αγάπη και η
έγνοια τους ήταν πάντα έκδηλες. Θέλω να

κάνω οικογένεια, αλλά δεν έχω κανένα άγ-
χος. Δεν βιάζομαι να γίνω μητέρα κι ευτυ-
χώς ούτε και οι γονείς μου αγωνιούν να απο-
κτήσουν σύντομα εγγόνια. Από την άλλη,
από τη θέση της υφυπουργού Εργασίας, όχι
μόνο θεωρώ δεδομένο ότι αυτοί οι δύο ρό-
λοι μπορούν να συνδυαστούν αλλά οφείλω
και φροντίζω γι’ αυτό. Μέσα από δράσεις
του υπουργείου Εργασίας ενδυναμώνουμε
τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και
φροντίζουμε για την ενίσχυση και την ασφά-
λεια όλων των παιδιών στη χώρα μας. Ήδη,
φέτος αυξήσαμε τον προϋπολογισμό του
προγράμματος βρεφονηπιακών σταθμών
κατά 20%, ανεβάζοντας κατά 33% τα εισοδη-
ματικά κριτήρια και εντάσσοντας για πρώτη
φορά και μητέρες που εργάζονται στο Δη-
μόσιο. Βασικός μας στόχος είναι η αύξηση
και η διατήρηση της απασχόλησης των γυ-
ναικών σε θέσεις εργασίας με ισότιμους
όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευ-
κόλυνσή τους να ανταποκριθούν στους
απαιτητικούς ρόλους τους, της μητέρας και
της εργαζομένης.

Θα αποδεχόσασταν τον χαρακτηρισμό
«τεχνοκράτισσα» για τον εαυτό σας;
Θα πρέπει αρχικά να ορίσουμε τι σημαίνει

η λέξη «τεχνοκράτης». Γιατί συχνά χρησιμο-
ποιείται με μια… καχύποπτη χροιά! Καταλα-
βαίνω και βέβαια αποδέχομαι τον χαρακτη-
ρισμό όσον αφορά τα στοιχεία που αφορούν
στις σπουδές και την εμπειρία, αλλά, αντίθε-
τα με την ερμηνεία της λέξης, που σχετίζεται
με κάποιον αποστασιοποιημένο από την κα-
θημερινότητα του ανθρώπου, προσπαθώ να
αποδεικνύω συνεχώς ότι ο ανθρώπινος πα-
ράγοντας αποτελεί το κίνητρο αλλά και τον
στόχο για κάθε μου απόφαση. Κάθε μέρα
ακούω, συζητάω και κατανοώ τα προβλήμα-
τα και τις αγωνίες των συμπολιτών μας – και

αυτό είναι που καθοδηγεί την κοινωνική μας
πολιτική. Όλα αυτά όμως χρειάζεται να γί-
νουν από κοντά! Μόνο από το γραφείο κοι-
νωνική πολιτική δεν γίνεται σωστά, όσο κα-
λός τεχνοκρατικά ή ακαδημαϊκά και να είναι
κανείς. Για να κάνουμε σωστά τη δουλειά
μας, και ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνι-
κής πολιτικής, πρέπει να ακούμε τους πολί-
τες, να μιλάμε μαζί τους και να συγκεντρώ-
νουμε όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν
μια ακριβή εικόνα. Χρειάζεται να μιλάμε συ-
νεχώς με τον κόσμο, να ακούμε τους πιο
ευάλωτους συμπολίτες μας, τις οικογένειές
τους, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές
που τους φροντίζουν, τους κοινωνικούς λει-
τουργούς που τους ακούν και βοηθούν.
Προσπαθώ λοιπόν όσο μπορώ να βρίσκομαι
κυριολεκτικά δίπλα στους πιο ευάλωτους,
να παρακολουθώ και να ανταποκρίνομαι σε
όσα συμβαίνουν από κοντά. 

Πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε με
την πολιτική και πώς αντιμετωπίσατε
την πρόταση του προέδρου της ΝΔ Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη για να αναλάβετε
το χαρτοφυλάκιο ενός κρίσιμου
υπουργείου; 
Το 2017, μετά από 12 χρόνια σπουδών και

ακαδημαϊκής καριέρας στο εξωτερικό, απο-
φάσισα να επιστρέψω στην πατρίδα και στην
οικογένειά μου. Είναι αλήθεια ότι πάντα ανα-
κατευόμουν με τα κοινά και ήμουν ενεργός
πολίτης – πολιτικά αλλά όχι κομματικά. Από
την αρχή του 2017 στάθηκα δίπλα στον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη ως σύμβουλος σε θέματα
μεταρρυθμίσεων. Όταν το 2019 η ΝΔ κέρδισε
τις εκλογές, η χαρά μου ήταν διπλή, καθώς ο
πρόεδρος της ΝΔ και, πλέον, πρωθυπουργός
της χώρας μας μου ζήτησε να αναλάβω την
κοινωνική πολιτική ως υφυπουργός στο
υπουργείο Εργασίας αρμόδια για τα θέματα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μεγάλη η χαρά
και ακόμα μεγαλύτερη η αγωνία! Για εμένα
αλλά βέβαια και για την οικογένειά μου.

Αλήθεια, πώς αντέδρασε η οικογένειά
σας όταν της ανακοινώσατε ότι θα εμ-
πλακείτε με την πολιτική και θα συ-
στρατευτείτε στο πλευρό του Κυριά-
κου Μητσοτάκη; Τι συμβουλή σάς
έδωσαν;
Ήξεραν ότι αναλάμβανα ένα εξαιρετικά

δύσκολο πόστο, κάτω από αντίξοες συνθή-
κες –που εν τέλει έγιναν ακόμα δυσκολότε-
ρες– και πως κάθε μου κίνηση είναι, και ορ-
θώς, υπό δημόσιο έλεγχο! Από τη στιγμή
που παίρνεις απόφαση να εκτεθείς στη δη-
μόσια σφαίρα, πρέπει να αποδεχθείς αυτό-
ματα ότι θα βρεθείς αποδέκτης κάθε είδους
κριτικής: καλοπροαίρετης, κακοπροαίρε-
της, εποικοδομητικής αλλά και τελείως μη-
δενιστικής. Πρέπει να είσαι έτοιμος για αυ-
τό, αλλιώς παρασύρεσαι σε ένα ανώφελο
κυνήγι δικαίωσης, που τελικά αδικεί εσένα
αλλά και τη δουλειά σου. Γι’ αυτό τον λόγο
κρατώ πάντα τη συμβουλή του πατέρα μου:
«Να είσαι πάντα σεμνή αλλά και να μη φο-
βάσαι τίποτα, παρά μόνο μήπως πέσει ο ου-
ρανός στο κεφάλι σου!».

«
«Κρατώ πάντα
τη συμβουλή του πατέρα
μου “να είσαι σεμνή 
αλλά και να μη φοβάσαι
τίποτα, παρά μόνο 
μήπως πέσει ο ουρανός
στο κεφάλι σου”»
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ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
Αναπληρωτής Yπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Τα πρότζεκτ 
που ποντάρουμε 
για την ανάπτυξη

Βασική κυβερνητική στόχευση χαρα-
κτηρίζει, μέσω της συνέντευξής του
στην «Political», ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Νίκος Παπαθανάσης την προσέλκυση

ξένων επενδύσεων, με σημαντικότερα εργαλεία
την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών, την
απλοποίηση της γραφειοκρατίας και την κινητρο-
δοσία μέσω της επιστράτευσης σημαντικών χρη-
ματοδοτικών εργαλείων. Ο κ. Παπαθανάσης επι-
μένει ότι η χώρα μπαίνει εκ νέου στον παγκόσμιο
χάρτη ως ένας ελκυστικός επενδυτικός προορι-
σμός, αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρότζεκτ, ενώ
σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του κορονοϊού τονίζει
ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η
δημόσια Υγεία «και έτσι θα προχωρήσουμε έως το
τέλος της πανδημίας», όπως σημειώνει χαρακτη-
ριστικά. 
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Ποιες μεταρρυθμίσεις μπορούν να θέ-
σουν τις βάσεις για γρήγορη ανάκαμψη
της οικονομίας;
Οι ταχύτατες μεταρρυθμίσεις, η δημιουργία

ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος, η δη-
μοσιονομική πειθαρχία και η αποτελεσματική
αντιμετώπιση της πανδημίας απέδωσαν καρ-
πούς και για πρώτη φορά από το 2008 το ελλη-
νικό Δημόσιο προχώρησε στην έκδοση
30ετούς ομολόγου, όπου οι προσφορές των
επενδυτών ξεπέρασαν τα 26 δισ. ευρώ και το
ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να αντλήσει 2,5
δισ. ευρώ. Η επιτυχία αυτής της κυβέρνησης
αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της διεθνούς
επενδυτικής κοινότητας στην ελληνική οικο-
νομία. Η ανάκαμψη απαιτεί επενδύσεις και η
εμπιστοσύνη αποτελεί βασική προϋπόθεση
για την προσέλκυση επενδύσεων. Ξαναχτί-
ζουμε την εμπιστοσύνη δημιουργώντας ένα
σταθερό πολιτικό, οικονομικό και επενδυτικό
περιβάλλον. Επιτυχία αποτελεί και η υπογρα-
φή των δύο συμβάσεων, οι οποίες θα χρημα-
τοδοτήσουν «πράσινες» πρωτοβουλίες με κε-
φάλαια ύψους 875 εκατ. ευρώ από την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η οικονομία,
πλέον, έχει μπει σε τροχιά επανεκκίνησης, κά-
τι που θα παίξει τον σημαντικότερο ρόλο στη
μεταρρυθμιστική πορεία της χώρας. Γρήγορη
και βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας θα έρ-
θει με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εντός
των δημοσιονομικών ορίων. Το μεταρρυθμι-
στικό μας έργο έχει στόχο την προσέλκυση
επενδύσεων μέσω της πράσινης και ψηφια-
κής μετάβασης, της περαιτέρω μείωσης της
γραφειοκρατίας, της απλοποίησης των διαδι-
κασιών και της ενίσχυσης της διαφάνειας. Πα-
ράλληλα, στηρίζουμε έμπρακτα την επιχειρη-
ματικότητα με χρηματοδοτικά εργαλεία και
θωρακίζουμε τις θέσεις εργασίας.

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι αιτήσεις
υπαγωγής στα προγράμματα του ανα-
πτυξιακού νόμου; 
Στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-

ων επισπεύδουμε τις διαδικασίες υπαγωγής
των επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου
και κινητροδοτούμε τα επενδυτικά τους σχέ-
δια. Στόχος μας είναι όλες οι επιχειρήσεις,
από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη, να
προχωρήσουν γρήγορα τις επενδύσεις που

έχουν σχεδιάσει και υποβάλει. Πρόσφατα
οριστικοποιήθηκαν οι πίνακες με 319 νέα
επενδυτικά σχέδια, κυρίως μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, τα οποία αφορούν σε συνολι-
κές επενδύσεις που αγγίζουν τα 2,5 δισ. ευ-
ρώ και ενισχύουν βασικούς τομείς της οικο-
νομικής δραστηριότητας, όπως η βιομηχα-
νία, η μεταποίηση και ο τουριστικός κλάδος.
Σύμφωνα με αυτά τα επενδυτικά σχέδια,
προβλέπεται η δημιουργία περισσότερων
από 5.000 νέων θέσεων εργασίας σε όλες τις
περιφέρειες της χώρας. Έως το τέλος Μαρτί-
ου, οπότε λήγει η προθεσμία του παρόντος
κύκλου των καθεστώτων ενίσχυσης «Γενική
Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικό-
τητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσε-
ων», στοχεύουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις
υπαγωγές των αιτήσεων που έχουν υποβλη-
θεί στους προηγούμενους κύκλους στη Γενι-
κή Γραμματεία των Ιδιωτικών Επενδύσεων. 

Ποια είναι τα μεγαλύτερα επενδυτικά
έργα που τρέχουν αυτήν την περίοδο;
Σε εξέλιξη βρίσκονται επενδυτικά σχέδια

ξένων μεγάλων εταιρειών, όπως της Mi-
crosoft, της Pfizer, της Teamviewer, της Digi-
tal Realty, της Cisco, της Beat, της Sparkle.
Προχωρήσαμε στη χωροθέτηση της στρατη-
γικής επένδυσης στον Σκορπιό, ένα επενδυ-
τικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 165
εκατ. ευρώ, που αναμένεται να δημιουργήσει
τουλάχιστον 130 νέες θέσεις εργασίας κατά
τη λειτουργία του. Σε διάστημα μικρότερο των
δύο μηνών εγκρίναμε τέσσερα επενδυτικά
σχέδια σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-
ας, συνολικού προϋπολογισμού 2,02 δισ. ευ-
ρώ, που αναμένεται να δημιουργήσουν πε-
ρισσότερες από 300 νέες θέσεις εργασίας.
Εγκρίναμε για πρώτη φορά επενδυτικό σχέ-
διο με αντικείμενο την έρευνα και την ανά-
πτυξη στον χώρο του φαρμάκου, συνολικού
προϋπολογισμού 51 εκατ. ευρώ, που αναμέ-
νεται να δημιουργήσει 75 νέες θέσεις εργα-

σίας. Εγκρίναμε τη δημιουργία οκτώ αιολι-
κών πάρκων στην Κεντρική και τη Νότια Εύ-
βοια, συνολικού προϋπολογισμού 489 εκατ.
ευρώ, επένδυση από την οποία αναμένεται να
προκύψουν 182 νέες θέσεις εργασίας.

Παρατηρούμε μια έντονη δραστηριότη-
τα το τελευταίο διάστημα σε έργα ΣΔΙΤ.
Πώς αυτά συμβάλλουν στην αναπτυξια-
κή προοπτική της χώρας;
Πολύ σημαντικά έργα βρίσκονται σε πλήρη

εξέλιξη στο πεδίο των Συμπράξεων Ιδιωτικού
και Δημόσιου Τομέα (ΣΔΙΤ). Ενδεικτικά είναι
τα αποτελέσματα μόλις στο α’ τρίμηνο του
2021. Εγκρίναμε τρία έργα ΣΔΙΤ, συνολικού
προϋπολογισμού 477 εκατ. ευρώ, που αφο-
ρούν στην κατασκευή 17 σχολικών μονάδων
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη
λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και αποκα-
τάσταση των παγίων του Εξωτερικού Υδρο-
δοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) και στην ανέγερση
κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση
των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και τη διαμόρφωση του περι-
βάλλοντος χώρου. Πρόσφατα εγκρίναμε
ακόμα τρία νέα έργα, συνολικού προϋπολο-
γισμού άνω των 310 εκατ. ευρώ, συγκεκριμέ-
να την ανέγερση επτά νέων Δικαστικών Με-
γάρων - τρία στην Κεντρική Μακεδονία, δύο
στην Κεντρική Ελλάδα και ακόμα δύο στην
Κρήτη. Μαζί με την κατασκευή των επτά νέων
Δικαστικών Μεγάρων εγκρίθηκε και η ανα-
κατασκευή άλλων πέντε υφισταμένων κτι-
ρίων στις ίδιες περιοχές.

Ενδεικτικά είναι και τα έργα ΣΔΙΤ που
έχουμε ήδη εγκρίνει και βρίσκονται σε πλή-
ρη εξέλιξη: τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησια-
κά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας, προϋπο-
λογισμού 131,5 εκατ. ευρώ, η κατασκευή φοι-
τητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ και τα δύο
νέα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην
Περιφέρεια Αττικής, συνολικού προϋπολογι-
σμού 640 εκατ. ευρώ.

Ποιες καινοτομίες εισαγάγατε στον Νό-
μο 4412 για τις Δημόσιες Συμβάσεις;
Η αναμόρφωση του πλαισίου για τις Δημό-

σιες Συμβάσεις αποτέλεσε προεκλογική μας

δέσμευση. Ο νόμος που πρόσφατα ψηφίστη-
κε εξορθολογίζει και απλοποιεί όλες τις δια-
δικασίες, επιλύει χρόνια προβλήματα και
επιταχύνει διαδικασίες. Κινηθήκαμε με γνώ-
μονα τις ανάγκες του νέου επιχειρηματικού
περιβάλλοντος για γρήγορες και αποτελε-
σματικές διαδικασίες, την εξασφάλιση της
διαφάνειας και την εξυπηρέτηση των συμφε-
ρόντων του ελληνικού Δημοσίου. Οι δημό-
σιες συμβάσεις θα υλοποιούνται πάντα εντός
του ενωσιακού δικαίου με ταχύτητα, διαφά-
νεια και αποτελεσματικότητα. 

Παρά το αρνητικό ρεκόρ σε κρούσματα
και νοσηλείες, η κυβέρνηση προχωρά
σε αναθεώρηση κάποιων περιορισμών.
Απέτυχαν τα μέχρι τώρα μέτρα; 
Η κυβέρνηση, σε αγαστή συνεργασία με

την επιτροπή των λοιμωξιολόγων, παρακο-
λουθεί και αξιολογεί τα επιδημιολογικά δε-
δομένα μέρα με τη μέρα, στοχεύοντας στην
αποσυμπίεση της υφιστάμενης υγειονομικής
κατάστασης. Η πανδημία, όμως, είναι ένα
διαρκώς εξελισσόμενο φαινόμενο. Η Πολι-
τεία έλαβε εγκαίρως μέτρα και χειρίστηκε με
τρόπο υποδειγματικό την κρίση, σε αντίθεση
με άλλα κράτη της Ε.Ε., τα οποία διαθέτουν
ισχυρότερες οικονομίες και συστήματα υγεία
που «γονάτισαν», αγγίζοντας τα όρια της κα-
τάρρευσης. Διαχειριζόμαστε και προσαρμό-
ζουμε διαρκώς τη στρατηγική μας στα επι-
στημονικά δεδομένα, ώστε να έχουμε τα κα-
λύτερα δυνατά αποτελέσματα. Προέχει η δη-
μόσια Υγεία και έτσι θα προχωρήσουμε έως
το τέλος της πανδημίας.

mourelatos.sp@gmail.com 

στον
Σπύρο Μουρελάτο

«
Σε εξέλιξη βρίσκονται επενδυτικά
σχέδια ξένων μεγάλων 
εταιρειών, όπως της Microsoft,
της Pfizer, της Teamviewer, 
της Digital Realty, της Cisco, 
της Beat, της Sparkle
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Α
κόμα και χωρίς τον Εμανουέλ
Μακρόν, οι εορτασμοί για την
25η Μαρτίου αναμένεται να
είναι μεγαλειώδεις, έστω κι

αν θα είναι λιτοί και χωρίς την παρουσία
κόσμου. 

Ο Γάλλος πρόεδρος, πάντως, θα λείπει
από την εικόνα, καθώς η επιβολή νέου
lockdown στο Παρίσι και σε 16 άλλες πε-
ριοχές, για έναν μήνα, δεν είναι συμβατή
με την εικόνα του Γάλλου προέδρου… να
ξεναγείται στην Πινακοθήκη και να παρα-
κολουθεί μια στρατιωτική παρέλαση,
προτού μεταβεί στη Σύνοδο Κορυφής. 

Σε κάθε περίπτωση, παρά την απουσία
Μακρόν, στην Αθήνα θα έρθει από τις 24
του μήνα ο Ρώσος πρωθυπουργός Μι-
χαήλ Μισούστιν, ο οποίος θα εκπροσω-
πήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Παράλληλα,
στην Αθήνα θα βρεθεί ο πρίγκιπας της
Ουαλίας Κάρολος, μαζί με τη σύζυγό του,
με ανθρώπους του Μπάκινγχαμ να έχουν
φτάσει εδώ και μέρες, κατοπτεύοντας τον
χώρο. Παράλληλα, θα έρθει και ο Πρό-
εδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης,
μαζί με τη σύζυγό του. Οι υψηλοί καλε-
σμένοι της χώρας θα έχουν, πριν από την
παρέλαση, επαφές τόσο με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη όσο και με την Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου. 

Η Πινακοθήκη 
Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα θα

ξεκινήσει από τις 24 του μήνα, με τους
υψηλούς προσκεκλημένους να αναμέ-
νεται να βρεθούν στη νεότευκτη Εθνική
Πινακοθήκη, όπου, μεταξύ άλλων, σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες της «Politi-
cal», θα παρακολουθήσουν μια έκθεση
χαρακτικών έργων του Βαυαρού Καρλ
Κρατσάιζεν, ο οποίος θήτευσε ως εθε-

λοντής υπολοχαγός στην Ελληνική Επα-
νάσταση και ζωγράφισε τους βασικούς
πρωταγωνιστές της. Κολοκοτρώνης, Κα-
ραϊσκάκης, Μακρυγιάννης, Νικηταράς,
Μιαούλης, τα αδέρφια Μαυρομιχάλη,
Κανάρης, Πλαπούτας, Μπότσαρης και
άλλοι φιλοτεχνούνταν από το πενάκι του
Βαυαρού, ενώ η μορφή που τους απέδω-
σε ο Κρατσάιζεν είναι και αυτή των
ηρώων την οποία έχουμε όλοι σήμερα
στο μυαλό μας. 

Υποβλητική θα είναι και η μέρα της πα-
ρέλασης. Αναμένεται φάλαγγα ιστορικών
τμημάτων να προηγηθεί της στρατιωτικής
παρέλασης, φέροντας τα ιστορικά λάβα-
ρα και τις σημαίες της Επανάστασης. Θα
παρελάσουν έφιππα τμήματα με παραδο-

σιακές πολεμικές φορεσιές, ενώ στον ατ-
τικό ουρανό θα πετάξουν γαλλικά Rafale,
τα οποία θα φτάσουν από τη Γαλλία, ενδε-
χομένως και αμερικανικά αεροσκάφη.
Μένει, δε, να φανεί και σε τι βαθμό θα εκ-
προσωπηθούν οι ΗΠΑ στους εορτα-
σμούς, πέραν της παρουσίας του Αμερι-
κανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ. 

Ακόμα, έξω από την Ολομέλεια της
Βουλής αναμένεται να τοποθετηθεί η εν-
τυπωσιακή ταπισερί «Σχολή των Αθη-
νών» του 17ου αιώνα, που μέχρι πρότινος
κοσμούσε την αίθουσα της Γαλλικής
Εθνοσυνέλευσης και η οποία θα είναι το
δώρο της Γαλλίας στη χώρα μας. Ήδη,
έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας έχει
διαμορφωθεί ο σχετικός χώρος, με το
«πακέτο» να αναμένεται να φτάσει τη
Δευτέρα. 

Αναμένεται φάλαγγα ιστορικών
τμημάτων να προηγηθεί 
της στρατιωτικής παρέλασης, 
φέροντας τα ιστορικά λάβαρα
και τις σημαίες της Επανάστασης

Παρέλαση-
υπερθέαμα για
τα 200 χρόνια!

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Παρουσιαστής 
ο Αλιάγας
Σε κάθε περίπτωση, έκπλη-
ξη αναμένεται να επιφυλαχ-
θεί και ως προς την παρου-
σίαση της παρέλασης, για
την οποία «κλειδώνει» ο δη-
μοφιλής παρουσιαστής Νί-
κος Αλιάγας, ο οποίος είναι
από τα μεγαλύτερα ονόματα
της γαλλικής τηλεόρασης
και του ραδιοφώνου. Ο κ.
Αλιάγας αναμένεται να επι-
μεληθεί της μετάδοσης της
παρέλασης, η οποία θα γίνει
χωρίς την παρουσία πολιτών
και μόνο μέσω κάλυψης της
ΕΡΤ, ενώ στο πλευρό του
αναμένεται να έχει τη νεαρή
Σοφία Κορδά, αρχισμηνία
της Πολεμικής Αεροπορίας,
η οποία παρουσιάζει την εκ-
πομπή των Ενόπλων Δυνά-
μεων «Με Αρετή και Τόλμη»
στην ΕΡΤ1. 



Π
αρουσία από τον Έβρο μέχρι την
Κρήτη έχουν αμερικανικές
στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποί-
ες πραγματοποιούν κοινά γυ-

μνάσια με όλους τους κλάδους των ελληνι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων. Το μήνυμα που
εκπέμπεται είναι ξεκάθαρο, καθώς έπειτα
από μια μεγάλη περίοδο η Ανατολική Με-
σόγειος βρίσκεται ξανά στη σφαίρα ενδια-
φέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι
οποίες επιλέγουν την Ελλάδα ως στενό
σύμμαχο και πυλώνα σταθερότητας στην
ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο της ενισχυ-
μένης αμυντικής συνεργασίας, οι συνεκ-
παιδεύσεις με τις ελληνικές δυνάμεις αλλά
και τα τριμερή σχήματα συνεργασίας, που
περιλαμβάνουν και την Κύπρο, τείνουν να
λάβουν μόνιμα χαρακτηριστικά, προκα-
λώντας έντονο εκνευρισμό στην Τουρκία. 

Άρματα μάχης Μ1 Abrams και τεθωρακι-
σμένα Μ2 Bradley της Αμερικανικής Διοί-
κησης Δυνάμεων Ευρώπης μαζί με ελληνι-
κά Leopard 2 Hel και Μ-113 της 25ης Τεθω-
ρακισμένης Ταξιαρχίας προχώρησαν σε
εντυπωσιακά γυμνάσια με εξομοίωση τα-
κτικών εμπλοκών στο πεδίο βολής Πετρο-
χωρίου, στο πλαίσιο της άσκησης «Thra-
cian Cooperation», την οποία παρακολού-

θησε και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου
Στρατού, αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λα-
λούσης. 

Όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η άσκηση στη
Θράκη, δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων
από την Ελλάδα, την Κύπρο και τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες πραγματοποιούσαν συνεκ-
παίδευση σε αντικείμενα ναυτικών ειδικών
επιχειρήσεων στην ευρύτερη θαλάσσια πε-
ριοχή της Σούδας. 

Είναι, μάλιστα, η δεύτερη φορά που το
«οχυρό» Κρήτη φιλοξενεί δραστηριότητα
της ελίτ των Ειδικών Δυνάμεων των τριών
χωρών από την αρχή του έτους, η οποία εν-
τάσσεται στη συμφωνία αμοιβαίας αμυντι-
κής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, με σκοπό την
επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας
και της μαχητικής ικανότητας στο απαιτητι-
κό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου. 

Στη Σούδα θα βρίσκεται τις επόμενες
ώρες και το πυρηνοκίνητο αμερικανικό αε-
ροπλανοφόρο «USS Dwight D. Eisenhow-

er». Ήδη από τις αρχές του μήνα το «Αϊζεν-
χάουερ» συνοδεύεται από φρεγάτα και
υποβρύχια του ελληνικού Στόλου, ενώ μα-
χητικά αεροσκάφη F-16 και F-4 της Πολε-
μικής Αεροπορίας είχαν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν πτήσεις εκπαίδευσης
με τα F-18 που μεταφέρει. 

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το
αμερικανικό αεροπλανοφόρο θα επισκε-
φτεί την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον
υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιω-
τόπουλο, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό
Κωνσταντίνο Φλώρο, τον αρχηγό ΓΕΝ, αντι-
ναύαρχο Στυλιανό Πετράκη, και τον αρχηγό
Στόλου, αντιναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη.

Αμερικανικό «άρωμα» θα έχει και η με-
γάλη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Σύνταγμα. Στο πλαίσιο των
εορτασμών για την επέτειο των 200 ετών
από την Ελληνική Επανάσταση, αμερικανι-
κά αεροσκάφη F-16 από το Αβιάνο της Ιτα-
λίας θα πετάξουν σε σχηματισμό πάνω από
τον αθηναϊκό ουρανό. 

Η Ουάσιγκτον έσπευσε να δηλώσει τη
στήριξή της και στο έργο ηλεκτρικής δια-
σύνδεσης Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας,
αδειάζοντας ταυτόχρονα την Άγκυρα που

είχε αντιδράσει με ρηματική διακοίνωση,
απαιτώντας οι τρεις χώρες του ενεργειακού
σχήματος να ζητήσουν την άδειά της για
εργασίες σε τουρκική, όπως ισχυρίστηκε,
υφαλοκρηπίδα. Ο εκπρόσωπος του αμερι-
κανικού υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη
διάρκεια ενημέρωσης συντακτών, επανέ-
λαβε τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι
οποίες στηρίζουν τα σχήματα συνεργασίας
στην Ανατολική Μεσόγειο, χαιρετίζοντας
παράλληλα τις προσπάθειες για μείωση της
έντασης στην περιοχή αλλά και την επανέ-
ναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ
της Ελλάδας και της Τουρκίας. 
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stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στο «Αϊζενχάουερ» ο Μητσοτάκης

Παρουσία από τον  Έβρο μέχρι
την Κρήτη έχουν αμερικανικές
στρατιωτικές δυνάμεις, 
οι οποίες πραγματοποιούν 
κοινά γυμνάσια με όλους 
τους κλάδους των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων
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«Ο
διάλογος δεν αποτελεί
απεμπόληση κυριαρχίας»,
είναι το μήνυμα που έστειλε
ο υπουργός Εξωτερικών

Νίκος Δένδιας, μετά την ολοκλήρωση του
Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής,
εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή
του για το κλίμα εθνικής ομοψυχίας που επι-
κράτησε κατά την ενημέρωση των εκπρο-
σώπων της αντιπολίτευσης. 

Αναφερόμενος μάλιστα στην επικείμενη
συνάντησή του με τον Τούρκο υπουργό
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις 14
Απριλίου στην Άγκυρα τόνισε: «Η Ελλάδα
δεν φοβάται τον διάλογο. Προσερχόμαστε
στον διάλογο για να αποδείξουμε το δίκαιο
των θέσεών μας». Και επανέλαβε ότι προ-
ϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί η συνάν-
τηση είναι το κλίμα στις σχέσεις των δύο χω-
ρών να παραμείνει ευνοϊκό. Ο Νίκος Δέν-
διας, μάλιστα, τόνισε με νόημα ότι «θα είναι
χρήσιμο να το αντιληφθούν αυτό όλοι οι
αξιωματούχοι και από την τουρκική πλευρά,
αποφεύγοντας τις δηλώσεις που δεν βοη-
θούν στην προσπάθεια εμπέδωσης κλίμα-
τος σχέσεων καλής γειτονίας». Η επισήμαν-
ση αυτή ήρθε ως απάντηση στις δηλώσεις
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Τούρκου
υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, που
επανάφεραν το ζήτημα της αποστρατιωτικο-
ποίησης των ελληνικών νησιών, κατηγορών-
τας την Αθήνα για κλιμάκωση της έντασης
στο Αιγαίο κατά το προηγούμενο διάστημα. 

Στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολι-
τικής συμμετείχε και ο υπουργός Εθνικής

Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος
ενημέρωσε τους εκπροσώπους της αντιπο-
λίτευσης για τις διεθνείς αμυντικές συνερ-
γασίες της χώρας και τα εν εξελίξει εξοπλι-
στικά προγράμματα, ενώ έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στο κλίμα συναίνεσης που διαπί-
στωσε γύρω από τα εθνικά θέματα. 

Νωρίτερα, οι δύο υπουργοί μετείχαν σε
τηλεδιάσκεψη με τον γενικό γραμματέα του
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. Σύμφωνα με δι-
πλωματικές πηγές, συζητήθηκε η συμφωνία
για την εγκαθίδρυση εικοσιτετράωρης
γραμμής επικοινωνίας μεταξύ των Διακλα-
δικών Κέντρων Επιχειρήσεων των υπουρ-
γείων Άμυνας Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ
στο πλαίσιο αυτό ο κ. Στόλτενμπεργκ πρότει-
νε να υπάρξει μια σύντομη συνάντηση μετα-
ξύ του ιδίου και των υπουργών Εξωτερικών
Ελλάδας και Τουρκίας, στο περιθώριο της
συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του
ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμε-
νη Τρίτη στις Βρυξέλλες. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Νίκος Δέν-
διας ενημέρωσε τον γενικό γραμματέα του
ΝΑΤΟ ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση
με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου στην Άγκυρα και επισήμανε ότι
τόσο για πρακτικούς όσο και για συμβολι-
κούς λόγους θα ήταν ευκταίο να πραγματο-

ποιηθεί πρώτα η διμερής συνάντηση μεταξύ
των δύο υπουργών και, ανάλογα με την έκ-
βασή της, να προγραμματιστεί μια νέα συ-
νάντηση των τριών μερών στο προσεχές
μέλλον. 

«Η Τουρκία πρέπει να κάνει ακόμη πολλά
για να φτάσουμε σε πραγματικά καλές σχέ-
σεις», ήταν το σχόλιο Ευρωπαίου αξιωμα-
τούχου λίγο πριν από την τηλεδιάσκεψη
ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την
Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν και τον Σαρλ Μι-
σέλ. Το στίγμα πάντως της ευρωπαϊκής στά-
σης απέναντι στην Άγκυρα, εν όψει και της
Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου, έδωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.
Ο Ζοσέπ Μπορέλ, που συναντήθηκε με τον
Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Λουίτζι ντι Μάιο,

τόνισε ότι «στο θέμα της Τουρκίας υπάρχει
μια καλή δυναμική μετά τις διερευνητικές
συνομιλίες με την Ελλάδα», επισημαίνοντας
όμως ότι η Ε.Ε. είναι έτοιμη να λάβει μέτρα,
εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

«Πονοκέφαλο» στην Άγκυρα προκαλεί το αποτέλεσμα
έρευνας σχετικά με τη λύση που προτιμούν οι Τουρκοκύπριοι
και οι Τούρκοι έποικοι για το Κυπριακό. Στην έρευνα με τίτλο
«Πολιτική και Κοινωνία στη Βόρεια Κύπρο» που διεξήγαγαν οι
ακαδημαϊκοί Σερντάτς Σονάν, Εμπρού Κιουτσιούκ Σενέρ και
Ενίς Ποράτ και παρουσιάστηκε στην εφημερίδα «Γενί Ντου-
ζέν», η πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων φαίνεται να προτάσ-
σει ως καλύτερη λύση την Ομοσπονδία, ενώ οι έποικοι προ-
κρίνουν την προσάρτηση στην Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα, το
60,4% των Τουρκοκυπρίων και το 51,9% των εποίκων που έγι-
ναν «πολίτες» του ψευδοκράτους δηλώνουν ότι ενοχλούνται
από το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μοιρασμένη. Στην ερώτηση

σε ποιον βαθμό συμφωνούν με τη λύση της Διζωνικής Δικοι-
νοτικής Ομοσπονδίας, το 42,5% των Τουρκοκυπρίων αναφέρει
ότι την «υποστηρίζει πλήρως», έναντι του 32,6% των εποίκων,
το 26% των Τουρκοκυπρίων δηλώνει πως «μπορεί να υπάρξει
συνεννόηση» έναντι 17,9% των εποίκων, ενώ «δεν την υποστη-
ρίζω» απάντησε το 22,8% των Τουρκοκυπρίων και το 39,8% των
εποίκων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι απαντήσεις στην ερώτηση
«πώς χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας κατά προτεραιότητα;».
«Κύπριο» απάντησε το 33,7% των Τουρκοκυπρίων και το 4,5%
των εποίκων. «Τουρκοκύπριο» απάντησε το 55,6% των Τουρ-
κοκυπρίων και το 27% των εποίκων, «Τούρκο» το 5,8% των

Τουρκοκυπρίων και το 53% των εποίκων, ενώ «μουσουλμάνο»
το 3,5% των Τουρκοκυπρίων και το 13,3% των εποίκων. 

Ενδεικτικό είναι ακόμη ότι μόλις το 5,8% των Τουρκοκυ-
πρίων απάντησε πως θεωρεί την Τουρκία πατρίδα του, ενώ
στην ίδια ερώτηση οι έποικοι απάντησαν θετικά σε ποσοστό
59,7%.  Ακόμη, «μέτρια» ή «κακή» χαρακτηρίζουν τη μεταξύ
τους σχέση Τουρκοκύπριοι και έποικοι. Συγκεκριμένα, το
46,8% των Τουρκοκυπρίων και το 51,9% των εποίκων αναφέ-
ρουν πως η σχέση τους είναι «κακή», ενώ «μέτρια» το 41,2%
των Τουρκοκυπρίων και το 38,1% των εποίκων. Στον αντίποδα,
μόνο ένας στους είκοσι θεωρεί πως η σχέση αυτή μπορεί να
είναι «καλή» ή «πολύ καλή». 

Οι Τουρκοκύπριοι αδειάζουν Ερντογάν για τα «δύο κράτη»

«Ο διάλογος δεν αποτελεί
απεμπόληση κυριαρχίας», 
είναι το μήνυμα που έστειλε 
ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας

Το ΝΑΤΟ θέλει… 
κόκκινο τηλέφωνο
Αθηνών - Άγκυρας

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Υποχρεωτικά 
rapid tests μετά
το «Μεταξά»

Δύο φορές την εβδομάδα θα υποχρε-
ούνται, πλέον, να κάνουν τεστ όλοι οι εργα-
ζόμενοι του ΕΣΥ οι οποίοι δεν έχουν εμβο-
λιαστεί, μετά τα διαδοχικά περιστατικά δια-
σποράς του κορονοϊού σε δημόσια νοσο-
κομεία, που επέφεραν έντονο προβληματι-
σμό στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας. 

Το πιο πρόσφατο «κρούσμα» καταγρά-
φηκε στο νοσοκομείο «Μεταξά», όπου -
σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ- βρέθηκαν θε-
τικοί στον ιό 24 εργαζόμενοι και 20 ασθε-
νείς. Το πρωί της Παρασκευής, ο διευθυν-
τής της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκο-
μείου «Μεταξά», Παύλος Σαρώφ, μιλών-
τας στο Mega, έκανε γνωστό ότι το ιατρο-
νοσηλευτικό προσωπικό που έχει εμβο-
λιαστεί είναι περίπου στο 55%, ενώ πολλοί
είναι εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται τον εμ-
βολιασμό. Σημείωσε, ωστόσο, ότι τα θετικά
κρούσματα στους ασθενείς δεν προέρχον-
ται από το προσωπικό, αλλά πιθανότατα
από τους συνοδούς ή τους συγγενείς τους.
Το νοσοκομείο, σύμφωνα με τον κ. Σαρώφ,
λειτουργεί κανονικά και δεν πρόκειται να
σταματήσει τη λειτουργία του.

Για τον έλεγχο της διασποράς, έχουν
κλείσει χειρουργεία και εξωτερικά ια-
τρεία, καθώς και η Αιματολογική και η μία
Ογκολογική Κλινική. Όσοι ασθενείς ήταν
θετικοί, μεταφέρθηκαν στον 6ο όροφο και
οι υπόλοιποι ιχνηλατούνται. Οι πληροφο-
ρίες κάνουν λόγο για χαμηλά ποσοστά εμ-
βολιασμού στο προσωπικό.

Μετά και αυτήν την εξέλιξη, με απόφαση
του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, κα-
θίσταται υποχρεωτική η διεξαγωγή rapid
tests δύο φορές την εβδομάδα σε όλο το
προσωπικό -ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικη-
τικό, λοιπό- των Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ
που δεν έχει εμβολιαστεί κατά του κορο-
νοϊού.

Ν
έο ρεκόρ διασωληνωμένων, με
τα νοσοκομεία -ειδικά στην Ατ-
τική- να εξακολουθούν να δέ-
χονται ασφυκτική πίεση, σημει-

ώθηκε το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας.
Την ίδια στιγμή, το Λεκανοπέδιο εξακολου-
θεί να «φλέγεται», ενώ και χθες τα κρού-
σματα άγγιξαν τα 3.000 σε όλη τη χώρα.
Ωστόσο, παρατηρήθηκε μια μείωση σε σχέ-
ση με τις προηγούμενες μέρες.

Πιο συγκεκριμένα, νέα αρνητικά ρεκόρ
σε θανάτους (για φέτος) και ΜΕΘ (από την
αρχή της πανδημίας) ανακοινώθηκαν για το
τελευταίο 24ωρο από τον ΕΟΔΥ. Συγκεκρι-
μένα, 649 είναι οι ασθενείς που νοση-
λεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπεί-
ας, ενώ ο αριθμός των θανάτων που σημει-
ώθηκαν χθες είναι 64. Μειωμένα, πάντως,
είναι τα νέα κρούσματα, αφού εντοπίστη-
καν 2.785 νέες περιπτώσεις κορονοϊού στη
χώρα μας. Τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν
το τελευταίο 24ωρο είναι περίπου 52.000. 

Για ακόμα μία μέρα, η Αττική κατέγραψε
μακράν τα περισσότερα κρούσματα, με
1.281. Στην πρώτη θέση της κατανομής των
κρουσμάτων στο Λεκανοπέδιο βρέθηκε ο
Κεντρικός Τομέας Αθηνών, ο οποίος κατα-
γράφει 317 μολύνσεις. Ακολουθεί ο Δυτι-
κός Τομέας Αθηνών με 206 μολύνσεις και
αμέσως μετά βρίσκεται ο Πειραιάς με 197
κρούσματα. Επιπλέον, 179 κρούσματα «δί-
νει» η Ανατολική Αττική. Βόρειος Τομέας
Αθηνών και Νότιος Τομέας Αθηνών κατα-
γράφουν 151 και 146 κρούσματα αντίστοιχα.
Τέλος, σε Δυτική Αττική και νησιά του Αρ-
γοσαρωνικού σημειώθηκαν 71 και 14 κρού-
σματα αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτά τα δεδο-
μένα η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων

που συνεδρίασε χθες, προκειμένου να
αποφασίσουν ποιες θα είναι οι εισηγήσεις
τους για το επόμενο διάστημα σε σχέση με
τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν το επό-
μενο διάστημα, ήταν μαραθώνια. Είναι χα-
ρακτηριστικό το ότι η καθιερωμένη ενημέ-
ρωση από το υπουργείο Υγείας πραγματο-
ποιήθηκε μία ώρα μετά, στις 7 μ.μ., αντί για
τις 6 μ.μ. 

Στο μεταξύ, προβληματισμός επικρατεί
στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας σχετικά
με την ανταπόκριση των ιδιωτών ιατρών να
συμμετέχουν στη μάχη με την πανδημία.
Χθες έληξε η προθεσμία που έδωσε ο Βα-
σίλης Κικίλιας την περασμένη Τετάρτη, ζη-
τώντας στήριξη των ιδιωτών ιατρών στο
ΕΣΥ. Ο υπουργός Υγείας είχε ζητήσει 200
γιατρούς, ωστόσο ο αριθμός είναι πολύ μι-
κρότερος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μόλις 50 ιδιώτες
γιατροί, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών, ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του
υπουργείου Υγείας να συνδράμουν το Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας στη μάχη την οποία δίνει
κατά της πανδημίας. 

Αυτήν την εβδομάδα συμπληρώ-
θηκε ένας χρόνος από τις εικόνες
φρίκης που εκτυλίχθηκαν στο πο-
λύπαθο Μπέργκαμο, στα βόρεια
της Ιταλίας. Οι σκηνές που θύμι-
ζαν εμπόλεμη ζώνη έχουν μείνει
βαθιά χαραγμένες σε όλο τον κό-
σμο. Στις 18 Μαρτίου 2020 έκανε
για πρώτη φορά την εμφάνισή του
τεράστιο κομβόι από στρατιωτικά
οχήματα που μετέφεραν δεκάδες
νεκρούς από την πανδημία. Τα θύ-
ματα από το πρώτο κύμα κορονοϊ-
ού που σφυροκόπησε πιο πολύ
από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης
την Ιταλία -και ειδικότερα τον
Βορρά- ήταν τόσα, ώστε δεν
έφταναν πια τα νεκροταφεία… Το
Μπέργκαμο είχε μετατραπεί σε
μια πόλη-φάντασμα, όπου μετα-
φέρονταν πτώματα και ακούγον-
ταν δραματικές σειρήνες από
ασθενοφόρα. Αρχικά, στρατιωτι-
κά φορτηγά μετέφεραν 70 πτώμα-
τα από το Μπέργκαμο προς άλλες
περιοχές, ενώ άλλες σοροί θά-
φτηκαν χωρίς τα απαραίτητα. Η
συντριπτική πλειονότητα των κα-
τοίκων του Μπέργκαμο διαπιστώ-
θηκε πως έχασε την περίοδο της
πρώτης πανδημίας συγγενή, φίλο
ή γνωστό. Μόνο τον Μάρτιο του
2020, 670 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους στο Μπέργκαμο, μια πό-
λη 120.000 κατοίκων.

Ένας χρόνος 
από το δράμα 
του Μπέργκαμο 

Νέα αρνητικά ρεκόρ σε 
θανάτους και ΜΕΘ 
ανακοινώθηκαν για 
το τελευταίο 24ωρο 
από τον ΕΟΔΥ

Γράφει η
Εύη Πανταζοπούλου

«Βράζει» η Αττική
- Ασφυξία 
στα νοσοκομεία 



Σ
ε κατάσταση σοκ βρίσκεται όλη η Κρήτη από
τον χαμό του Ζαχαρία, του δίχρονου αγοριού
που βρέθηκε από τους οικείους του μέσα σε
βαρέλι, στο χωριό Λιγόρτυνο του Δήμου Αρ-

χανών - Αστερουσίων. Έδωσε γενναία μάχη προκει-
μένου να κρατηθεί στη ζωή, αλλά τελικά άφησε την
τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Παρασκευής,
στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. 

Σκηνές από αρχαία τραγωδία εκτυλίχθηκαν χθες το
μεσημέρι στην κηδεία του μικρού Ζαχαρία, όπου βρέ-
θηκε όλο το χωριό, χωρίς κανείς να μπορεί να πιστέ-
ψει τι συνέβη. Λίγες ώρες πριν από το τελευταίο «αν-
τίο», η οικογένεια βάφτισε τη μικρή αδερφή του Ζα-

χαρία, η οποία μετρά μόλις λίγους μήνες ζωής… Τρα-
γικές φιγούρες στην κηδεία ήταν οι γονείς καθώς και
οι γιαγιάδες με τους παππούδες του μικρού αγοριού.
Οι καρδιές όλων ράγισαν με το μοιρολόι της γιαγιάς
του δίχρονου. 

Σύμφωνα με το cretapost, στις 12 το μεσημέρι οι
δρόμοι από τους οποίους θα περνούσε η νεκροφόρα
στρώθηκαν με λουλούδια. Υπενθυμίζεται πως ο μι-
κρός μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τετάρτης χωρίς
τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, όπου
έπειτα από δυόμισι ώρες προσπαθειών κατέγραψε
καρδιακό παλμό. Στη συνέχεια διασωληνώθηκε και
μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ. Εκεί, οι
γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη, προκειμένου να κρα-
τήσουν το παιδί στη ζωή. Ωστόσο, το βράδυ της Πέμ-
πτης εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν
πως «παρά την πολλαπλή υποστήριξη με όλα τα μέσα,
η ανταπόκριση του ασθενούς είναι φτωχή». Λίγες
ώρες αργότερα, ο μικρός Ζαχαρίας άφησε την τελευ-
ταία του πνοή. Οι χαροκαμένοι γονείς, λίγες ώρες
προτού αποχαιρετήσουν το παιδί τους, αποφάσισαν
να βαφτίσουν τη μικρή του αδερφή, τη Νεκταρία, που
ήρθε στον κόσμο πριν από λίγους μήνες, θέλοντας να
τηρήσουν την τοπική παράδοση η οποία θέλει τις οι-
κογένειες να μην έχουν αβάπτιστα μέλη πριν να φύγει
για τη ζωή κάποιο άλλο.

Τη δική της μάχη δίνει μια 15χρονη από
την Κρήτη, η οποία βρίσκεται στην Ουάσιγ-
κτον προκειμένου να υποβληθεί σε ένα σο-
βαρό χειρουργείο. Γεννήθηκε με το σπάνιο
σύνδρομο VACTERL, που αφορά σε συγγε-
νείς ανωμαλίες με καρδιολογικές, νεφρι-
κές, ανατομικές και άλλες επιβαρύνσεις. Η
Ζωή μετέβη με τη μητέρα του στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, προκειμένου να υποβληθεί
σε ένα χειρουργείο που θα της άλλαζε τη
ζωή. Ωστόσο, το ένα χειρουργείο έγιναν
τρία και εκείνη παραμένει από τον Οκτώ-
βριο στο «Children’s National Hospital».
Έχει υποβληθεί με επιτυχία σε δύο χει-
ρουργεία και της απομένει το τελευταίο.
Όμως, για να γίνει, θα πρέπει η οικογένεια
να καταθέσει το ποσό που αντιστοιχεί στη
συμμετοχή της, το οποίο ανέρχεται σε περί-
που 20.000 ευρώ μέχρι στιγμής. Η οικογέ-
νεια δεν μπορεί να ανταποκριθεί, καθώς
ήδη έχουν προηγηθεί άλλα χειρουργεία, με

μεγάλο κόστος. Για τον λόγο αυτόν, μέσω
του εθελοντικού σωματείου «Παιδική Χα-
ρά», οι γονείς απευθύνουν έκκληση σε
όποιον μπορεί να βοηθήσει, προχωρώντας
στην κατάθεση ενός συμβολικού -έστω-
ποσού στον λογαριασμό που έχει ανοιχτεί
για τον σκοπό αυτόν: Αlpha Bank:
GR9401407010701002002029468.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να τοπο-
θετηθεί αριστερόστροφος φωτεινός σηματοδότης στο σημείο όπου σημει-
ώθηκε το τροχαίο, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 23χρο-
νος Ιάσονας. Η Διεύθυνση της Τροχαίας έχει ήδη αποστείλει έγγραφο
στην Περιφέρεια Αττικής, με το οποίο προτείνει την τοποθέτηση φαναριού
στην αριστερή στροφή της Βασιλίσσης Σοφίας, με κατεύθυνση εντός του
μεγάρου της Βουλής. Ο πρόεδρος του Σώματος, Κώστας Τασούλας, ανέ-
φερε σε δημοσιογράφους ότι είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τέτοιου εί-
δους θετική εισήγηση, γεγονός το οποίο οδήγησε τη Βουλή στην απόφαση
να απαγορεύσει, μέχρις ότου ρυθμιστεί το ζήτημα, την είσοδο των οχημά-
των από το συγκεκριμένο σημείο μετά το τροχαίο-σοκ. Την ίδια στιγμή,
πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρόεδρος της Βουλής έχει διατάξει
Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες σε
όσους διέρρευσαν το βίντεο του τροχαίου έξω από την είσοδο της Βουλής.
Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, το βίντεο που είδε το φως της δη-
μοσιότητας αποτελεί βιντεοσκόπηση από οθόνη του κλειστού κυκλώμα-
τος του Κοινοβουλίου, κάτι που δείχνει στους αρμόδιους παράγοντες της
Βουλής ότι η καταγραφή και η διαρροή του υλικού έγιναν από στέλεχος
της Βουλής ή της φρουράς του Κοινοβουλίου.

Βουλή: Μπαίνει φανάρι 
στο σημείο του δυστυχήματος

Ράγισαν και οι πέτρες
για τον μικρό Ζαχαρία

Αγώνα για τη ζωή της δίνει 15χρονη
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Ο
που φύγει φύγει, ακόμα και με
μειωμένη σύνταξη, χιλιάδες εκ-
παιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας, καθώς οι

αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν κα-
τατεθεί φέτος είναι περισσότερες από κά-
θε άλλη χρονιά την τελευταία δεκαετία.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πέρυ-
σι αιτήθηκαν να αποχωρήσουν 1.231 δά-
σκαλοι, ενώ φέτος ο αντίστοιχος αριθμός
είναι 3.708, δηλαδή τριπλάσιος, προκα-
λώντας έντονη ανησυχία για τα διδακτικά
κενά που θα καταγραφούν το επόμενο
σχολικό έτος. Ανάλογη είναι η εικόνα και
όσον αφορά στις αιτήσεις συνταξιοδότη-
σης καθηγητών και πλέον εκτιμάται ότι ο
αριθμός των διδασκόντων που θα αποχω-
ρήσει από τις σχολικές αίθουσες θα ξεπε-
ράσει τις 6.000. 

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και
η υποχρεωτικότητα πλέον σε όλους τους
δήμους τής δίχρονης προσχολικής αγω-
γής, γεγονός που θα οδηγήσει στη σύστα-
ση επιπλέον οργανικών θέσεων σε περί-
που 15 δήμους, αυξάνοντας ακόμα περισ-
σότερο τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπι-
κό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Όπως
εξηγεί στην «Political» ο αντιπρόεδρος της
ΔΟΕ Γιώργος Τρούλης, οι λόγοι που οδή-
γησαν στην έκρηξη των αιτήσεων συντα-

ξιοδότησης είναι πολλοί: «Φέτος, με νομο-
θετική ρύθμιση, οι αιτήσεις συνταξιοδότη-
σης κατατέθηκαν δύο μήνες νωρίτερα και
πολλοί συνάδελφοι δεν ήταν προετοιμα-
σμένοι. Όσοι βρίσκονται στα όρια της συν-
ταξιοδότησης υπέβαλαν αίτηση αποχώρη-
σης προκειμένου να μη χάσουν την προθε-
σμία, που έληξε στις 10 Μαρτίου, και θα
εξετάσουν πλέον αν τους συμφέρει να φύ-
γουν, καθώς μέχρι τις 10 Απριλίου μπο-
ρούν να προχωρήσουν σε ανάκληση». 

Σύμφωνα με τον κ. Τρούλη, η πανδημία
του κορονοϊού έχει λειτουργήσει επιβα-
ρυντικά, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς
μεγαλύτερης ηλικίας, όπως επίσης και οι
συνεχόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις που
τους επιβαρύνουν οικονομικά, ασφαλιστι-
κά και εργασιακά. «Σε σχέση με πέρυσι
αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών ανά
τμήμα, νομοθετήθηκε η διαδικασία της
αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, στην
οποία οι ομοσπονδίες έχουν αντιταχθεί
απαντώντας με αποχή - απεργία και επί-
κειται νομοθετική ρύθμιση για την ατομική
αξιολόγηση. Εδώ και 1,5 χρόνο προωθούν-
ται συνεχώς νομοθετικές ρυθμίσεις που
επιβαρύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία
και ωθούν έναν διδάσκοντα να αποχωρή-
σει έστω και με μειωμένη σύνταξη», ση-
μειώνει ο αντιπρόεδρος της ΔΟΕ. 

Όσον αφορά στις εκτιμήσεις για τις ελλεί-
ψεις την επόμενη σχολική χρονιά, αυτές εί-
ναι μάλλον δυσοίωνες, καθώς έπειτα από 15
χρόνια αδιοριστίας έχει συσσωρευτεί μεγά-
λος αριθμός κενών οργανικών θέσεων.
«Φέτος προσελήφθησαν 50.000 αναπλη-
ρωτές για να καλύψουν τα κενά, άρα οι
5.250 διορισμοί που έχουν εξαγγελθεί για
την επόμενη χρονιά είναι “σταγόνα στον
ωκεανό”. Είναι ενδεικτικό ότι το 1/4 των εκ-
παιδευτικών είναι αναπληρωτές. Σκεφτείτε
ότι από τη Θεσσαλία και κάτω, καθώς και
στα νησιά υπάρχουν ολόκληρες περιοχές
όπου δεν υπάρχει ούτε ένας εκπαιδευτικός
με οργανική θέση. Είναι όλοι αναπληρωτές.
Για την ομοσπονδία ένας ικανός αριθμός
διορισμών για να καλυφθούν επαρκώς οι
ανάγκες σε οργανικές θέσεις είναι οι
10.000», καταλήγει ο κ. Τρούλης.

Εύη Πανταζοπούλου

Παράταση εγγραφών
σε νηπιαγωγεία 
και δημοτικά

Έως τις 31 Μαρτίου παρατείνεται η διαδι-
κασία εγγραφής των μαθητών σε δημόσια
νηπιαγωγεία και δημοτικά και με σχετική
εγκύκλιο το υπουργείο καλεί τους διευθυν-
τές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημε-
ρώσουν τις σχολικές μονάδες της αρμοδιό-
τητάς τους. Οι εγγραφές των νηπίων πραγ-
ματοποιούνται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
www.proti-eggrafi.services.gov.gr και
πλέον η φοίτηση στο προνήπιο είναι υπο-
χρεωτική σε όλους τους δήμους. Σε περί-
πτωση που ο αριθμός αιτήσεων ξεπεράσει
τον αριθμό των νηπίων που μπορεί να δεχτεί
ένα νηπιαγωγείο, ο διευθυντής της οικείας
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
αποφασίζει είτε για τη λειτουργία περισσο-
τέρων τμημάτων είτε για την κατανομή των
μαθητών σε όμορα νηπιαγωγεία. Παράταση
έλαβε έως τις 30 Μαρτίου και η προθεσμία
για την υποβολή της αίτησης - δήλωσης
συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις
για τους απόφοιτους παλαιότερων ετών λό-
γω των σεισμών αλλά και της πανδημίας του
κορονοϊού. Το ίδιο διάστημα οι υποψήφιοι
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που έχουν ήδη υποβάλει αί-
τηση - δήλωση δύνανται να τη συμπληρώ-
σουν είτε επιλέγοντας να προσθέσουν ειδι-
κά μαθήματα στα οποία θα διαγωνιστούν
στις πανελλαδικές εξετάσεις είτε δηλώνον-
τας την προτίμηση για τα ΤΕΦΑΑ, τις στρα-
τιωτικές και τις αστυνομικές σχολές κ.λπ. 

Σε διαβούλευση 
το νομοσχέδιο 
για τη συνεπιμέλεια

Τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση το
πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, το οποίο επιφέρει ση-
μαντικές αλλαγές στο οικογενειακό Δίκαιο.
Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν, μεταξύ άλ-
λων, τόσο στον ελάχιστο χρόνο που θα περ-
νάει το παιδί με τον γονέα που δεν ασκεί την
επιμέλεια μετά το διαζύγιο όσο και στο ειδι-
κό point system αφαίρεσης της επιμέλειας.
Το εν λόγω σχέδιο νόμου του υπουργείου
Δικαιοσύνης, που φέρει τον τίτλο «Μεταρ-
ρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέ-
ων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογε-
νειακού δικαίου», έχει ως βασικό γνώμονα
το πραγματικό συμφέρον του παιδιού. 

Καθιερώνονται αντικειμενικά κριτήρια
κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, τα
οποία λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη
από το δικαστήριο στη ρύθμιση των ζητη-
μάτων γονικής μέριμνας και επιμέλειας
των τέκνων, όπως η αδικαιολόγητη μη κα-
ταβολή της διατροφής κ.λπ.

Μαζική φυγή καθηγητών 
λόγω συνταξιοδότησης

Πέρυσι αιτήθηκαν να 
αποχωρήσουν 1.231 
δάσκαλοι, ενώ φέτος 
ο αντίστοιχος αριθμός είναι
3.708, δηλαδή τριπλάσιος



ΚΕΡΚΥΡΑ

Νέα περιπέτεια με τη μεταφορά 
απορριμμάτων στην Κοζάνη

Ο ΔΙΑΔΥΜΑ της Κοζάνης δεν υπογράφει τη νέα προγραμμα-
τική σύμβαση με τον νέο περιφερειακό ΦοΔΣΑ, γιατί ο υπό
κατάργηση ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας χρωστάει περίπου 400.000 ευ-
ρώ από πέρυσι. Η δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπη
Υδραίου υποστηρίζει πως ο δήμος της είναι συνεπής και δεν
μπορεί να «επωμιστεί τα χρωστούμενα των Δήμων Βορρά και
Νότου προς τον ΣΥΔΙΣΑ», που φτάνουν το 1 εκατ. ευρώ. Από
την πλευρά τους, οι δήμοι Βορρά και Νότου ισχυρίζονται ότι ο
ΣΥΔΙΣΑ με πρόεδρο τη δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας είχε
χρήματα να πληρώσει και πως οι οφειλές τους είναι σε εξέλι-
ξη, αλλά υπάρχουν εκκρεμότητες, που πρέπει να κλείσουν.

Η πορεία των ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ, στα Ιόνια Νησιά, η
διαχείριση απορριμμάτων και ο εξοπλισμός των δήμων της
περιφέρειας κυριάρχησαν στη διαδικτυακή συζήτηση που

είχε η περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου με
τους δημάρχους. Η περιφερειάρχης επισήμανε τους κινδύ-
νους που ελλοχεύουν για απένταξη έργων στον τομέα απο-
βλήτων και προμήθειας εξοπλισμού, σε περίπτωση που δεν

δρομολογηθούν άμεσα ενέργειες από την πλευρά των δημάρ-
χων. Από τη δική τους πλευρά, οι 11 δήμαρχοι της περιφέρει-
ας ανέπτυξαν το πλάνο δράσεών τους, αναφέρθηκαν στις δυ-

σκολίες που αντιμετωπίζουν και ζήτησαν τη συμπαράσταση
της περιφέρειας σε ζητήματα τεχνικής φύσεως.

Θετική ήταν η πρωτόδικη απόφαση για
147 εργαζομένους του Δήμου Πατρέων.
Το Πρωτοδικείο Αθηνών διέταξε να επι-
στρέψουν στην εργασία τους, μέχρι την
εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που
έχουν καταθέσει στις 12 Μαΐου 2021.
Υπενθυμίζεται ότι οι εν λόγω εργαζόμε-
νοι αιτούνται τη μετατροπή των συμβά-
σεών τους από ορισμένου σε αορίστου
χρόνου, καθώς καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες του Δήμου Πατρών.
Υπέρ της απόφασης συνέβαλε και η ομό-
φωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, η οποία επιβεβαιώνει την υπερα-
σπιστική γραμμή των εργαζομένων.

! ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Δικαστική δικαίωση 
για 147 εργαζομένους

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαδικτυακό σεμινάριο για 
την κατάθλιψη εν μέσω Covid-19
Δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο οργανώνει ο Δήμος Καβάλας
για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση με θέμα «Κατάθλιψη εν
μέσω Covid-19: Ζώντας με την κατάθλιψη - μορφές θεραπεί-
ας». Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από το ΚΕΠ Υγείας του
Δήμου Καβάλας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων και την ψυχολόγο Σμαράγδα Χρηστάκη,
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.
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Ταχείς ρυθμούς ζήτησε η περιφερειάρχης
από τους 11 δημάρχους

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ζητά αναστολή ανάρτησης 
των δασικών χαρτών

Ψήφισμα, κατά των αναρτηθέντων χαρτών, επέδωσε
στον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη η Παγ-
κρήτια Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά των Δασικών
Χαρτών. Το ψήφισμα επισημαίνει πως «καμία αποδοχή,
ανοχή ή συναίνεση στη διαδικασία κύρωσης των δασικών
χαρτών δεν θα υπάρξει, αν η Πολιτεία δεν διασφαλίσει τις
ιδιοκτησίες των Κρητικών». Επιπλέον, ζητούν τη στήριξη
του περιφερειάρχη, για «να υπάρξει άμεση απόσυρση
των δασικών χαρτών». Ο περιφερειάρχης δηλώνει ότι
«αποδέχεται τα αιτήματα των παραγωγών, των αγροτών
και των πολιτών του νησιού».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρεις προγραμματικές 
συμβάσεις με Δήμο Κορινθίων

Τρεις προγραμματικές συμβάσεις για έργα στις πυ-
ρόπληκτες περιοχές του Δήμου Κορινθίων υπέγραψε
ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας
στα Αθίκια με τον δήμαρχο Βασίλη Νανόπουλο. Οι δύο
συμβάσεις αφορούν σε έργα δημοτικής οδοποιίας και
η τρίτη σε αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές του Δή-
μου Κορινθίων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του
περσινού καλοκαιριού.
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Η
νέα στρατηγική για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας φαίνεται ότι θα
είναι τα μαζικά τεστ για τον εντοπι-

σμό των κρουσμάτων και την ανακοπή της
εξάπλωσης του ιού. Και σε αυτήν τη «μάχη»
η Περιφέρεια Αττικής έχει μπει με μεγάλη
θέρμη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζε-
ται η διενέργεια rapid tests σε όλη την Αττι-
κή από τα κλιμάκια ιατρών και νοσηλευτών
της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, στο
πλαίσιο της Δράσης Ιπποκράτης. Εκατον-
τάδες έλεγχοι έγιναν το τελευταίο διήμερο
σε Γλυφάδα, Καλλιθέα, Ζωγράφου, Πει-
ραιά, Μαρούσι, Γέρακα και Ανατολική Αττι-
κή. Επισημαίνεται πως τα θετικά περιστατι-
κά που ανιχνεύονται επανεξετάζονται άμε-
σα και με μοριακή τεχνική. Στο πλαίσιο της

Δράσης υπάρχει συνεχής συνεργασία με
τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας,
στον οποίο παρέχεται ενημέρωση για τα
αποτελέσματα των δειγματοληψιών. Όπως
επισημαίνει ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης, οι έλεγχοι δίνουν έμ-
φαση σε περιοχές που επιδημιολογικά βρί-
σκονται στο «κόκκινο» αλλά και σε ευπα-
θείς ομάδες πολιτών, ενώ τονίζει: «Δυνα-
μώνουμε την πρόληψη, ισχυροποιούμε το
δίχτυ προστασίας των πολιτών, στοχευμένα
και μεθοδικά. Διανύουμε μια δύσκολη πε-
ρίοδο και απαιτείται απ’ όλους μας υψηλό
αίσθημα ατομικής ευθύνης, μέχρι να βγού-
με νικητές από αυτήν την περιπέτεια, που
πιστεύω ότι θα είναι σύντομα. Ενωμένοι και
με αλληλεγγύη θα τα καταφέρουμε».

Δημοτική συγκοινωνία με… ρεζερβέ 
Μια πρωτοπορία θα δοκιμάσει ο

δήμαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντη-
νιακός στη δημοτική συγκοινωνία που
εγκαινίασε πριν από λόγο καιρό. Πρό-
κειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα
δημοτικής λεωφορειακής γραμμής
με προκράτηση θέσης (!) και αναμένε-
ται να ξεκινήσει σε λίγες ημέρες στον
Δήμο Χαϊδαρίου. Το Χαϊδάρι είναι ο
πρώτος δήμος στη χώρα που θα υλο-
ποιήσει, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ,
το πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο οι κάτοικοι θα κάνουν κράτηση θέσης σε άμεσο χρόνο, μέσω
της εφαρμογής από κινητό τηλέφωνο. Παράλληλα, οι πολίτες που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι
με την τεχνολογία θα μπορούν να το κάνουν και τηλεφωνικά από την προηγούμενη ημέρα - μια
υπηρεσία που σίγουρα θα αντιγράψουν κι άλλοι… 

Αισιοδοξία
για ανάπτυξη 

Την αισιοδοξία ότι θα χρηματοδοτη-
θούν έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων εξέφρασε ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου,
ο οποίος συμμετείχε στη διαδικτυα-
κή τελετή υπογραφής της συμφω-
νίας. Όπως προκύπτει από τη συμ-
φωνία, η ΕΤΕ θα χρηματοδοτήσει με
875 εκατ. ευρώ την υλοποίηση του
προγράμματος ενεργειακής απόδο-
σης «Ηλέκτρα», καθώς και την ανα-
βάθμιση δημοσίων κτιρίων και του
προγράμματος Βιώσιμων Αστικών
Επενδύσεων, μέσω του «Αντώνης
Τρίτσης». Όπως επισήμανε ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ, τα χρήματα αυτά
θα συμβάλουν για να αμβλυνθούν οι
διαφορές σε τοπικό επίπεδο και να
αλλάξουν τη φυσιογνωμία ολόκλη-
ρης της χώρας. Και τόνισε: «Η συμ-
φωνία αυτή είναι η ευκαιρία για έρ-
γα που θα δώσουν προστιθέμενη
αξία στα χρήματα της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, αφήνοντας
ένα θετικό αποτύπωμα στις τοπικές
κοινωνίες».

Θα πέσει άσφαλτος
σε όλη την Αθήνα    

Το μεγαλύτερο έργο ασφαλτι-
κών παρεμβάσεων που έχει δη-
μοπρατηθεί ποτέ έχει ξεκινήσει
και στις επτά Δημοτικές Κοινότη-
τες της Αθήνας. Πρόκειται για
ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού
42 εκατ. ευρώ που θα αλλάξει την
εικόνα των δρόμων της πόλης και
θα τους κάνει σύγχρονους και
ασφαλείς. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία που δίνει ο δήμος, περισσό-
τεροι από 1.050 δρόμοι και παρά-
δρομοι ασφαλτοστρώνονται, κα-
λύπτοντας 450 χιλιόμετρα από τα
περίπου 1.000 χιλιόμετρα του
οδικού δικτύου της Αθήνας. Πρό-
κειται για την ενεργοποίηση ενός
προγράμματος ευρύτατης κλίμα-
κας, που, όπως επισημαίνει ο δή-
μαρχος Αθηναίων Κώστας Μπα-
κογιάννης, «έρχεται για να δώσει
τέλος σε μια εικόνα που αδικού-
σε μέχρι σήμερα την Αθήνα» και
προστίθεται στις ασφαλτοστρώ-
σεις 160 χιλιομέτρων οι οποίες
ήδη έχουν ολοκληρωθεί από
προηγούμενη εργολαβία.

Ποιος δήμαρχος νησιωτικού
δήμου που είναι στην Περι-
φέρεια Αττικής ζητά να αλλά-
ξουν τα όρια που ορίζουν τους
«μικρούς δήμους»; Βλέπετε,
«χάνει» για λίγο το πληθυ-
σμιακό όριο που υπάρχει και,
κατά συνέπεια, όλες τις
«ευεργετικές ρυθμίσεις» και
τώρα, με αφορμή την αλλαγή
του εκλογικού νόμου, προ-
σπαθεί να αδράξει την ευκαι-
ρία… Πάντως, δεν φαίνεται
να έχει και πολλές πιθανότη-
τες, όχι γιατί δεν τον ακούν
στην κυβέρνηση, αλλά γιατί
τον «λοξοκοιτάνε» οι συνά-
δελφοί του… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Θέλουν εκλογή 
χωρίς σταυρό 
Εξακολουθούν να πιέζουν πολ-
λοί δήμαρχοι, με αρκετούς «γα-
λάζιους» να πρωτοστατούν, την
ηγεσία του υπουργείου Εσωτερι-
κών να επαναφέρει στον νόμο για
την αλλαγή του εκλογικού νόμου
της Αυτοδιοίκησης τη διάταξη
που προέβλεπε την εκλογή των
πρώην δημάρχων χωρίς να χρει-
άζονται σταυρό. Θυμίζουμε ότι η
εν λόγω πρόβλεψη υπήρχε στην
πρόταση που είχε δοθεί στην ΚΕ-
ΔΕ, αλλά είχε εξαφανιστεί όταν
το σχέδιο βγήκε στη διαβούλευ-
ση. Στο πλαίσιο της διαβούλευ-
σης, ήταν πολλοί αυτοί που επα-
νάφεραν σθεναρά την πρόταση,
ενώ οι πληροφορίες μας λένε ότι
γίνονται και πολλές και δυναμι-
κές παρεμβάσεις προς τους
υπουργούς αλλά και το περιβάλ-
λον του πρωθυπουργού, προκει-
μένου να πετύχουν τον σκοπό
τους. Ίσως για κάποιους να είναι
θέμα πολιτικής επιβίωσης… 

Γ. Πατούλης: «Δυναμώνουμε την
πρόληψη στοχευμένα και μεθοδικά»
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Τα έχουν σπάσει… 
Μια σκληρή συνδικαλιστική αντιπαράθεση
έχει ξεσπάσει εδώ και καιρό στον Δήμο Αλί-
μου, η οποία φαίνεται ότι φτάνει σε φάση κο-
ρύφωσης, καθώς πλέον έχουν και παρέμβα-
ση της ΑΔΕΔΥ... Αρχικά είχε προσπαθήσει η
ΠΟΕ-ΟΤΑ να κατευνάσει την αντιπαράθεση
των εργαζομένων που έχει φτάσει μέχρι τα
δικαστήρια, με προσφυγές και μηνύσεις να
πηγαινοέρχονται, αλλά φαίνεται ότι απέτυχε,
κι έτσι τώρα ανέλαβε η ΑΔΕΔΥ να τους συ-
στήσει να επιλύσουν τις όποιες διαφορές
τους στα συλλογικά όργανα. Βέβαια, κάπου
εκεί οι συνδικαλιστές βάζουν στο κάδρο και
τον δήμαρχο Ανδρέα Κονδύλη, για τον οποίο
υπονοούν ότι «ευνοεί» την αντιπαράθεση,
προκειμένου να έχει ελευθερία κινήσεων σε
σχέση με προαγωγές και μετατάξεις. 

Εκτός θέματος  o Σγουρός
Σε λάθος όργανο απεύθυνε τις καταγγελίες του ο πρώην περι-
φερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, με αποτέλεσμα να γί-
νουν αντικείμενο… «μη απάντησης» από την Περιφερειακή
Αρχή. Πριν από την πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, ο κ. Σγουρός είχε εκδώσει μα ανακοίνωση-καταγ-
γελία για κάποιες απευθείας αναθέσεις από τη διοίκηση του
ΕΔΣΝΑ και ζήτησε μετ’ επιτάσεως από τον περιφερειάρχη
Γιώργο Πατούλη να του δώσει απαντήσεις… Το μόνο που έλαβε
τελικά ήταν η παρατήρηση ότι ζητά απαντήσεις από λάθος Όρ-
γανο και θα πρέπει να απευθυνθεί στη Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ,
αλλά και την παρατήρηση ότι «απαντάμε με έργο ουσίας στη μι-
ζέρια του κ. Σγουρού». Πάντως, για την ουσία των καταγγελιών
που ήταν συνέχεια παλιότερης καταγγελίας του κ. Σγουρού, η
Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής επισημαίνει ότι κρίνει απο-
λύτως επαρκείς και τεκμηριωμένες τις απαντήσεις που δόθη-
καν ήδη από τον Σύνδεσμο. 

Σε σύγκρουση με την Εκκλησία 
Δεν είναι κάποια νέα είδηση η αντιπαράθεση που έχει ο
δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος με την Εκκλησία, άλλωστε είχε εναντιωθεί μέ-
χρι και στην εκλογή του Μητροπολίτη. Τώρα όμως η κόντρα
φαίνεται ότι παίρνει και νομικό χαρακτήρα, ενώ βγαίνουν
στο φως και κάποιοι από τους βασικούς λόγους της σύγ-
κρουσης… Βλέπετε, η Εκκλησία της Ελλάδος αποφάσισε
να κάνει πρόσκληση σε επίδοξους επενδυτές να καταθέ-
σουν προτάσεις για την αγορά ή τη μακροχρόνια μίσθωση
ακινήτων, κάποια εκ των οποίων βρίσκονται στα όρια του
δήμου. Ο δήμαρχος δηλώνει ότι είναι πιο έτοιμος από ποτέ,
νομικά, να υπερασπιστεί τις ελεύθερες και πράσινες κοι-
νόχρηστες εκτάσεις της πόλης, που προσδίδουν τη μοναδι-
κή φυσιογνωμία της περιοχής και ουσιαστικά προαναγγέλ-
λει την έναρξη νομικής σύγκρουσης με την Εκκλησία. 

Ρύθμιση-ανάσα 
Μια οικονομική ανάσα τόσο στους οφειλέ-
τες των δήμων όσο και στα ταμεία των ΟΤΑ
προσπαθεί να δώσει το υπουργείο Εσωτερι-
κών, με την απόφαση για
δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς
τους δήμους σε 100 δόσεις. Η ρύθμιση προ-
βλέπει την τμηματική καταβολή των «πάσης
φύσεως βεβαιωμένων, από τις 15 Φεβρουα-
ρίου 2020 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021,
οφειλών των πολιτών προς τους δήμους της
χώρας και τα νομικά τους πρόσωπα» και
αφορά τόσο επιχειρήσεις όσο και φυσικά
πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέ-
σεις που αποδεικνύουν ότι έχουν πληγεί
από την πανδημία. 

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις   
Δήμοι της δυτικής Αττικής, της δυτικής Αθήνας και του Πειραιά
μαζί με τους φορείς των πόλεων προχωρούν σε κλιμάκωση των κι-
νητοποιήσεών τους ενάντια στο σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής
για την κατασκευή νέων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων
στη Φυλή και στο Σχιστό. Την περασμένη Τετάρτη, οι Πειραιώτες
προχώρησαν σε προειδοποιητικό αποκλεισμό του ΣΜΑ στο Σχιστό,
με τη συμμετοχή δημοτικών συμβούλων από όλες τις παρατάξεις,
ενώ από τη δυτική Αθήνα ξεκίνησε αυτοκινητοπομπή προκειμέ-
νου να συναντηθούν όλοι μαζί και να ζητήσουν την αναθεώρηση
των σχεδίων. Πάγια θέση των δήμων της περιοχής είναι η αποκεν-
τρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων από το σύνολο των Περι-
φερειακών Ενοτήτων της Αττικής. Μία λύση που θεωρούν ότι θα
είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, θα βα-
σίζεται στις αρχές της εγγύτητας και της χωροταξικής δημοκρα-
τίας και θα σταματήσει την αδικία στην οποία υπόκεινται εδώ και
χρόνια οι πολίτες της περιοχής. 

Για ποιους δημάρχους

γειτονικών δήμων

της Αττικής, προς τα

βόρεια της Αθήνας,

έγινε πάρτι

«χλεύης» στις σελί-

δες κοινωνικής δι-

κτύωσης η ανακοίνωση ότι

συναντήθηκαν προκειμένου να συντονί-

σουν τις κοινές δράσεις τους; Σχεδόν όλες

οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης και των

δύο δήμων αντέδρασαν, προκαλώντας

τους δημάρχους να δείξουν πρώτα κάποια

«δράση» στον δήμο του ο καθένας και μετά

να κοιτάξουν και για τις κοινές… Βλέπετε,

και οι δύο δεν έχουν τη φήμη ότι είναι από

τους πολύ δραστήριους… 

Μια μαραθώνια και γεμάτη ένταση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ακολούθησε τα
γνωστά επεισόδια στη Νέα Σμύρνη αλλά τελικά… χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Οι τόνοι ήταν πο-
λύ υψηλοί, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τον δήμαρχο Σταύρο Τζουλάκη για την πρώτη
ανακοίνωση που έβγαλε και κρατούσε ίσες αποστάσεις από Αστυνομία και διαμαρτυρόμε-
νους για την αστυνομική βία και τον δήμαρχο να κατηγορεί τις, αριστερές κυρίως, παρατάξεις
για υποκίνηση της βίας στη συγκέντρωση που ακολούθησε. Τελικά όμως απόφαση δεν έλα-
βαν, καθώς καμία πρόταση δεν μπόρεσε να πλειοψηφήσει… Η πρόταση του ψηφίσματος του
κ. Τζουλάκη δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η πρόταση των παρατάξεων της ελάσσο-
νος αντιπολίτευσης δεν ψηφίστηκε από τη διοίκηση και την παράταξη του πρώην δημάρχου
Γιώργου Κουτελάκη και η πρόταση Κουτελάκη δεν ψηφίστηκε από τη διοίκηση και δύο δικούς
του συμβούλους, ένας απών δικαιολογημένα και μια… λευκό (!). Τελικά, πολλή φασαρία για
το τίποτα! 

Πολύς θόρυβος… κανένα αποτέλεσμα! Πού αποσκοπεί   
Μεγάλο θέμα έχει προκύψει στο Χαϊ-
δάρι με την υπόθεση του νέου Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που πέ-
ρασε πρόσφατα από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, παρά τις έντονες διαμαρτυ-
ρίες από τους εργαζόμενους και τις
αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης. Το
θέμα κορυφώθηκε από τη στιγμή που
η απόφαση επιστράφηκε προς βελ-
τίωση από την Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση, προκαλώντας έντονες επικρί-
σεις προς τον δήμαρχο Βαγγέλη Ντη-
νιακό. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υπο-
στηρίζουν ότι η Δημοτική Αρχή προ-
σπαθεί να φτιάξει έναν «μηχανισμό
ρουσφετιών», έτσι ώστε οι εργαζόμε-
νοι να μετατραπούν σε «υποχρεωμένο
σώμα ψηφοφόρων». Στην τηλε-συνε-
δρίαση που θα ξανασυζητηθεί το θέ-
μα, θα μάθουμε περισσότερα…

Σε ποιον δήμο, κοντά στο κέντρο της Αθήνας, ο δήμαρχος δέχεται ισχυρές πιέσεις να προχωρήσει σε
«εκκαθάριση» των στελεχών που δεν προέρχονται από το κόμμα που κυριαρχεί σε αυτήν; Οι πληροφο-
ρίες λένε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την αποπομπή ενός από αυτούς, ενώ σύντομα θα ακο-
λουθήσουν και οι υπόλοιποι… Πάντως, ο δήμαρχος προσπαθεί να αντισταθεί, γιατί δεν έχει ξεχάσει τη
βοήθεια που του πρόσφεραν για να επικρατήσει στον δικό του εσωκομματικό αντίπαλο. 



Μ
ια ογκώδης έκθεση 800 σελίδων, με νο-
μικές γνωμοδοτήσεις βάσει στοιχείων,
ήταν το αποτέλεσμα των εντατικών ερευ-
νών τις οποίες έκανε ο διάσημος Γερμα-

νός ποινικολόγος Μπιορν Γκέρκε, με θέμα τη σε-
ξουαλική κακοποίηση παιδιών στην Καθολική Αρχιε-
πισκοπή της Κολωνίας κατά το διάστημα 1975-2018. 

Στα 43 χρόνια, η έρευνα εντόπισε 202 άτομα που
προέβησαν σε πράξεις σεξουαλικής βίας σε 314 θύ-
ματα, στην πλειονότητά τους αγόρια κάτω των 14 ετών.
Ένα μεγάλο μέρος αυτών των αδικημάτων έγινε πριν
από το 1975. Ωστόσο, τα ανατριχιαστικά αποτελέσματα
ήλθαν στη δημοσιότητα μετά το 2010, όταν οι καταγγε-
λίες για παρόμοια περιστατικά -κυρίως από ιερωμέ-
νους- άρχισαν να γίνονται γνωστά.

Σύμφωνα με την έκθεση Γκέρκε, περίπου το 70%
των αδικημάτων έγινε από ιερωμένους, ενώ τα υπό-
λοιπα από λαϊκούς. Ωστόσο, φαίνεται ότι η επιχείρηση
συγκάλυψης αφορούσε μόνο στους πρώτους, καθώς
η έρευνα τεκμηριώνει παράβαση καθήκοντος τουλά-
χιστον σε 78 περιπτώσεις, στην οποία ενέχονται οκτώ
στελέχη της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, από τα οποία
τα δύο ήταν πρώην Αρχιεπίσκοποι Κολωνίας και ο
σημερινός Αρχιεπίσκοπος Αμβούργου, Στέφαν Χέσε,
όταν ήταν γενικός βικάριος στην Κολωνία. Η γνωμο-
δότηση του ποινικολόγου καταλογίζει στους παραπά-

νω ότι συγκάλυψαν τα σκάνδαλα και πως δεν προστά-
τευσαν τα θύματα.

Την εντολή να ξεκινήσει αυτή η έρευνα έδωσε ο ση-
μερινός Αρχιεπίσκοπος Κολωνίας, καρδινάλιος Ράι-
νερ Μαρία Βόλκι, ο οποίος, κατά την παραλαβή της
έκθεσης Γκέρκε, καυτηρίασε δημόσια τη στάση όσων
προκατόχων του συγκάλυψαν τέτοιες απεχθείς πρά-
ξεις, ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσε την άμεση παύση
των καθηκόντων δύο ανώτερων κληρικών, με την κα-
τηγορία της εμπλοκής τους στις επιχειρήσεις απο-
σιώπησης των εγκλημάτων σεξουαλικής βίας εναν-
τίον ανηλίκων. Ο καρδινάλιος Βόλκι μίλησε για «ένα
πρώτο βήμα», αναφερόμενος στις παύσεις κληρικών,
και πρόσθεσε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα εξε-
τάσει κατά πόσο θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και για
άλλα άτομα. Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποι-
ηθούν αλλαγές στην οργανωτική δομή της Εκκλη-
σίας, που θα καθιστούν αδύνατη τη συγκάλυψη παρό-
μοιων φαινομένων.

Τον μάτιασε ο Πούτιν
Μετά… τις ευχές του Πούτιν να προσέχει την υγεία του, ο 78χρονος πρό-

εδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σκόνταψε, ενώ ανέβαινε τη σκάλα του προ-
εδρικού αεροσκάφους Air Force One. Ο πλανητάρχης ετοιμαζόταν να πε-
τάξει για την Τζόρτζια. Ο Μπάιντεν σκόνταψε και, στην προσπάθειά του να
σηκωθεί, παραπάτησε άλλες δύο φορές, μέχρι να σταθεί ξανά όρθιος.
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ΚΑΘΟΛΙΚH ΕΚΚΛΗΣIΑ - ΓΕΡΜΑΝIΑ

Καρατομήσεις για
συγκάλυψη κληρικών
που βίαζαν παιδιά

Κ

Η επίθεση Μπάιντεν στον Πούτιν στέλνει
τη Ρωσία… στην αγκαλιά της Κίνας

Η σφοδρή επίθεση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν εναντίον του Ρώσου ομολόγου του
Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «φονιά», είχε άμεσες γεωπολιτικές συνέ-

πειες. Σε τηλεφωνική τους συνομιλία, οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας, Πούτιν και Τζινπίνγκ,
διαπίστωσαν ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν αντέξει στον χρόνο, αναδείχθηκαν πρωταγωνί-

στριες στη διεθνή συνεργασία κατά της πανδημίας, προώθησαν από κοινού τον «νέο δρόμο του μετα-
ξιού» και γιόρτασαν μαζί τα 75 χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Τζινπίνγκ, μάλιστα,

πρόσθεσε ότι οι διμερείς σχέσεις δεν θα επηρεα-
στούν από τρίτους ή από αλλαγές στη διεθνή σκηνή.
Ο Πούτιν απάντησε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να ενώ-

σει δυνάμεις με την Κίνα, ώστε να βαθύνει η στρατη-
γική τους συνεργασία «υπέρ της παγκόσμιας σταθε-

ρότητας». Σε δική τους επικοινωνία, νωρίτερα, οι
δύο ΥΠ.ΕΞ., Λαβρόφ και Ουάνγκ, παραδέχθηκαν κα-

θαρά ότι η στάση των ΗΠΑ φέρνει τις δύο μεγάλες
χώρες πιο κοντά.
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Λ
ύση στις μεγάλες καθυστερήσεις
που καταγράφονται στην καταβο-
λή των αποζημιώσεων για τα κου-
ρεμένα ενοίκια, προκαλώντας την

οργή των ιδιοκτητών, θα επιχειρήσει να δώ-
σει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
με την ενεργοποίηση ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας, η οποία θα περιέχει σαφείς και
αναλυτικές πληροφορίες για την τύχη των
δηλώσεων Covid-19.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, οι
ιδιοκτήτες με τον προσωπικό τους ΑΦΜ θα
εισέρχονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και
θα ενημερώνονται εάν δικαιούνται αποζη-
μίωση για τα ενοίκια που έχουν «κουρευτεί»
από τον περασμένο Νοέμβριο έως τον Μάρ-
τιο, εάν δικαιούνται συμψηφισμό φόρων για
τα κουρεμένα ενοίκια από τον Μάρτιο έως
και τον Οκτώβριο του 2020 ή εάν η αίτησή
τους έχει απορριφθεί και δεν πρόκειται να
εισπράξουν αποζημίωση. Επίσης, θα ενημε-
ρώνονται για το ύψος της αποζημίωσης που
δικαιούνται καθώς και για:
� το εάν έχει γίνει συμψηφισμός της ενί-

σχυσης με τις φορολογικές οφειλές για
μειωμένα ενοίκια της περιόδου Μαρτίου -
Οκτωβρίου 2020,

� τις αποζημιώσεις σε μετρητά για τα κου-
ρεμένα ενοίκια από τον περασμένο Νοέμ-
βριο και μετά.
Με αυτήν τη διαδικασία εκτιμάται ότι θα

ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις δεκάδες χιλιά-
δες αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει κατα-
βληθεί ακόμη η σχετική αποζημίωση.

Επισημαίνεται ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες ακι-
νήτων δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις
ακόμα και τους συμψηφισμούς φόρων για
τα μειωμένα ενοίκια του περσινού Μαρτίου,
είτε λόγω παραλείψεων ή λαθών στις δηλώ-
σεις που έχουν υποβάλει είτε λόγω καθυ-
στερήσεων στην εκκαθάριση από τις αρμό-
διες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. 

Μάλιστα, την έντονη δυσαρέσκεια και την
απόγνωσή τους για το πρόβλημα εκφράζουν
σε επιστολή τους προς τον διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο
Πιτσιλή με κοινοποίηση προς τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουρ-
γό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα 231 μέλη
του Κινήματος Ιδιοκτητών Ακινήτων. Όπως
αναφέρουν, «παρά τις διαβεβαιώσεις της
κυβέρνησης, του υπουργού Οικονομικών
και της ΑΑΔΕ, οι περισσότεροι από εμάς δεν
έχουμε λάβει την αποζημίωση για τα διαφυ-
γόντα ενοίκια των μηνών Νοεμβρίου - Δε-
κεμβρίου 2020 αλλά σε πολυάριθμες περι-
πτώσεις ούτε καν των μηνών Μαρτίου -
Οκτωβρίου 2020».

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών
θα εκταμιεύσει τις αποζημιώσεις για τους
ιδιοκτήτες που είτε δεν εισέπραξαν καθόλου
τα ενοίκια του Ιανουαρίου είτε τα εισέπρα-
ξαν μειωμένα κατά 40%. Συγκεκριμένα, χθες
πληρώθηκαν οι ιδιοκτήτες που είχαν υπο-
βάλει έως τις 10 Μαρτίου δηλώσεις Covid για
τα απολεσθέντα ενοίκια Ιανουαρίου, εφόσον
οι δηλώσεις τους θα έχουν εκκαθαριστεί
χωρίς πρόβλημα. Παράλληλα, θα πληρω-
θούν και οι «ουρές» των αποζημιώσεων που
αφορούν στα «κουρέματα» του Δεκεμβρίου.
Οι ιδιοκτήτες στις υποβληθείσες δηλώσεις
Covid των οποίων θα έχουν εντοπιστεί λάθη,
αλλά τελικά θα έχουν διορθωθεί, θα πληρω-
θούν μετά τις 30 Μαρτίου.

Διορθώσεις λαθών
Εν τω μεταξύ, οι ιδιοκτήτες ακινήτων

έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν λάθη και
παραλείψεις στις δηλώσεις Covid, προκει-
μένου να αποζημιωθούν για τα μειωμένα
κατά 40% ενοίκια που έλαβαν το 2020. Η
ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι
ανοιχτή και δέχεται αρχικές ή τροποποιητι-
κές «Δηλώσεις Covid» και «Δηλώσεις Πλη-
ροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας» από τους φορολογουμένους
που έμειναν εκτός της κρατικής αποζημίω-
σης για τα μειωμένα κατά 40% ενοίκια του
Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου 2020. Σύμ-
φωνα με το χρονοδιάγραμμα, τροποποιητι-
κές δηλώσεις Covid υποβάλλονται:
� Μέχρι τις 12 Απριλίου 2021 ειδικά για τους

μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. 
� Μέχρι τις 19 Απριλίου 2021 υποβάλλονται

διορθωτικές δηλώσεις για λάθη και παρα-
λείψεις σε δηλώσεις Covid που υποβλή-
θηκαν την περίοδο Μαρτίου - Δεκεμβρίου
2020.

� Μέχρι 12 Απριλίου 2021 από επιχειρήσεις
εκμετάλλευσης περιπτέρων ή κυλικείων
για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο
2020, καθώς και για τον Ιανουάριο 2021.

� Μέχρι 29 Μαρτίου 2021 από επιχειρήσεις
που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά κατα-
στήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκ-
πτωτικά χωριά για τον μήνα Ιανουάριο
2021.

«Κουρεμένα» 
ενοίκια: Ξεκινούν 
τα ειδοποιητήρια
στους ιδιοκτήτες

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου Ηλεκτρονική πλατφόρμα θα

περιέχει σαφείς και αναλυτικές
πληροφορίες για την τύχη των
δηλώσεων Covid-19. Στόχος,
να διορθωθούν λάθη και 
παραλείψεις. Καταβολές 
για τα μειωμένα μισθώματα 
Ιανουαρίου…



Σ
φίγγει ο κλοιός για τους
οφειλέτες που... ονει-
ρεύονται δόλια πτώχευ-
ση λόγω του Πτωχευτι-

κού Νόμου, καθώς με απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος τίθενται αυ-
στηρότατα κριτήρια και ασφαλιστι-
κές δικλείδες, προκειμένου να μη
«μολυνθούν» οι πιστωτές τους. 

Σύμφωνα με σχετική απόφαση
του διοικητή Γιάννη Στουρνάρα, οι
τράπεζες θα ελέγχουν αν ο οφειλέ-
της έχει μεταβιβάσει νωρίτερα πε-
ριουσιακά στοιχεία σε τρίτους ή σε
συγγενικά του πρόσωπα ή αν έχει
προβεί σε... ύποπτες δωρεές. 

Έτσι, καθιερώνεται αναγκαστικό
πλαίσιο υποχρεώσεων για τράπε-
ζες και funds, με σκοπό την αξιο-
λόγηση των αιτήσεων πτώχευσης,
εάν αυτές γίνονται καταχρηστικά.
Στο μικροσκόπιο θα τεθούν οι ύπο-
πτες πτωχεύσεις, κατά τις οποίες ο
οφειλέτης επιδιώκει να ενταχθεί
στον Πτωχευτικό Κώδικα, προκει-
μένου να απαλλαγεί από τα άλλα
χρέη του.

Οι τράπεζες και οι άλλοι χρηματο-
δοτικοί φορείς υποχρεούνται να

ελέγξουν εάν η παύση πληρωμών ή
η επαπειλούμενη αδυναμία εκπλή-
ρωσης οφείλεται σε δόλιες ενέργει-
ες του οφειλέτη ή του εκπροσώπου
του οφειλέτη νομικού προσώπου ή
εάν ο οφειλέτης ή ο εκπρόσωπος
του οφειλέτη νομικού προσώπου
δεν επέδειξε καλή πίστη (είτε κατά
την κήρυξη της πτώχευσης είτε και
κατά τη διάρκειά της), δεν ήταν συ-
νεργάσιμος με τους παράγοντες της
πτώχευσης, είχε αποκρύψει δολίως
εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία
και εκκρεμεί ποινική δίωξη για κλο-
πή, απάτη, υπεξαίρεση, καταδολί-
ευση δανειστών ή πλαστογραφία. 

Τα στοιχεία που μπορούν να απο-
τελούν ενδείξεις για δόλια πτώχευ-
ση είναι η μη έγκαιρη υποβολή αί-
τησης πτώχευσης, η δωρεά ή η χα-
ριστική δικαιοπραξία, η πληρωμή
ληξιπρόθεσμου χρέους με άλλον
τρόπο και όχι με μετρητά, καθώς
και η σύσταση εμπράγματης ασφά-

λειας, εγγραφής προσημείωσης ή
υποθήκης. 

Επίσης, η απόφαση ορίζει ότι οι
τράπεζες οφείλουν να ελέγξουν
εάν υπάρχουν πράξεις όπου αντι-
συμβαλλόμενος ήταν σύζυγος του
οφειλέτη ή συγγενής εξ αίματος
μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχι-
στείας μέχρι δεύτερου βαθμού ή
πρόσωπο με το οποίο ο οφειλέτης
συζούσε το τελευταίο έτος πριν
από τη διενέργεια της πράξης ή άλ-
λη εταιρεία. 

Επιπλέον, θα αναζητείται το πα-
ρελθόν του οφειλέτη και κυρίως
εάν κατά την τελευταία πενταετία
είχε προχωρήσει σε κήρυξη πτώ-
χευσης με δόλο, ώστε να ζημιώσει
τους πιστωτές του ή να ωφελήσει
κάποιους εις βάρος άλλων.

Τι πρέπει να ελέγχουν 
οι τράπεζες και οι άλλοι
χρηματοδοτικοί φορείς 
κατά την εφαρμογή του 
νέου Πτωχευτικού Κώδικα

Τέλος στα κόλπα με... 
τις δόλιες πτωχεύσεις 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 534 ΕΥΡΩ
Ποιοι πληρώνονται 
τη Δευτέρα

Νέα πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
ύψους 534 ευρώ, για τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο, θα γίνει τη Δευτέρα σε 57.876 δι-
καιούχους ειδικών κατηγοριών, όπως εργαζο-
μένους στον τουρισμό, επαγγελματίες του Πολι-
τισμού και ενταγμένους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ». Ειδικότερα, θα καταβληθούν 997.512
ευρώ σε 1.868 δικαιούχους που κατέθεσαν μο-
νομερείς υπεύθυνες δηλώσεις και απασχο-
λούνται στον κλάδο του τουρισμού, 17,882 εκατ.
ευρώ σε 35.551 επαγγελματίες της Τέχνης και
του Πολιτισμού και 5,346 εκατ. ευρώ σε 19.457
εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στον Μηχα-
νισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

ΕΦΚΑ 

100 συνταξιούχοι στη μάχη
για την έκδοση συντάξεων 

Την ενεργοποίηση 100 συνταξιούχων,
πρώην υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, στη μάχη για
την έκδοση των συντάξεων ανακοίνωσε το
υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για έμπει-
ρους, πρώην υπαλλήλους ασφαλιστικών τα-
μείων, οι οποίοι θα έχουν σύμβαση έργου για
οκτώ μήνες χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και
θα λάβουν αμοιβή ανάλογα με την απόδοση
ως προς τη διεκπεραίωση των συνταξιοδοτι-
κών φακέλων. Η μηνιαία μικτή κατ’ αποκοπή
αμοιβή κάθε συμβαλλόμενου ορίζεται σε 700
ευρώ, με την προϋπόθεση επεξεργασίας 60
συνταξιοδοτικών φακέλων τον μήνα, ενώ, σε
περίπτωση επεξεργασίας μικρότερου αριθ-
μού φακέλων, η αμοιβή θα μειώνεται αναλο-
γικά.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έως 35% η μείωση 
αποδοχών

«Βουτιά» των εισοδημάτων κατά 35% λόγω
των αναστολών συμβάσεων έφερε η πανδημία
του κορονοϊού, όπως προκύπτει από τη μελέτη
του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπι-
νου Δυναμικού. Από τον Μάρτιο 2020 έως τον
φετινό Φεβρουάριο, σχεδόν 1.000.000 εργαζό-
μενοι μπήκαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας
και έχασαν έως 35% των μηνιαίων αποδοχών
τους, ενώ το Δημόσιο κατέβαλε 2,719 δισ. ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, δεν είχε απήχηση ο μηχα-
νισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», στον οποίο εντάχθηκαν
μόλις 70.000 εργαζόμενοι. Όπως αναφέρεται
στη μελέτη, το ύψος της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού των 534 ευρώ ανέρχεται στα 476 ευρώ
μηνιαίως, που αντιστοιχεί στο 87% του καθαρού
εθνικού κατώτατου μισθού, στο 71% του καθα-
ρού εθνικού διάμεσου μισθού και στο 65% του
καθαρού εθνικού μέσου μισθού. 



Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Vio-
halco για το 2020 ανήλθε σε 3,85 εκατ. ευρώ,
μειωμένος κατά 8,3% έναντι του προηγούμε-
νου έτους (2019: 4,198 εκατ. ευρώ), κατά κύριο
λόγο εξαιτίας της μείωσης των τιμών μετάλ-
λων διεθνώς και των όγκων πωλήσεων κατά
τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου, ως συνέ-
πεια της πανδημίας, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση. Επιπλέον, τα ενοποιημένα κέρδη
μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε
32,9 εκατ. ευρώ (2019: 16,7 εκατ. ευρώ) και
αποδίδονται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις
του τομέα ενεργειακών έργων του κλάδου κα-
λωδίων καθώς και στην αύξηση της εμπορι-
κής αξίας των επενδυτικών ακινήτων. Το Δ.Σ.
στις 18 Μαρτίου αποφάσισε να προτείνει στην
Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση διανο-
μής μεικτού μερίσματος, που ανέρχεται στο
ποσό των 0,02 ευρώ ανά μετοχή. 

VViohalco: Αυξημένη κερδοφορία 
στα 32,9 εκατ. ευρώ το 2020 Μείωση των εκπομπών 

CO2 κατά 35%
Η ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε τους στόχους της σε θέμα-

τα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης
για το 2025 στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και
η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 35% έως το έτος
2030. Η επένδυση στη Βοιωτία και η επόμενη πρά-
σινη ημέρα αποτελούν σημαντικό στοιχείο για τη
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας μιας τσιμεντο-
βιομηχανίας που οφείλει να μειώσει το αποτύπω-
μα των ρύπων της, ιδιαίτερα αν αυτή δραστηριο-
ποιείται στην Ελλάδα. Οι καλές επιδόσεις της επι-
χείρησης αποτελούν προαπαιτούμενο, αναφέ-
ρουν κορυφαία στελέχη της, τόσο για τη μακρο-
χρόνια επιβίωση μιας εταιρείας όσο και για την
προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, είτε αυτά
αφορούν στην αγορά μετοχών είτε στην κάλυψη
ομολογιακών δανείων.

Το «Elivi Skiathos» στα καλύτερα
ξενοδοχεία της Ευρώπης
Ως ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Ευρώπης
συστήνει η «Telegraph» στο κοινό της το «Elivi
Skiathos». Η δημοφιλής αγγλική εφημερίδα στο
σχετικό ρεπορτάζ επιλέγει την Ελλάδα ως έναν
από τους ιδανικούς προορισμούς για τις φετινές
διακοπές των Βρετανών και παρουσιάζει τα έξι
καλύτερα ξενοδοχεία στη χώρα μας. Το «Elivi
Skiathos» ξεχωρίζει, σύμφωνα με τον δημοσιο-
γράφο, για τη διακριτική πολυτέλεια, την άριστη
εξυπηρέτηση και την καταπληκτική τοποθεσία
του. «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για τη ομάδα μας
να χαρακτηριζόμαστε ως ένα από τα καλύτερα ξε-
νοδοχεία της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε μία τόσο ση-
μαντική αγορά όπως αυτή της Μεγάλης Βρετα-
νίας», δήλωσε η Βιβή Ναθαναηλίδου, Managing
Director του συγκροτήματος.

Μπίρα Fischer: Παρούσα στο 23ο 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του online 23ου
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, απονέ-
μοντας για άλλη μία χρονιά το Βραβείο Κοινού Fi-
scher. Η ολοκλήρωση του Φεστιβάλ, προσαρμο-
σμένη σε νέα δεδομένα και τεχνολογίες, πραγμα-
τοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας
του Φεστιβάλ, online.filmfestival.gr. Η πρώτη φά-
ση του online 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσ-
σαλονίκης ολοκληρώθηκε με 88% πληρότητα στις
διαδικτυακές προβολές, επιβεβαιώνοντας ότι το
κοινό που αγαπά την τέχνη, τη δημιουργία και το
καλλιτεχνικό ταξίδι βρίσκει τον τρόπο για να έρθει
πιο κοντά, αψηφώντας την απόσταση από τις αί-
θουσες που επιβάλλεται λόγω των συνθηκών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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«Elevate Greece»: 60 εκατ. ευρώ για τη ρευστότητα των startups
Οι εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο
«Elevate Greece» μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδό-
τησης στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατι-
κών Ενισχύσεων. Η πρόσκληση, ύψους 60 εκατ. ευρώ, στο-
χεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστό-
τητας των νεοφυών επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου Νεο-
φυών Επιχειρήσεων, που πλήττονται από τις επιπτώσεις της
πανδημίας Covid-19. Πραγματοποιείται με τη μορφή μη επι-
στρεπτέας ενίσχυσης και θα καλύψει το Κεφάλαιο Κίνησης
έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς
(2019 ή 2020), με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ
και μέγιστο τα 100.000 ευρώ. Ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονι-
κής υποβολής είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15.00.

Νέα προϊόντα φυσικού αερίου για σπίτια,
πολυκατοικίες και επιχειρήσεις, με έκ-

πτωση έως 30% στις χρεώσεις ενέργειας
και στο πάγιο, έως 31 Μαρτίου, ανακοίνωσε
η ΔΕΗ. Παράλληλα, μέχρι 31 Μαρτίου όλοι
οι πελάτες της ΔΕΗ και οι νέοι μπορούν να

έχουν μεγαλύτερο όφελος, με το βασικό οι-
κιακό προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ

myHome Enter, με έκπτωση 50 ευρώ στον
πρώτο λογαριασμό. Το ΔΕΗ myHome Enter
προσφέρει επιπλέον ανταγωνιστική χρέω-
ση ενέργειας και χαμηλό πάγιο, ξεκάθαρη

τιμολόγηση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.

ΤΙΤΑΝ

«The Telegraph» 

ΔΕΗ: Νέα προϊόντα φυσικού αερίου



Frigoglass: Πτώση 30,9%
των πωλήσεων το 2020

Π
τώση των πωλήσεών της κατά 30,9% κατέγραψε
η Frigoglass κατά το 2020, λόγω πανδημίας . Οι
εταιρείες λιανικού και χονδρικού εμπορίου πε-

ριόρισαν τις επενδύσεις σε επαγγελματικά ψυγεία. Τα
EBITDA της εισηγμένης υποχώρησαν κατά 31,2% στο δ’
τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε 6,51 εκατ. ευρώ. Ωστό-
σο, χαρακτήρισε ενθαρρυντική τη βελτίωση των τάσεων
κατά το ίδιο διάστημα. Συνοπτικά, το δ’ τρίμηνο 2020 της
Frigoglass παρατηρήθηκε μείωση πωλήσεων κατά
34,9%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τις χαμηλότερες
επενδύσεις των πελατών σε επαγγελματικά ψυγεία λό-
γω των περιορισμών που σχετίζονται με τον Covid-19,
των αρνητικών επιπτώσεων από τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες και την ισχυρή συγκριτική βάση.

TAP: Το πρώτο 1 bcm φυσικού 
αερίου στην Ευρώπη

Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου TAP ανακοι-
νώνει ότι συνολικά ένα δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν έχουν πλέον ει-
σέλθει στην Ευρώπη μέσω του ελληνικού σημείου
διασύνδεσης στους Κήπους Έβρου, όπου ο ΤΑΡ συν-
δέεται με τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline. Ως το
ευρωπαϊκό τμήμα του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού
Αερίου, ο ΤΑΡ έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει περί
τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου
τον χρόνο σε πολλαπλές αγορές στην Ευρώπη. Ο αγω-
γός έχει, επίσης, σχεδιαστεί με δυνατότητα επέκτα-
σης της αρχικής δυναμικότητάς του έως και 20 bcm/a. 

Aluminco: Σημαντική ώθηση 
κατά το δεύτερο μισό του έτους

Οι πρώτοι μήνες της πανδημίας προκάλεσαν
ένα ισχυρό οικονομικό σοκ, ωστόσο η σταδιακή
άρση των μέτρων, ο εσωτερικός και ο εισερχόμε-
νος τουρισμός, η ανθεκτικότητα των εξαγωγών
και η τάση για άμεση υλοποίηση έργων που ήταν
σε εξέλιξη έδωσαν σημαντική ώθηση κατά το
δεύτερο μισό του έτους, τονίζει ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της Aluminco, Αργύρης
Καρράς. Ο ίδιος δηλώνει αισιόδοξος ότι, παρά τις
αβεβαιότητες, τα εμβόλια, η διάθεση των επενδυ-
τών για υλοποίηση μεγάλων έργων, το άνοιγμα
του εισερχόμενου τουρισμού καθώς και τα πρώτα
αποτελέσματα του προγράμματος «Εξοικονομώ -
Αυτονομώ» αναμένεται να δώσουν ένα δεύτερο
μισό του έτους με σημαντικά θετικό πρόσημο.

Μνημόνιο sυνεργασίας με το ΟΠA
Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της

ΕΔΑ Αττικής και του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΟΠΑ) για την προώθηση της επιστημονι-
κής έρευνας στον κλάδο της ενέργειας και αφορά
σε τριετή συνεργασία της Εταιρείας με το Μετα-
πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΟΠΑ, μέσω χο-
ρήγησης υποτροφιών, παροχής δυνατότητας πρα-
κτικής άσκησης στους φοιτητές τού εν λόγω προ-
γράμματος και προσφοράς ειδικής τεχνογνωσίας
από τα στελέχη της.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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ΕΔΑ Αττικής

ΑΒΑΞ: Τζίρος στα 500 εκατ. 
και EBITDA στα 45 εκατ. ευρώ

Πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ θα διαμορφωθεί ο
ενοποιημένος τζίρος της ΑΒΑΞ, σύμφωνα με εκτιμή-
σεις της διοίκησης, ενώ το EBITDA θα αγγίξει τα 45
εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, χωρίς
να συνυπολογίζονται η Γραμμή 4 του Μετρό και άλλες
προς υπογραφή συμβάσεις, κυμαίνεται περίπου στο 1
δισ. ευρώ. Αναφορικά με τις αγορές του εξωτερικού,
η διοίκηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πα-
ρουσίασε την εξέλιξη των εργασιών στον σταθμό πα-
ραγωγής ενέργειας στην Bismayah του Ιράκ, ισχύος
1.650 ΜW και αξίας ύψους 533 εκατ. ευρώ. Πρόκειται
για το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που ανατέθηκε
ποτέ σε εταιρεία ελληνικών συμφερόντων στο εξωτε-
ρικό, ενώ η ΑΒΑΞ έχει ολοκληρώσει παρόμοιο σταθ-
μό, ισχύος 1.500 MW, στην ίδια περιοχή.

«Πετρόπουλος»: Στα 3,3 εκατ. ευρώ 
μειώθηκαν τα κέρδη το 2020
Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,26%
και ανήλθαν σε 117,6 εκατ. ευρώ (117,3 εκατ. ευ-
ρώ το 2019), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
της «Πέτρος Πετρόπουλος». Το ΕΒΙTDA του Ομί-
λου ανήλθε σε 6,9 εκατ. ευρώ, έναντι 7,3 εκατ. ευ-
ρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση 5,9%. Τα κέρδη
προ φόρων μειώθηκαν κατά 13% και ανήλθαν σε
4,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ
τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα
μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 5,1%, σε 3,3 εκατ.
ευρώ, έναντι 3,5 εκατ. ευρώ το 2019. Ο συνολικός
τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε στα 24,7 εκατ.
ευρώ, από 14,6 εκατ. ευρώ το 2019 και ο καθαρός
τραπεζικός δανεισμός στα 13,7 εκατ. ευρώ, από
5,9 εκατ. ευρώ.

Μετοχές ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αξίας 45 εκατ.
ευρώ αγόρασε ο Γ. Περιστέρης

Σε αγορά 4.017.857 κοινών ονομαστικών μετοχών
της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συνολικής αξίας 44.999.998,40 ευ-
ρώ, προέβη στις 18 Μαρτίου η ΓΑΡΔΕΝΙΑ ΑΚΤΕΞΕ, νο-
μικό πρόσωπο που συνδέεται με τον πρόεδρο και δι-
ευθύνοντα σύμβουλο του Δ.Σ. της εταιρείας Γεώργιο
Περιστέρη. Σημειώνεται πως οι αγορές αυτές γίνονται
μετά την αποεπένδυση Reggeborgh στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.



Η
Hyundai με το Kona κατάφερε να κατασκευάσει
ένα πραγματικά μοναδικό μοντέλο που δεν θυμί-
ζει κανένα άλλο αυτοκίνητο, αλλά διαθέτει νεανικό
χαρακτήρα, πλούσιο εξοπλισμό και ιδιαίτερα χα-

ρακτηριστικά. Η προσθήκη της υβριδικής έκδοσης στο Kona
μειώνει ακόμα περισσότερο το κόστος χρήσης, κάνοντας
ακόμα πιο δελεαστική την κορεατική πρόταση στη συγκεκρι-
μένη κατηγορία αυτοκινήτων.

Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσει κανείς ότι η κορεα-
τική αυτοκινητοβιομηχανία δίνει πέντε χρόνια εγγύηση με
απεριόριστα χιλιόμετρα και οκτώ έτη εγγύηση ή 160.000 χλμ.
για την τελευταίας τεχνολογίας μπαταρία ιόντων λιθίου, οπότε
ο κάτοχος του Kona Hybrid αισθάνεται απολύτως ασφαλής
και σίγουρος για ό,τι κι αν συμβεί.

Η τιμή διάθεσης του Hyundai Kona Hybrid κινείται πέριξ
των 24.000 ευρώ, ενώ τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά,
αν ο υποψήφιος αγοραστής δεν επιλέξει να τοποθετήσει ζάν-
τες 18άρες. Ωστόσο, ενός των επόμενων εβδομάδων θα έρθει
στην Ελλάδα το ανανεωμένο υβριδικό μοντέλο…

Μοναδική σχεδίαση
Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε, το Hyundai Ko-

na εντυπωσίασε με τη μοναδική του σχεδίαση, καθώς δεν
μοιάζει με κανένα ανταγωνιστικό μοντέλο! Τα μοναδικά φωτι-
στικά σώματα στο εμπρόσθιο μέρος με τα λεπτά LED φώτα
ημέρας και τη μεγάλη μάσκα, τα πλαστικά προστατευτικά που
έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά στο αμάξωμα αλλά και το ξε-
χωριστό πίσω μέρος του αυτοκινήτου συνθέτουν την εξωτε-
ρική σχεδίαση του κορεατικού μοντέλου. Οι διαφορές μεταξύ
του Hybrid και των υπόλοιπων εκδόσεων περιορίζονται
στους ανάλογους λογότυπους.

Ευχάριστο και νεανικό
Στο εσωτερικό του Kona Hybrid δεν καταγράφονται ση-

μαντικές αλλαγές σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις, με

αποτέλεσμα να διατηρείται ο ευχάριστος και νεανικός του
προσανατολισμός. Ωστόσο, ο πίνακας οργάνων είναι ανασχε-
διασμένος ώστε να ενσωματώσει το όργανο της λειτουργίας
της υβριδικής τεχνολογίας, παραμένοντας, όμως, ευανάγνω-
στος και σύγχρονος.

Στην κεντρική κονσόλα έχει τοποθετηθεί η οθόνη του συ-
στήματος infotainment των 10,25 ιντσών, η οποία διαθέτει κο-
ρυφαία γραφικά και είναι ιδιαίτερα πρακτική στη χρήση, ενώ
ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν η σωστή θέση οδήγησης και η
εργονομία.

Τα υλικά κατασκευής είναι πολύ καλά, ωστόσο παρατηρή-
σαμε ότι σε κάποια σημεία στο ταμπλό υπάρχουν σκληρά
πλαστικά με καλό φινίρισμα και συναρμολόγηση που σώζουν
την κατάσταση.

Το Hyundai Kona Hybrid, όσον αφορά στον εξοπλισμό,
διαθέτει τα τελευταίας γενιάς τεχνολογικά επιτεύγματα που
ολοκληρώνουν το hightech προφίλ του, ενώ στον προαιρετικό
εξοπλισμό υπάρχει και το σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης.

Συνδυαστική απόδοση
Το υβριδικό Hyundai Kona χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρι-

κό βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων GDI με απόδοση 105 ίππων, τον
οποίο και συνδυάζει με τον ηλεκτροκινητήρα των 43,5 ίππων.
Η συνδυαστική απόδοση του συνόλου που φτάνει, ωστόσο,
στους τροχούς ανέρχεται στους 141 ίππους με ροπή 256 Nm.
Η μπαταρία υψηλής τάσης του συστήματος βρίσκεται κάτω
από τα καθίσματα και έχει χωρητικότητα 1,56 kWh.

Στην πράξη, ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί σε χαμηλές
ταχύτητες μειώνοντας τη μέση κατανάλωση καυσίμου και
ενισχύει τον βενζινοκινητήρα όποτε χρειαστεί επιπλέον δύ-
ναμη, όπως κατά τη διάρκεια προσπέρασης ή ανάβασης.

Το Hyundai Kona Hybrid, όταν κινείται με τον ηλεκτροκινη-
τήρα, παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο, ώστε να γίνεται αντι-
ληπτό από τους πεζούς. Ωστόσο, σε τέτοιες συνθήκες δεν
προσφέρει επιλογή λειτουργίας Electric Mode (EV) για χρήση
αποκλειστικά της ηλεκτρικής του ενέργειας. Στον τομέα της

κατανάλωσης το Hyundai Kona Hybrid αποδείχτηκε ιδιαίτερα
οικονομικό, με τη μέση κατανάλωση να κυμαίνεται από 3,6 λί-
τρα για κάθε 100 χλμ. έως και 5,9 λίτρα για κάθε 100 χλμ., τι-
μές που είναι απολύτως ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλα
υβριδικά μοντέλα.

Η κίνηση μεταφέρεται στον εμπρόσθιο άξονα μέσω ενός
αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, το οποίο
διαθέτει μοναδική αίσθηση.

Έμφαση στην οικονομία
Το Hyundai Kona Hybrid είναι ξεκάθαρο ότι έχει προσανα-

τολιστεί για να προσδίδει εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης,
χωρίς όμως να υποβαθμίζονται η ποιότητα κύλισης ή τα δυ-
ναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά του. Μάλιστα, η ανάρτηση
διαθέτει σκληρή ρύθμιση εξαιτίας των παραπάνω κιλών που
προσθέτουν οι μπαταρίες, ώστε να εξισορροπηθεί η οδική
συμπεριφορά του.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο το Hyundai Kona Hybrid διαθέτει
πολύ καλή ποιότητα κύλισης, ενώ οι επιβάτες του θα εκτιμή-
σουν δεόντως την άνεση.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο η υβριδική έκδοση του Kona
απέδειξε ότι προσδίδει άριστη πρόσφυση αλλά και σχεδόν
ουδέτερη συμπεριφορά, η οποία ενισχύεται από την ακαμψία
του αμαξώματος.

Παράλληλα, η ύπαρξη paddles πίσω από το βολάν του τι-
μονιού αλλά και η ύπαρξη sport προγράμματος προσφέρουν
ευελιξία και ευκολία στον οδηγό, ενώ το σύστημα πέδησης
επίσης είναι αποτελεσματικό και δεν εμφανίζει σημάδια κό-
πωσης. Μέσα στην πόλη το Hyundai Kona Hybrid ξεδιπλώνει
τις αρετές του και η έντονη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα
μειώνει στο ελάχιστο το κόστος χρήσης του αυτοκινήτου.Τέ-
λος, η ύπαρξη κάμερας οπισθοπορίας κάνει τη διαδικασία
παρκαρίσματος παιχνιδάκι ακόμα και για έναν άπειρο οδηγό.
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Hyundai Kona Hybrid με 141 ίππους

Με... το αριστερό συνεχίζεται η πορεία των
πωλήσεων για τα εισαγόμενα μεταχειρισμέ-
να αυτοκίνητα, καθώς και τον Φεβρουάριο το
ποσοστό της πτώσης ήταν διψήφιο. Σύμφωνα
με πληροφορίες της «Political», τον Φε-
βρουάριο διατέθηκαν 4.138 εισαγόμενα με-
ταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ελλάδα έναντι

5.974 οχημάτων τον αντίστοιχο μήνα του
2020, με αποτέλεσμα η αγορά να καταγράψει
πτώση 30,7%.

O πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Ει-
σαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος Κωνσταν-
τίνος Κυράτσος τόνισε στην «Political» ότι «η
κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα

για τη στήριξη ολόκληρου του κλάδου και όχι
μεμονωμένα μόνο για τα καινούργια αυτοκί-
νητα, όπως έχει συμβεί, άλλωστε, στην περί-
πτωση του προγράμματος “Κινούμαι Ηλε-
κτρικά”, όπου επιδοτούνται μόνο τα καινούρ-
για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, λες και τα εισαγό-
μενα ή εγχώρια μεταχειρισμένα είναι ρυπο-

γόνα». Πάντως, και στα εισαγόμενα μεταχει-
ρισμένα όπως και στα καινούργια στην πρώ-
τη θέση τον Φεβρουάριο βρέθηκε η Toyota
με 515 μονάδες, ενώ στη δεύτερη θέση ακο-
λουθεί η Ford με 369 αυτοκίνητα. 

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Opel με
347 αυτοκίνητα.

Σε ελεύθερη πτώση οι πωλήσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Νέο προεδρείο στην ΕΙΙΡΑ 
Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμ-

βούλιο της ΕΙΙΡΑ σε συνεδρίασή του, αναδεικνύον-
τας ομόφωνα ως νέα πρόεδρο του Δ.Σ. την Αλεξάν-
δρα Δασκαλοπούλου του Ομίλου Frontstage (Red,
En lefko, Hit, Μελωδία, Kids radio) και ως αντιπρό-
εδρο του Δ.Σ. τον Κώστα Φωτόπουλο ( Όμιλος Star).
Στις υπόλοιπες θέσεις εξελέγησαν, επίσης ομόφω-
να, η Αγγέλα Κακαουνάκη (ΣΚΑΪ), γενική γραμματέ-
ας, ο Νίκος Μπιλίρης (Pepper, Menta), ταμίας, ενώ
τα καθήκοντα της νέας θέσης του ειδικού γραμματέα
ανέλαβε ο Αλέξης Καρακατσάνης (ANT1 Group:
Easy, Ρυθμός). Τα ανωτέρω μέλη συγκροτούν την
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΙΙΡΑ με καθήκοντα τον
καθημερινό συντονισμό των δράσεων της Ένωσης.
Μέλη του εννεαμελούς Δ.Σ. της ΕΙΙΡΑ παραμένουν οι
Βαγγέλης Σπάρταλης (Real FM), Στέλιος Μιχαλό-
πουλος ( Όμιλος Αττικών Εκδόσεων: Athens DeeJay,
Athens Rock, Λάμψη), Μίνα Μάζη (Politis Group: S-
fera, Μουσικός, Music), ενώ εισέρχεται ως νέο μέ-
λος του Δ.Σ. o Χρήστος Γιακουμόπουλος (Galaxy 92). 

Τα πνευματικά δικαιώματα 
Παραμένει άλυτο το ζήτημα των πνευματικών δι-

καιωμάτων των δημιουργών της χώρας. Το Δ’ Τμήμα
του ΣτΕ διατήρησε σε ισχύ την άδεια της ΕΔΕΜ και
παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια για να μην κα-
ταρρεύσει όλος ο κλάδος. Η έλλειψη σχεδίου στο
υπουργείο Πολιτισμού για την πνευματική ιδιοκτη-
σία και η διαρκής κόντρα ανάμεσα στην Αυτοδιαχεί-
ριση και την ΕΔΕΜ οδηγούν τους δημιουργούς σε
αδιέξοδο. 

Η Αττικό Μετρό  
Διαφημιστικές και επικοινωνιακές υπηρεσίες ζη-
τά η Αττικό Μετρό με spec που ανακοίνωσε ύψους
558.000 ευρώ. Η διαφήμιση αφορά στα έργα επέ-
κτασης της γραμμής 3 (τμήμα Αγία Μαρίνα - Δημο-
τικό Θέατρο).

Επενδύει ο ΑΝΤ1 
Ο ΑΝΤ1 εμπλουτίζει

με νέο περιεχόμενο
την online πλατφόρμα
ήχου Soundis, ανεβά-
ζοντας, εκτός από
μουσικά ραδιόφωνα
όπως το νέο Athens
Beat, και περιεχόμε-
νο από τις τηλεοπτι-
κές του σειρές αλλά
και τις εκπομπές του
Vice. Το ατού του νέου

podcast, στο οποίο επεκτείνεται η πλατφόρμα Soundis, είναι οι
«Άγριες μέλισσες», με τον σκηνοθέτη της σειράς να έχει αναλά-
βει σειρά εκπομπών με συνεντεύξεις και αποκαλύψεις για τα πα-
ρασκήνια του πετυχημένου σίριαλ. 

Συζητήσεις  
Ελληνοαμερικανικός επιχειρηματίας από τον Καναδά συζητά-

ει την αγορά μεγάλης κυριακάτικης εφημερίδας, η οποία έχει
πάρα πολλά χρέη. 

Σύγχυση αρμοδιοτήτων  
Απαγορευτικό στην αλλαγή συχνότητας στα FM βάζει το Εθνικό Συμ-

βούλιο Ραδιοτηλεόρασης, μια απόφαση που οδηγεί στη συντήρηση του
ραδιοφωνικού χάους στη χώρα, όπου λειτουργούν με τις περίφημες
«βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας» περί τους 880 ραδιοφωνικούς σταθ-
μούς. Η αρμοδιότητα των συχνοτήτων έχει εκχωρηθεί στην ΕΕΤΤ και
δεν μπορεί πια να την ασκεί το ΕΣΡ, μόνο που η Ραδιοτηλεοπτική Αρχή
επιμένει. Το ΕΣΡ απέρριψε το αίτημα του σταθμού Κρήτη FM του νομού
Ηρακλείου Κρήτης για αλλαγή συχνότητας από 100,3 ΜΗz σε 101 ΜΗz. 

Αγρίεψε και το Netflix
Νέα πολιτική φαίνεται να ακολουθεί πλέον το Netflix για όσους
χρήστες παρακολουθούν ταινίες και σειρές χωρίς να πληρώνουν
συνδρομή στην πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, επιχειρεί να βάλει
φρένο στην κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης από πολλαπλούς
χρήστες για το ίδιο προφίλ. Πλατφόρμες streaming όπως οι Net-
flix, HBO Go, Amazon Prime και Disney+ επιτρέπουν στους χρή-
στες να δημιουργούν πολλαπλά προφίλ στον λογαριασμό τους,
αλλά οι όροι και οι προϋποθέσεις διευκρινίζουν ότι αυτά πρέπει
να χρησιμοποιούνται από ανθρώπους εντός του νοικοκυριού. Αν
από τους AP των υπολογιστών διαφαίνεται κάτι άλλο, η παροχή
θα διακόπτεται.

Κεντρικό δελτίο ΕΡΤ  
Παλαιά παρουσιάστρια της τηλεόρασης με πολλά
δημοσιογραφικά χιλιόμετρα στην πλάτη της βολι-
δοσκοπήθηκε για το κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ από
τη νέα σεζόν.

Συνεργασία «Καθημερινής»
με spitogatos.gr 
Σε μια συνεργασία που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει
περαιτέρω το διαρκώς αναπτυσσόμενο πεδίο του
real estate στην Ελλάδα προχωρούν οι Καθημερι-
νές Εκδόσεις και η ιστοσελίδα αγγελιών ακινήτων
spitogatos.gr. Το Bluekey (www.bluekey.gr), που
βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, επικεντρώνεται στον
τομέα των πολυτελών κατοικιών, νεόδμητων και
επαγγελματικών ακινήτων, παρέχοντας ενημέρω-
ση σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο.

«Σιωπηλός δρόμος» 
στο Mega
Η πρώτη σειρά του Mega που εντάσσεται στον
νόμο Κρέτσου είναι ο «Σιωπηλός δρόμος», τον
οποίο ανέλαβε η Φιλμική Α.Ε. Παραγωγής Ται-
νιών και Τηλεοπτικών Προγραμμάτων. Ο προ-
ϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχε-
ται στα 1.430.023,24 ευρώ, ενώ η επιδότηση
φτάνει τα 572.009,28 ευρώ. Δικαιούχος της ενί-
σχυσης είναι η Άλτερ Έγκο ΜΜΕ Α.Ε.

Κέρδη για 
την Google

Εντυπωσιακά ήταν τα κέρδη της Google το
γ’ τρίμηνο του 2020 εν μέσω της πανδημίας

Covid-19. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευ-
σε η Comprar Acciones, η μητρική εταιρεία της

Google, Alphabet, είχε 23,5% αύξηση στα έσοδά της,
φτάνοντας τα 56,9 δισ. δολάρια, αύξηση που αποδί-
δεται κυρίως στο YouTube. Μόνο για την πλατφόρ-
μα βίντεο τα έσοδα το 2020 ανήλθαν σε 19,78 δισ.
δολάρια. Σύμφωνα με άλλα στοιχεία της Omdia,

οι δύο πολυεθνικές πλατφόρμες, Google και
Facebook, κατέχουν το 49% των διαφη-

μιστικών εσόδων παγκοσμίως από
τα online βίντεο.

Νέος ιδιοκτήτης 
στη Forthnet

Σε νέα εποχή εισέρχεται η Forthnet με
την απόκτηση του 96,83% των μετοχών της
εταιρείας από το United Group και τον
ορισμό του Παναγιώτη Γεωργιόπουλου
στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Ο
νέος επικεφαλής της Forthnet προέρχε-
ται από τη Wind Ελλάς, ενώ πριν είχε ερ-
γαστεί για οκτώ χρόνια στη Vodafone Ελ-
λάδας, αρχικά ως head of strategy και στη
συνέχεια ως commercial operations di-
rector. 
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«O
ταν οι χώρες συνεργά-
ζονται σε ενεργειακά έρ-
γα, αυτό είναι θετικό, αλ-
λά και το αντίθετο είναι

μία πραγματικότητα». Το δήλωσε ο πρέ-
σβης της Τουρκίας στην Ελλάδα Μπου-
ράκ Oζουγκεργκίν, στο 10ο συνέδριο A-
thens Energy Dialogues, το οποίο είχαμε
κληθεί να παρακολουθήσουμε διαδι-
κτυακά, ως είθισται, λόγω Covid-19. 

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα
μέσα Φεβρουαρίου, αλλά αυτά που ειπώ-
θηκαν αξίζουν μνείας (με θετικό ή αρνη-
τικό πρόσημο), καθώς αναφέρονται στις
εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
και στη γειτονιά μας. Σταχυολογήσαμε
και παραθέτουμε μέρος (λόγω χώρου)
ομιλιών από ορισμένους συμμετέχοντες
στο Athens Energy Dialogues, μεταξύ
των οποίων ήταν και ο πρέσβης των ΗΠΑ
στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος τόνι-
σε ότι υπάρχει ζωηρό επενδυτικό ενδια-
φέρον για τη δραστηριοποίηση αμερικα-
νικών εταιρειών στην Ελλάδα, το οποίο

συμπεριλαμβάνει πράσινα έργα και έργα
αποθήκευσης ειδικότερα στις λιγνιτικές
περιοχές, κάνοντας όμως σαφές πως η
μείωση της γραφειοκρατίας (!) θα δώσει
ισχυρό σήμα για μία νέα επενδυτική
άνοιξη στη χώρα μας.

Παράδοξο ή εχθρικό
Πάμε, ανεξαρτήτως σειράς ομιλητών,

να δούμε τι είπε ο Τούρκος πρέσβης
Μπουράκ Oζουγκεργκίν (πολλά από τα
οποία δεν παίρνουμε, φυσικά, τοις με-
τρητοίς): 
�Η θέση μας δεν έχει τίποτα το παράδοξο
ή το εχθρικό. Διαφοροποιούμε τις ενερ-
γειακές πηγές και διαδρομές, συνεισφέ-
ρουμε στην ασφάλεια της ενεργειακής
προμήθειας και στη σταθερότητα, ενώ
προσφέρουμε σύντομες, οικονομικές,
ασφαλείς και βιώσιμες διαδρομές. Αυτό
που είναι θετικό για την Τουρκία, είναι θε-
τικό για την Ευρώπη και για τα Βαλκάνια.
�Η ενέργεια θα μπορούσε και πρέπει να
είναι πεδίο συνεργασίας και όχι σύγ-
κρουσης. Ήδη, Ελλάδα και Τουρκία
έχουν στενή συνεργασία μέσω του
TANAP και του ΤΑP.
�Όταν οι χώρες συνεργάζονται σε ενερ-
γειακά έργα, αυτό είναι θετικό, αλλά και
το αντίθετο είναι μία πραγματικότητα. Τα

αποθέματα στο νησί της Κύπρου είναι μία
τέτοια περίπτωση. Το ίδιο το ζήτημα της
Κύπρου παραμένει άλυτο και δεν έχει δι-
ευθετηθεί. Η θέση της ελληνοκυπριακής
πλευράς στις εξορύξεις παραβιάζει τα δι-
καιώματα της Τουρκίας.
�Οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπριοι ενερ-
γά συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις
για την επίλυση του Κυπριακού από τη
δεκαετία του 1960, όμως οι διαπραγμα-
τεύσεις απέτυχαν εξαιτίας της έλλειψης
πολιτικής βούλησης. Όμως δεν έχουν
χαθεί όλα. Οποιαδήποτε επίλυση του ζη-
τήματος πρέπει να πραγματοποιηθεί μέ-
σω διαπραγματεύσεων και με win-win
προτάσεις. 
�Οι υδρογονάνθρακες μπορούν να είναι
μέρος της λύσης και να οικοδομήσουν εμ-
πιστοσύνη ανάμεσα στις δύο κοινότητες.
�Μπορούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις

μας και οφείλουμε να το κάνουμε, γιατί
είμαστε γείτονες και σύμμαχοι. Υπάρ-
χουν πολλοί δίαυλοι επικοινωνίας και
συνεννόησης μεταξύ των δύο χωρών,
ενώ η διεθνής νομοθεσία μάς καθοδηγεί.
Χρειάζεται να είμαστε υπομονετικοί, συ-
ναινετικοί και ειδικά ειλικρινείς. Τα υπό-
λοιπα θα ακολουθήσουν.

Αιγύπτιος υπουργός Πετρελαίου και
Ορυκτών Πόρων Tαρέκ ελ Mόλα:
� Προοπτικές του East Mediterranean
Gas Forum (EMGF) (συμμετέχουν Ελλά-
δα, Κύπρος, Ιταλία από την ΕΕ και Αίγυ-
πτος, Ιορδανία, Παλαιστίνη και Ισραήλ).
Το φυσικό αέριο είναι ο λόγος που μας
ενώνει για να επιδιώξουμε σημαντικούς
στόχους, ώστε οι χώρες της περιοχής να
επωφεληθούν από όσα προσφέρει, προ-
κειμένου να διευκολυνθούν διεθνείς

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

CEO Energy & Environment Holding Ρούντι Μπαρούντι, 
στο Athens Energy Dialogues: ΗΠΑ και Ε.Ε. πρέπει να καλέσουν

και Ελλάδα και Τουρκία να μιλήσουν για τα νόμιμα 
δικαιώματά τους στο πλαίσιο των συμφωνιών του ΟΗΕ, 

αποκλείοντας την πιθανότητα μίας ένοπλης σύγκρουσης 

Οι στρατηγικές για 
τους υδρογονάνθρακες
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επενδύσεις. Έχουμε ένα φόρουμ το
οποίο λειτουργεί και είναι μία από τις ση-
μαντικότερες εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο.
�Σημαντική η συμβολή των ΗΠΑ στη δη-
μιουργία του φόρουμ, καθώς επιθυμούν
να έχουν status παρατηρητή στο εγχείρη-
μα, γεγονός που θα παίξει σημαντικό ρό-
λο για τη σταθερότητα στην περιοχή. 

Γενική γραμματέας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα
Σδούκου για τον αγωγό EastMed: 
� Είναι ένα έργο «στρατηγικής σημα-
σίας» για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολι-
κά, πρόκειται για μία βιώσιμη επένδυση
(σ.σ. άλλα δείχνουν οι εξελίξεις), που θα
καταστήσει την Κύπρο εξαγωγέα μέχρι τα
μέσα της δεκαετίας του 2020. Για τα (θα-
λάσσια) οικόπεδα της Κρήτης, το ζήτημα
βρίσκεται υπό εξέταση ενώ καταβάλλεται
κάθε δυνατή προσπάθεια – το θέμα πα-
ραμένει ζωντανό.

Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου
Νατάσα Πηλίδου για τις 
προσπάθειες των χωρών που συμ-
μετέχουν στο East Mediterranean
Gas Forum προς την κατεύθυνση
της αξιοποίησης του φυσικού 
αερίου στην περιοχή:

�Η πανδημία έχει δημιουργήσει δύσκο-
λες συνθήκες στην αγορά, όπως άνοδο
των τιμών και διστακτικότητα για νέες
επενδύσεις. Θα πρέπει να «τρέξουν» τα

πιο ώριμα έργα. Η υπουργός τοποθέτησε
την πραγματοποίηση των γεωτρήσεων
από τις κοινοπραξίες που δραστηριοποι-
ούνται εντός της κυπριακής ΑΟΖ μέχρι το
τέλος του 2021.
�Βρίσκεται υπό διερεύνηση η ανάπτυξη
αγωγού με την Αίγυπτο, προκειμένου να
γίνουν εξαγωγές. Ο αγωγός EastMed εί-
ναι μια βιώσιμη επένδυση, αλλά η από-
φαση θα ληφθεί τελικά από την ίδια την
αγορά (…).
� Βασικός γνώμονας για τη χάραξη της
ενεργειακής στρατηγικής της Κύπρου εί-
ναι το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μέχρι
το 2050 και το Green Deal σε επίπεδο
ηλεκτροπαραγωγής, τομέας για τον οποίο
αναπτύσσεται συνεργασία με τις γειτονι-
κές χώρες.

Σύμβουλος του Έλληνα 
πρωθυπουργού για θέματα Εθνικής
Ασφάλειας Θάνος Ντόκος: 
� Υπάρχουν ελπίδες οι υδρογονάνθρα-
κες να γίνουν καταλύτης ειρήνευσης και
σταθερότητας, αλλά αυτό δεν έχει επιβε-
βαιωθεί ακόμα, ίσως επειδή οι ανακαλύ-
ψεις και τα οικονομικά οφέλη δεν είναι
προς το παρόν αρκετά.
� Ο αντίκτυπος της ανακάλυψης των
υδρογονανθράκων δεν είναι θετικός, και
αυτό έχει να κάνει με γεωπολιτικές και

ηγεμονικές βλέψεις συγκεκριμένων χω-
ρών σε αυτή την περιοχή.
� Η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει σε ΑΠΕ,
καθώς αυτή είναι η απάντηση για το μέλ-
λον. Ωστόσο, η χώρα μας πρέπει να εκμε-
ταλλευτεί στο έπακρο τις ευκαιρίες και να
συνεχίσει να προωθεί αγωγούς αερίου,
καθώς αυτό αποτελεί το καύσιμο μετάβα-
σης για τα επόμενα 20 χρόνια. 

Πρώην υπουργός Ενέργειας, 
καθηγητής Γιάννης Μανιάτης:
�Εισαγωγές ενέργειας και διαφοροποί-
ηση πηγών και οδών, προκειμένου να
μειωθούν τα μονοπώλια που μπορούν να
χρησιμοποιούν την ενέργεια ως μοχλό
πολιτικών πιέσεων.
�Δεν υπάρχει κοινό ενεργειακό διπλω-
ματικό όραμα στην ΕΕ, αλλά πρέπει η ΕΕ
να γίνει ηγέτης της μετάβασης και να αν-
τιμετωπίσει τα κρίσιμα ζητήματα ασφα-
λείας.
� Υπάρχει δυναμική που αναπτύσσεται
από τα ενεργειακά project που βρίσκον-
ται σε εξέλιξη, τις διασυνδέσεις και τις
διακρατικές συνεργασίες αγωγών όπως
ο TAP, ο IGB αλλά και ο EastMed, που
προκαλούν μία θετική αντίδραση για τη
σταθερότητα στην περιοχή.
�Ανάγκη για ένα κοινό ευρωπαϊκό ενερ-
γειακό όραμα. 

Οικονομική 
εξάρτηση
Deputy Director & Senior 
Fellow,  CSIS, Νίκος Τσάφος, στο
Athens  Energy Dialogues για
τον ρόλο της Κίνας στην περιοχή
της Νοτιοανατολικής Μεσογεί-
ου: H Κίνα είναι μία οικονομική
και γεωπολιτική υπερδύναμη
που δεν μπορούμε να αγνοήσου-
με. Ούτε όμως και να παραπλα-
νηθούμε από το κινέζικο χρήμα.
O στόχος είναι να κάνουμε την
Κίνα να παίξει με τους κανόνες
της ΕΕ. Πρέπει να σκεφτούμε
καθαρά για το πώς θα συνεργα-
στούμε. Θα πάρουμε τα λεφτά
και θα σκεφτούμε τις πολιτικές
αργότερα ή θα λειτουργήσουμε
προνοητικά για να μετριάσουμε
την οικονομική εξάρτηση από
την Κίνα; Προτιμότερη είναι η
εξαργύρωση των ευρωπαϊκών
επιταγών σε σχέση με τις 
κινέζικες!
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
Ολυμπιακός πέτυχε υπε-
ρήφανη νίκη 1-0 επί της
Άρσεναλ στο Λονδίνο, απο-
κλείστηκε από τη συνέχεια

του Europa League με το 1-3 του πρώ-
του αγώνα, αλλά ως χώρα «δυστυχώς,
επτωχεύσαμεν». 

Η Ελλάδα και για την επόμενη σεζόν
2021-22 θα βγάλει μόνο τον πρωτα-
θλητή στο Champions League και
τρεις ομάδες στο νεοσύστατο Confe-
rence League και, φυσικά, καμία στο
Europa League. Βρέθηκε στην 20ή
θέση της ειδικής βαθμολογίας της
UEFA, μας προσπέρασαν η Κροατία
και η Τσεχία μετά τις προκρίσεις των
Ντιναμό Ζάγκρεμπ σε βάρος της Τότε-
ναμ (3-0, 0-2 στο Λονδίνο) και της

Σλάβια Πράγας επί της Ρέιντζερς (1-1
και 2-0).

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι ο
Ολυμπιακός, ο οποίος εκτός συγκλο-
νιστικού απροόπτου θα στεφθεί πρω-
ταθλητής, θα ξεκινήσει τους αγώνες
του στο Champions League από τον 1ο
προκριματικό γύρο, δηλαδή στις 6 Ιου-
λίου! Το πρωτάθλημα της Super Lea-
gue τελειώνει στις 16 Μαΐου και αν ο
Ολυμπιακός προκριθεί στον τελικό του
Κυπέλλου στις 25 Μαΐου (κληρώθηκε
με τον ΠΑΣ Γιάννινα στον ημιτελικό),
αυτό σημαίνει πως οι διακοπές των
παικτών του θα διαρκέσουν όχι περισ-
σότερο από δύο εβδομάδες, καθότι
χρειάζονται έναν μήνα προετοιμασίας
για να παίξουν στις 6 Ιουλίου. Για να

προκριθεί ξανά ο Ολυμπιακός στους
ομίλους του Champions League θα
πρέπει να αποκλείσει τέσσερις ομά-
δες, του 1ου, 2ου, 3ου προκριματικού
γύρου και μία στα πλέι οφ. 

Αν, μάλιστα, προκριθεί στους ομίλους,
θα τοποθετηθεί στο 4ο και τελευταίο
γκρουπ δυναμικότητας. Σαφώς καλύτε-
ρα είναι τα πράγματα για τους τρεις εκ-
προσώπους μας στο Conference League
( Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και
Αστέρας Τρίπολης οι υποψήφιοι) που θα
ξεκινήσουν τους αγώνες τους στον 2ο
προκριματικό γύρο στις 22 Ιουλίου.
Υπάρχει ένας μήνας διακοπών για τους
παίκτες του, οι οποίοι, όπως και αυτοί
του Ολυμπιακού, προέρχονται από ένα
βεβαρημένο πρόγραμμα λόγω της παν-

δημίας. Οι τρεις εκπρόσωποι στο Confe-
rence League θα πρέπει να αποκλείσουν
τρεις αντιπάλους για να εισέλθουν στους
ομίλους. 

Η Ελλάδα έπιασε… πάτο, αλλά του-
λάχιστον έχει την ευκαιρία της ανά-
καμψης από την προσεχή σεζόν, κα-
θότι θα είναι πιο εύκολο να συγκεν-
τρώνει βαθμούς παίζοντας με αντιπά-
λους από υποανάπτυκτες ποδοσφαιρι-
κά χώρες όπως η Μάλτα, η Εσθονία, η
Μολδαβία, το Λιχτενστάιν κ.λπ. Το ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο ως «προϊόν» υπο-
βαθμίζεται σημαντικά μετά την κατά-
πτωση της Ελλάδας, που θα αναγκα-
στεί με βάση το ranking της UEFA να
παίζει με τις επαρχίες και τα χωριά της
Ευρώπης.

Πιάσαμε… πάτο
στην Ευρώπη 
Η Ελλάδα και για την επόμενη 
σεζόν 2021-22 θα βγάλει 
μόνο τον πρωταθλητή 
στο Champions League 
και τρεις ομάδες 
στο νεοσύστατο 
Conference League
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Αρχίζουν το Σαββατοκύριακο οι αγώνες των πλέι οφ και
πλέι άουτ στο πρωτάθλημα της Super League και πλέον
δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην είναι ντέρμπι. Προφανώς
και ξεχωρίζει αυτό της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και
την ΑΕΚ, ενώ στα άλλα δύο ματς ο Ολυμπιακός υποδέχεται
τον Άρη και ο Αστέρας Τρίπολης τον Παναθηναϊκό. Σε αυτά
τα μίνι πρωταθλήματα των πλέι οφ και πλέι άουτ οι ομάδες
«κουβαλούν» τη βαθμολογία της κανονικής περιόδου. Δι-
πλοί είναι οι αγώνες στα πλέι οφ, μονοί στα πλέι άουτ. Στο
νεοσύστατο Conference League θα προκριθούν ο Κυπελ-
λούχος και οι δύο ομάδες με την καλύτερη βαθμολογία.
Από τα πλέι άουτ θα υποβιβαστεί κατευθείαν ο τελευταίος
και ο προτελευταίος θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες
μπαράζ τον 2ο της βαθμολογίας της Super League 2. Πρό-
γραμμα πλέι οφ: Αύριο Κυριακή: Αστέρας Τρ. - Παναθηναϊ-
κός (15.00), Ολυμπιακός - Άρης (17.15), ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
(19.30). Πρόγραμμα πλέι άουτ: Σήμερα Σάββατο: Απόλλων
Σμ. - ΑΕΛ (15.00), Βόλος - ΟΦΗ (17.15), ΠΑΣ Γιάννινα -
Ατρόμητος (19.30), Παναιτωλικός - Λαμία (19.30).

Από τα... ωραία του ΝΒΑ. Ο Σλοβένος άσος του Ντάλας Λούκα Ντόντσιτς επιχείρησε τρίποντο, το έβαλε και στη συνέχεια πήγε
στη διαιτητή και της ζήτησε φάουλ. Αυτή του απάντησε «ποιο φάουλ; Δεν σου έκαναν φάουλ». Και ο Ντόντσιτς απάντησε:
«Τίποτα, απλώς το έκανα γιατί είμαι ερωτευμένος μαζί σου». Γέλασαν και οι δύο και στα social media έγινε viral.

Πλέι οφ: Σέντρα με ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ Μαζεύονται οι διεθνείς
Την προσεχή Δευτέρα θα συγκεντρωθούν οι
διεθνείς για τους αγώνες με την Ισπανία στις
25 του μήνα στη Γρανάδα και τη Γεωργία στην
Τούμπα στις 31 του ίδιου μήνα για τα προκρι-
ματικά του Μουντιάλ 2022, που θα γίνει στο
Κατάρ. Στις 28 Μαρτίου θα μεσολαβήσει φιλι-
κό παιχνίδι με την Ονδούρα, επίσης στην
Τούμπα. Στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα, την
Ισπανία και τη Γεωργία είναι και η Σουηδία με
το Κόσοβο.

Σοκαριστικός τραυματισμός…

Σοκ προκάλεσε ο τραυματισμός του τερματο-
φύλακα της Σλάβια Πράγας Όντρεϊ Κόλαρ από
το βάναυσο χτύπημα στο κεφάλι του Ρόουφι της
Ρέιντζερς στο 0-2 της Γλασκόβης για το Europa
League. Ο Σκωτσέζος αποβλήθηκε αμέσως με
κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή, ήξερε τι είχε
κάνει και ούτε γύρισε να δει στο χορτάρι το... θύ-
μα του.

Μεγάλες μάχες
στο Champions League 

Σπουδαία ζευγάρια έβγαλε η κλήρωση των
προημιτελικών του Champions League, με τις
αναμετρήσεις Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν και
Ρεάλ Μαδρίτης - Λίβερπουλ να ξεχωρίζουν.
Για μια θέση στα ημιτελικά θα μονομαχήσουν,
επίσης, η Πόρτο με την Τσέλσι και η Μάντσε-
στερ Σίτι με την Ντόρτμουντ. Σε ό,τι αφορά τα
ζευγάρια των ημιτελικών, ο νικητής της ανα-
μέτρησης Μπάγερν - Παρί θα αναμετρηθεί με
τον νικητή του Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ,
ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρί-

της - Λίβερπουλ θα κονταροχτυπηθεί με τον
νικητή του Πόρτο - Τσέλσι.

Με τη Σλάβια 
Πράγας η Άρσεναλ
Άγιαξ - Ρόμα, Γρανάδα - Μάντσε-

στερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ - Σλάβια
Πράγας και Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Βιγια-

ρεάλ είναι τα ζευγάρια στους 8 του Euro-
pa League. Τα ματς θα γίνουν στις 8 και 15 Απρι-
λίου. Στα ημιτελικά θα παίξουν ο νικητής του
ζευγαριού Γρανάδα - Μάντσεστερ Γ. με τον νικη-
τή του ζευγαριού Άγιαξ - Ρόμα και ο νικητής του
Άρσεναλ - Σλάβια με τον νικητή του Ντιναμό
Ζάγκρεμπ - Βιγιαρεάλ.

Τρίζει η καρέκλα του Μουρίνιο
Επισφαλής είναι η θέση του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγ-
κο της Τότεναμ μετά τον ηχηρό αποκλεισμό 3-0 από
την Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην κροατική πρωτεύουσα
στους 16 του Eurοpa League. Οι Λονδρέζοι είχαν νι-
κήσει 2-0 στο πρώτο παιχνίδι και υπέστησαν διασυρ-
μό από τους Κροάτες. Ο Μουρίνιο εισπράττει 22 εκατ.
ευρώ τον χρόνο.

Φλέρταρε τη διαιτητή! 



Σ
τον αέρα κινδυνεύει να τιναχτεί η
άλλοτε οικογενειακή γαλήνη του
πρωταγωνιστή-σκηνοθέτη, ο οποίος
κατηγορείται για βιασμό, δύο από-

πειρες βιασμού και σεξουαλικές παρενοχλή-
σεις. Καθημερινά πληθαίνουν οι πληροφορίες
που θέλουν τη σύζυγό του αποφασισμένη να
διαλύσει τον γάμο τους έπειτα από σχεδόν
τρεις δεκαετίες μεγάλου έρωτα, κοινής ζωής
και την απόκτηση ενός γιου.
Οι μαρτυρίες περισσότερων από εκατό γυναι-
κών που κατέθεσαν φριχτά γεγονότα σεξουα-
λικής κακοποίησης σε βάρος του κωμικού
ηθοποιού «γκρέμισαν» την εμπιστοσύνη της
στο πρόσωπό του. Η ψυχολογική πίεση που
της ασκείται είναι μεγάλη από όλα όσα βλέ-
πουν το φως της δημοσιότητας και της είναι
αδύνατον να τη διαχειριστεί. Όπως αναφέ-
ρουν πληροφορίες, δεν σηκώνει τηλέφωνα
και αρνείται να μιλήσει σε δημοσιογράφους.
Επαγγελματίας καλλιτέχνις και η ίδια, εγκατέ-
λειψε νωρίς την καριέρα της για να αφοσιωθεί
στον ρόλο της συζύγου και μαμάς, επιλέγον-
τας να στέκεται πάντα στη σκιά του διάσημου
πρωταγωνιστή σε ρόλο υποστηρικτικό και
συμβουλευτικό. Πάντα με τη μεγάλη της αγκα-
λιά ανοιχτή για να παρηγορήσει ή να συγχαρεί
τον άντρα της ζωής της στις αποτυχίες και τις
επιτυχίες, αντίστοιχα. 

«Έχει ερωτήματα, αλλά δεν υπάρχουν απαν-
τήσεις. Τουλάχιστον ικανοποιητικές ώστε να
μπορέσει να κατανοήσει την αλήθεια ή το ψέ-
μα», ανέφερε στην «Political» πρόσωπο από
το στενό περιβάλλον τους, κάνοντας λόγο για
σοκαριστικές εκρήξεις θυμού του πρωταγω-
νιστή που βλέπει την καριέρα του να εξατμίζε-
ται. Οι καβγάδες, λέγεται, ότι είναι καθημερι-
νοί, ατελείωτοι και κάθε φορά σφοδρότεροι σε
ένταση και φωνές. Η ζωή του διάσημου ζευ-
γαριού από τον περασμένο Φεβρουάριο μοι-
άζει με μπερδεμένο κουβάρι. Εν αναμονή της
κλήτευσης του ηθοποιού από τον εισαγγελέα
προκειμένου να εξεταστεί για τις μαρτυρικές
καταθέσεις που περιλαμβάνονται στον φάκε-
λο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, η σύζυ-
γός του -όπως φημολογείται- για λόγους επι-
κοινωνιακούς δεν επιτρέπεται αυτήν τη χρο-
νική στιγμή να εγκαταλείψει τον σκηνοθέτη,
πόσω μάλλον να του ζητήσει διαζύγιο.
«Είναι μια σωστή οδηγία νομικών και επικοι-
νωνιολόγων. Η καλή οικογενειακή εικόνα εί-
ναι “δυνατό χαρτί” προς τον κόσμο και τη Δι-
καιοσύνη. Το θέμα είναι πόσο θα αντέξει η
ίδια. Στην ουσία, όλοι λένε πως το ζευγάρι
έχει χωρίσει, όμως για τους τύπους παραμέ-
νει κάτω από την ίδια στέγη. Αν ήταν αλλιώς,
θα το γνωρίζαμε από τους παπαράτσι. Οπότε
δεν έχουν μετακομίσει στα Γιάννενα, όπως
φημολογούνταν πριν από εβδομάδες, ούτε και
στο εξοχικό τους στο Σοφικό», πρόσθεσε η
ίδια πηγή.

• Σοβαρή η κατάσταση στο Star με
το επιβεβαιωμένο κρούσμα κορο-
νοϊού σε υπάλληλο που εργάζεται
πίσω από τις κάμερες. Οι εκπομ-
πές «Στη Φωλιά των Κου Κου» και
«Αλήθειες με τη Ζήνα» δεν θα με-
ταδοθούν ούτε τη Δευτέρα. 

• Θλίψη στον καλλιτεχνικό χρόνο
από την απώλεια του ηθοποιού Πα-
ναγιώτη Μαντέλη και του χορευτή
Βαγγέλη Παππά.

• Τον χρόνο πίσω γύρισε ο Γιάν-
νης Λάτσιος, δημοσιεύοντας
φωτογραφία από τα φοιτητικά
του χρόνια στην ΑΣΟΕΕ.

• Συγκινητικές στιγμές στο σπίτι
του Πάνου Καλλίδη με την επιστρο-
φή του από τον Άγιο Δομίνικο. Τα
τρία παιδιά του έτρεξαν στην αγκα-
λιά του, ουρλιάζοντας από χαρά. 

• Δεν κόλλησε το γυαλί! Η Δανάη
Μπάρκα και ο σύντροφός της
Πάνος Αδαμόπουλος, εννέα μή-
νες μετά την επανασύνδεσή
τους, αποφάσισαν να χωρίσουν
οριστικά.

•  Το μήλο κάτω από τη μηλιά! Ο
κούκλος γιος του Στέλιου Ρόκκου
ετοιμάζει την πρώτη του δισκογρα-
φική δουλειά!

• Φωτογραφία-ντοκουμέντο του
φωτογράφου Νίκου Δρούγκα
από το 1994 δείχνει τη Ζέτα Μα-
κρυπούλια μελαχρινή να απο-
λαμβάνει διακοπές στη Μύκονο
με τον τότε σύντροφό της Κώστα
Αλιμπέρτη.

•  Αποκάλυψη-σοκ από τον ηθο-
ποιό Ζαχαρία Ρόχα: «Γνωστή εκδό-
τρια μου ζήτησε να στήσουμε αυτο-
κτονία ερωτικού περιεχομένου για
να γίνω εξώφυλλο!».
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Αποκάλυψε την καταγωγή της 

Η Χριστίνα Αλεξανιάν, ποζάροντας σε throw-
back φωτογραφία με παραδοσιακή στολή, απο-
κάλυψε λεπτομέρειες για την καταγωγή της:
«Ντυμένη με τη φορεσιά από τη Σινασό της Καπ-
παδοκίας. Το μέρος όπου γεννήθηκε η γιαγιά
μου η Ελισσώ! Είμαι 13 ετών και ούτε φανταζό-
μουν τότε ότι θα έφτιαχνα μια παράσταση “Τα
τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν” για τη γενοκτονία
των Αρμενίων και των Μικρασιατών από τους
Τούρκους. Αρμένισσα, Μικρασιάτισσα και Πει-
ραιώτισσα, λοιπόν. Περήφανη για τους προγό-
νους μου!».

Δεν... το ’χει με το τρέξιμο 

Αγύμναστος ο Πάνος Μουζουράκης! Το παραδέ-
χτηκε και ο ίδιος ποζάροντας δίπλα στον δρο-
μέα! «Ο μόνος δρομέας με τον οποίο θα τολμού-
σα να αναμετρηθώ. Είναι στο “Hilton” το άγαλμα
που είναι στατικό. Γιατί ταλέντο έχω στο τρέξιμο
μόνο σε slow motion! Και ζούμε πλέον στην επο-
χή “ο τρέξον εαυτόν σώσον”. Μα φλώρος είμαι
αγύμναστος, ποιος θα με κάνει μάγκα;», αναρω-
τήθηκε ο τραγουδοποιός και πρόσθεσε: «Μια
κομψή ωδή στην Ιαπωνία προς τιμήν των Ολυμ-
πιακών Αγώνων του 2020 στο Τόκιο».

Την πρώτη «χρυσή» διάκρισή
της θυμήθηκε με συγκίνηση η
Κατερίνα Δαλάκα, γιορτάζον-
τας την τότε αγκαλιά με την
αδελφούλα της. «Μάιος 2007,
πρώτη φορά κέρδισα χρυσό
μετάλλιο στα 300μ. με εμπόδια
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Στίβου και κάνοντας πανελλή-
νιο ρεκόρ. Και φυσικά ήταν και
η πρώτη φορά που με είδε η
αδελφούλα μου να αγωνίζο-
μαι (γούρι)», έγραψε η πρώην
«Survivor».

Γονείς για δεύτερη φορά 
Μπαμπάς θα γίνει για δεύτερη φορά ο Ευ-
τύχης Μπλέτσας! Ο «Happy traveler» και
η σύζυγός του Ηλέκτρα (αρχισυντάκτρια
της εκπομπής) είναι ήδη γονείς μιας υπέ-
ροχης κορούλας, που τους ακολουθεί στα
ταξίδια τους ανά τον κόσμο παρέα με τον
σκύλο τους Ηρακλή. Η μέλλουσα μαμά
φωτογραφήθηκε με τη φουσκωμένη κοι-
λίτσα της, ενώ ο παρουσιαστής ευχαρί-
στησε τον κόσμο για τις ευχές.

Αναμνήσεις 
από χρυσάφι! 
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Έφυγε για μέρη μακρινά…
Η Μαρία Ματσούκα μάς… κούνησε μαντίλι! Η γνωστή τραγουδί-
στρια και άλλα τινά και αδελφή της ηθοποιού Δήμητρας Ματσούκα
εν μέσω καραντίνας εγκατέλειψε την Αθήνα για ταξίδι σε μέρη μα-
γικά και ονειρεμένα, ποζάροντας με ενθουσιασμό στην είσοδο του
αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος». Στη λεζάντα της φωτογραφίας δεν
αποκάλυψε τον προορισμό, παρά αρκέστηκε στο σχόλιο: «Η μαγική
στιγμή της έναρξης των διακοπών! Ένα χαμόγελο, χίλιες λέξεις».

«Ο
ι ηθοποιοί… τραγουδάνε»; Την απάντηση δίνει κάθε Κυ-
ριακή στις 6 το απόγευμα ο Δημήτρης Πιατάς στην ομώ-
νυμη ραδιοφωνική του εκπομπή στο Δεύτερο Πρόγραμ-

μα της ΕΡΤ. Ο δημοφιλής ηθοποιός, ταλαντούχος και με μεγάλη εμ-
πειρία στο σανίδι, ετοιμάζει ένα αφιέρωμα στο Αμφιθέατρο του
Σπύρου Ευαγγελάτου και την εμβληματική παράσταση «Ερωτόκρι-
τος» του Βιτσέντζου Κορνάρου, που εγκαινίασε την τεράστια δια-
δρομή του δημιουργήματος του μεγάλου θεατράνθρωπου. Θα πα-
ρουσιαστεί μέσα από αρχειακό υλικό η δισκογραφική δουλειά
του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο οποίος υπέγραψε την πρωτότυπη μου-
σική, καθώς και ηχητικά αποσπάσματα-ντοκουμέντα για πρώτη φο-
ρά μετά το 1975! Η εκπομπή της ερχόμενης Κυριακής είναι διανθι-
σμένη από τις προσωπικές αναμνήσεις του Δημήτρη Πιατά από την
παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε, ενώ θα απολαύσουμε
τα… ρωσικά του Λευτέρη Βογιατζή και του Ηλία Λογοθέτη, λίγο
πριν από την περιοδεία του έργου στη Μόσχα και την Τιφλίδα.

Ένα ξεχωριστό
αφιέρωμα



Τ
α επινεφρίδια είναι δύο μικροί ενδοκρι-
νείς αδένες που εντοπίζονται στο πίσω
μέρος της κοιλίας και επάνω από το κάθε
νεφρό. Έχουν σύνθετο ρόλο, επειδή πα-

ράγουν και εκκρίνουν ορμόνες οι οποίες επηρεά-
ζουν σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού,
όπως η αλδοστερόνη, η κορτιζόλη και η αδρεναλί-
νη. Με αυτόν τον τρόπο τα επινεφρίδια ρυθμίζουν
τον ανθρώπινο μεταβολισμό, την καρδιακή λει-
τουργία, την αρτηριακή πίεση και την αντίδραση
του οργανισμού στο στρες και στη φλεγμονή. Υπάρ-
χουν, όμως, περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να
αφαιρεθούν. Ο γενικός χειρουργός προηγμένης
λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Αριστοτέλης Κε-
χαγιάς μάς εξηγεί πότε γίνεται επινεφριδεκτομή:

1) Όταν υπάρχει κάποιο λειτουργικό αδένωμα
(όζος) στο επινεφρίδιο, δηλαδή ογκίδιο το οποίο
προξενεί παθήσεις λόγω υπερπαραγωγής ορμο-
νών. 

2) Σε περίπτωση μη λειτουργικού αδενώματος
του επινεφριδίου, όπου η έκκριση ορμονών είναι
φυσιολογική, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί η πι-
θανότητα ύπαρξης κακοήθειας (καρκίνου) εντός
του όζου. Τα ογκίδια αυτά ονομάζονται «τυχαιώμα-
τα επινεφριδίου» και χειρουργούνται σε περίπτω-
ση ευρημάτων ύποπτων για καρκίνο στην αξονική
τομογραφία ή αν έχουν αυξημένη διάσταση (>4
εκατοστά).

3) Σε μεταστατικό καρκίνο στο επινεφρίδιο ή
πρωτοπαθή καρκίνο του επινεφριδίου.

Οι τεχνικές επινεφριδεκτομής περιλαμβάνουν:
το ανοιχτό χειρουργείο, την κλασική λαπαροσκοπι-
κή διακοιλιακή επινεφριδεκτομή, την ελάχιστα

επεμβατική οπίσθια οπισθοπεριτοναϊκή επινεφρι-
δεκτομή (τεχνική PRA - posterior retroperitoneo-
scopic adrenalectomy). Το ανοιχτό χειρουργείο
προξενεί μεγάλο χειρουργικό τραύμα και αποτελεί
παρελθόν σε εξειδικευμένα κέντρα, εκτός από
ελάχιστες περιπτώσεις μεγάλου όγκου που διηθεί
πολλαπλά όργανα. Όσον αφορά στην ελάχιστα
επεμβατική Χειρουργική, ο κύριος παράγοντας

που καθορίζει τις δυνατότητες της κάθε μεθόδου
για την αφαίρεση του επινεφριδίου είναι η ίδια η
ανατομική θέση του οργάνου. Τα επινεφρίδια βρί-
σκονται στο πίσω μέρος του οπίσθιου διαμερίσμα-
τος της άνω κοιλίας (οπισθοπεριτόναιο), πάνω από
τους νεφρούς, στην ανατομική περιοχή της μέσης.
Τα υπόλοιπα όργανα της άνω κοιλίας βρίσκονται
στο πρόσθιο διαμέρισμα της κοιλιάς (περιτοναϊκή
κοιλότητα), δηλαδή μπροστά από το επινεφρίδιο,
θέτοντας περιορισμούς στην κλασική λαπαροσκο-
πική διακοιλιακή επινεφριδεκτομή. 

Κατά την κλασική λαπαροσκοπική επέμβαση
απαιτούνται 4-5 τομές στο δέρμα της κοιλιάς και
ακολουθεί ευρεία χειρουργική κινητοποίηση και
μετακίνηση πολλών οργάνων της περιτοναϊκής
κοιλότητας (παχύ έντερο, ήπαρ, σπλήνας, στόμα-
χος αλλά και το πάγκρεας), προκειμένου ο χει-
ρουργός να προχωρήσει στο οπισθοπεριτόναιο
όπου εντοπίζεται το επινεφρίδιο. Δηλαδή, η τεχνι-
κή αυτή αναγκάζει τον χειρουργό να ξεκινήσει την
επέμβαση από μια ανατομική περιοχή που βρίσκε-
ται μακριά από το επινεφρίδιο και άσκοπα να κινη-
τοποιήσει άλλα όργανα ώστε να φθάσει σε αυτό. 
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Πότε ααφαιρούνται τα επινεφρίδια;
kpapakosto@yahoo.gr

‘Εχουν ως αποστολή να ρυθμίζουν 
τον ανθρώπινο μεταβολισμό, 
την καρδιακή λειτουργία, 
την αρτηριακή πίεση 
και την αντίδραση του οργανισμού 
στο στρες και τη φλεγμονή…

Σύγχρονες μέθοδοι 
Η πλέον ενδεδειγμένη και σύγχρονη τεχνι-
κή είναι η ελάχιστα επεμβατική οπίσθια
οπισθοπεριτοναϊκή επινεφριδεκτομή
(PRA). Στην PRA ο χειρουργός χρησιμοποι-
εί τρεις μικρές τομές στο δέρμα της μέσης,
με τις οποίες εισέρχεται απευθείας στον
οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, επιτυγχάνοντας
άμεση αποκάλυψη του επινεφριδίου, όπου
με απλό χειρισμό αφαιρεί εύκολα το όργα-
νο. Με την PRA μειώνεται στο έπακρο το
εσωτερικό χειρουργικό τραύμα, επειδή δεν
απαιτείται είσοδος στην περιτοναϊκή κοιλό-
τητα ούτε παρέμβαση σε κάποιο άλλο όργα-
νο. Η PRA είναι η πλέον ασφαλής και η λιγό-
τερο επεμβατική τεχνική. Η επέμβαση PRA
είναι αναίμακτη και ελαχιστοποιείται η πι-
θανότητα επιπλοκής, αφού παραλείπεται ο
χειρουργικός χειρισμός άλλων οργάνων.
Επιπλέον όφελος είναι η διάρκεια νοσηλεί-
ας κάτω των 24 ωρών. Η PRA έχει ελάχιστο
έως καθόλου πόνο. 

Αριστοτέλης Κεχαγιάς, 
γενικός χειρουργός
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Ο
Κρόνος, μαζί με τον Δία, στον Υδρο-
χόο θα σας βοηθήσει να πραγματο-
ποιήσετε απωθημένες προσδοκίες.

Τα γεγονότα θα σας θυμίζουν ότι πρέπει να
υλοποιήσετε κάποια σχέδιά σας και πως
είναι απαραίτητη η συμπαράσταση μερι-
κών ανθρώπων που σας καταλαβαίνουν.
Μάθετε, επίσης, να μην περιμένετε από
τους άλλους περισσότερα απ’ όσα θέλουν
ή μπορούν να δώσουν. Ο Δίας θα σας βοη-
θήσει στην εξέλιξη σπουδών και στην
πραγματοποίηση ταξιδιών.

Η τελευταία τριετία ήταν αρκετά δύσκο-
λη και ορισμένες στιγμές δραματική για
σας. Είναι, λοιπόν, φυσικό το παρόν να σας

βρίσκει κουρασμένους και γεμάτους αγω-
νία για το μέλλον. Πρέπει, όμως, να συνει-
δητοποιήσετε πως το μεγαλύτερο βάρος
των προβλημάτων πέρασε και οι λύσεις εί-
ναι πλέον ορατές.

Σε γενικότερες γραμμές, η γενέθλια αυ-
τή χρονιά προβλέπεται μεταβατική αλλά
και ανακουφιστική. Σας δίνει την ευκαιρία
να βελτιώσετε τις συνθήκες της ζωής σας
και να πάρετε μια νέα θέση μέσα στο περι-
βάλλον όπου ζείτε και κινείστε, προσαρμο-
ζόμενοι ευκολότερα στις γενικότερες συν-
θήκες που κυριαρχούν, χωρίς να στερη-
θείτε τις δόσεις της ελευθερίας και της χα-
ράς τις οποίες χρειάζεστε. 

Χρόνια πολλά, Κριοί: Μια πολύ
δυναμική γενέθλια χρονιά! 

Κριός
(21/3-20/4)
Είστε… ερωτικά ηφαίστεια,
αλλά να παίρνετε προφυλά-
ξεις, αν δεν έχετε σχέση. Να
θυμάστε ότι δεν πρέπει να
πληρώνουν άλλοι τα απωθη-
μένα σας. Είστε γοητευτικοί,
δημιουργικοί, ενεργητικοί,
ευχάριστοι και ερωτικοί, αλ-
λά είστε και επιπόλαιοι. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η αυτοπεποίθησή σας είναι ανεβα-
σμένη. Ο Ερμής φέρνει μια κάποια
αισιοδοξία, ίσως και ταξίδια, αλλα-
γές παραστάσεων, καλό λόγο και
επικοινωνία. Κάποιοι ξεκινάτε μια
νέα εργασία ή σπουδές. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Έχετε κρυφούς υποστηρικτές. Ο
Δίας κάτι ανοίγει στα εργασιακά.
Για να το καταφέρετε, ωστόσο,
θα πρέπει να δράτε χωρίς πανικό.
Ο Άρης θα σας φέρει δυσκολίες.
Αποφύγετε τσακωμούς. Προσέξ-
τε τις δημόσιες σχέσεις σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αν είστε μόνοι ή σε μια ρευστή σχέ-
ση, προσέξτε. Παρότι η Αφροδίτη
είναι ό,τι καλύτερο για κάθε έργο ή
καλλιτεχνική δημιουργία, ο έρω-
τας φαίνεται πως είναι ό,τι πιο ση-
μαντικό για σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Προσέξτε αν κάνετε ταξίδια και
οδηγείτε συνετά. Πολλοί θα έχετε
έμπνευση να γράψετε κάτι ή θα
κάνετε σημαντικά σχέδια. Καλές
οι σχέσεις σας με οικείους, όπως
αδέρφια, συγγενείς και γείτονες.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε πολύ τυχεροί με τα χρή-
ματα, αλλά πείτε «όχι» στα ρί-
σκα, γιατί παρακάτω έρχονται
οικονομικές δυσκολίες. Ο Δίας
θα φέρει ευκαιρίες, αλλά μερι-
κές από αυτές θα αποδειχτούν
«φούσκες». 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Να θυμάστε ότι στην εργασία
σας πολλοί θα προσπαθήσουν
να σας εκμεταλλευτούν και να
ρίξουν πάνω σας τα βάρη με ψέ-
ματα και δικαιολογίες. Αποφύ-
γετε τις καταχρήσεις. Καλά εί-
ναι τα αισθηματικά σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Το καλό είναι πως η Αφροδίτη σάς
προστατεύει από κακοτοπιές, ενώ
ο Ερμής φέρνει καλές συνεργα-
σίες. Καλύτερες οι σχέσεις σας με
τους συνεργάτες σας. Θα υπάρ-
ξουν αρκετά φλερτ και ευκαιρίες
για δημιουργία. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Να σκέφτεστε λογικά σε ό,τι αφορά
την εργασία σας. Βάλτε τώρα τις
βάσεις για καλύτερα οικονομικά
και δείξτε υπομονή, γιατί έχετε
πολλές «τρύπες» να κλείσετε.
Φροντίστε υγεία και εμφάνιση.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Φροντίστε να μην ανοίγετε το στό-
μα σας όταν δεν πρέπει. Στα ερωτι-
κά σας, Αφροδίτη και Ερμής φέρ-
νουν εύνοια, αλλά οι μόνιμες σχέ-
σεις θέλουν «δουλειά». Καλό είναι
να μη βγάζετε βιαστικά συμπερά-
σματα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Καλά θα κάνετε να προτιμήσετε
τη σταθερότητα στην εργασία και
να μην μπλέκετε σε καταστάσεις
που δεν θα ολοκληρωθούν καλά.
Βελτιωμένες οι σχέσεις με γεί-
τονες και συγγενείς. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αρχίζουν να καταλαβαίνουν κά-
ποιοι ότι σας έχουν ανάγκη. Βα-
σίζεστε στις δημόσιες σχέσεις
σας. Η Αφροδίτη εγγυάται πως
δεν θα είστε μόνοι. Υπάρχει πολύ
φλερτ, αλλά να διασκεδάζετε
χωρίς… να σκορπίζεστε.

Οι προβλέψεις της ημέρας

«Και ζήσαν αυτοί καλά και μεις καλύτερα», λέει το παραμύ-
θι! Κάπως έτσι είναι αυτή η χρονιά για σας. Το σκηνικό
αλλάζει πλήρως, όχι μόνο από τα γενέθλιά σας και μετά,
αλλά με την είσοδο του 2021. Κρόνος και Δίας στον
Υδροχόο θα είναι, ύστερα από πολύ καιρό, φιλικοί προς
το ζώδιό σας, οπότε θα μπορέσετε να «αναπνεύσετε»
ξανά, να αλαφρώσετε από ευθύνες και να είστε πολύ πιο
κεφάτοι. 
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Κ
άθισα και παρακολούθησα τη συνέντευξη
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Open

και στους εξαιρετικούς συναδέλφους Άκη Παυλό-
πουλο και Ντόρα Κουτροκόη. Ήθελα να τον ακού-
σω όχι μόνο από επαγγελματικό «βίτσιο», αλλά και
γιατί πιστεύω ότι για να έχεις ολοκληρωμένη άπο-
ψη θα πρέπει να έχεις ο ίδιος αντίληψη.

Προτού μπω στην ουσία για το τι είπε, θα πω ότι
με τα όσα δήλωσε ο κ. Τσίπρας αδικεί, πρώτα απ’
όλα, τον εαυτό του. Διότι μετά την εμπειρία που
απέκτησε καθήμενος στην «ηλεκτρική καρέκλα»
του πρωθυπουργού, δεν μπορεί να υιοθετεί ακρί-
τως ό,τι γράφεται στο Διαδίκτυο και δεν χρειάζεται
να λέει ψέματα (χαρακτηριστικότερο όλων το ποι-
ος συνέλαβε τον Ξηρό) σε έναν λαό που είναι ήδη
υποψιασμένος.

Μπορεί να κάνει την κριτική του -αυτός είναι ο
ρόλος του-, μπορεί να είναι σκληρός -αυτό επι-
βάλλουν η δημοκρατία και ο κοινοβουλευτισμός-,
αλλά δεν μπορεί να κάνει αντήχηση στα fake
news. Και, το κυριότερο, δεν επιτρέπεται σε μια
περίοδο που έχουμε νεκρούς, διασωληνωμένους
και με την ελληνική κοινωνία να ζει μια πρωτό-
γνωρη δοκιμασία, όπως όλος ο πλανήτης, να υπο-
δαυλίζει την ένταση με κάθε τρόπο. 

Χαρακτηριστικότερο, αυτό που γίνεται με τις
διαδηλώσεις.  Τα όσα αποκάλυψε ο Μιχάλης Χρυ-
σοχοΐδης στη Βουλή είναι συγκλονιστικά: 632 πο-
ρείες και διαδηλώσεις έχουν γίνει από τον Φε-
βρούαριο έως σήμερα. Οι μισές δε, ήταν για τον
Κουφοντίνα.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας δημοκρα-

τικός πολίτης που να μην πιστεύει ότι είναι συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα των πολιτών να
διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν. Το να υπο-
στηρίζεις, όμως, ότι όλοι φορούν μάσκα στις συγ-
κεντρώσεις και τηρούν τις αποστάσεις, ενώ ξέρεις
ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, είναι εγκληματικό. Όπως
και το επιχείρημα ότι υπάρχουν περιοχές της πα-
τρίδας μας που δεν έχουν διαδηλώσεις αλλά
υπάρχουν κρούσματα, το οποίο αναπαράγουν τα
στελέχη σου, είναι τραγικό. Διότι όταν λες ότι φταί-
νε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τον ίδιο τρόπο
θα απαντούσε κάποιος ότι υπάρχουν περιοχές χω-
ρίς ηλεκτρικό και μετρό (π.χ., Κρήτη, Θεσσαλονίκη
και αλλού) αλλά με πολλά κρούσματα! Άρα, πολύ
απλά, δεν μπορείς να αθωώνεις ελαφρά τη καρδία
τις διαδηλώσεις και να αναλαμβάνεις αχρείαστα
ρίσκα.

Ναι, η κυβέρνηση έχει κάνει και λάθη στη δια-
χείριση της κρίσης. Αλίμονο αν δεν είχε κάνει σε
κάτι τόσο άγνωστο. Ναι, σε πολλά θέματα πάει
βλέποντας και κάνοντας. Έτσι κάνουν όλες οι χώ-

ρες, μήνες τώρα, απέναντι σε έναν άγνωστο εχθρό,
ο οποίος, εκτός των άλλων, έχει τη φονική ικανό-
τητα να μεταλλάσσεται για να επιβιώσει. 

Ναι, έχει εφαρμόσει τη μέθοδο «ακορντεόν»,
όπως έχουν κάνει όλες οι χώρες. Ναι, χρειάζονται
περισσότερα τεστ, αλλά το να ξεχνάς ότι επί μήνες
δεν υπήρχαν καν τεστ δείχνει ιδιοτέλεια στην κρι-
τική σου. Ναι, χρειάζονται περισσότερες ΜΕΘ, αλ-
λά το να μην παραδέχεσαι ότι εσύ άφησες έπειτα
από 4,5 χρόνια ελάχιστες είναι σφάλμα σου. Ναι,
χρειάζονται περισσότερα δρομολόγια και λεωφο-
ρεία, αλλά το να μην ομολογείς ότι εσύ δεν πήρες
ούτε ένα για 4,5 χρόνια επιβεβαιώνει ότι δεν είσαι
ειλικρινής.

O
λα, όμως, αυτά θα μπορούσαν να συγχω-
ρεθούν από τους πολίτες, αν έδειχνες στη
συνέντευξη και τον πολιτικό λόγο των στε-

λεχών σου ότι πραγματικά θέλεις να βάλεις πλάτη
σε αυτή την κρίση. Όχι στην κυβέρνηση, αλλά στην
κοινωνία. Αντί για αυτό, όμως, τόσο ο ίδιος όσο και
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα κάγκελα... για να είναι στα κάγ-
κελα. Καταγγέλλει για να καταγγέλλει και όχι να
βοηθάει. Ποντάρει στο ανθρώπινο δράμα για να
αντιστρέψει το πολιτικό κλίμα. Αυτό δεν είναι
απλώς λάθος τακτική, αλλά έγκλημα σε βάρος της
κοινωνίας. Διότι δεν είναι όλα για αντιπολίτευση
τέτοιου είδους. 

Αργά ή γρήγορα -ελπίζω το δεύτερο- η πανδη-
μία θα περάσει. Και τότε και οι κρίνοντες θα κρι-
θούν από τους πολίτες. Έως τότε θα επαναλάβω
την έκκληση προς τον κ. Τσίπρα. Μέχρι να έρθει
εκείνη η στιγμή, ας σταματήσει να αδικεί τον εαυτό
του. Σίγουρα μπορεί και καλύτερα...

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

«Αργά ή γρήγορα -ελπίζω 
το δεύτερο- η πανδημία 
θα περάσει. Και τότε και 
οι κρίνοντες θα κριθούν από 
τους πολίτες. Έως τότε 
θα επαναλάβω την έκκληση 
προς τον κ. Τσίπρα

Αλέξη, μην αδικείς τον εαυτό σου


