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Editorial

OLITICAL

Είναι ώρα να σταματήσουν τα προσωπικά παιχνίδια

Ο

πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
στη συνέντευξή του στο Star και τη Μάρα
Ζαχαρέα μίλησε για όλους και για όλα.
Άνοιξε τα χαρτιά του, ακόμη και για τις
εκλογές. Θα μας επιτρέψετε, όμως, να σταθούμε σε
δύο ζητήματα που έθιξε ο κ. Μητσοτάκης και έχουν
θολώσει το μήνυμα, τραυματίζοντας παράλληλα την
εικόνα της κυβέρνησης. Και αν το πρόβλημα είχε
μόνο πολιτικό αντίκτυπο, ποσώς θα μας ενδιέφερε.
Το κακό είναι ότι αυτά που επισήμανε ο πρωθυπουργός έχουν επιφέρει πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Τα δύο ζητήματα είναι το εξής ένα: η πολυφωνία. Αυτό ισχύει τόσο για τους επιδημιολόγους όσο και για
τους υπουργούς. Οι πρώτοι είτε βιάζονται να ανακοινώσουν μέτρα είτε όσοι διαφωνούν βγαίνουν στα τη-

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
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Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

λεοπτικά παράθυρα και μιλούν για τα θέματα στα
οποία διαφωνούν. Οι δεύτεροι για να γίνονται ευχάριστοι στην εκλογική τους πελατεία… τρέχουν να
ανακοινώσουν μέτρα χαλάρωσης. Να καλλιεργήσουν την προσδοκία. Και όταν αυτή δεν επιβεβαιώνεται, τότε ο κόσμος θυμώνει και την πληρώνει η
κυβέρνηση.
Αν, λοιπόν, αυτά τα δύο δεν σταματήσουν, δύσκολα
θα πειστεί η κοινωνία στην εφαρμογή των όποιων
μέτρων λαμβάνει η κυβέρνηση. Άντε και τους
υπουργούς πες ότι με έναν μαγικό τρόπο τούς μαζεύεις. Με τους ειδικούς τι θα γίνει, που έχουν τρελάνει τον κόσμο με τις εμφανίσεις τους.
Καλό θα ήταν άπαντες να σταματήσουν τις κραυγές και τους ψιθύρους. Όσο ανοίγουν δραστηριότητες τόσο πιο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι άπαντες.
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Τα δύσκολα είναι μπροστά μας και απαιτούνται σοβαρότητα και υπομονή. Δεν χρειάζεται κανείς να δοξαστεί κρυπτόμενος και κανείς εμφανιζόμενος. Δεν
είναι όλα για πολιτικά ή ιατρικά κέρδη. Δεν μπορεί
και δεν επιτρέπεται κανείς να χτίζει… καριέρα στην
πανδημία. Την ώρα που πεθαίνουν συνάνθρωποί
μας και άλλοι δίνουν τη μεγάλη μάχη, απαιτείται
σιωπή. Λιγότερες φωνές, περισσότερη συνεννόηση.
Το πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται καθημερινά
παραπέμπει στην ιστορική ρήση του Κωνσταντίνου
Καραμανλή, ότι έχουμε γίνει ένα απέραντο φρενοκομείο. Και πραγματικά τόση όξυνση ούτε σε προεκλογική περίοδο δεν είχαμε δει. Για αυτό επαναλαμβάνουμε την έκκληση, για να κατέβουν οι τόνοι.
Όσο το δυνατόν γρηγορότερα τόσο το καλύτερο. Ας
σταματήσουν επιτέλους τα προσωπικά παιχνίδια.
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«Βόμβες» Καραμανλή σε Σημίτη

Τ

ο γάντι στα όσα έγραψε σε άρθρο
του ο Κώστας Σημίτης για τη…
γραμμή της κυβέρνησης Καραμανλή στα Ελληνοτουρκικά και
για τη Συμφωνία του Ελσίνκι σήκωσε ο
πρώην πρωθυπουργός. Ο Κώστας Καραμανλής, σε μια κρίσιμη περίοδο για τα εθνικά θέματα, απάντησε σημείο - σημείο στους
ισχυρισμούς Σημίτη, αλλά έστειλε και σαφές μήνυμα: «Δεν διαπραγματευόμαστε
εθνική κυριαρχία και δεν τη θέτουμε στην
κρίση κανενός».
Ο κ. Καραμανλής επιπλέον διέψευσε και
εκείνος (όπως είχε πράξει και ο κ. Θ. Ρουσόπουλος) μια συνάντηση την οποία ανέφερε ο κ. Σημίτης, που όμως δεν έγινε ποτέ!
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής τονίζει στη γραπτή δήλωσή του ότι:
Συνεχίζει ο κ. Σημίτης να γράφει για τη λεγόμενη «επιτυχία» του Ελσίνκι. Έχω πάντα
επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο αυτές οι
δημόσιες τοποθετήσεις διευκολύνουν τον
χειρισμό κρίσιμων εθνικών θεμάτων και
μάλιστα σε μια δύσκολη φάση τους, που είναι τώρα σε εξέλιξη. Όμως, η εμμονή και η
συνεχής επανάληψη επιβάλλουν να ειπωθούν, τελικά, κάποια πράγματα, για λόγους
ιστορικής ακρίβειας. Και αφού παραβλέψω
την αναφορά σε μια συνάντηση που δεν έγινε ποτέ με αυτήν τη σύνθεση και με αυτό το
περιεχόμενο.
Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους:
Η δήθεν «επιτυχημένη» στρατηγική του Ελσίνκι οδηγούσε την εδαφική ακεραιότητα της
Ελλάδας και την ελληνική κυριαρχία νησιών
και βραχονησίδων στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης! Από τα Ίμια μέχρι το Ελσίνκι, η κυβέρνηση Σημίτη ζητούσε
ουσιαστικά από ΗΠΑ και Ευρωπαίους εταίρους να ωθήσουν την Τουρκία να προσφύγει
στη Χάγη εναντίον μας για τα Ίμια και τις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες». Φρόντιζε να συμπεριληφθούν αντίστοιχες προβλέψεις στα επίσημα ευρωπαϊκά κείμενα. Δεν έχει ξανασυμβεί
κράτος -και μάλιστα ευρωπαϊκό- να ζητά απ’
όλον τον κόσμο να θέσει τρίτο κράτος σε δικαστική αμφισβήτηση την εδαφική του ακεραιότητα! Με τη Συμφωνία της Μαδρίτης τον Ιούλιο 1997, έγινε και ένα ακόμα σοβαρό ολίσθημα: Αναγνώρισε ότι η Τουρκία έχει νόμιμα,
ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα στο Αιγαίο, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για την
ασφάλεια και την εθνική της κυριαρχία και
πως η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να ασκήσει
μονομερώς κανένα δικαίωμά της! Προφανώς,
ούτε το μονομερές δικαίωμά της να επεκτείνει
τα χωρικά της ύδατα, όπως ρητά προβλέπεται
από το Διεθνές Δίκαιο για όλες τις χώρες.

Το 1999, με το Ελσίνκι, η Ε.Ε. ως Πόντιος
Πιλάτος θα προωθούσε την προσφυγή της
Τουρκίας στη Χάγη εναντίον μας για «εκκρεμείς συνοριακές διαφορές και άλλα συναφή θέματα», μέχρι τα τέλη του 2004! Όχι
μόνο για υφαλοκρηπίδα - ΑΟΖ, που είναι η
μόνη διαφορά την οποία αναγνωρίζουν
όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974.
Και όχι από κοινού με την Ελλάδα με συνυποσχετικό. Μονομερώς! Δηλαδή, η Τουρκία
θα προσδιόριζε μόνη της τα επίδικα θέματα.
Και, καθώς η Ελλάδα αποδεχόταν ακόμα
τότε την υποχρεωτική δικαιοδοσία της Χάγης, δεν θα είχε επιλογή. Αυτομάτως αποδεχόταν το άνευ προηγουμένου: Ότι εδάφη
της, κυριαρχία της και ό,τι άλλο θεωρούσε η

Τουρκία «συναφές» θα τίθεντο υπό δικαστική αίρεση. Και, ενώ στο Ελσίνκι η Τουρκία
κέρδιζε αυτό που διακαώς επεδίωκε επί 36
χρόνια, δηλαδή τον χαρακτηρισμό της ως
υποψήφιας χώρας για ένταξη στην Ε.Ε., η
Ελλάδα δεν φρόντισε να λάβει ως αντάλλαγμα ούτε καν τα αυτονόητα: Την άρση του
casus belli και τον έμπρακτο σεβασμό από
την Άγκυρα του Διεθνούς Δικαίου στο σύνολό του, ιδίως, δε, του Δικαίου της Θάλασσας. Αντιθέτως, θέταμε οι ίδιοι την εδαφική
μας ακεραιότητα υπό επανεξέταση.
Στη συνέχεια ο πρώην πρωθυπουργός
αναφέρει: Στο άρθρο του κ. Σημίτη αναφέρεται, μάλιστα, ότι διαφορά μας προς επίλυση με την Τουρκία δεν είναι μόνον η

Κουβέντα για την ταμπακιέρα
Χωρίς να απαντήσει επί της ουσίας στις καταγγελίες του κ. Καραμανλή, ο κ. Σημίτης
σε δήλωσή του υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «η δήλωση του Κ. Καραμανλή αποδεικνύει πράγματι τις διαφορετικές μας αντιλήψεις. Πεποίθησή μου ήταν και είναι ότι
οι διαφορές με την Τουρκία πρέπει να αντιμετωπίζονται ενεργά, στη βάση της εθνικής μας κυριαρχίας και του Διεθνούς Δικαίου, αξιοποιώντας την ισχύ που μας δίνει
η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πλεονεκτήματα που μας εξασφαλίζουν
οι διεθνείς συμμαχίες μας. Η επ’ αόριστον παραπομπή των διαφορών με τη γείτονα
σε μια μελλοντική κάθε φορά διευθέτηση οδήγησε και θα οδηγεί στη διεύρυνση των
τουρκικών διεκδικήσεων. Η πιο χαρακτηριστική και επώδυνη απόδειξη της αδράνειας είναι η εξέλιξη του Κυπριακού. Την περίοδο της Συνόδου Κορυφής του Ελσίνκι, η κυβέρνησή μου αξιοποίησε την ευνοϊκή συγκυρία της επιθυμίας της Τουρκίας
για προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αφενός λύσαμε το πολύπλοκο θέμα
της ευρωπαϊκής ένταξης της Κύπρου και αφετέρου χαράξαμε έναν οδικό χάρτη επίλυσης των Ελληνοτουρκικών. Ως προς το θέμα των χωρικών υδάτων, πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι κυβερνήσεις (συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Κ. Καραμανλή) συζητούσαν στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών το θέμα του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης, που είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας και συναρτάται με το ζήτημα
της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ».

υφαλοκρηπίδα, αλλά και τα χωρικά μας
ύδατα! Από πότε; Και μας εγκαλεί ότι τάχα
δεν αξιοποιήσαμε το Ελσίνκι, για να «επιλύσουμε» και αυτό το ζήτημα! Φαίνεται, γι’
αυτό η κυβέρνηση Σημίτη διαπραγματευόταν με την Τουρκία αποκλειστικά το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα επέκτασης των
χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ.! Για να
«επιλύσει» το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας
-που το Ελσίνκι έκανε πακέτο με όλες τις
τουρκικές διεκδικήσεις- με τρόπο αποδεκτό από την Τουρκία!
Τον Δεκέμβριο 2004, όταν κρινόταν η
έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της
Τουρκίας στις Βρυξέλλες, η δική μας προτεραιότητα ήταν πράγματι η απεμπλοκή μας
από το τετελεσμένο του Ελσίνκι. Πίστευα
και πιστεύω ότι, πέραν της υφαλοκρηπίδας
- ΑΟΖ, τίποτε άλλο απ’ όσα θέτει η Τουρκία
δεν μπορεί να τεθεί υπό διαπραγμάτευση ή
δικαστική αίρεση. Το προηγούμενο του Ελσίνκι ήταν πλέον πραγματικότητα, αλλά
έπρεπε να αποδυναμωθεί.
Προσθέσαμε τη διατύπωση ότι στη Χάγη
θα πάμε «εφόσον απαιτείται», για να αποφύγουμε να συρθούμε για θέματα που δεν
υφίστανται. Διαμορφώσαμε μια νέα στρατηγική που μετέτρεπε τα προβλήματα με την
Τουρκία από ελληνοτουρκικά σε ευρωτουρκικά. Η Ε.Ε., από το να παραπέμπει την
εδαφική μας ακεραιότητα στη Χάγη, γεγονός αδιανόητο, επόπτευε πλέον η ίδια και
με τη δική μας ενεργό συμμετοχή τη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις σχέσεις καλής γειτονίας και το Διεθνές Δίκαιο, ως
προαπαιτούμενο της ενταξιακής διαδικασίας (Διαπραγματευτικό Πλαίσιο με την
Τουρκία, Οκτώβριος 2005).
Πρόσθετη απόδειξη των κινδύνων που
περιέκλειε το Ελσίνκι είναι ότι αυτό ενταφιάστηκε και τυπικά τον Ιανουάριο 2015,
από την κυβέρνηση Σαμαρά. Με δήλωση
που κατέθεσε ο τότε υπουργός Εξωτερικών
Ευάγγ. Βενιζέλος στα Ηνωμένα Έθνη, η χώρα μας δεν αναγνωρίζει την υποχρεωτική
δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Χάγης για
θέματα εδαφικής μας κυριαρχίας, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών μας υδάτων.
Και ο κ. Καραμανλής κατέληξε λέγοντας:
Είναι πράγματι αληθές ότι έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις με τον κ. Σημίτη και όσους
συμμερίζονται τις απόψεις του. Για εμάς τα
πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν διαπραγματευόμαστε εθνική κυριαρχία και δεν τη θέτουμε στην κρίση κανενός. Μοναδικό θέμα
προς επίλυση με την Τουρκία: Υφαλοκρηπίδα - ΑΟΖ. Διαφορετικές αντιλήψεις θα με
βρίσκουν πάντα αντίθετο.

P
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«Σφραγίδα» Μητσοτάκη
στην έξοδο από το τούνελ

Α

ποφασισμένος να αποτελέσει
την αιχμή του δόρατος της κυβερνητικής εκστρατείας κατά
της πανδημίας του κορονοϊού
σε αυτό το καθ’ όλα απαιτητικό τελευταίο
χιλιόμετρο του μαραθωνίου εμφανίζεται,
πλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως
διεφάνη και από τα μηνύματα που εξέπεμψε στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Star.
Καλά γνωρίζοντες το περιεχόμενο των
κλειστών συσκέψεων εσχάτως στο Μέγαρο Μαξίμου μεταδίδουν πως ο πρωθυπουργός θα καταφεύγει το αμέσως προσεχές διάστημα στην αδιαμεσολάβητη
επικοινωνία με συγκεκριμένες κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εμπιστοσύνης με την
ελληνική κοινωνία, με στόχο την όσο το
δυνατόν ασφαλέστερη υπέρβαση της
πανδημίας του κορονοϊού. Στο πλαίσιο
αυτό, κυβερνητικοί παράγοντες έδιναν
έμφαση στο μήνυμα ατομικής υπευθυνότητας και αυτοπροστασίας που εξέπεμψαν οι επτά εμβολιασμένοι πολίτες,
ηλικίας 64 έως 93 ετών, τους οποίους
υποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
ανανεώνοντας την έκκλησή του προς
τους ηλικιωμένους πολίτες που δεν
έχουν ακόμη εμβολιαστεί να το πράξουν
άμεσα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ειλημμένη η απόφαση να πρωταγωνιστήσει ο κ.
Μητσοτάκης το αμέσως προσεχές διά-

στημα στην ανάδειξη της θετικής κυβερνητικής ατζέντας μέσω συγκεκριμένων
τοποθετήσεων και εξορμήσεών του. Πτυχές όπως η εξέλιξη της εμβολιαστικής
εκστρατείας, το εργαλείο του self-testing
για τη σταδιακή άρση των περιορισμών,
οι αξιοζήλευτες επιδόσεις στον ψηφιακό
μετασχηματισμό κράτους και οικονομίας
καθώς και οι βασικές προτεραιότητες
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης πρόκειται να αποτελέσουν, κατά πληροφορίες της «Political», το επίκεντρο της
πρωθυπουργικής στρατηγικής.

Αντιπαράθεση
Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαιώνει πως ο κ. Μητσοτάκης
επιδιώκει αφενός να αντιπαρατάξει το
θετικό κυβερνητικό έργο έναντι της
ακατάσχετης ψευδολογίας και του μηδενισμού, στα οποία περιορίζεται η πολιτική πρακτική ΣΥΡΙΖΑ, και αφετέρου
να υπερβεί τη σύγχυση, που έχουν προκαλέσει σε σεβαστό κομμάτι της κοινής
γνώμης τόσο η πολυφωνία κυβερνητικών στελεχών όσο και οι αντικρουόμενες απόψεις των μελών της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων. Η ίδια πηγή τονίζει
πως πρόκειται για το επόμενο βήμα της
ανάγκης -όπως την εξέφρασε στη συνέντευξή του ο κ. Μητσοτάκης- για ένα
πιο καθαρό μήνυμα, αλλά και της αποσαφήνισης των διακριτών ρόλων ανά-

μεσα στην κυβέρνηση και την Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων.
Μέσω της αποστροφής «αυτήν τη στιγμή παγώνει οποιοδήποτε νεότερο άνοιγμα δραστηριοτήτων πριν από το Πάσχα»
του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη στο ραδιόφωνο του Πρώτου
Θέματος και του μηνύματος της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως στον
ΑΝΤ1 ότι το άνοιγμα γυμνασίων και δημοτικών παραπέμπεται για την περίοδο
μετά το Πάσχα, επισφραγίζεται η συνειδητή απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου να
μην αποτυπώσει συγκεκριμένο Οδικό
Χάρτη, υπό τον φόβο δυσάρεστων εκπλήξεων από την απρόβλεπτη εξέλιξη
της πανδημίας του κορονοϊού. Στο ίδιο
πλαίσιο, η απάντηση της κυβερνητικής
εκπροσώπου Αριστοτελίας Πελώνη «ότι
η συζήτηση για την άρση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων εν όψει Πάσχα
δεν είναι της παρούσης» φανερώνει και
μία από τις κύριες εκκρεμότητες των
επόμενων εβδομάδων.
Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν, εξάλλου, πως το ζήτημα της επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου σε Αχαΐα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη δεν αποκλείεται να
συζητηθεί κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη των λοιμωξιολόγων, καθώς τα επιδημιολογικά δεδομένα επαναξιολογούνται
σε καθημερινή βάση. Πάντως, θεωρείται

πιθανή η παράταση της απαγόρευσης για
ακόμη μία εβδομάδα, κάτι που είχε αρχικώς συνεκτιμηθεί ως προοπτική, εξ ου
και τα έκτακτα προστατευτικά μέτρα, τα
οποία ανακοινώθηκαν αρχές εβδομάδος
έχουν είτε μηνιαία είτε δεκαπενθήμερη
ισχύ. Αντιθέτως, η σε γενικές γραμμές εικόνα συμμόρφωσης του γενικού πληθυσμού κατά την πιλοτική εφαρμογή της
άρσης των περιορισμών στις διαδημοτικές μετακινήσεις τα Σαββατοκύριακα πιθανώς να… επιτρέψει ακόμη και από την
ερχόμενη Δευτέρα 12/4 τις ελεύθερες
διαδημοτικές μετακινήσεις και τις καθημερινές. Στο… περίμενε τελούν ακόμη
καταστήματα του ΟΠΑΠ και κέντρα αισθητικής. Επ’ αυτού, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε χθες στη Δημόσια Τηλεόραση πως «χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
των ειδικών δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε το άνοιγμα επιχειρήσεων και πιο
συγκεκριμένα των κέντρων αισθητικής».

Πιθανώς η κυβέρνηση να…
επιτρέψει ακόμη και από την
ερχόμενη Δευτέρα 12/4
τις ελεύθερες διαδημοτικές
μετακινήσεις και τις καθημερινές
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Κόντρα για την κλήση των μαρτύρων

Μ

ε κόντρες ολοκληρώθηκε η
δεύτερη συνεδρίαση της
Προανακριτικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της
οποίας η αντιπολίτευση επιχείρησε να
προστατέψει τον Χρήστο Σπίρτζη. Οι κύριοι Πολάκης και Τζανακόπουλος ύψωσαν ασπίδα προστασίας στον βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την πρόταση εκ μέρους του Κινήματος Αλλαγής να κληθεί
ως μάρτυρας, δεδομένου ότι διατηρεί
κουμπαριά με τον Χρήστο Καλογρίτσα
(έχει παντρέψει τον υιό του επιχειρηματία). Πάντως, λίγο αργότερα πηγές από
την Κουμουνδούρου επιχείρησαν να
τα... μαζέψουν, υποστηρίζοντας ότι δεν
αρνούνται την κλήση κανενός μάρτυρα!
Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

«Πιστεύουμε ότι ξέρει πολλά ο κ.
Σπίρτζης. Να μπει στον κατάλογο από
τώρα», πρότεινε η Νάντια Γιαννακοπούλου, με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να διαφωνούν. Οι Δημήτρης
Τζανακόπουλος και Παύλος Πολάκης
απάντησαν «για καλέστε τον, για καλέστε τον, να έρθει να τα πει», με την κυρία
Γιαννακοπούλου να υπογραμμίζει:
«Μην εξάπτεστε! Όλα με τη σειρά τους.
Θα έρθουν όμορφα κι ωραία - όλα και
όλοι θα έρθουν». Η ένταση συνεχίστηκε
όταν ο Π. Πολάκης, με το γνωστό του
ύφος, απευθυνόμενος προς την πλειοψηφία, υποστήριξε ότι «θα εξετάσουμε αυτούς που θέλουμε, θέλετε δεν θέλετε», με τον Δ. Μαρκόπουλο να του
απαντά: «Μη δημιουργείς ένταση. Δεν
έχει κάμερες να στήνεις σόου».
Σε κάθε περίπτωση, πρώτος μάρτυρας αναμένεται να είναι ο Κυριάκος
Τόμπρας, οικονομικός σύμβουλος του
Χρ. Καλογρίτσα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να μεσολάβησε
προκειμένου ο επιχειρηματίας Χρ. Καλογρίτσας να έρθει σε επαφή με τη λιβανέζικη εταιρεία CCC, η οποία εμφανίζεται να του έχει δώσει τα περιβόητα
3.000.000 ευρώ για να συμμετάσχει
στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές
άδειες. Επόμενος μάρτυρας αναμένεται να είναι ο ίδιος ο Χρήστος Καλογρίτσας (ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να έρθει πρώτος

Την Ένωση Δικαστών - Εισαγγελέων
δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή
Μπαράζ συναντήσεων αναμένεται να έχει το επόμενο διάστημα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, με δικαστικούς
υπαλλήλους και εκπροσώπους των Δικηγορικών Συλλόγων
της χώρας, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αναδείξει ότι δήθεν προκύπτουν ζητήματα… δημοκρατίας. Χθες, πάντως, στο
γραφείο του στη Βουλή υποδέχτηκε αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Σύμφωνα
με την Κουμουνδούρου, ο κ. Τσίπρας «άκουσε τους προβληματισμούς του Δ.Σ. της Ένωσης σε σχέση με τον παραγκωνισμό της από τις διαδικασίες θεσμικής συνεργασίας με το
υπουργείο Δικαιοσύνης, ζήτημα το οποίο έχει ήδη τεθεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών». Ο ίδιος διαβεβαίωσε τα μέλη
της Ένωσης ότι θα αναλάβει κάθε αναγκαία κοινοβουλευτική
πρωτοβουλία, προκειμένου να αναδειχθούν τα θεσμικά αιτήματα της Ένωσης, με στόχο να διαφυλαχθεί ο συνταγματικά
κατοχυρωμένος ρόλος της. Αξίζει να σημειωθεί, δε, ότι στη
συνάντηση συζητήθηκε επίσης η έλλειψη σοβαρών μέτρων

στη Βουλή) και θα ακολουθήσουν ο
στενός του συνεργάτης Χρήστος Νικολάου και στη συνέχεια ο διευθυντής λογιστηρίου της λιβανέζικης εταιρείας,
Αντώνης Λιανός.
Παράλληλα, με βάση την πρόταση της
Ν.Δ., ο δεύτερος κύκλος των μαρτύρων
αποτελείται από τους Δήμο Βερύκιο,
Ευάγγελο Μαρινάκη και Κ. Βαξεβάνη.

προστασίας σχετικά με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων, όπως ο έγκαιρος εμβολιασμός των λειτουργών και
συλλειτουργών της Δικαιοσύνης καθώς και των δικαστικών
υπαλλήλων.

Πυρά για τα σχολεία
Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να σηκώνει τους τόνους με
αφορμή την επαναλειτουργία των σχολείων. Ο Γιάννης Ραγκούσης από το βήμα της Βουλής υπογράμμισε αφενός ότι η σχετική
απόφαση δεν έχει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής
Λοιμωξιολόγων αλλά ούτε υπακούει στην απλή λογική, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, ότι τα σχολεία θα ανοίξουν χωρίς να έχουν
εμβολιαστεί οι καθηγητές και δίχως να έχουν ληφθεί επιπλέον
μέτρα για να είναι το άνοιγμα ασφαλές. «Τη σημερινή ημέρα όλες
οι οικογένειες που έχουν παιδιά στο Λύκειο παρακολουθούν αποσβολωμένες τη νέα και εντελώς αδικαιολόγητη εξέλιξη», υπογράμμισε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε
να προσκληθούν και ο Βλαδίμηρος Καλογρίτσας, καθώς επίσης και ο Γ.
Στουρνάρας, ο Μισέλ Σάαντ (στέλεχος
CCC), ο Μάριος Μπάχα (νομικός σύμβουλος της Attica), ο Αθανάσιος Τσάδαρης, η Αθήνα Κουσκουρή, η Ειρήνη Φιλακουρίδου, ο Τάκης Θεοδωρικάκος
και ο Δημήτρης Τερζόγλου.

Οι Πολάκης
και Τζανακόπουλος
ύψωσαν ασπίδα
προστασίας
στον Σπίρτζη

P

6

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

του

Γίνονταν αυτά τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ; Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής επιβεβαίωσε από ραδιοφώνου την καταγγελία του Μιχάλη Καρχιμάκη περί υπονόμευσης του Γιώργου Παπανδρέου από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο πρώην
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και νυν του ΣΥΡΙΖΑ
Παναγιώτης Κουρουμπλής αποκάλυψε:
«Ναι, μου είπε ο Βενιζέλος “ψήφισε το μεσοπρόθεσμο, να του πάρουμε (του Γιώργου) το
κόμμα”. Με πιλάτευαν από το πρωί για να αλλάξω γνώμη». Θυμίζω απλώς ότι ο Μιχάλης
Καρχιμάκης έχει υποστηρίξει ότι ο ίδιος ήταν
αυτήκοος μάρτυρας της προτροπής του Ευάγγελου Βενιζέλου προς τον τότε βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ και νυν του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτη Κουρουμπλή, να ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο και
μετά να του «πάρουν» το κόμμα (του Γ. Παπανδρέου) και επικαλείται τη μαρτυρία του κ.
Κουρουμπλή. Όσο κι αν θέλετε, δεν θα πέσω
από τα σύννεφα!

Χρονικό

Ο Κουρουμπλής
«σφάζει» τον Μπένι

Χρόνου

OLITICAL

Το λάθος
του Κικίλια και
τα χαμόγελα...

P

OLITICANTIS

Τσίπρας - Πολάκης,
γράψτε 0-1

Ο

Βασίλης Κικίλιας θέλησε να υποδεχτεί την Τετάρτη τη Νίκη Κεραμέως
στην καθιερωμένη ενημέρωση για
τον κορονοϊό και τα σχολεία. Όμως, δεν
απέφυγε το λάθος, δίνοντας στην υπουργό
το... δικό του υπουργείο. Συγκεκριμένα,
προσφωνώντας την ανέφερε ότι «χαιρόμαστε πολύ που έχουμε κοντά μας σήμερα την
υπουργό Υγείας Νίκη Κεραμέως». Κάπου
εκεί πάγωσαν όλοι… Η αμηχανία που επικράτησε ήταν εμφανής και από τις οθόνες
της τηλεόρασης. Ο κ. Κικίλιας προσπάθησε
να το σώσει με χαμόγελα, ενώ η κυρία Κεραμέως τού επισήμανε το λάθος. «Παιδείας,
Παιδείας», ακούστηκε να λέει. Μάλιστα, κάποιοι έδωσαν τη δική τους ερμηνεία στο λάθος, λέγοντας -μεταξύ αστείου και σοβαρού- ότι ο κ. Κικίλιας θέλει να φύγει από το
υπουργείο.

Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στο γραφείο
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη. «Τα έκανε θάλασσα», μου λένε, ο Σφακιανός, αφού, μετά τα όσα έγραψε, κανείς
δεν ασχολήθηκε με τη συνέντευξη του Τσίπρα στο Κόντρα. Αντιθέτως, ο Πολάκης τράβηξε πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας και τα όσα είπε ο πρόεδρος Αλέξης πήγαν… άπατα. Βέβαια, ο πρόεδρος δεν του
τράβηξε το αυτί, όπως θα έκανε σε άλλες περιπτώσεις. Το άφησε κι αυτό να πέσει κάτω κοινώς το κατάπιε… Ρωτώντας στελέχη της
Κουμουνδούρου αν πρόκειται να κάνει κάτι ο
πρόεδρος, μου έλεγαν χαρακτηριστικά: «Δεν
ξέρουμε απολύτως τίποτα και δεν ασχολούμαστε καθόλου. Ας τα βρει μόνος του ο Αλέξης με τον Παύλο».

Η αλήθεια για τον Τσιόδρα

Η ανάρτηση της Ζανέτ
Πόσα παίρνουν
οι CEO στην Ελλάδα;

Μια περίεργη ανάρτηση για την πορεία της
στην Αριστερά και τον αδελφό της, Αλέξη
Τσίπρα, έκανε στα social media η κυρία Ζανέτ Τσίπρα. «Ήμουν εδώ πριν, θα είμαι εδώ
και μετά», έγραψε χαρακτηριστικά η αδελφή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ολόκληρη η
ανάρτησή της αναφέρει το εξής: «Ήμουν, είμαι και θα είμαι στρατιώτης στο κόμμα και
την Αριστερά. Από τα νιάτα μου. Πάντα!!! Ο
αδελφός μου έχει την πορεία του στην Αριστερά και εγώ τη δική μου. Ήμουν εδώ πριν,
θα είμαι εδώ και μετά». Αυτό το τελευταίο
βάζει σε σκέψεις αρκετούς, αφού δεν διευκρινίζει τι εννοεί με το «μετά» και ο νους
αρκετών πάει στη μετα-Αλέξη εποχή… Λέτε
να πλησιάζει; Κάτι θα ξέρει η Ζανέτ…

Τι μισθούς λαμβάνουν CEO και πρόεδροι στην Ελλάδα; Κρατηθείτε! Σύμφωνα με στοιχεία για το
2020 που επεξεργάστηκε η Better Future, στις
υψηλής κεφαλαιοποίησης εταιρείες η μέση ετήσια
αμοιβή του προέδρου διαμορφώνεται στις 270.255
ευρώ! Επίσης, ένας στους δύο προέδρους αμείβεται με περισσότερα από 254.000 ευρώ, ένα μικρό
ποσοστό όσων κατέχουν τη συγκεκριμένη ιδιότητα
εισπράττουν αμοιβή άνω των 320.000, ενώ λιγότερο από το ένα τέταρτο του συνόλου εισπράττει αποδοχές που θεωρούνται χαμηλές και περιορίζονται
στις 107.000 ευρώ τον χρόνο! Καλά πάμε…

Επειδή μετά τη συνέντευξη του Κυριάκου
Μητσοτάκη στο Star άνοιξε πάλι η συζήτηση
για τον ρόλο του Σωτήρη Τσιόδρα, οφείλω
να καταθέσω ότι, σύμφωνα με το δικό μου
ρεπορτάζ, δεν προκύπτει κανένα ενδεχόμενο επιστροφής του καθηγητή στο προηγούμενο πόστο του επί της ενημέρωσης. Ο
Τσιόδρας παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού, αλλά στο μοντέλο «μακριά κι
αγαπημένοι». Ο κ. καθηγητής δεν ενδιαφέρεται να μπλέξει σε πολιτικά power games.
Άλλωστε, γι’ αυτό έφυγε και έβγαλε εκτός
κάδρου τον εαυτό του. Παραμένει καθηγητής και δεν έχει άλλες βλέψεις…
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Στοίχημα του Καραμανλή ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Ξενάγηση…
η απάντηση
στα fake news
Παρά τους ψευδείς ισχυρισμούς περί πρόθεσης της υπουργού Πολιτισμού
Λίνας Μενδώνη να αναγράφεται το
όνομά της στην πλακέτα της δωρεάς
του Ιδρύματος Ωνάση στην Ακρόπολη,
ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως… κερδίζει μια προσωπική ξενάγηση στον
αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.
Μεγαθυμία ή βιτριολικό χιούμορ;
Όπως και να έχει, η κυρία Μενδώνη
καλεί μέσω επιστολής της τον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ να ξεναγηθεί στην Ακρόπολη από την ίδια
και τον ακαδημαϊκό
καθηγητή Μανόλη
Κορρέ, όταν το επιτρέψει το πρόγραμμά του, αναφέροντας χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ότι «παρακολουθώ
με προσοχή τις δηλώσεις σας σχετικά
με τα έργα και τις εργασίες αποκατάστασης που εκτελούνται από το υπουργείο στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης
και στα επ’ αυτού κείμενα μνημεία και
αντιλαμβάνομαι το έντονο και ιδιαίτερο
ενδιαφέρον σας για τον χώρο». Μία…
αυτοψία στον χώρο, πάντως, θα έπειθε
και τον πλέον φιλύποπτο πως στην επίμαχη πλακέτα λάμπει διά της απουσίας
του το όνομα της Λίνας Μενδώνη.

Ο υπουργός Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής έχει πέσει με τα μούτρα στην Κρήτη για να βάλει ένα τέλος στο αίμα που έχει
χυθεί λόγω του οδικού άξονα του νησιού. Έμαθα ότι η συνάντηση που είχε με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη
μαζί με τον υφυπουργό Υποδομών Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον γενικό γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη πήγε πολύ
καλά. Παράλληλα, στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα προγραμματισμού για τα έργα που αφορούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, στο Ταμείο Ανάκαμψης και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Βεβαίως, κύριο αντικείμενο της
συνάντησης ήταν ο ΒΟΑΚ, ένα έργο το οποίο, όπως φαίνεται, ύστερα από χρόνια μπαίνει σε ράγες υλοποίησης. Ο Καραμανλής
το έχει θέσει προσωπικό στοίχημα, αφού πιστεύει ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου στην Κρήτη.

Η πλατφόρμα του Ανδρέα
Την ερχόμενη Δευτέρα, ο
Ανδρέας Λοβέρδος διοργανώνει την πρώτη του εμφάνιση ως υποψήφιου προέδρου
του ΚΙΝ.ΑΛ. Ο λόγος για την
πρώτη εκδήλωση της «Δυναμικής Κοινωνίας», όπου εκεί
έχει επιλέξει να κατεβάσει την
πλατφόρμα του εν όψει της
εκλογικής αναμέτρησης για
την ανάδειξη αρχηγού. Επισήμως το θέμα της εκδήλωσης
είναι «Πολίτες με Αξιοπρέπεια - Παιδεία - Υγεία». Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο ιδρυτής της Κίνησης, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ο Αντώνης Δημόπουλος, ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Γιώργος Σιακαντάρης, ενώ τον συντονισμό έχει αναλάβει ο Κώστας Μποτόπουλος. Περιττό να σας πω τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη… Επισήμως προσπαθούν
να το υποβαθμίσουν, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ μικρό γεγονός, που δεν απασχολεί κανέναν…

Πανικός στο προφίλ
της Φώφης…
Την παρέσυραν τη Φώφη
διάφοροι σύμβουλοί της, γένους θηλυκού,
να βγει με φόρα κατά του νομοσχεδίου για το Οικογενειακό Δίκαιο και
τη συνεπιμέλεια. Δεν της είπαν να κρατήσει μια διπλωματική ισορροπία, διότι από
πίσω υπάρχουν χιλιάδες πολιτών που
έχουν χωρίσει και ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια. Βγήκε, λοιπόν, επιθετικά η κυρία Γεννηματά και την «πάτησε». Το τι έγινε στο προφίλ της στα κοινωνικά δίκτυα είναι απερίγραπτο. Χιλιάδες πολίτες και ψηφοφόροι του ΚΙΝ.ΑΛ. τής άσκησαν δριμεία
κριτική… Κάποιοι προφανώς ξεπέρασαν
τα όρια της ευπρέπειας και χρησιμοποίησαν χυδαίες εκφράσεις. Όλο το βράδυ
έτρεχαν οι άνθρωποι της Χαριλάου Τρικούπη να σβήνουν σχόλια κάτω από το
προφίλ της Φώφης…

LOCK
Το μήνυμα Καραμανλή…

H

απάντηση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στον Κ. Σημίτη, με
αφορμή τα εθνικά μας ζητήματα, ήταν αναμενόμενη νομοτελειακά, αφού το
«καθεστώς» Σημίτη -πολιτικό και καθηγητικό- αναζητά εδώ και καιρό ένα
πρόσωπο για να χρεώσει τα εγκληματικά λάθη τα οποία έγιναν επί ΠΑΣΟΚ στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με τη γραπτή του δήλωση, ο Καραμανλής στέλνει μήνυμα
όχι μόνο στον αποκαλούμενο «αρχιερέα…». Στέλνει μήνυμα σε όλα αυτά τα σταγονίδια των καρεκλοκένταυρων εθνομηδενιστών που διατηρούν ακόμα θέσεις σε δομές του κρατικού μηχανισμού… Κατά τα λοιπά, υπάρχει και το ξίδι για όσους δεν
αντέχουν!

Από το Μέγαρο Μαξίμου βολιδοσκοπούν προθέσεις, προκειμένου να
βρουν, επιτέλους, ποιος βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας θα υπερασπιστεί και θα τιμήσει τη Συμφωνία των
Πρεσπών ως εισηγητής στη Βουλή.
Δύσκολη εξίσωση, ομολογουμένως.
Μέχρι στιγμής παίζουν τα ονόματα
του Δημήτρη Καιρίδη, του Κώστα
Τζαβάρα και εσχάτως της Ντόρας
Μπακογιάννη… Το τελευταίο όνομα
το θεωρώ περίπου απίθανο, για διαφόρους λόγους, που δεν είναι της
παρούσης. Δεν είμαι σίγουρος αν η
Ντόρα θέλει να βγάλει τα κάστανα
από τη φωτιά…

P
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Γιατί οι άνθρωποι έχουν την τάση να κατηγορούν τους άλλους;
Ο

της

Νάνσυς
Νενέρογλου
- Πεταλωτή
Ψυχολόγος
και συνιδρύτρια
του Reggio
Thessaloniki

ι άνθρωποι έχουν την τάση να κατηγορούν
τόσο τους άλλους όσο και τον εαυτό τους. Τι
φταίει άραγε; Είναι πράξη για εκκαθάριση και
εκδίκηση; Ή μήπως αποτελεί ένα εργαλείο για
τη διαχείριση της συμπεριφοράς των άλλων; Η
κοινωνική ψυχολογία προβλέπει ένα δυσλειτουργικό σύστημα κατηγορίας που εξηγεί μόνο
ένα μικρό μέρος τού γιατί οι άνθρωποι κατηγορούν. Τις περισσότερες, μάλιστα, φορές φαίνεται οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν την πράξη
αυτή ως εργαλείο για την αλλαγή του τρόπου
συμπεριφοράς των γύρω τους. Ο κύριος στόχος
τους είναι η μεταρρύθμιση.
Προτού απαντήσετε στην ερώτηση «γιατί κατηγορούμε τους άλλους;» πρέπει να καθορίσουμε τι σημαίνει να κατηγορούμε. Όταν κατηγορούμε κάποιον, του προσάπτουμε ευθύνη για

κάτι. Αυτό ορίζεται ως κοινωνική πράξη παρά
ως ιδιωτική στη βάση του. Το να σκεφτόμαστε
άσχημα για κάποιον δεν θα αλλάξει τη συμπεριφορά του ούτε θα βοηθήσει στο να «εξομαλυνθεί». Για να έχουμε ικανοποιητικό αποτέλεσμα,
πρέπει να εκφραζόμαστε άμεσα στον συγκεκριμένο παραλήπτη.
Αν η κατηγορία είναι για εκδίκαση, τότε το μέτρο της αποτελεσματικότητάς της θα κάνει τον
υπεύθυνο να αισθάνεται καλύτερα. Έχει επιλυθεί το πρόβλημα; Πήρατε εκδίκηση; Πληρώνει
το άλλο άτομο για αυτό που έκανε; Αντιθέτως, η
συλλογιστική εξήγηση σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ., αιτιότητα, πρόθεση, λόγοι,
αποτρεψιμότητα) πιθανότατα θα ακολουθήσει
αργότερα ως μέσο εξορθολογισμού της πράξης
αυτής.

Αυτή η εξήγηση μπορεί να συλλάβει με ακρίβεια κάποιες περιπτώσεις φταιξίματος, π.χ. μια
ακραία αντίδραση στον αυτοκινητόδρομο. Μπορεί, επίσης, να συλλάβει τις αντιδράσεις των ανθρώπων σε ακραίες βλάβες (π.χ., δολοφονία ή
βιασμό). Ωστόσο, για τις καθημερινές λειτουργίες (π.χ., αντιδράσεις σε χαμένα ραντεβού)
προβλέπεται ένα εξαιρετικά δυσλειτουργικό
σύστημα που χαρακτηρίζεται από εκδίκηση.
Προτού έρθετε στο σημείο, λοιπόν, να κατηγορήσετε κάποιον, αλληλοεπιδράστε και διαπραγματευτείτε το μαζί του. Επισημάνετε τον βαθμό
βλάβης που προκλήθηκε και αναφέρετε τις ψυχικές συνθήκες σας. Έτσι, δίνετε τη δυνατότητα
στον άλλο είτε να τροποποιήσει τη συμπεριφορά
του στο μέλλον είτε να απορρίψει τα συναισθήματά σας και τους κανόνες δικαιοσύνης.

Δικομματισμός, «λειτουργικός» Πολάκης και λειψανδρία
Ο

δικομματισμός, ως η συνηθέστερη και λειτουργικότερη εκδοχή του λεγόμενου πλειοψηφικού
κοινοβουλευτισμού -της εκδοχής του κοινοβουλευτικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από την κατά κανόνα απευθείας από την κάλπη, χωρίς δηλαδή χρεία
μετεκλογικών διαπραγματεύσεων, ανάδειξη μονοκομματικών κυβερνήσεων-, έχει πολλά και γνωστά
πλεονεκτήματα: από την κυβερνητική σταθερότητα
μέχρι την προεκλογική «προγνωσιμότητα»/predictability του κυβερνητικού σχήματος που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της λαϊκής ετυμηγορίας.
Η αξία του πρώτου πλεονεκτήματος αναδεικνύεται και- από την ελληνική πολιτική ιστορία, αν αναλογιστεί
κανείς τη μοίρα που είχαν οι μη μονοκομματικές κυβερνήσεις οι οποίες προέκυψαν από τις Βουλές του
1926, του 1932, του 1935, του 1936, του 1950, του 1951,
του 1989 και του 2015*. Η αξία του δεύτερου πλεονεκτήματος συνάγεται από το διεθνώς διαπιστωμένο γεγονός ότι, επί απουσίας μονοκομματικής απόλυτης
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, μπορεί να προκύψουν τελείως αναπάντεχα κυβερνητικά σχήματα,
όπως, π.χ., παρ’ ημίν η κυβέρνηση Τζαννετάκη, επίσης
σχήματα συγκροτούμενα από κόμματα με ολοσχερώς
ασύμβατες μεταξύ τους κυβερνητικές φιλοσοφίες,
ενώ μπορεί ακόμα με την ίδια σύνθεση της Βουλής να
προκύψουν κυβερνήσεις με διαμετρικά αντίθετο ιδεολογικό προσανατολισμό και πρόγραμμα ή, τέλος, ενδέχεται κάποιες χώρες να φτάσουν να έχουν ως πρωθυπουργό περιθωριακή πολιτική προσωπικότητα ή
ηγέτη περιθωριακού κόμματος…
Έναντι, όμως, αυτών των -συγκριτικών- πλεονεκτημάτων, ο δικομματισμός έχει και κάποια μειονεκτήματα. Το σημαντικότερο ίσως εξ αυτών είναι πως
οι δύο βασικοί κομματικοί πόλοι, περί τον ανταγωνισμό των οποίων δομείται όλη η εθνική πολιτική ζωή,
είναι υποχρεωμένοι -για να αποφεύγουν διαρροές
προς τα άκρα- να διατηρούν στους κόλπους τους φωνές έξαλλες, υπερ-φανατικές, που πλειοδοτούν στη

δαιμονολογική αντιμετώπιση των αντιπάλων και
επενδύουν στην πολιτική εμπάθεια. Φωνές οι οποίες
εν πολλοίς εμποδίζουν κάθε σύγκλιση, ακόμη και περιστασιακή, μεταξύ των δύο μονομάχων, οδηγώντας
στην κουλτούρα της «δομικής αντιπολίτευσης» -όρος
του Κώστα Σημίτη την εποχή που το ΠΑΣΟΚ πολιτευόταν με λογική πολιτικής εξαλλοσύνης-, δηλαδή στη
λογική του καθολικού και απόλυτου ΟΧΙ, της ολοσχερούς απαξίωσης του απέναντι, ενίοτε αυτού αντιμετωπιζόμενου ως προδότη ή, έστω, ως εθνικού μειοδότη… ( Ίσως, μάλιστα, αυτή η φύση του δικομματισμού να είναι που συχνά επιτρέπει την ύπαρξη, μεταξύ των δύο μεγάλων, ενός μικρού κεντρώου κόμματος, χαρακτηριζόμενου και από ενδιάμεσες τοποθετήσεις και από «υπερβατικές» θέσεις -δηλαδή, ικανού να εκστομίσει το «αλλιώς» και το «άλλο»- αλλά
και από την ασυμπλεγμάτιστη ευκαιριακή ανά θέμα
ιδεολογική συμπόρευσή του, αλλού με τον ένα μονομάχο, αλλού με τον άλλον…)
«Της φύσεως του δικομματισμού ούτω εχούσης»,
επομένως το μείζον πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ίσως δεν
είναι ο Πολάκης. Αυτός απλώς συμβάλλει, με λόγο
εξόχως αντιαισθητικό ασφαλώς, στη διαφύλαξη του διανοητικά πρωτόγονου- αριστερού ακροατηρίου του
κόμματος. (Άλλωστε, σε άλλες εποχές και το ΠΑΣΟΚ
είχε τους γιαννοπουλοκουτσόγιωργες -έστω και αν
δεν ήταν ίδια η χυδαιότητα του από αυτούς παραγόμενου πολιτικού λόγου- και η Ν.Δ. διέθετε την εμπλουτισμένη με «Κενταύρους» αβερωφική πτέρυγά της, που
καταλόγιζε στον αντίπαλο ύπαρξη παραστρατιωτικού
μηχανισμού. Θυμίζω, μάλιστα, πως υπαρχηγός του
Αβέρωφ ήταν ο Σαμαράς, του δε Σαμαρά πρωτοπαλίκαρο, για ένα διάστημα, ήταν ο Φαήλος Κρανιδιώτης για να μη μιλήσουμε για τον Καμμένο, ο οποίος «εντόπισε» τον αρχηγό της 17Ν στο πρόσωπο του Ανδρέα
Παπανδρέου.)
Αλλά και η σύγχρονη μητσοτακική Ν.Δ., ίσως η πιο
ελκυστική και πιο κεντρώα εκδοχή που είχε ποτέ αυτό

το κόμμα, στο θέμα των Πρεσπών (το μόνο ενδεχομένως στο οποίο ο Τσίπρας παρήγαγε εξαιρετικά ενθωφελή πολιτική, άλλωστε και ο Δένδιας μίλησε τις προάλλες για την τουρκική διάθεση να εργαλειοποιηθούν
πολιτικά εις βάρος της χώρας μας οι μουσουλμάνοι
των Βαλκανίων - φαντάζεται κανείς τον κίνδυνο να είχε αφεθεί ο βόρειος γείτονάς μας να γίνει δορυφόρος
της Τουρκίας ή, ακόμη χειρότερα, της προστάτιδος των
σλάβων Ρωσίας…) επένδυσε στην προτεραιότητα να
στεγανοποιήσει τα δεξιά της όρια. Καθιστώντας μάλιστα, εν προκειμένω, κομματική πολιτική τη στάση των
ακραίων, μέχρις ότου η υπερψήφιση της συμφωνίας
από τους «άλλους» τής επέτρεψε να βγάλει βαθύ στεναγμό ανακούφισης…
Το βασικό, λοιπόν, πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ -και της
ελληνικής δημοκρατίας κατά προέκταση, δεδομένου
του ρόλου αυτού του κόμματος σε μια δικομματική δομή του κομματικού συστήματος- είναι η τραγική ανεπάρκεια, ο διανοητικός πρωτογονισμός, η incompetence των στελεχών του. Κανείς δεν θα πει πως όλοι οι
υπουργοί της Ν.Δ. είναι εξαιρετικοί. Αλλά ποιος θα
τολμήσει να τους συγκρίνει με τους προκατόχους
τους; Ενώ εξαιρετικά αποκαλυπτική είναι και η ποιότητα των «κοιτασμάτων» που οι μεν και οι δε άντλησαν, είτε για να τους υπουργοποιήσουν είτε για να τους
αξιοποιήσουν σε ειδικούς ρόλους, από το αλήστου
μνήμης -προκιναλικό- ΠΑΣΟΚ: από τη μία Χρυσοχοΐδης, Γεραπετρίτης, Πιερρακάκης, Σκέρτσος, σε ειδική
αποστολή Διαμαντοπούλου κ.λπ., από την άλλη Ραγκούσης, Κοτσακάς, Κουρουμπλής και άλλα ομοειδή
(με σαφώς καλύτερη εκδοχή τον Μπίστη…). Αυτή η
σύγκριση είναι καταλυτική…
* Βέβαια, και η μονοκομματική κυβέρνηση που
προέκυψε από τις εκλογές του 1964 δεν ευτύχησε, αλλά για τον έχοντα μελετήσει τη φύση της τότε Ενώσεως
Κέντρου, αυτή μόνο κατ’ όνομα ήταν ενιαίο κόμμα. Με
τον Τσιριμώκο και τον Παπαπολίτη, μάλιστα, να εμφανίζονται πάντα ως «συνεργαζόμενοι αρχηγοί»…

του

Θανάση
Διαμαντόπουλου
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ΘΕΣΕΙΣ

Η βία ξεκινά από το σπίτι
Η
της

Χριστίνας
Μπογιατζή
Παιδοψυχολόγος ΜΑ Λογοπαθολόγος ΜΑ,
Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ

ενδοοικογενειακή βία εξακολουθεί και είναι
μελανό σημείο της κοινωνίας μας. Η πλημμελής καταγραφή τέτοιων περιστατικών και η καθυστερημένη κατακραυγή της κοινωνίας (μετά το
έγκλημα της βίας) καταδεικνύουν μια απροθυμία
και αγκύλωση των ανθρώπων να αναλάβουν ευθύνη για όσα τους αφορούν, ακόμη και όταν αυτά
πλήττουν το ίδιο τους το σπίτι. Το συμβάν στη Μακρινίτσα με τη διπλή δολοφονία δύο αδελφών (28
και 30 ετών) από έναν άνθρωπο, ο οποίος μαχαίρωσε θανάσιμα κατευθείαν στην καρδιά, θα πρέπει να γίνει ορόσημο και συμβολισμός αποφυγής
για όλες τις κοινωνίες, ειδικά τις «κλειστές». Εκ
των υστέρων πολλά ειπώνονται, όμως οι ζωές των
ανθρώπων που σχετίζονται με τους δολοφονημένους ουδέποτε θα είναι ίδια.
Η ενδοοικογενειακή βία είναι μακράν η πιο
υποτιμημένη και παρερμηνευμένη μορφή εγκληματικής συμπεριφοράς, καθώς είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την αντίληψη που έχουμε για το
τι συνιστά βία, ποια είναι η πραγματική ισότητα
των δύο φύλων και μέχρι ποιο σημείο μπορεί κάποιος να παραβιάσει τα δικαιώματα του άλλου
προτού καταγγελθεί και συνεπώς προτού δραστηριοποιηθεί επαρκώς ο κρατικός μηχανισμός.
Τα περισσότερα θύματα ανήκουν στο γυναικείο
φύλο, ενώ η ενδοοικογενειακή βία αφορά σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν ψυχολογική, σωματική, λεκτική, οικονομική και σεξουαλική βία,
ώστε να διαιωνίσουν έναν κύκλο κακοποίησης, ο
οποίος ενίοτε καταλήγει σε εγκλήματα χωρίς επιστροφή. Ο θύτης συνήθως εφευρίσκει ψευτοστοιχεία μιας υπόνοιας για απιστία ή υπονόμευ-

σης του ρόλου του στην οικογένεια, επινοώντας
έτσι μια δικαιωματική επιθετική συμπεριφορά
ασκώντας βία. Η πιο κοινή δικαιολογία του θύτη
είναι ότι το θύμα τον εξωθεί σε επεισόδια θυμού
με τη συμπεριφορά του, κάτι που με τη σειρά του
προκαλεί σκέψεις και συναισθήματα αυτοαμφισβήτησης, ντροπής και ανεπάρκειας στο θύμα. Σε
αυτό το σημείο του κύκλου η βία είναι το επόμενο
βήμα, άλλοτε σωματική, ψυχολογική ή λεκτική ή
όλα μαζί σε ένα. Ο θύτης απομονώνει το θύμα,
διασφαλίζει τον έλεγχο στη ζωή του μέσα από εκβιασμούς («θα σε σκοτώσω, αν φύγεις»), ψυχαναγκασμούς («θα αυτοκτονήσω, αν φύγεις») και

οικονομικές εξαρτήσεις («μη δουλέψεις, θα σε
στηρίξω εγώ οικονομικά»), με σκοπό να εγκλωβίσει όλη την οικογένεια σε έναν φαύλο κύκλο τρομοκρατίας, κακοποίησης και νοσηρότητας. Ας
μην αναφέρουμε καν τις ψυχολογικές, σωματικές, ψυχοκοινωνικές και διανοητικές επιπτώσεις
που έχει η ενδοοικογενειακή βία στα προστατευόμενα μέλη της. Παιδιά που βιώνουν τέτοιες
καταστάσεις έχουν συμπτώματα του μετατραυματικού στρες (Post Traumatic Stress Syndrome)
με σοβαρές ενδοψυχικές ζημιές, καταθλιπτικά
επεισόδια, κίνδυνο για διαταραχές προσωπικότητας, αναπτυξιακά ψυχοκοινωνικά προβλήματα
(επιδόσεις στο σχολείο κ.λπ.), αυτοτραυματισμούς, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και ψυχικά νοσήματα άλλου τύπου, όπως, π.χ., οι εθισμοί.
Η σύσταση ειδικών είναι με γράμματα ίσως
βαμμένα με αίμα, καθώς ουκ ολίγες φορές έχει
επισημανθεί η αναγκαιότητα για την έγκαιρη καταγγελία μέσα από ενθαρρυντικές οδούς προς το
θύμα. Η κοινωνία πρέπει να αναλάβει ευθύνη για
τα άρρωστα παιδιά της. Είτε αυτά ανήκουν σε ψυχιατρικό ίδρυμα είτε σε σωφρονιστικό, πάντως
πρέπει να απομονωθούν και να ταυτοποιηθούν με
επιστημονική αδιαλλαξία, έως και στυγνότητα
όπου καταστεί απαραίτητο. Η εγρήγορση της κοινωνίας, πιασμένη χέρι χέρι με την ενημέρωση των
πολιτών και ένα νομικό πλαίσιο που τιμωρεί παραδειγματικά, οφείλει να είναι μόνο η αρχή για να
σώσουμε εκείνους που όντως μπορούμε. Οι
κραυγές που ακούγονται στις κηδείες ας γίνουν
σιωπή και η σιωπή που ακούγεται στη θέα της
βίας ας αντικατασταθεί από τις κραυγές.

Τρία επίκαιρα μηνύματα από τον Καραμανλή
Π

αρά το γεγονός ότι η πρώτη ανάγνωση της
χθεσινής, ηχηρής παρέμβασης του πρώην
πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παρέπεμπε σε
μια αναμέτρηση του παρελθόντος (η πολιτική απέναντι στην Τουρκία επί Σημίτη και, ακολούθως, η
αλλαγή πολιτικής επί Καραμανλή), ωστόσο έχει
τρία καίρια μηνύματα στο σήμερα τόσο προς το
εσωτερικό της χώρας όσο και προς τον διεθνή παράγοντα.
Το πρώτο μήνυμα απευθύνεται προς την Τουρκία, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και κάθε ενδιαφερόμενο. Ο Κώστας Καραμανλής «θωρακίζει» με το κύρος που του δίνει η πολιτική του διαδρομή την πανεθνική στάση, σύμφωνα με την οποία η μόνη διαφορά με την Τουρκία προς διευθέτηση είναι η
οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών κυριαρχικών
δικαιωμάτων, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα και, συνεπώς, η ΑΟΖ. Τίποτε άλλο. Σήμερα δεν υπάρχει
κόμμα του δημοκρατικού τόξου στην Ελλάδα που
να αμφισβητεί αυτή την πραγματικότητα, την
οποία πράγματι η κυβέρνηση του Κώστα Καρα-

μανλή θεμελίωσε -για να μην πω επέβαλε- και την
οποία υπηρετεί αταλάντευτα και ανελαστικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Το δεύτερο μήνυμα Καραμανλή είναι ότι πράγματι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν καταστεί
ευρωτουρκικές, και αυτό είναι επίτευγμα της Ελλάδας πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Το επανέλαβε
για πολλοστή φορά στην προχθεσινή του συνέντευξη και ο σημερινός πρωθυπουργός. Επίσης,
έχουν δίκιο και οι δύο όταν λένε ότι επί των ημερών τους συντελέστηκε αυτό το πολιτικό επίτευγμα, διότι στο ενδιάμεσο, μεταξύ των κυβερνήσεων
Κώστα Καραμανλή και Κυριάκου Μητσοτάκη, η
μετατροπή των ελληνοτουρκικών διαφορών σε
ευρωτουρκικές αδυνάτισε μέχρις... εξαφανίσεως.
Τέλος, το τρίτο μήνυμα Καραμανλή στρέφεται
προς όλους, κυρίως προς το εσωτερικό της χώρας.
Ο έμπειρος πρώην πρωθυπουργός θεωρεί «αυτονόητες» για την εξέλιξη των ευρωτουρκικών σχέσεων τόσο την απαίτηση της Ελλάδας και της Ευρώπης συνολικά για άρση του casus belli που έχει

κηρύξει η Άγκυρα εναντίον της Ελλάδας, αν η χώρα μας κάνει χρήση το αυτονόητου δικαιώματός
της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, όσο και την εκ μέρους της Τουρκίας αποδοχή του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, ως του μοναδικού
«κλειδιού» για την επίλυση διμερών διαφορών.
Ποιο είναι το ενδιαφέρον στο τελευταίο; Ότι στη
«θετική ατζέντα» της Ευρώπης προς την Τουρκία περιλαμβάνεται, κατόπιν ελληνικών πιέσεων, η απαίτηση
συμμόρφωσης με το Διεθνές Δίκαιο, ωστόσο το θέμα
του casus belli δεν είναι «ψηλά» στην ατζέντα των ευρωτουρκικών συζητήσεων. Και όταν στη χώρα μας
υπάρχουν δηλώσεις, όπως εκείνη που είχε κάνει τον
περασμένο Οκτώβριο ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη περί «εθνικισμού» όσων ζητούν επέκταση στα
12 ν.μ., ασφαλώς αυτές δεν βοηθούν τις επιδιώξεις της
χώρας. Άλλωστε, ο Μητσοτάκης επεξέτεινε τα χωρικά
μας ύδατα στα 12 ν.μ. στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο.
Το διπλωματικό μπρα ντε φερ είναι σε εξέλιξη. Και η
παρέμβαση Καραμανλή ενισχύει την εθνική φωνή.

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Βαρύ κλίμα

Η Φώφη Γεννηματά και
το ΚΙΝ.ΑΛ. βρίσκονται
πλέον εκτός σχεδιασμού
του Μεγάρου Μαξίμου
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κάνει καμία
προσπάθεια να το κρύψει. Την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή ο
πρωθυπουργός παρομοίασε την επικεφαλής
του ΚΙΝ.ΑΛ. με τον Αλέξη Τσίπρα, φτάνοντας, μάλιστα, στο σημείο να της πει έπειτα από την ομιλία της ότι… δεν υπήρχε κανένας λόγος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να ανέβει στο βήμα της
Βουλής. Βαρύ κλίμα.

Ευρωπαϊκή θέση
Άποψη με μορφή μανιφέστου διατύπωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς στην εκπομπή «La faute à L'Europe»: «Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής μας (σ.σ.: στην
πανδημία) κλονίστηκε, απειλήθηκε,
αλλά άντεξε». Ο κ. Σχοινάς ανέφερε
ότι «τα συστήματα της δημόσιας υγείας και της δημόσιας εκπαίδευσης και
η αλληλεγγύη των κοινωνιών μας δοκιμάστηκαν, αλλά τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι εμείς στην Ευρώπη έχουμε απόθεμα αλληλεγγύης, ανθεκτικότητας, αντοχής, ακόμα και απέναντι σε
καταστάσεις ιδιαίτερες».

Δικαίωση πολίτη για εξέταστρα

Μ

ε απόλυτη επιτυχία κατέληξε η διαχείριση της υπόθεσης μιας καταναλώτριας,
που ανέλαβε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και αφορούσε στο αν το ποσό
που κατέβαλε σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
(ΚΔΒΜ) για εξέταστρα έπρεπε να επιστραφεί ή όχι.
Συγκεκριμένα, η καταναλώτρια είχε συμμετάσχει σε ένα από τα προγράμματα τηλεκατάρτισης
που αυτό παρείχε, με 100% έκπτωση στο κόστος
των διδάκτρων, επιβαρυνόμενου τελικώς μόνο
του κόστους για τα εξέταστρα. Η καταναλώτρια

Είναι έγκυρος
Στην πρόβλεψη-σοκ που είχε κάνει και στο παρελθόν για την αύξηση του ημερήσιου αριθμού
κρουσμάτων επέμεινε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν αποκλείεται
να δούμε την κορύφωση της καμπύλης των κρουσμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο μετά το Πάσχα.
Και μέχρι τότε δεν θα μιλάμε για 3.000 κρούσματα
τη μέρα, αλλά για διπλό και τριπλό αριθμό».

N
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προκατέβαλε, έναντι των εξετάστρων, το ποσό
που της ζητήθηκε. Επειδή, όμως, η καταναλώτρια
υπαναχώρησε από τη σύμβαση λόγω μη ικανοποίησής της από το πρόγραμμα, αξίωσε την προκαταβολή.
Το ΚΔΒΜ αρνήθηκε την καταβολή με την αιτιολογία ότι το ποσό αυτό αντιστοιχούσε στην προκαταβολή εξετάστρων και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση
υπαναχώρησης από τον εκπαιδευόμενο ως μέρος
μιας συνολικής προσφοράς. Τελικά, η πολίτης δικαιώθηκε και αυτό είναι απολύτως θετικό.

Σιωπητήριο
Πολλοί θυμούνται την πρόσφατη «παραίνεση»
του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Άκη
Σκέρτσου προς τα μέλη της Επιτροπής Ειδικών
να… τα λένε μέσα στην επιτροπή και όχι στα κανάλια. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η διάθεση του στενότατου συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη για
σιωπητήριο των επιστημόνων έχει ενισχυθεί, παρότι κάποια μέλη της επιτροπής έχουν όντως
εξαφανιστεί από τα κανάλια, όπως, για παράδειγμα, ο καθηγητής Νίκος Σύψας.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Μην τον υποτιμάτε

T

ους λόγους για τους οποίους όσο δυσχεραίνει
η κατάσταση στην τουρκική οικονομία τόσο θα
αυξάνονται οι επιθετικές τάσεις του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, εγείροντας πρόβλημα για όλο τον
πλανήτη, εξηγεί σε άρθρο του στο περιοδικό «Time»
ο Ίαν Μπρέμερ.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο του ο πρόεδρος της Eurasia Group, μιας εταιρείας συμβουλευτικής σε ζητήματα πολιτικών κινδύνων και γεωπολιτικής, εξηγεί
τις αιτίες που η απρόβλεπτη και ασταθής διακυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκυμονεί κινδύνους για όλο τον κόσμο.
«Τα τελευταία 18 χρόνια ο Ερντογάν έχει συγκεντρώσει περισσότερες εξουσίες από οποιονδήποτε ηγέτη
της χώρας μετά τον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας
Κεμάλ Ατατούρκ», αναφέρει αρχικά ο καθηγητής και
προσθέτει ότι μετά το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα του 2016 μεταμόρφωσε την πολιτική της
χώρας, δίνοντας στην προεδρία επιπρόσθετες εξουσίες. Ωστόσο, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ο Τούρκος πρόεδρος έχει δεχτεί κριτική για το
εριστικό στυλ και τα αυτοκρατορικά ένστικτα που τον
διακατέχουν.
Αυτήν τη στιγμή το μεγαλύτερο πολιτικό του πρόβλημα είναι η οικονομία. Η ανεργία βρίσκεται κοντά στο
14%, ο πληθωρισμός σε διψήφια νούμερα και η πανδημία εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα. Επιπλέον,
έχει ξεκινήσει και μια πολιτική κόντρα, καλώντας σε
συνταγματικές αλλαγές που θα δώσουν στον πρόεδρο ακόμα περισσότερες εξουσίες, τις οποίες υποστηρίζει ότι χρειάζεται.
Η Τουρκία ως μέλος του NATO αγόρασε το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400, παρά τις αντιρρήσεις τόσο
της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ. Ακόμη, η επικείμενη
δίκη στη Νέα Υόρκη της κρατικής τράπεζας Halkbank, με τις κατηγορίες ότι βοήθησε το Ιράν να αποφύγει κυρώσεις, μπορεί να αποδειχτεί «αχίλλειος
πτέρνα» για τον ίδιο τον Ερντογάν.
Ο Τούρκος πρόεδρος έχει αψηφήσει τις αντιρρήσεις
και τη διαφωνία της Ε.Ε., δίνοντας εξουσιοδότηση για
έρευνες πετρελαίου σε περιοχές στην Ανατολική
Μεσόγειο, προκαλώντας την Ελλάδα. Η Άγκυρα, επίσης, έχει επέμβει στον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης
αλλά και στον Καύκασο, στην πρόσφατη σύγκρουση
ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Τι άλλο
θέλουμε, λοιπόν, για να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει
να τον υποτιμάμε;
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

M. Φουρθιώτης: Με πλαστή ταυτότητα της ΕΣΗΕΑ είχε αιτηθεί διαπίστευση για τη Βουλή
Μέχρι και… κοινοβουλευτική διαπίστευση είχε αιτηθεί
με πλαστή ταυτότητα της ΕΣΗΕΑ ο Μένιος Φουρθιώτης, με
την προσπάθειά του, ωστόσο, να πέφτει στο κενό, αφού ο
πρόεδρος της Βουλής, Κ. Τασούλας, φρόντισε να «παγώσει» το αίτημά του.
Η υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν
ο κ. Φουρθιώτης είχε αποστείλει στη Βουλή τα απαραίτητα
έγγραφα, στα οποία συμπεριλαμβανόταν και η πλαστή
ταυτότητα της ΕΣΗΕΑ, καθώς επίσης και ένα πλούσιο βιογραφικό, όπως τονίζουν κοινοβουλευτικές πηγές. Το αίτημα έφτασε στο Γραφείο Τύπου και Κοινοβουλευτικής
Πληροφόρησης και εν συνεχεία ενημερώθηκε ο Κ. Τασούλας. Ο πρόεδρος της Βουλής, ωστόσο, φροντίζει να
«παγώσει» την αίτηση του Μ. Φουρθιώτη, διότι τυπικά δεν

μπορούσε να αρνηθεί το αίτημά του, καθώς παρουσιαζόταν και ως προϊστάμενος ραδιοφωνικού σταθμού, πληρώντας θεωρητικά όλα τα κριτήρια, προκειμένου να λάβει

διαπίστευση κοινοβουλευτικού συντάκτη και, άρα, το
«ελεύθερο» να κινείται σε όλους τους χώρους της Βουλής
καθώς και πρόσβαση στο πάρκινγκ του Κοινοβουλίου.
Τώρα, όμως, που η υπόθεση έφτασε στον εισαγγελέα, η
Βουλή αποφάσισε να στείλει τα στοιχεία στη Δικαιοσύνη,
με το ερώτημα της απόπειρας εξαπάτησης. «Οι υπηρεσίες
της Βουλής, διά του γενικού γραμματέα της, διαβίβασαν
στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών
το αίτημα, με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του κ. Μενάνδρου - Γεωργίου Φουρθιώτη, για τη διαπίστευσή του
ως κοινοβουλευτικού συντάκτη», τονίζει χαρακτηριστικά
η Βουλή.
Αλέξανδρος Διαμάντης

Ν.Δ.: Ποιο είναι
το στέλεχός σας,
κύριε Τσίπρα;

Π

οιο είναι το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που ζήτησε από τα θύματα
του πρώην πρέσβη της Βενεζουέλας να σωπάσουν; Αυτό
αναρωτιέται με ανακοίνωσή της η Ν.Δ.,
με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις και την
παρέμβαση του υπουργείου Δικαιοσύνης, που έδωσε την προβλεπόμενη άδεια
προκειμένου η Ξένια Μπουζαρανίδου,
υπάλληλος στην πρεσβεία της Βενεζουέλας, η οποία είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, να μπορέσει να εκτελέσει
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, με την οποία της επιδικάστηκε
αποζημίωση περίπου 32.000 ευρώ.
Ειδικότερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης,
σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι έλαβε την απόφαση για χορήγηση της αιτηθείσης και προβλεπόμενης άδειας από το
άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για αναγκαστική εκτέλεση κατά της
Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και της Πρεσβείας στην Αθήνα
ύστερα από σχετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τη θετική γνώμη επί της σχετικής αίτησης του
γενικού γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών.
Διευκρινίζει το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι η άδεια χορηγήθηκε υπό τον όρο

ότι «η αναγκαστική εκτέλεση δεν θα διενεργηθεί εις βάρος των αναφερόμενων
στο άρθρο 22 παρ. 3 της Σύμβασης της
Βιέννης του 1961 (ΝΔ 503/70), καθώς και
των πραγμάτων (ακινήτων ή κινητών) που
εξυπηρετούν την άσκηση κυριαρχικής
εξουσίας της Βολιβαριανής Δημοκρατίας
της Βενεζουέλας».
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά
στην περίοδο 2011-2013 και στην παρενόχληση πέντε γυναικών από τον τότε πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, Φράνκλιν Γκονζάλες.
Πρόσφατα, η Ξένια Μπουζαρανίδου, η
οποία ήταν σεφ στην πρεσβεία, είχε αποκαλύψει ότι δέχθηκε «αίτημα» από πολιτικό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, που της ζήτησε να δείξει «πολιτική ωριμότητα» και να
μην καταγγείλει το περιστατικό.
Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία σε
ανακοίνωση που εξέδωσε αφενός επισημαίνει την πρόθεση να αποζημιωθούν τα
θύματα, αφετέρου θέτει το ερώτημα ποιο
ήταν το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσε από θύμα να σιωπήσει, όπως προκύπτει από τις καταγγελίες του ίδιου του θύματος.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει,
«έχουν περάσει μέρες δίχως να μάθουμε
ποιο ήταν το στέλεχος που ζητούσε σιω-

πή. Είμαστε σίγουροι ότι θα πρωτοστατεί
σε αναρτήσεις υπέρ των δικαιωμάτων
των γυναικών!».
Από τη μεριά του, ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να
απαντήσει, πετά την μπάλα στην εξέδρα,
λέγοντας ότι κατανοεί την απελπισία της
Ν.Δ., που ψάχνει από κάτι να πιαστεί, ενώ
φυσικά δεν αποκαλύπτει ποιο είναι το
στέλεχός του το οποίο καταγγέλλεται.

Νέος κύκλος αντιπαράθεσης
Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ για τον πρώην
πρέσβη της Βενεζουέλας
που παρενόχλησε σεξουαλικά
υπαλλήλους
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Ο «Παρμενίων» γίνεται... πολυεθνική!
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Ε

ντυπωσιακή προβολή ισχύος σε
κάθε γωνιά του ελλαδικού χώρου ετοιμάζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, με «Ηνίοχο» και «Λαίλαπα» να κινητοποιούν την Αεροπορία, τον
Στόλο αλλά και τον Στρατό Ξηράς. Και ενώ
στην Ανδραβίδα προσγειώνονται τα αεροσκάφη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη
Γαλλία, την Ισπανία, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Κύπρο, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας σχεδιάζει
διακλαδικές ασκήσεις και αποστολές με
την εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων μονάδων.
Στρατιωτικές πηγές από το ΓΕΕΘΑ μιλούν για έναν δεύτερο «Παρμενίωνα»,
με τη διαφορά ότι τώρα, μαζί με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, βροντερό «παρών» δίνουν και έξι σύμμαχοι, οι οποίοι
μοιράζονται τα ίδια συμφέροντα και τις
ίδιες ανησυχίες για την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο και σχετικά με τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας.
Την ώρα, λοιπόν, που σχεδόν εκατό αεροσκάφη θα πετούν σε αποστολές κρούσης, εναέριας μάχης και καταστολής αεράμυνας νυχθημερόν, το Πολεμικό Ναυτικό θα εξαπολύσει τη δική του «Λαίλαπα».
Εκτός από τα πολεμικά πλοία που θα συμμετέχουν στον «Ηνίοχο», μεγάλο μέρος
του ελληνικού Στόλου θα βγει στο Αρχιπέλαγος, κάνοντας επίδειξη σημαίας αλλά
και ισχύος. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα
συσταθούν ομάδες κρούσης με τη συμμετοχή φρεγατών, πυραυλακάτων και κανονιοφόρων και θα εκτελούν ασκήσεις σε
όλες τις μορφές ναυτικού πολέμου. Οι
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Αιγαίο θα βγουν και οι σιωπηλοί «κυνηγοί»
του Πολεμικού Ναυτικού, τα υποβρύχια
του ελληνικού Στόλου που θα συμμετέχουν με τα πληρώματά τους στις διακλαδικές επιχειρήσεις.
Μεγάλη κινητοποίηση ετοιμάζει και ο
Στρατός Ξηράς με επιθετικά ελικόπτερα
Apache αλλά και μεταφοράς προσωπικού
Chinook και Huey, που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά τμημάτων των ειδικών επιχειρήσεων. Ομάδες κατάδειξης
στόχων (JTAC) και αλεξιπτωτιστές θα
πλαισιώσουν τις επιχειρήσεις της Αεροπορίας.

Στη Λέσβο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ εν όψει... καλοκαιριού
«Έφοδο» σε μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων στη
Λέσβο πραγματοποίησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος, συνοδευόμενος από τον διοικητή της ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγο Νικόλαο Φλάρη,
και τον διοικητή της 98 ΑΔΤΕ, υποστράτηγο Δημήτριο
Τσιπίδη. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνομίλησε με στελέχη
των σχηματισμών και ζήτησε να υπάρχει επαγρύπνη-

Η Άγκυρα δεν μπορεί να κρύψει τον
εκνευρισμό της για την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων από επτά χώρες σε
μια περιοχή που επιχειρεί να προβάλει
τις παράνομες διεκδικήσεις της.
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, μετά την όχι και τόσο επιτυχημένη άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» λόγω των ανυπέρβλητων δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις
των γειτόνων, που «χτυπήθηκαν» από
την πανδημία και τις αμερικανικές κυρώσεις, αλλάζει το αφήγημα και κατηγορεί την Αθήνα ότι υπερεξοπλίζεται,
ξοδεύοντας τα χρήματα του ελληνικού
λαού.

ση για την αντιμετώπιση υβριδικών και μη απειλών.
Οι πιέσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας αλλά και οι
ύποπτες κινήσεις στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα δείχνουν ότι έρχεται ένα θερμό καλοκαίρι, με
στρατιωτικούς αναλυτές να εκτιμούν ότι η Άγκυρα θα
παίξει ξανά το «χαρτί» του Μεταναστευτικού και της
έντασης στο Αιγαίο.

Στην πραγματικότητα, όμως, το τουρκικό επιτελείο βρίσκεται σε απόγνωση,
αφού το «μαχαίρι» που βάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην εξαγωγή τεχνολογίας και υλικών προς την τουρκική αμυντική βιομηχανία αφήνει τα αεροσκάφη
και τα ελικόπτερα των γειτόνων δεκαετίες πίσω σε σχέση με τα νέα αποκτήματα της ελληνικής Αεροπορίας. Σύντομα,
η Ελλάδα θα διαθέτει έναν στόλο από 102
μαχητικά (F-16V και Rafale) με το υπερσύγχρονο ραντάρ AESA.
Η απόπειρα της Άγκυρας να εκσυγχρονίσει τον δικό της στόλο με το ίδιο
ραντάρ, ώστε να μειώσει την τεχνολογική απόσταση από την Ελλάδα, φαίνεται

να ναυαγεί, αφού η κατασκευάστρια
εταιρεία Lockheed Martin δεν μπορεί να
εξάγει υλικά στην Τουρκία.
Στο κενό πέφτει και η προσπάθεια των
γειτόνων να κατασκευάσουν ένα αντίστοιχο ραντάρ με δικά τους μέσα, αφού
δεν έχουν πρόσβαση στην αμερικανική
τεχνολογία.
Η Άγκυρα γνωρίζει ότι το παιχνίδι της
αεροπορικής υπεροχής είναι χαμένο,
αφού θα έχει απέναντί της μια από τις πιο
σύγχρονες και διαχρονικά ισχυρές αεροπορίες του κόσμου, ενώ με την απόκτηση
των νέων φρεγατών ο ελληνικός Στόλος
θα έχει σαφή υπεροχή σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
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Τουρκία μόνη ψάχνει... ναυάγιο!

Τ

ον χαβά της συνεχίζει η Άγκυρα, η οποία επιχειρεί να ανεβάσει το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τη συνάντηση του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με
τον ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, παρά τα μηνύματα της Αθήνας ότι
για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση θα
πρέπει το κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες
να είναι ευνοϊκό.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών
εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία με
σκληρή γλώσσα στοχοποιεί τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού ότι «η
Τουρκία βρίσκεται σε μια συνολική αναστάτωση και σε μια σύγχυση ταυτότητας
στην εξωτερική της πολιτική, με τον
Τούρκο πρόεδρο να επιδίδεται σε σπασμωδικές κινήσεις τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό».
Οι δηλώσεις αυτές φαίνεται ότι εξόργι-

σαν την Άγκυρα, με την τουρκική διπλωματία να κατηγορεί την Αθήνα ότι υπονομεύει τον ελληνοτουρκικό διάλογο. «Καταδικάζουμε έντονα τις ανήθικες δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό δίκτυο
σχετικά με τη χώρα μας και τον πρόεδρό
μας. Θεωρούμε εσκεμμένη την εμμονή
Ελλήνων αξιωματούχων, οι οποίοι συνεχίζουν τις προκλήσεις κατά της χώρας
μας και τις ενέργειες που αυξάνουν την
ένταση», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠ.ΕΞ. Παραβλέποντας, μάλιστα, τη γλώσσα «καφενείου», που συνήθως χρησιμοποιούν οι
Τούρκοι αξιωματούχοι όταν αναφέρονται
στην Ελλάδα, απευθύνει και «έκκληση»
στην Αθήνα ώστε να «λειτουργήσουν ξανά οι δίαυλοι επικοινωνίας».
Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η αντίδραση του τουρκικού ΥΠ.ΕΞ. φανερώνει
την απροθυμία της Τουρκίας να συνεχίσει
τον ελληνοτουρκικό διάλογο στο στενό
πλαίσιο των διερευνητικών επαφών, προσπαθώντας να χρεώσει στην Αθήνα ένα
πιθανό «ναυάγιο» που θα της επιτρέψει
να ξεδιπλώσει την ατζέντα των διεκδικήσεών της.
Η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη τόνισε ότι η ελληνική πλευρά

δεν θα τορπιλίσει τον διάλογο, καλώντας
παράλληλα την Τουρκία να αποφύγει τις
επιθετικές συμπεριφορές που αυξάνουν
την ένταση και δεν βοηθούν στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης.
Η κυβερνητική εκπρόσωπος εξέφρασε
ακόμα την εκτίμηση ότι η Τουρκία δεν θα
επιχειρήσει άμεσα νέα κλιμάκωση με το
«Ορούτς Ρέις» μετά τα σαφή μηνύματα
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Οι αποφάσεις του Συμβουλίου ήταν ξεκάθαρες:
Δίνουμε στην Τουρκία την προοπτική να
εκμεταλλευτεί τη θετική ατζέντα υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να μην
παράγει ένταση εναντίον της Ελλάδας και
της Κύπρου», τόνισε η Αριστοτελία Πελώνη.
Η Αθήνα εξετάζει με προσοχή τις κινήσεις της Τουρκίας και προετοιμάζεται για
τη συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών στις 14 Απριλίου στην Άγκυρα.
Εκτός από την άτυπη πενταμερή διάσκεψη της Γενεύης για το Κυπριακό, που θα
βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, ο
Νίκος Δένδιας αναμένεται να υπενθυμίσει στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι η
επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας
απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι
ευρωτουρκικά και όχι διμερή θέματα.
Αυτό σημαίνει πως για να ενεργοποιηθεί
η «θετική ατζέντα» των Βρυξελλών η

Τουρκία θα πρέπει να ακολουθήσει τις
αυστηρές προϋποθέσεις που έθεσε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή αποχή
από προκλητικές ενέργειες, σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επαναλειτουργία του προγράμματος επιστροφών
από τα ελληνικά νησιά για το Μεταναστευτικό.
Από την πλευρά του, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναμένεται να ανοίξει τη βεντάλια των τουρκικών διεκδικήσεων, θέτοντας θέματα κυριαρχίας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Η θέση της Αθήνας, πάντως, είναι σαφής, ξεκαθαρίζοντας ότι η μόνη διαφορά ανάμεσα στις δύο
χώρες είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων
ζωνών. Στη συνάντηση δεν αποκλείεται
να συζητηθεί και ένα ενδεχόμενο τετ α τετ
του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ
Ερντογάν.

Το τουρκικό υπουργείο
Εξωτερικών εξέδωσε
ανακοίνωση στην οποία
με σκληρή γλώσσα στοχοποιεί
τον αναπληρωτή υπουργό
Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
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Διχάζει την Ευρώπη το AstraZeneca

Σ

ε αναζήτηση κοινής γραμμής
σχετικά με το θέμα που έχει
προκληθεί με το εμβόλιο της
εταιρείας AstraZeneca -μετά
και την τελευταία ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ),
που αποφάνθηκε ότι οι θρομβώσεις είναι
σπάνια μεν, παρενέργεια δε- είναι πλέον
οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά
την άτυπη τηλεδιάσκεψη των υπουργών
Υγείας, η οποία πραγματοποιήθηκε το
βράδυ της Τετάρτης, αμέσως μετά τις
ανακοινώσεις του ΕΜΑ, δεν βρέθηκε κοινός τόπος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η
Πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου
της Ε.Ε. κάλεσαν τα κράτη-μέλη να εργαστούν για μια όσον το δυνατόν πιο συντονισμένη θέση.
Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. εξέφρασαν τις
διαφορετικές ερμηνείες τους σχετικά
με τα συμπεράσματα της αναφοράς του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
και επιδίωξαν να αποσαφηνίσουν πτυχές που σχετίζονται με την ασφάλεια
του Vaxzevria (το εμβόλιο της AstraZeneca), με τον EMA να αναφέρεται
στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μετά την άτυπη τηλεδιάσκεψη των
Ευρωπαίων υπουργών Υγείας.
Η κυρία Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των
Τροφίμων της Ε.Ε., τόνισε ότι «η ασφάλεια των εμβολίων μας ήταν πάντα πρωταρχικής σημασίας με βάση τη στρατηγική της Ε.Ε. για τα εμβόλια. (…) Οι αποφάσεις μας πρέπει τώρα να βασίζονται
στο επιστημονικό έργο του EMA και σε
μια αυστηρή, συνεχή αξιολόγηση του
ισοζυγίου μεταξύ των κινδύνων και των
οφελών». Επιπροσθέτως, η κυρία Κυριακίδου ανέφερε ότι ζήτησε από τους
υπουργούς Υγείας «να ακολουθήσουν
μια συντονισμένη προσέγγιση σε όλη
την Ευρώπη, για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης του κοινού».
Στο μεταξύ, σήμερα συνεδριάζει στη
χώρα μας η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, όπου και αναμένεται να γνωμοδοτήσει για το εμβόλιο της AstraZeneca. Σύμφωνα με τον γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, «δεν αναμένουμε σπουδαίες αλλαγές στο εμβολιαστικό μας πρόγραμμα και δεν τίθεται θέμα σε καμία
ευρωπαϊκή χώρα για διακοπή των εμβολιασμών με το συγκεκριμένο εμβόλιο». «Αυτό που συζητείται είναι οι ηλι-

Στο «κόκκινο» το Λεκανοπέδιο
Νέο αρνητικό ρεκόρ διασωληνωμένων κατέγραψε το τελευταίο 24ωρο ο ΕΟΔΥ, ενώ το τρίτο κύμα της πανδημίας εξακολουθεί να δείχνει… τα δόντια του στη χώρα μας και να πιέζει
ασφυκτικά το σύστημα υγείας, ειδικά στην Αττική. Το Λεκανοπέδιο εξακολουθεί να «φλέγεται» και να καταγράφει τα περισσότερα κρούσματα. Πιο συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες από τον ΕΟΔΥ, είναι 3.228. Ο αριθμός
των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 776,
ενώ οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία
της επικράτειας είναι 595. Οι νέοι θάνατοι ασθενών είναι 73,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολι-

κιακοί περιορισμοί», πρόσθεσε, μιλώντας στην ΕΡΤ.
Μάλιστα, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε
ότι, «παρά την αναστάτωση, το ποσοστό
συμμετοχής στους εμβολιασμούς ξεπερνάει το 90%. Γίνονται 10.000-12.000
εμβολιασμοί με ΑstraZeneca σε καθημερινή βάση», ενώ υπογράμμισε ότι «το
τελευταίο επταήμερο το ποσοστό αυξή-

κά 8.680. Τα κρούσματα στην Αττική εξακολουθούν να βρίσκονται στα ύψη, καθώς χθες καταγράφηκαν συνολικά 1.578.
Πρώτος ξανά είναι ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών με 454 νέα
κρούσματα και ακολουθούν ο Δυτικός Τομέας με 246 και ο
Πειραιάς με 245. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 435, ενώ
στην Αχαΐα καταγράφηκαν άλλα 117 κρούσματα. Ακολουθούν
η Λάρισα με 89 νέα κρούσματα, η Πέλλα και οι Σέρρες με 55
και η Κοζάνη με 52. Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό χθες, τα
κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης που έχουν ταυτοποιηθεί έως σήμερα στη χώρα μας είναι συνολικά 4.084, ενώ 59
είναι τα κρούσματα τα οποία έχουν εντοπιστεί και αφορούν
στη μετάλλαξη της Ν. Αφρικής.

θηκε σε 93%». Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί πως ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είπε ότι «μέσα στον Ιούλιο θα
έχουμε επιτύχει τείχος ανοσίας», σημειώνοντας ότι έως το τέλος του Απριλίου ή τις αρχές Μαΐου θα έχουν εμβολιαστεί οι ευπαθείς ομάδες πολύ υψηλού
κινδύνου και οι πολίτες άνω των 60
ετών.

Η Ε.Ε. κάλεσε τα κράτη να
εργαστούν για μια όσον
το δυνατόν πιο συντονισμένη
θέση, ενώ σήμερα
συνεδριάζει η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών,
για να λάβει αποφάσεις
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Απόφαση-σταθμός
για τους εμβολιασμούς

Την αναγκαιότητα του εμβολιασμού σε μια
δημοκρατική κοινωνία προτάσσει με απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε μια απόφαση επίκαιρη
και ζωτικής σημασίας όσο ποτέ άλλοτε. Ειδικότερα, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός είναι «αναγκαίος σε μια δημοκρατική κοινωνία» και δεν προκαλεί παραβίαση του άρθρου 8 σχετικά με το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Το Δικαστήριο του Στρασβούργου απασχόλησε η προσφυγή γονέων από την Τσεχία, τα
παιδιά των οποίων δεν έγιναν δεκτά σε νηπιαγωγεία της χώρας, επειδή δεν ήταν εμβολιασμένα. «Τα μέτρα θα μπορούσαν να θεωρηθούν απαραίτητα σε μια δημοκρατική κοινωνία», αναφέρει στο σκεπτικό της απόφασής
του το δικαστήριο, σημειώνοντας ότι η τσεχική
πολιτική για την υγεία ήταν σύμφωνη με τα
«καλύτερα συμφέροντα» των παιδιών. «Ο στόχος πρέπει να είναι ότι κάθε παιδί προστατεύεται από σοβαρές ασθένειες, μέσω εμβολιασμού ή της ανοσίας της αγέλης», πρόσθεσε.
Είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε
απόφαση σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά των παιδικών ασθενειών. Αυτή η
απόφαση «ενισχύει τη δυνατότητα ενός υποχρεωτικού εμβολιασμού υπό συνθήκες της
τρέχουσας επιδημίας Covid-19», δήλωσε ο Νικολά Ερβιέ, νομικός εμπειρογνώμονας που
ειδικεύεται στην ΕΣΔΑ.
Στην Τσεχική Δημοκρατία υπάρχει γενικό
νομικό καθήκον για εμβολιασμό παιδιών εννέα ασθενειών, όπως η διφθερίτιδα, ο τέτανος,
ο κοκκύτης, η ηπατίτιδα Β και η ιλαρά. Η υπόθεση είχε κατατεθεί στο δικαστήριο από τους
Τσέχους γονείς, στους οποίους επιβλήθηκε
πρόστιμο λόγω μη συμμόρφωσης με αυτό το
καθήκον εμβολιασμού ή των οποίων τα παιδιά
στερήθηκαν την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο
για τον ίδιο λόγο.

Πέθανε ο γιος του
Απόστολου Σουγκλάκου

Σε ηλικία 33 ετών έφυγε από τη ζωή ο γιος
του Απόστολου Σουγκλάκου, Χρήστος, ύστερα από επιπλοκές του κορονοϊού στον
«Ευαγγελισμό», όπου νοσηλευόταν. Ο
33χρονος είχε σοβαρό υποκείμενο νόσημα.
Σύμφωνα με το agrinionews, ο θάνατός του
έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στην περιοχή της Αμφιλοχίας. Ο Χρήστος Σουγκλάκος
ήταν το ένα από τα τρία παιδιά του εμβληματικού παλαιστή και ηθοποιού Απόστολου
Σουγκλάκου που είχε στενούς δεσμούς με
την Αμφιλοχία, λόγω της συζύγου του.

Πρωτοφανής φόνος
σε θάλαμο κορονοϊού
Ο

... θόρυβος από τον αναπνευστήρα που τον κρατούσε στη
ζωή έμελλε να αποδειχτεί μοιραίος για έναν 76χρονο ασθενή με κορονοϊό, ο οποίος νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Γιατί;
Επειδή ένας 58χρονος, υπήκοος Αλβανίας, που νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο ενοχλείτο και αποφάσισε να βγάλει
από την πρίζα το μηχάνημα και να μετακινήσει από τη σωστή θέση τη μάσκα
του οξυγόνου!
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Δεν είναι σενάριο ταινίας του Χόλιγουντ, αλλά πραγματικό περιστατικό,
που συνέβη το βράδυ της Δευτέρας
στον «Ερυθρό Σταυρό», με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές από την
πρώτη στιγμή να διακρίνουν -αλλά να
μην μπορούν να πιστέψουν- ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Άμεσα ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Αθηνών έσπευσε στο νοσοκομείο, με

την έρευνα να διεξάγεται υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και τους αστυνομικούς να φορούν την ειδική προστατευτική στολή, κάτι το οποίο επιδείνωνε
ιδιαίτερα την εξέταση των στοιχείων.
Ωστόσο, ο 58χρονος Αλβανός δεν
υπολόγισε ότι άφησε τα δακτυλικά του
αποτυπώματα, τα οποία ταυτοποιηθήκαν σχεδόν άμεσα, καθώς πρόκειται
για άτομο σεσημασμένο κατά το παρελθόν.
Αυτό στο στοιχείο, σε συνδυασμό με
τις καταθέσεις που έλαβαν από το προσωπικό της κλινικής, οδήγησε τους
αξιωματικούς της Ασφάλειας Αθηνών
στον σχηματισμό δικογραφίας και στη
σύλληψή του, με τον φερόμενο ως
δράστη να παραμένει για νοσηλεία στο
νοσοκομείο, αλλά φρουρούμενος.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε
εκφράσει παράπονα για τον... θόρυβο
από το μηχάνημα αναπνευστικής υποστήριξης όπου ήταν συνδεδεμένος ο
76χρονος, ο οποίος -σύμφωνα με τις
ίδιες πηγές- είχε αρχίσει να παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Τα στοιχεία,
άλλωστε, από την πρώτη στιγμή έδειχναν εγκληματική ενέργεια.
Όσον αφορά στον 58χρονο Αλβανό,
πρόκειται για άτομο που αντιμετωπίζει

προβλήματα αλκοολισμού, ενώ το
2006 είχε κατηγορηθεί για πρόκληση
σωματικών βλαβών ύστερα από συμπλοκή, ενώ το 2019 είχε κατηγορηθεί
για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου. Πηγές της
ΕΛ.ΑΣ. δεν επιβεβαιώνουν στην «Political» το σενάριο των ψυχολογικών
προβλημάτων, ενώ εστιάζουν στο γεγονός ότι ο συλληφθείς κατά την προανακριτική διαδικασία αλλά και προηγουμένως στις ερωτήσεις των γιατρών εμφανιζόταν ιδιαίτερα ψύχραιμος και δήλωνε άγνοια για το πώς βγήκε το φις του μηχανήματος αναπνευστικής υποστήριξης από την πρίζα. Σε
κάθε περίπτωση, πάντως, αναμένεται
να ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη!

Ένας 76χρονος ασθενής
έχασε τη ζωή του
όταν 58χρονος αποφάσισε
να βγάλει από την πρίζα
τον αναπνευστήρα γιατί
τον ενοχλούσε ο θόρυβος
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Μετά το Πάσχα η επαναλειτουργία γυμνασίων και δημοτικών
Η 10η Μαΐου θεωρείται η επικρατέστερη ημερομηνία για την επαναλειτουργία γυμνάσιων και δημοτικών, αφού η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο να ανοίξουν
πριν από το Πάσχα. «Ξεκίνησε το άνοιγμα των λυκείων. Πηγαίνουμε βήμα - βήμα.
Δύο εβδομάδες μένουν μέχρι τις διακοπές του Πάσχα. Συνεχίζεται κανονικά η τηλεκπαίδευση για τις
υπόλοιπες βαθμίδες», εξήγησε η κυρία Κεραμέως σε
δηλώσεις της. Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Δευ-

τέρα 12 Απριλίου θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες οι μαθητές όλων των τάξεων του λυκείου,
προκειμένου να προετοιμαστούν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και με την προϋπόθεση να υποβάλλονται σε δύο τεστ εβδομαδιαίως, όπως και οι εκπαιδευτικοί.
Η υπουργός Παιδείας διευκρίνισε, ακόμα, ότι τα
φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών θα παραμείνουν κλειστά, παρότι αποτελούν βασικό κομμάτι της προετοιμασίας των υποψηφίων για

τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Όπως χαρακτηριστικά
τόνισε, δεν υπάρχει σχετική εισήγηση από την Επιτροπή των Ειδικών και πρόσθεσε ότι στο σχολείο οι
ομάδες των μαθητών είναι σταθερές και δεν εναλλάσσονται, γεγονός που βοηθά στον περιορισμό τυχόν διασποράς του ιού. Η ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας προανήγγειλε την επέκταση του μέτρου των
δύο self-tests την εβδομάδα και σε οδηγούς σχολικών, καθαρίστριες και διοικητικό προσωπικό που
απασχολούνται σε σχολικές μονάδες.

Πλήρης οδηγός
για το άνοιγμα
των λυκείων

Κ

ουδούνι θα χτυπήσει την
ερχόμενη Δευτέρα στα γενικά και τα επαγγελματικά
λύκεια όλης της χώρας,
έπειτα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών. Η επιστροφή στις
σχολικές αίθουσες θα πραγματοποιηθεί με αυστηρές οδηγίες, για την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων
προστασίας και υπό την προϋπόθεση
ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί, ακόμα
και όσοι έχουν ήδη εμβολιαστεί, θα
υποβάλλονται σε δύο self-tests την
εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Από την Εύη Πανταζοπούλου
Όπως ανακοινώθηκε, εκπαιδευτικοί
και μαθητές ήδη από χθες μπορούν να
προμηθευτούν το πρώτο self-test τους
από το πλησιέστερο φαρμακείο, βάσει
του ΑΜΚΑ τους, και από την ερχόμενη
Δευτέρα το δεύτερο. Για τους ανήλικους μαθητές, τα self-tests θα παραλαμβάνουν οι γονείς τους, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους.
Πιο συγκεκριμένα, η παραλαβή των
τεστ από τους γονείς αφορά σε μαθητές
που έχουν γεννηθεί τα ημερολογιακά
έτη 2003, 2004 και 2005. Ειδικά για
τους μαθητές των εσπερινών λυκείων
και μόνο για το πρώτο self-test έχει
προβλεφθεί η απευθείας διανομή στα
σχολεία. Οι μαθητές θα μπορούν να τα

προμηθευτούν από τις σχολικές μονάδες στις οποίες φοιτούν το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να υποβληθούν σε
αυτά το βράδυ της Κυριακής ή το πρωί
της Δευτέρας. Σε κάθε περίπτωση, μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή συμβιώνουν με άτομα τα οποία
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες έχουν το
δικαίωμα να μην προσέλθουν στα σχολεία τους, αλλά να συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα.
Είτε το self-test είναι αρνητικό είτε
θετικό, οι μαθητές θα πρέπει να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα
www.self-testing.gov.gr. Μέσω της
πλατφόρμας θα εκδίδεται η σχολική
κάρτα που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους στη διά ζώσης εκπαιδευτική
διαδικασία. Εφόσον κάποιος μαθητής
βρεθεί θετικός στον κορονοϊό κατά το
self-test, θα πρέπει να μεταβεί σε δημόσια δομή για να υποβληθεί δωρεάν
σε επαναληπτικό rapid test. Αν και το
επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα
ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ,
ενώ θα πρέπει να ενημερωθεί η σχολική μονάδα στην οποία φοιτά ο μαθητής
και να αποφασιστεί αν θα ανασταλεί η
λειτουργία του τμήματός του.
Μαθητής ο οποίος βρίσκεται θετικός
στον κορονοϊό δεν υποχρεούται σε εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και, κατά συνέπεια, δεν θα καταχωρούνται απουσίες. Ωστόσο, εφόσον το επιθυμεί και το

επιτρέπει η κατάστασή του, μπορεί να
κάνει τηλεκπαίδευση. Σύμφωνα με το
υπουργείο Παιδείας, άμεσα, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα
προχωρήσει στην έκδοση οδηγιών για
την κάλυψη της ύλης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παράλληλα, παρακολουθεί με προσοχή ζητήματα ψυχοσυναισθηματικής φύσης που συνδέονται
με την πανδημία και την αναστολή της
διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές
ήδη από χθες μπορούν
να προμηθευτούν το πρώτο
self-test τους από το
πλησιέστερο φαρμακείο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 AΠΡΙΛΙΟΥ 2021

17

ΡOLITICAL

ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι»
για τη διαρροήμαμούθ
στο Facebook
Γράφει η Μαρία Δήμα

Τ

ον κώδωνα του κινδύνου για τη
διαρροή προσωπικών δεδομένων
κρούει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφιστώντας
την προσοχή στους χρήστες που διατηρούν
προσωπικές σελίδες στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης μετά τη διαρροή αρχείων 533
εκατομμυρίων ατόμων από Facebook, εκ
των οποίων πάνω από 600.000 είναι από την
Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, η ανεξάρτητη Αρχή σε
χθεσινή ανακοίνωσή της, εξαιτίας της πειρατείας που διαπιστώθηκε στα… απόρρητα δεδομένα εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον
κόσμο, συνιστά σε όσους «διατηρούν προφίλ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να περιορίζουν τις πληροφορίες που διαμοιράζονται
δημοσίως σε αυτά».
Η Αρχή αναφέρει ότι «ένα σύνολο δεδομένων (dataset), τα οποία φαίνεται ότι προέρχονται από το Facebook, εμφανίστηκε σε
ιστοσελίδα hacking το Σ/Κ και περιέχει αρχεία 533 εκατομμυρίων ατόμων και ένας σημαντικός αριθμός αυτών είναι χρήστες από

την Ε.Ε., ενώ πάνω από 600.000 από την Ελλάδα». Ακολούθως, η Αρχή διευκρινίζει ότι «με
βάση αρχική διερεύνηση, τα στοιχεία φαίνεται ότι έχουν εξορυχθεί αρκετό καιρό πριν
από δημόσια προφίλ στο Facebook. Προγενέστερα σύνολα δεδομένων δημοσιοποιήθηκαν
το 2018 και το 2019 και αφορούσαν σε μεγάλης κλίμακας εξόρυξη δεδομένων από την
ιστοσελίδα του Facebook, η οποία, κατά τους
ισχυρισμούς του Facebook, συνέβη μεταξύ
Ιουνίου 2017 και Απριλίου 2018, όταν το Facebook διόρθωσε ευπάθεια στη λειτουργικότητα αναζήτησης τηλεφώνου».
Σύμφωνα με όσα εξηγεί στην ανακοίνωσή
της η Αρχή, με βάση τους ισχυρισμούς του
Facebook, «η εξόρυξη πραγματοποιήθηκε
πριν από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
(ΓΚΠΔ) στις 25/5/2018 και για τον λόγο αυτόν το Facebook δεν γνωστοποίησε το περιστατικό ως παραβίαση προσωπικών δεδομένων βάσει του άρθρου 33 ΓΚΠΔ. Το νέο
σύνολο δεδομένων φαίνεται να περιλαμβάνει το αρχικό σύνολο δεδομένων για το 2018
(προ ΓΚΠΔ) σε συνδυασμό με πρόσθετα αρχεία, τα οποία μπορεί να προέρχονται από

μεταγενέστερη περίοδο. Σημειώνεται ότι η
εποπτική Αρχή της Ιρλανδίας, που αποτελεί
την επικεφαλής εποπτική Aρχή, έχει εκκινήσει διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί οι διαδικασίες συνεργασίας των Αρχών Προστασίας
Δεδομένων της Ε.Ε. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση, όταν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία».
Στο διά ταύτα της ανακοίνωσής της η Αρχή
σημειώνει ότι «σε κάθε περίπτωση η Αρχή
συνιστά σε όσους διατηρούν προφίλ στα μέ-

σα κοινωνικής δικτύωσης να περιορίζουν τις
πληροφορίες που διαμοιράζονται δημοσίως
σε αυτά».

Φύλλο και φτερό 533
εκατ. λογαριασμοί
στον κόσμο, εκ των οποίων
πάνω από 600.000
στην Ελλάδα

«Sim swap»: Διαδικτυακή απάτη που... αδειάζει τραπεζικούς λογαριασμούς
Τρεις μεγάλες υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών με τη μέθοδο
της αντικατάστασης / αλλαγής κάρτας sim -η επονομαζόμενη
ως μέθοδος «sim swap»- έχουν εξιχνιαστεί τους τελευταίους
δέκα μήνες από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και άλλες
υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.
Η πιο πρόσφατη αφορά σε μια 5μελή εγκληματική ομάδα που
εξαρθρώθηκε, έχοντας όμως προηγουμένως προλάβει να αποκτήσουν πρόσβαση στο e-banking ενός ανυποψίαστου πολίτη
και να αφαιρέσουν από τον τραπεζικό λογαριασμό του περί τις
42.000 ευρώ. Το ευχάριστο είναι ότι οι αστυνομικοί της Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μπόρεσαν να δεσμεύσουν περί τις
29.000 ευρώ - χρήματα που επιστράφηκαν στο θύμα. Μόλις τον
Νοέμβριο του 2020 μία άλλη εγκληματική ομάδα είχε αφαιρέσει περί τις 185.000 ευρώ από τρία άτομα, με την ΕΛ.ΑΣ. να προ-

χωρά σε 9 συλλήψεις.
Η μέθοδος «sim swap», που φαίνεται να κερδίζει συνεχώς
έδαφος στις διαδικτυακές απάτες, είναι μια τεχνική κατά την
οποία ο δράστης, χρησιμοποιώντας τεχνικές κοινωνικής μηχανικής (χειραγώγηση) αποκτά τον έλεγχο της κάρτας SIM του κινητού τηλεφώνου του θύματος. Συγκεκριμένα, ο δράστης έχοντας αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη
(π.χ., με «ηλεκτρονικό ψάρεμα» - phishing, με χρήση κακόβουλων εφαρμογών - προγραμμάτων κ.λπ.) εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα αλλαγής κάρτας SIM, αποκτώντας νέα κάρτα προς αντικατάσταση αυτής που έχει ο νόμιμος κάτοχος. Με τον τρόπο
αυτό λαμβάνει κλήσεις και μηνύματα που προορίζονται για τους
χρήστες-θύματα και υποκλέπτει τους κωδικούς μιας χρήσης
(OTP) ή τα μηνύματα επαλήθευσης ασφάλειας κ.λπ.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΚΡHΤΗΣ

Ο περιφερειάρχης με υπουργό Υποδομών
εφ’ όλης της ύλης

Με φάκελο για όλα τα θέματα που αφορούν στην Κρήτη επισκέφτηκε τον υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμανλή, τον υφυπουργό
Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον γ.γ. Γιώργο Καραγιάννη ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Πρώτος στη λίστα, ο Βόρειος
Οδικός Άξονας και μετά όλα τα έργα αρμοδιότητας του υπουργείου
Υποδομών στην Κρήτη. Παράλληλα, ο περιφερειάρχης συζήτησε
με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη για
τις χρηματοδοτήσεις που δικαιούται η Κρήτη από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και για τα έργα
που προωθούνται στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 2021-2027
από το Ταμείο Ανάκαμψης.

ΔHΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έφτασαν τις 90 οι ψηφιακές υπηρεσίες

Δυναμικά στην ψηφιακή εποχή μπήκε ο δήμος της πρωτεύουσας. Ο δημοτικός ψηφιακός χάρτης διευρύνεται καθημερινά με νέες υπηρεσίες, κάνοντας την καθημερινότητα των
πολιτών ευκολότερη και αποτρέποντας παράλληλα φαινόμενα συνωστισμού την περίοδο της πανδημίας. Συνολικά, οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος Αθηναίων -μαζί με
τις 16 που προστέθηκαν τις τελευταίες μέρες- έχουν φτάσει
τις 90, πολλές από τις οποίες αξιοποιούνται ήδη και από άλλους δήμους της χώρας. «Η πολύ δύσκολη χρονιά μάς έδωσε
την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ψηφιακή προίκα
για την Αθήνα. Μείωση κόστους και μεγαλύτερη ταχύτητα
στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Γιατί χρειαζόμαστε καλύτερη
ποιότητα ζωής στην πράξη», δήλωσε ο δήμαρχος Κώστας
Μπακογιάννης..

Συμβαίνουν στη Γερμανία
Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Χάλε στην Έσση συνεδρίασε με μοναδικό θέμα «τον εκτός νόμιμης σειράς εμβολιασμό του δημάρχου και στενών συνεργατών του» κατά του
Covid-19. Η απόφαση ήταν καταπέλτης: «άμεση παύση του
δημάρχου» με ψήφους 34 υπέρ και 13 κατά και μία αποχή.
Πέραν της πολιτικής εξέλιξης, ο πρώην πλέον δήμαρχος
Μπερντ Βίγκελαντ κινδυνεύει και με εισαγγελική δίωξη…

!

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΒΟΡΕIΟΥ ΑΙΓΑIΟΥ
ΔHΜΟΣ ΠΑΤΡEΩΝ

Υπέρ του ανοίγματος
του λιανεμπορίου
ο δήμαρχος

Στη συγκέντρωση των εμπόρων του Νομού Αχαΐας υπέρ του ανοίγματος του λιανεμπορίου παραβρέθηκε ο δήμαρχος Πατρέων
Κώστας Πελετίδης, τασσόμενος στο πλευρό
«εργαζόμενων, μικρομεσαίων και αγροτών
που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Πρέπει να
συμπαραστέκεται ο ένας στον άλλον και να
τον στηρίζει», όπως χαρακτηριστικά είπε.
«Είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση και αντιδρούμε στην απόφαση αυτή. Ζητάμε να λειτουργήσουν τα καταστήματα, γιατί δεν είναι
η αιτία της διασποράς του κορονοϊού, η διασπορά έγινε με κλειστά τα καταστήματα»,
συνέχισε ο κ. Πελετίδης.

Τριήμερη επίσκεψη
του περιφερειάρχη στη Σάμο

Την πολιτική προστασία της Σάμου ενίσχυσε με 60 σκηνές,
200 υπνόσακους, 200 κουβέρτες, μεγάλο αριθμό κρεβατιών
και στρωμάτων και ένα όχημα μεταφοράς προσωπικού ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης
κατά την τριήμερη περιοδεία του στο νησί του Πυθαγόρα. Ο κ.
Μουτζούρης επεσήμανε το σημαντικό έργο που επιτελεί η
Πολιτική Προστασία και τόνισε ότι η Περιφερειακή Αρχή θα
είναι αρωγός στην προσπάθειά τους. Παράλληλα, ο κ. Μουτζούρης ενημερώθηκε για τα έργα στο λιμάνι Πυθαγορείου
και το αλιευτικό καταφύγιο στο Ηραίον, ενώ υποσχέθηκε ταχεία ολοκλήρωση του Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου.

ΔHΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟY - ΕΥOΣΜΟΥ

Καταδικάστηκε πρώην δήμαρχος

Σε φυλάκιση οκτώ μηνών με τριετή αναστολή καταδίκασε τον πρώην δήμαρχο Κορδελιού - Ευόσμου Πέτρο
Σούλα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης
για παράβαση υγειονομικού κανονισμού. Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι καθαριότητας είχαν καταγγείλει
τον πρώην δήμαρχο ότι από τον Σεπτέμβριο του 2016
έως και τον Μάρτιο του 2017 δεν λάμβαναν το γάλα.
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Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιος δήμαρχος καλλικρατικού δήμου της Αττικής διεκδικεί με πολλές
πιθανότητες τον τίτλο του
δημάρχου που έχει χάσει
τις περισσότερες ψηφοφορίες στο Δημοτικό Συμβούλιο; Δεν είναι μόνο ότι
δεν έχει την πλειοψηφία
και δεν του φτάνουν οι συνεργασίες που έκανε στην
αρχή της θητείας. Είναι
και ότι σε όλα τα μεγάλα
θέματα που έχει φέρει δεν
κάνει τον κόπο να μπει σε
διαδικασία συζήτησης, με
αποτέλεσμα στα περισσότερα να εισπράττει τη μια
ήττα πίσω από την άλλη.

Ψηφιοποιούνται τα
μονοπάτια της Φυλής

Την ανάδειξη του φυσικού πλούτου
και του πολιτιστικού αποθέματος της
περιοχής του Δήμου Φυλής επιδιώκει
με μια σειρά από πρωτοβουλίες ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς, προκειμένου να προσδιορίσει την περιοχή σε
τουριστικό τόπο. Σε αυτή την προσπάθεια εντάσσεται η δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για κινητό τηλέφωνο,
η οποία θα αναδεικνύει τη χλωρίδα,
την πανίδα, τα πετρώματα και την
ιστορία του «μονοπατιού της Γιαννούλας», που συζήτησε με τον γενικό διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Ανδρέα Τσώκο, τον επίκουρο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Γιάννη Μπαζιώτη και την πρόεδρο του
Ελληνικού Πολιτιστικού Ορειβατικού
Συλλόγου (ΕΠΟΣ) Φυλής Πόπη Δηλαβεράκη. Από τη συζήτηση προέκυψε
ότι η συνεργασία των τριών φορέων
μπορεί να γίνει με τη σύναψη τριμερούς προγραμματικής σύμβασης, με
την οποία ο καθένας θα δεσμευτεί για
την εκτέλεση συγκεκριμένου τμήματος του έργου.

Ακόμα λιγότερα πρόστιμα
για παράνομες χωματερές

Μ

ε εντατικό ρυθμό και συντονισμένες ενέργειες συνεχίζεται από το
υπουργείο Περιβάλλοντος και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση η προσπάθεια για το
κλείσιμο όλο και περισσότερων παράνομων χωματερών (ΧΑΔΑ), προκειμένου να
μειωθούν και τα πρόστιμα που πληρώνει η
χώρα μας για αυτές. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία εντός του 2020, αποδείχτηκαν
η αποκατάσταση οκτώ ΧΑΔΑ (Κυθήρων,
Μαραθώνα, Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Καρύστου, Χαλκιδέων / θέση «Φάρος», Σερίφου, Πάρου και Λέρου) και η παύση λειτουργίας δύο ΧΑΔΑ (Κυθήρων και Σίφνου),
με αποτέλεσμα τη μείωση των ετήσιων
προστίμων. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα κατέβαλε το ποσό των 80.000 ευρώ σε ετήσια
βάση για καθεμία από τις 65 περιπτώσεις
παράνομων ΧΑΔΑ που υπήρχαν το α’ εξάμηνο του 2019. Κατά το β’ εξάμηνο του ίδι-

ου έτους αποδείχτηκε η παύση λειτουργίας
πέντε ΧΑΔΑ (Πάτμου, Κέας, Καρύστου, Σικίνου και Κάσου). Συνολικά, για το β’ εξάμηνο του 2019 και για το 2020 το ετήσιο
πρόστιμο απομειώθηκε κατά 1.200.000 ευρώ -μείωση της τάξης του 23%- μέσα σε
μόλις 18 μήνες. Πλέον, απομένουν 50 υπό
εξέταση περιπτώσεις προστίμων, οι 25 από
τις οποίες θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με
τον σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας
Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων
του ΥΠ.ΕΝ. το 2021, ενώ οι υπόλοιπες εντός
του 2022. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
Μανώλη Γραφάκο, «η συνολική μείωση
των 15 περιπτώσεων προστίμου από τους
ΧΑΔΑ είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένου
σχεδιασμού από πλευράς του ΥΠ.ΕΝ. Στόχος μας είναι το 2022 να μηδενίσουμε τα
πρόστιμα αυτά».

Γ. Πατούλης: «Αναγκαία η ενίσχυση
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»
Τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του 1ου Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, που πραγματοποιήθηκαν από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επέλεξε ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης για να στείλει το μήνυμά του για την Παγκόσμια
Ημέρα Υγείας. Ο περιφερειάρχης, γιατρός και ο ίδιος, στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε και στον σημαντικό ρόλο της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Αττικής στέκεται αρωγός, συμβάλλοντας μέσω
χρηματοδοτικών εργαλείων και συγκεκριμένων έργων και υποδομών. Τόνισε, άλλωστε, ότι η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι αναγκαία για την καλύτερη αντιμετώπιση της
πανδημίας. Να σημειώσουμε ότι η πτέρυγα που εγκαινιάστηκε αποτελεί δωρεά του Σωματείου
«ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο», σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Μαριάννα Β.
Βαρδινογιάννη», στο πλαίσιο του επετειακού έτους «Θερμοπύλες - Σαλαμίνα 2020».

Γεμίζει παγκάκια
ο Πειραιάς
Συνεχίζει την προσπάθειά του ο
δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης ώστε να κάνει άνετους
και φιλικούς όλους τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Η
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Πρασίνου του δήμου τοποθετεί
νέα παγκάκια σε πλατείες, πεζόδρομους και σε σημεία περιπάτου στο παραλιακό μέτωπο
της πόλης, προκειμένου να γίνουν ακόμα πιο λειτουργικοί οι
δημόσιοι χώροι του Πειραιά.
Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος,
πλατεία Φρεαττύδος, Πασαλιμάνι, Πειραϊκή, πλατείες «Ν.
Λεγάκη», «Κ. Κωσταράκος»,
«Π. Βλαχάκου», πεζόδρομος
Παλαμηδίου, περιοχή Αγίου
Βασιλείου, αύλειοι χώροι ιερών
ναών είναι ορισμένα μόνο από
τα σημεία όπου μπήκαν τα νέα
παγκάκια. Ταυτόχρονα, τα αρμόδια συνεργεία επισκευάζουν
παγκάκια, τα οποία έχουν υποστεί φθορές και βανδαλισμούς
σε διάφορες περιοχές του Πειραιά.

Συνεργασία
για νέους, ανέργους
και επιχειρήσεις

Τα εφόδια των νέων της πόλης θέλει
ενισχύσει ο δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, για
αυτό και προχώρησε σε συνεργασία
με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σύντομα, λοιπόν, θα αναπτυχθεί ένα πλέγμα δράσεων που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή των νέων φοιτητών, ανέργων, εργαζομένων και επαγγελματιών του
δήμου σε διαδικτυακά μαθήματα και
σεμινάρια που διοργανώνει το ΕΛΜΕΠΑ, σε διαδικασίες συμμετοχής των
νέων του δήμου, στο Πρόγραμμα
Erasmus, στη διασύνδεση με μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, στο πλαίσιο συνεργασίας του
ΕΛΜΕΠΑ με εκπαιδευτικά ιδρύματα
της Ευρώπης, της Αμερικής και του
Ισραήλ, στις smart cities και στην οργάνωση εκδηλώσεων.
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Τον σκότωσε
για… 143 ευρώ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Folli Follie: Εδώλιο
για την οικογένεια
Κουτσολιούτσου
Από τη Μαρία Δήμα

«Παγωμένη» είναι ακόμα η τοπική κοινωνία της Κυπαρισσίας από
την εν ψυχρώ δολοφονία του
39χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος ειδών τεχνολογίας. Ο 72χρονος, ο οποίος σκότωσε με περίστροφο τον 39χρονο, οδηγήθηκε
χθες στον εισαγγελέα, όπου πήρε
προθεσμία και αναμένεται να
απολογηθεί σήμερα. Σύμφωνα με
το τοπικό μέσο ενημέρωσης eleftheriaonline, ο 72χρονος παραιτήθηκε από το δικαίωμά του να έχει
δικηγόρο ή να οριστεί κάποιος
από το δικαστήριο. Σε βάρος του
απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από δόλο, παράνομη
οπλοφορία, οπλοκατοχή και
οπλοχρησία. Κατά τη μεταφορά
του στην Εισαγγελία η Αστυνομία
απομάκρυνε τον κόσμο υπό τον
φόβο αποδοκιμασιών και έντασης. Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες, ο 72χρονος ενώπιον
των εισαγγελικών Αρχών εμφανίστηκε αμετανόητος, δηλώνοντας
παράλληλα ότι «ήταν θέμα τιμής»
και διευκρινίζοντας ότι η όλη διαφορά ήταν για λογαριασμό τηλεφώνου ύψους 143 ευρώ. Μάλιστα,
φέρεται να ζήτησε να του επιβληθεί η ανώτερη προβλεπόμενη ποινή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Star έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο
που δείχνει τον δράστη να μπαίνει
στο κατάστημα κρατώντας όπλο
στο χέρι.

Ν

α καθίσουν στο εδώλιο -για κακουργήματα που σχετίζονται με
την απάτη του Ομίλου Folli Follie- συνολικά 21 άτομα, ανάμεσά
τους και τα τρία μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου, εισηγείται προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο η εισαγγελέας Ελένη
Μιχαλοπούλου.
Ειδικότερα, η εισαγγελική λειτουργός
προτείνει προς τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών την παραπομπή σε
δίκη της οικογένειας Κουτσολιούτσου και
των συγκατηγορουμένων τους για την υπόθεση με τους παραποιημένους οικονομικούς ισολογισμούς της Folli Follie, τις πλαστογραφίες, καθώς και για την εξαπάτηση
των επενδυτών, προκαλώντας αρνητικό αντίκτυπο για τη χώρα μας διεθνώς.
Σύμφωνα με την παραπεμπτική της πρόταση, η οποία αριθμεί 616 σελίδες, η εισαγγελέας ζητεί να οδηγηθούν ενώπιον του
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 21 εκ
των 31 προσώπων που αρχικά είχαν διωχθεί. Μεταξύ αυτών είναι και οι τέσσερις καταζητούμενοι των ελληνικών Αρχών: ο άλλοτε στενός συνεργάτης της οικογένειας,
CFO του Υποομίλου της FFG στην Ασία, και
τρεις Ασιάτες. Για οκτώ κατηγορουμένους η
εισαγγελέας κρίνει ότι πρέπει να απαλλαχθούν, ενώ για άλλα δύο πρόσωπα να παύσει
οριστικά η ποινική δίωξη λόγω θανάτου.
Πιο συγκεκριμένα, για τους ήδη προφυλακισμένους από το περασμένο φθινόπωρο
Δημήτρη Κουτσολιούτσο, ιδρυτή του Ομίλου Folli Follie, και τον γιο του Τζώρτζη
Κουτσολιούτσο η εισαγγελέας προτείνει να
δικαστούν για πέντε κακουργήματα (απάτη
σε βάρος του επενδυτικού κοινού, ξέπλυμα

μαύρου χρήματος, χειραγώγηση της αγοράς, συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη εγκληματική οργάνωση και πλαστογραφία).
Παράλληλα, για τον πρώτο κατηγορούμενο
ζητεί να δικαστεί και για το αδίκημα της κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας κατ’
εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, ενώ για
τη σύζυγο και μητέρα Καίτη Κουτσολιούτσου προτείνει να δικαστεί για τα αδικήματα
της απάτης και της χειραγώγησης, καθώς
και για ξέπλυμα.
Για τα προαναφερόμενα αδικήματα προτείνεται να δικαστούν κατά περίπτωση οι
υπόλοιποι κατηγορούμενοι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ότι «ο Δημήτριος
Κουτσολιούτσος, με τους Γεώργιο Κουτσολιούτσο και τον CFO του Υποομίλου στην
Ασία, Ι.Μ., με πρόθεση συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση
ομάδα, στην οποία ενταχθήκαν οι ίδιοι ως
μέλη και εν συνεχεία η Αικατερίνη Κουτσολιούτσου, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι με
σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους, διαμοιράζοντας τα παράνομα κέρδη ανάλογα με τον ρόλο, τη δραστηριότητα και την ιεραρχική τους θέση,
βλάπτοντας ή αποσκοπώντας να βλάψουν
την περιουσία ιδιωτών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)».

Για τους παραποιημένους
οικονομικούς ισολογισμούς,
τις πλαστογραφίες και την
εξαπάτηση των επενδυτών

EΛΛΑΔΑ
Θρήνος για 36χρονη
μητέρα στη Λαμία

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε
το βράδυ της Τετάρτης στους δρόμους της
Λαμίας, όταν μια 36χρονη γυναίκα έπαθε
ανακοπή καρδιάς την ώρα που οδηγούσε,
έχοντας στο πίσω κάθισμα τα δύο «αγγελούδια» της. Το αυτοκίνητο, όντας πλέον
ακυβέρνητο, προσέκρουσε σε τσιμεντένια κολόνα πάνω σε πεζοδρόμιο. Αμέσως
στο σημείο έσπευσαν περαστικοί και είδαν την 36χρονη Έλενα αναίσθητη και τα
δύο παιδιά της να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και να κλαίνε. Τα παιδιά βγήκαν
χωρίς να έχουν τραυματιστεί και λίγο αργότερα συγγενείς έφτασαν στο σημείο για
να τα παραλάβουν. Το ένα από αυτά μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με
ελαφρά τραύματα.
Σύμφωνα με το lamiareport, στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ,
αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, αρχικά των διασωστών και στη συνέχεια των γιατρών στα επείγοντα του νοσοκομείου, η 36χρονη μητέρα κατέληξε.
Συντετριμμένος από τον ξαφνικό χαμό
της γυναίκας του Έλενας είναι ο Γιώργος,
ο οποίος περίγραψε πώς έγινε το τραγικό
συμβάν, αφού λίγα λεπτά πριν ήταν όλη η
οικογένεια μαζί και τίποτα δεν προμήνυε
το κακό που ερχόταν… «Θέλω να ξέρουν
όλοι ότι η γυναίκα μου ήταν ένας πραγματικός άγγελος. Ήταν η τέλεια μητέρα και
σύζυγος. Ο φύλακας-άγγελός μας. Μας
φρόντιζε, μας πρόσεχε και νοιαζόταν για
εμάς και όλους τους δικούς της ανθρώπους. Δεν υπάρχει στον κόσμο καλύτερος
άνθρωπος... Είναι πολύ μεγάλο το κακό
που μας βρήκε», ανέφερε απαρηγόρητος. «Καλό ταξίδι, ψυχούλα μου, καλό παράδεισο, αγάπη μου... Πού με άφησες,
καρδούλα μου», έγραψε ο σύζυγός της
στα social media, ανεβάζοντας μια οικογενειακή φωτογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο της τραγωδίας
έσπευσε η αδερφή της 36χρονης και οι
σκηνές που εκτυλίχθηκαν ράγισαν τις
καρδιές όλων όσοι βρίσκονταν εκεί.
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ΠΚΜ: Στα 300 εκατ. ευρώ
οι ενισχύσεις για την πανδημία
Τ

α χρήματα που μέχρι στιγμής έχει διανείμει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ελάφρυνση
των προβλημάτων που έχει επιφέρει η πανδημία προσεγγίζουν από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι και σήμερα τα
300 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία
εξασφάλισε η «Ρolitical» από την Αντιπεριφέρεια Οικονομικών και Προγραμματισμού.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δήλωση της αρμόδιας
αντιπεριφερειάρχη Αθηνάς Αθανασιάδου - Αηδονά στην
«Ρolitical», όλο αυτό το διάστημα η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δρομολόγησε και υλοποίησε άμεσα και στοχευμένα πρωτοβουλίες ύψους περίπου
10 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση που προήλθε από το
υπουργείο Εσωτερικών και από ίδιους πόρους. Η πανδη-

μία έχει δείξει το πιο άσχημό της πρόσωπο στο Δημόσιο
Σύστημα Υγείας, για το οποίο υπήρχε και η μεγαλύτερη
ανησυχία για το εάν θα αντέξουν οι δομές του και πόσο. Η
ΠΚΜ, σε μια προσπάθεια να προσφέρει όσο το δυνατόν
μεγαλύτερες οικονομικές «ανάσες», υλοποίησε ένα μεγάλο πρόγραμμα εξοπλισμού όλων των νοσοκομείων και
των κέντρων υγείας στις επτά Περιφερειακές Ενότητες
της Κεντρικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα, υπήρξε ενίσχυση με επικουρικό προσωπικό στις υγειονομικές δομές
της περιοχής που είχαν την ειδική αποστολή αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού. Η Περιφέρεια εξασφάλισε μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους την κάλυψη της μισθοδοσίας των επικουρικών για δύο χρόνια, με ποσό δαπάνης 35 εκατ. ευρώ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συνάντηση
Καλαφάτη - Μαρτίνου
για το ΚΕΔΑΚ

Συνεχίζει
τις επαφές
ο Καράογλου

Με τον πολιτικό διοικητή του
Αγίου Όρους και αντιπρόεδρο του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς Αθανάσιο Μαρτίνο συναντήθηκε ο Σταύρος Καλαφάτης. Ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) συζήτησε με τον κ. Μαρτίνο για θέματα που αφορούν
στο έργο και στη δραστηριότητα του ΚΕΔΑΚ, πάνω στα
οποία μπορεί να υπάρξει συνεργασία με το υπουργείο
Εσωτερικών και το χαρτοφυλάκιο που έχει αναλάβει ο
Σταύρος Καλαφάτης.

Συνεχίζοντας τις επισκέψεις και
τις επαφές, ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Θεόδωρος Καράογλου βρέθηκε στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου του Δήμου
Χαλκηδόνος. Εκεί συναντήθηκε με
αξιωματούχους της περιοχής. Οι
συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω
από τη διαρκή μάχη που δίνει η
κοινωνία με την πανδημία, τις αλλαγές τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
καθώς και τις δυνατότητες ένταξης
στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» αναπτυξιακών έργων και
έργων υποδομής που αφορούν σε
κάθε περιοχή ξεχωριστά.

Στον Τσιάρα για τη
λειτουργία των
δικαστηρίων η Ευθυμίου

Ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων
κατά το άνοιγμά τους είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα η
βουλευτής Θεσσαλονίκης της Ν.Δ.
Άννα Ευθυμίου. Η κυρία Ευθυμίου,
γνωρίζοντας πολύ καλά το περιβάλλον των δικαστηρίων, καθώς συνεχίζει τη μάχιμη δικηγορία, έθεσε στον
υπουργό τέσσερα θέματα, μεταξύ
των οποίων τα εξής: α) Προτεραιοποίηση του κλάδου της Δικαιοσύνης
στους εμβολιασμούς, β) αυστηροποίηση του νόμου για αδικήματα κακοποίησης ανηλίκων και γ) εκσυγχρονισμό των διαδικασιών απονομής Δικαιοσύνης.

«Έφυγε» ο σκιτσογράφος Δημήτρης Νικολαΐδης
Στη θλίψη βυθίστηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης από την
απώλεια του εργαζομένου και γνωστού σκιτσογράφου
Δημήτρη Νικολαΐδη, σε ηλικία 52 ετών, ύστερα από μάχη
με τον κορονοϊό. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων αποφάσισε ομόφωνα να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του εκλιπόντος, να εκφραστούν θερμά συλλυπητήρια στους οι-

κείους του και να αναβληθεί η προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας του Δ.Σ. για την ερχόμενη εβδομάδα,
ως ελάχιστος φόρος τιμής. Ο Δημήτρης Νικολαΐδης είχε
συνεργαστεί με εφημερίδες, περιοδικά και τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ ήταν δραστήριο στέλεχος στα ποντιακά κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Το νέο όχημα για
τους υπόγειους κάδους

Το δικό τους όχημα απέκτησαν οι υπόγειοι κάδοι
της Θεσσαλονίκης. Ο δήμαρχος Κωνσταντίνος
Ζέρβας, παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου
Νίκου Ζεϊμπέκη και του γενικού γραμματέα του
δήμου Ευθύμη Φωτόπουλου, παρέλαβε ένα σύγχρονο απορριμματοφόρο όχημα, το οποίο θα χρησιμεύει για την αποκομιδή των σκουπιδιών από
τους υπόγειους κάδους στο ιστορικό κέντρο.

Σε κοινωνικές δομές
Μιχαηλίδου - Ράπτη

Την υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου συνόδευσε
στις επισκέψεις
της σε προνοιακές
δομές της Θεσσαλονίκης η Έλενα
Ράπτη. Η «γαλάζια» βουλευτής και η υφυπουργός άκουσαν με προσοχή τους φιλοξενουμένους, τους ωφελουμένους, τους εργαζομένους
και τις διοικήσεις, με στόχο την ενίσχυσή τους.
Η πανδημία έχει αυξήσει και στις συγκεκριμένες δομές κατακόρυφα την πίεση.

«Να στηρίξουμε τα
πάρκινγκ στο αεροδρόμιο»

Ερώτηση στα συναρμόδια υπουργεία για τη
στήριξη των ιδιοκτητών επιχειρήσεων στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή του αεροδρομίου
«Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης κατέθεσε ο
Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Δημήτρης
Κούβελας. Ύστερα από επαφές που είχε με εκπροσώπους του Σωματείου Επιχειρήσεων Πάρκινγκ Περιοχής Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης
(ΣΕΠΠΑ), ο κ. Κούβελας στηρίζει τα αιτήματά
τους για οικονομική ενίσχυση, καθώς σε όλο το
διάστημα της πανδημίας και των περιοριστικών
μέτρων έχει σχεδόν εκμηδενιστεί ο τζίρος τους,
αφού συνδέεται άμεσα με τη μειωμένη επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο.

«Ευχαριστώ» τους νοσηλευτές
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα έχει προσφέρει και
συνεχίζει να προσφέρει υπό δύσκολες συνθήκες
είπε στο νοσηλευτικό προσωπικό ολόκληρης της
χώρας ο Θεόδωρος Καράογλου, με αφορμή τον
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας. Ο βουλευτής, σε ανάρτησή του, αφιέρωσε την ημέρα
στους «ήρωες που δίνουν τη μάχη στην πρώτη
γραμμή του αγώνα κατά του επικίνδυνου και φονικού ιού», όπως χαρακτηριστικά έγραψε.
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ΙΒΑΝΚΑ ΤΡΑΜΠ

Επιχειρηματίας
και πολιτική σύμβουλος
το «κορίτσι του μπαμπά»

Η

Ιβάνκα Τραμπ είναι πολλά περισσότερα από «παιδί του μπαμπά». Μπορεί να
δηλώνει «επιχειρηματίας, συγγραφέας και πολιτική σύμβουλος», ωστόσο μόνο η τρίτη ιδιότητά της συνδέεται με τον Ντόναλντ Τραμπ. Γεννήθηκε στις 30
Οκτωβρίου 1981 στη Νέα Υόρκη, όταν ο μετέπειτα πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν
ακόμα παντρεμένος με τη μητέρα της Ιβάνα. Μετά την αποφοίτησή της από το Wharton, η
Ιβάνκα ειδικεύτηκε στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν και στη συνέχεια εργάστηκε για το Forest City Enterprises ως διαχειρίστρια ακινήτων, προτού ενταχθεί στον
Οργανισμό Τραμπ το 2005.
Λίγο αργότερα γνωρίζει τον Τζάρεντ Κούτσνερ, μετέπειτα σύζυγό της, ο οποίος τη μυεί
στην εβραϊκή θρησκεία. Έτσι, η Ιβάνκα γίνεται το πρώτο εβραϊκό μέλος οικογένειας προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Εργάζεται στον Πύργο Τραμπ για τις επιχειρήσεις του
Ντόναλντ Τραμπ και επιτρέπει στα Media να τη θεωρούν το «ωραίο, αλλά άβουλο κορίτσι
του μπαμπά». Ωστόσο, αναπτύσσει προσεκτικά τη δική της οικονομική αυτοκρατορία με
τοποθετήσεις χρημάτων εντός αλλά και εκτός του κύκλου δραστηριοτήτων Τραμπ, με
αποτέλεσμα σήμερα η προσωπική της περιουσία να εκτιμάται στα 300 εκατ. δολάρια.
Έχοντας διαμορφώσει τη δημόσια εικόνα της νέας γυναίκας που ζει στη σκιά του πατέρα της, η Ιβάνκα Τραμπ, η οποία μετά τον προσηλυτισμό της στην
εβραϊκή θρησκεία έλαβε το όνομα «Γιαέλ Κούτσνερ», αν και δεν το
χρησιμοποιεί πολύ, κατάλαβε σχετικά νωρίς ότι η πολιτική είναι κάτι
που την ενδιαφέρει. Οι συμβουλές και η καθοδήγησή της υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες της νίκης-έκπληξης του Ντόναλντ Τραμπ μέσα
στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αρχικά και στις προεδρικές εκλογές του
2016 στη συνέχεια. Ακόμα και τότε, όμως, οι κακές γλώσσες έλεγαν ότι
ο Τραμπ την έχει στον στενό του κύκλο επειδή είναι κόρη του και όχι
επειδή έχει τη δική της, ξεχωριστή προστιθέμενη αξία στην ομάδα των
συμβούλων του.
Μετά την ήττα του Τραμπ τον Νοέμβριο του 2020 και ιδίως τα θλιβερά γεγονότα του Καπιτωλίου, η Ιβάνκα Τραμπ είναι το μόνο άτομο από
τον πολύ στενό κύκλο του τέως προέδρου που όχι μόνο παραμένει
άφθαρτη, αλλά συγκεντρώνει γύρω της όλο και μεγαλύτερη προσοχή
των μέσων ενημέρωσης και των Αμερικανών.

Αναζητά έναν υπερκομματικό ρόλο

Γράφει ο
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Στις 21 Μαρτίου η Ομογενής δημοσιογράφος Αλάινα Δημοπούλου
υπέγραψε ένα δημοσίευμα για την Ιβάνκα Τραμπ χωρίς κάποια φρέσκια, ξεχωριστή είδηση: Έλεγε απλώς ότι προσέχει πολύ την εμφάνισή της, αποφεύγει να αναρτήσει φωτογραφίες της στα social media,
δεν κάνει πολιτικές δηλώσεις και εμφανίσεις και, γενικά, περνά μια
περίοδο προσεγμένης αποστασιοποίησης από τα κοινά. Το δημοσίευμα πρόσθετε ότι η Ιβάνκα ίσως αναζητά έναν υπερκομματικό ρόλο για την αναμόρφωση
της Ποινικής Δικαιοσύνης. Την ίδια μέρα, το hashtag #Ivankatrump παρέμεινε για πολλές ώρες στην πρώτη θέση του Twitter, απόδειξη του μεγάλου ενδιαφέροντος για το «κορίτσι του μπαμπά».
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ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΡΓΑ

«Εγώ τη Διώρυγα
θα την κάνω», λέει
ο «σουλτάνος»!

Η

προκήρυξη διαγωνισμού και η έναρξη
των εργασιών το καλοκαίρι, όπως προανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος, του «Καναλιού της Κωνσταντινούπολης» βάζουν
στην τελική ευθεία ένα ακόμα «όραμα» του «σουλτάνου», το οποίο μόνο αρνητικά θα φέρει για την ευρύτερη περιοχή - άρα και για την Τουρκία.
Η περίφημη «Διώρυγα της Κωνσταντινούπολης»
είναι ένα ακόμα φαραωνικό σχέδιο του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν και σκοπό έχει να συνδέσει τον Εύξεινο
Πόντο στα βόρεια της Βασιλεύουσας με τη Θάλασσα
του Μαρμαρά προς Νότο, κάτι που επί αιώνες κάνουν τα Στενά του Ελλησπόντου. Για τον λόγο αυτόν,
υπόκεινται στους περιορισμούς που ορίζει η Συνθήκη του Μοντρέ, την οποία ο Ερντογάν θέλει να αναθεωρήσει. Η συνθήκη προβλέπει ελεύθερη διέλευση όλων ανεξαιρέτως των εμπορικών πλοίων και
έλεγχο της Τουρκίας μόνο σε στρατιωτικά πλοία
(ώστε να ελέγχει, ως μέλος του ΝΑΤΟ, πιθανή διέλευση ρωσικών πολεμικών πλοίων από τη Μαύρη
Θάλασσα προς το Αιγαίο και τη Μεσόγειο).
Το μεγάλο αυτό όνειρο του «σουλτάνου» αναμένεται να κοστίσει περίπου 9,2 δισ. δολάρια (75 δισ.
τουρκικές λίρες) στη χειμαζόμενη τουρκική οικονομία. Ο Ερντογάν υποστηρίζει ότι αυτό γίνεται προκει-

Ισραήλ: Ο χρόνος «πάγωσε» για δύο λεπτά
εις μνήμην του Ολοκαυτώματος
Χθες στις 10 το πρωί, όλοι οι Ισραηλινοί σταμάτησαν κάθε τους δραστηριότητα για δύο λεπτά, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα του
Ολοκαυτώματος. Οι σειρήνες ήχησαν, οι οδηγοί
βγήκαν από τα αυτοκίνητά τους, οι πεζοί σταμάτησαν, οι μαθητές και οι φοιτητές ακούμπησαν κάτω
τα μολύβια τους, για να δείξουν ότι δεν ξεχνούν μία
από τις μεγαλύτερες θηριωδίες της ανθρωπότητας
αλλά και πως δεν θα επιτρέψουν αυτό να συμβεί
ξανά.
«Στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος δεν είχαμε τη
δυνατότητα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας ούτε
την κυριαρχία για να το πράξουμε. Σήμερα έχουμε
ένα κράτος, μια αμυντική δύναμη και έχουμε το
πλήρες και φυσικό δικαίωμα ως κυρίαρχο κράτος
του εβραϊκού λαού να υπερασπιστούμε τον εαυτό
μας εναντίον των εχθρών μας», είπε ο πρωθυπουρ-

γός της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Παράλληλα, το Τελ Αβίβ φρόντισε να υπογραμμίσει την ενόχλησή του για την απόφαση της Ουάσιγκτον να ξαναρχίσει η αποστολή οικονομικής βοήθειας στους Παλαιστινίους, με την πρώτη ενίσχυση
να είναι ύψους 235 εκατ. δολαρίων.
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μένου «να μειωθεί η κυκλοφορία στα Στενά του Βοσπόρου και να προληφθούν πιθανά ατυχήματα», αλλά και γιατί το έργο θα δώσει ώθηση στην οικονομία
της Τουρκίας και θα συμβάλει στην άμβλυνση της
ανεργίας. Το έργο, προσθέτει η Άγκυρα, αναμένεται
να φέρει νέες ξένες άμεσες επενδύσεις, ιδίως από
κράτη του Κόλπου. Ωστόσο η επιθυμία του Τούρκου
προέδρου για αποσταθεροποιητικές κινήσεις και
αναθεωρητικές βλέψεις συνθηκών, όπως αυτή του
Μοντρέ (αλλά και της Λωζάνης, όπως έχει πει σε άλλες ευκαιρίες) είναι εμφανής.
Πέραν των γεωπολιτικών, υπάρχουν και σοβαρές
περιβαλλοντικές ενστάσεις, καθώς οι επικριτές του
Σχεδίου προσκομίζουν στοιχεία σύμφωνα με τα
οποία θα υπάρξει μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση, ενώ θα μολύνει πηγές πόσιμου νερού από τις
οποίες τροφοδοτείται μεγάλο μέρος του πληθυσμού
της Κωνσταντινούπολης.

Μπάιντεν: Έξι μέτρα
για περιορισμό των όπλων
Έξι μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας μέσω πυροβόλων
όπλων παρουσίασε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο
Μπάιντεν. Ο νέος πρόεδρος θέτει σε κύρια προτεραιότητα
τον περιορισμό των φαινομένων βίας και αλόγιστης χρήσης όπλων στην καθημερινή ζωή των Αμερικανών. Ανάμεσα στα μέτρα Μπάιντεν κυριαρχεί ένας νέος κανονικός,
που αποσκοπεί στο «να σταματήσει η διάδοση όπλωνφαντασμάτων», δηλαδή πειρατικών όπλων χωρίς σειριακό αριθμό, οι κάτοχοι των οποίων, φυσικά, δεν μπορούν να
προσδιοριστούν και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του
Νόμου από την ενδεχόμενα παράνομη χρήση τους. Η
πρωτοβουλία Μπάιντεν αφορά, όπως διευκρινίζεται, στο
λαθρεμπόριο όπλων στις ΗΠΑ και όχι στην αλλαγή νομοθεσίας για τη χρήση όπλων, όπως η απαγόρευση πώλησης
τυφεκίων ή ο έλεγχος του ιστορικού των αγοραστών ενός
όπλου. Αυτά παραμένουν ως έχουν.
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Δεύτερη ευκαιρία για τις 100 και τις 120 δόσεις της Εφορίας - Προϋποθέσεις
Όσοι πλήρωσαν εμπρόθεσμα τη δόση Δεκεμβρίου,
έχοντας τακτοποιήσει παράλληλα τις λοιπές οφειλές
τους, αλλά δεν υπέβαλαν την αίτηση επανένταξης ή την
υπέβαλαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου, έχουν τώρα μία ακόμα
ευκαιρία να κερδίσουν την αναβίωση των σχημάτων ρύθμισης 100 ή 120 δόσεων που είχαν χάσει. Εγκύκλιος της
ΑΑΔΕ, απαντώντας σε ερωτήματα ΔΟΥ, αρχικά υπενθυμίζει πως η διαδικασία επανένταξης στις 100-120 δόσεις
απαιτούσε:
• Να έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα η δόση του Δεκεμβρίου 2020.
• Να έχουν τακτοποιήσει ή εξοφλήσει οι οφειλέτες με
νόμιμο τρόπο ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις
31/12/2020.
• Να έχει γίνει εξόφληση της προϋπάρχουσας ρύθμι-

σης ως εξής: Μέχρι τις 31/12/2019 για τη ρύθμιση του Ν.
4321/2015 και μέχρι τις 31/1/2020 για τη ρύθμιση του Ν.
4611/2019.
Με τη νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ δίνεται η δυνατότητα

επανένταξης των συγκεκριμένων φορολογουμένων στις
συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
Ποιοι επανεντάσσονται:
• Οφειλέτες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης και οι οποίοι υπέβαλαν την αίτηση επανένταξης
μετά την 1/1/2021. Στην περίπτωση αυτήν, οι οφειλέτες
δεν υποχρεούνται να υποβάλουν νέα αίτηση.
• Οφειλέτες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2020, αλλά δεν υπέβαλαν
την αίτηση επανένταξης, εφόσον υποβάλουν τη σχετική
αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία μέχρι και 29/4/2021 και:
είτε η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιανουαρίου και
Φεβρουαρίου 2021 έχει παραταθεί είτε έχουν εξοφλήσει
τουλάχιστον τη δόση Ιανουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου
2021.

Οι κερδισμένοι
από την κατάργηση
της εισφοράς
αλληλεγγύης

Τ

ην υλοποίηση μίας εκ των προγραμματικών δεσμεύσεων της
Νέας Δημοκρατίας, που αφορά
στην ελάφρυνση των φορολογουμένων από την εισφορά αλληλεγγύης,
εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Ειδικότερα, στη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός στο Star
ανέφερε: «Δεν θα υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης την επόμενη χρονιά». Το TAXISnet αναμένεται να ανοίξει μέσα στο
επόμενο χρονικό διάστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των
εισοδημάτων που εισπράχθηκαν το
2020. Σημαντικές αλλαγές θα δουν οι
αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι θα
δουν τις ετήσιες επιβαρύνσεις από τον
φόρο εισοδήματος να μειώνονται έως
και 60% και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης να μηδενίζεται, ενώ ευνοημένοι θα είναι και οι υψηλόμισθοι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα.
Με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλουν το
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2021, θα διαπιστώσουν ότι, εκτός από
τη μείωση του φόρου που θα προκύψει για τα φετινά τους εισοδήματα με
την εφαρμογή της νέας φορολογικής
κλίμακας και την εισαγωγή συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, θα γλιτώσουν και από την πληρωμή της εισφοράς αλληλεγγύης.

Οι ωφελούμενοι
Μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρηματίες αλλά και όσοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα και γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα ωφεληθούν από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα
δουν αυξήσεις στους μισθούς τους που
ξεκινούν από τα 8 ευρώ τον μήνα (για τον

κατώτατο μισθό) και φτάνουν έως σημαντικά μεγαλύτερα ποσά για τους υψηλόμισθους. Ειδικότερα, αυξήσεις αποδοχών
για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα
από την 1η Ιανουαρίου 2021 φέρνει η μείωση 3% συνολικά των εισφορών σε συνδυασμό με την κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης. Το αθροιστικό όφελος εργαζομένου - εργοδότη ξεκινά από τα 20
ευρώ τον μήνα για τον κατώτατο μισθό
των 650 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 60 ευρώ τον μήνα για μικτούς μισθούς της τάξης των 2.000 ευρώ.
Μάλιστα, τη λίστα όλων όσοι θα γλιτώσουν από την εισφορά αλληλεγγύης και
το 2022 καταρτίζουν στο υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα
αυτή φαίνεται ότι θα περιλαμβάνει: Μι-

σθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Ελεύθερους επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενους. Όσους έχουν εισοδήματα από
ενοίκια. Όσους λαμβάνουν μερίσματα.
Για τις παραπάνω κατηγορίες η αύξηση
στις αποδοχές (μέσω της αναστολής της
εισφοράς και της μείωσης κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών) θα διατηρηθεί και το 2022.

Μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι,
επιχειρηματίες
και όσοι αποκτούν εισοδήματα
από ακίνητα και γεωργικές
εκμεταλλεύσεις ωφελούνται Πόσα θα γλιτώσουν
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Παράταση έως 12/4
για δηλώσεις αναστολών

Έως και την προσεχή Δευτέρα παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τις αναστολές
συμβάσεων εργασίας του Απριλίου, ενώ από την
Τρίτη 13 Απριλίου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να
τις προαναγγέλλουν, χωρίς να λαμβάνεται, όμως,
υπ’ όψιν το διάστημα από 1/4 έως 12/4. Στη σχετική
απόφαση του υπουργείου Εργασίας αναφέρεται
ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων έχει
ανασταλεί η λειτουργία με κρατική εντολή, ανεξαρτήτως αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη δραστηριότητες, υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τις
συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους,
εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Επιπλέον, για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου, όπου έχει ανασταλεί η
λειτουργία με εντολή κρατικής Αρχής, προβλέπεται ότι, ανεξαρτήτως αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη
δραστηριότητες, υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων
τους, εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε
επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Οι επιχειρήσεις
του λιανεμπορίου που άνοιξαν πρέπει να υποβάλουν δήλωση αναστολής για το διάστημα από 1 έως
4 Απριλίου.

ΓΣΕΕ: Οι μισοί εργαζόμενοι
δουλεύουν υπερωριακά

Το 52% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα απασχολείται υπερωριακά, ενώ το 40% από αυτούς δεν
πληρώνεται, όπως προκύπτει από έρευνα της Alco,
για λογαριασμό της ΓΣΕΕ. Η έρευνα διαπιστώνει
μεγάλης έκτασης και απλήρωτη υπερεργασία,
όπως δηλώνουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Το 73% των εργαζομένων που απασχολούνται
υπερωριακά θα προτιμήσει να πληρώνεται παρά να
παίρνει άδειες και ρεπό, ενώ το 60% των εργαζομένων μερικής απασχόλησης δηλώνει ότι, με βάση
τη σύμβασή του, εργάζεται πάνω από 20 ώρες
εβδομαδιαίως. Μάλιστα, το 36% του συνόλου απασχολείται από 21 έως 30 ώρες και το 24% από 31
έως 35 ώρες. Τέλος, το 35% των ερωτηθέντων είναι
απαισιόδοξο σε σχέση με τη διατήρηση της θέσης
εργασίας του.

Επανεκκίνηση σε πέντε άξονες

Τ

ο πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση στην αφετηρία της τρίτης εκατονταετηρίδας από την Επανάσταση
του 1821 είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας μέσα από πέντε άξονες, αλλά χωρίς τα λάθη του παρελθόντος.
Τη νέα πορεία για τη χώρα περιέγραψε συνοπτικά ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο διαδικτυακό συνέδριο του «Economist»
με θέμα «200 Χρόνια Οικονομικής
Επιβίωσης». Ο κ. Σταϊκούρας διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί
στη βάση ενός τεκμηριωμένου σχεδίου, έτσι ώστε μέσα από την αλλαγή
του παραγωγικού μοντέλου και τις
παρεμβάσεις σε επίπεδο θεσμών να
διασφαλιστεί η νέα πορεία της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, οι άξονες του
σχεδίου επανεκκίνησης και ανάκαμψης, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα,
είναι οι εξής:
Το νέο οικονομικό μοντέλο θα στηρίζεται στους ισχυρούς πυλώνες
της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος,
με τη ροπή προς κατανάλωση μέσα
από τον υπέρμετρο δανεισμό. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών,
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βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η στροφή της οικονομίας σε ένα
νέο, σύγχρονο, εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, ανθεκτικό, πράσινο, ψηφιακό
και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό
μοντέλο. Αυτό θα γίνει με αύξηση της
παραγωγής, των εξαγωγών και των
επενδύσεων και μέσω της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών,
της διάδοσης και της εφαρμογής της
γνώσης, της προώθησης σε σύγχρονες κατευθύνσεις της Εκπαίδευσης,
της κατάρτισης, της διά βίου μάθησης, της έρευνας και της καινοτομίας.
Η άσκηση συνετής και ισορροπημένης δημοσιονομικής πολιτικής
αποτελεί ζωτικής σημασίας επιλογή
για την κυβέρνηση, έτσι ώστε να
υπάρξει υγιής ανάπτυξη και να
ελεγχθεί το δημόσιο χρέος, το οποίο
απειλεί τις επόμενες γενιές.
Ο θεσμικός εκσυγχρονισμός του
κράτους θα προχωρήσει με ταχύτατα βήματα, για να μπει τέλος στη
γραφειοκρατία, την πολυνομία και τις
πελατειακές σχέσεις, ώστε να διευ-

2
3

κολυνθεί η προσέλκυση επενδύσεων.
Η εξάλειψη της διχόνοιας και η
περιθωριοποίηση του λαϊκισμού
αποτελούν στοιχήματα για να μην
επαναληφθούν τα μοιραία λάθη του
παρελθόντος, τα οποία οδήγησαν σε
εθνικό διχασμό και οικονομική κατάρρευση. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση
της Παιδείας και η ανάδειξη του Πολιτισμού θα ενισχύσουν την εθνική
ταυτότητα και το αίσθημα εθνικής
ενότητας.
Η κυβέρνηση θα λάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία, έτσι ώστε η
Ελλάδα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

4

5

«Μέσα από την αλλαγή
του παραγωγικού μοντέλου και τις παρεμβάσεις
σε επίπεδο θεσμών, θα
διασφαλιστεί η νέα πορεία της χώρας», είπε
ο Χρ. Σταϊκούρας,
μιλώντας στο
διαδικτυακό συνέδριο
του «Economist»…

P
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ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Η πανδημική κρίση δεν
επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις

Η

έρευνα αναδεικνύει σοβαρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Ο γενικός
δείκτης οικονομικού κλίματος το β’ εξάμηνο
του 2020 διατηρείται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο,
καθώς διαμορφώνεται στις 20,1 μονάδες. Η πανδημική κρίση δεν επηρεάζει με την ίδια ένταση όλες τις
επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις που έχουν
αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή
βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση. Το παρατεταμένο διάστημα που διατηρείται το απαγορευτικό
για τη λειτουργία μεγάλου μέρους της οικονομικής
δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα
η οποία υπάρχει για τον χρόνο που τελικά θα απαιτηθεί για να επιστρέψουμε σε κάποιας μορφής κανονικότητα, φαίνεται πως επιβαρύνει εκθετικά την κατάσταση της πλειονότητα των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, απαιτείται
ένα συνεκτικό σχέδιο υποστήριξης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που πλήττονται δυσανάλογα
από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, για το
διάστημα της σταδιακής επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας.

Friesland: Νέο γάλα ψυγείου
ΝΟΥΝΟΥ Family Bio
Η Friesland Campina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ διευρύνει το προϊοντικό της portfolio, με το νέο γάλα ψυγείου ΝΟΥΝΟΥ Family Bio. Πρόκειται για το πρώτο βιολογικό αγελαδινό γάλα υψηλής παστερίωσης της εταιρείας, πλήρες (3,6% λιπαρά) και ελαφρύ (1,5% λιπαρά). Παράγεται σε νέα οικολογική
συσκευασία από 86% ανανεώσιμες φυτικές πηγές, όπως χαρτί και ζαχαροκάλαμο, αποδεικνύοντας έμπρακτα τον σεβασμό της εταιρείας
στο περιβάλλον και εξυπηρετώντας τον στρατηγικό στόχο της βιωσιμότητας παγκοσμίως «Nourishing a better planet» (Θρέφοντας έναν καλύτερο πλανήτη), όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Santikos Collection και Airotel
Group ενώνουν τις δυνάμεις τους

ΕΥΔΑΠ: Ζημίες 66,1 εκατ. ευρώ το 2020
Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ διαμορφώθηκε στα 330,3 εκατ. ευρώ το 2020, από 323,7 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 2%, +6,6 εκατ. ευρώ. Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε στα
399,7 εκατ. κυβικά μέτρα, από 392,3 εκατ. κυβικά μέτρα το 2019. Η
χρήση του 2020 χαρακτηρίστηκε από δύο σημαντικά γεγονότα τα
οποία επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις, που είναι η πρόβλεψη για το επιπλέον τίμημα του αδιύλιστου νερού της περιόδου
2013 έως 2020, στο πλαίσιο των προχωρημένων συζητήσεων με το
ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητας της εταιρείας,
και από τη μεταβολή των απαιτήσεων πελατών της εταιρείας, η
οποία οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην πανδημία Covid-19 και
οδήγησε στην ανάγκη σχηματισμού επιπρόσθετης πρόβλεψης
απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων,
ύψους 11,4 εκατ. ευρώ.

L’artigiano: Με νηστίσιμες προτάσεις για τη Σαρακοστή
Η L’artigiano ανακοινώνει απολαυστικές γεύσεις και την περίοδο
της Σαρακοστής, με μια μεγάλη ποικιλία σε νηστίσιμες επιλογές.
Ειδικότερα, οι φίλοι του brand μπορούν να επιλέξουν από τις οχτώ
νέες, λαχταριστές συνταγές του vegan menu, που είναι όλες 100%
νηστίσιμες και εξίσου απολαυστικές! Το νέο vegan menu από τη
L’artigiano και την Garden Gourmet είναι γεμάτο από μοναδικές
επιλογές σε πίτσες, μπέργκερ και ζυμαρικά, φτιαγμένα από εκλεκτά φυτικά συστατικά, υψηλής πρωτεϊνικής αξίας!

Η Santikos Collection και η Airotel Group ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στη δημιουργία
της νέας εταιρείας διαχείρισης ξενοδοχείων
«Capital H». Ξεκινάει τις δραστηριότητές της
στην αγορά με τη διαχείριση 11 ξενοδοχείων,
850 δωματίων και με την εμπειρία 35 χρόνων
πρωτοπορίας και διακρίσεων, σε ζητήματα καινοτομίας, βιωσιμότητας της φιλοξενίας, διά βίου εκπαίδευσης και ανάπτυξης των δύο καταξιωμένων οικογενειών ξενοδόχων δεύτερης
γενιάς, που ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μερικά
από τα πρώτα υπό διαχείριση ξενοδοχεία είναι
χαρακτηριστικές μονάδες των Santikos Collection και Airotel Group: «Stratos Vassilikos
Hotel» στην καρδιά της Αθήνας, «Princess Resort Skiathos» (ένα αυθεντικό family resort
στη Σκιάθο) και «Galaxy Hotel» στην Καβάλα
(που προσφέρει ασύλληπτη θέα στην πόλη).

Sani Resort / Ikos Resorts:
Αγροδιατροφική εκπαίδευση
στη Χαλκιδική
Η αγροδιατροφική εκπαίδευση αγροτών της
Χαλκιδικής ήταν ο στόχος του προγράμματος
«Thought for Food», που υλοποίησε η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Ομίλου Sani
Resort / Ikos Resorts και τη διαχείρισή του
ανέλαβε το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στο πρόγραμμα Αγροδιατροφικής Εκπαίδευσης, το οποίο
είχε διάρκεια ενός έτους, συμμετείχαν τέσσερις παραγωγοί, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν εξατομικευμένες εκπαιδεύσεις και να ενημερωθούν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις των παραγωγικών κλάδων
τους (καλλιέργεια και παραγωγή ελιάς, τσίπουρου, μελιού και κτηνοτροφικών προϊόντων). Το
πρόγραμμα προσέφερε χαρτογράφηση -εκ μέρους της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής- της
παραγωγικής διαδικασίας των συμμετεχόντων
παραγωγών, οργάνωση της επιχείρησής τους
και παροχή βελτιωτικών προτάσεων.
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ΑΔΜΗΕ: Σύμβαση
6,5 εκατ. ευρώ με
ΟΤΕ - Intrasoft

O

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προχωρά στην προμήθεια νέου
Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού Συστήματος, συνολικού προϋπολογισμού 6,5 εκατ.
ευρώ, το οποίο θα υλοποιήσει η ένωση εταιρειών Intrasoft International - OTE A.E., σηματοδοτώντας την ψηφιοποίηση των εταιρικών διαδικασιών του Διαχειριστή. Η
σύμβαση ανάθεσης υπεγράφη στις εγκαταστάσεις του
ΑΔΜΗΕ από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Μάνο Μανουσάκη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intrasoft
International Αλέξανδρο Μάνο και τον ICT Director Ομίλου ΟΤΕ Λυκούργο Αντωνόπουλο, παρουσία του αναπληρωτή γενικού διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΜΗΕ Ιάσονα Ρουσόπουλου, του γενικού διευθυντή Enterprise Solutions Business Unit της Intrasoft International
Χρήστου Κοντέλλη και του Private Sector Business
Leader Ομίλου ΟΤΕ Δημήτρη Νικολακόπουλου.

Paperpack: Στο 96,59%
η συμμετοχή της Orlando-Equity
Holding

Ελλάκτωρ: Δέσμευση
Reggeborgh για κάλυψη
ομολογιακού και ΑΜΚ
Τη δέσμευσή του ακόμα και για πλήρη κάλυψη
του ομολογιακού δανείου (χρηματοδοτική «γέφυρα»), ύψους 50 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση έγκρισης της αύξησης κεφαλαίου στην
προσεχή Γ.Σ., αλλά και την αγορά επιπρόσθετων
μετοχών που θα προκύψουν από τυχόν αδιάθετα
δικαιώματα μετόχων (πέραν της δεδομένης δικής της συμμετοχής) της ΑΜΚ, ύψους 120,5
εκατ. ευρώ, γνωστοποίησε ο βασικός μέτοχος
της Ελλάκτωρ, η Reggeborgh.
Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο της Ελλάκτωρ, την 7η Απριλίου 2021, παρέλαβε επιστολή του μετόχου Reggeborgh Invest B.V., με την
οποία καθιστά γνωστή την πρόθεση συμμετοχής
της στην έκδοση του νέου Ομολογιακού Δανείου
της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και τη δέσμευση συμμετοχής της
στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
της Ελλάκτωρ Α.Ε.

Μνημόνιο για τη δημιουργία 5G
οικοσυστήματος στην Ελλάδα
Το Πανεπιστήμιο Πατρών και οι Συμμετοχές 5G
Α.Ε. ανακοίνωσαν την υπογραφή μνημονίου για
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη στήριξη επιχειρηματικών σχημάτων που αναπτύσσουν προϊόντα και λύσεις για την εκμετάλλευση της τεχνολογίας 5G. Η συνεργασία ενθαρρύνει την
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και προωθεί την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
της χώρας μας και τη διασύνδεσή του με την
αγορά.

JYSK: Άνοιξε νέο κατάστημα στο Άργος
Άνοιξε το νέο κατάστημα JYSK στο Άργος, καθώς το
πλάνο επέκτασης της δανέζικης αλυσίδας που πλέον
φτάνει τα 42 καταστήματα στην Ελλάδα συνεχίζεται,
παρά τις αντίξοες συνθήκες τις οποίες προκαλεί η πανδημία. Η JYSK άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην
Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2015 και ακολούθησαν πολλά ακόμα καταστήματα σε όλη τη χώρα. Η είσοδος της
JYSK στην ελληνική αγορά αλλά και η επέκτασή της είναι το αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης που έδειξε ο
ιδρυτής της, Lars Larsen, στην Ελλάδα και στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας μας.

Η Paperpack ανακοινώνει ότι κυπριακή εταιρεία
Orlando-Equity Holding Limited, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της από 29/1/2021 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε σύμφωνα με τον Ν.
3461/2006 για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, υπέγραψε την από 1/4/2021 σύμβαση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης μετοχών
με τους μετόχους της εταιρείας που αποδέχθηκαν
νομίμως και εμπροθέσμως την ως άνω δημόσια πρόταση, δυνάμει της οποίας απέκτησε 259.801 μετοχές
της εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου τα
οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6.572%
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Orlando-Equity Holding
Limited κατέχει άμεσα συνολικά ποσοστό 96,59%
των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας (αντιστοιχούν
σε 3.818.603 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).

Δύο νέα έργα υπογράφει η Intrakat
Δύο νέα έργα υπέγραψε η Intrakat. Συγκεκριμένα, το πρώτο που υπογράφηκε στις 7/5/2021
είναι η Κατασκευή της Α’ Φάσης του Αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, στην Κύπρο, ύψους 73 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, και συνίσταται σε αυτοκινητόδρομο μήκους 15 χλμ.
με δύο σήραγγες μήκους 900 μέτρων και πέντε
υψηλές γέφυρες μήκους 1.400 μέτρων. Το δεύτερο, αξίας 12 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, υπογράφεται μέσα στον Απρίλιο και είναι η αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των
συνοδών υδραυλικών έργων του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου.

Quest: Αύξηση σε πωλήσεις,
EBITDA και κέρδη
Αύξηση 20,2% στις πωλήσεις, 12,2% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), 16,8% στα προ φόρων
κέρδη (ΕΒΤ) και 97% στα καθαρά μετά φόρων κέρδη
(ΕΑΤ) εμφάνισε ο όμιλος Quest σε ενοποιημένη βάση, κατά το 2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν άνω
των 720 εκατ. ευρώ, τα EBITDA περί τα 60 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τα 35 εκατ.
ευρώ. Σημειώνεται πως η καταβολή στους μετόχους θα ανέλθει στα 0,45 ευρώ ανά μετοχή (συνολικά 16 εκατ. ευρώ σε μετρητά), τριπλάσια του 2019.
Παράλληλα, ο όμιλος διατήρησε την καλή χρηματοοικονομική του κατάσταση και συνέχισε την υλοποίηση των αναπτυξιακών επενδύσεών του.

P
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Αστροφυσικούς
και σκακιστές
«επιστρατεύουν» οι ομάδες
ι πλέον διάσημοι προπονητές του κόσμου, ο
Πεπ Γκουαρντιόλα της Μάντσεστερ Σίτι και
ο Γιούργκεν Κλοπ της Λίβερπουλ, τοποθετούν το ποδόσφαιρο σε άλλη διάσταση. Ο
πρώτος προσέλαβε τρεις… αστροφυσικούς και ο
δεύτερος τον πρωταθλητή στο σκάκι. Έτσι θεωρούν
ότι θα βελτιώσουν την απόδοση των ομάδων τους! Την
αποκάλυψη έκανε η βρετανική εφημερίδα «Daily
Mail».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι τρεις αστροφυσικοί,
οι οποίοι είναι και προγραμματιστές, «θα αναπτύξουν έναν τρόπο τρισδιάστατης καταγραφής των κινήσεων των παικτών σε όλη τη διάρκεια του αγώνα
και, κατ’ επέκταση, της ομάδας ως συνόλου». Ηγείται ο Λόρι Σο, διάσημος αστροφυσικός και επικεφαλής του Προγράμματος Τεχνητής Νοημοσύνης. Η
ανάλυση των δεδομένων του Λόρι Σο εστιάζεται στις

Ο

πιθανότητες που έχει ο κάθε παίκτης να σκοράρει,
στον τρόπο που αμύνεται, καθώς και στην αγωνιστική αλλά και ψυχολογική αντίδραση μετά την επίτευξη ενός γκολ σε βάρος της ομάδας του. «Ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον που βασίζεται στη Φυσική
είναι ο κατάλληλος χώρος για να μάθεις μέσω της
εξομοίωσης σε πραγματικές καταστάσεις και να
τσεκάρεις τακτικές προσεγγίσεις», υποστηρίζει ο
διευθυντής δεδομένων και τεχνολογίας της Σίτι
Μπράιαν Πρέστιτζ. Στο όλο πρότζεκτ εμπλέκεται και
η Google.
Η Λίβερπουλ είχε τον δικό της αστροφυσικό και,
μάλιστα, πριν από τη Σίτι. Και ο Κλοπ, επειδή το σκάκι
είναι στρατηγική, αποφάσισε να πλαισιώσει τον
υπεύθυνο αστροφυσικό Τιμ Γουάσκετ με τον πρωταθλητή του σκακιού Ντάφιτ Στιλ. Θεωρεί ο Γερμανός
προπονητής ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να αγο-

ράσει κάποιον παίκτη είναι να μάθει να παίζει σκάκι.
Πώς, δηλαδή, να προβλέπει την κίνηση του κάθε αντιπάλου, προτού προχωρήσει σε μια ενέργεια. Τα άλλα είναι αποτέλεσμα των data, της συλλογής πληροφοριών. Όπως γράφει η ίδια εφημερίδα, τα επόμενα
δυο τρία χρόνια οι μεταγραφές των παικτών θα γίνονται φυσικά με βάση το ταλέντο, αλλά οι αστροφυσικοί
με τους υπολογισμούς τους θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν αν ένας παίκτης με ταλέντο είναι εξελίξιμος.
Να διευκρινίσουμε ότι ανάλυση δεδομένων κάνουν
σχεδόν όλες οι ομάδες, αλλά όχι με δεδομένα Τεχνητής Νοημοσύνης, που στο ποδόσφαιρο πλέον θεωρείται μείζον. Όπως έγραψε η «Political», ο γερμανοαναθρεμμένος Αργύρης Γιαννίκης είναι μεν ένας
«laptop trainer», όπως τον αποκαλούν στη Γερμανία,
αλλά η διαδικασία δεν περιέχει παρόμοια δεδομένα
με εκείνα της Λίβερπουλ και της Σίτι.
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Πέθανε από κορονοϊό ο Βασίλης Σεβαστής

Θ

ρήνος στον στίβο και τον Αθλητισμό γενικότερα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, χτυπημένος από κορονοϊό, ο επί σειρά ετών πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Βασίλης Σεβαστής. Έπειτα από αρκετές μέρες νοσηλείας στο «Σωτηρία» δεν άντεξε… Ο
Βασίλης Σεβαστής υπήρξε εμβληματική μορφή στον
στίβο. Ως αθλητής το 1971 αναδείχτηκε «χρυσός»
στους Μεσογειακούς Αγώνες στη Σμύρνη, ενώ έναν
χρόνο μετά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες στην ίδια πόλη. Το 1969 εκπροσώπησε τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού, όπου κατέλαβε τη 19η θέση με 6.120 βαθμούς.
Από το 1997 έως και το 2011 διετέλεσε πρόεδρος του
ΣΕΓΑΣ, ενώ από το 2011 και εντεύθεν γενικός γραμματέας της αρχαιότερης Ομοσπονδίας στη χώρα μας. Η
αγάπη των σωματείων και των αθλητών προς το πρόσωπό του φάνηκε και στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του
ΣΕΓΑΣ, μια και εξελέγη εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

SPORTS
Μήνυση και αγωγή
Σιαμπάνη στην ΕΠΟ

Μήνυση και αγωγή, με την οποία ζητάει αποζημίωση 250.000 ευρώ, έκανε ο τερματοφύλακας
του Άρη Μάριος Σιαμπάνης. Κατηγορεί την ΕΠΟ
ότι έδωσε στον ΠΑΟΚ (κι αυτός το διοχέτευσε
στον φιλικό του Τύπο) το συμβόλαιο που έχει
υπογράψει με τον Άρη αλλά και τον Ολυμπιακό
με ονόματα και διευθύνσεις. Επικαλείται τον
νόμο περί προσωπικών δεδομένων.

Υποψήφιος και ο Μιλόγεβιτς

Πριμ-μαμούθ
στους παίκτες
της Σίτι

Ο Σέρβος προπονητής Βλάνταν Μιλόγεβιτς προστέθηκε στη λίστα των προπονητών που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ μετά τους Λουτσέσκου και Ράσταβατς. Έμεινε ελεύθερος από την Αλ Αχλί, εργάστηκε
με ιδιαίτερη επιτυχία στον Ερυθρό Αστέρα, τον
οποίο οδήγησε στους ομίλους του Champions
League, αλλά και στον Πανιώνιο. Ως ποδοσφαιριστής είχε φορέσει τη φανέλα της Καλαμάτας και του
Παναθηναϊκού.

Εκτός Euro 2020
Μπιλμπάο και Δουβλίνο

Η Μάντσεστερ Σίτι διεκδικεί τέσσερις τίτλους της φετινής σεζόν και, αν τους κατακτήσει,
τότε ο σεΐχης Μανσούρ θα δώσει μπόνους 182 εκατ. ευρώ στους παίκτες και τον προπονητή. Η Σίτι είναι σχεδόν βέβαιη πρωταθλήτρια, θα παίξει στον τελικό του League Cup,
στον ημιτελικό του Κυπέλλου, ενώ νίκησε και 2-1 την Ντόρτμουντ στο πρώτο ματς των
προημιτελικών του Champions League.

Άλωσε το Μόναχο η Παρί
Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε 3-2 την Μπάγερν στο
Μόναχο, στο πρώτο ματς των προημιτελικών
του Champions League. Δύο γκολ πέτυχε ο Εμπαπέ
και ένα ο Μαρκίνιος για τους Γάλλους. Τσούπο Μότινγκ και Μίλερ σκόραραν για τους Γερμανούς, οι
οποίοι έπαιξαν χωρίς τον τραυματία αρχικανονιέρη
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Στα άλλα ματς, Πόρτο - Τσέλσι 0-2, Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ 2-1 και Ρεάλ
Μαδρίτης - Λίβερπουλ 3-1.

Μετά το Μπιλμπάο και το Δουβλίνο ανακοίνωσε
ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει θεατές στο γήπεδο για τα τελικά του Euro 2020 το προσεχές
καλοκαίρι. Η UEFA, που έθεσε ως προϋπόθεση
την παρουσία θεατών έστω και με πληρότητα
25%, είναι δεδομένο ότι θα αφαιρέσει τη διοργάνωση από αυτές τις δύο πόλεις. Όπως είναι
γνωστό, οι τελικοί θα γίνουν σε δώδεκα πόλεις.

Βήμα πρόκρισης
για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ με γκολ του Μουργκ στις
καθυστερήσεις νίκησε 1-0 την ΑΕΚ στο
ΟΑΚΑ, στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα
πρόκρισης στον τελικό. ΠΑΣ και Ολυμπιακός
(1-1 στους «Ζωσιμάδες») άφησαν ανοικτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς. Οι επαναληπτικοί σε
Τούμπα και «Καραϊσκάκης» θα γίνουν στις 27
Απριλίου. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου
στο ΟΑΚΑ.

POLITICAL GOSSIP
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Οι 111 λέξεις για
τη μεταγραφή-βόμβα
της Ελένης Μενεγάκη!

Π

λήρης επιβεβαίωση του αποκλειστικού
ρεπορτάζ της «Political», που πρώτη
αποκάλυψε στις 30 Μαρτίου το παρασκήνιο της συμφωνίας της Ελένης Μενεγάκη
με το Mega! Το κανάλι της Συγγρού με δελτίο Τύπου
111 λέξεων ανακοίνωσε χθες και επισήμως την ένταξη
της «ωραίας Ελένης» στο δυναμικό του, προκαλώντας
σεισμό στο τηλεοπτικό τοπίο.
«Το Mega ανακοινώνει τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη. Η αγαπημένη παρουσιάστρια επιστρέφει στο κανάλι απ’
όπου ξεκίνησε την επαγγελματική
της διαδρομή. Η Ελένη με την αυθεντικότητα και τον αυθορμητισμό
της έγινε όλα αυτά τα χρόνια η καλύτερη παρέα για εκατομμύρια τηλεθεατές. Τολμηρή και δημιουργική, παρουσίασε διαφορετικές τυπολογίες εκπομπών και σύστησε
στο τηλεοπτικό κοινό ταλαντούχους συνεργάτες. Ύστερα από
έναν χρόνο απουσίας από την τηλεόραση, επιστρέφει τώρα στο πρώτο της σπίτι, έτοιμη για μια καινούργια αρχή με πολλές νέες ιδέες!
Το Μεγάλο Κανάλι την καλωσορίζει θερμά. Οι τηλεθεατές θα έχουν τη χαρά να την απολαύσουν καθημερινά στο ανανεωμένο και γεμάτο εκπλήξεις νέο πρόγραμμα που προετοιμάζει το κανάλι για τη σεζόν 2021-2022», ανέφερε το ενημερωτικό δελτίο.
Πρώτη η «Political» με έγκυρο ρεπορτάζ έφερε στο
φως της δημοσιότητας τις μυστικές συναντήσεις της
Ελένης Μενεγάκη με τη διοίκηση του μεγάλου κανα-

λιού, αναφέροντας σχεδόν πριν από μια εβδομάδα ότι
κατευθυνόταν προς τα νότια προάστια για την παρουσίαση βραδινής εκπομπής, όταν μεγάλη μερίδα των
Media την ήθελε να κατευθύνεται στον ΑΝΤ1:
«“Χρυσάφι” στα πόδια της Ελένης Μενεγάκη από το
Mega για να εντάξει το πιο ακριβοπληρωμένο brand
name της ελληνικής τηλεόρασης στο δυναμικό του!
Το μεγάλο κανάλι αποφάσισε να
υποκύψει στις οικονομικές απαιτήσεις-μαμούθ της δημοφιλούς
παρουσιάστριας, χαρίζοντάς της
γη και ύδωρ, προκειμένου να εξασφαλίσει το πολυπόθητο “ναι” από
την πλευρά της. Με επιτυχημένη
30ετή λαμπερή καριέρα, η Ελένη
Μενεγάκη φαίνεται να έχει αποδεχτεί την πρόταση του καναλιού για
μια επική επιστροφή μπροστά από
τις κάμερες, αλλά με έναν όρο: να
ενταχθεί στη βραδινή ζώνη! Ώριμη,
καταξιωμένη, χορτασμένη από τα
φλας και την αγάπη του κόσμου, με
προσωπική ευτυχία και μαμά τεσσάρων παιδιών, η ακριβοπληρωμένη παρουσιάστρια
επιζητούσε τη “μετακόμιση” στην prime time, προκειμένου να αποχαιρετήσει μια για πάντα τα πρωινά μαγκαζίνο. Αποκλειστικές πληροφορίες της “Political”
αναφέρουν πως μετά το αρχικό οικονομικό “ναυάγιο”
των διαπραγματεύσεών της με τη διοίκηση του σταθμού την περίοδο των γιορτών, η “ωραία Ελένη” επανήλθε στο τραπέζι των συζητήσεων θετική και ορεξάτη για δουλειά, με φόντο ένα συμβόλαιο γερό και
απολαβές με… μπόλικα μηδενικά!».

«Έφυγε» ο Τάκης
Βουγιουκλάκης
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο
από τον αιφνίδιο θάνατο του μικρού
αδελφού της αείμνηστης Αλίκης
Βουγιουκλάκη, Τάκη. Ο 82χρονος
σκηνοθέτης και πρώην μεγαλοπαραγωγός της Φίνος Φιλμ -στις ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου- υπέστη
ανακοπή καρδιάς, με τη σύζυγό του
Έφη Πίκουλα και τον αδελφό του
Αντώνη να είναι συντετριμμένοι.
Ο δημιουργός αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό σοβαρά προβλήματα
υγείας από τον καρκίνο που τον ταλαιπωρούσε τον τελευταίο χρόνο
και, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, «έσβησε» στον ύπνο του τα
ξημερώματα της Πέμπτης γαλήνιος
και ήρεμος. Η είδηση του θανάτου
του πρώην αντιπροέδρου της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών προκάλεσε συγκίνηση σε σημαντικούς
ηθοποιούς, οι οποίοι τον αποχαιρέτησαν με λόγια αγάπης.
Ο Τάκης Βουγιουκλάκης είχε
αποκτήσει έναν γιο από τον πρώτο
του γάμο, τον Γιάννη Βουγιουκλάκη, και αγαπούσε τον συνονόματο
γιο της Αλίκης πάρα πολύ, παρά
τις όποιες οικογενειακές κόντρες
έβλεπαν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια. Η αγάπη
του για την Αλίκη ήταν τεράστια
και όταν έμαθε πρώτος για την αρρώστια της, υποκρινόταν μπροστά
της πως όλα ήταν καλά. Όταν
εκείνη πέθανε, κράτησε αρκετά
από τα προσωπικά της αντικείμενα. « Έχω σε μια κασετίνα, από
όταν ήταν παιδούλα και της έκοψε
τα μαλλιά της η μητέρα μου, τα
μαλλάκια της», ανέφερε σε παλαιότερη συνέντευξή του.
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Βραβείο για
το «Let me breathe»

Τ

ο «Let me breath», που σκηνοθέτησε ο δημοσιογράφος
της ΕΡΤ και του Πρώτου Προγράμματος Θωμάς Σίδερης, κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ ICAN/Hanna των ΗΠΑ. Είναι το δεύτερο βραβείο
που κερδίζει το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, μετά τη βράβευσή του σε
διεθνές φεστιβάλ στην πόλη Χάντιγκτον στη Φλόριντα. Επίσης, είναι
υποψήφιο για βραβείο στο διεθνές φεστιβάλ ερευνητικού αστυνομικού ντοκιμαντέρ της Μόσχας, ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα
φεστιβάλ της Ευρώπης. Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στην αφήγηση της
βραβευμένης Αφροαμερικανής δημοσιογράφου Joyce Davis, η οποία
γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στη Νέα Ορλεάνη. Καταγράφει τις ταραγμένες δεκαετίες του ’50 και του ’60 στον αμερικανικό
Νότο και παράλληλα κάνει αναγωγή στο σήμερα, εξετάζοντας το κοινωνικό ρήγμα στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Τη μουσική του ντοκιμαντέρ υπογράφει ο βραβευμένος με Grammy Έλληνας
συνθέτης Θανάσης Αλατάς.

31
Μεγαλώνει
και ομορφαίνει
Μεγαλώνει όμορφα η Άντζελα Δημητρίου. Η 66χρονη
«λαίδη» του λαϊκού τραγουδιού πόζαρε στον προσωπικό
της λογαριασμό στο Instagram πιο νέα από ποτέ με
ανοιξιάτικο πολύχρωμο κοστούμι, παραδίδοντας μαθήματα κομψότητας. «Βάζουμε
χρώμα στη ζωή μας και αλλάζουμε διάθεση», έγραψε
με ενθουσιασμό η τραγουδίστρια, η οποία έχασε αρκετά
κιλά μέσα στην καραντίνα με
καθημερινή άσκηση και διατροφικό υγιεινό πρόγραμμα,
το οποίο ακολουθεί πιστά.

GOSSIP
Ο πρωθυπουργός σε
μια διαφορετική συνέντευξη

Μια διαφορετική συνέντευξη έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκπομπή της Τασούλας
Επτακοίλη «Πλάνα με ουρά», που θα μεταδοθεί
μαγνητοσκοπημένη το Σάββατο 10 Απριλίου
στις 6 το απόγευμα στην ΕΡΤ2. Ο πρωθυπουργός
συναντήθηκε με τη δημοσιογράφο στο καταφύγιο της Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης και
συζήτησαν το νέο σχέδιο νόμου για την ευζωία
των ζώων συντροφιάς αλλά και τη δική του σχέση με τον Ντάμπο και τη Ζώη, τα δύο σκυλάκια
που μένουν με την οικογένειά του.

Ζητά να εμβολιαστούν
οι ηθοποιοί
Ο έρωτας και ο βήχας
Με ένα παθιασμένο φιλί, που θα ζήλευαν
ακόμα και οι πιο διάσημοι Χολιγουντιανοί σκηνοθέτες, πόζαραν στο Διαδίκτυο ο
Σταύρος Σβήγκος με την Έλενα Αϊβαλή. Ο
γνωστός ηθοποιός και η σύζυγός του συχνά μοιράζονται όμορφες προσωπικές
τους στιγμές από διακοπές, βραδινές
βόλτες, ακόμα και με τον γιο τους Μιχαήλ-Άγγελο, ωστόσο το τελευταίο τρυφερό ενσταντανέ με το σχόλιο του πρωταγωνιστή «εθισμένος» έσπασε κάθε
ρεκόρ σε likes.

Νέο μέλος στην οικογένεια!
Νέο αγαπησιάρικο μέλος προστέθηκε στην οικογένεια της Φωτεινής
Αθερίδου και του Κωνσταντίνου Μαγκλαρά. Το ερωτευμένο ζευγάρι και
γονείς του μικρού Θοδωρή υιοθέτησαν ένα αδέσποτο σκυλάκι, την Πόπη, που ομόρφυνε την καθημερινότητά τους. Η ηθοποιός πόζαρε με τη
συμπαθέστατη σκυλίτσα στο Διαδίκτυο και τη σύστησε στους χιλιάδες
followers της, με τη Σμαράγδα Καρύδη να αποθεώνει τις δύο «φίλες»!

Tον εμβολιασμό των ηθοποιών, των μουσικών και των τεχνικών ζήτησε από το
υπουργείο Υγείας με δημόσια ανάρτησή
της η Μιμή Ντενίση. Η σημαντική κυρία
του θεάτρου επισήμανε την αναγκαιότητα
του εμβολίου για τον Covid, χαρακτηρίζοντας το επάγγελμα του καλλιτέχνη επικίνδυνο: «Να εμβολιαστούν όλοι οι ηθοποιοί, μουσικοί και τεχνικοί ανεξαρτήτως
ηλικίας που παίρνουν μέρος σε ταινίες,
σειρές, συναυλίες και -ελπίζω σύντομασε παραστάσεις. Κάνουμε πολύ πιο επικίνδυνα επαγγέλματα. Παρακαλώ το σωματείο να το σκεφτεί και όλοι οι θιασάρχες
και παραγωγοί να υπογράψουμε».
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POLITICAL ΥΓΕΙΑ

ΚΑΡΚIΝΟΣ ΟΙΣΟΦAΓΟΥ

Συμπτώματα και θεραπεία

Σ

τις ανεπτυγμένες χώρες, το κάπνισμα, το
αλκοόλ και η διατροφή με χαμηλή περιεκτικότητα σε φρούτα και λαχανικά
αποτελούν τις κυριότερες αιτίες εμφάνισης σχεδόν του 90% του πλακώδους καρκίνου του
οισοφάγου.
«Ο καρκίνος του οισοφάγου είναι ο έκτος πιο
συχνός καρκίνος παγκοσμίως. Είναι μια νόσος που
η πορεία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το
στάδιο όπου βρίσκεται όταν θα διαγνωστεί. Στις
χώρες της Δύσης τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των αδενοκαρκινωμάτων, ενός από τους δύο κύριους τύπους του. Στις
ΗΠΑ, για παράδειγμα, η άνοδος που έχει καταγραφεί ξεπερνά το 60%. Αντιθέτως, το πλακώδες καρκίνωμα, ο δεύτερος τύπος, παρουσιάζει σημαντική
μείωση (30%), γεγονός που αποδίδεται στη μείωση
της μακροχρόνιας χρήσης προϊόντων καπνού και
της κατανάλωσης αλκοόλ. Σε χώρες, όμως, της
Κεντρικής Ασίας, της Νότιας Ρωσίας, του Βόρειου
Ιράν και της Βόρειας Κίνας κυριαρχούν τα πλακώδη καρκινώματα», μας εξηγεί ο δρ Εμμανουήλ Ζαχαράκης, χειρουργός εξειδικευμένος στη Χειρουργική του Ανώτερου Πεπτικού.
Όσον αφορά στα αδενοκαρκινώματα του οισοφάγου, τα περισσότερα εμφανίζονται σε ανθρώπους που πάσχουν από οισοφάγο Barrett (μια
προκαρκινωματώδη πάθηση που προκαλείται από
τη χρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση), εκ
των οποίων το 80% οφείλεται στο κάπνισμα, στην
παχυσαρκία, στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμη-

ση και στη χαμηλή διατροφή φρούτων και λαχανικών. Οι ασθενείς με καρκίνο του οισοφάγου νιώθουν δυσκολία στην κατάποση, ανορεξία, αναίτια
απώλεια βάρους, πόνο στη μέση του στέρνου, που

Ο ρόλος… της συζύγου
Ιαπωνική μελέτη αξιολόγησε 504 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε οισοφαγεκτομή μεταξύ Ιουνίου 2005 και Ιουνίου 2018
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Kumamoto και ανέλυσε τη σχέση μεταξύ
ενός ατόμου-κλειδί, όπως αυτό προσδιορίστηκε από τον ασθενή, και των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων μετά τη χειρουργική επέμβαση. Το βασικό εύρημα
ήταν ότι «η παρουσία της συζύγου ως
ατόμου-κλειδί συσχετίστηκε με σημαντικά καλύτερη επιβίωση σε άνδρες ασθενείς». Οι ερευνητές απέδωσαν την επίδραση της συζύγου στο ότι η συνεχής παρουσία της στο σπίτι (στην παραδοσιακή
ιαπωνική οικογένεια) προσφέρει συντροφιά και υποστήριξη στον ασθενή, με
θετικά επακόλουθα στην ψυχική υγεία
του. Επίσης, φροντίζει για την καλή διατροφή του και τον παροτρύνει να είναι πιο
επιμελής με τη φροντίδα της υγείας του
και τις συμβουλές των ιατρών.

αντανακλά στην πλάτη, ή αίσθηση πίεσης και βήχα.
Αναλόγως του σταδίου της νόσου, η θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία ή παρηγορητική θεραπεία
στις περιπτώσεις που η ανίχνευση της νόσου έχει
καθυστερήσει πολύ. «Σε περιπτώσεις που δεν
υπάρχουν μεταστάσεις, έχει απόλυτη ένδειξη η οισοφαγεκτομή, μια επέμβαση όπου απαιτείται
αφαίρεση μέρους του οισοφάγου και ένα μικρό ή
μεγαλύτερο τμήμα του ανώτερου στομάχου. Η
επέμβαση πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνεται
με εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό, τόσο στην
άνω κοιλία όσο και στον θώρακα, προσφέροντας
σημαντικά οφέλη στον ασθενή όσον αφορά στην
επιβίωση και στην πιθανότητα ίασης. Τα τελευταία
χρόνια σημαντικός αριθμός αυτών των επεμβάσεων δύναται να πραγματοποιηθεί λαπαροσκοπικά
ή/και ρομποτικά.
Οι οισοφαγεκτομές, ωστόσο, είναι απαιτητικές
επεμβάσεις που ενέχουν σημαντικούς κινδύνους
για τον ασθενή και γι’ αυτό και πρέπει να πραγματοποιούνται από απολύτως εξειδικευμένα άτομα,
που έχουν μεγάλη χειρουργική εμπειρία και αναγνωρισμένη εκπαίδευση στο αντικείμενο», τονίζει
ο δρ Ζαχαράκης.

Η πορεία της νόσου εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από το στάδιο
που βρίσκεται όταν θα διαγνωστεί
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ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

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

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

Κριός

(23/9-23/10)
Ο Άρης σάς γεμίζει με καλή διάθεση, ενέργεια και αυτοπεποίθηση ότι μπορείτε να κερδίσετε
ό,τι επιδιώκετε. Η Αφροδίτη
μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο την εικόνα σας και να
αυξήσει τη γοητεία σας.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Ο Άρης σάς αναστατώνει σε ό,τι
αφορά τα χρήματα, σας φέρνει
έξοδα αλλά σας κάνει πιο αποφασισμένους να δράσετε όπως χρειάζεται για να ισχυροποιηθείτε οικονομικά. Αποφύγετε τους πολυσύχναστους χώρους.

(24/10-21/11)
Αποφύγετε μια επαγγελματική
σύγκρουση και διασφαλίστε τα οικονομικά σας από εξωτερικούς
κινδύνους. Μια περιστασιακή κρίση στην οικογένεια μπορεί να σας
ταράξει. Ψυχραιμία! Η περίοδος
απαιτήσει πιο λεπτούς χειρισμούς.

Δίδυμοι

Τοξότης

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Φροντίστε να ενισχύσετε τη διπλωματία σας. Αποφύγετε αντιθέσεις και παρεξηγήσεις, και προτιμήστε την πρόσκαιρη συνθηκολόγηση από μια ανοιχτή ρήξη. Αποφύγετε μια σύγκρουση που δεν θα
σας συμφέρει.

Ο

Οι εξωκρόνιοι πλανήτες
Οι εξωκρόνιοι πλανήτες, Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας, σχετίζονται με συλλογικά
λάθη - δηλαδή με τις επιλογές μιας ολόκληρης
γενιάς, ωστόσο μερικές φορές η θέση τους είναι
τέτοια, ώστε έχουν ιδιαίτερη αξία και στο προσωπικό ωροσκόπιο, ιδίως αν είναι κυβερνήτες,
σε Υδροχόο, Ιχθύς και Σκορπιό αντίστοιχα.
Ανάδρομος Πλούτωνας: Δύσκολες και σκλη-

ρές ήταν οι προηγούμενες ζωές για τις γενιές
που έχουν ανάδρομο Πλούτωνα, οι οποίες πιθανόν να βρίσκονταν σε λάθος στρατόπεδο στο παρελθόν ή να ακολουθούσαν φανατικές αντιλήψεις, όπως έγινε, για παράδειγμα, συχνά στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι γενιές που έζησαν εγκλήματα και κατάλαβαν την αξία της ανθρώπινης ζωής. Στην τωρινή τους ενσάρκωση ήρθαν
να πολεμήσουν για το καλό και το αληθινό. Η γενιά αυτή ίσως φοβάται περισσότερο από τις άλλες μια παγκόσμια καταστροφή. Αν ο Πλούτωνας παίζει σημαντικό ρόλο στο προσωπικό σας
Ωροσκόπιο, είστε από τα άτομα που καλούνται
να χρησιμοποιήσουν τα λάθη της κοινωνίας για
να διορθώσουν τον εαυτό τους. Κατανοείτε πως
τίποτα δεν αλλάζει για την ανθρωπότητα, αν ο
καθένας ξεχωριστά δεν εξελιχθεί ως προσωπικότητα.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Οι μετακινήσεις και τα ταξίδια
είναι καλύτερο να αποφευχθούν αυτό το διάστημα. Φροντίστε να μην υπερβάλετε στην
προσπάθειά σας να είναι όλα
σας τέλεια. Φανείτε προσεκτικοί στη διαχείριση των οικονομικών σας.

(21/5-21/6)
Πρέπει να ορίσετε τους τομείς
δράσης σας. Θα πρέπει να είστε
προσεκτικοί και τυπικοί στη
φροντίδα της υγείας σας. Αισθηματικά, αποφύγετε τις επιπολαιότητες, ιδιαίτερα με άτομα που
δεν σας ταιριάζουν. Ωστόσο, θα
νιώθετε καλύτερα.

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

Οι προβλέψεις της ημέρας

Λέων

Σκορπιός

(22/11-21/12)
Θα θέλετε να κάνετε πολλά πράγματα για τον εαυτό σας, αλλά μην
αγνοείτε τους ανθρώπους που είναι κοντά σας και περιμένουν περισσότερα από εσάς. Οδηγείτε προσεκτικά και αποφύγετε καβγάδες
με συγγενείς ή γείτονες.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Αισθηματικά, αποφύγετε τις κόντρες με άτομα που είτε ζουν κοντά
σας είτε αποτελούν τον στενό οικογενειακό σας κύκλο. Αυτό το διάστημα θα υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα στο οικογενειακό περιβάλλον.

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Η Αφροδίτη σάς βοηθά να κάνετε
προσπάθειες που θα αποδώσουν
και να πάρετε πρωτοβουλίες στις
συναλλαγές σας με τους άλλους.
Αισθηματικά πρέπει να «δουλευτούν» κάποιες ερωτικές σχέσεις
αλλά και συνεργασίες.

(20/1-18/2)
Προσέξτε πολύ την ψυχολογία
και την υγεία σας και ειδικά την
πίεσή σας. Αισθηματικά, πρέπει
να προσέξετε πώς φέρεστε οι δεσμευμένοι και με ποιους συναναστρέφεστε οι αδέσμευτοι. Είστε
αγαπητοί στα άτομα του φιλικού
σας περιβάλλοντος.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Ο Άρης προκαλεί ένταση σε προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, με ενδεχόμενη μια δυσάρεστη εξέλιξη, αν δεν προσέξετε. Η
ψυχραιμία και η υπομονή θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Προσέξτε
πισώπλατα χτυπήματα.

(19/2-20/3)
Προσέξτε τις σχέσεις σας με τους
προϊσταμένους σας. Ο Ποσειδώνας προκαλεί μια αίσθηση ματαιότητας, την οποία τονίζει ακόμη
περισσότερο το περιβάλλον σας,
που δεν σας κατανοεί. Μείνετε
μακριά από σκάνδαλα και κουτσομπολιά.
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Βαρύ το κόστος του κομματισμού
Α
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ν με το γνωστό ρητό «πυρ, γυνή και θάλασσα»
ο Μένανδρος περιέγραφε τα δεινά της ανθρωπότητας κατά τους αρχαίους χρόνους, οι
σύγχρονοι Έλληνες αναγνωρίζουμε στον κομματισμό
το ένα και χειρότερο όλων κακό που ταλανίζει τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο μας. Το αναγνωρίζουμε, αλλά
το προσπερνάμε. Περί της κομματικής μονοχρωμίας
αντί της κοινωνικής πολυχρωμίας ο λόγος, με αφορμή
όσα διαδραματίστηκαν στην αρμόδια για την αντιμετώπιση του κορονοϊού επιστημονική επιτροπή. Στις
σχέσεις της με την κυβέρνηση. Και στις «σφήνες» της
αντιπολίτευσης.
Έπρεπε για δεύτερη κατά σειρά ημέρα να διαφωνήσει ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας με το
άνοιγμα των λυκείων για να αναφερθεί η αντιπολίτευση στο όνομά του, δίχως τους χαρακτηρισμούς
με τους οποίους στο παρελθόν τον στόλιζε. Και
απαιτήθηκε η κυβέρνηση να επιβάλει τη βούλησή
της ώστε να καταλήξει η πλειοψηφία των μελών
της επιτροπής στην απόφαση. Ακόμα και για τις
περιοχές όπου το λιανεμπόριο παραμένει κλειστό.
Αλλά και αυτό να μη συνέβαινε, είναι πλέον σαφές
ότι το δόγμα «κάνουμε ό,τι μας λένε οι ειδικοί»
έχει ήδη εγκαταλειφθεί. Κακώς; Όχι. Το κακό ήταν
ότι στην αρχή αυτής της περιπέτειας δόθηκε η εντύπωση ότι οι επιστήμονες αποφασίζουν και η κυβέρνηση εφαρμόζει. Αντί του ορθού οι επιστήμονες εισηγούνται και η κυβέρνηση αποφασίζει.
Εδώ, λοιπόν, κάνει την εμφάνισή της η αντιπολίτευ-

ση, η οποία έως χθες διερρήγνυε τα ιμάτιά της για τα
«αναποτελεσματικά lockdowns» και τα «μέτραακορντεόν» για να στήσει έναν ακόμα κομματικό καβγά. Πότε; Τη στιγμή που εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και υπουργείο Παιδείας πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτό το μάλλον σύνθετο έργο, το οποίο, εκτός
των άλλων, περιλαμβάνει: συνδυασμό κοινών μέτρων
προστασίας με τα self-tests, που για πρώτη φορά θα
εφαρμοστούν. Τα αποτελέσματά τους να αναφερθούν
ώστε να αξιολογηθούν. Να γίνουν διορθωτικές κινήσεις αν κάτι πάει στραβά και πάει λέγοντας.
Κι όμως, τα πράγματα θα ήταν πιο απλά αν όλοι παραδέχονταν και συναινούσαν στο αυτονόητο. Ότι η
κοινωνία «κλωτσά» εδώ και καιρό στα μέτρα, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητά τους. Ότι οι μηχανισμοί επιβολής και ελέγχου δεν επαρκούν. Ότι οι κάνουλες των χρημάτων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων που άμεσα επλήγησαν στε-

Αν αντί του κομματισμού στην
αντιμετώπιση της πανδημίας,
κυβέρνηση και αντιπολίτευση
συναινούσαν στο αυτονόητο,
θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα.
Μια κοινωνία που ρέπει ευκολότερα
στην καχυποψία παρά στην
εμπιστοσύνη χρειάζεται τη συναίνεση
περισσότερο και από τα μέτρα...

ρεύουν. Ότι ο εγκλεισμός των νέων έχει δραματικές
επιπτώσεις στη ζωή, στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευσή
τους. Ότι, παρά τα βήματα που έγιναν, ήμασταν ανέτοιμοι για τόσο μακρές περιόδους τηλεκπαίδευσης και
τηλεργασίας. Πρόκειται για παράγοντες που δεν αφορούν στις ειδικότητες μόνο των λοιμωξιολόγων, των
πνευμονολόγων και των υψηλού κύρους ειδικών, οι
οποίοι απαρτίζουν την επιτροπή. Αφορούν, επίσης,
στους οικονομολόγους, στους εκπαιδευτικούς και
στους ψυχολόγους. Και το σημαντικότερο: απαιτούν
πολιτικές αποφάσεις. Με ρίσκο; Αδιαμφισβήτητα. Αλλά αυτή είναι η δουλειά εκείνων που κυβερνούν.
Σε μια κοινωνία περισσότερο επιρρεπή στην αντίρρηση παρά στη συμφωνία και στην καχυποψία παρά
στην εμπιστοσύνη, ο κομματισμός στην αντιμετώπιση
του κορονοϊού δυσχεραίνει μια ήδη δυσχερή κατάσταση. Επιτείνει την αμφισβήτηση. Και εδώ είναι το
μεγάλο λάθος της αντιπολίτευσης, η οποία, ό,τι και να
της λένε οι δημοσκοπήσεις, εξακολουθεί να πιστεύει
ότι στην κυβερνητική φθορά θα βρει ζωτικό χώρο. Η
αμφισβήτηση δεν αφορά μόνο στους κυβερνώντες.
Αφορά και στην ίδια. Αφορά συνολικά στους θεσμούς, στο πολιτικό σύστημα, στην επιστημονική κοινότητα, στα μέσα ενημέρωσης. Το μόνο αντίδοτο είναι
η κοινή στρατηγική, που μπορεί να φέρει πιο κοντά
την έξοδο από την κρίση. Και η ειλικρίνεια για το κόστος που πληρώνουμε και θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε έως ότου φανεί στον ορίζοντα η έξοδος από
την υγειονομική κρίση.

Ο Καραμανλής έβαλε τέλος στην ασυλία Σημίτη... και όχι μόνο

Ο

... καταλληλότερος διαχρονικά έχτιζε τον μύθο
του. Δόξα Σοι ο Θεός, το «συστηματάκι» με
τους μπιστικούς του σε όλους τους χώρους
(ακόμη και της σημερινής κυβέρνησης) λειτουργούσε
και λειτουργεί χρόνια τώρα. Όλοι αυτοί προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι ο άνθρωπος που παρέδωσε τον
Οτσαλάν, γκρίζαρε τα Ίμια και παρακολούθησε τη
φούσκα του Χρηματιστηρίου και τα εξοπλιστικά του
Άκη είναι κάτι σαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ήμαρτον,
Κύριε. Αλλά στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας η περίπτωση Σημίτη επιδέχεται αγιογραφίες και προκλητική ασυλία ακόμα και από το κόμμα (ΠΑΣΟΚ) που ο
ίδιος ιδεολογικά αλλοίωσε και κατέστρεψε.
Και μπορεί η επίσημη Ν.Δ. (δυστυχώς) για άλλη
μια φορά να μην αντέδρασε για τα ψεύτικα τα λόγια
τα μεγάλα που είπε ο πρώην πρωθυπουργός, ακόμα
και για συναντήσεις που ουδέποτε έγιναν, αλλά τουλάχιστον αυτήν τη φορά ο Κώστας Καραμανλής σήκωσε το γάντι. Καιρός ήταν να πάρει τ’… όπλο του,
διότι κανείς δεν εκτίμησε τη μέχρι τώρα σιωπή του.
Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τη σχολίαζαν
αρνητικά. Ο κ. Καραμανλής στην παρέμβασή του
ανέδειξε όσα σκεπάζουν συνειδητά κάποιοι από τη
Συμφωνία στο Ελσίνκι, η οποία είχε ένα και μόνο καλό, για να είμαστε δίκαιοι, και αυτό ήταν ότι άνοιξε

την πόρτα για να μπει στην Ε.Ε. η Κύπρος. Ο κ. Καραμανλής μιλώντας για τη συμφωνία αποκάλυψε τις
κερκόπορτες που άνοιγε ο κ. Σημίτης στα εθνικά μας
θέματα. Αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός, μεταξύ
άλλων: «Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους:
η δήθεν “επιτυχημένη” στρατηγική του Ελσίνκι οδηγούσε την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, την ελληνική κυριαρχία νησιών και βραχονησίδων, στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης! Από
τα Ίμια μέχρι το Ελσίνκι, η κυβέρνηση Σημίτη ζητούσε
ουσιαστικά από ΗΠΑ και Ευρωπαίους εταίρους να
ωθήσουν την Τουρκία να προσφύγει στη Χάγη εναντίον μας για τα Ίμια και τις λεγόμενες “γκρίζες ζώνες”.
Φρόντιζε να συμπεριληφθούν αντίστοιχες προβλέ-

Όλοι αυτοί προσπαθούσαν να
μας πείσουν ότι ο άνθρωπος που
παρέδωσε τον Οτσαλάν, γκρίζαρε
τα Ίμια και παρακολούθησε τη
φούσκα του Χρηματιστηρίου και
τα εξοπλιστικά του Άκη είναι κάτι
σαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο

ψεις στα επίσημα ευρωπαϊκά κείμενα. Δεν έχει ξανασυμβεί κράτος, και μάλιστα ευρωπαϊκό, να ζητά από
όλο τον κόσμο να θέσει τρίτο κράτος σε δικαστική αμφισβήτηση την εδαφική του ακεραιότητα! Με τη Συμφωνία της Μαδρίτης τον Ιούλιο 1997 έγινε και ένα
ακόμα σοβαρό ολίσθημα. Αναγνώρισε ότι η Τουρκία
έχει νόμιμα, ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα
στο Αιγαίο, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για την
ασφάλεια και την εθνική της κυριαρχία, και ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να ασκήσει μονομερώς κανένα δικαίωμά της! Προφανώς ούτε το μονομερές δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, όπως
ρητά προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο για όλες τις
χώρες».
Επιστέγασμα, το κλείσιμο της δήλωσης του κ. Καραμανλή: «Είναι πράγματι αληθές ότι έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις με τον κ. Σημίτη και όσους συμμερίζονται τις απόψεις του. Για εμάς τα πράγματα είναι
ξεκάθαρα. Δεν διαπραγματευόμαστε εθνική κυριαρχία και δεν τη θέτουμε στην κρίση κανενός. Μοναδικό
θέμα προς επίλυση με την Τουρκία: η υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ. Διαφορετικές αντιλήψεις θα με βρίσκουν
πάντα αντίθετο».
Και όχι μόνο τον κ. Καραμανλή, θα προσθέταμε
στους άφωνους του ΥΠ.ΕΞ.
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