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Η… καυτή πατάτα και η... πατάτα της ΔΟΕ

Σ

ήμερα, για άλλη μία φορά, οι «ειδικοί» κρατούν
στο χέρι τους… την καυτή πατάτα των αποφάσεων. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι προθέσεις της και αναμένει, πλέον, από την
Επιτροπή να δει εάν και ποιες από αυτές μπορούν να
υλοποιηθούν άμεσα. Είμαστε κάτι παραπάνω από βέβαιοι ότι γνωρίζουν τι επικρατεί στην κοινωνία και οι
αποφάσεις τους δεν θα γίνουν ερήμην της.
Παρά το ότι χθες τα κρούσματα ξεπέρασαν κάθε
ρεκόρ, η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος φαίνεται
να μην αντέχει άλλο. Το θέμα, λοιπόν, είναι τα όποια
μέτρα αποφασισθούν να είναι εφαρμόσιμα. Διότι, σε
διαφορετική περίπτωση, ούτε θα γίνουν αποδεκτά
ούτε θα έχουν αποτέλεσμα.
Γι’ αυτό και λέμε ότι πρέπει να βρεθεί η χρυσή το-
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
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Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

μή. Να ανοίξουν με ασφάλεια πρώτα τα καταστήματα
και μετά τα Λύκεια. Παράλληλα, να επιτραπούν οι μετακινήσεις εντός των περιφερειών, καθώς αυτό γίνεται, αλλά απλώς… παράνομα και με την ανοχή της
Αστυνομίας. Η τελευταία φαίνεται ότι δεν σκοπεύει
πλέον -πλην ακραίων περιπτώσεων- να κάνει… τον
χωροφύλακα.
Τα γράφουμε αυτά γιατί πρέπει να ξέρουν το κλίμα
που επικρατεί στον κόσμο. Όπως και πρέπει οι ειδικοί πλέον να εξετάζουν περισσότερες ελευθερίες
για τους ανθρώπους που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις των εμβολίων. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Έτσι θα πείσουν και κάποιους που είναι ακόμη
σκεπτικοί να κάνουν το εμβόλιο. Σε αυτό το σημείο
θα θέλαμε να αναφερθούμε στους συνδικαλιστές

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Παπουτσάνης,
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Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

που εκπροσωπούν τους δασκάλους. Διαβάζαμε την
ανακοίνωσή τους και μας σηκώθηκε η τρίχα… κάγκελο. Είναι δυνατόν σοβαροί άνθρωποι και μορφωμένοι να ζητάνε να τους πουν ποιο εμβόλιο θα κάνουν;
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάτι άλλο θα ήθελαν να
πουν. Διότι, σε διαφορετική περίπτωση, κάτι δεν πάει
καλά με τους συνδικαλιστές. Δεν μπορεί να αφήνουν
υπονοούμενα ούτε για τα εμβόλια ούτε για τους εμβολιασμούς. Όταν οι απλοί άνθρωποι περιμένουν
πώς και πώς να εμβολιαστούν για να σωθούν, κανείς
μα κανείς δεν έχει το δικαίωμα της επιλογής. Για αυτό ας την αποσύρουν την ανακοίνωση και ας ζητήσουν συγγνώμη από τους μαθητές, τους γονείς τους
και την κοινωνία. Όλα έχουν ένα όριο…
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Μήνας
καμπής
Κυβερνητικά στελέχη,
πάντως, συμφωνούν πως
απαιτείται αλλαγή πορείας προοδευτικά και με
σύμμαχο τον καλύτερο
καιρό, κάτι που θα δώσει
σημαντικές ανάσες
στους πολίτες και ίσως
ένα νέο έναυσμα για να
τηρήσουν πιο αποτελεσματικά τα μέτρα. Εξ ου
και ο Απρίλιος θα είναι
μήνας καμπής για την κυβερνητική στρατηγική,
καθώς τα μέτρα προοδευτικά φαίνεται πως
θα χαλαρώνουν, οι εμβολιασμοί θα πολλαπλασιάζονται και η κυβέρνηση
θέλει να στείλει το μήνυμα για τονωτικές ενέσεις
στην οικονομία μέσω και
του Ταμείου Ανάκαμψης,
το οποίο θα δρομολογηθεί από το καλοκαίρι.

Τι κρύβει η «διόρθωση» στρατηγικής

«Τ

ο μίγμα των μέτρων για τον
κορονοϊό που εφαρμόζεται έχει εξαντλήσει την
αποτελεσματικότητά του
και πρέπει να αναθεωρηθεί, καθώς οι αντοχές των πολιτών εξαντλούνται και τα
κρούσματα παραμένουν υψηλά». Με αυτήν τη φράση χθες κυβερνητικά στελέχη
έδιναν το μήνυμα για αλλαγή πορείας το
επόμενο διάστημα, παρά τον σταθερά
υψηλό αριθμό κρουσμάτων και την εικόνα τεράστιας πίεσης στα νοσοκομεία της
Αττικής.
Η απόφαση της κυβέρνησης, βεβαίως,
υπαγορεύεται από την αυτονόητη κόπωση των πολιτών που υποσκάπτει την τήρηση των μέτρων αλλά και τις μεγάλες οικονομικές συνέπειες από το παρατεταμένο κλείσιμο δραστηριοτήτων, όπως το
λιανεμπόριο. Υπάρχει, όμως, και μια πολιτική διάσταση στη λογική των αποφάσεων αυτών, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη και με την πολιτική φθο-

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

ρά, ιδίως έπειτα από τους δύο κολασμένους μήνες που προηγήθηκαν.

Τα «καμπανάκια»
Η έρευνα της PULSE για τον ΣΚΑΪ, το
βράδυ της Δευτέρας, ήταν ενδεικτική για
τις πολιτικές τάσεις που διαμορφώνονται.
Για παράδειγμα, η εν λόγω έρευνα είναι
ίσως η πρώτη μέτρηση όπου αποτυπώνεται ανάγλυφα ότι οι πολίτες θέλουν κάποιου είδους χαλάρωση των περιορισμών. Το 35% επιθυμεί άμεση χαλάρωση
και το 34% μικρή παράταση και επανεξέταση των δεδομένων.
Επίσης, ένα 17% είναι υπέρ της παράτασης των περιορισμών για όσο χρειαστεί.
Εντυπωσιακή σε αυτό το ερώτημα, όμως,

είναι η μεταστροφή των απόψεων μέσα
σε έναν μήνα. Στην αμέσως προηγούμενη
έρευνα της PULSE μόλις το 24% ζητούσε
άμεση χαλάρωση μέτρων και το 39% μια
μικρή παράταση και επανεξέταση των δεδομένων, ενώ το 29% ζητούσε παράταση
για όσο χρειαστεί. Τώρα, οι πολίτες στέλνουν το μήνυμα στο κυβερνητικό επιτελείο ότι άμεσα, εντός Απριλίου, πρέπει να
απελευθερωθούν δραστηριότητες, καθώς η υπομονή τελειώνει.
Και μετά είναι και οι πολιτικοί δείκτες.
Ενδεικτικό είναι ότι η Ν.Δ. καταγράφει
ποσοστό 35% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 36% έναν μήνα πριν, ενώ στην πρόθεση
με αναγωγή καταγράφει 37%. Μάλιστα,
στον δείκτη εξέλιξης της αναγωγής από
μήνα σε μήνα η Ν.Δ. χάνει σταθερά μία
μονάδα τον μήνα, με αποτέλεσμα από το
40% του Δεκεμβρίου να προσγειώνεται
στο 37% του Μαρτίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την
άλλη, βλέπει τα ποσοστά του να ανεβαίνουν στο 24% στην πρόθεση ψήφου και

στο 25% στην αναγωγή, ενώ και ο ίδιος ο
Αλέξης Τσίπρας ενισχύει το προφίλ του
στο ερώτημα περί καταλληλότητας για
την πρωθυπουργία, με 27% έναντι 25% τον
περασμένο μήνα. Τι μπορεί να σημαίνει
αυτό από μόνο του; Τίποτα, καθώς η φθορά, υπό άλλες συνθήκες, για ένα κυβερνών κόμμα και ειδικά έπειτα από τόσες
κρίσεις θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη, ενώ το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης απλώς επανασυσπειρώνει ψηφοφόρους με σαφή αντιδεξιά χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση βρίσκεται
αντιμέτωπη και με
την πολιτική φθορά, ιδίως
ύστερα από δύο κολασμένους
μήνες που προηγήθηκαν
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Παραπομπή του Νίκου Παππά στην
Προανακριτική για το... ΣΥΡΙΖΑ TV

Τ

ην παραπομπή του πρώην υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παππά σε
Προανακριτική Επιτροπή για την υπόθεση με τις τηλεοπτικές άδειες αποφάσισε χθες η Βουλή. Πλέον τη σκυτάλη παίρνει η
συσταθείσα Επιτροπή, προκειμένου να σκαλίσει
μια σκοτεινή υπόθεση, η οποία, σύμφωνα με τα
στοιχεία που προκύπτουν από τη δικογραφία, είναι εξόχως επιβαρυντική για τον στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

Παρ’ όλα αυτά, η Κουμουνδούρου επέλεξε να
υψώσει ασπίδα προστασίας στον κ. Παππά, με τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έπραξε και στην περίπτωση Παπαγγελόπουλου, να τον βγάζει... λάδι.
Ενδεικτικό, δε, της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η αξιωματική αντιπολίτευση κατά τη διάρκεια
της Επιτροπής είναι ότι έχει τοποθετήσει ως μέλη
της στελέχη όπως τον Π. Πολάκη, τον Γ. Ραγκούση
αλλά και τον Δ. Τζανακόπουλο! Με άλλα λόγια,
όπως ψιθυρίζεται στους διαδρόμους της Βουλής,
στόχος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η πρόκληση έντασης,
ώστε να αποπροσανατολίσει από την πραγματική
διερεύνηση.

Χάος με Πολάκη
Πρόβα τζενεράλε έκανε, άλλωστε, χθες ο Π. Πολάκης, ο οποίος εξελίχθηκε εκ νέου σε αρνητικό
πρωταγωνιστή, όταν επιτέθηκε με βαρύτατους και παράλληλα αντικοινοβουλευτικούς- χαρακτηρισμούς στη Νέα Δημοκρατία. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στην παράταξη των
Κολοκοτρωναίων και του Βελουχιώτη, ενώ η Ν.Δ.
σε εκείνη «των κοτζαμπάσηδων, των Τσολάκογλου
και των χουντικών». «Αυτά τα δύο στρατόπεδα είναι που συγκρούονται μέχρι σήμερα», σημείωσε,
με το θερμόμετρο να χτυπά... κόκκινο.
Απαντώντας, ο βουλευτής της Ν.Δ. Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι δεν ανέχεται η παράταξή του
όσα είπε ο Πολάκης και κάλεσε τον
Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει αν
τον εκφράζουν.

«Δεν θα ανεχτούμε αυτήν τη λάσπη από εσάς.
Μάθετε ότι είστε η παράταξη που έβλαψε περισσότερο από όλες τον τόπο και τη δημοκρατία στα
τέσσερα χρόνια της άθλιας διακυβέρνησής σας»,
συμπλήρωσε ο κ. Πλεύρης, με τον πρώην αναπληρωτή υπουργό να επανέρχεται. Μάλιστα, χαρακτήρισε «γουρούνια» όσους στα νιάτα τους συμμετείχαν σε πορείες της Χρυσής Αυγής και σήμερα το
παίζουν δημοκράτες, φωτογραφίζοντας συγκεκριμένα στελέχη της Ν.Δ., για να προσθέσει ότι δεν
παίρνει τίποτα πίσω από όσα είπε από το βήμα της
Βουλής. Λίγο αργότερα η Ν.Δ. εξέδωσε ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα μισούς, ενώ πρόσθεσε ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποδοκιμάσει τον πρώην αναπληρωτή
υπουργό, θα επιβεβαιώσει ότι «είναι ένας Πολάκης χωρίς μουστάκι».
Νωρίτερα, πάντως, η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για σοκαριστικές αποκαλύψεις,
για παρακράτος, υπογραμμίζοντας ότι όσα αναφέρονται στη δικογραφία παραπέμπουν ευθέως σε
μαφία. Παράλληλα, έκανε λόγο για εικονικές συμβάσεις και πολιτικές εντολές που δίνονταν τότε
από το «παλιό μαγαζί, το white house». Από την
πλευρά του, ο Δ. Τζανακόπουλος τόνισε ότι η
υπόθεση αποτελεί «φάρσα», στηρίζοντας πλήρως
τον Νίκο Παππά.

O Πολάκης εξελίχθηκε εκ νέου
σε αρνητικό πρωταγωνιστή,
όταν επιτέθηκε με βαρύτατους -και
παράλληλα αντικοινοβουλευτικούςχαρακτηρισμούς στη Νέα Δημοκρατία
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας έριξε σωσίβιο στον «εκλεκτό» του
Πλήρη κάλυψη παρείχε
στον Ν. Παππά ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της
χθεσινής ομιλίας του στη
Βουλή, δείχνοντας ουσιαστικά ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη των πράξεων του
πρώην υπουργού Επικρατείας. Μάλιστα, ο Αλ. Τσίπρας
πρόβαλε την πανδημία ως λόγο προκειμένου να μη διερευνηθεί η υπόθεση και παράλληλα πέρασε στην αντεπίθεση. «Αν θέλετε να στήσετε
ειδικό δικαστήριο στον ΣΥΡΙΖΑ για το ότι έβαλε
τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν, στήστε το. Δεν πρόκειται να σας κάνουμε τη χάρη να απολογηθούμε και από πάνω επειδή προστατέψαμε το δημόσιο συμφέρον», είπε χαρακτηριστικά. Και ισχυρίστηκε ότι εν τέλει η Ν.Δ. θα απολογηθεί, καθώς η υπόθεση
θα της γυρίσει μπούμερανγκ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε, επίσης, υπερήφανος και δυνατός πολιτικά: «Δεν χρωστάω
σε κανέναν, δεν χρωστάμε σε κανέναν». «Ο κ. Μητσοτάκης να
ξέρετε πόσους έχει που ερίζουν για το ότι εξαιτίας του εξελέγη πρωθυπουργός;», είπε. Και υπό τη μορφή απειλής (;) αναρωτήθηκε: «Εμείς πόσες προανακριτικές επιτροπές θα πρέπει να προκαλέσουμε μόλις επανέλθουμε στη διακυβέρνηση;». Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι διχαστικός και επικίνδυνος πρωθυπουργός, ενώ ειδική μνεία έκανε
στο γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να απουσιάσει

(όπως έπραξε και στην περίπτωση Παπαγγελόπουλου)
από την Ολομέλεια. Ειδικότερα, έκανε λόγο για πολιτική
δειλία εκ μέρους του πρωθυπουργού, εκτιμώντας ότι το
σχέδιό του είναι «να σπιλώσει,
να συκοφαντήσει, να στοχοποιήσει και να ποινικοποιήσει
την πολιτική ζωή του κόσμου,
στοχεύοντας τους πολιτικούς
του αντιπάλους».
Νωρίτερα, ο Ν. Παππάς υπερασπίστηκε των ενεργειών
του, δηλώνοντας μάλιστα περήφανος! « Έχω κάνει το καθήκον μου απέναντι στον ελληνικό λαό,
απέναντι στις ιδέες μου και το κόμμα που έχω την τιμή να υπηρετώ», υποστήριξε, για να συμπληρώσει ότι η πρόταση της
Ν.Δ. αποτελεί «προϊόν ενός αδυσώπητου ανταγωνισμού και
της εθελοδουλίας και του θράσους της Ν.Δ.». Επιχείρησε να
πάρει αποστάσεις από τον Καλογρίτσα, χαρακτηρίζοντάς τον
ως «έναν αποτυχόντα στον διαγωνισμό», ο οποίος καταθέτει
σειρά ψευδών και αβάσιμων ισχυρισμών τέσσερα χρόνια μετά τον διαγωνισμό. «Ο εν λόγω αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό γιατί δεν κατέβαλε την πρώτη δόση. Τα 3 εκατ. ευρώ που
είχε δώσει ως εγγυητική δεσμεύτηκαν. Τόσο πολύ τον βοηθήσαμε;», αναρωτήθηκε σχετικά, ενώ, σε ό,τι αφορά τα περιβόητα βοσκοτόπια, παρουσίασε δημοσιεύματα με επενδύσεις δεκάδων εκατ. ευρώ που θα γίνονταν στην περιοχή.
Αλέξανδρος Διαμάντης

Το ΚΙΝ.ΑΛ.
Την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ζήτησε ο εισηγητής του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, μιλώντας από το βήμα της Βουλής. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι «υπάρχουν παραπάνω από
ενδείξεις για διάπραξη αδικημάτων που εμπίπτουν
στις πρόνοιες του Συντάγματος». Και καταλόγισε
στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι «επιχείρησε με ωμό
τρόπο τη χειραγώγηση των ΜΜΕ και της ενημέρωσης». Σύμφωνα, μάλιστα, με τον ίδιο, «σύσσωμη η
Βουλή θα πρέπει να συνεχίσει την έρευνα και να ψηφίσει “ναι” στην πρόταση της σύστασης της Προανακριτικής Επιτροπής, ώστε να έρθουν όλα στο φως.
Να δώσουμε τέλος στην προσπάθεια ελέγχου των
ΜΜΕ και να προασπίσουμε την ποιότητα της Δημοκρατίας».

Το ΜέΡΑ25

Το ΚΚΕ

Η Ελληνική Λύση

Την αποχώρηση του ΜέΡΑ25 από την Ολομέλεια ανακοίνωσε, χθες, ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Γιάνης Βαρουφάκης, ενώ
προανήγγειλε ότι δεν πρόκειται κανένας βουλευτής του να μετέχει στις συνεδριάσεις της
επιτροπής. «Είστε επαγγελματίες του είδους
και εγκαλείτε τους ερασιτέχνες του ΣΥΡΙΖΑ.
Είστε για γέλια και για κλάματα και οι δυο σας.
Εμείς δεν έχουμε όρεξη για διμέτωπο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι
το ΜέΡΑ25 δεν πρόκειται να μασκαρευτεί σε
εισαγγελέα.

«Η θέση του ΚΚΕ είναι ότι η
πρόταση της Ν.Δ. δεν τεκμηριώνεται με τα μέχρι τώρα στοιχεία, που είναι σε
γνώση των κομμάτων», τόνισε, χθες, από το βήμα
της Βουλής ο γενικός γραμματέας του κόμματος,
Δημήτρης Κουτσούμπας. Προανήγγειλε ότι το
κόμμα του θα ψηφίσει «παρών». Παραδέχτηκε,
πάντως, ότι όντως ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να μπει
στο παιχνίδι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
επιχειρώντας μια αναδιανομή της πίτας ανάμεσα
πάλι σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
«Ανακάτεμα της τράπουλας και αποτύπωση των
νέων συσχετισμών στο επιχειρηματικό πεδίο. Αυτή ήταν η ουσία και ο βαθύτερος σκοπός του Νόμου Παππά και του διαγωνισμού για τις άδειες»,
είπε ο ίδιος.

«Όλα στο φως», λέει η Ελληνική
Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, με
τον εισηγητή του κόμματος, Β. Βιλιάρδο,
να υπογραμμίζει από το βήμα της Βουλή ότι, παρά τη
θετική τους στάση, «η συζήτηση είναι μια προσπάθεια
της Ν.Δ. να πλήξει τον κομματικό της αντίπαλο, τον ΣΥΡΙΖΑ». Σύμφωνα με τον κ. Βιλιάρδο, η κυβέρνηση
«όφειλε να ανασύρει από την αδράνεια σοβαρές υποθέσεις, όπως οι γερμανικές αποζημιώσεις, εκτιμώμενου ύψους 300 δισ. ευρώ, που τεκμηριωμένα οφείλει
η Γερμανία στην Ελλάδα, όπως η υπόθεση της συγκάλυψης του σκανδάλου της Siemens ή της Novartis και
της σκανδαλώδους διαχείρισης των ζητημάτων περί τα
ΜΜΕ, με τη χαριστική για τους καναλάρχες καθυστέρηση - παράταση της καταβολής των οφειλόμενων για
τις τηλεοπτικές άδειες».
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Παρά τα όσα γράφονται από συγκεκριμένα
sites, εγώ μαθαίνω ότι ο Μπένι δεν είχε και
δεν έχει καμία καψούρα να γίνει υπουργός
του Κυριάκου Μητσοτάκη ούτε προσπαθούσε
να βρει διαύλους επικοινωνίας για να τον τοποθετήσει κάπου ο πρωθυπουργός. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος προφανώς και παραμένει «πολιτικό ον», αλλά θεωρεί ότι έχει κάνει τον κύκλο του σε υπουργικά έδρανα. Άλλη είναι η
μεγάλη του λαχτάρα για όσους τον γνωρίζουν… Να φθάσει στο ανώτατο αξίωμα του
Προέδρου της Δημοκρατίας.

Χρονικό

Η αλήθεια για τον Μπένι

του

Χρόνου

OLITICAL

Ο Κουρουμπλής,
ο Σκουρλέτης
και οι πέντε δήμοι

Την Πέμπτη στην Επιτροπή Οικονομικών της
Βουλής προγραμματίσθηκε να γίνει η ενημέρωση -ύστερα από αίτημα της αντιπολίτευσης- για τις εξελίξεις και τις προοπτικές
του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και
ιδιαίτερα για την Πειραιώς. Παρόντες για να
παράσχουν ενημέρωση θα είναι ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας, ο πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ανδρέας Βερύκιος και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας
Πειραιώς Γεώργιος Χαντζηνικολάου. Φαντάζομαι, δεν θα ειπωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση του 2015 έγινε με discount 85,7%
και 99,4% σε σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση του 2014 και το ΤΧΣ έχασε το 99,4% της
περιουσίας του.

OLITICANTIS

Η Δόμνα Μιχαηλίδου δίπλα
στα άτομα με αυτισμό

Ο

Αλέξης Τσίπρας ήξερε ότι θα γίνει
«σφαγή», γι’ αυτό φρόντισε η Κ.Ο. να
γίνει κεκλεισμένων των θυρών. Και
έπεσε μέσα, αφού τα μαχαίρια βγήκαν μεταξύ του Παναγιώτη Κουρουμπλή και του Πάνου Σκουρλέτη. «Ορισμένοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ
επιθυμούν το κόμμα να παραμείνει καθηλωμένο στο 20%», είπε ο Κουρουμπλής. Και
άναψαν τα αίματα! Ο Πάνος Σκουρλέτης επιτέθηκε αμέσως στον Π. Κουρουμπλή: «Ντροπή σου!». Και με εκφράσεις του τύπου:
«Άθλιες τακτικές εσένα και των ομοίων σου».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού είπε ότι τους προσβάλλει όλους,
ζήτησε να κατονομάσει ποιους εννοεί, καθώς, όπως διευκρίνισε, είναι ντροπή να
υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες κατά στελεχών.
Ο έμπειρος παλαιοΠΑΣΟΚος σήκωσε το γάντι
και είπε στον Πάνο: «Όταν ήσουν γραμματέας
του κόμματος πήραμε μόνο πέντε δήμους».
Όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι καλό και
οικογενειακό!

Ψάχνει όλη η αγορά να δει
πού θα επενδύσει τα χρήματα τα οποία εξασφάλισε ο Βακάκης από τις πωλήσεις μετοχών. Άλλοι
έγραφαν ότι θα τα ρίξει σε
κατασκευαστικές, άλλοι στην
ενέργεια… Εγώ κρατώ τις εκτιμήσεις διάφορων έμπειρων παραγόντων, ότι ο Τόλης θα παίξει με τις αποθήκες logistics και με τις εταιρείες
διανομών…

Την Πέμπτη τα σπουδαία
για Πειραιώς…

P

Σας το είχαμε γράψει ότι η κυρία Μιχαηλίδου
κάνει τη διαφορά στην κυβέρνηση, αφού βρίσκεται πάντα κοντά σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και στους συμπολίτες μας που
έχουν ανάγκη. Από την Παρασκευή 2 Απριλίου η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου ετοιμάζει μια
πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για τα άτομα με αυτισμό. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, με
τη συμβολή του υπουργείου Εργασίας, στο
πλαίσιο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού για την αόρατη αναπηρία
και τον αυτισμό, διοργανώνει για έναν μήνα
τη δράση raceforautism.gr. Καλούν, λοιπόν,
όλους τους πολίτες να μπουν στην ψηφιακή
πλατφόρμα, να δηλώσουν συμμετοχή και να
περπατήσουν, να τρέξουν, να κάνουν ποδήλατο, να κολυμπήσουν, να αθληθούν με όποιον τρόπο επιθυμούν. Η δράση θα «τρέχει»
από τις 2 Απριλίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, και για έναν μήνα.
Όπως αναφέρει η υφυπουργός, οι πολίτες
που θα συμμετάσχουν, μετά την άθληση που
θα διαλέξουν, μπορούν να συμπληρώσουν
στην πλατφόρμα τον τόπο και τον χρόνο όπου
αθλήθηκαν, να ανεβάσουν, αν το επιθυμούν,
σχετική φωτογραφία και, με αυτόν τον τρόπο, να ευαισθητοποιήσουν με τη σειρά τους
γι’ αυτήν την τόσο συχνή, αλλά και τόσο
άγνωστη αναπηρία.

Περίεργα πράγματα με
τον λογαριασμό του Πάιατ
Γιατί ενόχλησε η δήλωση
της Βάνας;
Για να ξέρετε, αυτό που ενόχλησε περισσότερο τα
στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου από τις δηλώσεις
της Βάνας ήταν ότι άφησε να εννοηθεί πως μένουν
άνθρωποι εκτός ΜΕΘ, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει
σε καμία περίπτωση. Έτσι όπως έγινε η δήλωση
από την κυρία Παπαευαγγέλου, προκλήθηκε η
στρεβλή εντύπωση ότι το 20% μένει εκτός Μονάδων
λόγω αδυναμίας του ΕΣΥ να ανταποκριθεί. Όχι, δεν
έχουμε φτάσει σε τέτοιες καταστάσεις… Μπορεί η
καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας που μετέχει στην επιτροπή του υπουργείου Υγείας υπό τον
Σωτήρη Τσιόδρα να προσπάθησε να διορθώσει τη
δήλωσή της για το «20% των ασθενών που βρίσκονται εκτός ΜΕΘ και πεθαίνουν», όμως η «ρετσινιά»
έμεινε και την έκαναν σημαία κάποιοι.

Ούτε ο ίδιος ο Αμερικανός πρέσβης μπορεί
να δώσει μια λογική απάντηση για ποιον λόγο το Τwitter τού
διέγραψε όλους
όσους ακολουθούσε. Μηδενίστηκαν, δηλαδή,
όλοι οι χρήστες
που ακολουθούσε
και, βεβαίως, αυτό έβαλε σε σκέψεις και προβληματισμό τον Τζέφρι Πάιατ. Αναρωτήθηκε, λοιπόν, δημόσια
για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό. Κάποιοι του
είπαν ότι του έχουν χακάρει τον λογαριασμό. Οι πιο ψύχραιμοι του εξήγησαν ότι είναι σύνηθες φαινόμενο και πως σε λίγες
ώρες θα επανέλθει…
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Ο Πολάκης ζει σε άλλη εποχή, ίσως και σε άλλον κόσμο

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Η τριχοτομημένη
Επιτροπή
Η περίφημη Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων έχει γίνει χειρότερη από
τις Συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ! Η μία
τάση των επιστημόνων είναι οι «ήπιοι», που λένε ότι πρέπει να φύγουμε
σιγά - σιγά από το σκληρό lockdown. Συμφωνούν με την έξοδο των
πολιτών σε ανοιχτούς χώρους και
θα έβλεπαν το άνοιγμα του λιανεμπορίου στις 5 Απριλίου, παράλληλα
με τα σχολεία και τις διαδημοτικές
μετακινήσεις. Η δεύτερη τάση είναι
οι «επιφυλακτικοί», οι οποίοι προειδοποιούν ότι το άνοιγμα θα πρέπει
να γίνει βήμα - βήμα και όχι όλα μαζί. Διαφωνούν με την ταυτόχρονη
επανεκκίνηση των σχολείων και του
λιανεμπορίου, ενώ αισθάνονται
ασφάλεια μόνο με το άνοιγμα των
μικρών καταστημάτων. Η τρίτη τάση
είναι οι «σκληροί», οι οποίοι επιμένουν να μην ανοίξει τίποτα σε αυτό
το timing.

Ο άνθρωπος οραματίζεται τον Εμφύλιο και το δηλώνει σε κάθε ευκαιρία. Ο κ. Παύλος Πολάκης μέσα στη Βουλή άρχισε πάλι τις
ιδεοληπτικές εμμονές του περί Κολοκοτρώνηδων και Βελουχιώτηδων: «Χοίροι ήταν αυτοί που σαν σήμερα πριν από 69 χρόνια
εκτέλεσαν τον Νίκο Μπελογιάννη και τους συντρόφους του, ανακοινώνοντάς το 4-5 ώρες πριν και κάνοντας την εκτέλεση την
Κυριακή. Χοίροι και γουρούνια είναι αυτοί που στα νιάτα τους συμμετείχαν σε πορείες της Χρυσής Αυγής, όπως εσείς, και τώρα
το παίζετε δημοκράτης», είπε απευθυνόμενος στον Θ. Πλεύρη. Όπως υποστήριξε ο αψύς κ. Πολάκης σε έντονο ύφος, «υπάρχει
η παράταξη των Κολοκοτρώνηδων και των Μακρυγιάννηδων, η παράταξη των Βελουχιώτηδων, η παράταξη του Πολυτεχνείου
και υπάρχει και η παράταξη των κοτζαμπάσηδων και των προεστών. Υπάρχει η παράταξη των συνεργατών και των Τσολάκογλου
της Κατοχής και των Γερμανών, υπάρχει η παράταξη που από τη μήτρα της βγήκαν οι χουντικοί της Επταετίας και αυτά τα δύο
στρατόπεδα είναι που συγκρούονται μέχρι σήμερα στην ελληνική κοινωνία». Να τον χαίρεται ο Αλέξης…

Άρχισε ο «πόλεμος» στη Βουλιαγμένη
Το πρώτο επεισόδιο με τα «φιλέτα» του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης ξεκίνησε. Μήνυση για υποβολή ψευδών στοιχείων και υποβολή
ψευδούς υπευθύνου δηλώσεως του Ν. 1599/1986
από τους νόμιμους εκπροσώπους της ιδιοκτήτριας εταιρείας των πρώην οικοπέδων του κληροδοτήματος Κόνιαρη, κατά τη διαδικασία ένταξης
επενδυτικού σχεδίου προς διαβούλευση στην
εταιρεία Enterprise Greece, υπέβαλε ο Δήμος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά. Tο ακίνητο
70 στρεμμάτων που βρίσκεται στη Βούλα περιήλθε τον Αύγουστο του 2020 στο κοινό σχήμα των εταιρειών Hines και Henderson, με το Μουσείο Μπενάκη να αποτελεί τον πωλητή
του (είχε περιέλθει σε αυτό ως κληροδότημα). Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εμφανίζεται
αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλους. Και αυτό το ζήτημα, αλλά και το άλλο με την εκκλησιαστική περιουσία, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο και ακριβότερο κομμάτι των ιερών οικοπέδων που προήλθε από την ιδιοκτησία της Μονής Πετράκη επί του ενιαίου
«Κτήματος Βάρης».

Γκρίνια για την Τόνια
στο ΚΙΝ.ΑΛ.
Πολλές γκρίνιες μαθαίνω πως υπάρχουν
στο εσωτερικό του ΚΙΝ.ΑΛ. από την απόφαση
της Φώφης Γεννηματά να επαναφέρει ένα
παλιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο προσκήνιο. Ο
λόγος για την Τόνια Αντωνίου. Η κυρία Αντωνίου θα έχει κομβικό ρόλο στη συγκρότηση
των ψηφοδελτίων του ΚΙΝ.ΑΛ., καθώς είναι
γνωστό ότι έχει εξαιρετικά ισχυρές παρεμβάσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η
σκληρή κυρία από τις Λιβανάτες είναι στο
ΠΑΣΟΚ από το 1994 και έχει περάσει απ’ όλα
τα πόστα. Άρα, ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις…

LOCK

Η Έφη ξεχνάει γρήγορα…

Σ

ε συνέντευξη που έδωσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου ανέφερε
ότι χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους και γενναίο κούρεμα των διογκωμένων οφειλών. Επίσης, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει
συνολική πρόταση για την επανεκκίνηση της οικονομίας με μέτρα για την αντιμετώπιση του σωρευμένου ιδιωτικού χρέους. Για τα μέτρα ρύθμισης στις τράπεζες, η
βουλευτής θυμήθηκε τον «Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών», ο οποίος είπε ότι
«δεν τηρείται». Θα πρέπει να θυμίσουμε στην κυρία Έφη Αχτσιόγλου ότι ο ίδιος
«Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών» ίσχυε και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση,
αλλά ούτε τότε είχε τηρηθεί από τις τράπεζες - είχε απαξιωθεί εντελώς!

Υπάρχει υπουργός της κυβέρνησης
ο οποίος διαφωνεί κάθετα με το παράλληλο άνοιγμα λιανεμπορίου και
σχολείων. «Πρώτα το λιανεμπόριο
και μετά βλέπουμε για τα σχολεία όχι όλα μαζί». Αυτή είναι η άποψή
του. Δεν το φωνάζει βέβαια ούτε
τραβάει το σκοινί, αλλά, όπως έμαθα, το έχει πει σε όλες τις κλειστές
συνεδριάσεις του Μεγάρου. Μάλιστα είχε διαφωνήσει και με το προηγούμενο, άστοχο άνοιγμα των σχολείων. Αυτός είναι και ο λόγος που
έχουν ψυχρανθεί και οι σχέσεις του
με τη Νίκη…

P
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Revenge porn και προσωπικά δεδομένα

Η
της

Λαμπρινής
Σταμάτη
Δικηγόρος
με ειδίκευση
στα Προσωπικά
Δεδομένα/GDPR
και σε Αποζημιώσεις
& Ικανοποίηση
Αξιώσεων
Rhetor Law Firm
- Legal Associate

ραγδαία και συνεχώς εξελισσόμενη ψηφιακή κοινωνία της πληροφορίας, η οποία
εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη
διαφύλαξη της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας
και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων, έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας
μορφής bullying, του cyber bullying, στο οποίο εντάσσεται και το λεγόμενο «revenge porn».
Το revenge porn (non-consensual pornography) περιλαμβάνει την κοινοποίηση μέσω Διαδικτύου και τη
διάδοση σε τρίτους φωτογραφιών ή βίντεο ερωτικού
περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση του εικονιζόμενου προσώπου. Το υλικό αυτό μπορεί να έχει ληφθεί με
ή χωρίς τη γνώση, με ή χωρίς τη συγκατάθεση του εικονιζόμενου προσώπου και αφορά σε άτομα όλων των
ηλικιών, κυρίως, όμως, σε γυναίκες.
Συνήθως ο δράστης είναι πρώην σύντροφος, που
λαμβάνει εικόνες ή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης σχέσης και στοχεύει να ντροπιάσει και να
ταπεινώσει δημόσια το θύμα, ως αντίποινα για τον τερματισμό της σχέσης αυτής. Η περίπτωση αυτή δεν είναι,
βέβαια, ο κανόνας, καθώς το κίνητρο ή η ταυτότητα του
δράστη μπορεί να διαφέρουν.
Στο πλαίσιο αυτό, τον Άρειο Πάγο απασχόλησε πρόσφατα η περίπτωση κατά την οποία ο πρώην σύντροφος
(κατηγορούμενος - αναιρεσείων) του θύματος, ο οποίος
είχε καταγράψει με το κινητό του τηλέφωνο δύο βίντεο
ερωτικού περιεχομένου -όσο διατηρούσε σχέση με το
θύμα-, μετά τον χωρισμό τους προέβη στην ανάρτηση
αυτών σε ιστοσελίδα. Τα βίντεο ανακάλυψε ο μετέπειτα
σύντροφος και σύζυγος του θύματος, καθώς από το περιεχόμενό τους ήταν ορατό και ευδιάκριτο το σώμα και
μέρος του προσώπου της εγκαλούσας (περιοχή από τα
μάτια και κάτω), όπως επίσης και η φωνή της. Συγκεκριμένα, ο αναιρεσείων κατηγορήθηκε και κηρύχθηκε
ένοχος από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσ-

σαλονίκης για: α) τη χωρίς δικαίωμα διατήρηση στην
κατοχή του και άνευ αδείας αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και β) τη μετάδοση-ανακοίνωση ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων. Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο
Άρειος Πάγος εξέδωσε την 505/2020 απόφασή του, με
την οποία έθεσε στο αρχείο την υπό στοιχείο α) πράξη,
εφαρμόζοντας τον Ν. 4411/2016 σε συνδυασμό με το
άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ και το άρθρο 38 παρ. 1β Ν. 4624/2019
και αναίρεσε εν μέρει την υπό στοιχείο β) πράξη ως
προς το περί ποινής σκέλος της, εφαρμόζοντας τα άρθρα 463 παρ. 2 και 2 παρ. 1 ΠΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 38 παρ. 2 Ν. 4624/2019.
Περαιτέρω, παρόμοιο ζήτημα απασχόλησε το Μονομελές Εφετείο Πειραιώς και σε αστικό επίπεδο, σε μια
περίπτωση κατά την οποία ο άνδρας (εναγόμενος - εκκαλών), ο οποίος είχε συνάψει εξωσυζυγική σχέση με
την ενάγουσα, αφού διέκοψαν την εν λόγω σχέση τους,
αποδείχθηκε στο δικαστήριο ότι είχε αποστείλει στην
τελευταία πληθώρα μηνυμάτων, με τα οποία την απειλούσε ότι θα αναρτούσε στο Διαδίκτυο βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα ερωτικών τους συνευρέσεων, κάτι το
οποίο συνομολόγησε εμμέσως πλην σαφώς ότι έκανε,
ενώ παράλληλα της ανέφερε ότι υπήρχε η δυνατότητα
να αντιγράψει τα αποσπάσματα αυτά σε δέκα συσκευές
αποθήκευσης usb και (δήθεν) να τα χάσει, ώστε άλλοι
να προβούν στην ενέργεια αυτήν, επισημαίνοντάς της
ότι είχε τον κωδικό της για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Μάλιστα, η ενάγουσα, ούσα ιδιαίτερα φορτισμένη από
το ψυχολογικό άλγος στο οποίο είχε υποβληθεί, αποπειράθηκε δύο φορές να αυτοκτονήσει. Το Μονομελές
Εφετείο Πειραιώς, εκδίδοντας την υπ’ αριθμ. 12/2021
απόφασή του, έκρινε ότι με τις παραπάνω ενέργειες του
εναγομένου προσβλήθηκε παράνομα η προσωπικότητα
της ενάγουσας, μειώθηκε η τιμή και η υπόληψή της και
προκλήθηκε σε αυτήν ηθική βλάβη. Έτσι, έκανε τυπικά

δεκτή την έφεση του εναγομένου και απέρριψε αυτή
κατ’ ουσίαν, με αποτέλεσμα να επικυρώσει την πρωτοβάθμια κρίση, βάσει της οποίας υποχρεώθηκε ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 12.500
ευρώ νομιμότοκα.
Παρ’ όλο που στην ελληνική έννομη τάξη δεν υπάρχει
συγκεκριμένη διάταξη η οποία να προστατεύει αυτοτελώς από το revenge porn, είτε σε ποινικό είτε σε αστικό
επίπεδο, υπάρχει σωρεία διατάξεων με τις οποίες το
θύμα μπορεί να κινηθεί νομικά και να δικαιωθεί. Δεν
μπορεί, όμως, να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η δικαστική προστασία σε αυτό το στάδιο είναι μάλλον καθυστερημένη, καθώς η ψυχολογική ταλαιπωρία του θύματος είναι αναπότρεπτη.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της ταχύτατης
και ανεξέλεγκτης διάδοσης δεδομένων εντός του Διαδικτύου, αλλά και της ύπαρξης του λεγόμενου dark
web, ο αριθμός των προσώπων που θα λάβει γνώση
μιας πληροφορίας είναι απροσδιόριστος, είναι γεγονός
ότι αποδυναμώνεται πλήρως το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων στη λήθη (right to be forgotten).
Φαίνεται, έτσι, πως το μεγαλύτερο στοίχημα της κυβερνοασφάλειας αλλά και του ΓΚΠΔ είναι να εμποδίζεται
εξ ορισμού η διάδοση τέτοιου περιεχομένου στις διάφορες ιστοσελίδες αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη δημιουργία μηχανισμών φιλτραρίσματος, ώστε να αποφεύγονται, στο μέτρο του δυνατού,
φαινόμενα αυτού του είδους. Στο πνεύμα αυτό, το Facebook έχει θέσει σε εφαρμογή το Πιλοτικό Πρόγραμμα
NCII, στο πλαίσιο του οποίου, σε συνεργασία με διεθνείς
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που βοηθάνε τα πιθανά θύματα να ενημερώνουν την πλατφόρμα με ασφαλή τρόπο για την πιθανή κοινοποίηση πολύ προσωπικών φωτογραφιών ή βίντεό τους, επιχειρεί να εμποδίζει την κοινοποίηση αυτού του περιεχομένου στο Facebook και το Instagram.

Γιούργια!
Το μόνιμο πρόβλημα όσων ασχολούνται επαγγελματικά με την πολιτική είναι ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν
«τι έχουνε τα έρμα και ψοφάνε». Δηλαδή, δεν μπορούν
να αντιληφθούν τον βαθμό που το δικό τους πολιτικό αισθητήριο είναι εναρμονισμένο με το λαϊκό, από το οποίο,
άλλωστε, θα προέλθει και η λαϊκή ετυμηγορία στις επόμενες εκλογές. Και όταν -συνήθως- δεν είναι, τότε δεν
μπορούν να εξηγήσουν γιατί «ψοφάνε τα έρμα».
Ας το πούμε απλούστερα: το μόνιμο πρόβλημα κομμάτων και προσώπων της πολιτικής είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνουν πως αυτό που λένε
απλώς δεν απασχολεί τους εκλογείς. Αυτοί είναι αλλού.
Άλλα έχουν στο κεφάλι τους το κόμμα ή ο υποψήφιος
και άλλα ο πολίτης, ο οποίος καλείται να «μιλήσει» στην
κάλπη. Και όταν αυτή ανοίξει και τα «έρμα» έχουν ψοφήσει, τότε απορημένος ο υποψήφιος αναρωτιέται «τι
έχουνε;».
Δείτε, για παράδειγμα, τι έγινε τις τελευταίες μέρες με

τα self-tests. Η κυβέρνηση λέει «τέλος τα αυστηρά μέτρα, πάμε σε μαζικά self-tests και ταυτόχρονο άνοιγμα
δραστηριοτήτων οικονομίας και κοινωνίας». Και η
αξιωματική αντιπολίτευση τι απάντησε; Ότι «ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός για να δώσει ο Μητσοτάκης τη
δουλειά στη Siemens».
Αυτό ήταν στο κεφάλι των επιτελών της Κουμουνδούρου, αυτό έβαλαν και στην ανακοίνωση. Για κάποιον μεταφυσικό λόγο η Siemens είναι σε κάποιους ΣΥΡΙΖΑίους ταυτόσημη με όλα τα κακά του κόσμου. Βρήκε κάποιο σαΐνι του ΣΥΡΙΖΑ ότι «μόνο η Siemens έχει πιστοποίηση για self-tests» και τσουπ... την μπουμπούνισαν
την ανακοίνωση. Και ας υπέβαλαν τελικά 30 εταιρείες
υποψηφιότητα, αλλά όχι η Siemens…
Κακά τα ψέματα, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να στεφθεί Νο1
διαφημιστής της Siemens. Πόσα χρήματα, πράγματι, θα
χρειαζόταν μια εταιρεία για να υποχρεώσει ένα κοτζάμ
κόμμα εξουσίας να μιλά συνεχώς για αυτήν, έστω και

αρνητικά; Προσωπικά θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει αφιλοκερδώς, αλλά και πάλι μού λείπει το κίνητρο... Εκτός
από το «γιούργια και τη φάγαμε τη Siemens» και τον
Κυριάκο, δεν μπορώ να δω άλλη αφετηρία. Μήπως το
ίδιο δεν έγινε με τη Novartis; Τι και αν στην Ελλάδα απαγορεύεται σε μια φαρμακευτική εταιρεία να διαφημιστεί; Τι να την κάνει τη διαφήμιση η Novartis, όταν επί
χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ με τη δράση του την έχει κάνει πρώτη
είδηση στα μέσα ενημέρωσης; Αν θέλετε, κάντε ένα πείραμα. Ρωτήστε έναν φίλο σας, που δεν πολυασχολείται
με τα κοινά, να σας πει το όνομα μιας φαρμακευτικής
εταιρείας που γνωρίζει. Κόβω το κεφάλι μου ότι θα σας
πει το όνομα «Novartis». «Γιούργια» με τη Novartis, ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε δουλειά, αν τουλάχιστον δει κανείς τα
εκλογικά αποτελέσματα του 2019. «Γιούργια» και με τη
Siemens, πάλι δουλειά δεν κάνει. Γιατί αν το πρωί πολιτεύεσαι με «γιούργια», αναπόδραστα το βράδυ αναρωτιέσαι «τι έχουνε τα έρμα και ψοφάνε».

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Ας κρατήσουμε όρθια την πραγματική οικονομία

Α
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Ροδόπουλου
Πρόεδρος
& διευθύνων
σύμβουλος
OnLine Data A.E.,
μέλος Γενικού
Συμβουλίου ΣΕΒ,
επιστημονικός
σύμβουλος ΕΒΕΠ

πό αισιοδοξία πάμε καλά. Από σκεπτικισμό
πάμε καλύτερα. Από ρεαλισμό όμως, πως
πάμε; Μάλλον εκεί τα χαλάμε λίγο. Ήδη το
πρώτο τρίμηνο του 2021 έχει χαθεί και σίγουρα θα
τρέξει με αρνητικό πρόσημο. Εάν προστεθεί στην
βαθιά ύφεση – λόγω πανδημίας – του 2020 που ξεπέρασε το 8%, τότε οι αισιόδοξες προβλέψεις για
ρυθμούς ανάπτυξης 2,5% (σε αντίθεση με το 3,5%
που προέβλεπε η ΕΕ) δεν θα είναι επιτεύξιμες. Οι
δείκτες δείχνουν μια ανάκαμψη σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο (π.χ. Δείκτης PMI) αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στην πραγματική οικονομία χωρών όπως
η Ελλάδα.
Ήδη το ιδιωτικό χρέος συνεχώς διογκώνεται ξεπερνώντας τα 240 δις, ενώ τα κόκκινα δάνεια παραμένουν κόκκινα και όσα από αυτά εντάσσονται
σε προγράμματα ρυθμίσεων συνήθως ξανά-κοκκινίζουν. Το κράτος από την άλλη πλευρά για την
αντιμετώπιση της οικονομικής (λόγω Covid) κρίσης έχει διαθέσει 12 δις – έναντι προϋπολογισθέντων 7,5 δις – προσφέροντας σημαντικό «διαθέσιμο
εισόδημα» σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Αξίζει κανείς να σημειώσει ότι – σύμφωνα με στοιχεία

του ΕΒΕΠ - το 50% του μισθωτού εργατικού δυναμικού - υπολογίζεται στα 1,13 εκατ. άτομα – βρίσκεται
ακόμα σε κάποια μορφή αναστολής εργασίας,
πριονίζοντας περαιτέρω τις προσδοκίες για επαναφορά της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς
μετά το πέρας της πανδημίας.
Είναι ιδιαίτερα θετικό να αναφερθεί ότι η προσπάθεια υποβοήθησης της ΜμΕ και των εργαζομένων, μέσα από την βεντάλια χρηματοδοτικών εργαλείων 12 δις, η κατεύθυνση ήταν (και είναι) στραμμένη στην πραγματική οικονομία, βγάζοντας εκτός
χρηματοδοτήσεων την «γκρι» και «μαύρη» αντίστοιχα.
Η επόμενη ημέρα είναι δύσκολη, με την ελπίδα
ότι η εξέλιξη της πανδημίας και οι εμβολιασμοί
(σημείο που η ΕΕ απέτυχε παταγωδώς) η μεν πρώτη θα έχει τάσεις ύφεσης ενώ οι δε δεύτεροι αυξητική κάλυψη όσο το δυνατό μεγαλύτερου μέρους
του πληθυσμού, για να μην γίνει δυσκολότερη. Τα
προβλήματα που θα αντιμετωπισθούν δεν θα είναι
μονοκλαδικά αλλά πολυμορφικά. Η οικονομία μας
(κακώς βέβαια) στηρίζεται στην κατανάλωση και
τις δημόσιες επενδύσεις. Οι δημόσιες επενδύσεις

(με βάση το σχέδιο ανάκαμψης) θα αρχίσουν να
έχουν την όποια αποδοτικότητα από το 2022 και
μετά.
Η ήδη λαβωμένη κοινωνία δεν θα μπορέσει να
βοηθήσει (ξοδεύοντας) σε ένα πλαίσιο «εκρηκτικής» ανάπτυξης και θα ήταν καλό να μην παρασυρόμαστε από τις στατιστικές του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ούτε βέβαια πρέπει να παρασυρόμαστε με
τα αφηγήματα ότι «με την λήξη της πανδημίας θα
έχουμε καταιγισμό επενδύσεων».
Στην στατιστική εάν γνωρίζεις τα δεδομένα μπορείς να φτιάξεις τον αλγόριθμο να εξάγει τα αποτελέσματα που επιθυμείς. Όμως στην πραγματική οικονομία τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά. Θέλει σοβαρότητα, θέλει συναίνεση και όχι αντιπαραθέσεις.
Στην Ελλάδα που όλοι, λίγο ή πολύ, έχουμε άποψη επί παντός του επιστητού, ενώ ταυτόχρονα είμαστε πρωθυπουργοί, λοιμωξιολόγοι, οικονομολόγοι κ.α. πρέπει να κατανοήσουμε ότι η πραγματική οικονομία έχει άμεση σχέση με την απασχολησιμότητα, την παραγωγή πλούτου και την ευημερία
των κοινωνιών. Ελάχιστο χρέος έχουμε, να κρατήσουμε την οικονομία – όσο μπορούμε - όρθια.

Άμβλωση ή ζωή (always)

Μ

έσα στην κρίση της πανδημίας και τις μέρες που τα κρούσματα, οι διασωληνωμένοι και τα θύματα από τον Covid-19 αυξάνονται, εκτυλίσσεται μια παράλληλη αλληλουχία
γεγονότων (Λιγνάδης, Κουφοντίνας, Νέα Σμύρνη,
αμβλώσεις), που και αυτά έχουν σχέση με τη ζωή.
Το τελευταίο, μάλιστα, τραβήχτηκε από τα μαλλιά, ώστε να γίνει θέμα από την αντιπολίτευση. Στη
διαδικασία ενός ψηφίσματος στο Ευρωκοινοβούλιο για τα δικαιώματα του παιδιού, που υπερψήφισε ο ευρωβουλευτής Κυμπουρόπουλος, υπήρχε η
φράση «the human life of the child must always
be protected, starting from the moment of conception» (η ζωή του παιδιού πρέπει να προστατεύεται πάντα από τη στιγμή της σύλληψης). Το «always», λοιπόν, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων για
τον ευρωβουλευτή, σε σημείο που υποχρεώθηκε
να εξηγήσει την ψήφο του και να ζητήσει συγγνώμη.
Ας δούμε, όμως, το ζήτημα όσο πιο ανοιχτά και
πολυεπίπεδα μπορούμε. Κανείς δεν μπορεί να
ταχθεί άκριτα και χωρίς όρους με ένα «ναι» ή ένα
«όχι» στις αμβλώσεις. Το έμβρυο είναι ζωή του
οποίου η ύπαρξη εξαρτάται (εκτός των άλλων) από
τη ζωή και τη βούληση της γυναίκας που το μεγαλώνει στο σώμα της, χωρίς να είναι όργανο του
σώματός της. Μια τέτοια απόφαση ακουμπάει
προσωπικές πτυχές, ιατρικές εκτιμήσεις, οικονομικές δυνατότητες, κοινωνικές αντιλήψεις και σίγουρα θρησκευτικές πεποιθήσεις. Προτού φτάσουμε, λοιπόν, στην πόρτα μιας κλινικής, όπου
προφανώς οι αποφάσεις ήδη έχουν ληφθεί, υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνουν με ευθύνη της Πο-

λιτείας, του σχολείου, της οικογένειας και του ατόμου.
Η γνωριμία με το σώμα, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η εξοικείωση με την αναπαραγωγική διαδικασία και η γνώση του προγεννητικού ελέγχου
πρέπει να έχουν στόχο την επαφή με τα πραγματικά γεγονότα, τη χαρά και τη φροντίδα που αυτά
προσθέτουν στην ανθρώπινη ζωή.
Τι κάνει, όμως, το κράτος-Πολιτεία για να στηρίξει τις γυναίκες, ώστε να μη φτάνουν στην πόρτα
της έκτρωσης. Τι είδους υποστήριξη παρέχεται σε
μια γυναίκα, ώστε να μπορεί να κρατήσει και να
μεγαλώσει ένα παιδί, ειδικά αν διαφαίνεται ότι θα
το μεγαλώσει μόνη της. Ποια είναι η ψυχολογική,
ηθική και υλική υποστήριξη, ώστε στο δίλημμα να
επικρατήσει η επιλογή της ζωής;
Σε μια χώρα όπου οι προβλέψεις για την εξέλιξη
του πληθυσμού της είναι δυσοίωνες το «ναι» ή
«όχι» στις εκτρώσεις είναι το λάθος ερώτημα. Είναι η ώρα να στραφούμε στην κατεύθυνση των κινήτρων που θα κάνουν τα νέα ζευγάρια για να νιώσουν ότι μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους
με αξιοπρέπεια. Είναι εθνική επιταγή να στηρίξουμε τη γυναίκα και την οικογένεια, να προτεραιοποιήσουμε τη συγκροτημένη ενίσχυση των δικαιωμάτων της οικογένειας από αυτήν των οργανωμένων μειοψηφικών και συνήθως ισχυρών
ομάδων (π.χ. ΛΟΑΤΚΙ). Οι ανάγκες της πλειοψηφίας προηγούνται στις δημοκρατίες. Αυτή και οι
δεσμοί της είναι ο πυρήνας που κράτησε ζωντανή
την κοινωνία στην οικονομική καταιγίδα που σάρωσε την πατρίδα τη δεκαετία που πέρασε.
Ας δούμε, όμως, και μια άλλη παράμετρο, που

αφορά στη γυναίκα που επιλέγει τον δρόμο της
έκτρωσης. Αν μελετήσει κάποιος τις οδηγίες που
έχει εκδώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(ΠΟΥ) για την ασφαλή έκτρωση, θα αντιληφθεί εύκολα την πληθώρα των συνθηκών που πρέπει να
πληρούνται, ώστε να διασφαλίζεται η φυσική και
ψυχική υγεία της γυναίκας. Στη χώρα μας υπάρχει
σχετικός νόμος από το 1986, που περιγράφει τους
κανόνες που πρέπει να τηρούνται για την τεχνητή
διακοπή της κύησης, όπως και η προστασία που
πρέπει να παρέχεται στη γυναίκα τόσο για τη φυσική όσο και για την ψυχική της υγεία. Πρόκειται,
λοιπόν, για διαδικασία με τους κινδύνους μιας
επέμβασης τόσο σε φυσικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Μια έκτρωση δεν ταυτίζεται απλά και
μόνο με την «αυτοδιάθεση» του σώματος ή, τουλάχιστον, όχι μόνο με αυτό.
Σε μια εποχή που στρεβλώνονται πρότυπα και
αξίες, που οι κάθε λογής ιδιαιτερότητες επιχειρούν να καταλάβουν τη θέση του φυσιολογικού,
που επιχειρείται η πολτοποίηση ιδεών και πολιτικών, που η διαφορετικότητα συνθλίβεται από τους
«διαφορετικούς», κάποιοι οφείλουν να μιλούν, να
καταγράφουν άποψη, να μη φοβούνται να συγκρουστούν. Αυτός ο τόπος έμεινε ζωντανός και
όρθιος έχοντας συγκεκριμένες σταθερές ανεξάρτητα από την έκφανσή τους μέσα στον χρόνο.
Η αξία της ανθρώπινης ζωής παραμένει αναλλοίωτη πέρα από τη μορφή της. Η ίδια η ζωή παραμένει θείο δώρο. Και οι πολιτικές μας αυτήν οφείλουν να προστατεύουν πρώτα, ενισχύοντας τον
φορέα της ζωής, που είναι η γυναίκα, και το στήριγμά της, που είναι η οικογένεια.

του

Δημήτρη
Η. Κρανιά
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«Έφυγαν» εργαζόμενοι

Πήρε τα βουνά

Δύο εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ πέθαναν έπειτα από μάχη με τον κορονοϊό.
Οι εργαζόμενοι που έχασαν τη ζωή τους προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων της πανδημίας, επιβεβαιώνοντας αυτό που φωνάζουν
εδώ και μήνες επιστήμονες και συνδικάτα, ότι τα ΜΜΜ μπορεί να είναι
χώροι μετάδοσης της ασθένειας.

Ο Γιώργος Κύρτσος
έγραψε στο Twitter
«θα με βρείτε στη γωνία Οίτης και Βελουχίου», επισυνάπτοντας,
μάλιστα, φωτογραφικά
ντοκουμέντα ως…
πειστήρια. Πανέμορφα, αλλά ο Covid-19
δυστυχώς «θερίζει»
σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία. «Να προσέχουμε περισσότερο»,
συμπλήρωσε στην
ανάρτησή του.

Έρχεται η Βαλκανική Λίγκα

Η

ιδέα δεν είναι καινούργια. Ο Σωκράτης Κόκκαλης είχε αναφέρει το 2004 σε γιορτή συνδέσμου φιλάθλων του Ολυμπιακού στη Νέα
Υόρκη ότι «γίνεται σχεδιασμός για τη δημιουργία της
Βαλκανικής Λίγκας, στην οποία θα συμμετέχουν οι
καλύτερες ομάδες των Βαλκανίων». Αντίστοιχα σχέδια έχουν υπάρξει κατά καιρούς σε διάφορες χώρες.
Η Ατλαντική Λίγκα είχε επιχειρηθεί το 2000-02 μεταξύ Πορτογαλίας, Σκωτίας, Βελγίου, Ολλανδίας και
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ορισμένων σκανδιναβικών χωρών. Αντιμετώπισε τότε την αντίθεση της UEFA, αλλά φαίνεται ότι πρόσφατα έγιναν προσπάθειες για την αναβίωση της ιδέας. Η
Royal League ήταν μια διοργάνωση στην οποία συμμετείχαν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες Δανίας,
Σουηδίας και Νορβηγίας και η οποία έλαβε χώρα με
την έγκριση της UEFA για τρεις χρονιές (2004-2007).
Το οικονομικό ενδιαφέρον που υπάρχει για τη Βαλκανική Λίγκα είναι πολύ μεγάλο.

Μετάδοση με το σάλιο

Βαρόμετρα

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων
ανακοίνωσε ότι βρήκε για πρώτη
φορά βάσιμες ενδείξεις ότι ο κορονοϊός SARS-CoV-2 μπορεί να
μολύνει και τα κύτταρα του στόματος. Αυτό πιθανώς αναδεικνύει
τον ρόλο του σάλιου στη μετάδοση
του ιού. Οι ερευνητές τόνισαν ότι «το στόμα, μέσω των μολυσμένων κυττάρων του, παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη λοίμωξη
Covid-19 απ’ όσο είχε θεωρηθεί έως τώρα».

Οι δηλώσεις δύο καθηγητών αποτελούν
βαρόμετρο για τα μέτρα. Ο κ. Θωμαΐδης είπε
πρόσφατα ότι «είμαστε οριακά για το Πάσχα
το να μπορέσουμε να έχουμε άνοιγμα και
ελεύθερες μετακινήσεις. Χρειαζόμαστε περίπου έναν μήνα για να μειωθεί σημαντικά το
ιικό φορτίο». Από την πλευρά του, ο κ. Βατόπουλος εκτίμησε ότι τα κρούσματα θα αρχίσουν να μειώνονται και συνέστησε υπομονή
και ψυχραιμία. Για να δούμε…

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Η νέα εποχή
και η αλήθεια
χει πολύ ενδιαφέρον ότι στην εποχή μας
έχουμε την τάση να χαρακτηρίζουμε μοναδική κάθε κοινωνική συμπεριφορά ή τάση που συνδέεται με τη χρήση της τεχνολογίας. Επειδή σε
αυτό τον τομέα κάθε εποχή είναι περισσότερο
αναπτυγμένη από την προηγούμενη, σήμερα, που
η πρόοδος της διαδικτυακής επικοινωνίας δεν
έχει προηγούμενο, μένουμε έκθαμβοι μπροστά
σε φαινόμενα που θεωρούμε ακόμα και ότι οφείλονται αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό επίπεδο της
ζωής μας.
Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι η λεγόμενη
«μετα-αλήθεια», όρος που εμφανίστηκε γύρω στο
2016 για να δηλώσει έναν τρόπο επικοινωνίας κυρίως με τα ηλεκτρονικά Μέσα. Το ερώτημα που
αμέσως προκύπτει είναι το αν παλαιότερα ήταν
καλύτερα τα πράγματα. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα «όχι». Απλώς επισημαίνουμε τους όρους
«προπαγάνδα» και «επικοινωνιακή πολιτική»,
που αναφέρονται στην ίδια ακριβώς διαδικασία
δημιουργίας, διαμόρφωσης αλήθειας και κυριάρχησαν τις τελευταίες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα.
Ας πάμε λίγο πιο πίσω με ένα παράδειγμα. Το 1835
η εφημερίδα «New York Sun» δημοσίευσε ένα
άρθρο που «αποκάλυπτε» ότι ο Βρετανός αστρονόμος Sir John Herschel ανακάλυψε ζωή στο
φεγγάρι. Καθώς επρόκειτο για πραγματικό πρόσωπο και δεν υπήρχε δυνατότητα άμεσης επιβεβαίωσης της ισχύος του άρθρου, το αποτέλεσμα
ήταν μια εκπληκτική επιτυχία από άποψη πωλήσεων, η οποία διήρκεσε ολόκληρη εβδομάδα. Μάλιστα, θεωρείται ότι αποτέλεσε την αφετηρία ενός
συγκεκριμένου τύπου «δημοσιογραφίας».
Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι όλες αυτές
οι ενέργειες γίνονταν και πετύχαιναν επειδή ο
κόσμος είχε την τάση, νοοτροπία κ.λπ. να δεχτεί
αυτές τις «αλήθειες». Η «New York Sun» εντόπισε και εκμεταλλεύτηκε την προθυμία του κοινού
για το θαυμαστό.
Με άλλα λόγια, η «μετα-αλήθεια» μας υπάρχει,
όχι απλώς επειδή κάποιοι, όπως πάντα, προσπαθούν να διαμορφώσουν αλήθειες, αλλά κυρίως
διότι όλοι οι υπόλοιποι είμαστε πρόθυμοι να τις
δεχτούμε. Ίσως σε σχέση με παλαιότερες εποχές
διαφέρουμε ως προς τις δικαιολογίες ή αιτιολογίες που προβάλλουμε επειδή «πέφτουμε θύματα» της «μετα-αλήθειας» ορισμένων.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ώρα των προτάσεων των ειδικών

Υ

πό τη σκιά του χθεσινού, νέου
αρνητικού ρεκόρ σε κρούσματα
(4.340) και διασωληνωμένους
(741), η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων συνεδριάζει το πρωί, προκειμένου να
αποτιμήσει τα επιδημιολογικά δεδομένα,
όπως αυτά διαμορφώνονται έως σήμερα,
και, συνακόλουθα, να αποφανθεί κατά
πόσον υπάρχουν τα περιθώρια έστω και
ελεγχόμενης απελευθέρωσης συγκεκριμένων οικονομικών -κατά κύριο λόγοδραστηριοτήτων.
Κυβερνητικά στελέχη ξεκαθάριζαν και
αργά χθες βράδυ πως η προστασία της
δημόσιας υγείας δεν μπαίνει σε καμία…
ζυγαριά και ότι ύψιστη προτεραιότητα
παραμένει η θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τα ίδια πρόσωπα, πάντως, δεν διστάζουν να παραδεχτούν πως
«η αποτελεσματικότητα των ισχυόντων
περιοριστικών μέτρων φαίνεται να έχει
εξαντληθεί», κάτι που αποτυπώνεται,
όπως λέγεται, και στην εδώ και περίπου
έναν μήνα ταχύτερη εξάπλωση του κορονοϊού στην κοινότητα, παρά το αυστηρό
lockdown που ισχύει από τις αρχές Φεβρουαρίου.
Στο ίδιο μήκος κύματος, συνεργάτες
του πρωθυπουργού επισημαίνουν πως οι
παράγοντες «εμβόλιο - κόπωση των πολιτών - βελτίωση των καιρικών συνθηκών» διαμορφώνουν ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες από εκείνες του διμή-

νου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου του 2020.
Ως εκ τούτου, απαιτείται μια διαφορετική
προσέγγιση και πιθανώς ένα νέο μείγμα
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.
Υπό αυτό το πρίσμα, στην κυβέρνηση
αναζητούν δραστηριότητες που συνεπάγονται τη μικρότερη δυνατή επιδημιολογική επιβάρυνση, προκειμένου να υπάρξουν εκείνες οι βαλβίδες εκτόνωσης των
πολιτών, οι οποίες εν τέλει θα διασφαλίσουν την επαρκέστερη τήρηση των υπόλοιπων περιορισμών για τις επόμενες δύσκολες εβδομάδες έως τα τέλη Απριλίου.
Κυβέρνηση και ειδικοί συμφωνούν,
εξάλλου, πως το ισοζύγιο εισαγωγών εξιτηρίων στα νοσοκομεία και ο ρυθμός
αύξησης των διασωληνωμένων (όχι κατ’
ανάγκην ο αριθμός των κρουσμάτων, που
συναρτάται ευθέως από τον αριθμό των
διενεργούμενων τεστ) υποδηλώνουν την
απαρχή μιας τάσης σταθεροποίησης της
επιδημιολογικής καμπύλης, ως προπομπό, σε κάθε περίπτωση, της συνακόλουθης κάμψης του τρίτου κύματος της πανδημίας.

Σε πρώτο πλάνο
Απελευθέρωση της διαδημοτικής μετακίνησης, λιανεμπόριο υπό περιορισμούς και με αυστηρούς όρους και επαναλειτουργία της Εκπαίδευσης με έμφαση στα Λύκεια είναι, κατά τον υπουργό

Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, που μίλησε χθες στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, το
πλαίσιο της πρότασης της κυβέρνησης
προς την ομάδα εμπειρογνωμόνων.
Από την πλευρά της, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά ότι «στις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η επανεκκίνηση του λιανεμπορίου και το άνοιγμα των
Λυκείων, όταν το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα».
Επιπλέον, κυβερνητικά στελέχη δεν
κρύβουν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους
πως καθοριστικός παράγοντας για την
ετυμηγορία των επιστημόνων θα είναι και
η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη διαθεσιμότητα των self-tests, βασικού εργαλείου
για το ασφαλέστερο άνοιγμα δραστηριοτήτων, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο πισωγύρισμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εξάλλου,
και αφού τοποθετηθεί επί του σχετικού
διαγωνισμού το Ελεγκτικό Συνέδριο, το
κυβερνητικό επιτελείο θα επιδοθεί σε
έναν αγώνα δρόμου, ώστε το αργότερο
έως τα τέλη της προσεχούς εβδομάδος να
διοχετευθούν κατά προτεραιότητα αυτοδιαγνωστικά τεστ στις δραστηριότητες
που θα επαναλειτουργούν.
Όπως σας ενημέρωσε εγκαίρως χθες η
«Political», το επικρατέστερο σενάριο,
πάντα υπό την αίρεση της γνώμης των

επιστημόνων, φέρει την επανεκκίνηση
του λιανεμπορίου στις 5 Απρίλιου, αξιοποιώντας το νέο πενταψήφιο νούμερο
13032, που προβλέπει ένα sms ανά ημέρα και τρίωρη διάρκεια στα ημερήσια
ψώνια. Πιθανή εξακολουθεί να θεωρείται
και η άρση του περιορισμού των διαδημοτικών μετακινήσεων, είτε αρχής γενομένης από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο
είτε από την προσεχή Δευτέρα. Βάσει του
ίδιου σχεδιασμού, φαίνεται πως η επαναλειτουργία των Λυκείων πρόκειται να καθυστερήσει για λίγες ημέρες, καθώς δεν
αναμένεται να είναι διαθέσιμα τα selftests αρχές της εβδομάδος.
Όπως γράφτηκε και χθες από την «Political», οι μαθητές των Λυκείων αναμένεται να επιστρέψουν στις τάξεις τους είτε μέσα της επόμενης εβδομάδας (Τετάρτη ή Πέμπτη) είτε τη μεθεπόμενη Δευτέρα
12 Απριλίου.

Απελευθέρωση
της διαδημοτικής
μετακίνησης, λιανεμπόριο
υπό περιορισμούς
και με αυστηρούς όρους
και επαναλειτουργία
της Εκπαίδευσης
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Τ

ηλεφωνική επικοινωνία με τον
Αμερικανό ομόλογό του, στρατηγό εν αποστρατεία Λόιντ
Όστιν, θα έχει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος,
την Πέμπτη 1η Απριλίου. Η πρωτοβουλία
ανήκει στην αμερικανική πλευρά και
πρόκειται για την πρώτη απευθείας επικοινωνία των δύο υπουργών Άμυνας.
Παναγιωτόπουλος και Λόιντ είχαν «βρεθεί» στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του
ΝΑΤΟ, που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης,
οπότε δεν υπήρχε το περιθώριο για κατ’
ιδίαν συζητήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην
ατζέντα της συνομιλίας βρίσκονται η ενισχυμένη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών, οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο
καθώς και η εκδήλωση της τουρκικής
επιθετικότητας απέναντι την Ελλάδα και
η εμπλοκή της Άγκυρας σε μια σειρά από
μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή: από τη
Λιβύη μέχρι το Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Αντικείμενο της συνομιλίας θα είναι και
το θέμα της ενίσχυσης του ελληνικού
Πολεμικού Ναυτικού με τέσσερις νέες
φρεγάτες.
Η Μεσογείων, άλλωστε, θέλει να βολιδοσκοπήσει τις διαθέσεις του Πενταγώνου για τα τελικά χαρακτηριστικά της
αμερικανικής προσφοράς, τη δυνατότητα αξιοποίησης της εγχώριας αμυντικής
βιομηχανίας με συγκεκριμένο πλαίσιο
αλλά και τα πλοία ενδιάμεσης λύσης που
είναι διατεθειμένη να προσφέρει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Πρόσφατα, μάλιστα, ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, είχε
αποκαλύψει πως η Ουάσιγκτον ετοιμάζει μια «ασυναγώνιστη πρόταση». Τα χαρακτηριστικά αυτής της πρότασης αναμένεται να συζητηθούν στην τηλεφωνική
επικοινωνία που θα έχουν την προσεχή
Πέμπτη οι δύο υπουργοί.
Αντίστοιχες επαφές προγραμματίζονται ανάμεσα στον Νίκο Παναγιωτόπουλο
και τους Ευρωπαίους ομολόγους του
των χωρών που έχουν ενδιαφερθεί για
το πρόγραμμα των 5 δισεκατομμυρίων
ευρώ, το οποίο προβλέπει τη ναυπήγηση
τεσσάρων φρεγατών και τον εκσυγχρονισμό των τεσσάρων ΜΕΚΟ που διαθέτει
ο ελληνικός Στόλος. Ήδη, ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος έχει επικοινωνήσει με
τη Γερμανίδα υπουργό Άμυνας Άνεγκρετ
Κραμπ Κάρενμπαουερ και τη Γαλλίδα

Τι θα βγάλει
το τηλεφώνημα
Παναγιωτόπουλου
στον Όστιν Λόιντ

Φλοράνς Παρλί, που έδωσε το «παρών»
στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου.
Η επικοινωνία Παναγιωτόπουλου Λόιντ προγραμματίζεται λίγες ημέρες
μετά το τηλεφώνημα του Αμερικανού
προέδρου Τζο Μπάιντεν και του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και την πρόσκληση που απηύθυνε στον Έλληνα πρωθυπουργό να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο.
Αναβάλλεται, ωστόσο, μέχρι νεωτέρας
το ταξίδι του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού
Κωνσταντίνου Φλώρου, στις Ηνωμένες
Πολιτείες, που είχε προγραμματιστεί για
τις 5 Απριλίου. Αιτία, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελεί η αυστηρή τήρηση
των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον
περιορισμό της πανδημίας, που δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση συναντήσεων στην αμερικανική πρωτεύουσα. Έτσι,
η επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και οι
επαφές του με τον αρχηγό του Γενικού
Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των
ΗΠΑ Μαρκ Μίλεϊ καθώς και με τον υφυπουργό Εξωτερικών για θέματα Ευρώπη
Φίλιπ Ρίκερ αναβάλλονται για το καλοκαίρι.
Οι σχέσεις των δύο Επιτελείων, πάντως, βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό, με
την αμυντική συνεργασία αλλά και τα
τριμερή σχήματα με την προσθήκη της
Κύπρου να ενισχύονται τόσο σε συχνότητα όσο και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Η δεύτερη για φέτος τριμερής συνεκπαίδευση μεταξύ Δυνάμεων Ειδικών
Επιχειρήσεων της Ελλάδας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη θαλάσσια
περιοχή της Σούδας, υπό τον συντονισμό
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
και εστίασε σε αντικείμενα Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων.
Τα σενάρια των ασκήσεων ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά και περιλάμβαναν βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης σε στατικούς στόχους ημέρα και νύχτα, αμφίβιες
επιχειρήσεις και νηοψίες, στις οποίες
χρησιμοποιήθηκαν η φρεγάτα «ΨΑΡΑ»
και το εκπαιδευτικό πλοίο «ΑΡΗΣ».
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Τι ζήτησε ο Δένδιας από τη Γιόχανσον
«Η

Άγκυρα έχει σταματήσει να
δέχεται επιστροφές μεταναστών από την Ελλάδα, όπως
υποχρεούται βάσει των
προβλέψεων της Κοινής Δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, που υπογράφηκε το 2016», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας στην επίτροπο της Κομισιόν
για τις Εσωτερικές Υποθέσεις και το Μεταναστευτικό Ίλβα Γιόχανσον, την οποία υποδέχτηκε στην Αθήνα.
Ο κ. Δένδιας τόνισε ακόμα ότι η Τουρκία
έχει μετατρέψει το Μεταναστευτικό σε εργαλείο για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα γεγονότα του Έβρου τον Μάρτιο του 2020. Ο
υπουργός Εξωτερικών επισήμανε, επίσης,
την ανάγκη η Κοινή Δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας
να καλύπτει και τα χερσαία σύνορα, ώστε να
είναι δυνατή η επιστροφή στην Τουρκία
όσων παρανόμως εισβάλλουν στην ελληνική επικράτεια από τα βορειοανατολικά σύνορα της χώρας.
Τονίστηκαν η σπουδαιότητα σύναψης
συμφωνιών επανεισδοχής και με τις χώρες
της Βόρειας Αφρικής αλλά και η εφαρμογή
ενός συστήματος που θα επιβραβεύει τις
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χώρες που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστοιχα θα προβλέπει ποινές για τα κράτη που αρνούνται να συνεργαστούν.
Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι η
Αθήνα τηρεί ιδιαίτερα εποικοδομητική στάση, καθώς είναι μια από τις λίγες πλέον χώρες που βλέπουν θετικά την ευρωπαϊκή
προοπτική της Τουρκίας αλλά και την απελευθέρωση των θεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι η Άγκυρα θα επιδεικνύει
στάση καλής γειτονίας και δεν θα επιχειρήσει νέα κλιμάκωση με επιθετικές ενέργειες
απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Αναφορά έγινε και στο γεγονός ότι μέχρι
σήμερα η Αθήνα δεν έχει εκφράσει την αντίθεσή της στις αποφάσεις για χρηματοδότηση των αναγκών των Σύρων προσφύγων
στην Τουρκία, βάζοντας, όμως, έναν αστερίσκο, ότι στο μέλλον θα πρέπει να δοθεί χρη-

ματοδότηση και για τους Σύρους πρόσφυγες
στην Ιορδανία και τον Λίβανο. Ειδική μνεία
έγινε για την Αίγυπτο και τον κομβικό ρόλο
που διαδραματίζει στην ανάσχεση των μεταναστευτικών κυμάτων, κάτι που θα πρέπει
να λάβει υπόψη η Ευρώπη, καθώς και για τη
Λιβύη - συγκεκριμένα για την ανάγκη αποχώρησης των τουρκικών δυνάμεων από τα
εδάφη της χώρας, καθώς όχι μόνο θα βελτιωθεί η κατάσταση ασφαλείας, αλλά μειωθεί η δυνατότητα της Τουρκίας να ελέγχει
μία ακόμα μεταναστευτική οδό προς τη γηραιά ήπειρο.
Στη συνάντηση με την επίτροπο Γιόχανσον
συμμετείχαν ο υπουργός Μετανάστευσης
και Ασύλου Νότης Μηταράκης και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης.
Στη συνέχεια, ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε στην Υπουργική Σύνοδο της 5ης Διάσκεψης των Βρυξελλών για την υποστήριξη του
μέλλοντος της Συρίας. Στο μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα τόνισε ότι «η Συρία παραμένει το θέατρο ενός πολέμου διά αντιπροσώπων και, έχοντας εισέλθει στον 11ο χρόνο
της κρίσης, παραμένει μια σημαντική αιτία
ανησυχίας και αποτελεί παράγοντα αστάθει-

ας για την ευρύτερη περιοχή». Ο υπουργός
Εξωτερικών αναφέρθηκε ακόμα στον εκτοπισμό 7 εκατομμυρίων ανθρώπων εντός των
συνόρων και 5,6 εκατομμυρίων προσφύγων
σε γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων και
η Ελλάδα, η οποία από την πρώτη στιγμή δέχτηκε χιλιάδες Σύρους πρόσφυγες. Τέλος,
ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά
προσηλωμένη στην προώθηση της ειρήνης
και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ότι ως
συμβολική κίνηση αλληλεγγύης θα συνεισφέρει και φέτος στο πλαίσιο της Διάσκεψης.

Ο υπουργός Εξωτερικών
επισήμανε την ανάγκη η Κοινή
Δήλωση Ε.Ε. - Άγκυρας
να καλύπτει και τα χερσαία
σύνορα, ώστε να είναι δυνατή
η επιστροφή παράνομων
μεταναστών στην Τουρκία
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Καταθέσεις-φωτιά για
το «ριφιφί» στο Ψυχικό

Λ

εία που ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ σε
μετρητά και κοσμήματα αμύθητης
αξίας είχαν στο σύνολό τους οι παραβιασμένες θυρίδες της τράπεζας του Ψυχικού. Δράστης του «ριφιφί», τα
κλοπιμαία του οποίου δεν έχουν ακόμα ανευρεθεί από τις Αρχές, φέρεται ένας 58χρονος
επιχειρηματίας - θεατρικός παραγωγός, ο
οποίος πριν από λίγες μέρες, μετά την απολογία του, προφυλακίστηκε. Ο κατηγορούμενος, που είναι σύζυγος γνωστής τηλεπερσόνας, χαρακτηρίστηκε από γυναίκα μάρτυρα η οποία φέρεται να είχε στενές σχέσεις μαζί
του- «ασταθής άνθρωπος, που άλλαζε συνεχώς γνώμες». Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς
της, της ζητούσε να πάρει για λογαριασμό του
τραπεζικό δάνειο στο όνομά της.

Τι λένε τα θύματα
«Τελευταία φορά επισκέφτηκα τη θυρίδα
μου τον Αύγουστο του 2020, για να βγάλω
κάποια χρήματα και κοσμήματα. Αφού
έλεγξα το περιεχόμενό της, διαπίστωσα ότι
όλα ήταν μια χαρά. Κατόπιν τοποθέτησα τα
χρήματα και τα κοσμήματα που ήθελα. Όταν

κλείδωσα τη θυρίδα αυτήν, είχε στο εσωτερικό της το χρηματικό ποσό των 42.000 ευρώ, κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των
700.000 ευρώ καθώς και ένα χειρόγραφο
σημείωμα», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα-θύμα κλοπής στους αστυνομικούς.
Η δυσάρεστη έκπληξη την περίμενε όταν
η ίδια επισκέφθηκε την τράπεζα μαζί με τον
γιο της στις 13 Νοεμβρίου 2020. «Ο γιος μου
και η υποδιευθύντρια τοποθέτησαν τα κλειδιά στη θυρίδα. Αφού άνοιξε την κλειδαριά,
η υποδιευθύντρια αποχώρησε. Όταν μαζί με
τον γιο μου ανοίξαμε το σιδερένιο κουτί,
διαπίστωσα ότι έλειπαν από το εσωτερικό
του όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα και
υπήρχαν μόνο το χειρόγραφο σημείωμα και
άδεια κουτιά κοσμημάτων. Αμέσως κάλεσα
την υποδιευθύντρια να έρθει και της εξήγησα τι ακριβώς είχε συμβεί».
Το θύμα αναφέρει ότι αρχικά οι υπάλληλοι
της τράπεζας δεν αποδέχθηκαν το γεγονός
της κλοπής και την κατηγόρησαν ότι τους
δυσφημεί, ενώ ένας εξ αυτών της είπε ψέματα ότι στο παρελθόν είχε πάλι δηλώσει ότι

έλειπαν αντικείμενα από τη θυρίδα της. «Η
υποδιευθύντρια αρνήθηκε ότι το περιεχόμενο έχει κλαπεί, λέγοντάς μου ότι κλειδιά
έχουμε μόνο εγώ και ο γιος μου. Στον χώρο
κατέβηκε και η διευθύντρια του καταστήματος, η οποία επίσης αρνείτο το γεγονός της
κλοπής και ανέφερε ότι τους δυσφημώ αδίκως. Κατόπιν ανεβήκαμε στο ισόγειο, όπου
προσήλθε και ο δικηγόρος μου…». Στη συνέχεια, κάλεσε την Αστυνομία, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε από τον κλειδαρά της
τράπεζας ότι η κλειδαριά της θυρίδας ήταν
παραβιασμένη.

Ενημερώθηκαν από την τράπεζα
Ένα τηλεφώνημα της διευθύντριας της
τράπεζας, με το οποίο της ζητούσε να έρθει
επειγόντως για να ελέγξει το περιεχόμενο
της θυρίδας της, αναστάτωσε στις 18 Νοεμβρίου 2020 τη δεύτερη παθούσα. Η γυναίκα,
όταν έφτασε στην τράπεζα, διαπίστωσε ότι
έλειπε το περιεχόμενο της θυρίδας της, δηλαδή 130.000 ευρώ, κοσμήματα η αξία των
οποίων υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ και
χαρτιά για μελλοντικό δικαστήριο. Αυτό που

της έκανε εντύπωση ήταν ότι κλάπηκαν οι 4
μεγάλες θυρίδες που ήταν κολλητά η μία δίπλα στην άλλη.
Με τον ίδιο τρόπο ενημερώθηκε και το
τρίτο θύμα της κλοπής, που κλήθηκε να μεταβεί στην τράπεζα για να ελέγξει τη θυρίδα
του. Η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχαν κλαπεί
κοσμήματα αξίας 1.000.000 ευρώ και 75
χρυσές λίρες Αγγλίας, ενώ είχε επισκεφτεί
τελευταία φορά την τράπεζα το 2017. Τηλεφώνημα της διευθύντριας της τράπεζας δέχτηκε και η τέταρτη γυναίκα, η οποία διαπίστωσε ότι 1.000.000 ευρώ και κοσμήματα
αμύθητης αξίας είχαν κάνει «φτερά» από τη
θυρίδα της.

Γυναίκα μάρτυρας ισχυρίζεται
πως ο επιχειρηματίας
της ζητούσε να πάρει
για λογαριασμό του τραπεζικό
δάνειο στο όνομά της
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Ανατροπή για
τον θάνατο Βαλυράκη

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, καθώς είναι
πολύ πιθανό ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ να μη χτυπήθηκε
μονάχα από την προπέλα του σκάφους του,
τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά και από
άλλα όργανα.
Το πόρισμα που διενήργησε η ιατροδικαστής Χαρά Σπηλιοπούλου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Αν δεχθούμε ότι οι δυο από τις
κακώσεις του προσώπου έχουν προκληθεί
από προπέλα σκάφους, τότε απομένει να
βρεθούν τα λοιπά όργανα με τα οποία
έχουν προκληθεί οι λοιπές κακώσεις. Σε
περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις των
οργάνων αυτών, θα γίνει συμπληρωματική
(σ.σ.: ιατροδικαστική) έκθεση με τη σχετική αξιολόγηση».
Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με το protothema, από το περιβάλλον της οικογένειας
του θανόντος γίνεται λόγος για ανατροπή
στην υπόθεση, την οποία, άλλωστε, υποστήριζαν από την πρώτη στιγμή, όταν ανέφεραν ότι βρισκόμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο μιας εγκληματικής ενέργειας.
Ο Σήφης Βαλυράκης εξαφανίσθηκε στις
24 Ιανουαρίου και τελικά εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας
του Νομού Ευβοίας. Είχε πάει βόλτα με το
σκάφος του στα νησάκια απέναντι από την
Ερέτρια, όταν χάθηκαν τα ίχνη του και η
σύζυγός του ενημέρωσε το Λιμενικό.
Η κηδεία του αναβλήθηκε για λίγες ημέρες, καθώς η σύζυγός του Μίνα Παπαθεοδώρου - Βαλυράκη, με επιστολή που
έστειλε στον υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη
Πλακιωτάκη, κατήγγειλε εγκληματική
ενέργεια και γι’ αυτό ξεκίνησε έρευνα από
το Λιμενικό για τις συνθήκες θανάτου του.

Νέα μαρτυρία-σοκ για
τον Δημήτρη Λιγνάδη

Η

πρακτική που ακολουθούσε,
προκειμένου να προσεγγίζει
και να κακοποιεί σεξουαλικά
τα θύματά του ο Δημήτρης Λιγνάδης, προκύπτει από τις περιγραφές
του τρίτου μηνυτή για βιασμό τού ήδη
προφυλακισμένου στις Φυλακές Τρίπολης πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του
Εθνικού Θεάτρου.
Αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, πράξεις
κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας και εν
συνεχεία απειλές για να παραμείνουν τα
στόματα κλειστά ήταν η ίδια μεθοδολογία
που φέρεται να ακολουθούσε ο σκηνοθέτης, σύμφωνα με όλους τους καταγγέλλοντες.
Ο ίδιος ο κατηγορούμενος αρνείται τις
καταγγελίες και ζητά την κατά αντιπαράσταση εξέτασή του με τον μηνυτή, προκειμένου, όπως λέει, να αποδειχθεί ότι
δεν γνωρίζονται. Παράλληλα, κάνει λόγο
για έναν ακόμα «στρατευμένο μάρτυρα»
και για στημένη σε βάρος του σκευωρία
πίσω από την οποία ισχυρίζεται πως
κρύβεται ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο βασιλιάς της σκηνής…
Συγκλονιστικές, ωστόσο, είναι οι περιγραφές που αναφέρει ο μηνυτής τον
οποίο «ψάρεψε» ο κατηγορούμενος στην
Πλατεία του Αγίου Παύλου και πιάσανε
κουβέντα. Στη μήνυση, όπως λέει, ο Λι-

γνάδης αποκαλούσε τον εαυτό του «βασιλιά της σκηνής που έχει δικά του 10 θέατρα και τα υπόλοιπα στα πόδια του…».
Την πρώτη φορά που πήγε σπίτι του ο
σκηνοθέτης κάλεσε στο τηλέφωνο ένα
νεαρό άτομο αλλοδαπής καταγωγής, ο
οποίος του παρέδωσε «μία μικρή νάιλον
συσκευασία, από το περιεχόμενο της
οποίας κάναμε χρήση από κοινού…».
Στην επόμενη επίσκεψη που του έκανε
στο σπίτι του το θύμα, αναφέρει ότι ο Λιγνάδης τού άνοιξε την πόρτα ημίγυμνος,
του πρόσφερε ουίσκι και καπνίσανε μαριχουάνα… Του έδειξε στον υπολογιστή
πορνογραφικές φωτογραφίες με νεαρά
αγόρια σε διάφορες ερωτικές περιπτύξεις με μεσήλικα πρωταγωνιστή… Στο
πάτωμα, δίπλα στο τραπέζι, ήταν μια μεγάλη τσάντα που, όταν την άνοιξε, «άρχισε να βγάζει από μέσα και να μου επιδεικνύει διάφορα ερωτικά βοηθήματα κάθε
είδους και μεγέθους. Μετά άνοιξε και
μια άλλη, μικρότερη τσάντα, που επίσης
ανασήκωσε από το πάτωμα και, ανοίγοντάς τη, μου επέδειξε μια συσκευή με καλώδια, εξηγώντας μου ότι είναι βοήθημα
και ιδιαίτερα σκληρά σαδομαζοχιστικά…
παιχνίδια».
Κάποια στιγμή, ο μηνυόμενος «πήγε
στην κουζίνα και επέστρεψε, φέρνοντάς
μου ένα επιπλέον ποτήρι ουίσκι, το
οποίο, λόγω της εντονότατης ψυχικής
υπερδιέγερσης και της αμηχανίας που

ένιωθα, ήπια μονορούφι. Ξαφνικά ένιωσα το σώμα μου να πυρακτώνεται, το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι μου. Θόλωσε
η όρασή μου και άρχισα να χάνω την αίσθηση του περιβάλλοντος. Σωριάστηκα
λιπόθυμος στον καναπέ. Όταν ξύπνησα δεν ξέρω πόση ώρα είχε περάσει-, βρέθηκα ξαπλωμένος στον καναπέ και γυμνός από τη μέση και κάτω… Ζαλισμένος
όπως ήμουν και χωρίς να έχω επανακτήσει πλήρως τον έλεγχο των αισθήσεών
μου, τον ρώτησα: “Τι έγινε, τι μου έκανες;”. Και αυτός με σαρκαστικό ύφος μού
απάντησε: “ Έλα τώρα που δεν σ’ άρεσε”... Ουρλιάζοντας, του είπα “ρε π..., τι
μου έκανες, ρε κ...”. Και ταυτόχρονα με
όση δύναμη είχα του έριξα ένα πολύ δυνατό χαστούκι. Αυτός με απείλησε ότι, αν
δε φύγω αμέσως, θα καλέσει την Αστυνομία, θα πει ότι αποπειράθηκα να τον
ληστέψω και θα με στείλει φυλακή».

Αλκοόλ, ναρκωτικές
ουσίες, πράξεις κατά
της γενετήσιας
αξιοπρέπειας και
εν συνεχεία απειλές
για να παραμείνουν
τα στόματα κλειστά…
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Θρίλερ με τον θάνατο 65χρονης σε εμβολιαστικό κέντρο
Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές Αρχές,
μετά τον θάνατο μιας 65χρόνης γυναίκας, μισή ώρα
μετά το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, που έκανε στο
Κέντρο Υγείας στο Ίλιον.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί βρήκαν την
άτυχη γυναίκα 20 λεπτά αφότου είχε κάνει το εμβόλιο, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, έξω από το Κέντρο
Υγείας. Οι γιατροί παρέλαβαν τη γυναίκα και τη μετέφεραν ξανά στο Κέντρο, όπου και κατέληξε. Οι ίδιες
πληροφορίες αναφέρουν ότι έκανε το εμβόλιο της
AstraZeneca. Ωστόσο είχε επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.

Η εντολή που έχει δοθεί είναι να διερευνηθούν όλα
τα ενδεχόμενα, ενώ θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή
στην άτυχη γυναίκα, για να ανακαλυφθούν τα πραγματικά αίτια του θανάτου της. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και κατόπιν της ενημέρωσης που είχε από
την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, δεν φαίνεται να
προκύπτει συσχετισμός μεταξύ του εμβολιασμού και
του θανάτου της 65χρονης.
Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως η κυβέρνηση
του Βερολίνου ανέστειλε χθες τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca κατά του Covid-19 για γυναίκες κάτω των 60 ετών, μετά τη διαπίστωση 31 περι-

στατικών θρομβώσεων. Τη χορήγηση του συγκεκριμένου εμβολίου είχαν προηγουμένως αναστείλει το
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βερολίνου και άλλα νοσοκομεία στη Γερμανία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο «Paul Ehrlich», αρμόδιο για τα εμβόλια στη Γερμανία, έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα 31
περιπτώσεις σπάνιας θρόμβωσης, έπειτα από εμβολιασμό με το σκεύασμα της AstraZeneca. Εννέα από
τα περιστατικά κατέληξαν, ενώ με εξαίρεση δύο περιπτώσεις όλα αφορούσαν σε γυναίκες ηλικίας μεταξύ
20 και 63 ετών. Οι δύο άνδρες ήταν 36 και 57 ετών.

Μαύρη Τρίτη
με νέο ρεκόρ
κρουσμάτων

Κ

ατακόρυφη και ιδιαίτερα ανησυχητική αύξηση παρουσιάζει
το τελευταίο 24ωρο ο αριθμός
των κρουσμάτων του κορονοϊού στη χώρα μας, ενώ στο «κόκκινο»
βρίσκεται το Λεκανοπέδιο, παρά τα αυστηρά μέτρα.
Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να βρεθεί
στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης που θα έχει σήμερα η Επιτροπή των
Λοιμωξιολόγων, με κεντρικό θέμα τις
ημερομηνίες για το άνοιγμα της αγοράς
αλλά και των σχολείων.
Το εγχείρημα των self-tests αποτελεί
σημείο-κλειδί για τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων.
Σε 4.340 ανέρχονται τα νέα κρούσματα
κορονοϊού στη χώρα το τελευταίο
24ωρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του
ΕΟΔΥ, σημειώνοντας νέο αρνητικό ρεκόρ.
Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά
που «σπάει» το φράγμα των 4.000 κρουσμάτων σε μία ημέρα. Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 72 θάνατοι, με τον
αριθμό των νεκρών να φτάνει συνολικά
τους 8.017.
Παράλληλα, σε 741 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς. Τα τεστ ανέρχονται σε 65.979 και η θετικότητα έφτασε στο 6,57%.
Στην Αττική εντοπίστηκαν τα 2.097 από
τα 4.340 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε

ο ΕΟΔΥ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται, για ακόμα μία φορά, στο Κέντρο
της Αθήνας, όπου καταγράφηκαν 535
νέα κρούσματα. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη
ανησυχία προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει ο Πειραιάς, όπου εντοπίστηκαν
350 νέες μολύνσεις.
Ακολουθούν ο Βόρειος Τομέας με 277
νέα κρούσματα και ο Δυτικός Τομέας με
274.
Σημαντική άνοδο είχαμε και στη Θεσσαλονίκη με 535 νέα κρούσματα, στην
Αχαΐα με 135, στην Κοζάνη με 167 και στη
Λάρισα με 125. Κοντά στα 100 κρούσματα
έχουν και οι Περιφερειακές Ενότητες
Εύβοιας (80) και Ηρακλείου (92).

Στα νοσοκομεία
Τα βλέμματα όλων στρέφονται πλέον
στα νοσοκομεία, με το σύστημα υγείας
να δέχεται τρομακτική πίεση και τους
γιατρούς να διαμηνύουν πως, αν δεν
υπάρξει ανάσχεση της πανδημίας, η κατάσταση θα γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη
και οι συνέπειες απρόβλεπτες σε όλη την
Επικράτεια.
Οι ΜΕΘ στην Αττική αγγίζουν σε πληρότητα το 100%, ενώ και οι κανονικές κλίνες γεμίζουν σε όλα τα νοσοκομεία του
Λεκανοπεδίου, αλλά και στην επαρχία.
Τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΕΟΔΥ
προκαλούν τεράστια ανησυχία, τόσο για
τον αριθμό των κρουσμάτων όσο και, κυ-

ρίως, για τον αριθμό των ασθενών που
βρίσκονται στις ΜΕΘ.
Αξίζει να σημειωθεί πως η ΠΟΕΔΗΝ
κάνει λόγο για δεκάδες ασθενείς εκτός
ΜΕΘ που χάνουν τη ζωή τους, ενώ σημειώνει πως οι διασωληνωμένοι εκτός
ΜΕΘ ήταν χθες τουλάχιστον 34.

Σε 4.340 ανέρχονται τα νέα
κρούσματα κορονοϊού στη χώρα
το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα
με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ
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Υποχρεωτικά self-tests στους μαθητές
Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Μ

όνο εφόσον έχουν ελεγχθεί
για Covid και τα αποτελέσματά
τους είναι αρνητικά θα μπορούν να συμμετέχουν στη διά
ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και στις
εξετάσεις μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, καταρτιζόμενοι αλλά και εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με διάταξη του υπουργείου
Παιδείας που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο
του υπουργείου Υγείας. Εν όψει του ανοίγματος τουλάχιστον των λυκείων, όπως όλα
δείχνουν, την ερχόμενη εβδομάδα, το
υπουργείο επιχειρεί με αυτό τον τρόπο να
καταστήσει ασφαλή τη λειτουργία τους,
αξιοποιώντας, πιθανότατα, τα τέσσερα δωρεάν τεστ μηνιαίως που έχει ανακοινωθεί
ότι θα διατίθενται σε όλους τους πολίτες.
Αναλυτικά, στο άρθρο 88 του νομοσχέδιου
αναφέρεται πως «εφόσον εξακολουθεί να
υφίσταται κίνδυνος δημόσιας Υγείας από
τη διάδοση του κορονοϊού και σε κάθε περίπτωση έως τις 31/07/2021, η έλλειψη του
οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του
υπουργού Υγείας, δύναται να ορίζεται με
Κοινή Απόφαση των υπουργών Παιδείας
και Υγείας ως προϋπόθεση συμμετοχής
μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται διά ζώσης, η
προηγούμενη υποβολή τους σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από κορονοϊό».
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα καθοριστούν η διαδικασία διενέργειας του
ελέγχου, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των
διαγνωστικών δοκιμασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και των
αποτελεσμάτων τους κ.λπ. Υποχρεωτικά
θα είναι τα τεστ Covid και για τους εκπαιδευτικούς, ωστόσο η διαδικασία θα καθο-

Απίστευτη απαίτηση
από τους δασκάλους

ριστεί με άλλη διάταξη που θα αφορά σε
όλες τις κατηγορίες εργαζομένων του Δημοσίου.

Μετατάξεις
Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας
συμπεριλήφθηκαν συνολικά δέκα διατάξεις του υπουργείου Παιδείας, με σημαντικότερη αυτή που αφορά στις μετατάξεις
των εκπαιδευτικών και στην τακτική χρηματοδότηση των ΑΕΙ. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, «οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
δύναται να διενεργούνται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν ως προς αυτό».
Αναφορικά με την τακτική επιχορήγηση
των πανεπιστημίων, στη διάταξη ορίζονται
οι δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των

Ιδρυμάτων βάσει των οποίων θα λαμβάνουν το 20% της χρηματοδότησης. Το 80%
αυτής κατανέμεται σε κάθε ΑΕΙ, σύμφωνα
με τον συνολικό αριθμό των
εγγεγραμμένων φοιτητών, το εκτιμώμενο
ετή σ ιο κό σ τος σπουδώ ν ανά φοιτητή , τη
διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών και
το μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά
του Iδρύματος. Το υπόλοιπο 20% της τακτική ς τους επιχορή γ ησης θα κατανέμεται
βάσει ενδεικτικών δεικτών ποιότητας και
επιτευγμάτων, όπως η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη σχετική διάταξη τονίζεται πως
«αν έ ν α ΑΕΙ δεν επιτύ χ ει τους δεί κ τες
ποιό τ ητας και επιτευγμά τ ων, στους
οποίους έχει επιλέξει να αξιολογηθεί, τότε
η επιχορή γ ηση που δεν θα λά β ει ως
συνέπεια της αξιολόγησής του θα κατανεμηθεί στην επιχορήγηση των λοιπών ΑΕΙ».

Προτιμήσεις… ως προς την εταιρεία της οποίας τα εμβόλια θα λάβουν για να προστατευθούν από τον
κορονοϊό φαίνεται ότι έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας.
Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας, ικανοποιώντας το αίτημα της
εκπαιδευτικής κοινότητας για τον
κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των
διδασκόντων, ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασία με αδιάθετες δόσεις εμβολίων και κάλεσε τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν την
πρόθεση τους.
Ωστόσο, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) δεν φάνηκε να είναι ευχαριστημένη με τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των μελών
της, ζητώντας, με επιστολή της προς
την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας,
να ενημερωθεί σχετικά με το ποιας
εταιρείας αδιάθετα εμβόλια θα χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, ζητά να δοθεί παράταση στην προθεσμία, να
καθυστερήσει, δηλαδή, ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών, για να
υπάρξει πλήρης ενημέρωση σχετικά
με το θέμα, χαρακτηρίζοντας «βεβιασμένη την ενέργεια του υπουργείου»
και σχολιάζοντας πως αυτό «φανερώνει ότι δεν υπάρχει οργανωμένος
και μελετημένος σχεδιασμός για την
ουσιαστική προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας».

Πώς θα επαναλειτουργήσουν τα δικαστήρια από την 1η Απριλίου
Το πλαίσιο επαναλειτουργίας των δικαστηρίων για το
χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2021 έως και τις 31
Μαΐου 2021 καθορίζεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου
Υγείας.
Ειδικότερα, με διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης
εισάγονται νέες ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια με σκοπό την εξυπηρέτηση της ταχείας, απλοποιημένης και φιλικής προς τον διάδικο διαδικασίας για
την εκδίκαση των διοικητικών διαφορών και την αποφυγή
του συγχρωτισμού σε εσωτερικούς χώρους λόγω της παν-

δημίας. Προβλέπεται εκ νέου, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά ημερών
από την ημερομηνία της συζήτησης για την προσκόμιση
εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου
προείσπραξης για τις υποθέσεις που άγονται ενώπιον του
ΣτΕ, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Ειδικά δε για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις ακυρωτικές διαφορές
που εκδικάζονται ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, η ως άνω προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση
υπομνήματος. Περαιτέρω, οι δηλώσεις περί μη παράστα-

σης στο ακροατήριο μπορούν να συντάσσονται μέσω της
ηλεκτρονικής πύλης gov.gr και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ματαιώνονται όλοι οι πλειστηριασμοί έως τις 13 Μαΐου 2021, προστατεύεται πλήρως η πρώτη κατοικία όσων
επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας
του κορονοϊού έως τις 31 Μαΐου 2021 και παρατείνονται
προθεσμίες του Ν. 4745/2020. Αναφορικά με τα πολιτικά
δικαστήρια, δίδεται η δυνατότητα στις διοικήσεις των δικαστηρίων να προσδιορίσουν τις ματαιωθείσες, λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού, υποθέσεις σε εύλογο χρονικό
διάστημα (οίκοθεν επαναπροσδιορισμός).

P
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Ω

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προς βράβευση δύο ελληνικοί δήμοι

Δύο ελληνικοί δήμοι, το Ηράκλειο στην Κρήτη και
τα Νέα Μουδανιά στη Χαλκιδική, αναδεικνύονται
υποψήφιοι προς βράβευση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2020, τη διευρυμένη ευρωπαϊκή εκστρατεία για βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και μετακινήσεων. Η πανευρωπαϊκή συμμετοχή δήμων - πόλεων ήταν μεγάλη με
2.945 παρουσίες. Η Ελλάδα συμμετείχε με 87 δήμους - πόλεις και κατέκτησε την τέταρτη θέση για
βράβευση, μεταξύ των 35 από τις συμμετέχουσες
πόλεις. Η επίσημη τελετή απονομής των βραβείων
των τελικών νικητών στις Βρυξέλλες θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 19 Απριλίου 2021.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υπόγειο αρδευτικό δίκτυο 17 χλμ.

Την αγροτική οικονομία ενισχύει με ένα ακόμα έργο η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Στο
τελικό στάδιο της υλοποίησης μπαίνει η σύμβαση «Κατασκευή υπόγειων αγωγών άρδευσης στον ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου (Αμπελώνα)», συνολικού προϋπολογισμού 1.666.750 ευρώ. Προβλέπονται η υπογειοποίηση αρδευτικών δικτύων σε
μήκος 16,8 χλμ. και ο εκσυγχρονισμός δέκα γεωτρήσεων, στις
οποίες αντικαθίστανται αντλητικά συγκροτήματα και ηλεκτρικοί πίνακες με συστήματα inverter στα Δημοτικά Διαμερίσματα Φαλάνης, Γιάννουλης και στα όρια Αμπελώνα.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας στην Πάρο
Την αντιπλημμυρική προστασία των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων δρομολογεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Προς
τούτο, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Πάρου (2021 2023)» συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Επιπλέον,
για την προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου και τη
διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχέτευσης των ομβρίων
προβλέπονται εργασίες καθαρισμών των τεχνικών του επαρχιακού οδικού δικτύου του νησιού.

!

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Αντίθετος
ο περιφερειάρχης
στα σχέδια της Ε.Ε.

Την αντίθεσή του σε κατασκευή νέας δομής
στη Λέσβο επανέλαβε ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος να «συναντηθεί με την Ευρωπαία επίτροπο, μιας και οι θέσεις που εξέφρασε δεν αφήνουν κανένα περιθώριο συνεννόησης και διαλόγου». Σημειώνεται ότι
επισκέπτεται το νησί η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. κυρία Γιόχανσον
προκειμένου να δημοσιοποιήσει «τον σχεδιασμό της Ε.Ε. για τα νησιά που επωμίζονται
το μεγαλύτερο βάρος του μεταναστευτικού
ζητήματος». Μάλλον «παραβλέπει ή δεν γνωρίζει η κυρία επίτροπος ότι απέναντι σε αυτά
τα σχέδια υπάρχουν η σταθερή αντίθεση της
συντριπτικής πλειοψηφίας των τοπικών κοινωνιών αλλά και οι επανειλημμένα αντίθετες
αποφάσεις του Περιφερειακού μας Συμβουλίου», κατέστησε σαφές ο περιφερειάρχης
Κώστας Μουτζούρης σε συνέντευξη Τύπου.

Πρωτιά της περιφέρειας σε
αποζημιώσεις ανά επιχείρηση
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει συνολικά ενισχυθεί με το ποσό των 122.796.615 ευρώ μέσω των εργαλείων Ρευστότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ και των Εγγυοδοτικών Προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις Ειδικού Σκοπού σε εργαζομένους, το ποσό ενίσχυσης προς την Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων ανέρχεται στο ποσό των 50.396.100 ευρώ. Συνολικά,
το ποσό ενίσχυσης που έχει δοθεί από την κυβέρνηση προς
επιχειρήσεις και εργαζομένους στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανέρχεται στο ποσό των 538 εκατ. ευρώ.

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

Ζητά απεγνωσμένα έναν γιατρό
Ο δήμαρχος του νησιού των Δωδεκανήσων Λευτέρης
Παπακαλοδούκας, εκτός από τα καθήκοντά του στην Αυτοδιοίκηση, εκτελεί και χρέη οδηγού ασθενοφόρου.
«Όταν η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη, καλώ τον
υπουργό ή τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας να σηκώσουν
Super Puma. Πριν από μια εβδομάδα ένας 50χρονος εκπαιδευτικός υπέστη έμφραγμα και λίγη ώρα αργότερα
ένας άλλος κάτοικος έσπασε τη λεκάνη του. Χρειάστηκαν,
λοιπόν, δύο αεροδιακομιδές σε μια μέρα. Αν υπολογίσετε
τα έξοδα, θα διαπιστώσετε ότι η πρόσληψη ενός γιατρού
μάς συμφέρει καλύτερα όλους», λέει. «Είναι δυνατόν το
κράτος να δαπανά τόσα χρήματα μόνο για πρόσληψη 30
λιμενικών στη Σύμη και 30 αστυνομικών και να μην υπάρχει γιατρός;», διερωτάται ο δήμαρχος στην «Espresso».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιος είναι ο επικεφαλής
παράταξης της μείζονος
αντιπολίτευσης σε δήμο της
Αττικής που, αν και στο Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε
θετικά για σημαντικό έργο
της πόλης, αμέσως μετά
έβγαλε ανακοίνωση και
επιτέθηκε στον δήμαρχο
για το ίδιο έργο; Βασικά, η
«επίθεση» γίνεται στον δήμαρχο για «πολιτική εκμετάλλευση» του έργου, παρόλο που στην ανακοίνωση
του έργου αναφερόταν ότι η
ψήφιση του έργου ήταν…
ομόφωνη (!).

Η ΚΕΔΕ στο
Compose Plus

Τη συμμετοχή της στο έργο Compose
Plus, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της
4ης πρόσκλησης του προγράμματος Interreg MED – Compose, το οποίο ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και
σχετίζεται με τον τομέα της Ενέργειας
του Ευρωπαϊκού Green Deal, εξασφάλισε η ΚΕΔΕ. Ο στόχος του έργου είναι
να αναπτύξει στις τοπικές Αρχές την
ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής
έργων βιώσιμης ενέργειας στη βάση
γνώσεων που έχουν κερδηθεί από το
πρόγραμμα Interreg MED την προηγούμενη προγραμματική περίοδο
2016-2019. Η ΚΕΔΕ θα έχει συμμετοχή
σε δράσεις του έργου με συν-διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων,
συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης και
διακρατικής συνεργασίας του έργου
και διάδοση εργαλείων σχεδιασμού
προς τους ΟΤΑ της χώρας, εξασφαλίζοντας για τους δήμους χρήσιμα εργαλεία και υποστήριξη για τη διαμόρφωση στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης
καθαρής ενέργειας. Ο προϋπολογισμός
της ΚΕΔΕ θα είναι περί τα 25.000 ευρώ
και με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έκρηξη κρουσμάτων
κορονοϊού στη Νέα Σμύρνη

Άνοιξε ο «Δρόμος
των Ποιητών»
Το έργο ολοκληρώθηκε και άνοιξε
και το τελευταίο τμήμα του «Δρόμου
των Ποιητών» στον Δήμο Γλυφάδας,
αποτελώντας πλέον ενιαίο σύνολο,
που ξεκινάει από την πλατεία Χαρίτων και φθάνει μέχρι την παραλιακή
λεωφόρο Ποσειδώνος. « Ένα σπουδαίο έργο ολοκληρώθηκε και ο πιο
όμορφος περίπατος είναι εδώ. Ένα
νέο τοπόσημο για τη Γλυφάδα! Με τα
πιο ποιοτικά υλικά και τις πλέον
σύγχρονες προδιαγραφές και -το
σημαντικότερο- με πολλή αγάπη και
φαντασία αναβαθμίσαμε λειτουργικά και αισθητικά μια ακόμα περιοχή», τονίζει ο δήμαρχος Γλυφάδας
Γιώργος Παπανικολάου.

Ρ

αγδαία είναι η αύξηση κρουσμάτων
κορονοϊού τις τελευταίες μέρες στη
Νέα Σμύρνη, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου. Συγκεκριμένα, την ώρα
που τα κρούσματα την προηγούμενη Δευτέρα ήταν 138 (39 νοσηλευόμενοι και 99 σε
καραντίνα), χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 176
(45 νοσηλευόμενοι και 131 σε καραντίνα).
«Εφιστούμε την προσοχή στους πολίτες
μας: να μη συνωστίζονται στο άλσος, τα
πάρκα και τις πλατείες, να κρατούν απο-

στάσεις δύο μέτρων ο ένας από τον άλλον
και να φορούν μάσκα», αναφέρει, μεταξύ
άλλων, η ανακοίνωση του Δήμου Νέας
Σμύρνης, χωρίς να κάνει λόγο για τις συγκεντρώσεις στις 9 Μαρτίου ούτε για τις πορείες που ακολούθησαν. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι οι όλες αυτές οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας λειτούργησαν ως εστίες υπερμετάδοσης του ιού, τα αποτελέσματα των
οποίων καταγράφονται τώρα.

Ελληνοϊσραηλινή συνεργασία για τις πόλεις
Τη βούλησή του
να υπάρξει μια ταχεία προσπάθεια
διασύνδεσης των
ελληνικών πόλεων
με ισραηλινές εταιρείες και νεοφυείς
επιχειρήσεις εξέφρασε ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης
Βορίδης, ο οποίος
συμμετείχε στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα τις «Έξυπνες Πόλεις». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Βορίδης εξήρε τη σημασία και ανέδειξε τις προοπτικές του εκσυγχρονισμού των πόλεων στην κατεύθυνση της εξέλιξης
και της ανάπτυξής τους με βιώσιμο τρόπο, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των τοπικών κοινωνιών, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
Ο υπουργός υπογράμμισε τη χρηματοδότηση που έχει ήδη διατεθεί στους δήμους για την υλοποίηση έργων «αστικής ευφυΐας» μέσα από την αξιοποίηση συστημάτων καινοτομίας και τεχνολογίας, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει η Ε.Ε. και η ελληνική κυβέρνηση.

Κοινωνικό
φυσικοθεραπευτήριο
Άλλο ένα όπλο για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και πολιτών βάζει στη φαρέτρα του ο Δήμος
Νέας Σμύρνης, ξεκινώντας τη λειτουργία του νέου κοινωνικού φυσικοθεραπευτηρίου. Όπως επισημαίνεται, η ένταξη στη δομή γίνεται με
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου
στην Κοινωνική Υπηρεσία. Η δομή
καλύπτει δωρεάν όσους πολίτες δεν
έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας ή
έχουν ξεπεράσει το πλαφόν των 20
συνεδριών που παρέχονται από τον
ΕΟΠΥΥ. Το φυσικοθεραπευτήριο είναι
εξοπλισμένο με συσκευή ηλεκτροθεραπείας, υπερήχων, laser, μαγνητοθεραπείας και με βοηθήματα κινησιοθεραπείας.
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Εξάρθρωση
κυκλώματος
διακίνησης
μεταναστών
Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
και οι πληροφορίες από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Βελγίου οδήγησαν την Ασφάλεια Αττικής στη σύλληψη τριών Ιρακινών που είναι μέλη διεθνούς κυκλώματος διακίνησης παράνομων
μεταναστών. Όλα ξεκίνησαν μετά
τη σύλληψη του φερόμενου ως
αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης στις Βρυξέλλες, καθώς
από τις έρευνες προέκυψε ότι μέσω της Ελλάδας θα ταξίδευαν για
την Κεντρική Ευρώπη δεκάδες
παράνομοι μετανάστες.
Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε, από την
πλευρά της, σε τρεις συλλήψεις:
έναν 51χρονο την ώρα που βρισκόταν στο «Ελ. Βενιζέλος» και
ετοιμαζόταν να ταξιδέψει με προορισμό τη Ρώμη και δύο ακόμη
άτομα (44 και 32 ετών) σε Νέο Κόσμο και Ηλιούπολη. Ο ένας μάλιστα είχε κάνει αίτημα ασύλου και
ο άλλος παραμονής στη χώρα,
ενώ στην κατοχή των τριών συλληφθέντων βρέθηκαν συνολικά:
31 ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων
προσώπων (σ.σ.: ανάμεσά τους
και πολλά πλαστά), μεγάλος αριθμός ψηφιακών μέσων αποθήκευσης, στα οποία είναι καταχωρημένες χιλιάδες φωτογραφίες ταξιδιωτικών εγγράφων κ.ά.
Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. μαζί με
τους Βέλγους είχαν ξεκινήσει
από το 2018, ενώ το παράρτημα
της εγκληματικής οργάνωσης,
πέρα από την Ελλάδα, βρισκόταν
και στη Γερμανία, στην Ιταλία και
στην Τουρκία.
Κώστας Παπαδόπουλος

Στη μάχη κατά της
παιδικής κακοποίησης
οι εκπαιδευτικοί

Σ

τη έκδοση ενός Οδηγού που θα
βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς
να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τυχόν περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων
προχώρησε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), λόγω των αυξανόμενων περιπτώσεων που βλέπουν το
φως της δημοσιότητας. Στον Οδηγό επισημαίνεται πως οι έρευνες δείχνουν
πως ένα στα πέντε παιδιά θυματοποιείται κυρίως από άνδρες δράστες, οι οποίοι σε ποσοστό που φτάνει και το 90% (!)
προέρχονται από το φιλικό ή το συγγενικό περιβάλλον του θύματος. Το μέγεθος
του προβλήματος καταδεικνύεται από το
γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί ως
«αφανές έγκλημα», αφού ως περιστατικά κακοποίησης δηλώνονται μόνο όσες
σοβαρές περιπτώσεις γνωστοποιήθηκαν και καταγράφηκαν.
Δάσκαλοι, καθηγητές και κατ’ αναλογία οι ψυχολόγοι που υπηρετούν το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλουν να συνεισφέρουν στην αποκάλυψη του φαινομένου, στη διαχείριση και στην αντιμετώπισή του. Το Ινστιτούτο περιγράφει ως κριτήρια αναγνώρισης ενός παιδιού που
κακοποιείται ή είναι παραμελημένο, τα
οποία θα πρέπει να παρατηρήσει ένας
εκπαιδευτικός, μεταξύ άλλων, την ασυνήθιστη επιθετική συμπεριφορά, την
απότομη πτώση στη σχολική επίδοση,
τις συχνές απουσίες, την κοινωνική
απόσυρση και την εγκατάλειψη δραστηριοτήτων, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, την
αποφυγή οποιουδήποτε αγγίγματος σωματικής επαφής και, προφανώς, την
αδυναμία δικαιολόγησης τραυμάτων.
Ειδικά σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, συχνά ο ανήλικος παρουσιάζει διαταραχές στη συγκέντρωση και
την προσοχή του, ξαφνικές και αδικαιο-

Γράφει η

Εύη Πανταζοπούλου
λόγητες αντιδράσεις φόβου, έντονα συναισθήματα άγχους και ντροπής και
ασυνήθιστη για την ηλικία του σεξουαλική γνώση.
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν κατά νου, σύμφωνα με τον Οδηγό, ότι η
πλειονότητα των παιδιών αρνείται να
αποκαλύψει τη θυματοποίησή της μέχρι
την ενηλικίωση. Άρα, όταν ένας ανήλικος προσπαθήσει να μιλήσει στον διδάσκοντα για την κακοποίησή του, θα πρέπει να μην αμφισβητήσει τις δηλώσεις
του, να αποφύγει οποιαδήποτε αντίδραση, να ενθαρρύνει την ελεύθερη αφήγηση των γεγονότων, να καθησυχάσει τους
φόβους του και, κυρίως, να επιμείνει
πως για την κακοποίηση του δεν ευθύνεται ο ίδιος. Αμέσως μετά, τονίζεται
στον Οδηγό, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει
να διερευνήσει εάν το παιδί είναι ασφαλές ή κινδυνεύει, να καθησυχάσει τους
φόβους του και να ενημερώσει χωρίς
καθυστέρηση τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος με τη σειρά του
οφείλει να ενημερώσει τον αρμόδιο εισαγγελέα την αξιόποινη πράξη.

Ένα στα πέντε παιδιά
θυματοποιείται, κυρίως από
άνδρες δράστες, οι οποίοι σε
ποσοστό που φτάνει και το 90%
προέρχονται από το φιλικό
ή το συγγενικό περιβάλλον
του θύματος

EΛΛΑΔΑ
Οριστικά
αθώος από
τις κατηγορίες
ο Ριχάρδος
Την οριστική απαλλαγή των κατηγορουμένων στην υπόθεση «λαθρεμπορίας χρυσού», με βασικό πρωταγωνιστή τον γνωστό τηλεοπτικό ενεχυροδανειστή Δημήτριο - Ριχάρδο Μυλωνά, αποφάσισε με την
έκδοση βουλεύματος το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας.
Τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου με
το βούλευμά τους (υπ’ αριθμ. 1042/2021)
αποφάσισαν την απαλλαγή τόσο του
53χρονου ιδιοκτήτη της αλυσίδας ενεχυροδανειστηρίων «Ριχάρδος» όσο και των
62 συγκατηγορουμένων του από τις κατηγορίες της συγκρότησης εγκληματικής
οργάνωσης, της λαθρεμπορίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση ο Ριχάρδος Μυλωνάς -ο οποίος διατηρεί πάνω
από 30 ενεχυροδανειστήρια σε όλη τη χώρα- είχε προφυλακιστεί και 15 μέρες αργότερα είχε αφεθεί ελεύθερος, καθώς η
υπόθεση η οποία αρχικά παρουσιάστηκε
ως μεγάλη επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ. κατέληξε
σε «φιάσκο».
Οι δικηγόροι του, Πέτρος Πανταζής και
Αλέξης Κούγιας, σε δηλώσεις τους έκαναν
λόγο για σκευωρία που κατέρρευσε.
«Όπως από την πρώτη στιγμή είχαμε διατρανώσει, ο εντολέας μας ουδέποτε αναμείχθηκε σε δήθεν “παράνομες εξαγωγές
χρυσού”, δραστηριοποιούμενος επαγγελματικά με καθ’ όλα νόμιμο τρόπο, έχοντας
δεκάδες καταστήματα που πάντοτε λειτουργούσαν (και λειτουργούν) με γνώμονα
την τήρηση του Νόμου. Η σημερινή απόφαση αποτελεί εγγύηση για όλους τους
πολίτες ότι οι Έλληνες δικαστές στέκονται
πάντοτε στο ύψος του λειτουργήματός
τους και αποφασίζουν με γνώμονα μόνον
τα στοιχεία της δικογραφίας, τη συνείδησή
τους και τον Νόμο», τόνισε σε δήλωσή του
ο κ. Πανταζής. Από την πλευρά του, ο κ.
Κούγιας έκανε λόγο μεταξύ άλλων για κατάρρευση μιας «από τις μεγαλύτερες
σκευωρίες - κατασκευές ποινικών κατηγοριών εις βάρος Ελλήνων και ξένων πολιτών που συνελήφθησαν άδικα, κρατηθήκαν προσωρινά στις φυλακές άδικα, διαπομπεύτηκαν βάναυσα από τον πρωθυπουργό του κράτους και την τότε υπουργό
Προστασίας του Πολίτη».
Μαρία Δήμα
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Στις φυλακές ο «ταχυδακτυλουργός»
των ελβετικών ρολογιών

Σ

τις φυλακές οδηγήθηκε 48χρονος Ρουμάνος που
συνελήφθη με διεθνές ένταλμα των ελβετικών
Αρχών, κατηγορούμενος για πρωτοφανή κλοπή
τεσσάρων ρολογιών αξίας 1,2 εκατ. φράγκων, λίγο κάτι
περισσότερο από 1 εκατ. ευρώ. Νωρίτερα οδηγήθηκε
ενώπιον της εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης και δήλωσε ότι δεν θέλει να εκδοθεί, αρνούμενος τις πράξεις
που τον βαρύνουν.
Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προερχόμενος από το Βουκουρέστι. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο των ελβετικών Αρ-

χών, στις 28 Δεκεμβρίου 2020 μαζί με συνεργό του επισκέφτηκε κοσμηματοπωλείο στη Βέρνη και παριστάνοντας τους πελάτες κατάφεραν να αντικαταστήσουν τέσσερα ρολόγια με ψεύτικα.
Έφυγαν από το κατάστημα λέγοντας ότι δεν θέλουν να
αγοράσουν κάτι, όμως τα ψεύτικα ρολόγια έγιναν αντιληπτά στα μέσα Ιανουαρίου από τους υπευθύνους του καταστήματος.
Έκτοτε εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σε βάρος τους και ο
48χρονος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει κατά
διαστήματα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με… σαντιγί
γιόρτασε η Βούλα

Με AstraZeneca
ο Σιμόπουλος

Με ένα πλατύ χαμόγελο και με...
σαντιγί στο πρόσωπο γιόρτασε η
αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου τα γενέθλιά της σε καιρό πανδημίας. Η κυρία Πατουλίδου έσβησε το ένα και μοναδικό
ροζ κεράκι που τοποθέτησαν οι
συνεργάτες της στην τούρτα στο
γραφείο της στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και δέχτηκε θερμές ευχές. «Μεγαλώνοντας μαθαίνω να παίρνω τη ζωή
στην πλάκα και τους ανθρώπους
στα σοβαρά», έγραψε η κυρία Πατουλίδου στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

Αν υπάρχουν κάποιοι που προβληματίζονται για τον εμβολιασμό τους κατά του κορονοϊού,
ανησυχώντας για παρενέργειες,
είναι ακόμα περισσότεροι όσοι
δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν
με το σκεύασμα της AstraZeneca.
Σε καμία από τις δύο παραπάνω
ομάδες, ωστόσο, δεν ανήκει ο
βουλευτής της Ν.Δ. Στράτος Σιμόπουλος, του οποίου η σειρά βάσει ηλικιακής ομάδας έφτασε και
εμβολιάστηκε στο Ροδοχώρι με
το εμβόλιο της σουηδοβρετανικής εταιρείας AstraZeneca.

Δίπλα στον μπασκετικό
ΠΑΟΚ ο Κ. Ζέρβας
Στο πλευρό της ομάδας μπάσκετ
του ΠΑΟΚ βρέθηκε για μια ακόμα
χρονιά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος
προχώρησε στην κατάθεση χρηματικού ποσού για να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια του συλλόγου. Άλλωστε, δεν έχει κρύψει
ποτέ την αγάπη του για τον «δικέφαλο του Βορρά» και τον αθλητισμό. Ο κ. Ζέρβας έδωσε την επιταγή στα χέρια του βασικού χρηματοδότη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Θανάση
Χατζόπουλου, με τον οποίο συναντήθηκε στο δημαρχείο.

Μελέτες στην πλατεία Διοικητηρίου
Αυτοψία στην πλατεία Διοικητηρίου πραγματοποίησε ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και επί
τάπητος τέθηκε η πορεία εκπόνησης των αναγκαίων μελετών αναφορικά με το έργο αποκατάστασης, με την ταυτόχρονη προστασία και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων
που βρίσκονται στον χώρο. Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στις

συντονισμένες προσπάθειες που γίνονται -σε συνεργασία
και με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα- ώστε έπειτα από πολλά χρόνια η πλατεία Διοικητηρίου να αποκατασταθεί και να αποδοθεί στη
γειτονιά μαζί με τις αρχαιότητες που, όπως είπε ο κ. Ζέρβας, «αποτελούν στολίδι».

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Παρέμβαση
Κούβελα στον Πέτσα

Παρέμβαση ώστε να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» οι προτάσεις που έχουν καταθέσει οι δήμαρχοι του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης
πραγματοποίησε ο Δημήτρης Κούβελας, σε
συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. τόνισε στον κ.
Πέτσα ότι τα έργα που οι δήμαρχοι επιδιώκουν
να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αποφέρουν
σπουδαία οφέλη στις τοπικές κοινωνίες.

Όλα τα βλέμματα
στην Έλενα Ράπτη

Η Έλενα Ράπτη κατάφερε με τις προσεγμένες
ενδυματολογικές της επιλογές να
συγκεντρώσει για ακόμα μια φορά
πάνω της όλα τα βλέμματα κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης της
πρόσφατης Διαρκους Επιτροπης
Μορφωτικων Υποθέσεων, στην
οποία συμμετείχε. Το ροζ σακάκι, σε
συνδυασμό με λευκό παντελόνι στη γραμμή
του σώματος και λευκές ψηλοτάκουνες γόβες,
έκανε όλους τους παρευρισκόμενους να στρέψουν το βλέμμα τους προς τη βουλευτή.

Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο
η Άννα Ευθυμίου

Με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αθανάσιο Καΐση συναντήθηκε η Άννα Ευθυμίου,
καταθέτοντας προτάσεις για την έρευνα και καινοτομία, όπως την αξιοποίηση των καινοτομιών
που προκύπτουν από ακαδημαϊκές έρευνες, καθώς βοηθούν στην προσέλκυση επενδύσεων,
και την ίδρυση startup επιχειρήσεων και τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας,
που μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο
για τη συγκράτηση των νέων επιστημόνων στην
πατρίδα μας.

Συνεχίζει τις επαφές
ο Θ. Καράογλου

Ο Θεόδωρος Καράογλου μέσα σε λίγες ώρες
συναντήθηκε με τις διοικήσεις του ΟΣΕΘ, του
ΟΑΣΘ και των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκε για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι τρεις φορείς ως προς την περαιτέρω
αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν. Λίγο αργότερα συναντήθηκε με τον λιμενάρχη
Θεσσαλονίκης, πλοίαρχο Λ.Σ. Σταύρο Ευαγγελίδη. Ο κ. Καράογλου διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του,
στηρίζοντας το έργο του.
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ΡΟΣΩΠΟ

Αντάρ Πουναουάλα
Ο Ινδός «πρίγκιπας των εμβολίων»
και συλλέκτης σπάνιων αυτοκινήτων

Μ

πορεί το εμβόλιο της AstraZeneca να έχει κάνει την εταιρεία πασίγνωστη σε
όλο τον πλανήτη, ωστόσο πολύ λιγότεροι γνωρίζουν ότι τα μισά από τα εμβόλιά
της, τα οποία προορίζονται για να απαλλάξουν την ανθρωπότητα από την πανδημία του νέου κορονοϊού, παράγονται από έναν 40χρονο Ινδό, ο οποίος έχει
καταφέρει να αποκτήσει περιουσία δισεκατομμυρίων. Το όνομά του είναι Αντάρ Πουναουάλα, αν και ο κόσμος της φαρμακευτικής τον αποκαλεί «πρίγκιπα των εμβολίων». Είναι διευθύνων σύμβουλος του Serum Institute of India (SII), του
μεγαλύτερου παραγωγού εμβολίων στον κόσμο, προΓράφει ο
τού ακόμα εμφανιστεί ο κορονοϊός. Το ινστιτούτο παρήΔιαμαντής Σεϊτανίδης
γαγε περίπου 1,5 δισ. εμβόλια τον χρόνο για μια σειρά
ασθενειών, από πολυομυελίτιδα και ιλαρά έως παρωτίτιδα, ηπατίτιδα και διφθερίτιδα.
seitanidisd@gmail.com
Ο Πουναουάλα σπούδασε στη Σχολή Saint Edmund
του Καντέρμπερι και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο
του Ουέστμινστερ. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά, ενώ προτιμά να ταξιδεύει συνήθως με ελικόπτερο και ιδιωτικό τζετ. Έχει στην κατοχή του πίνακες μερικών από τους μεγαλύτερους ζωγράφους: Πικάσο, Νταλί, Ρέμπραντ, Ρούμπενς κ.λπ., ενώ εξίσου φανατικός είναι στη συλλογή πολύτιμων και πανάκριβων αυτοκινήτων. Πηγές που γνωρίζουν από κοντά
τη ζωή του Πουναγουάλα βεβαιώνουν ότι διαθέτει μια μοναδική συλλογή από 35 σπάνια
πολυτελή αυτοκίνητα Ferrari, Bentley, Rolls-Royce και Mercedes. Μια από τις τελευταίες,
μάλιστα, έχει πειραχτεί ώστε να μοιάζει με το Batmobile, το αυτοκίνητο του Batman. Η βιομηχανία παραγωγής εμβολίων του Πουναουάλα έφτασε να παράγει με δαιμονιώδη ρυθμό
το εμβόλιο της AstraZeneca. «Ουδείς εύχεται μια πανδημία, αλλά εμείς ήμασταν φτιαγμένοι για μια τέτοια περίσταση», είπε ο «πρίγκιπας των εμβολίων» στον «Guardian», μιλώντας
από το γραφείο του, το οποίο βρίσκεται στο τροποποιημένο αεροσκάφος Airbus A320, που
μοιάζει με το προεδρικό Air Force One, όπως ο ίδιος λέει. «Ποτέ δεν φανταζόμασταν πως
όλος ο κόσμος θα εξαρτιόταν σε τέτοιον βαθμό από εμάς, όμως καμία άλλη εταιρεία δεν
έχει τις δικές μας δυνατότητες να αυξήσει τόσο πολύ την παραγωγή της», πρόσθεσε ο Πουναουάλα.

Παρασκευάζει τα μισά εμβόλια
της AstraZeneca
Ήταν Μάιος του 2020 όταν ο Πουναουάλα ρωτήθηκε
από τον διευθύνοντα σύμβουλο της AstraZeneca Πασκάλ Σοριό, σε μια βιντεοσύσκεψη, αν θα μπορούσε να
παραδώσει περίπου 1 δισ. δόσεις στον επόμενο έναν
χρόνο (έως τον Μάιο του 2021), δηλαδή περίπου τις μισές δόσεις απ’ όσες συνολικά θα έπρεπε να παραδώσει
η AstraZeneca. Ο ευφυής επιχειρηματίας πήρε τη δουλειά και άρχισε να παράγει τα εμβόλια σε τρία εργοστάσια. Πλέον, οι εγκαταστάσεις του παράγουν 80 εκατ. δόσεις τον μήνα και σύντομα θα αυξήσει την παραγωγή
του σε 100 εκατ. Παράλληλα, ο Πουναουάλα χτίζει νέο
εργοστάσιο και από το 2024 θα παρασκευάζει ένα δισ.
εμβόλια τον χρόνο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

23

POLITICAL

KΟΣΜΟΣ

Διχοτόμηση της Κύπρου προτείνει ο Τατάρ
O

ταν ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι τον
επόμενο μήνα θα διεξαχθεί μια
άτυπη, πενταμερής διάσκεψη για
το Κυπριακό, χωρίς ουσιαστική προετοιμασία, καθώς οι σχετικές συζητήσεις είχαν διακοπεί μετά το «ναυάγιο» του Κραν
Μοντανά, πολλοί αναρωτήθηκαν ποιον
σκοπό εξυπηρετεί μια απαράσκευη και
άτυπη σύνοδος, από την οποία, μάλιστα,
απουσιάζει η Ε.Ε., μέλος της οποίας είναι
η Κυπριακή Δημοκρατία. Χθες αποδείχθηκε ότι το φερέφωνο του Ερντογάν, που
εμφανίζεται ως δήθεν «πρωθυπουργός»
των Κατεχομένων, ο Ερσίν Τατάρ, είναι
προετοιμασμένος να παρουσιάσει μια
«λύση» διχοτόμησης το νησιού, σε βάρος
όλων των Κυπρίων, κυρίως των τουρκι-

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

κής καταγωγής, που επί δεκαετίες υποφέρουν κάτω από την τουρκική μπότα,
ενώ οι Ελληνοκύπριοι αδελφοί τους ευημερούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το
«νέο» αποκάλυψε ο ίδιος ο Τατάρ, μιλώντας με εκπροσώπους της «κοινωνίας των
πολιτών», όπου ισχυρίστηκε ότι δήθεν
«υπάρχει ανάγκη για λύση με δύο κράτη», τα οποία θα βασίζονται σε… ισότητα
και συνεργασία. Αυτοθαυμάστηκε, καθώς χαρακτήρισε την επινόησή του

Ιράν: Συνεχίζει τον εμπλουτισμό ουρανίου
«μέχρι οι ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις»
Η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες ότι δεν θα σταματήσει να εμπλουτίζει ουράνιο κατά
20%, μέχρις ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν όλες τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει
στο Ιράν. Ωστόσο, η νέα αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον
της για να υποβάλει νέα πρόταση ελέγχου των ιρανικών εξοπλισμών, με σκοπό οι δύο
χώρες να επανέλθουν στις δεσμεύσεις τους, όπως αυτές προέκυψαν από τη Συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Νωρίτερα υπήρξαν δημοσιεύματα για πρόθεση της Ουάσιγκτον να άρει μερικώς τις κυρώσεις, εάν η Τεχεράνη
σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

«ιστορική κίνηση» και άσκησε κριτική
στην προτεινόμενη από τη διεθνή κοινότητα επίλυση του Κυπριακού στη βάση
των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λέγοντας ότι η αρχή της μίας
κυριαρχίας που προβλέπεται από μια
ομοσπονδιακή διευθέτηση θα επιτρέψει,
δήθεν, στους Ελληνοκυπρίους να εμπεδώσουν τον έλεγχό τους στο βόρειο, κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Το ενεργούμενο του Ερντογάν απέρριψε, επίσης,
το κριτήριο της πληθυσμιακής κατανομής, λέγοντας ότι το ζήτημα της κυριαρχίας δεν ορίζεται από τον πληθυσμό. Υπογράμμισε ότι οι εγγυήσεις της Τουρκίας
διασφαλίζουν την επιβίωση των Τουρκοκυπρίων, ενώ χαρακτήρισε «άδικη απο-

μόνωση» το εμπάργκο που έχει επιβληθεί στο ψευδοκράτος. Όσο για τα Βαρώσια, ο Τατάρ είπε ότι η προκλητική απόφαση ήταν «πρωτοποριακή κίνηση»,
επειδή έσβησε τις ελπίδες των Ελληνοκυπρίων να ενσωματώσουν την πόλη
στην υπόλοιπη Κύπρο. Σημειώνεται ότι
στην πενταμερή άτυπη διάσκεψη του
Απριλίου, ΟΗΕ και Ε.Ε. (που θα είναι παρατηρητής) έχουν ταχθεί αναφανδόν
υπέρ της διζωνικής, δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Επίσης, ο προέδρος των ΗΠΑ
Τζο Μπάιντεν στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη εξέφρασε την απόλυτη αντίθεσή του στην προοπτική διχοτόμησης
της Μεγαλονήσου.

Ρωσία: Συνομιλίες Πούτιν, Μέρκελ
και Μακρόν για λύση στο Ουκρανικό

Διαβουλεύσεις με τη Γερμανία και τη Γαλλία επιδιώκει η Ρωσία, ώστε να υπάρξει
μια κοινή λύση στο ζήτημα της Ουκρανίας, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. «Συνεργαζόμαστε ώστε να διοργανωθεί μια τηλεδιάσκεψη
που θα συζητήσει το πρόβλημα και θα προτείνει λύσεις», είπε ο κ. Πεσκόφ. Ωστόσο, νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Καγκελαρίας, Ζάιμπερτ, ενημέρωσε ότι η τηλεδιάσκεψη των τριών χωρών της 29ης Μαρτίου αναβάλλεται. Σε ερώτηση γιατί δεν
συμμετέχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Πεσκόφ απάντησε ότι η «τριάδα» θα
συζητήσει κι άλλα θέματα, χωρίς όμως να τα αποκαλύψει.

Την πρωθυπουργό των Ιμίων (Τσιλέρ) θέλει για ΥΠΕΞ ο Ερντογάν
Σε πλήρη άνοδο βρίσκεται η πολυδιάστατη κρίση στην Τουρκία - απότοκος των
σπασμωδικών και μικρομέγαλων εμπνεύσεων του προέδρου της Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. Στην καταιγιστική οικονομική
κρίση έχει προστεθεί η πολιτική, ενώ όλο
και οξύνονται τα πνεύματα στην κοινωνία,
με την απόσυρση από τη συνθήκη κατά
της βίας των γυναικών και την απαγόρευ-

ση λειτουργίας του τρίτου κόμματος της
Βουλής. Φούντωσαν και πάλι οι φήμες για
ανασχηματισμό και μάλιστα για αντικατάσταση του υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου από τη σκληροπυρηνική Τανσού Τσιλέρ, σε μια προσπάθεια να ανοίξει
διαύλους με τις ΗΠΑ.
Και σαν να μη συμβαίνει τίποτα, χθες ο
Ερντογάν καρατόμησε και τον υποδιοικη-

τή της Κεντρικής Τράπεζας, δείχνοντας
αποφασισμένος να ασκήσει και… νομισματική πολιτική με βάση τα προσωπικά
του εκλογικά κριτήρια. Όπως είναι φυσικό, η ήδη καταποντισμένη τουρκική λίρα
σημείωσε νέα πτώση και τα capital controls ήλθαν ακόμα πιο κοντά. Μόνη ελπίδα του Ερντογάν είναι… οι Τούρκοι πολίτες, από τους οποίους ζήτησε να φέρουν

τον χρυσό και το συνάλλαγμα που έχουν
αποκτήσει στα πιστωτικά ιδρύματα της
χώρας. Και ενώ στις 6 Απριλίου μεταβαίνουν στην Άγκυρα οι Μισέλ και Φον ντερ
Λάιεν για να δουν από κοντά όσα συμβαίνουν εκεί, απτόητος από την κρίση, ο Ερντογάν παρήγγειλε ένα μεταχειρισμένο αεροπλανοφόρο από τη Βραζιλία, καθαρά
για λόγους εντυπώσεων.
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ΕΠΙΔOΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤEΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟ

Ε.Ε.: «Προίκα» 2,5 δισ.
ευρώ για αναστολές
και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ

ε επιπλέον «προίκα»
οποίων οι συμβάσεις εργασίας
Γράφει ο
ύψους 2,5 δισ. ευρώ
τίθενται σε προσωρινή αναστοΛουκάς
Γεωργιάδης
από το πρόγραμμα
λή, την κάλυψη των ασφαλιστιSURE της Ευρωπαϊκής
κών εισφορών των εποχικά
Ένωσης θα χρηματοδοτηθεί η διατήαπασχολούμενων και την υλοloukas1972@gmail.com ποίηση του προγράμματος
ρηση θέσεων εργασίας μέσω αναστολών συμβάσεων και του μηχανιΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Εξάλλου, τόσο ο
σμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ενώ γενναίο πακέτο μέτρων υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας προχαναμένεται να προωθήσει η κυβέρνηση τον Μάιο, με θές το βράδυ στην ΕΡΤ όσο και χθες ο υπουργός Εραιχμή την εστίαση και τον τουρισμό, ενισχύοντας με γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηεπιλέξιμες δαπάνες χιλιάδες εν λειτουργία επιχειρή- δάκης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ προανήγγειλαν γενσεις. Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Ε. έκανε δεκτό το αίτη- ναίο πακέτο στήριξης για τις επιχειρήσεις μέσα στο
μα που είχε υποβάλει ο υπουργός Οικονομικών Χρή- επόμενο δίμηνο. Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, θα
στος Σταϊκούρας για τη διάθεση πρόσθετων-αδιάθε- δοθούν γενναίες ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που
των πόρων του προγράμματος SURE, ύψους 2,5 δισ. θα προχωρήσουν στην επανέναρξη των δραστηριοευρώ. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής η Ελλάδα έχει τήτων τους, ενώ θα υπάρξει και νέα δέσμη μέτρων
αντλήσει από το πρόγραμμα 2,7 δισ. ευρώ και με την πέραν του Μαΐου ειδικά για την εστίαση και τον τουεπιπλέον ενίσχυση θα συνεχίσει να καλύπτει εκα- ρισμό, που θα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. Το
τοντάδες χιλιάδες εργαζομένους. Τα χρήματα του υπουργείο Οικονομικών θεωρεί, πλέον, ως τελικό
Προγράμματος αποτελούν δάνειο, με εξαιρετικά χα- τον λογαριασμό των 14 δισ. ευρώ που θα διατεθούν
μηλό έως μηδενικό κόστος δανεισμού, και καλύ- φέτος για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεπτουν μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, ων, ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της παντα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από την αρχή της δημίας. Στο επιπλέον πακέτο των μέτρων θα περιυγειονομικής κρίσης, προκειμένου να διατηρηθούν λαμβάνονται και η «Γέφυρα 2», περίπου 300 εκατ.
οι θέσεις απασχόλησης. Τα μέτρα περιλαμβάνουν ευρώ, η κάλυψη παγίων δαπανών, περίπου 500 εκατ.
την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την κάλυψη ευρώ, αλλά και η εκταμίευση της έβδομης επιστρεασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους των πτέας δόσης 1 δισ. ευρώ.

Επίσημα αποκαλυπτήρια
για το Ταμείο Ανάκαμψης
Το Εθνικό Σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων
από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να παρουσιάσουν σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα
στελέχη της Εκτελεστικής Επιτροπής που όλο το
προηγούμενο διάστημα εργάστηκαν συστηματικά,
προκειμένου να καταρτιστεί ένα λειτουργικό σχέδιο,
το οποίο μάλιστα «ζυμώθηκε» εντατικά και με τις
Βρυξέλλες σε πάνω από 80 επαφές και τηλεδιασκέψεις. Υπό αυτό το πρίσμα, σήμερα το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στους πολίτες το ελληνικό
σχέδιο, ενώ στη συνέχεια επιμέρους λεπτομέρειες
θα εξηγήσουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υφυπουργός παρά τω
Πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης
Πατέλης, ο γ.γ. ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος και ο πρόεδρος του ΣΟΕ Μιχάλης Αργυρού.

Ο κ. Μητσοτάκης θα εξηγήσει αναλυτικά τον ελληνικό σχεδιασμό σε βάθος χρόνου αλλά και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη του σχεδίου για την ελληνική οικονομία εν συνόλω, ενώ τα στελέχη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα κάνουν πιο σύντομες και εξειδικευμένες
αναφορές. Μάλιστα, η task force αναμένεται να περιγράψει και τις 170 δράσεις και τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ενώ οι πρώτοι πόροι, ύψους 4 δισ. ευρώ, αναμένονται τον προσεχή Ιούλιο - Αύγουστο.

ΟΑΕΔ: Οκτώ προγράμματα για 42.600
επιδοτούμενες θέσεις εργασίας
Το ποσό των 440 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία 42.600 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας μέσω οκτώ προγραμμάτων προωθεί
άμεσα ο ΟΑΕΔ. Τα προγράμματα αφορούν voucher επανένταξης
ανέργων (9.200 θέσεις με μηνιαίες αποδοχές 830 ευρώ), απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (8.500 θέσεις με
750 ευρώ), απασχόλησης ανέργων έως 30 ετών (7.000 νέες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας με μηνιαίες αποδοχές από 473 έως 710 ευρώ), απασχόλησης πτυχιούχων ανέργων έως 39 ετών (5.200 θέσεις με 800
ευρώ), ανάκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους έως 29 ετών
(5.000 θέσεις με 550 ευρώ μηνιαίως), απασχόλησης πτυχιούχων
22-29 ετών (3.500 θέσεις με 750 ευρώ), απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων (3.000 θέσεις με τον κατώτατο μισθό) και
απασχόλησης ανέργων από ευπαθείς ομάδες (1.200 θέσεις με
800 ευρώ μηνιαίως).
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Για ποιους αναστέλλονται έως τις 31 Μαΐου

Ε

ιδικές ρυθμίσεις αναφορικά με την αναστολή έως τις 31 Μαΐου
2021 κατασχέσεων και
πλειστηριασμών ακινήτων, που
χαρακτηρίζονται ως κύρια κατοικία, για τους οικονομικά πληγέντες από την πανδημία που
έχουν ενταχθεί στα σχετικά
έκτακτα μέτρα εμπεριέχονται
στο κατεπείγον νομοσχέδιο του
υπουργείου Υγείας, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και ρυθμίζει θέματα για την προστασία της
δημόσιας Υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες του Covid-19.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου
amaliakatzou@gmail.com

Ωστόσο, για να ανασταλούν τα
«καταδιωκτικά μέτρα» θα πρέπει να πληρούνται προϋποθέσεις που σχετίζονται με το ύψος
της αντικειμενικής αξίας της
πρώτης κατοικίας, τα περιουσιακά στοιχεία και τη συγκεκριμένη
μείωση εισοδημάτων σε σχέση
με την προ πανδημίας εποχή.
Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα που είτε τα ίδια είτε ο/η
σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος
αποδεδειγμένα έχουν πληγεί και
για τον λόγο αυτό έχουν ενταχθεί
στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού.
Ειδικότερα, πληγέντες θεωρούνται:
α) Εργαζόμενοι του ιδιωτικού
τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές
πράξεις, ή των οποίων ο μέσος
μεικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων
έκτακτων αποδοχών των μηνών
Μαρτίου και Απριλίου του 2020,
παρουσίασε μείωση, σε σχέση
με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του
2020, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Προστασία α’ κατοικίας: Εισοδηματικά - περιουσιακά κριτήρια
Μπορεί να αναστέλλονται έως το τέλος Μαΐου οι πλειστηριασμοί των
πρώτων κατοικιών όσων έχουν πληγεί από την πανδημία, ωστόσο οι
αιτούντες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας:
α) Η αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.
β) το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου κατά το τελευταίο έτος να μην υπερβαίνει τις 17.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 13.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβίο ή συμβία και
κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία εξαρτώμενα μέλη.
γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου, του/της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας του και των εξαρτώμε-

• για ποσά έως 1.000 ευρώ μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 10%
• για ποσά από 1.000,01 του ευρώ
και μέχρι 2.000 ευρώ μείωση ίση
ή μεγαλύτερη του 20%
• για ποσά μεγαλύτερα των 2.000
ευρώ μείωση ίση ή μεγαλύτερη
του 30%.
β) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή
φυσικά πρόσωπα που ασκούν
ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, ή
των οποίων τα έσοδα του β’ τρι-

μήνου του 2020 παρουσίασαν
μείωση ίση ή μεγαλύτερη 20% σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2019.
γ) Άνεργοι ή μακροχρόνια
άνεργοι στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση,
σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις.
δ) Φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν
μειωμένο μίσθωμα, σύμφωνα
με σχετικές κανονιστικές πράξεις.

νων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή να έχουν συνολική αξία
που δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.
δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.
ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του ή της συζύγου ή συμβίου ή
συμβίας και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της
κύριας κατοικίας, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις
500.000 ευρώ.
στ) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της
τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που
δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

ε) Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των
οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις και
τα τηρούμενα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης.
στ) Φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της
επιστρεπτέας προκαταβολής ή
τον μηχανισμό «Συν-Εργασία»,
σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, και οι οποίοι απο-

δεδειγμένα έχουν παρουσιάσει
μείωση εισοδημάτων λόγω των
συνεπειών της πανδημίας του
Covid-19.

Οι όροι και
οι προϋποθέσεις
για τους οικονομικά
πληγέντες
από την πανδημία
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

PwC: Η πανδημία επιτάχυνε την
αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων

Vοlotea: Με νέα δρομολόγια
Θεσσαλονίκη - Ζάκυνθος

Η

νέα μελέτη της PwC, «Upskilling Hopes
& Fears», που πραγματοποιήθηκε με τη
συμμετοχή 32.500 εργαζομένων σε 19
χώρες, αποτυπώνει την εικόνα την οποία
έχει το ανθρώπινο δυναμικό παγκοσμίως για τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως εργασία, ως την αντανάκλαση της επιτάχυνσης των τάσεων στον εργασιακό
χώρο λόγω της πανδημίας. Ένα ποσοστό 60% ανησυχεί ότι η αυτοματοποίηση θέτει πολλές θέσεις εργασίας σε κίνδυνο, 48% θεωρεί ότι «η παραδοσιακή απασχόληση δεν θα συνεχίσει να υφίσταται στο μέλλον»
και 39% αξιολογεί την πιθανότητα η εργασία του να
καταστεί παρωχημένη εντός 5 ετών. Τα στοιχεία αυτά,
ωστόσο, δεν χρειάζεται να αποτελέσουν λόγο ανησυχίας, καθώς 40% των εργαζομένων αναφέρει ότι οι
ψηφιακές τους δεξιότητες έχουν βελτιωθεί στη διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου του lockdown και
ισχυρίζονται πως θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την
κατάρτιση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

ΕΡΓΟΣΕ: Αναβάθμιση του σιδηροδρομικού
άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης
Σύμβαση με την οποία επιταχύνεται η ολοκλήρωση του έργου «Ανάταξη και
Αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης και Αντικατάστασης 70 Αλλαγών Τροχιάς Σε Εντοπισμένα Τμήματα του Άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας» ενέκρινε το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ. Έτσι κλείνει ο
κύκλος των διοικητικών διαδικασιών, ώστε να υλοποιηθούν οι απαραίτητες
επιπλέον εργασίες για την ασφαλή και άρτια ολοκλήρωση του έργου. Από τις
22 Ιανουαρίου 2021 το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ είχε εγκρίνει παράταση της διάρκειας του έργου κατά 16 μήνες, καθώς κατά το στάδιο υλοποίησης προέκυψαν ανάγκες επιπλέον εργασιών για την ολοκλήρωσή του. Οι εργασίες αυτές
ανέρχονται σε προϋπολογισμό 13.320.240 ευρώ. Ο αρχικός συμβατικός προϋπολογισμός του έργου είναι 41,3 εκατ. ευρώ (μετά την έκπτωση) και εκτελείται από την Κοινοπραξία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - Alstom Transport SA.

Η Vοlotea έρχεται με νέο δρομολόγιο που θα
συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Ζάκυνθο. Το
δρομολόγιο θα εκτελείται από 3ης Ιουνίου, δύο
φορές την εβδομάδα. «Είμαστε στην ευχάριστη
θέση να συνεχίσουμε την ανάπτυξή μας στο Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και να προσθέσουμε αυτήν τη νέα διαδρομή στο υπάρχον δίκτυό μας. Σχεδιάζουμε να προσφέρουμε συνολικά 13.600 θέσεις σε αυτήν τη νέα σύνδεση μεταξύ Ιουνίου και Οκτώβριου. Ανυπομονούμε να
ξεκινήσουμε τις καλοκαιρινές μας δραστηριότητες μεταξύ αυτών των δύο αεροδρομίων με τα
καλύτερα δυνατά μέτρα υγείας και ασφάλειας»,
δήλωσε η Valeria Rebasti, Country Manager
Italy & Southeastern Europe στη Volotea.

ΟΤΕ: Στην παγκόσμια λίστα
World’s Most Ethical Companies®
Στη διεθνή λίστα World’s Most Ethical Companies® συμπεριλαμβάνεται ο ΟΤΕ, όπως
ανακοινώθηκε πρόσφατα από το Ινστιτούτο
Ethisphere, τον διεθνή φορέα που ειδικεύεται στην καθιέρωση και την εξέλιξη προτύπων επιχειρηματικής ηθικής. Στη λίστα 2021
World’s Most Ethical Companies® συμμετέχουν 135 εταιρείες από 22 χώρες στον κόσμο
και 47 κλάδους της οικονομίας. Ο ΟΤΕ είναι η
μοναδική εταιρεία από την Ελλάδα και μία
από τις τρεις εταιρείες τηλεπικοινωνιών στον
κόσμο που συμμετέχουν στη φετινή λίστα.

Έρχεται το TEDxDereeACG

Oteglobe: Σταθερός τζίρος με μικρή μείωση EBITDA
Άντεξε η Oteglobe το 2020, παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία. Η Oteglobe κατάφερε να αντισταθμίσει τη μείωση
που προκλήθηκε στα έσοδά της τόσο από τον περιορισμό της διεθνούς
τηλεφωνικής κίνησης όσο και από τον αντίκτυπο της πανδημίας στις
υπηρεσίες διεθνών χωρητικοτήτων και δεδομένων. Έτσι, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρέμεινε σχεδόν σταθερός, σε υψηλά επίπεδα,
και διαμορφώθηκε σε 346,4 εκατ. ευρώ, από 349,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Το προσαρμοσμένο EBIΤDA διαμορφώθηκε σε 24,3 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 9% σε σχέση με το 2019, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως
στα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν διεθνώς κατά της πανδημίας
αλλά και στη γενική αστάθεια που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με θέμα το «Age of the Underdogs», το
ΤΕDxDereeACG αφορά σε όλους όσοι κατορθώνουν να αξιοποιήσουν την αποτυχία ως
εφαλτήριο για να πάνε μπροστά. Να στρέψουν
το «no mode» σε «on mode», να υπερβούν το
αναμενόμενο και να βρουν ένα μονοπάτι προς
έναν επιθυμητό στόχο, όνειρο ή μεγαλύτερο
σκοπό. Με τον όρο «Underdog» περιγράφεται
το άτομο που επιδεικνύει τόλμη, υπομονή και
επιμονή, για να καταφέρει αυτό που πραγματικά επιθυμεί, συμβάλλοντας στην κοινωνική
πρόοδο, παραμένοντας σταθερό στις αξίες και
τα ιδανικά του. Έτσι οι φοιτητές του Deree The American College of Greece διοργανώνουν το Σάββατο 3 Απριλίου 2021, το TEDxDereeACG, ένα ανεξάρτητο TED event.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

ΕΧΑΕ: Στα 3,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά
κέρδη μετά από φόρους

Ενίσχυση ΜμΕ
με 10 εκατ. ευρώ
για απολιγνιτοποίηση
ΤΕΡΝΑ - ΚΑΠΕ
στον Άγιο Ευστράτιο

Νέο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων
ευρώ, για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στις δύο υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές της χώρας, θα
προκηρυχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα από το Πράσινο Ταμείο. Θα ακολουθήσει, το δεύτερο εξάμηνο του
έτους, μία ακόμη δράση για τις Ενεργειακές Κοινότητες.
Αυτά ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου
Στάθης Σταθόπουλος, παρουσιάζοντας τα χρηματοδοτικά προγράμματα που «τρέχουν» ή έχουν προγραμματιστεί, με αποδέκτες δήμους της χώρας, και τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, για την κλιματική αλλαγή και για την απολιγνιτοποίηση. Μάλιστα, όπως τόνισε από το βήμα της διαδικτυακής ετήσιας γενικής συνέλευσης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, στις δύο ενεργειακές περιφέρειες της
χώρας προωθείται η δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας στη
Δυτική Μακεδονία και Επιχειρηματικού Πάρκου στη
Μεγαλόπολη.

SES: Με το Κέντρο Δορυφορικών
Επικοινωνιών του ΟΤΕ στις Θερμοπύλες
Το Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ
στις Θερμοπύλες επέλεξε, μέσω διεθνούς διαγωνισμού,
η εταιρεία SES, κορυφαίος πάροχος λύσεων δορυφορικής συνδεσιμότητας περιεχομένου, ως σταθμό-πύλη για
το πρόγραμμα O3b mPOWER. Στόχος του προγράμματος
είναι η παροχή υπηρεσιών συνδεσιμότητας σε υπο-εξυπηρετούμενες και υπο-συνδεδεμένες περιοχές σε όλον
τον κόσμο. Αξιοποιώντας τις δορυφορικές υποδομές του
και την υψηλή τεχνογνωσία του, ο Όμιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο 10ετούς συμβολαίου, θα παρέχει στη SES ολοκληρωμένες υπηρεσίες διασύνδεσης μεταξύ δορυφόρων και
εδάφους, 24ωρη υποστήριξη και διαχείριση δορυφορικών υποδομών.

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ στο νησί του Αγίου Ευστρατίου»
μεταξύ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και του Κέντρου
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο
κ. Μανώλης Μαραγκουδάκης, διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση για
τη μετατροπή του Αγίου Ευστρατίου σε “πράσινο
νησί”, τη μετατροπή του, δηλαδή, σε νησί ενεργειακά αυτόνομο, σε ηλεκτρισμό και θερμότητα. Φιλοδοξούμε σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, τη δημοτική Αρχή και τους κατοίκους του νησιού να παραδώσουμε έγκαιρα και άρτια σε λειτουργία ένα έργο με μεγάλη, τεχνικά, πολυπλοκότητα. Ένα έργο
που εισάγει στη χώρα μας νέες τεχνολογίες, οι
οποίες συνδυάζουν την παραγωγή πράσινης
ενέργειας με αποθήκευση και χρήση».

Πίτσος: Επιστολή εργαζομένων
στον πρωθυπουργό
Με τίτλο «Έσβησαν οι μηχανές της Πίτσος», οι
εργαζόμενοι της ιστορικής βιομηχανίας ζητούν με επιστολή τους από τον πρωθυπουργό
να πράξει τα δέοντα, ώστε να κρατηθεί στην
Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές
μονάδες. Όπως σημειώνουν, έπεσαν «οι τίτλοι
τέλους» στο εργοστάσιο που δημιουργήθηκε
22 χρόνια μετά τον θάνατο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, καθώς η Πίτσος εξοπλίζει εδώ και
156 χρόνια αμέτρητα ελληνικά νοικοκυριά με
τα προϊόντα της. Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι
εκφράζουν την αγωνία τους και στη σημερινή
κυβέρνηση, σε συνέχεια, όπως λένε, της μηδενικής άσκησης πίεσης από τις κυβερνήσεις
μέχρι σήμερα «για να υλοποιηθεί η συμφωνία
των 60 εκατ. ευρώ και 700 θέσεων εργασίας
που είχε υπάρξει μεταξύ της Siemens και της
ελληνικής κυβέρνησης και δεν υλοποιήθηκε
ποτέ (αφορούσε στην Πίτσος)».

Στα 30,74 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος
εργασιών του έτους 2020 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι 33,37 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2019, σημειώνοντας μείωση
κατά 7,9%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία. Τα
κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του
2020 διαμορφώθηκαν σε 8,34 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 37% σε σχέση με τα 13,24 εκατ. ευρώ του
2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το
2020 διαμορφώθηκαν στα 4,13 εκατ. ευρώ, έναντι
9,15 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας μείωση
54,9%. Για το 2020, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη
του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα
3,87 εκατ. ευρώ, έναντι 6,08 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 36,4%.

Εθνική Τράπεζα: Στις 21/4 η Γ.Σ.
για την Εθνική Ασφαλιστική
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η
Εθνική Τράπεζα την 21η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:
Έγκριση της συναλλαγής πωλήσεως κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία ΑΕΕΓΑ «Η
Εθνική». Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική
Συνέλευση της 21ης Απριλίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική
Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο,
μέσω τηλεδιάσκεψης, την 27η Απριλίου 2021,
ώρα 11 π.μ.

InterContinental: Στα 5,37 εκατ. ευρώ
τα κέρδη μετά φόρων για το 2020
Στα 5,37 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη
μετά φόρων της InterContinental International το
2020, ενώ τα λογιστικοποιημένα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 8,16 εκατ. ευρώ, έναντι 8,32 εκατ.
ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας μείωση 1,91%, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε ο
όμιλος.

P
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PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Κυβερνητικό fast track
για Βοτανικό
και νέα Τούμπα

ε fast track διαδικασίες η κυβέρνηση προχωράει τα μεγαλεπήβολα σχέδια ανέγερσης των δύο υπερσύγχρονων γηπέδων
στον Βοτανικό για τον Παναθηναϊκό και
στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ. Στόχος είναι στο τέλος της
τετραετίας η κατασκευή των γηπέδων να βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων απέστειλε στο υπουργείο Περιβάλλοντος το αίτημα χρηματοδότησης, προϋπολογισμού 89 εκατ. ευρώ: 1 εκατ. ευρώ το 2021, 40 εκατ. ευρώ το 2022 και ισόποσο το 2023, ενώ το 2024 περίπου
άλλα 8 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά, τα έργα θα ξεκινήσουν
τον επόμενο χρόνο, όταν θα έχει γίνει η δημοπράτησή
τους.
Τα χρήματα αυτά αναμένεται να εκταμιευτούν από το
Πρόγραμμα Επενδύσεων του υπουργείου Ενέργειας
και αφορούν μόνο στην κατασκευή του γηπέδου, ενώ,
όπως είναι γνωστό και προβλέπεται από το μνημόνιο

Μ

που έχει υπογραφεί, για τον περιβάλλοντα χώρο θα
διατεθούν άλλα 75 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλα έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Ωστόσο, για το όλο πρότζεκτ στον Βοτανικό υπάρχουν
δύο παράμετροι που αλληλοεπιδρούν. Η πρώτη αφορά
στην απόφαση των μελών του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού αν δέχονται τη μετακόμιση από την ιστορική Λεωφόρο στον Βοτανικό. Είχε προγραμματιστεί η Γενική
Συνέλευση για τον περασμένο μήνα και αναβλήθηκε.
Θα γίνει ψηφοφορία και ό,τι βγάλει η κάλπη. Το κλίμα
βαίνει προς τη θετική ψήφο, καθότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος του μπασκετικού Παναθηναϊκού, ο οποίος
επηρεάζει τον μεγαλύτερο -ίσως- αριθμό των μελών
του Ερασιτέχνη, φέρεται να έχει συμφωνήσει με την
κυβέρνηση για χρήση του κλειστού του ΟΑΚΑ για 49
χρόνια! Οπότε, μπορεί να επηρεάσει την ψηφοφορία
υπέρ της μετακόμισης. Η δεύτερη παράμετρος είναι
αυτή ακριβώς, ότι ο μπασκετικός Παναθηναϊκός δεν
πρόκειται να μετακομίσει στον Βοτανικό.

Όσον αφορά στο γήπεδο της Τούμπας, από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) δόθηκε έγκριση για ανάρτηση
προς διαβούλευση για το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής, όπου ουσιαστικά καθορίζονται επακριβώς οι
κοινόχρηστοι, οι κοινωφελείς και οι οικοδομήσιμοι
χώροι τής προς πολεοδόμηση περιοχής. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια ο συνολικός φάκελος θα διαβιβαστεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ακολούθως στο ΣτΕ για Προεδρικό Διάταγμα.
Το έργο περικλείεται από τις οδούς Λαμπράκη, Αδαμίδου, Μικράς Ασίας, Κλεάνθους, Ανώνυμο Πεζόδρομο και τον πεζόδρομο Παπαηλιάκη. Επίσης, σημαντική παράμετρος όσον αφορά στο οικονομικό
κομμάτι είναι πως ό,τι πληρώσει ο Ιβάν Σαββίδης για
τη μετακόμιση του ΠΑΟΚ στο Καυτανζόγλειο θα αφαιρεθεί από τη συνολική χρηματοδότηση της κατασκευής του νέου γηπέδου.
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Κρίσιμη αναμέτρηση στην Τούμπα

Η

Εθνική Ελλάδας δίνει απόψε (21.45)
στην Τούμπα το δεύτερο παιχνίδι της
για τα προκριματικά του Μουντιάλ
2022 μετά το 1-1 με την Ισπανία. Αντίπαλός
της είναι η επικίνδυνη Γεωργία και οι πονοκέφαλοι του ομοσπονδιακού τεχνικού Τζον
Φαν’ τ Σχιπ είναι αρκετοί. Αμφιταλαντεύεται
μεταξύ του Φορτούνη και του Μάνταλου στη
μεσαία γραμμή, του Παυλίδη και του Γιακουμάκη για την κορυφή της επίθεσης και του
Τσιμίκα και του Γιαννούλη για τη θέση του
αριστερού μπακ. Σίγουρη θέση στην 11άδα
έχει ο Βλαχοδήμος κάτω από τα δοκάρια. Οι
Παπαδόπουλος και Τζαβέλλας στο κέντρο
της άμυνας, ο Μαυρίας στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Μπακασέτας πίσω από το σέντερ φορ και ο Τζόλης στη θέση
του αριστερού εξτρέμ, ο Μασούρας δεξιά και ο Μπουχαλάκης στα χαφ. Στη βαθμολογία η Σουηδία έχει 6 βαθμούς σε δύο ματς, η Ισπανία 4 επίσης σε δύο, η Ελλάδα 1 με ένα ματς, η Γεωργία δεν έχει βαθμό με δύο ματς,
όπως και το Κόσοβο με ένα. Στο άλλο ματς η Ισπανία υποδέχεται το Κόσοβο.

«Υπερήφανη
που είμαι
Ελληνίδα»

SPORTS
Ανανέωσε ο Βαλμπουενά

Για έναν ακόμα χρόνο θα μείνει στον Ολυμπιακό ο διεθνής Γάλλος μέσος Ματιέ Βαλμπουενά.
Είναι 36 ετών. Το καλοκαίρι του 2022, όταν θα
τελειώσει το συμβόλαιό του, το πιο πιθανό είναι
να αναλάβει πόστο στον Ολυμπιακό, πιο συγκεκριμένα στο τμήμα σκάουτινγκ, επικεφαλής
του οποίου είναι ο Κριστιάν Καρεμπέ.

Αυτοκίνητο μπήκε «γκολ»

Πρωτοφανές περιστατικό στα Χανιά. Ένα αυτοκίνητο μπήκε… γκολ! Συνέβη στο γήπεδο της Μοναχής Ελιάς στο Βαμβακόπουλο. Για άγνωστο λόγο ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και από υπερυψωμένο δρόμο έπεσε μέσα στο γήπεδο. Ευτυχώς
τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Τέλος εποχής…

Συγκλόνισε με τις δηλώσεις της η Μαρία Σάκκαρη μετά τη νίκη της 2-1 σετ επί της Τζέσικα Πεγκούλα
στο Μαϊάμι: «Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες που έρχονται και βλέπουν τους αγώνες μου.
Το να αγωνίζομαι και να νικώ για τη χώρα μου είναι δύο από τους λόγους που παίζω τένις.
Αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τους Έλληνες. Είμαι υπερήφανη που είμαι Ελληνίδα».

Τον προστατεύει το FBI
Ο φανατικός πολέμιος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και διάσημος παίκτης του ΝΒΑ Ενές
Καντέρ δήλωσε σε ελληνικό Μέσο ότι κινδυνεύει η ζωή του καθημερινά στην Αμερική και
πως προστατεύεται από το FBI. Ο σέντερ των
Πόρτλαντ Μπλέιζερς τόνισε ακόμα ότι αισθάνεται ευγνώμων στην ελληνική κυβέρνηση
και τον ελληνικό λαό που προστατεύουν τους
αντιφρονούντες.

Έπειτα από 36 ολόκληρα χρόνια η Κολυμβητική
Ομοσπονδία έχει άλλον πρόεδρο. Τη θέση του
Δημήτρη Διαθεσόπουλου κατέλαβε ο πρώην πολίστας Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο οποίος υπερίσχυσε του Σπύρου Γιαννιώτη, ο οποίος στηρίχτηκε από τον πρώην πρόεδρο. Ο Διαθεσόπουλος δεν
κατάφερε να εκλεγεί ούτε ως εκπρόσωπος της
Ομοσπονδίας στην ΕΟΕ, καθώς τη θέση πήρε ο
Νίκος Ξυλούρης.

Η Αγγλία ανοίγει
τα γήπεδα

Στην Αγγλία συνεχίζονται με αμείωτο βαθμό οι εμβολιασμοί κατά της
πανδημίας και, όπως ανακοίνωσε ο
υπουργός Αθλητισμού Όλιβερ Ντάουντεν,
στις 17 Μαΐου πρόκειται να ανοίξουν τα γήπεδα για είσοδο τουλάχιστον 10.000 θεατών. Για τον
τελικό του Euro 2020, ο οποίος θα γίνει στο Γουέμπλεϊ στις 7 Ιουλίου, ο υπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η χωρητικότητα των θεατών να κυμανθεί γύρω
στο 40%.

POLITICAL GOSSIP
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«Χρόνια πολλά,
μανούλα μου,
είσαι ηρωίδα»

Λ

αμπερά γενέθλια για την υπέροχη Μαριάννα Λάτση με τρυφερές ευχές αγάπης από τη μοναχοκόρη της Εριέττα
Κούρκουλου. «Μανούλα μου, κάθε μέρα με εκπλήσσεις με την αυθεντικότητά σου, τη
δύναμή σου και την πανέμορφη καρδιά σου. Χρόνια πολλά», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram η 28χρονη και έπειτα με γλύκα και πολύ συναίσθημα αποκάλυψε το άλλο προφίλ της σημαντικής επιχειρηματία, εκείνο της ηρωίδας μαμάς!
«Σαν μικρό παιδάκι
ήμουν τόσο τυφλή από
τον έρωτα που αισθανόμουν για τον μπαμπά μου
που δεν έδινα μεγάλη βάση στη γυναίκα που με
κράτησε 9 μήνες στην
κοιλιά της (με τεράστιες
δυσκολίες)… Μεγαλώνοντας, όμως, άρχισα να
αντιλαμβάνομαι ότι είχα
δίπλα μου μια ηρωίδα.
Μια γυναίκα τόσο δυνατή
που μπαινόβγαινε πάνω
από δέκα χρόνια στα νοσοκομεία, φροντίζοντας
πρώτα τον πατέρα της,
τον οποίο λάτρευε με όλο της το είναι, και λίγα
χρόνια μετά τον έρωτα της ζωής της, ο οποίος πάλεψε έξι ολόκληρα χρόνια με τον καρκίνο. Μια γυναίκα που έμεινε μόνη της με δύο μικρά παιδιά και
δεν λύγισε ούτε στιγμή μπροστά τους. Μια μαμά
που αγκάλιασε και ενθάρρυνε τη μοναδικότητα
και των τριών μας και μας πέρασε αξίες όπως η ταπεινότητα, ο σεβασμός στους συνανθρώπους μας,

η διακριτική προσφορά σε αυτούς που έχουν
ανάγκη, η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση σε ό,τι
επιλέγουμε να κάνουμε», υπογράμμισε η Εριέττα
Κούρκουλου. Και συνέχισε: «Μια μαμά, που με το
παράδειγμά της μας άνοιξε τον δρόμο σε φιλίες με
ανθρώπους που δεν είχαν τα ίδια βιώματα με εμάς
και με συντρόφους που ήταν απλοί άνθρωποι,
βγάζοντάς μας από τη φούσκα στην οποία ζουν οι
περισσότεροι αυτής της οικονομικής κατάστασης.
Είναι η γυναίκα που στήριξε το πάθος μου για τα
ζώα από την πρώτη στιγμή, παρόλο που δεν τη
συμμεριζόταν. Η ίδια γυναίκα που γίνεται έξαλλη
όταν αφήνουν τις γαρίδες
μπροστά μου στην ταβέρνα που τρώμε, γιατί φοβάται μη στενοχωρηθώ, παρόλο που η ίδια λέει ότι
δεν θα έκοβε ποτέ το κρέας».
Η όμορφη και φρεσκοπαντρεμένη επιχειρηματίας πρόσθεσε ότι η μαμά
της Μαριάννα Λάτση δεν
την πίεσε ποτέ να κάνει
κάτι αντίθετο από τα προσωπικά της πιστεύω ούτε καν για το πότε θα της
κάνει εγγονάκι. «Δεν με ρώτησε ποτέ αν θα παντρευτώ, ή πότε θα “της” κάνω ένα εγγόνι. Είναι ο
άνθρωπος ο οποίος με κάνει να αισθάνομαι περιφανή που είμαι γυναίκα και μου έμαθε ότι είμαστε
οι πρωταγωνίστριες της ζωής, παρόλο που πολλές
φορές δίνουμε την εντύπωση ότι βρισκόμαστε στο
παρασκήνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά!

• Οικογενειακά γενέθλια για τον Γιάννη Βαρδή, ο οποίος έκλεισε τα 47, με εντυπωσιακή
τούρτα και σφιχτές αγκαλιές από τη σύζυγό
του Νατάσα Σκαφιδά και τα δύο παιδιά τους!
• Γκρεμοτσακίστηκε στα σκαλιά του
σπιτιού της η Φαίη Σκορδά, ενώ την ίδια
μέρα είχε οικιακό ατύχημα και ο συνεργάτης της Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο
οποίος έβγαλε τον ώμο του.
• Μετά την έξοδό του από το «Survivor» ο
Πάνος Καλλίδης εισέβαλε σε νέο ριάλιτι! Ο
γνωστός τραγουδιστής επισκέφτηκε το
«House of Fame» και έδωσε συμβουλές
στους παίκτες της μουσικής ακαδημίας.
• Η Ιωάννα Μαλέσκου ανταποκρίθηκε
στο διαδικτυακό φλερτ του Κροάτη παίκτη του Παναθηναϊκού Μάριο Χεζόνια,
κάνοντάς τον follow μέσα από τον λογαριασμό της σκυλίτσας της, Μπαλού!

• Η μικρή κόρη της Ελένης Μενεγάκη έκλεισε τα 6 και η διάσημη παρουσιάστρια οργάνωσε οικογενειακό «Happy Birthday» πάρτι
με γλυκά, λιχουδιές και δωράκια για την
εορτάζουσα Μαρίνα.
• Όταν ήταν μικρή, το όνειρο της ήταν να
γίνει ταμίας σε σουπερμάρκετ! Αυτό
αποκάλυψε σε follower της η Δέσποινα
Καμπούρη. «Για να έχω μακριά νύχια
και να πατάω τα κουμπιά της ταμειακής
μηχανής», δικαιολογήθηκε!
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Άναψε φωτιές
η Κατερίνα
Βγήκε από τα ρούχα της η Κατερίνα Στικούδη! H hot τραγουδίστρια, χαρούμενη από
τη νέα συνεργασία της με το
συγκρότημα Kings και το τραγούδι τους «Grande», φόρεσε κάτι… ελαφρύ για να γιορτάσει την πρεμιέρα του κομματιού, ποζάροντας στα προσωπικά της social media με
μαγιό μπικίνι διάσημου οίκου
μόδας, άψογο μακιγιάζ και
λιτό styling, με δύο σειρές
πέρλες στον λαιμό και το καπέλο της.

H

showbiz ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στον Χάρη Βαρθακούρη για τα γενέθλιά του. Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του Αντελίνας με ευχές
και μια συγκινητική εξομολόγηση αγάπης για την επέτειο των 11 χρόνων γάμου τους έγινε viral, με τον newscaster του ΑΝΤ1 Νίκο Χατζηνικολάου να τους εύχεται τα καλύτερα! Ηθοποιοί, τραγουδιστές αλλά και τηλεθεατές έσπευσαν να τους αποθεώσουν, με την παρουσιάστρια να αποκαλύπτει:
«Να σε χαιρόμαστε, αντρούλη μου, αλλά και να μας χαιρόμαστε, γιατί σαν σήμερα πριν από 11 χρόνια πιαστήκαμε χέρι χέρι και πήγαμε τα δυο μας να παντρευτούμε. Πιτσιρίκια τότε... εγώ με το Μελωδάκι μας στην κοιλιά... ερωτευμένοι, με
βάρκα την ελπίδα και την αγάπη μας φτάσαμε στο σήμερα! Έπειτα από 11 χρόνια
γάμου, 12 στο σύνολο, έχω να πω πως σίγουρα όλα τα κατακτάς με σκληρή δουλειά, πολλή αγάπη, κατανόηση, σεβασμό και συγχώρεση».

Μια στενή φιλία, που δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, είδε το φως της δημοσιότητας. Η Κατερίνα Ζαρίφη, με αφορμή τα γενέθλιά της, αποκάλυψε την υπέροχη πλατωνική σχέση της με τον γνωστό τραγουδιστή Χρήστο Χολίδη, σχολιάζοντας: «Σε άλλους οι χρονιές φέρνουν χρήματα. Σε άλλους δυσκολίες.
Σε άλλους έρωτες. Εμένα το 2020 στο τέλος έφερε αυτό το δώρο: τον αδερφό
μου! Εδώ για εσένα πάντα».

Σάλο προκάλεσε στο Διαδίκτυο η νέα
εξόρμηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, αυτήν τη φορά στο εξωτερικό, εν μέσω lockdown. Η γνωστή παρουσιάστρια και ο σύντροφός της
Βασίλης Σταθοκωστόπουλος -μετά
το ρομαντικό ταξίδι στο Καρπενήσι,
για το οποίο σχολιάστηκαν αρνητικά- ταξίδεψαν στην Αίγυπτο και πόζαραν χαμογελαστοί με φόντο τις
πυραμίδες, με τους followers της να
γίνονται έξαλλοι. Η ερωτευμένη
Κωνσταντίνα απάντησε στη σκληρή
κριτική των διαδικτυακών της φίλων, ανεβάζοντας το αρνητικό τεστ
κορονοϊού στο οποίο υποβλήθηκε
και συνέχισε το τουρ στο Κάιρο!

«Κολάζει»
με μίνι φόρεμα
Σέξι απόδραση στη θάλασσα
Μύρισε καλοκαιράκι και η Χριστίνα Κολέτσα έτρεξε στην κοντινότερη παραλία για
την πρώτη βουτιά στη θάλασσα! Η σέξι τραγουδίστρια φόρεσε το μπικίνι της και πόζαρε στα ρηχά, προσφέροντας άφθονο και
χορταστικό θέαμα στους followers της, οι
οποίοι την αποθέωσαν για τη γενναία απόφαση να βουτήξει στα παγωμένα νερά, καθώς και για το υπέροχο, αδύνατο και με
υπέροχες καμπύλες κορμί της.

Γεννήθηκε μια νέα δυνατή φιλία

Σάλος για το…
απαγορευμένο ταξίδι

Η Μάγκυ Χαραλαμπίδου κατάφερε
και έσπασε τα περιοριστικά μέτρα
απαγόρευσης εξόδου από την Αττική
και έφυγε για διήμερο στο Ξυλόκαστρο. Η «καυτή» ραδιοφωνική παραγωγός διέμεινε στη βίλα του
σπουδαίου Έλληνα ποιητή Άγγελου
Σικελιανού, που μετατράπηκε σε
χλιδάτο ξενοδοχείο, ποζάροντας με
μίνι φόρεμα και ψηλοτάκουνα. «Το
σπίτι του Άγγελου Σικελιανού είναι
μοναδικής ομορφιάς στο εξαιρετικό
resort, μια ανάσα δρόμος από την
Αθήνα στο Ξυλόκαστρο, που σίγουρα θα σε κερδίσει αν το επισκεφτείς
μια φορά», σχολίασε.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr
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Αγγελική Καβαλλιεράτου,
οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια

Τα πιο συχνά λάθη των γονιών

Η

σχέση γονέα και παιδιού δεν είναι μια
εύκολη υπόθεση. Ο ρόλος του γονέα
δεν είναι απλός, το πιο σημαντικό,
όμως, είναι να αναγνωρίζουμε τυχόν
δυσκολίες ή λάθη και να τα διορθώνουμε, για να
καταφέρουμε να έχουμε την ιδανική σχέση με το
παιδί μας.
Ποια είναι, όμως, τα πιο συνηθισμένα λάθη που
κάνουν οι γονείς; Δυστυχώς, συχνά έχουν την τάση
να συγκρίνουν τα παιδιά τους. Η ψυχολόγος - συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια Αγγελική Καβαλλιεράτου μάς λέει χαρακτηριστικά:
«Υπάρχουν γονείς που λένε “δες πόσο ήσυχα κάθεται ο φίλος σου, δες πόσο όμορφη ζωγραφιά κάνει η αδερφή σου”. Και όμως, ενώ οι γονείς θεωρούν πως με αυτή τη διαδικασία δίνουν έναν νέο
τρόπο προσέγγισης στα παιδιά τους, για τα ίδια τα
παιδιά αυτό είναι ένα από τα χειρότερα συναισθήματα, καθώς νιώθουν ότι δεν τα καταφέρνουν καλά
σε ό,τι κάνουν. Το κάθε παιδί, ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεται, αισθάνεται ότι πραγματικά προσπαθεί και, όταν αισθανθεί ότι δεν τα καταφέρνει,
τότε βιώνει έντονα αρνητικά συναισθήματα. Άρα,
την επόμενη φορά που θα θέλετε να δείξετε έναν
νέο χειρισμό στα παιδιά σας, χρειάζεται αρχικά να
τα επαινέσετε για την προσπάθειά τους και στη συνέχεια να τα ενθαρρύνετε να δοκιμάσουν κι άλλους τρόπους δράσης και προσέγγισης των πραγ-

μάτων. Ακόμη ένα λάθος των γονέων είναι ότι δεν
“ακούνε” τα παιδιά τους. Συνήθως, όταν τα παιδιά
επιστρέφουν από το σχολείο, οι γονείς θέλουν να
μάθουν εάν είναι καλά, εάν έφαγαν ή αν τα μάλωσε

Μην βάζετε ταμπέλες
Ένα σοβαρό λάθος των γονέων είναι πως
βάζουν ταμπέλες στα παιδιά τους. Για παράδειγμα αναφέρουν σε μια αταξία «γιατί
το έκανες αυτό; είσαι κακό παιδί». Σκεφτείτε εσείς πώς θα νιώθατε, αν κάποιος
σημαντικός άνθρωπος στη ζωή σας, σας
έκρινε με αρνητικούς χαρακτηρισμούς.
Αντίστοιχα και τα παιδιά όταν δεν έχουν
δημιουργήσει έναν ισορροπημένο ψυχικό κόσμο, επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο
βαθμό με αυτούς τους χαρακτηρισμούς,
ειδικά όταν έρχονται από τη μαμά και τον
μπαμπά. Όταν λοιπόν θέλετε να βοηθήσετε το παιδί σας να προσπαθήσει ξανά, επικεντρωθείτε στη συμπεριφορά του και μιλήστε για το τι θα μπορούσε να κάνει με
έναν άλλο τρόπο, χωρίς να κρίνετε το ίδιο
το παιδί.

για κάτι η δασκάλα τους. Έτσι, όταν το παιδί προσπαθήσει να τους μιλήσει για την ημέρα του, αυτά
μπορεί να ακούγονται ανούσια και οι γονείς δεν δίνουν συνήθως σημασία. Συνεπώς, το παιδί αισθάνεται απόρριψη και νιώθει πως αυτά που το ίδιο
περνάει δεν είναι σημαντικά για τους γονείς του.
Χρειάζεται να αφιερώνετε λίγο περισσότερο
χρόνο στη συζήτηση με το παιδί σας, ειδικά όταν
είναι μικρό. Ρώτησέ το περισσότερες πληροφορίες για ό,τι σας αφηγείται και ακούστε το προσεκτικά, χωρίς να απασχολείστε με κάτι άλλο. Τέλος,
στην προσπάθεια να δομήσετε μια σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας με το παιδί σας, να θυμάστε
πως έχει ανάγκη την επιβράβευση και την ενθάρρυνσή σας για να προχωρήσει και να νιώσει σημαντικό και καλά με τον εαυτό του. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί είτε η συμπεριφορά των παιδιών
σας είτε ορισμένες καταστάσεις στην καθημερινότητα να μην είναι εύκολο να τις διαχειριστείτε. Τότε
θα βοηθούσε η συμβουλή ενός ειδικού ή και οικογενειακού ψυχοθεραπευτή».

Ένα από τα πιο σημαντικά
ατοπήματα των γονέων είναι
ότι δεν «ακούνε» τα παιδιά τους…

P
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ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

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

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

Κριός

(23/9-23/10)
Όσοι ασχολείστε με πολλές
υποθέσεις ταυτόχρονα ή οι
ενέργειές σας έχουν αντίκτυπο
στο ευρύ κοινό φροντίστε να
έχετε πάντα μια εναλλακτική,
για να καλύψετε το ενδεχόμενο
μιας αντιπαλότητας ή μιας παράλειψης, δικής σας ή άλλων.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Η μέρα φέρνει έκτακτα περιστατικά, τα οποία προβλέπεται να αντιμετωπίσουν καλύτερα όσοι από
εσάς είναι καλά οργανωμένοι ή
διαθέτουν αντίστοιχη προηγούμενη εμπειρία. Οι πιο φιλόδοξοι από
εσάς και οι καλλιτέχνες, θα βασιστείτε πολύ στο συναίσθημα.

O

(24/10-21/11)
Περιορίστε τις μετακινήσεις σας.
Η προσωπικότητα των περισσότερων από εσάς τείνει να καλύπτει
εκείνη του συνομιλητή σας και να
προκαλεί αμήχανες στιγμές σε
σημαντικές συναντήσεις, όταν
ακριβώς δεν τις χρειάζεστε!

Τοξότης

(21/5-21/6)
Για να επιτύχετε καλή έκβαση των
προσπαθειών σας, προσπαθήστε
να είστε ήρεμοι. Περνάτε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αλλά δύσκολο διάστημα για τα αισθηματικά
σας όλη αυτήν την εβδομάδα.
Πρέπει να κρατήσετε τον έλεγχο.

(22/11-21/12)
Η μέρα ενισχύει τις προσπάθειές
σας, ιδιαίτερα αν αφορούν στην οργάνωση μιας πρωτοβουλίας ή μιας
παρουσίασης του αντικειμένου που
υποστηρίζετε. Ωστόσο, είναι καλό
να γνωρίζετε ότι θα αντιμετωπίσετε εξίσου ισχυρές προσωπικότητες!

Καρκίνος

Αιγόκερως

Λέων

Υδροχόος

Παρθένος

Ιχθύες

(22/6-22/7)
Ο ενθουσιασμός για τις νέες γνωριμίες θα ανταμείψει τους πιο τολμηρούς ή ελεύθερους από εσάς. Ξέρετε τώρα ότι οι ταλαιπωρίες του παρελθόντος δεν άφησαν οριστικά
σημάδια στον ψυχισμό σας.
Σήμερα καλείστε να θεραπεύσετε αυτήν την
πληγή, είτε ζώντας μια καρμική σχέση, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της, είτε αναδεικνύοντας τα ταλέντα σας και βρίσκοντας, έτσι, τη χαμένη αυτοεκτίμησή σας.
Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο
που ξοδεύετε τα χρήματά σας, ώστε να μη ρέπετε ούτε στη σπατάλη ούτε -λόγω ανασφάλειαςστην τσιγκουνιά.
Καρμικά, τα άτομα με ανάδρομη Αφροδίτη τείνουν να αρνούνται τον έρωτα και συχνά αντιλαμβάνονται πως ήταν ερωτευμένα με κάποιον ή
κάποια πολλά χρόνια μετά το τέλος της σχέσης.
Υπάρχουν μια δυσκολία με το αντίθετο φύλο και
ένας κάποιος συντηρητισμός, ενώ συχνά πιστεύουν πως όσοι τα πλησιάζουν ερωτικά έχουν
ιδιοτελή κίνητρα.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Κινηθείτε άμεσα και αποφασιστικά, αλλά μην κλείσετε συμφωνίες οικονομικής φύσεως
τώρα. Η μέρα φέρνει πολλή κινητικότητα στα επαγγελματικά
σας θέματα. Έχετε υποστήριξη
από εκείνους που έχουν άμεση
ανάγκη των υπηρεσιών σας.

Δίδυμοι

σοι έχουν προσωπικούς πλανήτες στον
αστρολογικό τους χάρτη ανάδρομους,
δηλαδή από τον Ερμή έως τον Κρόνο,
έχουν να αντιμετωπίσουν καρμικά θέματα εξαιτίας των επιλογών τους σε προηγούμενες ενσαρκώσεις, ενώ οι εξωκρόνιοι πλανήτες (Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας) σχετίζονται με
συλλογικά λάθη - δηλαδή με τις επιλογές μιας
ολόκληρης γενιάς.
Ανάδρομη Αφροδίτη: Αν έχετε ανάδρομη
Αφροδίτη στο Ωροσκόπιό σας, τότε υπάρχει ένα
ανοιχτό συναισθηματικό τραύμα, που προέρχεται από μια προηγούμενη ζωή σας. Ίσως πρόκειται για έναν ανεκπλήρωτο ή τραγικό έρωτα, για
ένα καλλιτεχνικό ταλέντο που δεν αναγνωρίστηκε ή δεν καλλιεργήθηκε ή για κακή διαχείριση
των οικονομικών σας, που σας έριξε στην ένδεια.

Οι προβλέψεις της ημέρας

(23/7-22/8)
Τα πρακτικά θέματα μιας σχέσης
θα έρθουν στο προσκήνιο και θα
σας απασχολήσουν. Όσο εξαρτάται από εσάς, φροντίστε να μην
είστε απόλυτοι ή απόμακροι και
να δίνετε περιθώρια συνδιαλλαγής με τον/τη σύντροφό σας.
(23/8-22/9)
Κάποια έξοδα αυτής της εβδομάδας είναι αναπόφευκτα.
Φροντίστε, όμως, ώστε να καλύψετε ουσιαστικές και όχι περιστασιακές σας υποχρεώσεις.
Είναι χρήσιμο να είστε προνοητικοί, καλοί στη διαπραγμάτευση και περισσότερο διορατικοί.

(22/12-19/1)
Κινηθείτε μεθοδικά για να ξεπεράσετε τα εμπόδια που θα βρεθούν
στον δρόμο σας. Αν κάτι εξυπηρετεί
τις σκοπιμότητές σας, είναι καλό,
αν όχι, τότε βρείτε κάποιο τρόπο να
είστε διπλωμάτες και ασαφείς.
(20/1-18/2)
Οι άλλοι θα παίξουν ρόλο ανάλογα με τις δικές τους επιδιώξεις
και θα πρέπει είτε να τους περιορίσετε, είτε να τους αγνοήσετε.
Όσοι έχετε αποφασίσει να αλλάξετε εικόνα φροντίστε να το κάνετε σταδιακά.
(19/2-20/3)
Επειδή όλα λειτουργούν με συνέργεια, η καλή σας ψυχολογία
βοηθά και την αισθητική σας
στους τομείς που σας ενδιαφέρουν. Οι πειραματισμοί με κάτι
καινούργιο επιτρέπονται μέχρις
ενός ορίου. Να περιορίσετε τα
έξοδά σας.
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Ο Κολοκοτρώνης, ο Τσολάκογλου κι εμείς

Η

Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, με
σκοπό τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών
του πρώην υπουργού Νίκου Παππά στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, δεν διέφερε
από άλλες σχετικές κοινοβουλευτικές συζητήσεις παρά σε δύο σημεία. Ανέδειξε το πολιτικό και ψυχολογικό χάσμα μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίωσε για την απόλυτη προσήλωση μέρους τουλάχιστον της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο χθες.
Τον πρώην υπουργό, ο οποίος, όπως αναμενόταν, επιδίωξε να αποδείξει ότι στο πρόσωπό
του διώκεται στο σύνολό της η παράταξή του,
απέφυγαν να υπερασπιστούν από το βήμα της
Βουλής όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός της «επαγγελματικής» αγόρευσης
του Αλέξη Τσίπρα, το κύριο βάρος ανέλαβαν
είτε οι εξ ανάγκης (και εκ μετεγγραφής από το
πρώην ΠΑΣΟΚ) «προεδρικοί» είτε οι ακραιφνείς υποστηρικτές της κουτσογιώργειας θεωρίας της «σύγκρουσης των δύο κόσμων».
Πρώτος, μεταξύ αυτών, ο Παύλος Πολάκης, ο
οποίος προειδοποίησε ότι με τη «δεύτερη φορά (Αριστερά) θα είναι διαφορετικά». Πιο χρήσιμη, όμως, και από την απειλή του ήταν ότι στη
χώρα υπάρχουν και συγκρούονται δύο παρατάξεις. Η μία είναι του Κολοκοτρώνη και του

Βελουχιώτη - του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Και η άλλη
των δωσίλογων του Τσολάκογλου. Σωστά μαντέψατε: της Νέας Δημοκρατίας.
Διακόσια χρόνια μετά την Επανάσταση και
καμιά ογδονταριά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την Εθνική Αντίσταση και τον Εμφύλιο,
σύμφωνα με τα μυαλά του Π. Πολάκη και των
συν αυτώ, η χώρα μπορεί να κατασκευάσει και
να ακολουθήσει τον δρόμο ενός νέου διχασμού. Δεν πρόκειται απλώς για συνδυασμό
ακραίου λαϊκισμού και εξτρεμισμού, που στο
παρελθόν είχαν επιτύχει μόνο οι ακροδεξιοί
κυβερνητικοί εταίροι του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται
για μια ακόμα ανιστόρητη θεωρία, αντάξια

Μπορεί, διακόσια χρόνια μετά
την Επανάσταση και ογδόντα
από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και την Εθνική Αντίσταση, η χώρα
να κατασκευάσει και
να ακολουθήσει έναν νέο δρόμο
διχασμού;

όλων των συνωμοσιολογιών με τις οποίες επιδιώκεται ο αποπροσανατολισμός των πολιτών.
Γιατί μόνο ο αποπροσανατολισμός και η δαιμονολογία μπορούν να αποτελέσουν την καύσιμη
ύλη της καταστροφολογίας, της μόνης αντιπολιτευτικής τακτικής που επί του παρόντος επιδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Βαδίζοντας, αργά μεν σταθερά δε, στην έξοδο από την υγειονομική κρίση, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις προκλήσεις τής μετά τον
κορονοϊό εποχής. Θα πρόκειται κατά βάση για
προκλήσεις οικονομικές, καθώς η ανάπτυξη,
οι θέσεις εργασίας, η βελτίωση της ασφάλειας
και η ποιότητα της ζωής θα είναι (είναι ήδη) τα
μεγάλα ζητούμενα. Πρόκειται για πεδία άγνωστα στην αξιωματική αντιπολίτευση, ναρκοθετημένα από την απουσία προβληματισμού και
σχεδιασμού αλλά και από την έλλειψη πολιτικού προσωπικού ώστε να τα υπηρετήσει. Τι της
μένει, λοιπόν; Η διαχείριση τού χθες κατά τη
βούληση, τα συμφέροντα και τις εμμονές της.
Η ανέξοδη καταγγελία. Η πόλωση και ο διχασμός. Το κακό είναι πως, αναζητώντας όσα μας
χωρίζουν αντί εκείνα που μας ενώνουν, προσπέρασε τον Βελουχιώτη και έφτασε στον Κολοκοτρώνη. Και κάπως έτσι χάθηκε στα βοσκοτόπια του κυρίου Καλογρίτσα…

Πόσο διχασμό να χωρέσει ο τόπος;

Δ

εν ξέρω τι θα κρατήσει ο καθένας από τη
χθεσινή συζήτηση στη Βουλή. Εγώ θα
επιλέξω να κρατήσω όσα είπε ο κ. Πολάκης. Τον άνθρωπο δεν έχει τύχει να τον γνωρίσω από κοντά, παρά μόνο μια φορά στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη γιορτή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Της δημοκρατίας που αποκατέστησε στον τόπο η παράταξη που κατηγόρησε για δωσιλογισμό και άλλα φαιδρά και ανιστόρητα ο κ. Πολάκης.
Έχω ακούσει για εκείνον ότι ήταν άριστος
φοιτητής και καλός γιατρός. Αυτό, όμως, δεν
αποτελεί άλλοθι για όσα λέει και πράττει κατά
καιρούς. Χθες δεν έμεινε πιστός στο να αντιγράφει τον αλήστου μνήμης Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Δεν έμεινε πιστός ούτε στη γραφικότητα που
τον διακρίνει στις εμφανίσεις του, βάζοντας, ας
πούμε, τραγούδια να παίζουν στο κινητό του.
Ξεπέρασε με άνεση τον κακό του εαυτό.
Το να απειλείς με τη… δεύτερη φορά Αριστερά, κάνοντας δημόσια bullying στους πολιτικούς σου αντιπάλους (αλλά και στον ελληνικό
λαό), είναι τραγική επιλογή. Θα τρίζουν τα κόκα-

λα του Μπανιά και του Κύρκου από τις φρικαλεότητες που εκστομίζει ο κ. Πολάκης. Το δυστύχημα για τον τόπο είναι ότι ο «αψύς» Κρητικός
εκθέτει για άλλη μια φορά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αρνούμαι να υιοθετήσω την άποψη
όσων λένε ότι η άλλη πλευρά του νομίσματος
«Πολάκης» είναι ο Τσίπρας.
Ο πρώην πρωθυπουργός, με τα όποια λάθη ή

Θα τρίζουν τα κόκαλα
του Μπανιά και του Κύρκου
από τις φρικαλεότητες
που εκστομίζει ο κ. Πολάκης

παραλείψεις του, δεν μπορεί να υιοθετεί τον κατήφορο του πρώην υπουργού του. Δεν μπορεί
να συμφωνεί με τις απειλές πως, όταν ξανάρθουν στην εξουσία, η Αριστερά δεν θα είναι
όπως την προηγούμενη φορά! Ο Κολοκοτρώνης
και ο Μακρυγιάννης δεν ήταν στη δική του παράταξη. Δεν ήταν σε καμία παράταξη. Για αυτό
και δεν θα απαντήσουμε στον κ. Πολάκη, όπως
απάντησε ο Καραϊσκάκης και έγινε… τραγούδι.
Δεν θεωρώ, όμως, ότι ο κ. Τσίπρας, ακόμα και
αμοραλιστικά αν το δει κάποιος, μπορεί να συμφωνεί με αυτούς που καλλιεργούν το μίσος και
τον διχασμό. Με αυτούς που θέλουν να γυρίσουν πίσω το ρολόι της Ιστορίας και του τόπου.
Με αυτούς που θέλουν να αιματοκυλίσουν πάλι
τον Ελληνισμό. Αλλά δεν αρκεί να το πιστεύω
και να το θεωρώ εγώ, πρέπει να το ξεκαθαρίσει
και ο ίδιος. Να στείλει, αν τον ενδιαφέρει, όπως
λέει, η στροφή προς το Κέντρο, σαφέστατο μήνυμα σε όσους την υποδαυλίζουν. Φαινόμενα,
όπως αυτό του κ. Πολάκη, πρέπει να μπουν στο
χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Να κλειδωθούν σε
αυτό και να πετάξουμε το κλειδί.

Γράφει

o Νίκος
Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

