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Θ
α ήμασταν οι τελευταίοι που θα ισχυριζόμασταν
ότι ο συνδικαλισμός δεν είναι απαραίτητος τόσο
για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργα-

ζομένων όσο και για τη λειτουργία της δημοκρατίας
μας. Εξάλλου, η προσφορά του έχει καταγραφεί τόσο
στην πατρίδα μας όσο και σε άλλες χώρες. 

Θα πρέπει, όμως, να υπενθυμίσουμε στους συνδικα-
λιστές ότι πάντα πετύχαιναν τους στόχους τους, όταν εί-
χαν σύμμαχό τους την κοινωνία. Σε όσες περιπτώσεις...
τα δίκαια αιτήματα της συντεχνίας τους έρχονταν σε
σύγκρουση με τις κοινωνικές ανάγκες, έχαναν. Συνέ-
πεια των παραπάνω διαπιστώσεων είναι ότι ο συνδικα-
λισμός στη χώρα μας είναι απαξιωμένος και στις περισ-
σότερες περιπτώσεις αποκομμένος τόσο από την κοι-
νωνία όσο και από τον κλάδο που εκπροσωπούν. Το
αποτέλεσμα της συμμετοχής σε απεργίες και εκλογικές
διαδικασίες επιβεβαιώνει την αποξένωση των συνδι-

καλιστικών φορέων με τα πραγματικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι τους οποίους εκπρο-
σωπούν. Αφορμή για τα παραπάνω πήραμε με βάση τις
αντιδράσεις τόσο των συνδικαλιστικών οργάνων των
γιατρών όσο και των φαρμακοποιών. Δύο ομάδες εργα-
ζομένων που παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην κοινωνία, μια
και τα επαγγέλματά τους διαφέρουν από όλα τα άλλα.
Και οι δύο είναι λειτουργοί της υγείας και ο ρόλος τους
είναι να σώζουν ζωές και να υπηρετούν τον άνθρωπο.
Επίσης, σε γενικές γραμμές δεν επλήγησαν τόσο από
την πανδημία (οικονομικά) όσο άλλες κατηγορίες εργα-
ζομένων. Για αυτό προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι
γιατροί αρνήθηκαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους,
στο πλευρό των συναδέλφων τους στον δημόσιο τομέα,
σε αυτήν τη μάχη και φτάσαμε στην επιστράτευση, ενώ
οι φαρμακοποιοί ζητούν χρηματικά ανταλλάγματα για
να δίνουν τα δωρεάν τεστ στους πολίτες. 

Και η κοινωνία αναρωτιέται: Είναι δυνατόν να υπάρ-
χουν αιτήματα τέτοιου είδους σε αυτήν τη φάση; Είναι
δυνατόν να διεκδικούν τιμοκατάλογο με χρεώσεις για
να διανέμουν τα τεστ κατά του κορονοϊού, όταν η Πολι-
τεία τούς έχει αφήσει να έχουν μετατρέψει τα φαρμα-
κεία σε μίνι σουπερμάρκετ; 

Τ
ο Μαξίμου -και ορθώς σε αυτή τη φάση- έχει
αποφασίσει να στηρίξει την κοινωνία και όχι να
αναλωθεί σε στείρες αντιπαραθέσεις που παρα-

πέμπουν στο χθες. Θεωρεί ότι μικροσυντεχνιακές λο-
γικές σήμερα δεν ακουμπούν κανέναν, ενώ συναντούν
αντιδράσεις ακόμα και εντός των ίδιων των κλάδων
των εργαζομένων. Ας ελπίσουμε, πάντως, να πρυτα-
νεύσει η λογική και όχι τα μικροσυμφέροντα κάποιων,
οι οποίοι θεωρούν τον κλάδο «μαγαζάκι» τους. Σε και-
ρό... πολέμου τέτοιες λογικές και νοοτροπίες είναι κα-
ταδικαστέες.
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Συντεχνίες ερήμην της κοινωνίας
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Σ
ε τροχιά υλοποίησης του στρατη-
γικού σχεδιασμού της για τη με-
ρική άρση των περιορισμών, δια-
δικασία που αναμένεται να επε-

κταθεί έως τις αρχές Ιουνίου, εισέρχεται
σταδιακά η κυβέρνηση, παρά τα εξαιρετικά
αρνητικά επιδημιολογικά δεδομένα ελέω
της έξαρσης του τρίτου κύματος της παν-
δημίας του κορονοϊού στη χώρα μας. 

Πλάι στην αποφασιστική, όπως κατα-
δεικνύει και η χθεσινή επιστράτευση 206
ιδιωτών γιατρών, θωράκιση του ΕΣΥ, κυ-
βερνητικά στελέχη διατηρούν βάσιμους
λόγους ώστε να αισιοδοξούν ότι η αρχή…
του τέλους του εφιάλτη πλησιάζει. Εμπει-
ρογνώμονες χαρακτηρίζουν και την τρέ-
χουσα εβδομάδα ιδιαίτερα δύσκολη σε
ό,τι αφορά την πίεση που υφίσταται το
Εθνικό Σύστημα Υγείας, όμως δεν απο-
κλείουν από το τέλος αυτής και εντεύθεν
να παρατηρηθούν αρχικά μια επιπέδωση
της επιδημιολογικής καμπύλης και ακο-
λούθως μια σταδιακή κάμψη κρουσμάτων
και νοσηλειών. Ανώτεροι κυβερνητικοί
αξιωματούχοι τοποθετούν χρονικά την τε-
λική αντεπίθεση κατά του Covid-19 στις
πρώτες μέρες του Απριλίου, σταθμίζοντας
δύο πολύ σημαντικές μεταβλητές. Πρώ-
τον, από τον επόμενο μήνα αυξάνονται ση-
μαντικά οι διαθέσιμες δόσεις εμβολίων,
ενώ αναμένεται η έλευση και νέων
σκευασμάτων, όπως το μονοδοσικό της

Johnson & Johnson, εξελίξεις που θα
επιτρέψουν την επιτάχυνση του ήδη ικα-
νοποιητικού ρυθμού εμβολιασμού, καθ’
οδόν προς το χτίσιμο του πρώτου σημαντι-
κού τείχους ανοσίας. Δεύτερον, το «κρυ-
φό» όπλο του δυνητικά καθολικού self-
testing θα εφοδιάσει κυβέρνηση και ειδι-
κούς με μια εναργέστερη εικόνα της εξέ-
λιξης της πανδημίας στη χώρα μας. Υπό
αυτό το πρίσμα, θα υπάρξουν περισσότε-
ρα data και για τους ασυμπτωματικούς
αλλά και για τις διακυμάνσεις του ιικού
φορτίου και τις αιτίες αυτού ανά περιοχή
και ανά τομέα, καθιστώντας ευστοχότερη
και ασφαλέστερη τη στρατηγική του στα-
διακού ανοίγματος οικονομικών και κοι-
νωνικών δραστηριοτήτων. Όπως εξήγησε
χθες στον ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός παρά τω
Πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, «στόχος
είναι να υπάρχει μαζική διάγνωση των θε-
τικών κρουσμάτων, καθώς από εδώ και
πέρα θα ζούμε με τα πολλά κρούσματα»,
υποδηλώνοντας ότι ο σημαντικότερος
πλέον δείκτης-γνώμονας των κυβερνητι-

κών πρωτοβουλιών θα είναι η ανθεκτικό-
τητα του ΕΣΥ. Σύμφωνα με πληροφορίες,
εξάλλου, από τις αρχές της προσεχούς
εβδομάδος σχεδιάζεται να είναι λειτουρ-
γικές δύο ψηφιακές πλατφόρμες, μία για
την καταγραφή όλων όσοι κάνουν το self-
test και μία όπου θα δηλώνονται τα θετικά
κρούσματα του κορονοϊού, που θα προκύ-
πτουν από τη μέθοδο του self-testing.
Όπως σημείωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης, «το σύστημα, στο οποίο θα
δηλώνονται τα κρούσματα από τους πολί-
τες που θα κάνουν το self-test, θα αλληλε-
πιδρά με εκείνο της άυλης συνταγογρά-
φησης, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι
φαρμακοποιοί». 

Κληρώνει για λιανεμπόριο
Εν μέσω ασφυκτικών για το ΕΣΥ συνθη-

κών, στο φόντο του νέου γύρου αναζωπύ-
ρωσης του ιού κυβέρνηση και λοιμωξιο-
λόγοι αποφασίζουν για τη συνέχιση ή το
ολιγοήμερο «πάγωμα» της διαδικασίας
άρσης των περιορισμών. Όπως μεταδί-
δουν καλά πληροφορημένες κυβερνητι-
κές πηγές στην «Political», το ορόσημο
της 29ης Μαρτίου για την επανεκκίνηση
του λιανεμπορίου δεν έχει εγκαταλειφθεί
ακόμα, παρά την παραδοχή ότι τα τωρινά
επιδημιολογικά μεγέθη δεν συνηγορούν
προς το συγκεκριμένο σενάριο. Τα ίδια

πρόσωπα «δείχνουν» προς τα δεδομένα
της Τετάρτης, όταν και θα μπορεί να γίνει
ασφαλέστερη εκτίμηση για το αν το άνοιγ-
μα του λιανεμπορίου θα καταστεί εφικτό
στις 29 Μαρτίου -έστω και υπό αυστηρό-
τερους κανόνες, όπως λ.χ. το click away  ή
θα καθυστερήσει τουλάχιστον κατά μία
εβδομάδα. Στελέχη που γνωρίζουν τις εν-
δοκυβερνητικές διεργασίες επιβεβαι-
ώνουν, εξάλλου, ότι την ερχόμενη Παρα-
σκευή θα γίνει μια πρώτη συζήτηση για
την επαναλειτουργία της εκπαίδευσης,
παρά το γεγονός ότι κάτι μπορεί να γίνει
πραγματικότητα το νωρίτερο στις 5 Απρι-
λίου. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει
να αποτελέσει έκπληξη αν υπάρξει ταυτό-
χρονη επαναλειτουργία Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

«Ενέσεις» ελπίδας με τεστ και εμβόλια

Καλά πληροφορημένες 
κυβερνητικές πηγές 
της «Political» τονίζουν 
ότι το ορόσημο 
της 29ης Μαρτίου για 
την επανεκκίνηση 
του λιανεμπορίου δεν 
έχει εγκαταλειφθεί ακόμη

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com
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Τ
ο ένα μέτωπο μετά το άλλο ανοίγει
η κυβέρνηση στη μάχη για τον
έλεγχο του τρίτου κύματος της
πανδημίας, με αρκετούς, ακόμα

και εντός της Ν.Δ., να διατείνονται ότι το
Μαξίμου θα έπρεπε ίσως να αποφύγει την
ένταση με παραδοσιακά κοινά του κόμμα-
τος, όπως π.χ. με τους γιατρούς ή τους
φαρμακοποιούς. Κι όμως, κυβερνητικές
πηγές αντιτείνουν ότι η κυβέρνηση δεν
ανοίγει μέτωπο με κοινωνικές ομάδες, στις
οποίες το κυβερνών κόμμα έχει ισχυρά
ερείσματα, αλλά περισσότερο με συνδικα-
λιστές, οι οποίοι, σημειωτέον, δεν τυγχά-
νουν καθολικής αποδοχής ούτε μεταξύ
των συναδέλφων τους.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο
πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Αθηνών Κώστας Λουράντος (φωτό κάτω), ο
οποίος είναι σε καθεστώς ρήξης με τη Ν.Δ.
από τη μνημονιακή περίοδο της κυβέρνη-
σης Σαμαρά, όταν είχε προειδοποιήσει ότι
θα κάνει τα φαρμακεία... προεκλογικά κέν-
τρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις αλλεπάλληλες
κόντρες του με την κυβέρνηση τόσο για τη
διάθεση των μη συνταγογραφούμενων
φαρμάκων από τα σουπερμάρκετ όσο και
για τη μείωση του «φιξαρισμένου» περιθω-
ρίου κέρδους των φαρμακοποιών. Ο κ.
Λουράντος ενόχλησε και εκ νέου το Μαξί-
μου, όταν αμέσως μετά την ανακοίνωση του
προγράμματος για τα self tests κατ’ οίκον
εμφανίστηκε να ζητά επ’ ονόματι των φαρ-
μακοποιών… 15 ευρώ για κάθε τεστ, νομί-
ζοντας ότι πρόκειται για τα συμβατικά rapid
tests. Στη συνέχεια «έπεσε», ζητώντας 0,5
ευρώ για κάθε τεστ που θα διαθέτουν τα
φαρμακεία, αν και η κυβέρνηση επιμένει
ότι μια αποζημίωση θα προβλέπεται μόνο
σε περίπτωση που ο φαρμακοποιός κάνει
το τεστ σε κάποιον πολίτη ο οποίος δεν
μπορεί να το κάνει μόνος του.  Αρμόδια κυ-
βερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν στην
«Political» ότι οι πολίτες δεν αντιλαμβάνον-
ται πώς γίνεται, από τη στιγμή που η κυβέρ-
νηση διαμηνύει ότι θα χορηγεί τα τεστ δω-
ρεάν στους πολίτες, οι φαρμακοποιοί να
εμφανίζονται να ζητούν αμοιβή. Υπό αυτό
το πρίσμα, τα ίδια στελέχη εκτιμούν ότι δεν
υπάρχει κλίμα σύγκρουσης με τους φαρ-
μακοποιούς, παρά μόνο με συγκεκριμέ-
νους εκπροσώπους που προβάλλουν αιτή-
ματα δυσανάλογα της συγκυρίας. 

Η επίταξη των γιατρών
Ενδιαφέρουσα, όμως, ήταν και η κυβερ-

νητική στάση στο μέτωπο της επίταξης των
γιατρών, όπου και εκεί υπάρχουν συνδικα-
λιστικά όργανα με «γαλάζιο» χρώμα. Ο
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Γιώργος Πατούλης αλλά και ο πρόεδρος
του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά Νίκος Πλα-
τανησιώτης, αμφότεροι προερχόμενοι από
τη Ν.Δ., επέδειξαν υπεύθυνη στάση και ου-
σιαστικά συντάχθηκαν με το προσκλητήριο
έκτακτης ανάγκης που απηύθυνε το
υπουργείο Υγείας. Αντιθέτως, ο πρόεδρος
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, επί-
σης ανήκων στη Ν.Δ., Θανάσης Εξαδάκτυ-
λος επέμεινε σε πολύ πιο σκληρή γραμμή,
αν και τη Δευτέρα επιχείρησε μια υπανα-
χώρηση, με δεδομένη και τη διαφωνία συ-
ναδέλφων του από την Αττική. Ομολογου-
μένως, η Ν.Δ. έχει ισχυρά ερείσματα στον
χώρο των γιατρών, ειδικά στους ιδιώτες
γιατρούς. Εν ώρα πολέμου, όμως, στο Μα-
ξίμου εκτιμούν πως «έγραψε» αρνητικά η
κωλυσιεργία των συνδικαλιστικών φορέ-
ων, η οποία κορυφώθηκε στην τηλεδιά-
σκεψη του Σαββάτου με το υπουργείο
Υγείας, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν και
σκληρές εκφράσεις.

«Όποιος λέει ότι θα διαρρήξουμε τη σχέ-
ση μας με στρώματα τα οποία παραδοσια-
κά εκπροσωπούμε και είναι κοντά μας,
όπως είναι οι επαγγελματίες, λογαριάζει
λάθος», είπε με νόημα προς τούτο ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
(Παραπολιτικά 90,1), απηχώντας εν πολ-
λοίς και την κυβερνητική γραμμή ότι... η
μεγάλη εικόνα θα είναι πολύ διαφορετική
το επόμενο διάστημα.

Σύγκρουση με
συνδικαλιστές
για το συμφέρον
της κοινωνίας

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Σ
ας είχα γράψει σε ουδέτερο χρόνο ότι
τα παζάρια για τα εξοπλιστικά δεν γί-
νονται πλέον με brokers, αλλά δια-

κρατικά και απευθείας χωρίς μεσάζοντες. Εξ
ου και η πρόσφατη επίσκεψη του ναυάρχου
Τόμας Ρόουντεν, ο οποίος ήρθε προ ημέρων
στην Αθήνα ως απεσταλμένος της Ουάσιγ-
κτον. Ο Ρόουντεν δεν είναι τυχαίος. Είναι αν-
τιπρόεδρος της Lockheed Martin και είχε
βρεθεί στην Ελλάδα το 1981, ενώ απέπλευσε
με σκάφος από τη βάση της Σούδας «ξεκι-
νώντας», όπως είπε χαρακτηριστικά, τις πε-
ριπέτειές του στη Μεσόγειο. «Είχα», υπο-
γράμμισε ο κ. Ρόουντεν, «την ευκαιρία να δι-
οικήσω πλοία του αμερικανικού στόλου στην
Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και τη Μαύ-
ρη Θάλασσα». «Είχα, επίσης, το προνόμιο να
είμαι επικεφαλής στα πλοία που χρησιμο-
ποίησαν οι ΗΠΑ για την εκκένωση του Λιβά-
νου», συνέχισε και προσέθεσε: «Στείλαμε
πλοία από τη Σούδα σε συνεργασία με την
ελληνική κυβέρνηση». Κρατήστε το όνομά
του, θα μας χρειαστεί. Κρατήστε, επίσης, το
ενδεχόμενο να παραταθεί η θητεία του Αμε-
ρικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ μέχρι να ολο-
κληρωθούν οι συμφωνίες με τις φρεγάτες
και τα ναυπηγεία. 

Κόκκινο πανί 
ο Εξαδάκτυλος
Στην κυβέρνηση είναι έξαλλοι με τη στάση
που κρατά στο θέμα των ιδιωτών γιατρών ο
πρόεδρος του ΠΙΣ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.
Μίλησα με κάποιους υπουργούς της κυβέρ-
νησης, οι οποίοι έσταζαν φαρμάκι. «Δεν
έχει το δικαίωμα να “παραγοντίζει” και να
βάζει υπεράνω όλων την ενδεχόμενη πολι-
τική του καριέρα. Ο κ. Εξαδάκτυλος λησμονά
ότι πρωτίστως είναι γιατρός και δευτε-
ρευόντως συνδικαλιστής ή υποψήφιος για
τις εθνικές εκλογές», μου έλεγαν οι ψυ-
χραιμότεροι… Τα άλλα δεν γράφονται, είναι
πολύ βαριά. Μετά την κατακραυγή και την
ανακοίνωση της επίταξης των ιδιωτών για-
τρών, ο πρόεδρος του ΠΙΣ άλλαξε αίφνης
στρατηγική και καλεί με δήλωσή του όλους
τους γιατρούς να συνδράμουν με όποιον τρό-
πο μπορούν στην προσπάθεια του ΕΣΥ. «Και
πού ήταν έναν μήνα αυτός ο κύριος;», μου
έλεγε άλλος κορυφαίος υπουργός: «Όλο το
διάστημα το έπαιζε συνδικαλιστής και τώρα
θυμήθηκε ότι είναι γιατρός;».

Οι «πρώτοι» του Twitter
Σας το είχα πει ότι το Twitter ούτε ανεβάζει
ούτε κατεβάζει κυβερνήσεις. Παρ’ όλα αυτά,
τα κόμματα έχουν μπει στη διαδικασία να με-
τρούν τις δυνάμεις τους με βάση την αποδο-
χή που έχουν οι βουλευτές τους στα social
media. Η ανάλυση στα προφίλ των βουλευ-
τών της Ν.Δ. στην Α’ Αθηνών φέρνει πρώτο
τον Βασίλη Κικίλια με τους περισσότερους
ακολούθους (67.000). Δεύτερος έρχεται ο
Κωνσταντίνος Μπογδάνος (50.000) και τρί-
τος ο Θάνος Πλεύρης (40.000). Πάντως, αξί-
ζει να σημειώσουμε ότι ο άνθρωπος με τα
περισσότερα tweets είναι ο Μπογδάνος. Ο
άνθρωπος σε τρεις μήνες έχει κάνει 715
tweets. Ούτε βιβλίο να έγραφε, δηλαδή…

Φορτσάρει ο Χατζηδάκης

Ο Χατζηδάκης βάζει και τους ιδιώτες στο
παιχνίδι απονομής συντάξεων. «Σκοπός μας
είναι ο ιδιωτικός τομέας να συνδράμει με τις
δυνάμεις και τις ιδέες του στη συνολική προ-
σπάθεια για την επιτάχυνση της καταβολής
των συντάξεων. Οι δε συνταξιούχοι δεν νοι-
άζονται καθόλου αν η σύνταξή τους θα βγει
έπειτα από συνδρομή του ιδιωτικού τομέα ή
όχι. Τους ενδιαφέρει απλώς να την πάρουν»,
τονίζει ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζη-
δάκης και, όπως ανακοίνωσε, πιστοποιημέ-
νοι ιδιώτες, δικηγόροι και λογιστές μπαί-
νουν στη μάχη για την ταχύτερη έκδοση των
συντάξεων, νέων και εκκρεμών. Είναι απο-
φασισμένος να κάνει τα πάντα για να δώσει
ένα τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία.

Το «λιβάνισμα» στον Αλέξη 
Μαθαίνω ότι ορισμένοι νταλαβεριτζήδες
της διαπλοκής από τα παλιά είναι διατεθει-
μένοι να «αναστήσουν» ακόμα και τον
Αλέξη Τσίπρα, υπό τον φόβο να μείνουν
στην απέξω από τα 32 δισ. που θα φέρει το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι οι
ίδιοι παράγοντες που μονοπωλούσαν επί
ΣΥΡΙΖΑ όλες τις δημόσιες συμβάσεις.
Αφού είδαν ότι το κανάκεμα στον Κυριάκο
δεν πιάνει, το έστριψαν το νόμισμα και τώ-
ρα στηρίζουν 100-0 τον Αλέξη με το απα-
ραίτητο λιβάνισμα.

Ο Ανδρέας Ξανθός 
στηρίζει επίταξη 
Μέχρι και ο τομεάρχης
Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και
πρώην υφυπουργός
στήριξε την επιλογή Κι-
κίλια για επίταξη των
ιδιωτών γιατρών. Προ-
φανώς η δήλωση του
Ανδρέα Ξανθού δεν θα
αρέσει στην Κουμουνδούρου, αλλά ο άν-
θρωπος είναι σοβαρός και το έχει αποδείξει
και κατά το παρελθόν. Αφού έκανε την απα-
ραίτητη κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν
προετοίμασε εδώ και έναν χρόνο κατάλλη-
λα το ΕΣΥ με στοχευμένες μόνιμες προσλή-
ψεις γιατρών, είπε στο τέλος ότι «η επίταξη
των ιδιωτών γιατρών είναι μονόδρομος».
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Οι περιπέτειες
του Αμερικανού
ναυάρχου 
στη Μεσόγειο 

Σφάζονται οι πρεσβείες για τη δουλειά με τις
νέες ταυτότητες. Υπάρχει έντονη κινητικότητα
από την αμερικανική, τη γαλλική και τη γερμα-
νική πλευρά. Κάτι ανάλογο με τις φρεγάτες…
Σκίζονται να μας βοηθήσουν σε επίπεδο τεχνο-
γνωσίας. Βέβαια, από την κυβέρνηση διατεί-
νονται ότι τη δουλειά θα την πάρει όποιος δώ-
σει την πιο φθηνή προσφορά. Πάντως, το τίμημα
είναι 500 «ζεστά» εκατομμυριάκια.



Ο Κυριάκος με τις δυνάμεις της προόδου
Τους τρέλανε όλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη συνέντευξή του στο «Βήμα». Στην ερώτηση-παγίδα του δημοσιο-
γράφου ότι ηγείται της συντηρητικής παράταξης, ο πρωθυπουργός απάντησε το εξής: «Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν
ότι τη διαχωριστική γραμμή που υπαγόρευαν οι παλιές θεωρίες η ζωή την έχει αντικαταστήσει με διακρίσεις που
επιβάλλουν οι σύγχρονες συνθήκες. Από το δίπολο Αριστερά - Δεξιά εγώ προτιμώ το ζεύγος πρόοδος - καθήλωση».
Είπε και κάτι ακόμα: «Προοδευτικός τον 21ο αιώνα είναι όποιος βλέπει μπροστά, διδάσκεται από την εμπειρία, δεν
τον φοβίζει η αμφιβολία. Προοδευτικός είναι όποιος συντηρεί αυτά που πρέπει να συντηρηθούν και αλλάζει όσα
πρέπει να αλλάξουν. Αυτό δεν θα το καταλάβουν ποτέ οι αντίπαλοί μας».

Στην Κουμουνδούρου άρχισαν πάλι
τις συζητήσεις περί ΣΥΡΙΖΑ TV.
Αφού απέτυχε ο Αλέκος να βρει κε-
φάλαια και επιχειρηματίες, τώρα το
βάρος έχει πέσει στον Δημήτρη Τζα-
νακόπουλο. Μόνο που μετά το φιά-
σκο της υπόθεσης Καλογρίτσα, κα-
νείς στην Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται
να επενδύσει σε ένα τέτοιο εγχείρη-
μα. Επίσης, κανείς σοβαρός δημο-
σιογράφος δεν ενδιαφέρεται να
συνδεθεί τόσο στενά με το καθε-
στώς ΣΥΡΙΖΑ. Για την ακρίβεια, κα-
νείς δεν ενδιαφέρεται να δουλέψει
τσάμπα για το κόμμα, ούτε καν τα
γνωστά μαντρόσκυλα της… πρώτης
φοράς Αριστερά.

Ποιος θα προεδρεύσει
της Προανακριτικής; 

Έφτασε στα αυτιά μου ότι η Ν.Δ. προορίζει
για πρόεδρο της Προανακριτικής για τον Νί-
κο Παππά έναν σοβαρό άνθρωπο χαμηλών
τόνων, ο οποίος, όμως, γνωρίζει αρκετά καλά
την οικογένεια των Μητσοτάκηδων. Ο λόγος
για τον βουλευτή Έβρου Σταύρο Κελέτση.
Είναι γέννημα-θρέμμα νεοδημοκράτης και,
μάλιστα, έχει υπηρετήσει στο πολιτικό γρα-
φείο του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσο-
τάκη, όταν ο «ψηλός» ήταν πρωθυπουργός. 
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Μήνυμα στην Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου έστει-
λε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν: 

«Αγαπητή κυρία Πρόεδρε,
Με χαρά απευθύνω στον ελληνικό

λαό τα συγχαρητήριά μου για την ιστορι-
κή επέτειο των διακοσίων χρόνων από
τον αγώνα του για ανεξαρτησία.

Οι Έλληνες αγωνιστές του 1821 εμ-
πνέονταν από τα ιδανικά και τη δράση
της Αμερικανικής Επανάστασης, ακρι-
βώς όπως οι Αμερικανοί επαναστάτες
και οι Πατέρες του Έθνους μας είχαν
εμπνευστεί από το παράδειγμα της αθη-
ναϊκής δημοκρατίας. Και για περισσότε-
ρα από 200 χρόνια οι Έλληνες και οι
Αμερικανοί συμπορεύτηκαν, σεβόμενοι
και υπερασπιζόμενοι τις αρχές της δη-
μοκρατίας που έδωσαν πνοή στις επα-
ναστάσεις μας. Συμμετέχω από κοινού
με τον ελληνικό λαό και τα εκατομμύρια
υπερήφανων Ελληνοαμερικανών στον
εορτασμό αυτής την χαρμόσυνης επε-
τείου.

Η Ελλάδα είναι ένας ΝΑΤΟϊκός σύμ-
μαχος καίριας σημασίας και στενός φί-
λος των ΗΠΑ, παρέχοντας σταθερότητα
και συμβάλλοντας ενεργά στην ειρήνη
και την ευημερία στις περιοχές της Ανα-
τολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασ-
σας και των Δυτικών Βαλκανίων. Στη
διάρκεια της καριέρας μου είχα το προ-
νόμιο να συνεργαστώ στενά με πολλούς
Έλληνες πρωθυπουργούς και να συνο-
μιλήσω διά μακρών με τον Παναγιώτατο
Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Ως πρόεδρος προσβλέπω στη συνέχιση
της ένδοξης παράδοσης περαιτέρω ενί-
σχυσης της συνεργασίας μεταξύ των
δύο χωρών και εκ νέου επιβεβαίωσης
της κοινής μας δέσμευσης στη Διατλαν-
τική Συμμαχία και στο σύνολο των κοι-
νών αξιών που μας ενώνουν.

Ειλικρινώς δικός σας,
Τζόζεφ Ρ.  Μπάιντεν Τζούνιορ».

M
ε άρθρο τους στα «Νέα», ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού
Γρηγόρης Δημητριάδης (φωτό), ο γενικός γραμματέας Επικοινωνίας
και επικεφαλής της Ομάδας Foresight Γιάννης Μαστρογεωργίου και ο

ερευνητής ΕΚΚΕ Χαράλαμπος Τσέκερης αποκάλυψαν τη «σύσταση μιας τεχνο-
κρατικής Ομάδας Στρατηγικής Προοπτικής Διερεύνησης - Foresight (υπό τον
πρωθυπουργό), με στόχο όχι τις προβλέψεις, αλλά «την αλλαγή της νοοτροπίας
συλλογισμού και διαμόρφωσης του μέλλοντος». «Πρόκειται για μια κουλτούρα
συνδυασμένων ολιστικών πολιτικών, μελλοντο-εστιασμένη και ευαίσθητη στον
“σχεδιασμό σεναρίων” μέσα από την “ανίχνευση του ορίζοντα” (συλλογή συμ-
βάντων και τάσεων) και την ανάγνωση των “ασθενών σημάτων”, δηλαδή των
πρώτων, δειλών ενδείξεων που ενέχουν δυναμική για τη λιγότερο ή περισσότε-
ρο μακροπρόθεσμη και δομική μεταβολή των πραγμάτων». Με τίτλο «Το μέλλον
ως τρόπος σκέψης» οι τρεις υπογράφοντες εξαίρουν τον κυβερνητικό ορθολο-
γισμό, επισημαίνουν τις αναγκαίες μεταβάσεις (ιδίως την πράσινη και ψηφιακή
μετάβαση) και ευαγγελίζονται «μετα-υλιστικές» αξίες (όπως ο σεβασμός στο
περιβάλλον και η κοινωνική αλληλεγγύη) απέναντι στον διαβρωτικό λαϊκισμό.

Το... Πρόσωπο

Νέα ισχυρή ομάδα 
ενάντια στον λαΪκισμό

LOCK

Αλλαγές στην Επιτροπή Λοιμωξιολόγων
Σκέψεις για αλλαγή στη σύνθεση της περίφημης Επιτροπής Λοιμωξιολόγων

υπάρχουν. Στην κυβέρνηση επικρατεί προβληματισμός για αρκετά μέλη της επι-
τροπής, τα οποία συνεχώς εκφράζουν δημοσίως αντιρρήσεις, αλλά δηλώνουν
και… κουρασμένα. Μαθαίνω, λοιπόν, ότι ως προς το θέμα της επιτροπής των ειδι-
κών στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχουν εισηγήσεις για αλλαγές, καθώς και για την έν-
ταξη σε αυτήν και άλλων ειδικοτήτων που συνδέονται με την παρατεταμένη εφαρ-
μογή περιοριστικών μέτρων και τις επιπτώσεις στον γενικό πληθυσμό. Εκτός και αν
κάποιοι προλάβουν και παραιτηθούν από μόνοι τους.

Μήνυμα
Μπάιντεν
για το 1821
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E
να από τα χαρακτηριστικά της κλιματικής
αλλαγής είναι η συχνότερη εμφάνιση επι-
κίνδυνων ακραίων καιρικών φαινομένων,

με αποτέλεσμα να αστοχούν οι δημόσιες υποδο-
μές της χώρας, που σχεδιάστηκαν παλαιότερα,
με διαφορετικά μετεωρολογικά στατιστικά στοι-
χεία και δεδομένα.

Η «Μήδεια» ανέδειξε δύο πράγματα:
1. Την ανάγκη καθορισμού, με σαφήνεια, των

αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα (δήμων, περιφερειών, Πυ-
ροσβεστικής, υπηρεσιών Ύδρευσης, Πολιτικής
Προστασίας, υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών κ.λπ.), ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος κά-
νει τι, πού  και  πότε.

2. Την ανάγκη υπογειοποίησης του εναέριου
δικτύου μεταφοράς ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ.

Έχω αναδείξει με πολλούς τρόπους την υπο-
γειοποίηση ως τη μόνη λύση με την οποία απο-
μακρύνεται τελείως ο κίνδυνος να επηρεαστούν
τα δίκτυα μεταφοράς ρεύματος από πάσης φύσε-
ως καιρικά φαινόμενα, κεραυνούς, θυελλώδεις
ανέμους, χιονοπτώσεις, πτώσεις κλαδιών και
δέντρων, απελευθερώνοντας συγχρόνως τα, ού-
τως ή άλλως μικρά, ελληνικά πεζοδρόμια από
τους στύλους της ΔΕΗ, περιορίζοντας τις επικίν-
δυνες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες των ενα-
έριων καλωδίων στο αστικό περιβάλλον και βελ-
τιώνοντας την αισθητική των πόλεων, απαλλάσ-
σοντάς τες από την ασχήμια των αιωρούμενων
καλωδίων ειδικά στις τουριστικές περιοχές.

Είναι πολύ ευχάριστο ότι το υπουργείο Ενέρ-
γειας ανακοίνωσε μεγάλο πρόγραμμα υπογει-
οποιήσεων, αφού τα τελευταία χρόνια ο ΔΕΔΔΗΕ

έπαψε να επενδύει σε τέτοιου είδους προγράμ-
ματα.

Τέλος, εκτός από ξεκάθαρες αρμοδιότητες,
σαφή και δοκιμασμένα σχέδια συνεργασίας με-
ταξύ των φορέων, εκτός από την υπογειοποίηση
του δικτύου, η Πολιτεία και τα υπουργεία με τους

φορείς τους πρέπει να ξεκινήσουν ένα μεγάλο
πρόγραμμα αναθεώρησης των προδιαγραφών
και της διαστασιολόγησης των δημόσιων έργων
της χώρας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πλέον τα νέα
δεδομένα προσβολής αυτών των υποδομών από
τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

του
Γιώργου 
Κοτρωνιά

Βουλευτής 
Φθιώτιδας,
πρώην 
δήμαρχος 
Λαμιέων

Το δίδαγμα της «Μήδειας»

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Ηκυριακάτικη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσο-
τάκη χρειάστηκε πέντε πυκνογραμμένες σελί-

δες εφημερίδας, προκειμένου να μιλήσει ακροθι-
γώς για τα σοβαρά θέματα αυτού του τόπου. Και αυτό
γιατί η μισή, περίπου, αναλώθηκε στα της πανδη-
μίας. Λογικό, από τη μια, αφού αυτή είναι που έχει
φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή μας έναν ολόκληρο
χρόνο - και είναι ακόμα εδώ. Το άλλο μεγάλο «αγκά-
θι», δηλαδή η στάση της Τουρκίας, επειδή το τελευ-
ταίο διάστημα έχει αμβλυνθεί, δεν χρειάστηκε ανα-
λυτικές εξηγήσεις από τον πρωθυπουργό. 

Αυτό που κυρίως μας έκανε να συνειδητοποι-
ήσουμε η συνέντευξη είναι ότι ο Μητσοτάκης
ακόμα δεν έχει αξιωθεί να κυβερνήσει σε συνθή-
κες στοιχειώδους κανονικότητας, δηλαδή να ανα-
πτύξει την πολιτική του ατζέντα χωρίς αυτή να αλ-
λοιώνεται καθοριστικά από τη συγκυρία. Σκεφτεί-
τε μόνο το εξής απλό: Η κυβέρνηση πανηγυρίζει
γιατί η ύφεση του 2020 ήταν… μόνο 8,2%. Και δι-
καίως, αν δούμε τις υφέσεις των άλλων ευρωπαϊ-

κών κρατών. Ήταν ποτέ δυνατό να συμβεί αυτό σε
συνθήκες στοιχειώδους κανονικότητας; Ποτέ! 

Οι κυβερνητικοί, βέβαια, μας λένε ότι ακόμα και
εν μέσω πανδημίας γίνονται σημαντικές μεταρ-
ρυθμίσεις. Ματαιοπονούν! Ο πολίτης δεν ενδια-
φέρεται ούτε έχει χρόνο να ασχοληθεί με το τι λέ-
νε τα διάφορα νομοσχέδια. Γι’ αυτό, άλλωστε, η
Δημοκρατία μας δεν είναι άμεση, αλλά αντιπρο-
σωπευτική. Ο πολίτης ενδιαφέρεται αν η γενική
κυβερνητική πολιτική: 1) ωφελεί την τσέπη του και
2) εξυψώνει το πατριωτικό του αίσθημα (όχι απα-
ραίτητα με αυτήν τη σειρά). Τα άλλα δεν τον νοι-
άζουν. Και η πανδημία έως τώρα δεν του έχει επι-
τρέψει να συνειδητοποιήσει καμία ριζική αλλαγή
στη ζωή του (εξαίρεση αποτελεί η πραγματική
επανάσταση που συντελέστηκε και ακόμα συντε-
λείται στον ψηφιακό τομέα). 

Ας μη γελιόμαστε: Ο Μητσοτάκης ακόμα δεν
έχει αρχίσει να αλλάζει την εικόνα της χώρας μας.
Αυτό θέλει, αλλά η συγκυρία δεν του το έχει επι-

τρέψει. Οι Έλληνες, ύστερα από δέκα χρόνια
σκληρής δοκιμασίας (θα έλεγα ταπείνωσης) τόσο
στο αίσθημα της αξίας που έχει η χώρα μας διε-
θνώς όσο και στην τσέπη μας, ακόμα -σήμερα-
βρισκόμαστε με τη μεγάλη «πέτρα» του κορονοϊ-
ού πάνω στο στήθος μας να μη μας αφήνει να ανα-
σάνουμε. 

Πολιτικά η συνέντευξη Μητσοτάκη υπενθύμισε
ότι, αν όλα πάνε καλά με τους εμβολιασμούς και
μετά το καλοκαίρι πάρουμε πίσω τις ζωές μας, τό-
τε θα αρχίσει να μετράει το «κοντέρ» της πολιτι-
κής της σημερινής κυβέρνησης. Και αν οι εκλογές
γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ο Μητσοτάκης
και οι υπουργοί του θα κριθούν για το πόσο άλλα-
ξαν την Ελλάδα μετά την πανδημία σε συνθήκες
στοιχειώδους κανονικότητας. Γιατί έως τώρα οι
μόνες εξετάσεις που έδωσαν στη συνείδηση του
πολίτη είναι στη διαχείριση της πανδημίας και
στην πολιτική απέναντι στην πειρατική Τουρκία.
Σε αυτά πήγε καλά, αλλά τα σημαντικά έπονται... 

Αναζητώντας την κανονικότητα
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Και αυτήν την Τρίτη, 11 Tips Πολιτικής Επικοινω-
νίας, που ζωντανεύουν κάθε λόγο, εμπνέουν όμορφα
συναισθήματα, βοηθάνε τον αυθόρμητο αυτοσχεδια-
σμό διαλόγου και διεγείρουν θετικές σκέψεις. 
1. Η αναφορά σε πολλά βιογραφικά υποψηφίων

και εν ενεργεία πολιτικών «κατάγεται από δη-
μοκρατική οικογένεια» είναι πέρα για πέρα
ανόητη και υστερόβουλη. Η οικογενειακή πο-
λιτική παράδοση του καθενός δεν είναι εργα-
στήριο τυρόπιτας, για να κληρονομείται η μυ-
στική συνταγή παρασκευής της από πατέρα σε
γιο. Νισάφι!

2. Στη ζωή, όπως και στην πολιτική, η ετερογονία
των σκοπών, δηλαδή άλλα επιδιώκεις και άλλα
σου έρχονται, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Εί-
ναι το πιο σύνηθες! Άλλωστε, το πεπρωμένο
φυγείν αδύνατον.

3. Ένας πολιτικός, όταν απειλεί ότι θα αποσκιρ-
τήσει από τις τάξεις του κόμματός του, το κάνει
περισσότερο για να θυμίσει την ύπαρξή του.
Πολλές φορές το αποτέλεσμα είναι ώδινεν

όρος και έτεκεν μυν («κοιλοπονούσε το βουνό
και γέννησε ποντίκι»)! Φέρνει τόσα προβλήμα-
τα όσο μια τρικυμία… από φύσημα στο φλιτζα-
νάκι του καφέ. Κακό πράγμα η πολιτική αφά-
νεια!

4. Σε όλο τον κόσμο χρειάζεται μια νέα φουρνιά
πολιτικών, που θα επιδιώξει να πάρει την
εξουσία όχι για να οικειοποιηθεί τα οφέλη της,
αλλά για να τα μοιράσει δίκαια σε όλους τους
πολίτες. Προς το παρόν, η κρίση αντιπροσώ-
πευσης μαστίζει την πολιτική, παγκόσμια.

5. Είναι μύθος ότι οι εκλογές κερδίζονται από το
Κέντρο. Σπείρε αμφιβολίες, βρες θαρραλέο
διαφορετικό αφήγημα και θέρισε εκλογικές
νίκες, απνευστί!

6. Το πρόβλημα των πολιτικών «γενίτσαρων» εί-
ναι πως βγαίνουν πιο μπροστά απ’ ό,τι θέλει ο
αρχηγός, για να τονίσουν την παρουσία τους.
Δίνουν εξετάσεις κομματικής πιστότητας στη
νέα «εκκλησία» που ασπάστηκαν.

7. Η πολιτική ταυτότητα μιας εφημερίδας αποτυ-

πώνεται στην πρώτη της σελίδα. Αυτή κάνει
όλη τη δουλειά. Άλλωστε, είναι ο «αφρός» των
περιεχομένων της.

8. Σε κάθε λεκτική αστοχία, αμετροέπεια, η ευ-
θύνη μετακυλίεται στη γνωστή «ρύμη του λό-
γου», από τους πολιτικούς μας. Η «παρερμη-
νεία των λεγομένων» είναι για πολύ πιο σοβα-
ρά ατοπήματα.

9. Οι πολιτικοί ενδιαφέρονται για την υγεία των
πολιτών για πολλούς και διαφόρους λόγους.
Ένας από τους πολλούς είναι το πού θα βρουν
άλλον λαό να τον φορολογούν και αυτός να
τους ψηφίζει!

10. Τα fake news γεννήθηκαν μαζί με τα νέα μέσα
της σύγχρονης τεχνολογίας. Το ένα έφερε το
άλλο και τα δύο μαζί «έκρυψαν» την αλήθεια!

11. Η μεγαλύτερη παγίδα των κομμάτων εξουσίας
είναι να ασχολούνται αποκλειστικά με τον αν-
τίπαλό τους, αντί να αναζητούν δημιουργικούς
τρόπους για να ενισχύσουν την επιρροή τους
στους πολίτες.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Y
στερα από 12 μήνες ασφυκτικής πίεσης
της πανδημίας στην οικονομία, περάσα-
με πλέον στο στάδιο πίεσης από την οι-

κονομία στην πανδημία. Η κυβέρνηση εξετάζει
διαρκώς ενδιάμεσες λύσεις σε ένα μεταβαλλό-
μενο περιβάλλον, για να ισορροπήσει την κοι-
νωνική και οικονομική κόπωση που εύλογα
έχει προκληθεί. Η στρατηγική εξόδου μπορεί
να έχει σχεδιαστεί, αλλά οι επιδημιολογικοί
δείκτες δεν αφήνουν προς το παρόν πολλά πε-
ριθώρια στα μέτρα αποσυμπίεσης να ενεργο-
ποιηθούν πλήρως. Το αισιόδοξο της κατάστα-
σης, πέραν του εμβολίου, είναι ότι πια βρισκό-
μαστε στην αρχή του τέλους του τρίτου κύματος
της πανδημίας αλλά και πολύ κοντά στη στα-
διακή άρση του lockdown.

Η περίοδος των επόμενων 40 μερών θα κα-
θορίσει και την επόμενη μέρα της πανδημίας,
γι’ αυτό στελέχη της κυβέρνησης και ειδικοί
επιστήμονες έχουν επιδοθεί στο χρονοδιά-
γραμμα ώστε, εκτός από το λιανεμπόριο, να
επαναλειτουργήσει η εστίαση πριν από το Πά-
σχα και στα μέσα Μαΐου να ανοίξει ο τουρισμός
με τη χρήση του ψηφιακού «πιστοποιητικού
εμβολιασμού». 

Παράλληλα, αυξήθηκαν τα μέτρα στήριξης
του ΕΣΥ, καθώς ενάμιση μήνα μετά την καραν-
τίνα που επιβλήθηκε στην Αττική ο ΕΟΔΥ κατα-
γράφει καθημερινά αύξηση των κρουσμάτων,

ενώ εκτιμά πως θα φτάσουν στην κορύφωσή
τους στο τέλος Μαρτίου. Οι προβλέψεις, μάλι-
στα, εκφράζουν την ανησυχία ότι το επιδημιο-
λογικό φορτίο του Μαρτίου θα μεταφερθεί τον
Απρίλιο για να εκτονωθεί τον Μάιο, ενώ οι με-
ταλλάξεις στη μεταδοτικότητα του ιού δημι-
ουργούν δεύτερες σκέψεις στον χρόνο και
στον τρόπο επαναλειτουργίας της λιανικής και
της εστίασης.

Στις προτάσεις της επιτροπής ειδικών και αρ-
μόδιων φορέων, η κυβέρνηση καλείται να πά-
ρει τις τελικές αποφάσεις, έχοντας την επίγνω-
ση ότι κάθε απόφαση συνοδεύεται από υψηλό
ρίσκο, δεδομένης της παρούσας κρίσιμης κα-
τάστασης. Η επιτυχία ή η αποτυχία της άρσης
των περιοριστικών μέτρων εξαρτάται από το
εάν το άνοιγμα της αγοράς θα συνοδευτεί ή όχι
από μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και
των νοσηλευόμενων στις ΜΕΘ, που ήδη βρί-
σκονται στα όριά τους.

Κατά γενική ομολογία, τα εμπορικά καταστή-
ματα δεν είναι εστίες διασποράς του κορονοϊ-
ού, αλλά, για να περιοριστεί ακόμα περισσότε-
ρο ο κίνδυνος στους εργασιακούς χώρους, κρί-
νεται αναγκαίο να διεξάγεται μεγάλος αριθμός
rapid tests σε εβδομαδιαία βάση και να τη-
ρούνται, χωρίς εκπτώσεις, όλα τα μέτρα προ-
στασίας. 

Το άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτή-

των ενδέχεται μάλιστα να περιορίσει σε μεγάλο
βαθμό τις άσκοπες μετακινήσεις, τις συναθροί-
σεις αλλά και τον συνωστισμό σε υπαίθριους
κοινόχρηστους χώρους, αφού χιλιάδες πολι-
τών θα επιστρέψουν στην εργασία τους, ενώ οι
καταναλωτές θα συνδυάζουν την καθημερινή
μετακίνηση για «φυσική άσκηση» με τις αγο-
ρές τους. 

Μετά, λοιπόν, το «πράσινο φως» για την επα-
ναλειτουργία των κομμωτηρίων και των κέν-
τρων αισθητικής καθώς και τη διεύρυνση της
κυκλοφορίας όλες τις μέρες μέχρι τις 9 το βρά-
δυ, σειρά έχει το άνοιγμα του λιανεμπορίου στα
τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου με αυστη-
ρά μέτρα λειτουργίας. 

Πάντα υπάρχουν «υπέρ» και «κατά» σε μια
δύσκολη απόφαση, αλλά το βέβαιο είναι πως η
απόφαση για άνοιγμα της αγοράς θα λειτουρ-
γήσει ως «έξοδος διαφυγής» για την οικονομία
και ως «βαλβίδα εκτόνωσης» για την κοινωνία.
Στη μάχη της πανδημίας και της οικονομίας
μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί το συντο-
μότερο το όπλο του «shopping therapy», με την
προϋπόθεση πως θα υπάρξουν αυτοέλεγχος,
αυτοπροστασία και αλληλοσεβασμός στην
εφαρμογή του.

Το στοίχημα είναι μεγάλο και πρέπει να κερ-
δηθεί προς όφελος της ψυχικής υγείας μας και
της οικονομικής ζωής όλων.

του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ

Εναλλαγή πίεσης από την οικονομία στην πανδημία
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«Ν
αι μεν αλλά» λέει η
αντιπολίτευση στην
απόφαση της κυβέρ-
νησης για την επίταξη

των γιατρών, καθώς ουσιαστικά υποστη-
ρίζει ότι δεν αρκεί, αλλά χρειάζεται και
επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. 

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής του στο νοσοκομείο «Ερυ-
θρός Σταυρός» επικρότησε εμμέσως
πλην σαφώς την απόφαση, ωστόσο από
την άλλη ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει
σχέδιο. «Ανακοίνωσε στο και πέντε την
επίταξη ιδιωτικών γιατρών η κυβέρνηση
και πάλι, όμως, χωρίς σχέδιο. Χωρίς
σχέδιο για το αν υπάρχουν αυτές οι ειδι-
κότητες, πού και πώς θα καλύψουν
πραγματικές ανάγκες. Το μεγάλο ερώ-
τημα είναι αν αυτοί οι 200 γιατροί, τους
οποίους προσπαθούν τώρα να επιτά-
ξουν, δεν μπορούσαν όλο αυτό το διά-
στημα -ένας χρόνος έχει περάσει- να
τους προσλάβουν, να γίνουν προσλή-
ψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες, πα-
ρά μονάχα τρέχουν τώρα χωρίς σχέδιο
για να επιτάξουν 200 γιατρούς», είπε ο

επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, ξεκαθαρίζοντας, πάντως, ότι
προφανώς και όλοι θα πρέπει να συν-
δράμουν, διότι, όταν βρισκόμαστε σε μια
κατάσταση πολέμου, όλοι πρέπει να δεί-
ξουν αλληλεγγύη και να προτάξουν τον
όρκο του Ιπποκράτη.

Την ίδια ώρα, το Κίνημα Αλλαγής επι-
σήμανε ότι δεν αρκεί η επίταξη των για-
τρών, αλλά απαιτείται επίταξη και των
ιδιωτικών κλινικών. «Κάλλιο αργά παρά
ποτέ! Επιτέλους, η κυβέρνηση προχώ-

ρησε στην επίταξη υπηρεσιών ιδιωτών
γιατρών για την κάλυψη των νέων Covid
κλινικών στα νοσοκομεία, όπως είχαμε
προτείνει», αναφέρει, τονίζοντας εντού-
τοις ότι δεν αρκεί, καθώς «επιβάλλεται
να προχωρήσει και στην επίταξη των
ιδιωτικών κλινικών -και ιδιαίτερα των
μεγάλων, που έχουν πλήρεις δομές-
ώστε να ανασάνει το ΕΣΥ».

Από την πλευρά του, το ΚΚΕ κάνει λό-
γο για εξαπάτηση των ασθενών και των
υγειονομικών, καθώς δεν επιστρα-
τεύονται και οι ιδιωτικές κλινικές. «Την
ίδια στιγμή που οι δημόσιες μονάδες
υγείας αδυνατούν να αντεπεξέλθουν
στις τεράστιες ανάγκες των ασθενών, η
κυβέρνηση παρέχει ασυλία στους επι-
χειρηματικούς ομίλους

της υγείας, ώστε να συνεχίσουν να κερ-
δοσκοπούν εν μέσω πανδημίας και από
πάνω τούς επιδοτεί για όσους ασθενείς
θελήσουν να νοσηλεύσουν», αναφέρει
χαρακτηριστικά ο Περισσός. Τέλος, το
ΜέΡΑ25 σχολιάζει ότι η απόφαση του κ.
Κικίλια να επιστρατεύσει ορισμένους
μόνο ιδιώτες γιατρούς ήρθε πολύ αργά
και είναι πολύ «λίγη». «Ακόμα και τώρα
η κυβέρνηση επέλεξε τον “εύκολο” δρό-
μο αντί της επίταξης των ιδιωτικών κλι-
νικών, μη τυχόν και θιγούν τα συμφέ-
ροντα των φίλων της των κλινικαρχών»,
προσθέτει χαρακτηριστικά.

Πώς αντέδρασε 
η αντιπολίτευση 
στους σχεδιασμούς 
της κυβέρνησης 

Επιμένουν στις επιτάξεις κλινικών
alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

Με κολικό του νεφρού η Φώφη
Στον «Ευαγγελισμό» εισήχθη χθες η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ.,
Φώφη Γεννηματά. H πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ., σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, έχει κολικό νεφρού και για προληπτικούς λόγους θα
παραμείνει στο νοσοκομείο για 24 ώρες.
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stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Οι πολίτες θα παρακολουθήσουν την παρέλαση από
την τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ με παρουσιαστές

τον Νίκο Αλιάγα και την αρχισμηνία Σοφία Κορμά

Παρέλαση με... τεστ κορονοϊού!

Ε
ορταστικό διάκοσμο θα φέρουν τα μηχανοκί-
νητα τμήματα που θα συμμετέχουν στη μεγα-
λειώδη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας,
για να τιμήσουν την επέτειο των 200 ετών από

την Επανάσταση. Ένα Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφο-
ράς Προσωπικού Μ-113 και ένα άρμα μάχης Leopard 2
Hel έχουν «ντυθεί» με τη γαλανόλευκη και τον επίσημο
«λογότυπο» που χρησιμοποιείται στις εκδηλώσεις για
την επέτειο των 200 ετών, ενώ, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ανάλογο διάκοσμο θα φέρουν και άλλα μηχανοκί-
νητα αλλά και ιπτάμενα μέσα που θα κάνουν την εμφά-
νισή τους την 25η Μαρτίου. Στόχος της κυβέρνησης αλ-
λά και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων είναι μέσω
των λαμπρών εορτασμών για την ιστορική επέτειο να
σταλεί ένα μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας και ανάτα-
σης για το παρελθόν αλλά και το μέλλον της χώρας.
Όπως έχει αποκαλύψει η «Political», την παρέλαση θα
ανοίξει η Φάλαγγα Ιστορικών Τμημάτων με τα λάβαρα
και τις σημαίες της Επανάστασης και θα ακολουθήσουν
οι «Ιερολοχίτες», πεζοπόρα τμήματα των Ενόπλων Δυ-
νάμεων που θα ντυθούν με παραδοσιακές ενδυμασίες
από τις περιοχές που απελευθερώθηκαν με χρονολο-
γική σειρά αλλά και έφιππο τμήμα με πολεμικές στολές
από το 1821 μέχρι και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην
παρέλαση θα συμμετέχουν και αντιπροσωπείες με τις
σημαίες της Αϊτής, χώρα η οποία πρώτη αναγνώρισε
την Ελληνική Επανάσταση, της Γαλλίας, του Ηνωμένου
Βασιλείου και της Ρωσίας, οι οποίες και αποτελούν τις
τιμώμενες χώρες. 

Στον Αττικό και όχι μόνο, όπως λένε οι πληροφορίες
μας, ουρανό θα πετάξουν τα μαχητικά της Πολεμικής
Αεροπορίας και τα ιπτάμενα μέσα του Στρατού Ξηράς
και του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ για να τιμήσουν την
ιστορική αυτή επέτειο γαλλικά αεροσκάφη Rafale και
αμερικανικά F-16 θα περάσουν πάνω από την πλατεία
Συντάγματος. Στους υψηλούς προσκεκλημένους συγ-
καταλέγονται ο πρίγκιπας Κάρολος και η σύζυγός του
Καμίλα, ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν, η
Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί και ο Πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-
δης.  Το έναυσμα για την έναρξη των εορταστικών εκ-
δηλώσεων θα δοθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου με τα εγ-
καίνια και την ξενάγηση στην Εθνική Πινακοθήκη. Την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου, τους ξένους ηγέτες και τους υψηλούς προσκε-
κλημένους θα υποδεχτεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο οποίος θα συνοδεύεται από τη σύζυγό
του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη. Το βράδυ της
Τετάρτης είναι προγραμματισμένο το επίσημο δείπνο
στο Προεδρικό Μέγαρο. 
Την Πέμπτη, ανήμερα την επέτειο, θα πραγματοποι-
ηθούν η δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών και στη συ-
νέχεια η στρατιωτική παρέλαση. Λόγω των μέτρων για
τον περιορισμό της πανδημίας δεν θα επιτρέπεται η πα-
ρουσία κόσμου, ενώ οι πολίτες θα παρακολουθήσουν
την παρέλαση από την τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ με
παρουσιαστές τον Νίκο Αλιάγα και την αρχισμηνία Σο-
φία Κορμά.  Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι συμμε-

τέχοντες θα υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού πριν από
την παρέλαση, θα φορούν μάσκες και θα τηρούν απο-
στάσεις ασφαλείας, ενώ μειωμένος θα είναι και ο αριθ-
μός των τμημάτων που θα παρελάσουν. Περιορισμένη
θα είναι και η παρουσία επισήμων, ενώ για τους δημο-
σιογράφους έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος στο
Ζάππειο και έπειτα από κλήρωση μικρός αριθμός εκ-
προσώπων του Τύπου θα βρεθεί κοντά στην εξέδρα των
επισήμων, εκεί όπου θα στηθούν τα τηλεοπτικά συνερ-
γεία της ΕΡΤ. 

Επίσκεψη με υψηλό συμβολισμό
Το αμερικανικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «USS
Dwight D. Eisenhower» θα επισκεφτεί σήμερα ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος
από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπου-
λο και τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ και Στόλου. Το «Αϊ-
ζενχάουερ» «έδεσε» στη Σούδα το Σάββατο και θα πα-
ραμείνει εκεί για λίγα εικοσιτετράωρα, προτού συνεχί-
σει την πορεία του για το Σουέζ. Η ελληνική αντιπρο-
σωπεία θα ξεναγηθεί στο αεροπλανοφόρο, η παρουσία
του οποίου στην Κρήτη -για δεύτερη φορά τούς τελευ-
ταίους δώδεκα μήνες- και η συνεκπαίδευση με μονά-
δες επιφανείας και υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτι-
κού αλλά και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας
ανακλούν το υψηλό επίπεδο στρατιωτικής συνεργα-
σίας Αθήνας - Ουάσιγκτον ως αποτέλεσμα της ενισχυ-
μένης αμυντικής συμφωνίας που έχουν υπογράψει οι
δύο χώρες.
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Ι
κανοποίηση από τη μεγάλη εικόνα αλλά
και σημαντικές ελλείψεις εντοπίζει η
Αθήνα στην Έκθεση του ύπατου εκπρο-
σώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοσέπ

Μπορέλ σχετικά με τις ευρωτουρκικές σχέ-
σεις, η οποία συζητήθηκε στο Συμβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., παρουσία
του Νίκου Δένδια, και θα αποτελέσει το κεί-
μενο πάνω στο οποίο θα λάβουν τις αποφά-
σεις τους οι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα πραγμα-
τοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την προσε-
χή Πέμπτη.

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, το οποίο
συνεδρίασε χθες στις Βρυξέλλες, ο Νίκος
Δένδιας χαρακτήρισε θετική την έκθεση,
διότι «προσλαμβάνει σωστά την Τουρκία ως
πρόβλημα που αφορά στο σύνολο της Ευ-
ρώπης και υπογραμμίζει, επίσης, τα προ-
βλήματα που η τουρκική συμπεριφορά δη-
μιουργεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση». Ο
υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε παράλλη-
λα τον προβληματισμό της Αθήνας και ενη-
μέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του
ότι στο κείμενο δεν γίνεται λόγος για τη
διαρκή απειλή πολέμου (casus belli), τις
τουρκικές παραβατικές ενέργειες στα Βα-
ρώσια αλλά και τις ευθείες παραβιάσεις του
Διεθνούς Δικαίου για τη Θάλασσα. 

Φαίνεται, ωστόσο, ότι υιοθετείται η διττή
στάση που προκρίνει και η ελληνική διπλω-
ματία, δηλαδή, από τη μια πλευρά, τα μέτρα
που περιλαμβάνει η θετική ατζέντα και, από
την άλλη, η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων

σε βάρος της Τουρκίας, αν διολισθήσει και
πάλι στην παραβατική της συμπεριφορά
εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Τα μέτρα που προβλέπονται αφορούν
στην επιβολή κυρώσεων που έχουν ήδη
συμφωνηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Δεκεμβρίου, ενώ πλέον υπάρχει πρόβλεψη
για διεύρυνσή τους και σε νομικά πρόσωπα.
Εξετάζεται ακόμα η εφαρμογή νέων περιο-
ρισμών στην οικονομική συνεργασία Ευρω-
παϊκής Ένωσης - Τουρκίας με περιορισμό
των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων και άλλων χρηματοπι-
στωτικών ιδρυμάτων. Ένα ακόμα οικονομι-
κό «όπλο» στη φαρέτρα των Ευρωπαίων εί-
ναι η απαγόρευση τουριστικών υπηρεσιών
αλλά και η εξαγωγή τεχνολογιών και αγα-
θών στον τομέα της ενέργειας, καθώς και η
έκδοση αρνητικών ταξιδιωτικών οδηγιών
για την Τουρκία. 

Η έκθεση, πάντως, περιλαμβάνει και αρ-
κετούς από τους προβληματισμούς που έχει
εκφράσει η Αθήνα σχετικά με τις επιθετικές
τουρκικές ενέργειες τον τελευταίο ενάμιση
χρόνο. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις έχουν
«προοδευτικά επιδεινωθεί κυρίως λόγω
των τουρκικών ενεργειών στην Ανατολική
Μεσόγειο, της άμεσης αμφισβήτησης των

δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη και της οξείας αύξησης των προκλητι-
κών ενεργειών κατά της Ελλάδας», επιση-
μαίνεται, μεταξύ άλλων, στην Έκθεση του
Ζοσέπ Μπορέλ. 

Αναφορικά με τα γεγονότα στον Έβρο,
υπογραμμίζεται η «παράβαση της Κοινής
Δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας του 2016», καθώς
η Άγκυρα «ενθάρρυνε ενεργά μετανάστες
και πρόσφυγες να εισέλθουν διά της βίας
στην Ε.Ε. Αυτό προκάλεσε βίαιες καταστά-
σεις στα ελληνικά χερσαία και θαλάσσια σύ-
νορα». Στην έκθεση επισημαίνεται και η πα-
ρουσία του «Ορούτς Ρέις» κοντά στο Καστε-
λόριζο, που «οδήγησε σε κλιμάκωση των
εντάσεων στα όρια μιας πιθανής σύρραξης
μεταξύ των δύο ΝΑΤΟϊκών συμμάχων».
Αναφορά γίνεται και στο τουρκολιβυκό μνη-
μόνιο, το οποίο, σύμφωνα με τον Ζοσέπ
Μπορέλ, «αγνόησε τα δικαιώματα των ελλη-
νικών νησιών», καθώς και στις καθημερινές
σχεδόν παραβιάσεις του εθνικού εναέριου
χώρου και στις υπερπτήσεις των τουρκικών
μαχητικών πάνω από κατοικημένα ελληνικά
νησιά. 

Εκτός από τα Ελληνοτουρκικά, όπου οι
υπουργοί χαιρέτισαν την αποκλιμάκωση
που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στο
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, το Συμ-
βούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης
απασχόλησε ιδιαίτερα η απόσυρση της
Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντι-
νούπολης. Ο Γερμανός ΥΠ.ΕΞ. Χάικο Μάας

χαρακτήρισε «λάθος σημάδια» την απαγό-
ρευση του φιλοκουρδικού κόμματος HDP
και την απόφαση της Τουρκίας να αποσυρ-
θεί από τη συνθήκη κατά της βίας σε βάρος
των γυναικών, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στην Άγκυρα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα
εικοσιτετράωρα πριν από τη Σύνοδο Κορυ-
φής, όπου η Τουρκία θέλει να συζητήσει μό-
νο τη θετική ατζέντα με την Ευρώπη. 

Τηλεφωνική επικοινωνία, εν όψει της Συ-
νόδου Κορυφής, είχε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης με τον Εμανουέλ Μακρόν. Οι δύο ηγέτες
συζήτησαν για την Έκθεση Μπορέλ, την κα-
τάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις εξε-
λίξεις στη Λιβύη αλλά και τις ιστορικές συμ-
μαχικές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και
τη Γαλλία.

Προβληματισμός της Αθήνας
επειδή στο κείμενο δεν γίνεται
λόγος για τη διαρκή απειλή
πολέμου, τις τουρκικές
παραβατικές ενέργειες 
στα Βαρώσια και τις ευθείες
παραβιάσεις του Διεθνούς 
Δικαίου για τη Θάλασσα 

«Ακτινογραφία» στην  Έκθεση Μπορέλ
stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στη Βουλή η ταπισερί 
«Σχολή των Αθηνών» 
Τη Βουλή κοσμεί πλέον η περίφημη ταπισερί «Σχολή των Αθη-
νών», η οποία αποτελεί ένα μακροχρόνιο δάνειο των Γάλλων
στη Βουλή των Ελλήνων για τον εορτασμό των 200 ετών από την
Ελληνική Επανάσταση. Το έργο βρίσκεται στο ισόγειο της Βου-
λής, δίπλα στην αίθουσα της Ολομέλειας, όπου και θα παραμεί-
νει για αρκετό διάστημα. Η «Σχολή των Αθηνών» δημιουργήθη-
κε μεταξύ των ετών 1510 και 1511, όταν ο διάσημος καλλιτέχνης
Ραφαήλ προσελήφθη για να διακοσμήσει με τοιχογραφίες τις
μετέπειτα γνωστές ως «Αίθουσες του Ραφαήλ» στο Αποστολικό
Παλάτι του Βατικανού. Θεωρείται, μάλιστα, η τέλεια ενσάρκωση
του κλασικού πνεύματος της Ύστερης Αναγέννησης.
Η συγκεκριμένη, που έχει φτάσει στην Αθήνα, έχει πλάτος 9 μ.
και ύψος 4 μ. Το έργο περιλαμβάνει ρωμαϊκά στοιχεία, αλλά συ-
νάμα έχει έναν γενικό, ημικυκλικό καθορισμό, έχοντας τον
Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη στο κέντρο, με όλα τα άλλα να περι-
φέρονται γύρω από αυτούς.
Επίσης, απεικονίζονται ο Επίκουρος, ο Σωκράτης ή ο Διογένης.



Αιχμηρός
Αν πάθουμε ζη-

μιά στην Κύπρο,
θα πάθουμε ζημιά
σε Θράκη και Αι-
γαίο, προειδοποιεί
ο Νίκος Κοτζιάς. Ο
πρώην υπουργός
Εξωτερικών και
πρόεδρος του
Πράττω είπε: «Δεν
είναι σωστό, πρώ-
τον, διότι το Κυπριακό είναι ο Ελληνισμός και, δεύτερον, διότι αν
πάθουμε ζημιά στην Κύπρο, θα πάθουμε ζημιά και στη Θράκη
και στο Αιγαίο και σε άλλα μέρη». Πυκνώνει τις εμφανίσεις του ο
κ. Κοτζιάς.

ΕΕκτός χρόνου
Αυτό που λένε όλοι στο ΚΙΝ.ΑΛ.
σχετικά με την ανακοίνωση της
υποψηφιότητας του Ανδρέα Λο-
βέρδου για την ηγεσία του κόμμα-
τος δηλώνει και ο γραμματέας του
κόμματος Μανώλης Χριστοδουλά-
κης. «Όταν η κοινωνία αγωνιά υπό
την απειλή της πανδημίας, όταν η
πραγματική οικονομία ψάχνει λύ-
σεις, ευρισκόμενη στα όρια της κα-
τάρρευσης, η συζήτηση για τις
εσωκομματικές μας διεργασίες
έρχεται δεύτερη», είπε μιλώντας
στην εφημερίδα «Παρασκήνιο».
Και έχει απόλυτο δίκιο.

Προπαγάνδα
Πληθαίνουν τα τουρκικά δημοσιεύματα που

αναφέρονται στο θέμα των ελληνικών νησιών

και του εξοπλισμού τους υπό καθεστώς απο-

στρατιωτικοποίησης, που γίνεται λόγος για τα

νησιά και τις νησίδες όπου η Τουρκία ισχυρί-

ζεται ότι το καθεστώς τους δεν είναι καθορι-

σμένο. Όλα αυτά λένε -ψευδώς- ότι βρίσκον-

ται στο τραπέζι των διερευνητικών διαπραγ-

ματεύσεων με την Ελλάδα. Και η προπαγάνδα

καλά κρατεί.

Θέση Βαληνάκη
Ο Ιωάννης Βαληνάκης, καθηγητής πανεπιστημίου

στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων και πρώην βου-

λευτής και υφυπουργός Εξωτερικών επί Κώστα Κα-

ραμανλή, σχολίασε τα των διερευνητικών επαφών

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. «Στέλνουμε μήνυμα

στους συμμάχους μας ότι δεν είμαστε έτοιμοι να

υπερασπιστούμε τις συμφωνίες μας. Στη Σύνοδο του

Δεκεμβρίου κάναμε πίσω από τις αποφάσεις του

Οκτωβρίου», ανέφερε ο κ. Βαληνάκης και κάποιοι...

δαγκώθηκαν.

Και νέα ένταση Τουρκίας - ΗΠΑ

Η
Τουρκία καταδίκασε σθεναρά την απόφαση
των Αρχών στις ΗΠΑ να αφήσουν ελεύθερο
προσεχώς τον δολοφόνο του προξένου της

στο Λος Άντζελες χάρη σε ένα μέτρο αποφυλάκισης
υπό όρους. «Καταδικάζουμε σθεναρά την απόφαση
αυτή που τραυματίζει σε βάθος τη συνείδηση του
τουρκικού έθνους», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο
Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Ο Χαμπίκ Σασου-
νιάν, 58 ετών σήμερα, είχε καταδικαστεί το 1984,

επειδή στις 28 Ιανουαρίου 1982 άνοιξε πυρ εναντίον
του Τούρκου διπλωμάτη Κεμάλ Αρικάν, την ώρα που
ήταν σταματημένος με το αυτοκίνητό του σε φανάρι.
Ο Σασουνιάν, Αρμένιος μετανάστης που ζούσε στα
προάστια του Λος Άντζελες, είχε καταδικαστεί αρχι-
κά σε ισόβια χωρίς δυνατότητα απελευθέρωσης υπό
όρους, όμως το Ομοσπονδιακό Εφετείο ακύρωσε την
πρωτόδικη απόφαση. Από ένταση σε ένταση ΗΠΑ και
Τουρκία.
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Α μεσα ήταν τα ανακλαστικά των γερμανικών θε-

σμών για ένα νέο σκάνδαλο σχετικά με την

πανδημία. Πρωταγωνιστές ήταν δύο βουλευτές του

CSU, οι οποίοι εισέπραξαν προμήθεια εκατοντάδων

χιλιάδων ευρώ έκαστος, προκειμένου να «συστή-

σουν» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση συγκεκριμέ-

νους κατασκευαστές μασκών.

Η «σύσταση» του ενός, ειδικότερα, είχε ως αποτέ-

λεσμα μια μεγάλη παραγγελία για την εταιρεία της

προτίμησής του, την οποία ο βουλευτής φέρεται να

χρέωσε στη συνέχεια 600.000 ευρώ για τον ρόλο του

ως μεσάζοντα. Η δικαστική έρευνα σε βάρος των

δύο βουλευτών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όλα αυτά, σημειωτέον, συνέβησαν στην αρχή της

πανδημίας, όταν οι μάσκες ήταν δυσεύρετες και οι

τιμές τους υψηλότερες. Το σκάνδαλο αγγίζει τον

στενό πυρήνα της καγκελαρίου σε μια κρίσιμη στιγ-

μή. Η Γερμανία μπαίνει σε μια παρατεταμένη εκλο-

γική περίοδο, με τους πολίτες να ψηφίζουν στα νοτι-

οανατολικά κρατίδια της χώρας, στη Βάδη - Βυρτεμ-

βέργη και στη Ρηνανία. 

Είναι πολλές οι φορές που σκάνδαλα συγκλόνισαν

την πολιτική ζωή της Γερμανίας. Το 2015 αποκαλύ-

φθηκε ότι η Deutsche Bank είχε ξεπλύνει με τη βοή-

θεια αγοροπωλησίας μετοχών σε ρούβλια περίπου

10 δισ. δολάρια. Επειδή οι συναλλαγές έγιναν σε

αμερικανικό νόμισμα, παρενέβησαν οι αμερικανι-

κές εποπτικές Αρχές, επιβάλλοντας πρόστιμο 600

εκατ. δολαρίων. 

Το 2013 η Κομισιόν επέβαλε σε έξι διεθνείς τράπε-

ζες συνολικά πρόστιμα 1,7 δισ. ευρώ για χειραγώγη-

ση των επιτοκίων. Το μεγαλύτερο πρόστιμο, ύψους

725 εκατ. ευρώ, επιβλήθηκε στην Deutsche Bank.

H Deutsche Bank διαδραμάτισε κορυφαίο ρόλο και

στο μεγαλύτερο μέχρι τότε σκάνδαλο ξεπλύματος

μαύρου χρήματος. Υπήρξε ο κύριος εταίρος της

Danske Bank, η οποία μέσω υποκαταστημάτων στην

Εσθονία ξέπλυνε από το 2007 μέχρι το 2015 περίπου

200 δισ. ευρώ. Το τελευταίο διάστημα η Deutsche

Bank επένδυσε περίπου 1 δισ. ευρώ στη βελτίωση

των εσωτερικών ελέγχων και αύξησε το ανθρώπινο

δυναμικό της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Όση κριτική, πάντως, και να κάνει κανείς στα φαινό-

μενα διαφθοράς, πρέπει παράλληλα να επισημάνει

ότι η Γερμανία έχει το θάρρος να παρεμβαίνει και να

διορθώνει. Και αυτό είναι απολύτως θετικό.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Περί γερμανικών
σκανδάλων 

anetnews24@gmail.com 



Τ
ην περασμένη Παρασκευή έληξε η
προθεσμία 48 ωρών που είχε δώ-
σει ο υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας σε ιδιώτες ιατρούς, προ-

κειμένου να συμμετάσχουν στη μάχη του
Εθνικού Συστήματος Υγείας με την πανδη-
μία. Χθες το πρωί, ο κ. Κικίλιας εξέδωσε
ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποίησε
πως προχωρά σε επιστράτευση ιδιωτών ια-
τρών, την ώρα που τα νοσοκομεία στο Λεκα-
νοπέδιο δέχονται ασφυκτική πίεση. 

«Το υπουργείο Υγείας απηύθυνε επί
εβδομάδες πρόσκληση-έκκληση προς τους
ιδιώτες ιατρούς, για την ενίσχυση των νοσο-
κομείων του ΕΣΥ στο τρίτο σφοδρό κύμα της
πανδημίας Covid-19. Δυστυχώς, πολύ μι-
κρός αριθμός ιδιωτών ιατρών προσήλθε.
Τους ευχαριστούμε. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν
τις έκτακτες συνθήκες και την επιτακτική
ανάγκη περίθαλψης των συνανθρώπων μας,
το υπουργείο Υγείας προβαίνει σε επίταξη
προσωπικών υπηρεσιών ιατρών των ειδικο-
τήτων Παθολόγων, Πνευμονολόγων και Γε-
νικών Ιατρών στην Αττική», ανέφερε στη δή-
λωσή του ο κ. Κικίλιας.

Έτσι, από χθες το πρωί βρίσκεται σε εξέλι-
ξη η διαδικασία παράδοσης των φύλλων
επίταξης προσωπικών υπηρεσιών των ιδιω-
τών γιατρών, στην οποία προχώρησε το
υπουργείο στην Αττική και ανέλαβε να διεκ-
περαιώσει η Αστυνομία. Τα φύλλα επίταξης
παραδόθηκαν στη ΓΑΔΑ, απ’ όπου διαβιβά-
στηκαν στις κατά τόπους αστυνομικές διευ-
θύνσεις και τα τμήματα και άρχισε ήδη η πα-
ράδοση. Τα φύλλα πορείας θα αποσταλούν
σε 206 συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ για-
τρούς κάτω των 60 ετών -παθολόγους,
πνευμονολόγους και γενικούς ιατρούς-
στην Αττική, οι οποίοι επιστρατεύονται για
έναν μήνα. Ειδικότερα, θα επιστρατευτούν
78 στον τομέα Αθηνών, 36 στον Πειραιά, 30
στη Νοτιοανατολική Αττική, 36 στη Βορειοα-

νατολική Αττική και 26 στη Δυτική Αττική.
Μάλιστα, το υπουργείο Υγείας έδωσε στη

δημοσιότητα non paper, στο οποίο απαντά
σε 16 ερωτήσεις που αφορούν στην επιστρά-
τευση των γιατρών. Μεταξύ άλλων, αναφέ-
ρεται στα κίνητρα που έχουν δοθεί στους
ιδιώτες ιατρούς, προκειμένου να συμμετέ-
χουν στην προσπάθεια ενάντια στον κορο-
νοϊό, καθώς στο δικαίωμα αμοιβής που θα
έχουν και το οποίο θα καθοριστεί νομοθετι-
κά. 

Επίσης, το υπουργείο Υγείας σημειώνει
πως οι ιδιώτες ιατροί που θα επιστρατευτούν
θα έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τα
ιδιωτικά τους ιατρεία, πέραν του ωραρίου

της υπηρεσίας τους στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. 
Με αφορμή την επιστράτευση των ιατρών,

ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλ-
λόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, δήλωσε:
«Τις δύσκολες αυτές ώρες που διανύει η
χώρα μας λόγω της πανδημίας, πρέπει όλοι
μας να πράξουμε το καθήκον μας χωρίς
δεύτερη σκέψη και να συνδράμουμε με
όποιον τρόπο μπορούμε στην αντιμετώπιση
της υγειονομικής κρίσης».

«Προτεραιότητα όλων μας τις επόμενες
μέρες είναι να σώσουμε τις ζωές των ασθε-
νών από Covid-19, που νοσηλεύονται σε
ΜΕΘ και απλές κλίνες, χωρίς ταυτόχρονα να
υποβαθμίσουμε την ποιότητα των υπηρε-

σιών υγείας στο υπόλοιπο σύστημα, δημό-
σιο και ιδιωτικό», ανέφερε από την πλευρά
του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών, Γιώργος Πατούλης. 

Θα επιστρατευτούν 
78 στον τομέα Αθηνών, 
36 στον Πειραιά, 
30 στη Νοτιοανατολική Αττική,
36 στη Βορειοανατολική Αττική 

και 26 στη Δυτική Αττική
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Τρομακτική είναι η κατάσταση το τελευ-
ταίο διάστημα στη Μαλεσίνα της Φθιώτι-
δας, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους συνο-
λικά 12 άνθρωποι, νικημένοι από τον κο-
ρονοϊό. Η Μαλεσίνα βρισκόταν σε κόκκινο
συναγερμό ήδη από τις 28 Φεβρουαρίου,
με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας
Νίκο Χαρδαλιά να έχει επιβάλει 24ωρο
περιορισμό της περιοχής, λόγω υψηλού
αριθμού κρουσμάτων. Στις 3 Μαρτίου, η
περιοχή θρήνησε τον πρώτο νεκρό από
κορονοϊό, έναν άνδρα 84 ετών. 

Σήμερα οι νεκροί έχουν φτάσει τους 12
και οι κάτοικοι της Μαλεσίνας ζουν σε κα-
τάσταση πανικού και φόβου. Σύμφωνα με
πληροφορίες, όλα άρχισαν από έναν γά-
μο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην πε-
ριοχή χωρίς να τηρηθούν τα μέτρα ασφα-
λείας.

Μέσα στην εκκλησία βρέθηκαν 30 άτο-
μα, ενώ συνολικά ο γάμος είχε 200 καλε-
σμένους. Ταυτόχρονα, οι ίδιες πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι οι κάτοικοι συνωστί-
ζονταν το τελευταίο διάστημα στα καφε-

νεία, προκειμένου να παρακολουθήσουν
ποδοσφαιρικούς αγώνες. Η μακάβρια λί-
στα με τους νεκρούς μεγαλώνει διαρκώς.
Χθες, έφυγαν από τη ζωή μια 66χρονη και
ένας 85χρονος. Σύμφωνα με το tvstar.gr, η
άτυχη γυναίκα είχε μεταφερθεί στο Αχιλ-
λοπούλειο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου
νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θε-
ραπείας. Ο 85χρονος έχασε τη μάχη με τη
ζωή στο Νοσοκομείο της Λαμίας. 

Στο Νοσοκομείο του Βόλου νοσηλεύον-
ται τρεις ακόμη κάτοικοι της Μαλεσίνας.

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των νεκρών στη Μαλεσίνα 

Φύλλα πορείας σε 206 ιδιώτες γιατρούς 



Μειώθηκαν 
οι γεννήσεις
μέσα στην 
καραντίνα

Το μεγάλο πλήγμα που έχουν υποστεί
οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ανα-
παραγωγική ηλικία, τόσο ψυχολογικά
όσο και οικονομικά, εξαιτίας του κορο-
νοϊού που εδώ και έναν χρόνο έχει αλλά-
ξει την καθημερινότητα όλων μας, δεί-
χνουν τα στοιχεία που έφερε στο φως το
υπουργείο Εσωτερικών και τα οποία δεί-
χνουν ότι, εν μέσω πανδημίας, έχουν μει-
ωθεί στη χώρα μας οι γεννήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, ο υποχρεωτικός
εγκλεισμός στο σπίτι λόγω της πανδη-
μίας του κορονοϊού δεν οδήγησε σε αύ-
ξηση των γεννήσεων. Αντίθετα, σύμφω-
να με τα στοιχεία του υπουργείου Εσω-
τερικών που προήλθαν από τα ληξιαρ-
χεία της χώρας, οι γεννήσεις κατά τον
Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020,
δηλαδή εννέα μήνες και πλέον από την
έναρξη της πρώτης καραντίνας, μειώθη-
καν κατά 6,5%, σε σχέση με τους αντί-
στοιχους μήνες του 2019.

«Αυτό σημαίνει πως οι νέοι άνθρωποι
που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία
έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδη-
μία Covid-19 τόσο σε συναισθηματικό
όσο και οικονομικό επίπεδο, εξαιτίας του
παρατεταμένου εγκλεισμού και, κατ’ επέ-
κταση, της αδυναμίας για οποιοδήποτε
οικογενειακό προγραμματισμό», εξηγεί ο
γενικός γραμματέας Εσωτερικών και Ορ-
γάνωσης Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο
οποίος έδωσε στη δημοσιότητα τα σχετι-
κά στοιχεία.

Η καθοδική τάση συνεχίστηκε και τον
φετινό Ιανουάριο, καθώς είχαμε 7.049
νέες γεννήσεις, έναντι 7.778 τον αντίστοι-
χο μήνα του 2020. Λιγότερο αρνητική
ήταν η εικόνα τον Φεβρουάριο: οι γεννή-
σεις το 2020 ανέρχονταν στις 6.658, έναν-
τι του 2021 που έφτασαν τις 6.553.

Σ
ε κατάσταση «πολέμου» βρί-
σκονται τα νοσοκομεία της Αττι-
κής, τα οποία ασφυκτιούν λόγω
του τεράστιου αριθμού εισαγω-

γών σε καθημερινή βάση. Την ίδια στιγμή,
ο αριθμός των κλινών ΜΕΘ βρίσκεται σε
οριακή κατάσταση. Υπό αυτές τις συνθή-
κες, πληροφορίες αναφέρουν πως η κυ-
βέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να βάλει
«φρένο» στο άνοιγμα της οικονομίας από
την ερχόμενη Δευτέρα, όπως αρχικά είχε
σχεδιαστεί. 

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα κορονοϊού που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.707. Οι
νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 είναι
69. Ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι διαρκώς μεγα-
λώνει και χθες έφτασε στους 682. Οι εισα-
γωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσο-
κομεία της επικράτειας είναι 394. Το Λε-
κανοπέδιο εξακολουθεί να «φλέγεται».
Συγκεκριμένα, καταγράφει 801 από τα συ-
νολικά 1.707 κρούσματα.

Ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών καταγρά-
φει 212 μολύνεις, τις περισσότερες από
οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας.
Ακολουθεί ο Πειραιάς με 131 μολύνσεις,
ενώ τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων κατα-
γράφει και ο Δυτικός Τομέας Αθηνών με
120. Συνολικά, 93 μολύνσεις εντοπίστη-
καν στην Ανατολική Αττική και δύο λιγότε-
ρες στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Ακόμα, 71
και 70 κρούσματα καταγράφουν Δυτική
Αττική και Νότιος Τομέας Αθηνών, αντί-
στοιχα.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο

Θεμιστοκλέους, χθες πραγματοποιήθη-
καν περισσότεροι από 29.000 εμβολια-
σμοί, ενώ πλέον έχουμε ξεπεράσει συνο-
λικά το 1.464.000 εμβολιασμούς. Σήμερα
αναμένεται να ξεπεραστεί το 1 εκατ. των
πολιτών που θα έχουν εμβολιαστεί με την
πρώτη δόση.

Χθες, ξεκίνησε ο εμβολιασμός των με-
ταμοσχευμένων στα νοσοκομεία, που
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί αρχές
Μαρτίου. Επίσης, στις 31 Μαρτίου θα
ενεργοποιηθεί η εφαρμογή όπου θα μπο-
ρούν οι πολίτες να καταθέσουν αίτηση για
ένταξη στην ομάδα Α νοσημάτων υψηλού
κινδύνου. Στις 26 Μαρτίου θα ανοίξει η
πλατφόρμα για τα άτομα ηλικίας 70-74
ετών και αρχές Απριλίου θα ακολουθήσει
το άνοιγμα της πλατφόρμας για να μπο-
ρούν να κλείσουν ραντεβού τα άτομα ηλι-
κίας 65-69 ετών.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα παραλα-
βής των εμβολίων, ο κ. Θεμιστοκλέους
δήλωσε ότι το επόμενο τρίμηνο η Pfizer
θα παραδώσει 1.100.000 δόσεις, η Astra-
Zeneca 450.000, η Moderna 100.000 και η
Johnson & Johnson 1,2 εκατ. δόσεις. Επί-
σης, ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ότι
αρχές Απριλίου θα προστεθούν 272 εμβο-
λιαστικά κέντρα.

Άνοιξαν, ύστερα από καιρό, τις
πύλες τους οι υπαίθριοι αρχαι-
ολογικοί χώροι σε όλη τη χώρα, με
το κανονικό, μη διευρυμένο ωρά-
ριο λειτουργίας. Πολλοί συμπολί-
τες μας βρήκαν αφορμή για να κά-
νουν μια βόλτα με λίγους φίλους ή
συγγενείς ανάμεσα στα αρχαι-
ολογικά μνημεία. Αρκετοί ήταν οι
Αθηναίοι που επισκέφθηκαν την
Ακρόπολη, τους Στύλους του
Ολυμπίου Διός αλλά και τη Ρωμαϊ-
κή Αγορά. Υπενθυμίζεται πως η
μετάβαση στους αρχαιολογικούς
χώρους γίνεται με αποστολή «6»
στο 13033. Ωστόσο, δεν επιτρέπε-
ται η χρήση οχήματος αλλά μόνο η
μετακίνηση σε αυτούς με τα πόδια
ή με ποδήλατο. Επίσης, χθες άνοι-
ξαν τα κομμωτήρια και τα κέντρα
περιποίησης άκρων καθώς και τα
πάρκα. Έτσι, πολλοί ήταν χθες οι
πολίτες που έσπευσαν να περι-
ποιηθούν τον εαυτό τους αλλά και
να κάνουν μια βόλτα παρέα με
αγαπημένα τους πρόσωπα. Η με-
τακίνηση σε πάρκα πραγματοποι-
είται με SMS «6» στο 13033, αλλά
δεν επιτρέπεται η χρήση οχήμα-
τος για τη μετάβαση των πολιτών
εκεί. Αντίθετα, επιτρέπεται η δια-
δημοτική μετακίνηση με αυτοκί-
νητο ή με μηχανή για επίσκεψη
στα κομμωτήρια, με αποστολή του
αριθμού «6» στο 13033.

Άνοιξαν 
αρχαιολογικοί 
χώροι και 
κομμωτήρια 

«Σαρώνει» την 
Αττική το 3ο κύμα
της πανδημίας 
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Σήμερα αναμένεται 
να ξεπεραστεί το 1 εκατ. 
των πολιτών που θα 
έχουν εμβολιαστεί 
με την πρώτη δόση



Α
πό την πρώτη εβδομάδα του Απρι-
λίου θα μπορούν να πραγματοποι-
ούν οι πολίτες τα νέα self-tests, με
την κυβέρνηση να ρίχνει στη μάχη

κατά της πανδημίας ένα πολύ σημαντικό
όπλο, προκειμένου να ελέγχεται η διασπορά
του Covid-19 στην κοινότητα. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα καθιε-
ρώνει πρώτη -πανευρωπαϊκά- την εύκολη
διάθεση και την ευρύτατη χρήση αυτών των
τεστ για την εβδομαδιαία αυτοπαρακολού-
θηση των πολιτών, εύκολα και δωρεάν. Κάθε
πολίτης που επιθυμεί θα μπορεί να παρα-
λαμβάνει με τον ΑΜΚΑ του, από το φαρμα-
κείο της γειτονιάς του, ένα δωρεάν τεστ κάθε
εβδομάδα.

Μαζί με το self-test, οι πολίτες θα λαμβά-
νουν ένα φυλλάδιο με οδηγίες χρήσης, σχε-
τικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακο-
λουθήσουν, αναλόγως του αποτελέσματος.

1Είναι δύσκολο να κάνω το τεστ μόνος
μου;
Όχι! Μιλάμε για τεστ που πραγματοποι-

ούνται κατ’ οίκον χωρίς την υποστήριξη
επαγγελματιών Υγείας. Θα υπάρξουν βίντεο
και φυλλάδια με οδηγίες για τη διενέργεια
τεστ από τον κάθε πολίτη ατομικά.

2Είναι αξιόπιστο το τεστ;
Ναι. Τα οικιακά ατομικά τεστ έχουν υψηλό

βαθμό ευαισθησίας και εγκυρότητας που
προσεγγίζει το 95%-99%.

3Τι κάνω αν βρεθώ θετικός;
Ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ,

που προβλέπει δήλωση του θετικού κρού-
σματος (σε ειδική πλατφόρμα η οποία θα
ανακοινωθεί) και επανέλεγχο σε δομή Υγεί-
ας. Η θετική διάγνωση του οικιακού τεστ δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βεβαίωση για
άδεια από την εργασία χωρίς επανέλεγχο.

4Μπορώ να κάνω παραπάνω τεστ;
Κάθε πολίτης-κάτοχος ΑΜΚΑ δικαιούται

τέσσερα τεστ τον μήνα, τα οποία μπορεί να
προμηθεύεται από το φαρμακείο της γειτο-
νιάς του.

5Μπορώ να το κάνω στο φαρμακείο;
Τα συγκεκριμένα τεστ είναι εύκολα και

προορίζονται για κατ’ οίκον χρήση. Εφόσον,
ωστόσο, υπάρχουν πολίτες που επιθυμούν
να έχουν βοήθεια ή καθοδήγηση, αυτό μπο-
ρεί να γίνεται από τον/τη φαρμακοποιό, με
μια μικρή οικονομική επιβάρυνση για την
υπηρεσία που παρέχει. 

6Πληρώνω για το τεστ;

Όχι. Τα τεστ είναι δωρεάν. Παράλληλα με
τη δωρεάν διάθεση θα ανοίξει και η δυνατό-
τητα προμήθειας ατομικών τεστ μέσω των
φαρμακείων στις τιμές που θα προκύψουν
στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς.

7Πόσα τεστ δικαιούται μια οικογένεια;
Τέσσερα τεστ ανά άτομο. Οι γονείς ανηλί-

κων τέκνων θα μπορούν να προμηθεύονται
οι ίδιοι τα τεστ των παιδιών τους. Τα οικιακά
τεστ μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς
υποστήριξη επαγγελματία υγείας από τις
ηλικίες 14 ετών και άνω.

8Είναι διαφορετικά τα self-tests από τα
rapid tests;

Ναι, είναι πιο εύκολα στη χρήση. Συγκε-
κριμένα, είναι τεστ ρινικά και σιέλου και όχι
ρινοφαρυγγικά ή στοματοφαρυγγικά.

9Τι ωφελεί να κάνω το τεστ, αν δεν το δη-
λώσω κάπου;

Είναι πρακτικά αδύνατον να ελεγχθεί κεν-
τρικά η τακτική διενέργεια τεστ σε τόσο με-
γάλη κλίμακα. Ωστόσο, τα θετικά τεστ θα δη-
λώνονται με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, για
να υπάρχει καλύτερη επιδημιολογική επιτή-
ρηση και ιχνηλάτηση.

10Μπορώ να παραλάβω τεστ και για άλ-
λα μέλη της οικογένειάς μου;

Ναι, για τα συνδεδεμένα ανήλικα μέλη
από τους κηδεμόνες τους.

Χωρίς καμία επιβάρυνση
Εντελώς δωρεάν θα παρέχονται τα τέσσερα τεστ κορονοϊού ανά ασφαλισμένο κάθε μήνα, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση,
ενώ ταυτόχρονα χθες έγινε γνωστό ότι υπάρχουν συζητήσεις με τους φαρμακοποιούς για το ενδεχόμενο συμβολι-
κού αντίτιμου, εάν ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει το τεστ στο σπίτι και χρειαστεί βοήθεια στο φαρμακείο. Η κυβερνη-
τική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη τόνισε χθες πως τα τέσσερα τεστ τον μήνα που θα παρέχονται σε κάθε Έλληνα
πολίτη -με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του- θα είναι απολύτως δωρεάν και δεν θα υπάρχει κάποιο αντίτιμο. Πρόσθεσε
πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και θα ανακοινω-
θεί εάν θα υπάρξει κάποιο συμβολικό αντίτιμο για τους πολίτες οι οποίοι θέλουν κάποια βοήθεια στο φαρμακείο.
«Κάθε πολίτης θα μπορεί να προμηθεύεται δωρεάν από το φαρμακείο της γειτονιάς του ένα τεστ ανά εβδομάδα, πα-
ρέχοντας τον ΑΜΚΑ στον φαρμακοποιό. Κάθε πολίτης θα έχει έτσι τη δυνατότητα επιτήρησης της υγείας του και σύμ-
πραξης στην ανάσχεση της διασποράς του ιού», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αξίζει να σημειωθεί πως οι φαρμακοποιοί
αντιδρούν για την προμήθεια των δωρεάν self-tests μέσω των φαρμακείων τους, καθώς αυτό θα τους προσθέσει πα-
ραπάνω ώρες εργασίας και κινδύνους στη δουλειά τους.

10 ερωτήσεις και 
απαντήσεις σχετικά με
τα self-tests, τα οποία
θα μπορούν να 
παραλαμβάνουν 
οι πολίτες από 
τα φαρμακεία…
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Πλήρης οδηγός για το self-test 



«Σ
φραγισμένοι» θα είναι οι
δρόμοι προς την πλατεία
Συντάγματος, παρατηρη-
τές και ελεύθεροι σκο-

πευτές σε ταράτσες κτιρίων, ελικόπτε-
ρο και drones στον αέρα θα δίνουν συ-
νεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσε-
ων της ΓΑΔΑ, ενώ αστυνομικοί της
Ασφάλειας θα τοποθετηθούν σε καίρια
σημεία. 

Αυτό είναι το σχέδιο που έχουν εκ-
πονήσει το υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και η ΓΑΔΑ εν όψει των διήμε-
ρων εορτασμών για την επέτειο από τα
200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστα-
σης. Στους εορτασμούς θα δώσουν το
«παρών» ξένοι ηγέτες, όπως ο Πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νί-
κος Αναστασιάδης, ο πρωθυπουργός
της Ρωσίας Μιχαήλ Μισούστιν αλλά και
ο διάδοχος του βρετανικού Θρόνου,
πρίγκιπας Κάρολος, με τη σύζυγό του,
δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα. 

Ο σχεδιασμός προβλέπει το «σφρά-
γισμα» του Κέντρου της Αθήνας -ιδίως
την Πέμπτη 25η Μαρτίου, οπότε και θα
κορυφωθούν οι εκδηλώσεις με τη με-
γάλη στρατιωτική παρέλαση-, κάτι που

σημαίνει ότι θα κινητοποιηθεί το σύνο-
λο σχεδόν των αστυνομικών δυνάμεων
στην Αττική. 

Ο σχεδιασμός, ιδίως για την ημέρα
της παρέλασης, προβλέπει τη μέθοδο
των «ομόκεντρων κύκλων», με σημεία
ελέγχου όπου, ακόμη κι αν κάποιος κα-
ταφέρει με τον όποιο τρόπο να περάσει
το πρώτο, θα πέσει στο επόμενο και θα
μπλοκαριστεί. Το «δίχτυ» ασφαλείας,
πέραν του Συντάγματος, θα απλωθεί
και στα σημεία τα οποία θα επισκε-
φτούν οι ξένοι ηγέτες (π.χ., Προεδρικό
Μέγαρο), αλλά και στα ξενοδοχεία τα
οποία θα επιλέξουν για τη διαμονή
τους. Ήδη, κλιμάκια από την ασφάλειά
τους έχουν έρθει στη χώρα μας, προ-
κειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος
για την άφιξή τους, αλλά και να έλθουν
σε συνεννόηση με την ΕΛ.ΑΣ. και την
ΕΥΠ. 

Οι αστυνομικές δυνάμεις, που είναι
επιφορτισμένες με τα μέτρα έχουν κά-
νει ήδη χαρτογράφηση δρομολογίων
και εναλλακτικών, ούτως ώστε να απο-
φευχθούν τυχόν «περίεργες» συναντή-
σεις. Οι επιτελείς της Κατεχάκη δεν θέ-
λουν σε καμία περίπτωση κάποια ακτι-

βιστική ενέργεια να αμαυρώσει τις εκ-
δηλώσεις για την εθνική επέτειο, ενώ
το πληροφοριακό δίκτυο της Ασφάλει-
ας έχει πάρει φωτιά, παρακολουθών-
τας, μεταξύ άλλων, αναρτήσεις σε ιστο-
σελίδες του αντιεξουσιαστικού χώρου
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για
καλέσματα. Καλά ενημερωμένες πη-
γές αναφέρουν ότι σε καίρια σημεία
της Αθήνας θα υπάρχουν και βαν με
απενεργοποιητές σήματος κινητών τη-
λεφώνων (jammer). 

Τέλος, έντονη θα είναι η αστυνομική
παρουσία και γύρω από τις πρεσβείες
(σ.σ.: ΗΠΑ, Γαλλίας, Ρωσίας κ.ά.), με
συνεχείς εποχούμενες και πεζές περι-
πολίες, καθώς και με εντατικούς ελέγ-
χους.

«Φρούριο» θα είναι 
το κέντρο της Αθήνας, 
καθώς περισσότεροι από
5.000 αστυνομικοί θα 
βρίσκονται επί ποδός

«Αστακός» η Αθήνα για
την ιστορική παρέλαση 
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«Μαϊμού» αστυνομικός
συνελήφθη για βιασμούς 
Δεν έμεινε ούτε έναν μήνα εκτός φυλακής
38χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τρεις
επιθέσεις σε γυναίκες μέσα σε διάστημα μό-
λις πέντε ημερών, τις οποίες καταγγέλθηκε
ότι βίασε και λήστεψε. Συνελήφθη το από-
γευμα της Κυριακής, ύστερα από κινητοποί-
ηση των αστυνομικών της Δίωξης Οργανω-
μένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης. 
Ο 38χρονος είχε πρωταγωνιστήσει το 2010
σε υπόθεση δολοφονίας ενός ψυχιάτρου,
μαζί με την Κουβανή σύντροφο του θύματος,
με την οποία είχε από τότε σχέση. Καταδικά-
στηκε σε δεύτερο βαθμό σε κάθειρξη 15
χρόνων, αφού του αναγνωρίστηκε ελαφρυν-
τικό, και μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο
αποφυλακίστηκε με όρους, καθώς εξέτισε
τα 3/5 της ποινής του. 
Ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, μόλις
αποφυλακίστηκε, κατηγορήθηκε για τρεις
βιασμούς γυναικών, 21, 26 και 47 χρόνων, τις
οποίες ανάγκασε να μπουν στο αυτοκίνητό
του, παριστάνοντας τον αστυνομικό και προ-
σποιούμενος ότι θα τις οδηγήσει για έλεγχο
στο τμήμα. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, φέρε-
ται να ανάγκασε τη γυναίκα με απειλή όπλου
να τον οδηγήσει στο σπίτι της, όπου τη βίασε!
Σε όλες τις περιπτώσεις ο 38χρονος κατηγο-
ρείται ότι λήστεψε τις γυναίκες. 
Ο ίδιος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Θεσσα-
λονίκης. Ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος
του και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον
ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για
την Τετάρτη. Πληροφορίες από το περιβάλ-
λον του ανέφεραν ότι σε πρώτη φάση αρνεί-
ται τις κατηγορίες. 

Προσλήψεις σε ΑΕΙ 
για Ενισχυτική 
Στην πρόσληψη 2.000 ωρομισθίων με συνο-
λική αμοιβή 2.600 ευρώ, μέσω υποτροφιών,
για την Ενισχυτική Διδασκαλία στα ΑΕΙ, προ-
χωρά το υπουργείο Παιδείας. Κάθε υπότρο-
φος θα αναλάβει τη διεξαγωγή επικουρικού
διδακτικού έργου, συνολικής διάρκειας 320
ωρών, σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Ανάμε-
σα στα καθήκοντα κάθε υπότροφου είναι η
επικουρία των μελών ΔΕΠ, η διεξαγωγή
φροντιστηριακών μαθημάτων σε μικρές
ομάδες φοιτητών (έως 30 φοιτητές), η υπο-
στήριξη του εργαστηριακού, πρακτικού, κλι-
νικού μέρους ενός μαθήματος, η διόρθωση
εργασιών και η συμμετοχή στην επιτήρηση
των τελικών εξετάσεων. Η επιλογή των υπό-
τροφων θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από το ΕΛΚΕ. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν
τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά
στη Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υπο-
στήριξης του ΕΛΚΕ και στη Γραμματεία κάθε
τμήματος. 



ΝΥΔΡΙ

Αποκτά μαρίνα τουριστικών σκαφών

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας δημοπρατεί έργο για
Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Νυδρίου. Το έργο είναι συνο-
λικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση
έχει εξασφαλιστεί από το πρόγραμμα «Ai Smart - Adriatic Ion-
ian Small Port Network (Δίκτυο Μικρών Λιμένων Αδριατικής -
Ιονίου)» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργα-
σίας Interreg V-A Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020.

Επίτιμος δημότης Σερρών θα χριστεί ο αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, όπως τον

ενημέρωσαν σε κατ’ ιδίαν συνάντηση ο δήμαρχος Αλέξαν-
δρος Χρυσάφης και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Βασίλειος Καρτιτζόγλου. Προς τούτο, ο κ. Σχοινάς προ-
σκλήθηκε στην τελετή αδελφοποίησης του Δήμου Σερρών

με τον Δήμο Κασσάνδρας - Χαλκιδικής. Από την Κασσάν-
δρα κατάγεται ο Μαργαρίτης Σχοινάς και η δημοτική Αρχή
Σερρών θέλει να συνδυάσει την τελετή αδελφοποίησης με

την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη. Η τελετή αδελφο-
ποίησης θα γίνει στις 27 Ιουνίου, δύο μέρες πριν από την

επέτειο απελευθέρωσης των Σερρών.

Την ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Λευκάδα,
προβάλλει και διαφημίζει μέσα από την
πρώτη της δισκογραφική δουλειά η δια-
κεκριμένη Λευκαδίτισσα Πάττυ Καλού με
τη συνδρομή επιχειρηματιών και την ευ-
γενική στήριξη των φορέων της Λευκά-
δας. Η Πάττυ Καλού κάνει εντυπωσιακή
είσοδο στη δισκογραφία με το άλμπουμ
με τίτλο «Ντυμένο όνειρο στο μπλε». Το
«Λευκάδα μάγισσα» είναι το πρώτο από
τα οκτώ τραγούδια του άλμπουμ που μας
ταξιδεύει στο πανέμορφο νησί του Ιονίου,
στα καταγάλανα νερά, τις μαγευτικές πα-
ραλίες, τα αξιοθέατα, τη γαστρονομία, τις
ομορφιές και την παράδοσή του.

!ΛΕΥΚΑΔΑ 

«Ντυμένο όνειρο 
στο μπλε» με 
την Πάττυ Καλού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚH ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Παράταση του προγράμματος 
κοινωφελούς εργασίας
Υπέρ της παράτασης του προγράμματος κοινωφελούς εργα-
σίας του ΟΑΕΔ, το οποίο απασχολεί 36.500 συμβασιούχους σε
δήμους και περιφέρειες, ψήφισε ομόφωνα η Περιφερειακή
Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Υπενθυμίζεται ότι το
πρόγραμμα λήγει τον ερχόμενο Απρίλιο και αν δεν υπάρξει
παράταση, θα αποδυναμωθούν οι υπηρεσίες της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης στη διάρκεια της πανδημίας. Η απόφαση κοινο-
ποιείται στα συναρμόδια υπουργεία και τον ΟΑΕΔ.
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Επίτιμος δημότης ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν
Μαργαρίτης Σχοινάς

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠEΤΡΟΣ ΤΑΤΟYΛΗΣ

Δεν διεκδικώ αναδρομικά 
από βουλευτική αποζημίωση

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο πρώην βουλευτής Αρκα-
δίας και πρώην περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος
Τατούλης ότι «διεκδικεί δικαστικά διαφορές αποδοχών
από τη βουλευτική του αποζημίωση». «Είχα δηλώσει ρη-
τά και κατηγορηματικά από το 2011 ότι έχω παραιτηθεί
από τις διεκδικήσεις του χρονικού διαστήματος 2004-
2007. Η δήλωσή μου αυτή ισχύει στο ακέραιο», επιμένει ο
κ. Τατούλης.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Δημοπρατείται μονάδα 
επεξεργασίας απορριμμάτων

Προκηρύχθηκε κι επισήμως η δημοπράτηση της ΜΕΑ
Αγρινίου. Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Κατασκευή
μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων και επεξεργασίας
βιοαποβλήτων εντός του ΧΥΤΑ Αιτωλοακαρνανίας». Το
κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί με ΦΠΑ στα 63,5 εκατ.
ευρώ. Η δημοπράτηση έχει προγραμματιστεί για τις 22
Απριλίου, ενώ στις 28 του ίδιου μήνα θα πραγματοποι-
ηθεί η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη
του μειοδότη. Η διάρκεια των έργων ορίστηκε στις 97
μήνες από τη μέρα υπογραφής της σύμβασης, με δι-
καίωμα παράτασης της ισχύος για έξι επιπλέον έτη.
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Ο
λοκληρώθηκε στα τέλη της προηγού-
μενης εβδομάδας η δημόσια διαβού-
λευση για το νομοσχέδιο που θα φέρει

το νέο εκλογικό σύστημα, με το οποίο θα
πραγματοποιούνται οι εκλογές στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, και θα εισέλθει στη Βουλή για
ψήφιση το προσεχές χρονικό διάστημα. Η
διαβούλευση είχε τεράστια συμμετοχή, κα-
θώς ήταν περισσότερες από χίλιες οι παρατη-
ρήσεις που δέχτηκε το υπουργείο Εσωτερι-
κών, οι οποίες επισημαίνεται ότι θα ληφθούν
υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού κειμέ-
νου που θα εισέλθει στη Βουλή. Θυμίζουμε
ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία
του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και
του αναπληρωτή υπουργού Στέλιου Πέτσα
έχει στόχο την «επαναφορά της κυβερνησι-
μότητας» στους δήμους και τις περιφέρειες
της χώρας μέσω της κατάργησης της απλής
αναλογικής που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι βασι-
κές αλλαγές που επιφέρει το Σχέδιο Νόμου

επαναφέρουν την πενταετή θητεία, καθώς οι
δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα
εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023 θα έχουν
πλήρη πενταετή θητεία, θέτουν ως όριο εκλο-
γής από τον πρώτο γύρο το 43% συν μία ψήφο
και μειώνουν τον αριθμό των μελών των Δη-
μοτικών Συμβουλίων, των Συμβουλίων Δημο-
τικής Κοινότητας και των Περιφερειακών
Συμβουλίων. Ακόμη, τίθεται όριο 3% για το δι-
καίωμα εκλογής δημοτικού ή περιφερειακού
συμβούλου, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο
με το ισχύον στις βουλευτικές εκλογές και εί-
ναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των μελών
του, ενώ εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των
μελών του Συμβουλίου στον νικητή των εκλο-
γών και θεσπίζεται ως καταληκτική ημερομη-
νία η 31η Αυγούστου για την κατάρτιση και
δήλωση των συνδυασμών, ώστε να είναι εγ-
καίρως στο εκλογικό σώμα γνωστοί οι υπο-
ψήφιοι.

Γιγαντιαία σημαία στον Υμηττό
Μια τεράστια ελληνική σημαία 4.000

τ.μ. τοποθέτησε o Δήμος Γλυφάδας
στην κορυφή του Υμηττού προκειμέ-
νου να «κυματίζει» θριαμβευτικά πά-
νω από την Αθήνα, τιμώντας τα 200
χρόνια από την έναρξη της Επανάστα-
σης του 1821. Είναι η μεγαλύτερη ση-
μαία, οκτώ φορές πιο μεγάλη από αυ-
τήν που είχε τοποθετηθεί την 28η
Οκτωβρίου στον Υμηττό. Από κάτω
έχει μπει ειδικό προστατευτικό γαι-
όπανο ώστε να διατηρηθεί η σημαία σε καλή κατάσταση και να μπορέσει να παραμείνει εκεί για
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Είναι ορατή από παντού και το βράδυ φωτίζεται.
«Η ελληνική σημαία θα κυματίζει πάντοτε ψηλά. Για να θυμίζει ότι χάρη στον αγώνα και στις θυ-
σίες των Ηρώων του ’21 η πατρίδα μας είναι ελεύθερη και ανεξάρτητη», τονίζει ο δήμαρχος Γλυ-
φάδας Γιώργος Παπανικολάου. 

Τώρα ζητήθηκε φανάρι 

Μετά τη μεγάλη φασαρία που προ-
κλήθηκε από το δυστύχημα που
έγινε μπροστά στην είσοδο της
Βουλής σχετικά με το αν υπήρχε αί-
τημα στην περιφέρεια για την τοπο-
θέτηση φωτεινού σηματοδότη που
θα διευκόλυνε τα αυτοκίνητα να κά-
νουν την αριστερή στροφή, ο περι-
φερειάρχης ήταν ξεκάθαρος. Όπως
επισημαίνει ο Γιώργος Πατούλης,
«επί διοικήσεώς μας πρώτη φορά
μάς υποβάλλεται σχετικό αίτημα
από την Τροχαία Αττικής. Είμαστε
πρόθυμοι να συνδράμουμε στην
καλύτερη προάσπιση της οδικής
ασφάλειας, όπου κρίνεται ανα-
γκαίο». Η τοποθέτηση αυτή ακο-
λούθησε μετά το κατεπείγον έγγρα-
φο που απέστειλε η Τροχαία και ει-
σηγείται την εγκατάσταση αριστε-
ρόστροφου φωτεινού σηματοδότη
στο κατερχόμενο ρεύμα της λεω-
φόρου Βασιλίσσης Σοφίας, με πα-
ράλληλη διαμόρφωση τμήματος της
αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας,
προκειμένου αυτή να χρησιμοποι-
είται αποκλειστικά από τα οχήματα
που προτίθενται να στρίψουν αρι-
στερά προς την είσοδο της Βουλής.

Νέα οικονομική 
ενίσχυση στους δήμους  
Νέα έκτακτη χρηματοδότηση, ύψους
50 εκατ. ευρώ, προς τους δήμους
προανήγγειλε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-
τσας, προκειμένου να καλυφθεί μέ-
ρος της απώλειας εσόδων τους εξαι-
τίας της πανδημίας. Όπως επισημαί-
νεται, το προηγούμενο έτος έχουν
δοθεί 187,1 εκατ. ευρώ ως έκτακτη
χρηματοδότηση στους δήμους και
αυτή την εβδομάδα θα δοθούν επι-
πλέον 50 εκατ. ευρώ με βάση τα κρι-
τήρια που αναπτύσσουν οι αρμόδιες
υπηρεσίες του υπουργείου Οικονο-
μικών για την απώλεια εσόδων που
είχαν οι δήμοι τόσο από τα τραπεζο-
καθίσματα των καταστημάτων υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος, που δεν
λειτουργούσαν εξαιτίας της πανδη-
μίας, όσο και από τις μειώσεις ή
απαλλαγές ανταποδοτικών τελών
στους πληγέντες και τα έξτρα έξοδα
που έχουν προκύψει για την προμή-
θεια υλικών κατά της πανδημίας. 

Ποια «παραδοσιακή» κόντρα
δημάρχων της Αττικής είναι
έτοιμη να αναζωπυρωθεί; Η
εν λόγω κόντρα φαίνεται ότι
είχε μπει σε αναστολή εδώ
και λίγο καιρό λόγω και των
παρεμβάσεων από κυβερνη-
τικούς και αυτοδιοικητικούς
παράγοντες, αλλά τα πράγμα-
τα δείχνουν ότι σύντομα θα
αναζωπυρωθεί… Ήδη οι
πρωτοβουλίες του ενός δη-
μάρχου για να εκμεταλλευτεί
για τον δήμο του ανταποδοτι-
κά οφέλη από μεγάλο έργο
έχουν βάλει στην πρίζα τον
έτερο και σύντομα αναμένε-
ται... έκρηξη.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ενεργειακή 
αναβάθμιση
Το «πράσινο φως» έλαβε ο Δήμος
Διονύσου από την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος της Περιφέρειας Ατ-
τικής για τη δημοπράτηση του έργου
της ενεργειακής αναβάθμισης σχο-
λείων του Δήμου Διονύσου. Το συγ-
κεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται
με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Αττικής μέσω του Άξονα Προτεραι-
ότητας 4 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020
και αφορά στην υλοποίηση παρεμβά-
σεων, εξοικονόμησης ενέργειας σε
δύο σχολεία στον Δήμο Διονύσου,
προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.
Πρόκειται για τα γυμνάσια Άνοιξης
και Δροσιάς. Η σχετική διαδικασία
για την ένταξη των δύο σχολείων είχε
ξεκινήσει με την απόφαση που είχε
υπογράψει τον Οκτώβριο του 2020 ο
περιφερειάρχης Αττικής.

Στην τελική ευθεία 
το νέο εκλογικό σύστημα



Η
είσοδος της αυτόχθονος Ντεμπ Χά-
αλαντ ως υπουργού Εσωτερικών
στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση
των ΗΠΑ μοιάζει λίγο με την εκδί-

κηση του «Μεγάλου Μανιτού». Περίπου δυό-
μισι αιώνες από τη Διακήρυξη της Αμερικανι-
κής Ανεξαρτησίας, που μαζί με την εκδίωξη
των Άγγλων σηματοδότησε και την οριστική
ήττα των γηγενών Ινδιάνων, είναι η πρώτη πο-
λιτικός που ανήκει σε αυτόχθονα φυλή και με-
τέχει στη διοίκηση της μεγάλης αυτής χώρας,
αναλαμβάνοντας υπουργείο στην Ουάσιγκτον.

Γεννημένη πριν από περίπου 60 χρόνια
(2/12/60) στην Αριζόνα, μέλος του Δημοκρατι-
κού Κόμματος και από το 2019 μέλος της Βου-

λής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η Χάαλαντ
ανήκει στην ινδιάνικη φυλή Λαγκούνα
Πουέμπλο, που ζει στο Νέο Μεξικό. Σύμφωνα
με όσα γράφει στην προσωπική της ιστοσελί-
δα, η Ντεμπ ανήκει στην 35η γενιά της φυλής
από τότε που η Λαγκούνα Πουέμπλο εγκατα-
στάθηκε στην περιοχή. Οι γονείς της ήταν
στρατιωτικοί και γνωρίστηκαν στο Ναυτικό
των ΗΠΑ. Ο πατέρας της τιμήθηκε με βραβείο
ανδρείας για τη συμμετοχή του στον Πόλεμο
του Βιετνάμ και, όταν πέθανε, ετάφη τιμητικά
στο νεκροταφείο του Άρλινγκτον. Η Χάαλαντ
έχει μία κόρη, την οποία μεγάλωσε ως μονο-
γονεϊκή οικογένεια.

Η Ντεμπ για να έχει οικονομική ανεξαρτη-
σία αρχικά εργάστηκε σε φούρνο και μετά σε
διάφορες δουλειές... του ποδαριού, προκει-
μένου να αναθρέψει την κόρη της. Αργότερα,
πήρε πτυχίο Καλών Τεχνών και το 2006 ειδι-
κεύτηκε στο Δίκαιο των Ινδιάνων, τελειώνον-
τας τη Νομική στο Νέο Μεξικό. Τα ηγετικά
της προσόντα φάνηκαν γρήγορα και μπήκε
στη διοίκηση της εταιρείας που φρόντιζε τα
μέλη της φυλής Λαγκούνα Πουέμπλο. Στη
συνέχεια, εισήλθε το Δημοκρατικό Κόμμα
και το 2019 εξελέγη στη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων. Από εκεί ο Τζο Μπάιντεν την επέλεξε
για προφανείς λόγους αποτελεσματικότητας
αλλά και συμβολισμού ως την πρώτη αυτόχ-
θονα που εισέρχεται σε αμερικανική κυβέρ-
νηση. Όταν ανέλαβε την περασμένη Πέμπτη
τα καθήκοντά της, σίγουρα κάπου εκεί ο
«Μεγάλος Μανιτού», το ανώτερο πνεύμα που
προστατεύει τους Ινδιάνους, σύμφωνα με τη
δική τους θρησκευτική παράδοση, ασφαλώς
θα χαμογελούσε…
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Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Ν
τε

μπ
 Χ

άα
λα

ντ
 

Πρώτη Ινδιάνα υπουργός
στις ΗΠΑ και χαμόγελα 
για τον «Μεγάλο Μανιτού» 

Εκτός από τη συντριπτική πλειοψηφία
των Δημοκρατικών, υπήρξαν και τέσ-
σερις γερουσιαστές των Ρεπουμπλι-
κάνων που υπερψήφισαν την τοποθέ-
τηση της Χάαλαντ στο υπουργείο Εσω-
τερικών. Το χαρτοφυλάκιο της Χάα-
λαντ είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, και

για τους περίπου 1,9 εκατ. αυτόχθονες
που ζουν στα εδάφη των ΗΠΑ. Άλλες
αρμοδιότητες είναι η αξιοποίηση των
ομοσπονδιακών γαιών, δηλαδή η κή-
ρυξη περιοχών σε «εθνικούς δρυ-
μούς», οι μέθοδοι εξόρυξης πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου κ.λπ.

«Ναι» και από Ρεπουμπλικάνους
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Βουλγαρία σε Ρωσία: «Σταματήστε να μας κατασκοπεύετε»
Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ

διεμήνυσε προς τη Ρωσία «σταματήστε να κατασκοπεύε-
τε τη Βουλγαρία»! Και πρόσθεσε: «Έχουμε μια καλή συ-
νεργασία με τη Ρωσία σε μια σειρά τομείς, όμως αυτού
του είδους η κατασκοπευτική δραστηριότητα πρέπει να
σταματήσει. Διακηρύττουμε πάντα τη φιλία μας με τη Ρω-
σία, όμως, σε κάθε περίπτωση, θα υπερασπιστούμε την
εθνική μας ασφάλεια και την ανεξαρτησία».

Χθες το απόγευμα έγινε γνωστό ότι το υπουργείο Εξω-
τερικών της Βουλγαρίας έδωσε διορία 72 ωρών σε δύο
Ρώσους διπλωμάτες, προκειμένου αυτοί να εγκαταλεί-
ψουν τη χώρα, με την κατηγορία της διενέργειας κατα-
σκοπείας υπέρ της Ρωσίας. 

Παράλληλα, το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών
ανακοίνωσε ότι επέδωσε αντίστοιχη νότα στη ρωσική
πρεσβεία στη Σόφια.

«Η Βουλγαρία είναι φίλη, σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και
εταίρος. Παρακολουθούμε προσεκτικά την έρευνα
για το ύποπτο ρωσικό κατασκοπευτικό δίκτυο. Οι
ΗΠΑ στηρίζουν σθεναρά την κυριαρχία της Βουλγα-
ρίας και στέκονται στο πλευρό της απέναντι σε αυτού
του είδους τις βλαπτικές δραστηριότητες στο έδα-
φός της», σημείωσε το Σάββατο εκπρόσωπος του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τ
ο χρονικό μιας προαναγγελθεί-
σης κατάρρευσης ζουν από
χθες με δραματικό τρόπο η
τουρκική οικονομία και η κοι-

νωνία της χώρας. Μετά τους απίστευτους
πειραματισμούς του Ερντογάν, τις αλλε-
πάλληλες αλλαγές στη θέση του διοικητή
της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας και
τα ανατολίτικα παιχνίδια με το εθνικό νό-
μισμα, την τουρκική λίρα, χθες το Χρημα-
τιστήριο της Κωνσταντινούπολης αναγκά-
στηκε να διακόψει τις εργασίες του, όταν
στις 8.55 ώρα Ελλάδος κατέγραφε πτώση
-6,65%. 

Οι εργασίες διακόπηκαν για 35 λεπτά,
προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο μηχανι-
σμός σταθεροποίησης των τιμών των με-
τοχών. Το Χρηματιστήριο ξανάνοιξε στις
9.30, αλλά μέσα σε οκτώ λεπτά κατέγραψε
νέα πτώση -7%.

Στις 10.30 οι απώλειες της τουρκικής
χρηματαγοράς έφτασαν στο -9,14%, με την
τουρκική λίρα να χάνει μέσα σε λίγα λεπτά
το 14% της αξίας της και τις μετοχές των
τουρκικών τραπεζών να βρίσκονται κολ-
λημένες στο -10%. Η εικόνα ήταν εφιαλτι-
κή και ο πανικός στην Άγκυρα έκδηλος.

Πώς, όμως, να μην προκύψει η κατάρ-
ρευση, όταν ο Τούρκος πρόεδρος νομίζει
ότι μπορεί να υπαγορεύει τις οικονομικές
εξελίξεις, ανεβοκατεβάζοντας τους διοι-
κητές της κεντρικής του τράπεζας; Από το
2019 έως σήμερα πέρασαν τέσσερα άτομα
από τη θέση του διοικητή της Τράπεζας
της Τουρκίας.

Ο τρίτος, Νατζί Αγμπάλ, εκπαραθυρώ-
θηκε το απόγευμα της Παρασκευής, έχον-
τας μόλις τέσσερις μήνες στη θέση του.

Στην πραγματικότητα, ο Ερντογάν θυ-
σιάζει το μέλλον της τουρκικής οικονο-

μίας στην προσπάθεια επανεκλογής του.
Η αλλαγή του κεντρικού τραπεζίτη φουν-
τώνει την αβεβαιότητα των διεθνών επεν-
δυτών και φέρνει κοντύτερα τα capital
controls.

Και, μέσα σε όλα αυτά, συζητείται στις
Βρυξέλλες η Έκθεση Μπορέλ, που χαρα-

κτηρίζει την Τουρκία «δυνητικό κίνδυνο»
για όλη την Ευρώπη, ενώ ο κλυδωνιζόμε-
νος Ερντογάν σχεδιάζει να απαγορεύσει
τη λειτουργία του φιλοκουρδικού κόμμα-
τος HDP. Η μια κρίση «σκάει» μετά την άλ-
λη και προκαλεί σκηνικό απόλυτης κατάρ-
ρευσης για τον «σουλτάνο».

Συζητείται στις Βρυξέλλες
η Έκθεση Μπορέλ, που χαρακτηρίζει
την Τουρκία «δυνητικό κίνδυνο» 
για όλη την Ευρώπη!

Οι πειραματισμοί έριξαν 
στα βράχια την οικονομία 

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης
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Προστασία γυναικών
Οργή για
το «όχι» Ταγίπ 

Στις αλυσιδωτές κρίσεις που
δοκιμάζουν τις αντοχές της
Τουρκίας του Ερντογάν προ-
στίθεται και η διεθνής κατα-
κραυγή για την απόφασή του
να αποχωρήσει από τη Σύμ-
βαση της Κωνσταντινούπο-
λης Κατά της Βίας των Γυ-
ναικών. «Βαθιά απογοητευ-
τική» χαρακτήρισε την από-
φαση ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Τζο Μπάιντεν, ενώ στην
Τουρκία οργανώνονται κα-
θημερινά ογκώδεις διαδη-
λώσεις εναντίον της προ-
κλητικής απόφασης. Ο δή-
μαρχος Κωνσταντινούπολης
Εκρέμ Ιμάμογλου χαρακτή-
ρισε «θλιβερή» την απόφα-
ση, ενώ ακόμα και το συντη-
ρητικό γυναικείο κίνημα
KADEM, μέλος του οποίου
είναι μια κόρη του Ερντογάν,
αντιτάχθηκε στην απόφαση.
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Δ
ύο εβδομάδες θα χρει-
αστούν για να ομαλοποιηθεί
η επιδημιολογική καμπύλη,
σύμφωνα με τους ειδικούς,

κάτι που ίσως μεταφέρει για τις 5 Απρι-
λίου το άνοιγμα του λιανεμπορίου.

Αν και βασική επιδίωξη της κυβέρνη-
σης είναι να επαναλειτουργήσει η αγο-
ρά στις 29 Μαρτίου, οι αποφάσεις θα
εξαρτηθούν από την πορεία των επιδη-
μιολογικών δεδομένων, με επικρατέ-
στερη ημερομηνία, πλέον, να είναι η
Δευτέρα 5 Απριλίου, χωρίς όμως να
έχει «κλειδώσει» κάτι.

Την ίδια στιγμή τίθεται επίσης το
ερώτημα με ποιον τρόπο θα επαναλει-
τουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα.
Ο εμπορικός κόσμος και η κυβέρνηση
επιθυμούν οι αγορές να γίνονται με φυ-
σική παρουσία, χωρίς τη μέθοδο του
click away ή click in shop. Η κυβέρνηση
έχει, εξάλλου, έτοιμο τον νέο πενταψή-
φιο αριθμό 13032, όπου θα μπορεί ο
καταναλωτής να στέλνει ένα μήνυμα
την ημέρα και θα έχει περιθώριο τριών
ωρών για να ολοκληρώσει τις αγορές
του.

Ωστόσο, πολλοί λοιμωξιολόγοι θεω-
ρούν πως τα καταστήματα θα πρέπει να
επαναλειτουργήσουν με τη μέθοδο του
click away, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει
και το σενάριο για μεικτό σύστημα, δη-
λαδή και παράδοση εκτός και ειδικό
νέο SMS.

Επιστολή Καφούνη 
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η

αγωνία των επαγγελματιών του κλάδου
κορυφώνεται, ενώ επιστολή στον
υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊ-
κούρα έστειλε ο πρόεδρος του Εμπορι-
κού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Κα-
φούνης, καταθέτοντας συγκεκριμένες
προτάσεις, προκειμένου το λιανεμπό-
ριο να προμηθευτεί νέα εμπορεύματα,
να εξοφλήσει επιταγές και υποχρεώ-
σεις προς τις χονδρεμπορικές επιχει-
ρήσεις και να μη διαταραχτεί η σχέση
πελάτη - προμηθευτή.

Ο Σταύρος Καφούνης ζήτησε νέα με-
τάθεση των επιταγών για 30 ημέρες, η
7η επιστρεπτέα προκαταβολή να στηρί-
ξει, στοχευμένα, το σύνολο του λιανεμ-
πορίου που παραμένει κλειστό, υπολο-

γίζοντας το αδιάθετο εμπόρευμα, και να
παραταθεί για τον Απρίλιο η υποχρέω-
ση μηδενικής καταβολής ενοικίων. Τέ-
λος, με το βλέμμα στο άνοιγμα της αγο-
ράς ο πρόεδρος ζήτησε μειωμένα ενοί-
κια, επιδότηση μη μισθολογικού κό-
στους και επέκταση των μειωμένων
φορολογικών και ασφαλιστικών υπο-
χρεώσεων για τους επόμενους έξι μή-
νες, που δεν θα έχει επανέλθει η κανο-
νικότητα στην οικονομία. Επιπροσθέ-
τως, ζήτησε να υπάρξει η δυνατότητα
αποπληρωμής των τρεχουσών υποχρε-
ώσεων σε πολλές δόσεις, βελτιώνοντας
τους δείκτες ρευστότητας, ώστε να κα-
λυφθούν οι υποχρεώσεις που μετα-
φέρθηκαν την περίοδο της πανδημίας
στο μέλλον.

Η εστίαση
Αναφορικά με την εστίαση, με τα μέ-

χρι στιγμής δεδομένα το άνοιγμα τοπο-
θετείται στις 19 Απριλίου, χωρίς, όμως,
να αποκλείεται οι επιχειρήσεις του
κλάδου να ανεβάσουν ρολά στις 12
Απριλίου.

Το πλήγμα που έχει δεχθεί η εστίαση
είναι βαρύ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν
λόγο για περίπου 600 «λουκέτα» από
πέρυσι τον Μάρτιο, οπότε ξεκίνησε η
πανδημία.

Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη
έχουν κλείσει περί τις 200 επιχειρή-
σεις, ενώ αποκαρδιωτική είναι η εικόνα
στις τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τον Ιανουάριο
ο τζίρος των επιχειρήσεων του κλάδου
υπηρεσιών κατέγραψε πτώση 57,2%,
στα 53,128 εκατ. ευρώ. Η μεγαλύτερη
πτώση καταγράφηκε στην Περιφερει-
ακή Ενότητα της Θήρας -92,8% και η μι-
κρότερη στην Περιφερειακή Ενότητα
της Χαλκιδικής -21,1%.

Σημειώνεται πως πέρυσι οι επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στην πα-
ροχή καταλυμάτων και στην εστίαση κα-
τέγραψαν απώλειες της τάξεως των 7
δισ. ευρώ, εξαιτίας της πανδημίας, με τη
«μερίδα του λέοντος» των απωλειών του
τζίρου να καταγράφεται στην παροχή
καταλυμάτων (4,7 δισ. ευρώ), ενώ στην
εστίαση, λόγω και του delivery, η μεί-
ωση του τζίρου ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ.

Λιανεμπόριο:
Πάει πίσω το 
άνοιγμα - Τα σχέδια
για την εστίαση

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Τα επιδημιολογικά
δεδομένα κρίνουν τις αποφάσεις. 
Επικρατέστερη νέα 
ημερομηνία η 5η Απριλίου…

Άμεση λύση για επιταγές,
ενοίκια και ρευστότητα 
ζητά ο πρόεδρος του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Αθηνών,
Σταύρος Καφούνης



Ο
γδοο κύκλο Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής
στις επιχειρήσεις, νέες
αναστολές συμβάσεων

και νέες διευκολύνσεις στην κατα-
βολή δόσεων περιλαμβάνονται
στο... μενού που επεξεργάζεται το
υπουργείο Οικονομικών για το δί-
μηνο Απριλίου - Μαΐου. 

Το αρνητικό επιδημιολογικό πε-
ριβάλλον και τα συνεπακόλουθα
προβλήματα που προκαλεί το lock-
down θέτουν σε συναγερμό το οι-
κονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης, το οποίο σχεδιάζει νέο πρό-
γραμμα στήριξης των επιχειρήσε-
ων και των εργαζομένων έως το τέ-
λος της άνοιξης. 

Ειδικά, ως προς την Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 8 το βασικό σενάριο
προβλέπει την κάλυψη των απωλει-
ών του Απριλίου, αλλά αν το επιτρέ-
ψουν τα δημόσια οικονομικά, τότε
θα υπάρξει επέκταση και τον Μάιο.
Αν η Επιστρεπτέα αφορά μόνο στις
απώλειες του Απριλίου, τότε θα κα-

ταβληθεί μέσα στις πρώτες μέρες
του Μαΐου, ενώ αν καλύψει συνολι-
κά το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου, τότε
θα καταβληθεί στις αρχές Ιουνίου. 

Ο 8ος κύκλος θα είναι περιορι-
σμένος και θα ανέλθει στα 500
εκατ. ευρώ, ενώ η Επιστρεπτέα 7
έχει οριστεί στο 1 δισ. ευρώ. 

Οι αιτήσεις για ένταξη στον 7ο κύ-
κλο αναμένεται να ξεκινήσουν τις
πρώτες μέρες του Απριλίου, ενώ
βασικό κριτήριο αποτελεί η πτώση
του τζίρου κατά το τρίμηνο Ιανουα-
ρίου - Μαρτίου 2021 σε σχέση με το
αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει
ως βάση υπολογισμού τον τζίρο του
πρώτου διμήνου του τρέχοντος
έτους. Σύμφωνα με το υπουργείο
Οικονομικών, το ελάχιστο ποσό ενί-

σχυσης για τις επιχειρήσεις που εί-
ναι κλειστές θα αυξηθεί στις 8.000
ευρώ από 4.000 ευρώ στην Επι-
στρεπτέα Προκαταβολή 6, ενώ το
κατώτατο όριο χρηματοδότησης θα
είναι τα 1.000 ευρώ.

Εξάλλου, με δηλώσεις του στον
Alpha 98,9 ο υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας απέκλει-
σε την πιθανότητα να ανοίξει ξανά η
πλατφόρμα για τους τρεις πρώτους
κύκλους της Επιστρεπτέας Προκα-
ταβολής, τονίζοντας όμως ότι δι-
καίωμα ένταξης στον 7ο κύκλο θα
έχουν όλες οι επιχειρήσεις, συμπε-
ριλαμβανομένων των πρακτορείων
ΟΠΑΠ και των σχολών οδήγησης.

Τι σχεδιάζει το υπουργείο
Οικονομικών 
για επιχειρήσεις 
και εργαζομένους έως 
το τέλος της άνοιξης

Έρχονται Επιστρεπτέα 8
και ννέα μέτρα στήριξης 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Το φθινόπωρο ο καθορισμός
του κατώτατου μισθού 
Μέσα στους επόμενους έξι μήνες θα έχει ολοκλη-
ρωθεί ο διάλογος της κυβέρνησης με τους κοινω-
νικούς εταίρους για τον προσδιορισμό του κατώ-
τατου μισθού. Αυτό δήλωσε χθες στη Βουλή ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
ο οποίος έκανε λόγο για «ανασχηματισμό» του κα-
τώτερου μισθού, ο οποίος σήμερα ανέρχεται στα
650 ευρώ μεικτά. Σημειώνεται ότι οι συζητήσεις
ξεκινούν την άνοιξη, καταλήγουν το καλοκαίρι,
ενώ το νέο πλαίσιο θα νομοθετηθεί το φθινόπωρο,
ώστε να ισχύσει την επόμενη χρονιά. Ωστόσο,
πρέπει να επισημανθεί ότι τα καινούργια δεδομέ-
να λόγω του κορονοϊού διαμορφώνουν νέο πλαί-
σιο συζήτησης σε σχέση με το ύψος του για την
ερχόμενη χρονιά. Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης χαιρέ-
τισε την Οδηγία του Ευρωκοινοβουλίου για τη θέ-
σπιση επαρκούς κατώτερου μισθού στις χώρες
της Ε.Ε. με βάση μακροοικονομικά κριτήρια και
προϋποθέσεις.

Τι πληρώνουν έως την 
Παρασκευή ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ
Από αύριο έως την Παρασκευή θα καταβληθούν οι
συντάξεις Απριλίου στους δικαιούχους. Αύριο
πληρώνονται 1.063.829 δικαιούχοι του τέως ΙΚΑ,
των τραπεζών και του ΟΤΕ με λήγοντα ΑΜΚΑ 1, 3,
5,7, 9, ενώ την Παρασκευή σε 1.064.528 δικαιού-
χους των ιδίων ταμείων με λήγοντα ΑΜΚΑ σε 0, 2,
4, 6, 8. Επιπλέον, 280.000 συνταξιούχοι άλλων τα-
μείων θα πληρωθούν στις 29-30 Μαρτίου. Επίσης,
έως την Παρασκευή θα καταβληθούν 15,6 εκατ.
ευρώ σε 750 δικαιούχους εφάπαξ, 5.000 ευρώ σε
δέκα δικαιούχους κληρονομικών παροχών επι-
κουρικής σύνταξης και 15.000 ευρώ σε 170 ασφα-
λισμένους για δαπάνες υγείας. Ο ΟΑΕΔ έως την
Παρασκευή θα καταβάλει 67,5 εκατ. ευρώ σε
94.950 δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμά-
των απασχόλησης, επιδομάτων ανεργίας και επι-
δοτούμενης άδειας μητρότητας.

Ποιοι θα αποφύγουν τις δόσεις
στην Εφορία τον Μάρτιο 
Συνεχίζεται και τον Μάρτιο η αναστολή πληρω-
μών προς την Εφορία για τουλάχιστον 300.000
κλειστές επιχειρήσεις και τουλάχιστον 500.000
εργαζομένους που βρίσκονται σε αναστολή
σύμβασης. Σύμφωνα με απόφαση του υφυ-
πουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπου-
λου, οι πληττόμενοι δεν θα πληρώσουν τη δόση
των ρυθμισμένων οφειλών, αλλά η υποχρέωση
πληρωμής μετατίθεται για τον επόμενο του τε-
λευταίου μήνα τής ρύθμισης οφειλών που
έχουν επιλέξει οι φορολογούμενοι για να τα-
κτοποιήσουν τα χρέη τους προς την Εφορία. Η
ρύθμιση αφορά σε πάνω από 150 ΚΑΔ που ήταν
ενεργοί στις 20 Μαρτίου, δηλαδή μέχρι το πε-
ρασμένο Σάββατο.

ΑΠΡIΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ



H
Protergia, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσι-
κού αερίου της Mytilineos, της μεγαλύτερης ιδιωτι-
κής εταιρείας ενέργειας, με σταθερή προτεραιότητα

τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, βρί-
σκεται κοντά στις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς, επιλέγον-
τας στρατηγικά να συμμετέχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες που
επεξεργάζονται νέες ενεργειακές υπηρεσίες. Προς αυτήν την
κατεύθυνση, στον τελευταίο κύκλο της πρωτοβουλίας Horizon
2020, που αποτέλεσε το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία τα τελευταία
επτά χρόνια, η εταιρεία συμμετέχει σε τέσσερα νέα έργα: 
•• OneNet: για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς υπηρεσιών δι-
κτύου, με δίκαιες, διαφανείς και ανοιχτές συνθήκες για τον τε-
λικό καταναλωτή.
• TwinERGY: για τη δημιουργία μιας ψηφιακής εργαλειοθήκης
για τους καταναλωτές, μέσω ελκυστικών και εύκολων στη
χρήση εφαρμογών.
• Beyond: για τη δημιουργία μιας πλατφόρμα διαχείρισης προ-
ηγμένης τεχνολογίας (AI) με σκοπό την παροχή καινοτόμων
ενεργειακών υπηρεσιών στον κτιριακό τομέα.

• Accept: για τη δημιουργία μιας ψηφιακής εργαλειοθήκης για
τις ενεργειακές κοινότητες.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να μπορέσει η εταιρεία να
μεταφέρει τη γνώση και την εμπειρία που αποκτά μέσα από τη
συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά έργα στην προμήθεια καινοτό-
μων προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο τον
άνθρωπο.

Online πλατφόρμα για τα κόκκινα
δάνεια φέρνει η doValue
Η doValue, η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης
δανείων στη Ν. Ευρώπη, και η Debitos, η κο-
ρυφαία δευτερογενής ηλεκτρονική αγορά
συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων
στην Ευρώπη, επεκτείνουν τη συνεργασία
τους, εγκαθιδρύοντας, μετά την Ιταλία, την
πλατφόρμα doLook, για κόκκινα δάνεια στην
Ελλάδα και την Κύπρο. Η doValue ανακοίνω-
σε την επέκταση της online πλατφόρμας συ-
ναλλαγών για Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια
doLook στην Ελλάδα και στην Κύπρο, υπό τη
μορφή μιας αποκλειστικής συνεργασίας με
την Debitos, την κορυφαία ευρωπαϊκή δευ-
τερογενή ηλεκτρονική αγορά για μεμονωμέ-
να δάνεια και χαρτοφυλάκια δανείων (single
loans and credit portfolios).

Esports διαθέσιμο σε smartphones
Το Huawei Assistant -το AI εργαλείο της

Huawei που βοηθά τους χρήστες να βρίσκουν
υπηρεσίες και πληροφορίες από ένα σημείο με
μία απλή κίνηση- θα είναι ο πρώτος εικονικός
ψηφιακός βοηθός για smartphones που θα
υποστηρίζει την εφαρμογή Esports, η οποία
παρέχει σε πραγματικό χρόνο σκορ αγώνων,
αποτελέσματα αγωνισμάτων και αθλητικές ει-
δήσεις γύρω από μεγάλα αθλητικά γεγονότα,
πρωταθλήματα και αγωνίσματα σε όλο τον κό-
σμο. Με τον αριθμό των χρηστών του Esports
στην Ευρώπη να αναμένεται να αυξηθεί κατά
8,2% και να φτάσει τα 113 εκατομμύρια χρήστες
μέχρι το 2021, η Huawei προχωρά σε αποκλει-
στική συνεργασία με την εταιρεία η οποία ανέ-
πτυξε την εφαρμογή παρακολούθησης αθλητι-
κών σκορ σε πραγματικό χρόνο, SofaScore,
προκειμένου να ενσωματώσει την τελευταία
έκδοση του Esports στο Huawei Assistant.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Επισπεύδεται η ανανέωση των παγίων του ΑΔΜΗΕ

Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop στο Ηνωμένο Βασίλειο

Την επίσπευση του προγράμματος ανανέωσης στοιχείων του Συστή-
ματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανήγγειλε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, παρουσιά-
ζοντας το πλαίσιο της νέας στρατηγικής του Διαχειριστή για την πε-
ρίοδο 2021-2024 σε πρόσφατη εκδήλωση. «Το Πρόγραμμα Ανανέω-
σης Παγίων πρόκειται να επισπευστεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν κρίσι-
μους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εύρυθμη λει-
τουργία του, όπως η παλαιότητα των στοιχείων του Συστήματος, τα
ακραία καιρικά φαινόμενα που πυκνώνουν ως αποτέλεσμα της κλι-
ματικής κρίσης, η απειλή της κυβερνοασφάλειας, η αυξανόμενη δι-
είσδυση των ΑΠΕ και το νέο περιβάλλον της ενεργειακής αγοράς»,
ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μανουσάκης. Η νέα στρατηγική θα περι-
λαμβάνει, επίσης, την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών για
την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Αυλαία για το Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop 2021
στο Ηνωμένο Βασίλειο, με συμμετοχή από 139 travel-agents και δημοσιο-
γράφους, 52 εισαγωγείς και χονδρέμπορους καθώς και 32 ελληνικές επι-
χειρήσεις. Διεξάγεται για πρώτη φορά, με στόχο την προώθηση των εναλ-
λακτικών μορφών τουρισμού της Ελλάδας, καθώς και των τροφίμων και
των ποτών στην πολλά υποσχόμενη για τη χώρα μας βρετανική αγορά. Η
εκδήλωση κλείνει στις 24 Μαρτίου -μετά το πέρας εκατοντάδων B2B προ-
καθορισμένων virtual συναντήσεων- και αποτελεί συνέχεια των διαδι-
κτυακών διοργανώσεων για εναλλακτικό τουρισμό και γαστρονομία στην
αγορά του Βελγίου, της Πολωνίας και της Γερμανίας. Κύριοι χορηγοί είναι
ο ΕΟΤ, η Aegean Airlines, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρή-
της και Τιμώμενος Προορισμός ο Δήμος Πρεβέζης.

Huawei Assistant 

Σε τέσσερα έργα της πρωτοβουλίας
Horizon 2020 συμμετέχει η Protergia

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ανανεώνει τη στρατηγική
συνεργασία της με την Diageo, παραγωγό της
Guinness, μέχρι το τέλος του 2024, ως ο αποκλει-
στικός διανομέας των προϊόντων μπίρας Guin-
ness στην ελληνική αγορά.

Ολυμπιακή Ζυθοποιία και Diageo
ανανεώνουν τη συνεργασία τους 



Pfizer Hub Θεσσαλονίκης:
έκτο bootcamp 
για επιλογή προσωπικού

Τ
ο Κέντρο Ψηφιακής Τεχνολογίας (Hub) της Pfizer στη
Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την Code.Hub, προ-
χωρά στην πραγματοποίηση του έκτου κατά σειρά

bootcamp για την επιλογή εργαζομένων για το Κέντρο στην
ειδικότητα Software & Cloud Engineering, με απαραίτητη
γνώση JAVA - ANGULAR και AWS. Μετά τη διοργάνωση
πέντε πολύ επιτυχημένων bootcamps που κατέληξαν σε 78
προσλήψεις στο Κέντρο Ψηφιακής Τεχνολογίας της Pfizer,
το Software and Cloud Engineering Academy καλωσορίζει
και αυτήν τη χρονιά -για έκτη συνεχόμενη φορά- αποφοί-
τους τεχνολογικών σχολών πολυτεχνείων και σχολών Πλη-
ροφορικής την εβδομάδα 1-5 Απριλίου. Η εκπαίδευση θα
διαρκέσει περίπου 4 εβδομάδες και περιλαμβάνει 110 ώρες
διαλέξεων και εργαστηρίων σε πραγματικά case studies
και έργα με τη χρήση διαδικτυακών αιθουσών διδασκαλίας
και online πλατφορμών συνεργασίας.

Εστίαση:  Έτοιμη να ανοίξει 
με πιστοποιητικό «Non Covid»
Δέσμη μέτρων για να ανοίξει η εστίαση με όλες τις υγει-
ονομικές απαιτήσεις θα προτείνει η ΠΟΕΣΕ στον
υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη. Στα μέτρα που
έπεσαν στο τραπέζι είναι να προηγηθούν οι 450.000 ερ-
γαζόμενοι στον εμβολιασμό, να υπάρχει πιστοποιητικό
τεστ για εργαζομένους και να πραγματοποιείται τεστ
κάθε 2 ή 3 ημέρες για όλο το προσωπικό.

Vodafone: Πρώτο ιδιωτικό mobile
δίκτυο στην Ελλάδα για τον ΟΛΠ

Λειτουργώντας ως καταλύτης στην τεχνολο-
γία και τις τηλεπικοινωνίες της Ελλάδας, η
Vodafone σχεδίασε, κατασκεύασε και παρέ-
δωσε προς χρήση το πρώτο ιδιωτικό mobile δί-
κτυο στην Ελλάδα, για λογαριασμό των εταιρει-
ών Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά
(ΣΕΠ) και Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
(ΟΛΠ). Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση,
σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας και με
βάση τις ανάγκες και τις προδιαγραφές που
ζητήθηκαν από τις εταιρείες ΟΛΠ και ΣΕΠ, η
Vodafone Ελλάδας κατέθεσε μια ολοκληρωμέ-
νη τεχνολογική πρόταση, που σηματοδοτεί μια
ιστορική στιγμή για τις επικοινωνίες της χώ-
ρας, καθώς είναι η πρώτη φορά που μια επιχεί-
ρηση αξιοποιεί δίκτυο κινητής τηλεφωνίας κα-
θαρά για δική της ιδιωτική χρήση, θέτοντας τα
θεμέλια για έναν εξ ολοκλήρου ψηφιακό κόμ-
βο της διεθνούς ναυτιλίας στον Πειραιά.

Τη σουηδική Euronext Centevo
εξαγόρασε η Profile
Μία ακόμα κίνηση στο εξωτερικό, μετά την εξαγο-
ρά της γαλλικής Login, ανακοίνωσε η Profile.
Προχώρησε στην εξαγορά του 100% της εταιρείας
ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης επενδύσεων
Euronext Centevo. Η συμφωνία υπεγράφη στη
Στοκχόλμη της Σουηδίας, μεταξύ του ομίλου Prο-
file και της Euronext Nordics Holdings AS, στις
19/3/2021, ως αποτέλεσμα της απόφασης του
γνωστού ομίλου Euronext να αποεπενδύσει από
τη συγκεκριμένη μη βασική του δραστηριότητα.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η
Euronext Centevo δραστηριοποιείται στην αγορά
από το 1991 και εδρεύει στη Στοκχόλμη. Συνολικά,
απασχολεί προσωπικό 45 ατόμων. Με έσοδα που
έφτασαν τα 5,5 εκατ. ευρώ το 2020, η Centevo εξυ-
πηρετεί τους μεγαλύτερους Asset και Fund Man-
agers, καθώς και τράπεζες της ευρύτερης περιο-
χής (Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία), δια-
θέτοντας πελατολόγιο το οποίο αριθμεί περισσό-
τερους από 65 διαφορετικούς οργανισμούς.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση 
ο εφοπλιστής Γ. Αγγελικούσης

ΔΕΗ: Μετά τις αγορές, πλάνο 
για έξοδο και στα Βαλκάνια
Εκ νέου ανακοινώθηκε το άνοιγμα του βιβλίου
προσφορών για το ομόλογο βιωσιμότητας που
εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα η ΔΕΗ, με
στόχο την άντληση επιπλέον 75 εκατ. ευρώ και με
το ίδιο επιτόκιο, δηλαδή 3,875%, και με λήξη το
2026. Η απόφαση για την αύξηση του ποσού του
υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ελήφθη με
αφορμή την υψηλή ζήτηση που εκδηλώθηκε από
ξένους, κυρίως, επενδυτές. Τα έσοδα από την
προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπλη-
ρωμή υφιστάμενου δανεισμού. Στα επόμενα σχέ-
δια της διοίκησης της δημόσιας εταιρείας βρί-
σκεται μία ακόμη έξοδος… όχι σε αγορές κεφα-
λαίων, αλλά σε αγορές ενέργειας και ειδικότερα
εκτός συνόρων, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτι-
οανατολικής Μεσογείου και στα Βαλκάνια. 

Εκτίναξη κερδών 184% 
για την Παπουτσάνης το 2020

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ παρουσιάζει τα οικονομικά
αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2020. Βασικά οικονομικά μεγέθη χρήσης: Τα τε-
λευταία πέντε χρόνια η εταιρεία βρίσκεται σε επιταχυ-
νόμενα αναπτυξιακή πορεία, ενώ την τελευταία δεκαε-
τία έχει υπερτριπλασιάσει τις πωλήσεις της. Ο ενοποι-
ημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 40,8 εκατ. ευρώ,
αυξημένος κατά 33%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φό-
ρων ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 181%.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε
3,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 184%.

Ο Γιάννης Αγγελικούσης, πρόεδρος του Angeli-
coussis Shipping Group Ltd, ασθενεί από το πρωί
του Σαββάτου και παραμένει νοσηλευόμενος σε νο-
σοκομείο της Αθήνας σε σοβαρή, αλλά σταθερή κα-
τάσταση, λαμβάνοντας τη βέλτιστη δυνατή ιατρική
φροντίδα, γνωστοποιεί η ομώνυμη ναυτιλιακή εται-
ρεία. Η Μαρία Αγγελικούση, η οποία ανέλαβε καθή-
κοντα acting CEO του Angelicoussis Group, δήλω-
σε: «Κατανοούμε πλήρως και εκτιμούμε ιδιαίτερα
το ενδιαφέρον για την κατάσταση της υγείας του πα-
τέρα μου. Θα επανέλθουμε με νεότερες πληροφο-
ρίες, όταν αυτό καταστεί εφικτό. Στο μεταξύ, όμως,
παρακαλούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα του
πατέρα μου και της οικογενείας του σε αυτήν τη δύ-
σκολη στιγμή. Σας ευχαριστώ».
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Σ
την πιθανότητα επιστροφής
των φιλάθλων στα γήπεδα, τα
οποία έκλεισαν σχεδόν παν-
τού λόγω της πανδημίας, ένας

Έλληνας γιατρός στη Γερμανία σκέφτη-
κε έναν τρόπο διαπίστωσης της πραγ-
ματικής διασποράς στην κερκίδα. Την
ίδια στιγμή στην Ιταλία επεξεργάζονται
«το πείραμα της Ουντινέζε», το οποίο
σχετίζεται με έναν κομβητή στο μπρά-
τσο του κάθε θεατή.

Ο Κρίστιαν Καραγιαννίδης είναι πρό-
εδρος της Ένωσης Εντατικολόγων της
Γερμανίας, πνευμονολόγος στην ειδι-
κότητα. Στην πίεση που δέχεται η γερ-
μανική κυβέρνηση έστω και για μερική
επιστροφή των θεατών στην κερκίδα, ο
κ. Καραγιαννίδης απάντησε ότι το γή-

πεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέ-
σο για ένα ασφαλές αποτέλεσμα σχετι-
κά με τη μετάδοση του κορονοϊού μετα-
ξύ των θεατών. Πρότεινε, λοιπόν, να
προσέλθουν στην κερκίδα μόνο φίλα-
θλοι που την ίδια μέρα του αγώνα βρέ-
θηκαν αρνητικοί στον κορονοϊό, να τη-
ρήσουν τις αποστάσεις ασφαλείας,
σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα, και να χωριστούν σε δύο
γκρουπ. Σε αυτούς που θα φορούν μά-
σκες τύπου FFP2 και σε εκείνους που
θα χρησιμοποιούν την απλή ιατρική μά-
σκα προστασίας. Έπειτα από τρεις μέ-
ρες και στα δύο γκρουπ θα πρέπει να γί-
νουν τεστ και με αυτό τον τρόπο θα δια-
πιστωθεί αν πράγματι το γήπεδο είναι
ασφαλές ή όχι για τη μετάδοση του κο-

ρονοϊού. Ο Κρίστιαν Καραγιαννίδης θε-
ωρεί ότι τα ευρήματα μπορεί να είναι
τόσο αντιπροσωπευτικά που μπορεί να
σηματοδοτήσουν τη συνολική επιστρο-
φή στα γήπεδα. Η πρότασή του μελετά-
ται, αν και έχουν ήδη υπάρξει «φωνές»
ότι οι φίλαθλοι δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιηθούν ως πειραματόζωα. 

Στην Ιταλία η κυβέρνηση Ντράγκι
επεξεργάζεται στην κάθε του λεπτομέ-
ρεια το «πείραμα της Ουντινέζε», που,
ως φαίνεται, παράγει αποτελέσματα
όσον αφορά στην προστασία αλλά και
στην ανίχνευση του Covid-19. Δοκιμά-
στηκε με επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Αλπικού Σκι στην Κορτίνα της
Ιταλίας τον περασμένο μήνα. Πιο συγ-
κεκριμένα, στο γήπεδο της Ουντινέζε

Dacia Arena και οι 350 υπάλληλοι θα
εφοδιαστούν έναν κομβητή που θα πα-
ράγει ήχους, όταν ένας εξ αυτών δεν
τηρεί τις αποστάσεις ασφαλείας από
τους άλλους. Και αν κάποιος βρεθεί θε-
τικός στον κορονοϊό, ο δονητής θα έχει
τη δυνατότητα να καταγράψει από ποι-
ον ή από ποιο αντικείμενο μολύνθηκε.
Το σύστημα αυτό, το οποίο ονομάστηκε
«Ανθρώπινη Κινητικότητα», εφαρμό-
στηκε για πρώτη φορά πριν από έναν
μήνα στο ματς κόντρα στη Φιορεντίνα
πριν από 20 μέρες, φαίνεται να απέδω-
σε και η κυβέρνηση το υιοθέτησε, πα-
ρότι υπάρχουν ζωηρές φωνές που θε-
ωρούν ότι δεν υπάρχει σεβασμός στην
ιδιωτική ζωή και παραβιάζει τα προσω-
πικά δεδομένα.

Covid-19: Έλληνας 
γιατρός προτείνει αγώνα 
με φιλάθλους για πείραμα
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Απόφαση-σταθμό για τον ελληνικό αθλητισμό πήρε η κυ-
βέρνηση, καθώς ικανοποίησε ένα αίτημα χρόνων, να παίρ-
νουν, δηλαδή, ποσοστό από το Στοίχημα ο επαγγελματικός
και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Ένα ποσό που αγγίζει τα
50 εκατ. ευρώ θα δοθεί συνολικά, με προκαταβολή περίπου
στα 30 εκατ. ευρώ στο τέλος του μήνα. Την απόφαση συνυ-
πέγραψαν, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδω-
ρος Σκυλακάκης, ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος
Βεσυρόπουλος και ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης
Αυγενάκης.

Τα περισσότερα χρήματα θα δοθούν στη Super League

(22 εκατ. ευρώ), ενώ σημαντικά ποσά θα μπουν στα ταμεία
της Super League 2 (7,5 εκατ. ευρώ), όπως επίσης και στην
Basket League (7,5 εκατ. ευρώ) και τη Volley League (4
εκατ. ευρώ). Φυσικά, πολλά χρήματα θα δοθούν και στον
γυναικείο αθλητισμό - μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο κ.λπ. 

Ενδεικτικά, οι ομάδες βόλεϊ θα μοιραστούν τις προσεχείς
μέρες από 140.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά δίνονται για την
ανάπτυξη των φυτωρίων των συλλόγων σε επαγγελματικό
και ερασιτεχνικό αθλητισμό, καθώς και για τη βελτίωση των
εγκαταστάσεων κ.λπ. Χρήματα θα παίρνουν και όσες ομά-
δες θα έχουν διακρίσεις στην Ευρώπη.

Ο Πολωνός αρχισκόρερ της Μπάγερν Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με το χατ τρικ της περασμένης αγωνιστικής
κόντρα στη Στουτγκάρδη (4-1) έφτασε τα 36 γκολ στη σεζόν και χρειάζεται μόλις πέντε για να σπάσει 
το ρεκόρ του πολυθρύλητου Γκερντ Μίλερ, ο οποίος είχε σκοράρει 40 τέρματα την περίοδο 1971-72.
Ο Λεβαντόφσκι αναδείχτηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου την περασμένη σεζόν.

Απόφαση-ανάσα για τον αθλητισμό

Ο «Λέβα» 
απειλεί
τον Μίλερ

Δεν επιστρέφουν 
τα χρήματα! 
Οριστικό. Οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπια-
κοί Αγώνες στο Τόκιο το καλοκαίρι θα γίνουν
χωρίς ξένους θεατές έπειτα από απόφαση της
ιαπωνικής κυβέρνησης. Η Οργανωτική Επι-
τροπή θα επιστρέψει τα χρήματα σε 900.000
ξένους θεατές που προμηθεύτηκαν εισιτήρια,
όχι όμως και τα ξενοδοχεία τα οποία είχαν
κλείσει για παραμονή! Αρνούνται πεισματικά
και η Οργανωτική Επιτροπή δεν μπορεί να κά-
νει κάτι για αυτό. 

Εκτός Εθνικής Γιαννούλης
και Χατζηδιάκοςgue

Νοκ άουτ από το
παιχνίδι της Εθνικής
με την Ισπανία μεθαύ-
ριο Πέμπτη στη Γρα-
νάδα για τα προκρι-
ματικά του Μουντιάλ
2022 τέθηκαν ο Δη-
μήτρης Γιαννούλης
της Νόριτς, ο οποίος
έπαθε διάσειση, καθώς και ο Παντελής Χατζη-
διάκος της ολλανδικής Άλκμααρ. Την προσεχή
Κυριακή η Εθνική θα αντιμετωπίσει σε φιλικό
την Ονδούρα στην Τούμπα και την προσεχή Τρίτη
στο ίδιο γήπεδο τη Γεωργία, επίσης για τα προ-
κριματικά του Μουντιάλ.

Ραντεβού θανάτου 
μετά τον αγώνα
Ραντεβού θανάτου έδωσαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
και του Άρη στη Θεσσαλονίκη μετά τον αγώνα
των ομάδων τους στο Αλεξάνδρειο, που βρήκε
νικητή τον «δικέφαλο του Βορρά» με 77-71.
Περίπου 50 άτομα συνεπλάκησαν μεταξύ τους,
έκαψαν αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων,
μετατρέποντας σε κόλαση την περιοχή γύρω
από το γήπεδο. Ένας τραυματίστηκε σοβαρά

και η Αστυνομία έκανε επτά συλλήψεις. 

Εμβόλιο: Κανένα
προνόμιο στους

ποδοσφαιριστές 
Προτεραιότητα στον εμβολιασμό

των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι κινδυ-
νεύουν να μολυνθούν από τον κορονοϊό

από τα συνεχή ταξίδια, ζήτησε ο ομοσπονδιακός
τεχνικός της Εθνικής Αγγλίας Γκάρεθ Σαουθγ-
κέιτ. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτό το
αίτημά του, του απάντησαν από την κυβέρνηση,
γιατί οι ποδοσφαιριστές δεν διαφέρουν σε τίποτα
από τους υπόλοιπους πολίτες.

«Βουνό» το πρόγραμμα για την ΑΕΚ
Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 την ΑΕΚ στην Τούμπα στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League και
πλησίασε στον έναν βαθμό τον δεύτερο της βαθμολογίας Άρη (51 έναντι 50 βαθμών), ο οποί-
ος ηττήθηκε 1-0 από τον Ολυμπιακό (70 βαθμοί) στο «Γ. Καραϊσκάκης». Στην τέταρτη θέση
της βαθμολογίας είναι πλέον η ΑΕΚ με 48 βαθμούς, ενώ δύο λιγότερους έχει συγκεντρώσει
ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, αν και προηγήθηκε 2-0 επί του Αστέρα στην Τρίπολη, ισοφαρί-
στηκε στις καθυστερήσεις με πλασέ... του γκολκίπερ των γηπεδούχων Παπαδόπουλου. Με-
τά τα αποτελέσματα η ΑΕΚ βυθίστηκε στην εσωστρέφεια και ο Ισπανός προπονητής της Μα-
νόλο Χιμένεθ δεν είναι πλέον στο απυρόβλητο. Στα δύο επόμενα παιχνίδια η Ένωση υποδέ-
χεται τον Ολυμπιακό και μετά θα πάει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Άρη. Από
τους διεκδικητές των δύο θέσεων εξόδου στην Ευρώπη ο Άρης υποδέχεται τον Αστέρα Τρί-
πολης πριν από την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ παίζει πρώτα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και μετά
αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη. Ο Παναθηναϊκός, αφού φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ, με-
τά παίζει με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Και με... νόμο υποψήφιος ο Ζαγοράκης
Με τροπολογία που κατέθεσε και «πέρασε» από τη Βουλή ο υφυπουρ-

γός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης αίρονται κάθε είδους κωλύματα
για τις εκλογές της ΕΠΟ το προσεχές Σάββατο. Υποψήφιοι θα είναι ο Θο-
δωρής Ζαγοράκης, ο οποίος έχει άδεια πρακτορείου ΠΡΟΠΟ, καθώς
και ο Κωνσταντίνος Νίκας, πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σω-
ματείων Βοιωτίας.



Η
πείνα και η εξάντληση στο
«Survivor» ώθησαν την
Ανθή Σαλαγκούδη να επι-
δείξει συμπεριφορά πα-

ξιμαδοκλέφτρας! Η δημοσιογράφος
και κόρη του πρώην υφυπουργού
Γιώργου Σαλαγκούδη αποκάλυψε για
πρώτη φορά ότι κατά τη διάρκεια της
παραμονής της στο ριάλιτι επιβίωσης
έκλεψε τρόφιμα, γιατί δεν άντεχε άλ-
λο την ασιτία. Δεν ήταν η πρώτη από
την «κόκκινη» ομάδα που επιδόθηκε
σε αυτή την παράνομη -βάσει των κα-
νονισμών του παιχνιδιού- πράξη, αλ-
λά ήταν η μοναδική που έφαγε κανο-
νικά και όχι υπολείμματα σκουπιδιών.

«Έκλεψα. Συγγνώμη από την παρα-
γωγή. Όχι από τα σκουπίδια, αλλά βρήκα κάπου αλ-
λού. Πήρα ένα φρούτο, ένα ψωμί και γκοφρέτες. Δεν
ήταν πολλά πράγματα. Τα μοιράστηκα με τον Περικλή
και τη Σοφία. Με τον Περικλή τα μοιράστηκα γιατί
ήμουν πολύ κοντά. Με τη Σοφία δεν ήμασταν κοντά,
αλλά ήταν ένας άνθρωπος που έκανε πολλές δουλει-
ές στην καλύβα και ένιωσα ότι πρέπει να της δώσω»,
είπε η παρουσιάστρια στην εκπομπή «Dot».

Οι πρόσφατες δηλώσεις της έρχονται σε αντίθεση
με όσα ανέφερε πριν από λίγες μέρες ο γνωστός δη-
μιουργός κοσμημάτων Περικλής Κονδυλάτος. Ο σχε-
διαστής είχε αποκαλύψει για την Ανθή Σαλαγκούδη
ότι «εγώ της έδινα φαγητά. Είχε το κακό συνήθειο να
είναι συνεχώς παραπονούμενη. Την ενοχλούσαν οι

συνθήκες διαβίωσης, αλλά όλοι πει-
νούσαμε, όλοι ήμασταν βρόμικοι και
εξαθλιωμένοι. Απλώς η Ανθή ήθελε
διαρκώς να την νταντεύουμε και να
λέει το πρόβλημά της σε κάποιον.
Αυτό άρχισε σιγά σιγά να γίνεται
ασφυκτικό για εμένα. Επίσης, έμοι-
αζε σαν να μην την ενδιαφέρει κα-
θόλου το παιχνίδι, μου είχε πει ότι
δεν έβρισκε κίνητρο για να είναι
εκεί, σαν να ζητούσε να της το δώσω
εγώ. Από την άλλη, ήταν περίεργο
που όταν ήταν προτεινόμενη ένιωθε
ριγμένη και απογοητευμένη. Μπο-
ρεί από την πλευρά της να αισθάνε-
ται ότι την έχω ρίξει, αλλά εγώ έχω
μάθει να μιλάω ειλικρινά και να λέω

τα πράγματα όπως τα νιώθω».
Σε άλλο σημείο της τηλεοπτικής της συνέντευξης

η Ανθή Σαλαγκούδη επανέλαβε για άλλη μια φορά
ότι ο πατέρας της δεν είχε καμία εμπλοκή στη συμ-
μετοχή της στο «Survivor»: «Ο πατέρας μου ήταν
υφυπουργός πριν από πολλά χρόνια, το 2004. Τα
τελευταία χρόνια ασχολείται με κάτι εντελώς δια-
φορετικό. Δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική,
έχει εταιρεία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. (...)
Στην αρχή ο Τριαντάφυλλος είχε πει ότι εγώ εξαγο-
ράζω παίκτες, μετά ότι ο μπαμπάς μου τα είχε συμ-
φωνήσει με την παραγωγή. Δεν ξέρω αν το ξεκίνη-
σε ο Τριαντάφυλλος, όμως και άλλα παιδιά το υιο-
θέτησαν».

••Με ένα λαχταριστό κανταΐφι γιόρτα-
σαν την επιστροφή τους στην κανονικό-
τητα οι πρώην «Survivors» Πάνος Καλ-
λίδης και Γιώργος Ταβλαδάκης!

• Ο Νίκος Αλιάγας και η αρ-
χισμηνίας της Πολεμικής
Αεροπορίας Σοφία Κορμά
ανέλαβαν την παρουσίαση
της τηλεοπτικής μετάδοσης
της παρέλασης της 25ης
Μαρτίου!

• Έντεκα κιλά έχασε μέσα στην καραν-
τίνα ο Ρένος Χαραλαμπίδης!

• Μπαμπάς έγινε για δεύτε-
ρη φορά ο Χάρης Τζωρτζά-
τος. Ο ηθοποιός και η σύζυ-
γός του Έφη Κόντα υποδέ-
χτηκαν με χαρά το δεύτερο
παιδάκι της, ένα υγιέστατο
αγοράκι, ενώ έχουν ήδη μία
κορούλα.

• Με μια ασπρόμαυρη κοινή τους φω-
τογραφία ο Άγγελος Λάτσιος ευχήθηκε
«χρόνια πολλά» στον πατέρα του Γιάννη
με αφορμή τα γενέθλια του δεύτερου. 

• Εμφάνιση-έκπληξη του
παγκοσμίου φήμης τραγου-
διστή Jason Derulo στο πάρ-
τι ένωσης των ομάδων στο
«Survivor». 

• Στην ισπανική σειρά «Ναζντρόβια» θα
δούμε τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος
θα υποδυθεί έναν πληρωμένο δολοφόνο.

• Φανατική του ριάλιτι επι-
βίωσης του ΣΚΑΪ δήλωσε η
Ελένη Ράντου. «Έχει τα
αγωνίσματα που μου δίνουν
την αίσθηση του ότι, αφού
δεν κινούμαι εγώ, κινείται
τουλάχιστον κάποιος άλ-
λος», αποκάλυψε σε συνέν-
τευξή της.

• «Bye» είπε στα ξανθά μαλλιά η Κάτια
Ζυγούλη, η οποία υιοθέτησε ένα γλυκό
καστανό χρώμα. «Αλλάζω το χρώμα των
μαλλιών μου και κατευθείαν και διάθε-
ση», σχολίασε.

• Οικειοθελής αποχώρηση
του σχεδιαστή Ερωτόκριτου
Κυμιώνη από τη «Φάρμα».
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«Έκλεψα για να φάω, 
ζητώ συγγνώμη»



Έχει αδυναμία 
στη μητέρα της 

Η Άννα Βίσση αποθέωσε τη μαμά
της! Με αφορμή τα 89α γενέθλια της
γλυκύτατης μητέρας, γιαγιάς και
προγιαγιάς Σοφίας Βίσση, η απόλυτη
Ελληνίδα σταρ τής ευχήθηκε δημο-
σίως «χρόνια πολλά», συνοδεύοντας
την ανάρτησή της με μια απίθανη
αποκάλυψη. «Ο Νίκος κάποτε την
ονόμασε “το λαμπερό χαμόγελο”.
Αυτό ακριβώς είναι και σήμερα στα
89 της χρόνια και σβήνει τα κεριά της
ευτυχισμένη και γεμάτη. Happy bir-
thday, Mamma Mia», έγραψε η τρα-
γουδίστρια και φυσικά οι διαδικτυα-
κοί της φίλοι την αποθέωσαν.

Σέξι… καραντίνα 

Μπούχτισε κλεισμένη στο σπίτι η
Μάγκυ Χαραλαμπίδου και σκέφτηκε
να το διασκεδάσει. Η σέξι ραδιοφω-
νική παραγωγός φόρεσε μαύρο
«καυτό» κορμάκι με ψηλοτάκουνες
γόβες και «ξεδίπλωσε» το κορμί της
στο τραπεζάκι του σαλονιού, αφήνον-
τας σε κοινή θέα τα μακριά πόδια της.
«Ένας χρόνος λοκντάουν και κάπως
έτσι θα ήταν δίκαιο να ξεκινά η εβδο-
μάδα μας όταν ξημερώνει Δευτέρα»,
έγραψε η dj, προκαλώντας απανω-
τά... εγκεφαλικά στον αντρικό πληθυ-
σμό, ο οποίος την επιβράβευσε με χι-
λιάδες likes και σχόλια όλο νόημα!

«Σέξι Μπρούνο, χρόνια πολ-
λά»! Με μια δημόσια ανάρτη-
ση η όμορφη ηθοποιός Έλενα
Ασημακοπούλου γιόρτασε τα
γενέθλια του συζύγου της και
παλαίμαχου διεθνούς ποδο-
σφαιριστή Μπρούνο Τσιρίλο!
Το «birthday party» ήταν οι-
κογενειακό, ωστόσο μαμά και
κόρη χρυσοστόλισαν το σα-
λόνι για την «κολόνα» του
σπιτιού τους, γεμίζοντας το
τραπέζι με απίθανες λιχου-
διές, τούρτα-υπερπαραγωγή,
μπαλόνια, σαμπάνιες, λευκά
τριαντάφυλλα και golden XL
πασχαλινά αυγά! 

Viral η φουσκωμένη κοιλίτσα 
Τη φουσκωμένη κοιλίτσα της παρουσία-
σε με ενθουσιασμό στους χιλιάδες fol-
lowers της η Χριστίνα Μπόμπα. Η influ-
encer, η οποία κυοφορεί δίδυμα, διανύει
την 24η εβδομάδα και περιμένει με ανυ-
πομονησία να περάσει ο καιρός. Στη φω-
τογραφία που δημοσίευσε πόζαρε με ζω-
γραφιστά χαμόγελα στην κοιλίτσα της, με
τον σύζυγό της Σάκη Τανιμανίδη να σχο-
λιάζει χαριτολογώντας: «Αυτή στα αρι-
στερά σού μοιάζει»!

Οι… γλυκές ευχές
στον Μπρούνο
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Βραβείο στη δική μας 
Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Το «κορμί» δεν ησυχάζει!
Η πρώην «Survivor» Ασημίνα Ιγγλέζου με την επιστροφή της από τον Άγιο
Δομίνικο και παραβλέποντας τις κακουχίες, την πείνα και τους τραυματι-
σμούς από τις αγωνιστικές αρένες του ριάλιτι επιβίωσης, επέστρεψε στη
σκληρή προπόνηση κάνοντας χιλιόμετρα τζόκινγκ και ορειβασία σε απόκρη-
μνες πλαγιές. Η ξανθιά εντυπωσιακή Λαμιώτισσα και αθλήτρια του τριάθλου
προετοιμάζεται για τους επόμενους αγώνες διεκδικώντας μόνο νίκες.

Η
δημοσιογράφος, συν-
τάκτρια Υγείας στο Star,
στο «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ»

και στην political.gr Κατερίνα
Παπακωστοπούλου, βραβεύ-
τηκε με το βραβείο της Νίκης,
από τον θεσμό Top Women
Awards 2021 για την έγκυρη
μετάδοση πληροφοριών που
αφορούν στην πανδημία. Άλ-
λες 19 γυναίκες, ανάμεσά τους
γιατροί, νοσηλεύτριες, διασώ-
στριες, ερευνήτριες, καθηγή-
τριες, βραβεύθηκαν για τη συ-
νεισφορά τους στη διαχείριση
της ασθένειας - κάποιες, μάλι-
στα, έχασαν τη ζωή τους χτυ-
πημένες από τον ιό. Την παρου-
σίαση και τη διοργάνωση της
διαδικτυακής εκδήλωσης ανέ-
λαβε η δημοσιογράφος Ειρήνη
Νικολοπούλου. Το βραβείο
απένειμε ο δημοσιογράφος
Γιώργος Κουβαράς. Η Κατερί-
να Παπακωστοπούλου αφιέ-
ρωσε το βραβείο της στη
15χρονη κόρη της Μαριλίτα, τη μικρή της ηρωίδα η οποία κάποτε νοσηλεύθηκε στην
Εντατική και βγήκε νικήτρια!



Η
λέξη «άγχος» δυστυχώς έχει μπει στη
ζωή μας. Λέμε «έχω πολύ άγχος», «οι
ρυθμοί της ζωής μου είναι πολύ αγχω-
τικοί». Άγχος για να πάμε στη δουλειά

με την κίνηση και να προλάβουμε τα ραντεβού
μας, άγχος να φτάσουν τα χρήματα για να πληρω-
θούν οι υποχρεώσεις μας κάθε μήνα, άγχος να τα
πηγαίνουν καλά τα παιδιά στο σχολείο, άγχος να
μπορούμε να κρατηθούμε νέοι και ωραίοι, άγχος
με τα κιλά μας, άγχος για τις προσωπικές μας
σχέσεις, άγχος ακόμα και για τις αλλαγές που
έφερε στη ζωή μας ο κορονοϊός… 

Άλλος έχει μικρότερες ή μεγαλύτερες εξάρ-
σεις άγχους και, φυσικά, το τι αγχώνει τον καθέ-
ναν από εμάς είναι μια τελείως υποκειμενική κα-
τάσταση. Φυσικά, υπάρχει και το δημιουργικό
άγχος. Να φέρω σε πέρας μια σημαντική απο-
στολή, να κάνω μια ωραία εργασία, να κάνω έναν
πολύ ωραίο ζωγραφικό πίνακα, να οργανώσω
ένα ταξίδι, να βγάλω μια ωραία ομιλία. Η ψυχο-
λόγος - συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύ-
τρια Αγγελική Καβαλλιεράτου μάς εξηγεί πως
μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα το στρες.
«Όταν κάποιος βιώνει έντονο στρες, μια πολύ
χρήσιμη επιλογή είναι να κάνει κάτι που θα τον
απασχολήσει συνειδητά και θα του αποσπάσει
την προσοχή, προκειμένου να διαχειριστεί αυτό
το οποίο του προκαλεί δυσφορία. Κάτι εξίσου
βοηθητικό είναι οι ασκήσεις με τις αναπνοές, μια
προσπάθεια, δηλαδή, να ελέγξουμε τον ρυθμό

της αναπνοής μας, φέρνοντάς τη σε πιο ήπιους
ρυθμούς. Βάλτε περισσότερη άσκηση στη ζωή
σας και στην καθημερινότητά σας. 

Περνάτε χρόνο με τα αγαπημένα σας πρόσω-
πα, κάντε μια βόλτα ή μια ευχάριστη συζήτηση
μαζί τους. Το άγχος δεν είναι εύκολο να φύγει
από τη ζωή μας από τη μια στιγμή στην άλλη, τον
χρόνο, όμως, που χρειαζόμαστε για να καταφέ-
ρουμε να το διαχειριστούμε είναι σημαντικό να
βρούμε τρόπους να το αποφεύγουμε σε έναν
βαθμό, ώστε να μην κλιμακώνεται. Εάν αισθάνε-
στε, παρ’ όλα αυτά, πως είναι δύσκολο να το
ελέγξετε, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε σε
κάποιον ψυχολόγο που με κατάλληλο τρόπο και
σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες θα σας βοη-
θήσει πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά να το
διαχειριστείτε».
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Κατερίνα
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Υπάρχει δημιουργικό άγχος;

kpapakosto@yahoo.gr

«Όταν κάποιος βιώνει έντονο στρες, 
μια πολύ χρήσιμη επιλογή είναι 
να κάνει κάτι που θα τον απασχολήσει
συνειδητά και θα του αποσπάσει 
την προσοχή, προκειμένου 
να διαχειριστεί αυτό το οποίο 
του προκαλεί δυσφορία»…

Εκδήλωση
ψυχοσωματικών 
Όμως το άγχος ως λέξη μάς γεμίζει
μάλλον με πιεστικά, παρά με χαρούμε-
να συναισθήματα. Το άγχος προέρχεται
από μια οργανική αντίδραση. Παράγον-
ται υψηλά επίπεδα κορτιζόλης, αδρε-
ναλίνης και ντοπαμίνης, ορμονών του
άγχους, δηλαδή, που έχουν ως αποτέ-
λεσμα στη συνέχεια να ενεργοποιούν-
ται κάποιες σωματικές αντιδράσεις.
Όταν όλα αυτά τα συμπτώματα τα βιώ-
νουμε σε χαμηλό επίπεδο, είναι απόλυ-
τα φυσιολογικό και απαραίτητο, όπως
το άγχος που μπορεί να νιώθουμε σε
κάποιο ραντεβού ή κάνοντας μια ομιλία
με κοινό. Το δημιουργικό και λειτουρ-
γικό στρες είναι ικανό να μας ωθήσει
σε κάποιες αλλαγές στη ζωή μας, σε
ένα στάδιο προσωπικής εξέλιξης. Αν,
όμως, αυτά τα επίπεδα είναι πιο υψηλά
και αισθάνεστε ότι συνεχώς αναζητάτε
γρήγορους ρυθμούς και ένταση στην
καθημερινότητά σας, αν σας αρέσει να
λειτουργείτε μέσα από την ένταση και
αυτό συμβαίνει στη ζωή σας, τότε χρει-
άζεται να κάνετε κάτι.

Αγγελική Καβαλλιεράτου, 
οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Κ
άποιοι σκέφτεστε τι δουλειά πρέπει να
επιλέξετε; Μπορείτε να βρείτε μια νέα,
πιο καλή και πιο ποιοτική δουλειά, που

θα σας φέρει πιο κοντά σε άτομα τα οποία σκέ-
φτονται παρόμοια με σας. Προσπαθήστε να μην
κάνετε απερίσκεπτα όλες αυτές τις αλλαγές. Οι
άνθρωποι του Κριού ανησυχούν για την επαγ-
γελματική τους κατάσταση, αλλά είναι αναπο-
φάσιστοι: Πρέπει να επιλέξουν εάν θέλουν να
παραμείνουν απλοί υπάλληλοι ή να τολμήσουν
να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και
σιωπηρά να γίνουν το αφεντικό του εαυτού
τους. Η καριέρα παίρνει μεγαλύτερη σημασία
τώρα. Έχετε την τάση να θέλετε να καταβάλλε-
τε προσπάθειες από πολύ νωρίς και μερικοί
μπορεί να ξεκινήσετε μια νέα εργασία. Εάν
υπάρξει αλλαγή σε αυτόν τον τομέα, είναι πιθα-
νότερο αυτό να συμβεί από τα τέλη Απριλίου
έως τον Μάιο του 2021. 

Όσοι μείνετε στα ίδια, μπορείτε να αποκομίσε-
τε τις ανταμοιβές της σκληρής δουλειάς που εί-
χατε κάνει στο παρελθόν ή να επανεκτιμήσετε
την επαγγελματική σας πορεία σχετικά με αυτό
που πραγματικά θέλετε στην καριέρα σας. Να εί-

στε υπεύθυνοι. Μην εξαναγκάζετε τα πράγματα.
Θα μπορούσε να είναι ενοχλητικό! Όπως και να
’χει, ο Κρόνος θα σας φέρει ανταμοιβή.

Οικονομικά, ο Ουρανός στον Ταύρο θα σας
υποχρεώσει να υιοθετήσετε έναν νέο τρόπο δια-
χείρισης του εισοδήματος και των χρημάτων
σας. Μια σταδιακή βελτίωση είναι σίγουρη για
όλους, ενώ όσοι έχετε κάποιες εκκρεμότητες ή
περιουσιακά προβλήματα θα μπορέσετε να τα
διευθετήσετε με καλύτερο τρόπο. Είναι πιθανό
να χρειαστούν κάποιες ενέργειες που θα σας
εξασφαλίσουν την υποστήριξη ενός ανθρώπου,
ο οποίος μπορεί να επηρεάσει την πρόοδό σας. 

Οι υποχρεώσεις σας προς την οικογένεια και
το νοικοκυριό είναι εκεί όπου θα έχετε, φέτος, το
βαρύτερο οικονομικό σας κόστος. Κάποιοι μπο-
ρεί να έχετε αγοράσει γη ή ένα ακίνητο και να
έχετε επιπλέον μηνιαίες πληρωμές. Ευτυχώς,
εάν εργάζεστε σκληρά και σχεδιάζετε το επεν-
δυτικό σας πρόγραμμα, μπορείτε να βγείτε αλώ-
βητοι από τα οικονομικά σκαμπανεβάσματα.
Από τον Σεπτέμβριο και μετά οι συνεργασίες ή οι
συνεταιρισμοί μπορούν να αποφέρουν οικονο-
μικά οφέλη.

Πώς θα πάνε η καριέρα 
και τα οικονομικά των Κριών;

Κριός
(21/3-20/4)
Οι μέρες που ακολουθούν ευαι-
σθητοποιούν την εργασία και
θα πρέπει να είστε συνεπείς και
σωστοί, αλλά σας δίνουν ευ-
καιρίες να πραγματοποιήσετε
μια επιθυμίας και οι πιο επιδέ-
ξιοι να ορίσετε ένα κοινωνικό
ή επαγγελματικό στόχο. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Οι μέρες αυτές στην αλλαγή της
εβδομάδας τονίζουν τις όποιες εξε-
λίξεις σημειώνονται τώρα στον άξο-
να της προσωπικής και της επαγγελ-
ματικής σας ζωής. Επιμεληθείτε τη
φήμη ή τη δημόσια εικόνα σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η περίοδος είναι θετική και γόνι-
μη για εσάς. Παρά το γενικό κλίμα
της εποχής, η οικονομική σας κα-
τάσταση έχει προοπτικές βελτίω-
σης και η διάκρισή σας στον επαγ-
γελματικό τομέα είναι φανερή. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Με την είσοδο της εβδομάδας προ-
βλέπονται μικρές αλλαγές στο πρό-
γραμμα που έχετε καταστρώσει και
κάποιες αναμοχλεύσεις συναισθη-
μάτων από την επίδραση των εξω-
τερικών περιστατικών, τα οποία θα
έρθουν αντίθετα με τα συναισθήμα-
τα ή τον κώδικα τιμής σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σημαντικές είναι οι εξελίξεις
στην εργασία σας και αξίζει τον
κόπο να κάνετε τώρα τις δέουσες
υποχωρήσεις. Επίσης, να υπερα-
σπιστείτε σχέσεις που σας αφο-
ρούν και να αποφύγετε αντιθέ-
σεις με όσους μπορούν να επηρε-
άσουν την πρόοδό σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε ευνοημένοι στην ερωτική
και την κοινωνική σας ζωή την
περίοδο αυτήν. Οι μέρες αυτές
σάς βοηθούν να γίνετε περισ-
σότερο εκτελεστικοί και να επι-
σπεύσετε τις επιδιώξεις σας.
Κάποιοι άνθρωποι θα αποδει-
χτούν χρήσιμοι σε αυτές. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οι μέρες που ακολουθούν σας
βρίσκουν ενισχυμένους από τον
παράγοντα της τύχης στον το-
μέα των προσωπικών σχέσεων
αλλά και στον επαγγελματικό
τομέα και ταυτόχρονα λίγο κα-
ταπιεσμένους στον οικογενει-
ακό χώρο. Προσπαθήστε να
βρείτε τις ισορροπίες σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η όλη κατάσταση του περιβάλλον-
τός σας είναι θετική. Νιώθετε εγ-
κλωβισμένοι στο στενό σας περι-
βάλλον, αλλά, αν προσέξετε, θα
δείτε ότι υπάρχουν διέξοδοι όπως
και κατάλληλοι άνθρωποι για την
ανακούφιση που τόσο χρειάζεστε. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μεγάλη κινητικότητα θα παρατηρη-
θεί στη ζωή σας τις μέρες αυτές. Θα
πρέπει να είστε οργανωμένοι και
όσον αφορά στις επαγγελματικές
σας συζητήσεις να διαθέτετε σαφή
προγράμματα και άλλα απαραίτητα
στοιχεία για τη συνέχεια της πορεί-
ας της. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Προγραμματίστε τη δημιουργικό-
τητά σας και ελέγξτε την ευθιξία
σας. Ξεκαθαρίστε το τοπίο από πα-
ράσιτα κάθε είδους. Μη ρισκάρετε
στα οικονομικά και αποφύγετε το
ενδεχόμενο της εκμετάλλευσης.
Καταπολεμήστε τις φοβίες σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σημαντικές οι μέρες που ακο-
λουθούν την περίοδο αυτήν.
Μπορείτε να βελτιώσετε σύντο-
μα τις συνθήκες στην εργασία
σας όπως μπορείτε επίσης να
γιατρέψετε προβλήματα υγείας
και να βρείτε πιο ικανοποιητικές
λύσεις στην ερωτική σας ζωή. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Έμφαση στις εξελίξεις των σχέ-
σεων, χρήσιμες πληροφορίες και
καλύτερες ευκαιρίες να γεφυ-
ρώσετε τις διαφορές σας με τους
συνεργάτες σας. Στα επαγγελμα-
τικά σας συνεχίσουν να υπάρ-
χουν οι προοπτικές αλλά και η
ασάφεια μαζί. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

ΟΠλούτωνας στον Αιγόκερω θα διαμορφώσει 
οριστικά την κατάσταση στον επαγγελματικό τομέα
και στο οικογενειακό περιβάλλον. Θα βρείτε 
τον τρόπο μιας καλύτερης προσαρμογής στη 
νέα πραγματικότητα. Μην αφήνετε τις δύσκολες
στιγμές να πτοούν την αισιοδοξία σας. 
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Ν
ομίζω πως η τελευταία φορά που χρησι-
μοποιήθηκε ο προσδιορισμός «ψωρο-
κώσταινα» ήταν πριν από δύο μήνες,

όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι
μετέτρεψε την Ελλάδα σε «ψωροκώσταινα των
εμβολίων». Η κυβερνητική απάντηση υπήρξε
έντονη, όσο έντονη πριν από δύο ή τρία χρόνια
ήταν η αντίδραση του Β. Κικίλια, που, καλεσμέ-
νος σε τηλεοπτική εκπομπή, πέταξε το μικρό-
φωνο και έφυγε, όταν ο ευρωβουλευτής Σ. Κού-
λογλου χρησιμοποίησε τον ίδιο χαρακτηρισμό
σε βάρος της, τότε, αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Όπως γνωρίζετε, ο προσδιορισμός αυτός έχει
ηλικία σχεδόν διακοσίων ετών. Όσα τα χρόνια
από την Επανάσταση του 1821. Και αποδίδει την
υπανάπτυξη, την ανοργανωσιά, την κακομοιριά -
την εικόνα μιας φτωχής και ανίσχυρης χώρας.

Φτωχή και πένισσα ήταν η γυναίκα που ενέ-
πνευσε το προσωνύμιο «Ψωροκώσταινα». Για-
τί, το πρόσωπο, ιστορικά, είναι υπαρκτό. Η Πα-
νώρια Χατζηκώστα, μάλλον από τη Μυτιλήνη,
που στην καταστροφή του Αϊβαλιού είδε τους
Τούρκους να σφάζουν τον άντρα και τα παιδιά
της, κατέφυγε ανέστια και πένισσα στα Ψαρά
(άρα, μάλλον «Ψαροκώσταινα» παρά «Ψωρο-
κώσταινα») και μετά στο Ναύπλιο, όπου, για να
ζήσει, έκανε την αχθοφόρο και την πλύστρα. Κι
όμως, αυτή η φτωχή γυναίκα, στον έρανο για
τους ελεύθερους πολιορκημένους του Μεσο-
λογγίου, πρόσφερε την ασημένια βέρα και το
τελευταίο γρόσι της. Αφιέρωσε τη ζωή στη

φροντίδα των ορφανών της Επανάστασης, που
τη συνόδευσαν στην τελευταία κατοικία της,
αρκετά αργότερα, αφού έζησε για να δει ελεύ-
θερη την Ελλάδα.

Να είναι τυχαίο που, στα ταραγμένα χρόνια
τα οποία ακολούθησαν, λησμονήθηκε η ηρωική
στάση του ανθρώπου και, αντί του αλτρουισμού,
του πατριωτισμού και της αυτοθυσίας, η ιστορι-
κή μνήμη συγκράτησε τη δυστυχισμένη του
ζωή; «Ψωροκώσταινα» για τους αγωνιστές του
’21 ήταν η βαυαρική Αντιβασιλεία και ο υποτι-
μητικός αυτός προσδιορισμός έφθασε στις
ημέρες μας να διατρέχει οριζοντίως την πολιτι-
κή σκηνή και να τροφοδοτεί, γενναιόδωρα, το
τόσο διαδεδομένο ιδεολόγημα της αυτολύπη-
σης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το σαρτζετά-
κειο «έθνος ανάδελφον», το οποίο οι κακοί ξέ-
νοι μισούν και συνωμοτούν σε βάρος του. Από
την οικονομική κρίση έως τα εμβόλια για τον
κορονοϊό. Πρόκειται για καταπληξία αυτοθυ-

ματοποίησης, που διακρίνεται από την απουσία
αυτοκριτικής και την άρνηση ανάληψης οποι-
ασδήποτε ευθύνης, η οποία μεταφέρεται πάντα
σε άλλους, διχάζοντας την κοινωνία σε «κα-
λούς» και «κακούς», «αθώους» και «ενόχους»,
σε «εμάς» και «αυτούς».

Κι όμως, η πορεία της Ελλάδας ελάχιστα έχει
να κάνει με ό,τι η ιστορική μνήμη διέσωσε από
τον μύθο της «Ψωροκώσταινας». Αντίθετα. Πο-
λύ περισσότερο έχει να κάνει με τη ζωή της Ψα-
ροκώσταινας Πανώριας Χατζηκώστα. Διότι, πα-
ρά τις κρίσεις και τις εμφύλιες ήττες, παρά τα
δεινά που, συχνά, ο άκρατος κομματισμός και η
φιλαρχία σώρευσαν, το ελληνικό κράτος (πα-
λαιότερο πολλών ευρωπαϊκών, μεταξύ των
οποίων το γερμανικό και το ιταλικό), συνιστά
επίτευγμα συγκρότησης μοντέρνου κράτους.
Τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, ιδίως στις
σημερινές δύσκολες συνθήκες της πανδημίας,
των τουρκικών προκλήσεων, της κινητικότητας
στην περιοχή και παγκοσμίως, συνιστούν,
εκτός από γόβα-τσαρούχι και πανηγυρικούς
της ημέρας, ευκαιρία στοχασμού και επανα-
προσδιορισμού. Στον κόσμο τον οποίο η τεχνο-
λογία ραγδαία αλλάζει, έχουμε την ευκαιρία να
αφήσουμε πίσω μας την «πτωχή πλην τιμία»
Ελλάδα και το «έθνος ανάδελφον» και να επι-
λέξουμε την εξωστρέφεια, την περιφερειακή
και διεθνή εμπλοκή, τον κοσμοπολιτισμό. Που
έχουν ως βασική προϋπόθεση την εθνική αυτο-
πεποίθηση. 

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Παρά τις κρίσεις και τις ήττες, 
παρά τα δεινά που, συχνά, ο άκρατος
κομματισμός και η φιλαρχία 
σώρευσαν, η πορεία της Ελλάδας, 
διακόσια χρόνια από την Επανάσταση,
συνιστά πορεία συγκρότησης 
ενός μοντέρνου κράτους…

«Ψωροκώσταινα» ή «Ψαροκώσταινα»;

Μ
πορεί η φράση του παλαίμαχου διε-
θνούς Άγγλου ποδοσφαιριστή Γκάρι
Λίνεκερ να έχει γράψει η ιστορία, η

αλήθεια, όμως, έρχεται σε πολλές των περιπτώ-
σεων να τον διαψεύσει. 

Ο Λίνεκερ, για να θυμίσουμε την περιβόητη
δήλωσή του, υποστήριζε ότι «το ποδόσφαιρο εί-
ναι ένα παιχνίδι που παίζεται από 22 ανθρώ-
πους, οι οποίοι τρέχουν τριγύρω, κλωτσάνε την
μπάλα, με έναν διαιτητή που κάνει μερικά λάθη
και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί».

Το ίδιο ακριβώς πιστεύουν οι Γερμανοί ότι
ισχύει και για τον ρόλο τους στην Ευρώπη. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση είναι μια συμμαχία κρατών,
στην οποία όλοι έχουν απόψεις, αλλά στο τέλος
κερδίζουν πάντα οι απόψεις των Γερμανών.

Τα όσα συμβαίνουν με αφορμή την πανδημία
δείχνουν ότι το «γερμανικό μοντέλο» αρχίζει
και μπάζει νερά, μια και στην κρίση, τίτλοι όπως
«Γερμανική ανικανότητα - Ντροπή» και άλλα
πολλά που δημοσιεύονται στα γερμανικά ΜΜΕ
απομυθοποιούν τον «γίγαντα» και τις θεωρίες

περί κράτους-υποδείγματος. Αν σε αυτά προ-
σθέσουμε τον χορό των σκανδάλων, με τις προ-
μήθειες μασκών, την αποτυχία τους στο θέμα
των εμβολίων αλλά και τις εμμονές κατά της
AstraZeneca, τότε το μείγμα γίνεται εκρηκτικό! 

Στη Γερμανία ο κρατικός μηχανισμός μοιάζει
με ξεκούρδιστο πιάνο και η γερμανική επιμέ-
λεια και συνέπεια με ανέκδοτο.

Τα αποτελέσματα αυτής της αποτυχίας σε επί-
πεδο πολιτικό τα βιώνει ήδη η ίδια η καγκελά-
ριος, Άνγκελα Μέρκελ, που διαπιστώνει ότι η

αποχώρησή της φέρνει στην εξουσία μια κυ-
βερνητική πλειοψηφία Πρασίνων - Σοσιαλδη-
μοκρατών και Φιλελευθέρων. Οι εκλογές του
Σεπτεμβρίου θα (απο)δείξουν εάν αυτά τα σενά-
ρια θα επιβεβαιωθούν. Το βέβαιο είναι ότι το
γόητρο της Γερμανίας έχει πληγεί και πλέον
πρέπει να κάνει την ενδοσκόπησή της, γιατί η
απολυτότητα τελικά στις απόψεις της την οδήγη-
σε σε στρατηγική ήττα, στο θέμα της διαχείρισης
της πανδημίας. 

Ο
ι Γερμανοί πρέπει, ίσως, να αλλάξουν το
μοντέλο, διότι στο πεδίο δεν είναι ούτε
αήττητοι ούτε τόσο παράδειγμα προς μί-

μηση!  Καλό θα ήταν να «χαλαρώσουν» λίγο και
ίσως δουν ότι η ευελιξία πολλές φορές μπορεί
να είναι πολυτιμότερος σύμμαχος από την απο-
λυτότητα και τη λογική του κράτους-τιμωρού. 

Η γερμανική μηχανή -και δεν είναι πρώτη φο-
ρά- χάνει… λάδια και είναι κρίμα να γλιστρήσει
εξαιτίας της όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία
στο θέμα των εμβολίων για μια… χούφτα ευρώ
την έβαλε σε μεγάλη περιπέτεια. 

Τελικά, δεν κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί στο τέλος

Τα όσα συμβαίνουν με αφορμή
την πανδημία δείχνουν ότι το
«γερμανικό μοντέλο» 
αρχίζει και μπάζει νερά


