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ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Editorial

OLITICAL

Η επιστροφή στον κόσμο της πραγματικότητας

Ο

σα είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοψίζουν τα στοιχήματα και τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η κυβέρνηση. Βάζει
τη δική του ατζέντα, γιατί γνωρίζει ότι πρέπει να κερδίσει τον χρόνο που χάθηκε εξαιτίας της πανδημίας, αλλά, κυρίως, να μη χάσει το τμήμα του εκλογικού σώματος που του έδωσε τη νίκη. Και αυτό δεν είναι άλλο από
τη μεσαία τάξη.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έχει τη γνώση ότι ο κύριος αντίπαλός του, ο Αλέξης Τσίπρας, δεν έχει βρει
ακόμη τον βηματισμό του. Κυρίως το ότι, παρά τα όσα
λέει και επιχειρεί να πράξει, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
ακόμη πέφτει στο τείχος τού ενός και μόνου ερωτήματος: «Και εσείς τόσα χρόνια στην κυβέρνηση τι κάνατε
για μας;». Σε αυτό το ερώτημα ο πρώην πρωθυπουργός

δεν έχει να δώσει (ακόμη) πειστική απάντηση. Γι’ αυτό
και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά τις καταστάσεις και αυτό καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις που
γίνονται. Όσο και να χάνει πρόσκαιρα η Ν.Δ., το ποσοστό δεν μετακινείται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Περίπου δύο χρόνια μετά, ο κ. Τσίπρας
δεν μπορεί να πείσει ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Το χειρότερο, συνεχίζει με την ίδια λογική που είχε στα χρόνια του μνημονίου. Αυτό όχι μόνο δεν πείθει,
αλλά απομακρύνει τους πολίτες.
Αυτό είναι που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο κ. Μητσοτάκης, όσο έχει χρόνο, και το ερώτημα δεν απευθύνεται σε εκείνον.
Ο Χρήστος Σταϊκούρας και οι εμπλεκόμενοι στα της
Οικονομίας και της Ανάπτυξης πρέπει να σηκώσουν τα

μανίκια για τα καλά, καθώς τίποτε δεν θα έρθει μόνο
του. Για την ώρα, η πανδημία και τα δεινά της δημιούργησαν μια «φούσκα προστασίας» για την κυβέρνηση,
που μάζευε (δανειζόταν) και μοίραζε. Υπήρχε μια…
βολική απάντηση για όλα - και δικαίως. Ποιος θα μπορούσε να χαράξει στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης,
όταν το πρώτο και κυρίαρχο ήταν να ζήσουμε;
Τώρα που η αγορά θα ανοίξει, αλλάζει το ερωτηματολόγιο. Και πλέον οι απαντήσεις πρέπει να είναι όχι
απλώς πειστικές, αλλά τέτοιες που η πρόθεση για στήριξη της μεσαίας τάξης να είναι αντιληπτή.
Η πολυτέλεια για άλλα λάθη δεν υπάρχει. Το κοντέρ
θα μηδενίσει μεν, αλλά θα αρχίσει να γράφει. Και αν
αυτά που γράφει δεν είναι καλά, θα προστεθούν και τα
προηγούμενα…
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Το διπλό στοίχημα του εμβολιασμού
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Τ

ο διπλό στοίχημα της επιτάχυνσης του ρυθμού της εμβολιαστικής εκστρατείας, με την ταυτόχρονη αύξηση των… προθύμων για εμβολιασμό, ιδίως στις ευάλωτες
ομάδες και στους άνω των 60 ετών πολίτες, καθώς και της ασφαλούς επανεκκίνησης κομβικών για την Οικονομία δραστηριοτήτων, όπως ο τουρισμός και η
εστίαση, χωρίς ανεπιθύμητα πισωγυρίσματα, επιδιώκει να κερδίσει το Μέγαρο
Μαξίμου. Όπως το θέτουν, εξάλλου, ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, τα δύο
αλληλοσυνδεόμενα projects, ήτοι η επιχείρηση «Ελευθερία» και η επάνοδος της
πραγματικής οικονομίας σε ρυθμούς κανονικότητας, αποτελούν βασικές προϋποτιθέμενες συνθήκες της επόμενης
μείζονος κυβερνητικής προτεραιότητας,
που δεν είναι άλλη από την ανάκαμψη της
ελληνικής Οικονομίας.
Το κυβερνητικό στίγμα των από τούδε
και στο εξής κυβερνητικών πρωτοβουλιών περιέγραψε ακροθιγώς, κατά την
τοποθέτησή του στη χθεσινή συνεδρίαση
του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η εξαιρετικά δύσκολη άσκηση αυτής της περιόδου είναι η επαναφορά της οικονομίας
και της κοινωνίας σε σχεδόν κανονικούς
ρυθμούς, με παράλληλους υγειονομικούς κανόνες. Είναι μια εξίσωση με δύο
καταλυτικούς παράγοντες: Από τη μία
πλευρά τους εμβολιασμούς και από την
άλλη τη συμπεριφορά των πολιτών αλλά
και του κόσμου της παραγωγής. Είναι ένα
στοίχημα που είμαι σίγουρος ότι θα το
κερδίσουμε».

Νέα καμπάνια
Στο μέτωπο των εμβολιασμών, η πρόσβαση εντός της Μεγάλης Εβδομάδος
των ηλικιακών ομάδων 30-49 στον εμβολιασμό με την ταυτόχρονη -από τη Δευτέρα του Πάσχα- αύξηση του αριθμού των
εμβολιαστικών κέντρων, που θα λειτουργούν επτά ημέρες την εβδομάδα, επιταχύνει κατά πολύ τον ρυθμό της συγκεκριμένης εκστρατείας. Ενδεικτικό, εξάλλου,
είναι το ότι ο κ. Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τόνισε πως «εάν τηρήσουμε το σχέδιό μας,

Πρώτο κρας τεστ, το άνοιγμα της εστίασης
Την ίδια ώρα, το ομαλό και ασφαλές άνοιγμα της
εστίασης αναδεικνύεται καθοριστικής σημασίας για
τη γενικότερη κυβερνητική στρατηγική της επανόδου
σε κανονικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων, μια πρώτη
αξιολόγηση της λειτουργίας της εστίασης θα γίνει
από τους ειδικούς περί τα μέσα Μαΐου. Ανάλογα με τα
τότε ευρήματα, δεν αποκλείεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να αποφασιστούν και κάποιες αναπροσαρμογές, όπως η παράταση του ωραρίου της
απαγόρευσης κυκλοφορίας έως τα μεσάνυχτα, για

στα τέλη Μαΐου θα μπορούμε να πλησιάσουμε τους 5.000.000 εμβολιασμούς».
Αρμόδιες πηγές εκτιμούν πως εντός του
Μαΐου οι εμβολιασμοί πιθανώς να ξεπεράσουν τα 2.000.000 και τον Ιούνιο να αγγίξουν τα 4.000.000, κατά το αισιόδοξο
σενάριο, με αποτέλεσμα ένα πρώτο,
ασφαλές τείχος ανοσίας να έχει «χτιστεί»
περί τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου.
«Αγκάθι» για την κυβέρνηση και τους ειδικούς παραμένουν, πάντως, τα χαμηλά
ποσοστά ανταπόκρισης στον εμβολιασμό,
ιδίως των πλέον ευάλωτων ομάδων και

παράδειγμα. Όπως, εξάλλου, τόνισε χθες ο γ.γ. Εμπορίου Παναγιώτης Σταμπουλίδης στον ΑΝΤ1, το άνοιγμα της εστίασης θα σηματοδοτήσει τον τερματισμό
αποστολής sms στο 13033 και το «ελευθέρας» στις
διαδημοτικές μετακινήσεις, ενώ οι δραστηριότητες
που σχετίζονται με τον Πολιτισμό αλλά και αντίστοιχες του οργανωμένου αθλητισμού εκτιμάται ότι μπορεί να επαναλειτουργήσουν τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση, μετά τα μέσα Ιουνίου το νωρίτερο πιθανολογείται η επανέναρξη της λειτουργίας
γυμναστηρίων και της νυχτερινής διασκέδασης.

των πολιτών άνω των 60 ετών. Σύμφωνα,
εξάλλου, με έγκυρες πληροφορίες της
«Political» βγαίνει οσονούπω στον… αέρα νέα επικοινωνιακή καμπάνια υπέρ του
εμβολιασμού, η οποία, βεβαίως, θα πλαισιώνει τις διαρκείς σχετικές παροτρύνσεις τόσο του πρωθυπουργού όσο και των
λοιπών κυβερνητικών στελεχών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στόχοι της νέας αυτής εκστρατείας θα είναι κατά μείζονα
λόγο δύο ηλικιακές ομάδες: οι άνω των
60 ετών και οι παραγωγικές ηλικίες από
30 έως 49 ετών.

Στόχος της κυβέρνησης
είναι να έχει «χτιστεί» ένα
πρώτο ασφαλές τείχος
ανοσίας περί τα τέλη
Ιουνίου με αρχές Ιουλίου
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Κωδικός (Μαξίμου) «μεσαία τάξη»

Μ

ε τον κωδικό «μεσαία τάξη» πορεύεται το Μέγαρο Μαξίμου για
το επόμενο διάστημα και με δεδομένη την επανεκκίνηση οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως κατέστη
σαφές κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του
Υπουργικού Συμβουλίου και την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Αποδίδουμε πίσω στη μεσαία τάξη όσα
της στέρησε η προηγούμενη κυβέρνηση.
Και, ταυτόχρονα, με τον σχεδιασμό τού αύριο διορθώνουμε και τις αδικίες τού χθες»,
τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν, επαναλαμβάνοντας επί της ουσίας όσα είπε από τη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Αναφορικά με την πορεία
και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η τελευταία αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της πατρίδας μας
αποδεικνύει ότι είμαστε στον σωστό δρόμο».
Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε και από το
Υπουργικό να δώσει ένα στίγμα για τις κυβερνητικές στοχεύσεις του επόμενου διαστήματος, όσο αίρονται περιορισμοί και η
οικονομική και η κοινωνική ζωή αποκαθίστανται. Στο Μέγαρο Μαξίμου, άλλωστε,
βλέπουν σημάδια πολιτικής σταθεροποίησης και αναπτέρωσης… ηθικού των πολι-

Γράφει
ο Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

τών απ’ όλες τις έρευνες της περιόδου
(OpinionPoll και Pulse για τον ΣΚΑΪ), με
αποτέλεσμα ο κ. Μητσοτάκης να επιδιώκει
να απευθυνθεί πιο συντεταγμένα στο κοινό
που αποτελεί προνομιακό ακροατήριο για τη
Ν.Δ.: τους «μεσαίους» και τους ανθρώπους
της αγοράς και του ιδιωτικού τομέα. Εξ ου
και στο χθεσινό Υπουργικό ο κ. Μητσοτάκης
υπενθύμισε τις μειώσεις φόρου για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και
ιδιώτες που ανακοίνωσε το προηγούμενο
διάστημα η κυβέρνηση, ενώ έχει ζητήσει και
από το κυβερνητικό επιτελείο αυτό το μήνυμα να εκπεμφθεί πιο συντεταγμένα.
«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στη χώρα ανακάμπτει, καθώς η πραγματική οικονομία διαβλέπει το τέλος αυτής της δοκιμασίας και προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε το
α’ δίμηνο του 2021, ενώ και οι κατασκευές
είναι στο υψηλότερο επίπεδο ακόμη και από
την έναρξη της κρίσης, στο τέλος του 2008
με αρχές του 2009. Οι εξαγωγές αναθερμαίνονται, σημειώθηκε μια μικρή βελτίωση στο
εξωτερικό ισοζύγιο και είμαστε συγκρατη-

μένα αισιόδοξοι για τα οικονομικά στοιχεία
του α’ τριμήνου του 2021 σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2020», είπε με νόημα ο
κ. Μητσοτάκης, θέλοντας να αποτυπώσει το
κλίμα προσμονής στην οικονομία για το πέρασμα στην ανάπτυξη.

Οι στόχοι
Σε μια ιδιαίτερα αναλυτική παρουσίαση
στο Υπουργικό, δε, ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τους στόχους της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα, με όπλα τις μειώσεις φόρων - εισφορών αλλά και τις ενέσεις ρευστότητας στην
αγορά. Ο κ. Σταϊκούρας, μιλώντας στους συναδέλφους του, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η επίτευξη και η διατήρηση υψηλών
ρυθμών ανάπτυξης από 3,4 έως 6,2% από το
2021 και μετά. Πρόταξε την ανάγκη εξόδου
της χώρας από το καθεστώς Ενισχυμένης
Εποπτείας εντός του 2022 αλλά και την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού «κόκκινων»
δανείων έως το τέλος του 2022. Για τα πλεονάσματα, έκανε λόγο για δημοσιονομική
βελτίωση από το 2022, για ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023, αλλά και
την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας έως το
πρώτο εξάμηνο του 2023.
Για τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το νομοσχέδιο για την

επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης
επιχειρήσεων, ειδικότερα στους τομείς του
τουρισμού, της υγείας και των μεταφορών.
Με το νομοσχέδιο απλοποιούνται και ψηφιοποιούνται διαδικασίες αδειοδότησης, με
έμφαση στη διαφάνεια και στην εξάλειψη
άχρηστων διοικητικών πρακτικών.
Ο υφυπουργός Άκης Σκέρτσος, δε, παρουσίασε εκτενώς το πυκνό κυβερνητικό
έργο του μηνός Απριλίου, κωδικοποιώντας
τις πρωτοβουλίες -νομοθετικές και μη- σε
όλα τα επίπεδα, ενώ ο Μάκης Βορίδης παρουσίασε το νομοσχέδιο που έρχεται να βάλει κανόνες στο lobbying ιδιωτικών φορέων
με τους φορείς νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, οι οποίοι θα εποπτεύονται
από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε
και από το Υπουργικό να δώσει
ένα στίγμα για τις κυβερνητικές
στοχεύσεις του επόμενου
διαστήματος, όσο αίρονται
οι σκληροί περιορισμοί
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Η Φώφη κουμπάρα…
Η Φώφη Γεννηματά πάντρεψε το στέλεχος
του ΚΙΝ.ΑΛ. Γιώργο Ηλιάδη με τη Ρία Ακρίβου στο Δημαρχείο της Βούλας, το Σάββατο
24 Απριλίου. Μάρτυρας στον γάμο, εκτός
από την πρόεδρο του ΚΙΝ.ΑΛ. ήταν και η
Κατερίνα Τσίκου, σύζυγος του συνεταίρου
του Γιώργου Ηλιάδη στις επιχειρήσεις,
Νότη Αθανασίου. O γάμος του νεαρού Τρικαλινού επιχειρηματία τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε στενό κύκλο και με
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Ο Βασίλης είναι έξαλλος, λέει, με τον Άκη και τον
Γιώργο, γιατί δεν τον ενημέρωσαν για σχετική
τροπολογία που αφορούσε και στο υπουργείο του.
Το έμαθε, λέει, τελευταία στιγμή. Παρ’ όλα αυτά,
έβαλε κανονικά την υπογραφή του. Το ότι το έμαθε
τελευταίος είναι σίγουρα ένα ζήτημα που θα έπρεπε να τον απασχολεί και να κοιτάξει βαθιά μέσα
του τι μπορεί να συμβαίνει.

Ο Ερντογάν ψάχνει
μηχανικούς…

«Ζητείται Τούρκος μηχανικός. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο…». Σε απόγνωση βρίσκεται η
κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν, καθώς στον
τουρκικό Τύπο, σε τουλάχιστον δύο μεγάλης
κυκλοφορίας εφημερίδες, εμφανίστηκε την
Κυριακή ολοσέλιδη διαφήμιση-αγγελία, με
την οποία ζητούνται Τούρκοι μηχανικοί για
να συνδράμουν στην κατασκευή τουρκικού
μαχητικού… Φαίνεται ότι οι Τούρκοι το
έχουν πάρει απόφαση ότι F-35 δεν πρόκειται… να δουν, οπότε «φτιάξ’ το μόνος σου»!

Χρονικό

του

Χρόνου

OLITICAL

«Δεν ξέραμε πού
πάνε τα τέσσερα»

P

OLITICANTIS

Η Εύα στο πλευρό
του Ανδρέα

Ο

ι αποκαλύψεις για τη διακυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ σπάνε κόκαλα. Πλέον, τα
ίδια τα στελέχη της Κουμουνδούρου
ομολογούν χωρίς πίεση. Η πρώην πρόεδρος
του ΕΟΦ κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., Κατερίνα
Αντωνίου, μιλώντας στο ραδιόφωνο, αποκάλυψε το εξής: «Ναι, πήγαμε μέχρι και στα
στρατά για να δούμε αν θα φτιάξουμε φάρμακα. Στα εργοστάσια του Στρατού. Ναι.
Εκεί πηγαίναμε τις πρώτες 100 ημέρες. Αν
θέλετε, το πιστεύετε». Η κυρία Αντωνίου
αναφέρει πως ο σχεδιασμός για παραγωγή
φαρμάκων από τον Στρατό γινόταν τις πρώτες 100 ημέρες, παραδεχόμενη, ουσιαστικά,
ότι η στρατηγική του Αλ. Τσίπρα και του Π.
Καμμένου ήταν ξεκάθαρα η έξοδος της χώρας από το ευρώ και την Ε.Ε. Επίσης, στο
επίμαχο ηχητικό ντοκουμέντο σημαντική
είναι και η ομολογία της ότι ανέλαβαν τη
διακυβέρνηση της χώρας δίχως να ξέρουν
πού πάνε τα τέσσερα. «Εμένα με πήραν από
δασκάλα και με έκαναν πρόεδρο του ΕΟΦ»,
«ο Ανδρέας Ξανθός και ο Παύλος Πολάκης
έγιναν ξαφνικά από γιατροί υπουργοί», λέει
μεταξύ άλλων, ενώ ρίχνει και μια σπόντα και
για τον πρώτο υπουργό Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ
και προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ, Π. Κουρουμπλή, λέγοντας ότι «δεν ξέραμε πού πέφτει το γραφείο του». Κανονικοί κατσαπλιάδες, δηλαδή…

Τη στήριξή της στην υποψηφιότητα του Ανδρέα Λοβέρδου εκφράζει, πλέον, δημοσίως η
Εύα Καϊλή. «Είμαστε κοντά πολλά χρόνια, είμαστε πολύ φίλοι. Και στις θέσεις είμαστε
κοντά. Δεν ταυτίζομαι 100%, αλλά προφανώς ο
τρόπος που τοποθετείται εμένα με βρίσκει σε
πολύ μεγάλο ποσοστό σύμφωνη. Εκτιμώ την
τοποθέτησή του και στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Είμαστε μαζί στις ίδιες επιτροπές. Έχουμε ταύτιση στη στάση που κρατάει
απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Ν.Δ. Αναμένω
και τους υπόλοιπους υποψηφίους πώς θα τοποθετηθούν, γιατί όλοι μαζί θα συνεχίσουμε.
Δεν θα πάρει ένας υποψήφιος το κομμάτι του
και θα προχωρήσει. Θα είμαστε όλοι μαζί, για
να αθροίσουμε δυνάμεις». Αρχίζει και ξεδιαλύνεται σιγά - σιγά το παζλ!

Σύγκρουση γιγάντων…
Ο Μένιος και ο Κώστας είναι στα μαχαίρια
για τα συμβόλαια θανάτου… Έχουν πέσει και
οι σχετικές μηνύσεις και το πράγμα παίρνει
διαστάσεις… βραζιλιάνικης σαπουνόπερας.
Εμένα, πάντως, δεν μου προκαλεί έκπληξη η
σύγκρουση των δύο αντρών. Άλλωστε, και
οι δυο είναι της αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας και κάπου «συγκρούονται» τα αποκαλυπτικά τους ρεπορτάζ. Καλά ξεμπερδέματα
να έχουν οι άνθρωποι και να συνεχίσουν το
έργο τους.

Η γκρίνια της Ρένας…
Η Ρένα είναι
έξαλλη με την
Έφη… Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες! Εμένα
δεν με εκπλήσσει η οργή της
Ρένας Δούρου.
Είναι, όπως
μαθαίνω, δυσαρεστημένη
καθότι το ζευγάρι της Κουμουνδούρου (Τζανακόπουλος - Αχτσιόγλου) δεν την «παίζει»
καθόλου στα media. Την έχουν παραγκωνισμένη και δεν προωθούν τις παρεμβάσεις
της και τα δελτία Τύπου που βγάζει. Εδώ που
τα λέμε, δεν βλέπω να την επαναφέρουν. Ο
κόσμος να γυρίσει ανάποδα…
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Διάλογος «βόμβα» Μιωνή - Μαντζουράνη
Έναν νέο, αποκαλυπτικό διάλογο για τη δράση του «συστήματος» Παπαγγελόπουλου έφερε, χθες, στο φως της δημοσιότητας ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνή, ενώπιον της Αρεοπαγίτου ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου Κωνσταντίνας
Αλεβιζοπούλου. Ο κ. Μιωνή παρουσίασε έναν διάλογο που είχε με τον δικηγόρο Ι. Μαντζουράνη (θεωρείται ο «δικηγόρος του Αλ. Τσίπρα»), κατά τη διάρκεια του οποίου ο δικηγόρος παραδέχεται ότι ο Παπαγγελόπουλος «κυνηγούσε» τον ίδιο, τον Α. Μεταξά και τον Σ.
Παπασταύρου αφενός διότι διατηρούσε στενές σχέσεις με τον εκδότη Γ. Φιλιππάκη (και εκείνη την περίοδο ήταν σε σφοδρή δικαστική
διαμάχη) και αφετέρου επειδή ο κ. Παπασταύρου ήταν στη Ν.Δ. «Ο Παπαγγελόπουλος γιατί το έκανε;», φέρεται να ρωτά ο κ. Μιωνή, με
τον κ. Μαντζουράνη να απαντά κυνικά: «Γιατί ήταν φίλος του Φιλιππάκη, κολλητός». Μάλιστα, σε άλλο σημείο του διαλόγου ο κ. Μαντζουράνης ομολογεί ότι ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος του εκμυστηρεύτηκε πως ο κ. Μεταξάς ήταν «μια παράπλευρη απώλεια» και
ότι εκείνη την περίοδο είχε σταματήσει να τον κυνηγάει. Τέλος, ο κ. Μιωνή φέρεται να κατέθεσε επιπλέον στοιχεία αναφορικά με τα
περιβόητα 350.000 ευρώ που του ζητούσε ο Δ. Παπαγγελόπουλος για να «κλείσει» η υπόθεσή του με τον Γ. Φιλιππάκη.

Γράφει η

Το περιστέρι της Ζαχαράκη

Οι ανασφάλιστοι
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Ο λόγος για την υφυπουργό
Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη,
που δέχθηκε μια απρόσμενη
«επίθεση» κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής της στην Κεφαλονιά.
Συγκεκριμένα, ένα περιστέρι
«επιτέθηκε» στην υφυπουργό
Τουρισμού, στο κεφάλι, κατά
την άφιξή της στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, και
χρειάστηκε μεσολάβηση τρίτου
προσώπου για να απομακρυνθεί. Η Σοφία Ζαχαράκη, πάντως,
διατήρησε απολύτως την ψυχραιμία της και αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ.
«Αυτό έπρεπε να το πάρει η κάμερα», είπε χαμογελαστή και συνέχισε τη συνομιλία της
με τους ανθρώπους που την υποδέχθηκαν. Γούρι - γούρι! Μέχρι τώρα, πάντως, τα περιστέρια προτιμούσαν πολιτικούς αρχηγούς… Θυμίζω πως είχαν πλησιάσει τον αείμνηστο Μιλτιάδη Έβερτ, τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τον Αλέξη Τσίπρα…

Ντένη Καρέλη

Οι άνθρωποι είναι απίστευτοι! Μετά
τον Παύλο Χαϊκάλη, άλλος ένας πρώην
υφυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κυκλοφορούσε με ανασφάλιστο
όχημα, κάτι που διαπιστώθηκε όταν
ενεπλέκη σε τροχαίο! Ο λόγος για τον
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργό Εργασίας Κώστα Μπάρκα, ο
οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες,
στα μέσα Μαρτίου στη λεωφόρο Μεσογείων, κοντά στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ οδηγούσε μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, η
οποία, όμως, διαπιστώθηκε από τους
αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν
στον έλεγχο των στοιχείων, πως ήταν
ανασφάλιστη. Θυμίζουμε ότι αντίστοιχη περίπτωση ήταν και αυτή του επίσης πρώην υφυπουργού της κυβέρνησης Τσίπρα, Παύλου Χαϊκάλη, που έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες
ότι ενεπλάκη σε τροχαίο στην Κηφισιά
και, όπως διαπιστώθηκε από τους
αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν
στον έλεγχο των στοιχείων των οδηγών, το όχημα του ηθοποιού ήταν ανασφάλιστο. Μα τι στο καλό συμβαίνει;
Δεν τους περίσσευαν 100 ευρώ από τη
βουλευτική τους αποζημίωση να κάνουν μια ασφάλεια οχήματος;

POLITICANTIS

Ο Πατέλης και οι τράπεζες
«Κάποια συμφέροντα θα θέλανε μια
τράπεζα κρατική. Για
δικούς τους λόγους.
Όμως, το κράτος δεν
πρέπει να διοικεί
τράπεζες. Το έκανε
στο παρελθόν με
ολέθρια αποτελέσματα. Κάποια άλλα, να κλωτσήσει κάποιος το τενεκεδάκι πιο πέρα. Το
γνωστό “mañana”. Για να επιτευχθούν οι στόχοι τους». Τάδε έφη ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης. Και συμπλήρωσε:
«Το τενεκεδάκι δεν σπρώχνεται πιο πέρα. Το
σηκώνουμε και το στέλνουμε για ανακύκλωση…». Κρατώ αυτό που υπογράμμισε, ότι η
κυβέρνηση θα κριθεί στο επίπεδο της οικονομίας - και δεν έχει άδικο…

LOCK

Τελικά είναι Χριστιανός ή άθεος;

T

ην Κυριακή των Βαΐων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανάρτησε στο Facebook την
«Έξοδο του Μεσολογγίου», τον πίνακα ζωγραφικής του Θεόδωρου Βρυζάκη.
Περίεργο καθότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει ουκ ολίγες φορές ότι είναι άθεος και ο συγκεκριμένος πίνακας έχει ψηλά τον Ιησού Χριστό… «Σήμερα, οι υγειονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την απόδοση των τιμών που θα άρμοζαν στους
πρωταγωνιστές της μεγάλης εκείνης ιστορικής στιγμής. Όμως η σκέψη μας είναι πάντα
αυτήν τη μέρα στο Μεσολόγγι, που θα εκπέμπει στο διηνεκές ως ιστορικός φάρος
ηρωισμού, αξιοπρέπειας, ανένδοτης και ασυμβίβαστης στάσης ζωής, υμνώντας την
ελευθερία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του. Προφανώς κάθε
Πάσχα και Χριστούγεννα είναι ορθόδοξος Χριστιανός και τις άλλες μέρες άθεος.

Διαβάζω τελευταία ότι υπάρχει μια
έντονη δυσφορία αρκετών πολιτών, καθώς το FB και τα social media μπλοκάρουν λογαριασμούς ή
κόβουν αναρτήσεις, απόψεις και
links που εμπεριέχουν fake news.
Η δυσαρέσκεια είναι μάλλον υπερβολική. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Βασικά, καλό θα ήταν
να χωνέψουμε ότι τα social media
δεν είναι εταιρείες λαϊκής βάσης.
Είναι ιδιωτικές εταιρείες που λογοκρίνουν με δικές τους παραμέτρους, τις οποίες έχουμε αποδεχθεί
με την εγγραφή μας... Δεν είναι ούτε εταιρείες δημοσίου συμφέροντος ούτε κρατικές. Αν δεν σου αρέσουν οι όροι λειτουργίας, απλώς
αποχωρείς. Το να πουλάτε ορισμένοι το «φαντασιακό» ως επαναστατικότητα είναι δικαίωμά σας. Τα
φύκια όμως δεν τρώγονται, ρε
σύντροφοι.
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ΕΣΕΙΣ

Οι νέοι και ο νέος (διχασμός)

Π

του

Θανάση
Διαμαντόπουλου

ριν από λίγα χρόνια, με τίτλο «10 και μία δεκαετίες πολιτικών διαιρέσεων», έγραψα σε
εννέα τομίδια ένα εκλαϊκευμένο έργο που
συνιστούσε μια πολιτική ιστορία της χώρας μας,
από το Κίνημα στου Γουδή έως περίπου τις ημέρες
μας, υπό το πρίσμα των διχασμών και των διαιρετικών τομών οι οποίες σφράγισαν τη δημόσια ζωή
του τόπου.
Αν συνέχιζα το έργο αυτό, αναφερόμενος στο
πολιτικό μας σήμερα, νομίζω πως θα αναδείκνυα
έναν διχασμό ο οποίος δεν είναι ούτε ταξικός ούτε
γεωγραφικός - τοπικιστικός ούτε συναρτώμενος
με τον τόπο καταγωγής (αυτόχθονες - πρόσφυγες)
ούτε πολιτισμικός - μορφωτικός ούτε καθοριζόμενος από το δίπολο Ανατολή - Δύση, αλλά καθαρά
ηλικιακός!
Βέβαια, για να αποδώσουμε τα του Καίσαρος τω
Καίσαρι, ο πρώτος που προσέγγισε την πολιτικοκοινωνική μας πραγματικότητα από μια τέτοια
οπτική γωνία υπήρξε ο Μιμής Ανδρουλάκης, στο
βιβλίο του «Βαμπίρ και Κανίβαλοι». Ωστόσο -υπό
την επίδραση και της πανδημίας ασφαλώς- το θέμα έχει αποκτήσει και πολλές άλλες διαστάσεις,
πέραν της βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού, όπου
εστιάζει αυτό το βιβλίο. Ειδικότερα:
Όσοι, συχνά με εχθρότητα, προπέτεια, ελαφρότητα, ακόμη και ηλικιακό ρατσισμό καμιά φορά,
καταλογίζουν στους νέους εγωισμό, έλλειψη ενσυναίσθησης ή αισθήματος ευθύνης, ακόμη και
εγκληματική αδιαφορία για τους μεγαλύτερους, θα
έπρεπε ίσως να υπομνησθούν κάποιες πραγματικότητες, ενδεχομένως με συνοδεία ορισμένων
ερωτημάτων…
Εν πρώτοις, είναι ή όχι αλήθεια πως οι οικονομικές, κοινωνικές, ψυχολογικές συνέπειες της πανδημίας είναι πολύ σοβαρότερες για τους νέους;
(Και ας μη μιλήσουμε για τις επιπτώσεις της στην
ποιότητα της παιδείας που τους παρέχεται, άρα και
στην απόκτηση εκ μέρους τους ουσιαστικών επαγγελματικών προσόντων, τα οποία συνδέονται με το

επαγγελματικό μέλλον τους, κάτι το οποίο σημαίνει
πως γι’ αυτούς η πανδημία δεν τελειώνει με την ενδεχόμενη ολοκλήρωση του υγειονομικού κύκλου
της…)
Κατά δεύτερον, δεν είναι αλήθεια πως οι νέοι
υπέστησαν και υφίστανται αυτές τις επώδυνες συνέπειες στην ποιότητα της καθημερινότητάς τους
και στις προοπτικές του μέλλοντός τους για κάτι το
οποίο, με όρους καθαρά υγειονομικούς, δεν τους
αφορά ή τους αφορά ελάχιστα; (Με άλλα λόγια,
αξιώνονται από αυτούς θυσίες για προστασία σχεδόν αποκλειστικά των πρεσβύτερων…)
Τρίτον, αυτοί οι πρεσβύτεροι που απαιτούν -προς
προστασία τους- τον πολύπλευρο ευνουχισμό των
νέων (να μη βγουν, να μη διασκεδάσουν, να μη
συγχρωτιστούν, να μην αγαπηθούν, να μη συνευρεθούν κ.λπ.), έκαναν για την αυτοπροστασία τους
ό,τι περνούσε από το δικό τους χέρι; Με σχεδόν
τους μισούς σε κάποιες προχωρημένες ηλικιακές
κατηγορίες να μην έχουν προχωρήσει στον -ή στις
διαδικασίες για τον- εμβολιασμό τους, δύσκολα
μπορεί να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο… Βέβαια, για
λόγους δικαιοσύνης πρέπει να τους δώσουμε ως
ελαφρυντικό για το ελλειμματικό εμβολιαστικό
φρόνημά τους την ειλικρίνεια της επιστήμης, που
δεν αποκρύπτει -δεν δικαιούται και χάριν της αξιοπιστίας της να το κάνει- το ενδεχόμενο κάποιων
σπανιότατων ανεπιθύμητων παρενεργειών. Ο ηλικιωμένος, όμως, που ως αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης προσβλήθηκε από πνευματική ακρισία, εκείνος δηλαδή ο οποίος, για να αποφύγει
έναν κίνδυνο με όρους στατιστικούς περίπου ανάλογο προς αυτόν της πτώσης αεροπλάνου, αποδέχεται να γίνει ο ίδιος κίνδυνος για τον περίγυρό του
και για το υγειονομικό σύστημα της χώρας, δικαιούται να προσάπτει ανευθυνότητα στον νέο, που
θέλει επιτέλους κάπως να ζήσει, αδιαφορώντας
για τους υπέργηρους; (Φαντάζομαι πως όλοι οι
άνω των 50, άντε το πολύ 60, στα μάτια των νέων τέτοιοι είμαστε…)

Κυρίως, όμως, τι προσέφερε η «κοινωνία των
ωρίμων» στις επόμενες γενιές, ώστε να αξιώνει
από μέρους της τέτοιες θυσίες; Με όρους ατομικούς, ασφαλώς πάρα πολλά. Φτιάξαμε μια νεολαία
κακομαθημένων κανακάρηδων, που προφανώς
και δεν βλέπουν τον κατάλογο των δικαιωμάτων τα
οποία αξιώνουν ως υστερόγραφο στον κατάλογο
των υποχρεώσεών τους… Συλλογικά, όμως; Φτιάξαμε μια κοινωνία εμπροσθοβαρή ή οπισθοβαρή;
Όταν επί σειρά ετών η ακυρωτική Δικαιοσύνη
της χώρας επιδικάζει τεράστια ποσά ως αναδρομικά σε συνταξιούχους, αφαιρώντας προφανώς
κρατικούς πόρους που θα μπορούσαν να επενδυθούν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τόπου…
Όταν όλο το επικοινωνιακό σύστημα της χώρας,
την επαύριον τέτοιων αποφάσεων, αποθεώνει τους
δικαστές για την ευθυδικία και τη γενναιοδωρία
τους… Όταν όλοι οι ηλικιακά μεγάλοι τρίβουν ικανοποιημένοι τα χέρια, γνωρίζοντας πως με τη δυνατότητα του χαρτζιλικιού θα συνεχίσουν να μπορούν να ελέγχουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους…
Όταν αντιπολιτεύσεις και κυβερνήσεις ανταγωνίζονται σε λεγκαλισμό για την ανάγκη εφαρμογής
τέτοιων αποφάσεων, αδιαφορώντας που με αυτές
υφαρπάζεται από τους δημοκρατικά υπόλογους η
δυνατότητα κατανομής πόρων μεταξύ των γενεών… Όταν απειροελάχιστοι από τους επωφελούμενους πρεσβύτερους βρήκαν το θάρρος ή επέδειξαν τη γενναιότητα να καταγγείλουν αυτήν τη δικαστική λεηλασία των νέων γενεών… Η ευθύνη
για τον σήμερα παρατηρούμενο ηλικιακό διχασμό
της κοινωνίας βαρύνει αποκλειστικά τους νέους;
ΥΓ.: Το άρθρο αυτό αφιερώνεται σε κάποιους
ανθρώπους που εκτιμώ πολύ: Όλους τους σημαντικότατους τελευταίους προέδρους του ΣτΕ
(Ρίζος, Μενουδάκος, Ράντος) που με τίμησαν με
τη φιλία τους, καθώς και σε μια αγαπητή εκπαιδευτικό, εδώ και χρόνια εγκατεστημένη στο
Λουτράκι…

Το πολιτικό αποτύπωμα της αναγνώρισης μιας Γενοκτονίας

Η

απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αναγνωρίσει τη
Γενοκτονία των Αρμενίων δεν ήταν απλώς μια
πράξη αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας.
Ασφαλώς ήταν κι αυτό, αλλά ας μη γελιόμαστε: Οι ΗΠΑ
μια χαρά έζησαν έναν αιώνα χωρίς την αναγνώριση της
Γενοκτονίας, οπότε θα μπορούσαν να ζήσουν και τον
επόμενο χωρίς αυτήν και δίχως να προβληματίζονται!
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κίνηση Μπάιντεν ήταν
πολιτική, που στέλνει καθαρά πολιτικά μηνύματα, σε
όποιον, βέβαια, είναι έτοιμος να τα λάβει. Το κεντρικό
μήνυμα που στέλνει στην Τουρκία η νέα ηγεσία των
Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή η αναθεωρητική πολιτική την οποία ακολουθεί εδώ και καιρό η Άγκυρα.
Πριν από την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, ο Μπάιντεν είχε στείλει πολλά μηνύματα στην
Τουρκία, η οποία όμως, για λόγους που εύκολα μπορεί
κανείς να αντιληφθεί, δεν τα έχει λάβει ή τουλάχιστον
δεν τα είχε αξιολογήσει κατάλληλα. Πρώτον, η απόλυτη

εναντίωση της Ουάσιγκτον στην αγορά των ρωσικών
αμυντικών συστημάτων S-400, που τελικά οδήγησε
στον αποκλεισμό της Τουρκίας από την παραγωγή των
ΝΑΤΟϊκών υπερόπλων F-35. Δεύτερον, η άρνηση του
Μπάιντεν να τηλεφωνηθεί με τον Ερντογάν, ενώ έσπευσε να τηλεφωνηθεί σε θερμό κλίμα με τον Μητσοτάκη.
Τρίτον, η ανεμπόδιστη διεξαγωγή της δίκης για το σκάνδαλο με την τουρκική τράπεζα Halkbank στις ΗΠΑ. Τέταρτον, η απροθυμία της Ουάσιγκτον να στηρίξει, καθ’
οιονδήποτε τρόπο, την καταρρέουσα τουρκική οικονομία, στην οποία, μάλιστα, επέβαλε και κυρώσεις λόγω
των S-400. Πέμπτον, η καθαρή αντίθεση της νέας ηγεσίας των ΗΠΑ στην τουρκική πολιτική στο κουρδικό ζήτημα. Έκτον, η αντίθεση στην καινοφανή θέση της
Τουρκίας για de jure διχοτόμηση της Κύπρου. Και,
έβδομον, η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων.
Όλα αυτά, μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες!
Εάν σε αυτά προσθέσει κανείς την προϊούσα αποδοκιμασία του Ταγίπ Ερντογάν από το τουρκικό εκλογικό

σώμα, όπως δείχνουν όλες οι μετρήσεις των διαθέσεων
της κοινής γνώμης, τότε μπορεί να αντιληφθεί το στρατηγικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο Τούρκος
πρόεδρος από την πολιτική που ο ίδιος σχεδίασε και
εφαρμόζει.
Το πολιτικό αποτύπωμα της τελευταίας κίνησης
Μπάιντεν είναι εξίσου σαφές προς την Τουρκία: Μόνο η
συνολική στρατηγική αναδίπλωση της Άγκυρας μπορεί
να τη βγάλει από τα αδιέξοδά της. Αυτό της δείχνει με
κάθε τρόπο ο Μπάιντεν. Και όταν λέμε συνολική στρατηγική αναδίπλωση, εννοούμε να πάψει να παράγει
αποσταθεροποίηση. Να κλείσει οριστικά τον κύκλο των
αναθεωρητικών της βλέψεων. Και, αυτονοήτως, να
εφαρμόζει το Διεθνές Δίκαιο, ως μοναδικό δρόμο επίλυσης των όποιων διαφορών μεταξύ των κρατών.
Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από
τον Τζο Μπάιντεν ήταν μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό για το παρελθόν, αλλά κυρίως με ξεκάθαρα μηνύματα για το μέλλον.

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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ΘΕΣΕΙΣ

Ο «Γολγοθάς» της αγοράς πριν από
την «Ανάσταση» της επόμενης μέρας

Ο
του

Βασίλη
Κορκίδη
Πρόεδρος
ΕΒΕΠ

ι άνθρωποι της αγοράς, που επί δεκατέσσερις μήνες ακολουθούν με θρησκευτική
ευλάβεια τα όποια μέτρα προστασίας,
όποτε προτάθηκαν από τους λοιμωξιολόγους και
όπως ακριβώς υιοθετήθηκαν από την Πολιτεία,
αναμένουν τη δική τους «Ανάσταση», εν όψει της
μικρής σε διάρκεια, αλλά περιεκτικής σε κατανάλωση, πασχαλινής αγοράς. Βεβαίως και αυτό το
Πάσχα θα είναι διαφορετικό, όπως πέρυσι, αλλά
τουλάχιστον φέτος το χαρμόσυνο άγγελμα της
Ανάστασης εμπεριέχει την αρχή του τέλους των
παθών μας από την πανδημία, που γεννά η ελπίδα
από τον σωτήριο εμβολιασμό του πληθυσμού.
Η Ανάσταση του Κυρίου φέρνει την ελπίδα για
«οικονομική ανάσταση» του εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού, αλλά κυρίως την επιστροφή της κοινωνίας στην πολύτιμη κανονικότητα
της καθημερινότητάς μας. Για να συμβεί, όμως,
αυτό το συντομότερο, μεταξύ του διλήμματος
«Πάσχα στο χωριό» ή «καλοκαίρι ελεύθερο με
τουρισμό», σωστά επέλεξε η κυβέρνηση το δεύτερο. Όσο και να επιθυμούμε την άμεση άρση των
περιορισμών σε οικονομία και κοινωνία, οφείλουμε να σεβαστούμε ό,τι συμφωνήθηκε μεταξύ
Εκκλησίας - θρησκείας και κυβέρνησης - Πολιτείας, που σοφά κατέληξαν στην ασφαλέστερη
επιλογή.

Κάθε Τρίτη

Οι απώλειες στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων συνεχίζουν το α’ τετράμηνο της χρονιάς
να είναι μεγάλες και να υπολογίζονται ότι θα φτάσουν κοντά στα 9 δισ. ευρώ, εάν κρίνουμε από τα
4,8 δισ. του α’ διμήνου, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οι «μισάνοικτες» επιχειρήσεις του
λιανικού εμπορίου με το «click in - away» χάνουν
μηνιαία κατά μέσο όρο το 30% του τζίρου τους, η
εστίαση του «delivery - take away» χάνει το 56%
και τα καταλύματα το 71% των εποχικών εσόδων
τους. Οι τεράστιες απώλειες τζίρου, τόσο των 42
δισ. ευρώ του 2020 όσο και των επιπλέον 9 δισ.
ευρώ μέχρι τώρα του 2021, δεν μπορούν να αναπληρωθούν, αλλά τουλάχιστον μπορούν να σταματήσουν εδώ. Από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι
σήμερα εκτιμάται πως η εστίαση έχει απολέσει 4
δισ. ευρώ και το εμπόριο 10 δισ. ευρώ. Συνολικά,
περίπου 3 εκατ. εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν στερηθεί μέχρι και το 50% των ετήσιων εισοδημάτων τους,
ενώ 400.000 ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν εισπράξει από τίποτα έως το 40% των ενοικίων. Αυτά
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως, δυστυχώς,
χάθηκαν οριστικά και να κοιτάξουμε μπροστά να
κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα του τουρισμού,
ώστε να μη χαθούν άλλα 15 δισ. ευρώ φέτος.
Εν ολίγοις, αυτός είναι ο «Γολγοθάς» της αγο-

ράς πριν από την «Ανάσταση» της επόμενης μέρας της πανδημίας, που προσδοκούμε να δούμε
και επιδιώκουμε να διαχειριστούμε με τα στοχευμένα μέτρα στήριξης και τις «φοροανάσες»
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα μέτρα που
ανακοινώθηκαν διατηρούν ζέουσες τις ελπίδες
της επιχειρηματικότητας για μια γρήγορη μεταπασχαλινή επιστροφή στην κανονικότητα χωρίς
άλλους περιορισμούς. Οι επιχειρήσεις ευελπιστούν πλέον σε μια μεταπασχαλινή οικονομική
ανάσταση. Το άνοιγμα του εμπορίου, της εστίασης αλλά και του τουρισμού είναι σίγουρο ότι θα
ενεργοποιήσει τις παραμέτρους εκείνες που θα
συμβάλουν στο να επέλθει η προσδοκώμενη
«άνοιξη» για την οικονομία και το επιχειρείν. Και
πάλι η ευθύνη όλων μας είναι η τήρηση των μέτρων που θα οδηγήσει την οικονομία στο «καλοκαίρι». Το διάγγελμα του πρωθυπουργού και οι
δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών ανταποκρίθηκαν στις ευχές των ανθρώπων της αγοράς.
Το Πάσχα της Ορθοδοξίας σηματοδοτεί μια δύσκολη, αλλά αισιόδοξη επανεκκίνηση όλων των
οικονομικών δραστηριοτήτων που θα λυτρωθεί
από το μαρτύριο της πανδημίας. Εύχομαι από
καρδιάς σε όλες και όλους Καλό Πάσχα με υγεία
και Καλή Ανάσταση!

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

1. Η εκλογική συμπεριφορά των πολιτών επηρεάζεται από την τρέχουσα οικονομική και πολιτική
κατάσταση. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του αρχηγού παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στο κριτήριο εκλογής ψήφου. Μεταφράζεται γραμμικά
στην κάλπη.
2. Τα παιδιά της πανδημίας, τα παιδιά της νέας γενιάς του κορονοϊού, είναι ο πιο ευαίσθητος παλμογράφος όλων όσα πρόκειται να συμβούν στην
κοινωνία. Το κλίμα ασφυξίας που ζουν σήμερα
θα «εκραγεί» κάποια στιγμή στο μέλλον.
3. Στην πολιτική πρέπει να σκέφτεστε το αυτονόητο. Όλα κάποτε τελειώνουν και μπορεί να τελειώσουν και άσχημα. Προσοχή στην υστεροφημία
σας.
4. Το μεγάλο ζητούμενο των πολιτικών κομμάτων
είναι το προεκλογικό αφήγημα της επόμενης μέρας, το οποίο, όμως, εξαρτάται από τη χρονική
απόσταση μέχρι την επόμενη ημέρα και τις τότε
ανάγκες της κοινωνίας.
5. Στις εκλογές οι πολίτες αποφασίζουν με γνώμονα το παρελθόν των κομμάτων, ενώ θα πρέπει να

ψηφίζουν για το μέλλον τους. Κοινή είναι η διαπίστωση ότι «καταψηφίζουν», ενώ θα έπρεπε να
ψηφίζουν. Όταν οι πολίτες είναι οργισμένοι, δεν
διαβάζουν πλέον τα «ψιλά» γράμματα, ακόμη κι
αν αφορούν το μέλλον τους.
6. Στην πολιτική συχνά τα αυτονόητα υπογραμμίζονται διά της σιωπής.
7. Στον παρόντα χρόνο, τα μικροπολιτικά θέματα
φαίνονται μεγάλα.
8. Σε μεγάλο ποσοστό τα περισσότερα προεκλογικά προγράμματα είναι υπερβολικά αισιόδοξα
και κινδυνεύουν να χαρακτηρισθούν προϊόντα
μυθοπλασίας, αν και δηλώνεται από τους υπευθύνους ότι είναι ρεαλιστικά και κοστολογημένα.
Την επομένη των εκλογών τα περισσότερα εξαφανίζονται. Οι πολίτες που τα πίστεψαν γίνονται
«κοψοχέρηδες» στη συνέχεια. Ασύστολα τα
ψεύδη!
9. Η χρήση του Photoshop στις φωτογραφίες ενός
πολιτικού προσώπου ή η απουσία από τη φωτογραφία κάποιου συνεργάτη του μπορεί να βλάψει σοβαρά την εικόνα του στα μάτια των πολι-

τών. Ουδέν κρυπτόν!
10. Αρκετά πολιτικά πρόσωπα, όταν στριμώχνονται,
λειτουργούν σαν τρόφιμοι παρθεναγωγείου.
«Δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω», η μόνιμη
επωδός τους. Αυτά λένε και τινάζουν τη σκόνη
από το σακάκι τους. Η ανάληψη ευθύνης, άγνωστη φράση.
11. Tο φλερτ με τη δημαγωγία είναι το εκλογικό
όπλο των πολιτικών, λίγο πριν από τις κάλπες.
Συνδέουν το όνομά τους με την επιθυμία των πολιτών, σωστή ή λάθος, κερδίζουν την ψήφο και…
γαία πυρί μιχθήτω. Στη συνέχεια, όταν πάρουν
την εξουσία, η κυβίστηση είναι αναμενόμενη.
12. Υπάρχουν και κρίσεις «φιλικές» προς την εκάστοτε εξουσία και ονομάζονται «state friendly».
Κρίσεις που συσπειρώνουν τους πολίτες στην
εξουσία, όπως μιας πανδημίας.
13. Το πολιτικό αφήγημα πρέπει και να μορφοποιείται. Ακολουθώντας τις αρχές της ιδεολογίας
του κόμματος. Διαφορετικά, είναι λέξεις που
ανακυκλώνονται στον μικρόκοσμο της πολιτικής.

του

Θανάση
Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr
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Στοιχήματα

Διαφωνίες για την ώρα
Σε θεολογικό επίπεδο τίθεται σοβαρό θέμα με την Ανάσταση που θα γίνει
νωρίτερα. Ο Σύνδεσμος Κληρικών δήλωσε αντίθετος με την Ανάσταση στις
9, ενώ αντίθετος με την Ανάσταση στις 9 ήταν και ο μητροπολίτης Δημητριάδος. Έπειτα από όσα έχουμε περάσει, για κάποιους αυτά είναι λεπτομέρειες, αλλά το δόγμα είναι δόγμα.

Ως γνωστόν, ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας
ήταν να καταθέσει την περασμένη εβδομάδα, αλλά
επικαλέστηκε κόπωση
από το εμβόλιο κατά του
κορονοϊού. Αρκετά μέλη
της Προανακριτικής Επιτροπής, λοιπόν, ήδη μετά
την πρώτη αναβολή της
κατάθεσης Καλογρίτσα
άρχισαν να βάζουν στοιχήματα για το πότε ο συγκεκριμένος θα καταθέσει.

Η κρίσιμη 1η Ιουνίου για τα χρέη

Η

μακροχρόνια αναστολή της λειτουργίας των
δικαστηρίων και η γενικότερη κατάσταση που
επικράτησε εξαιτίας της πανδημίας καθυστέρησαν την εφαρμογή των διατάξεων για την απαλλαγή των φυσικών προσώπων από τα πτωχευτικά τους
χρέη. Από την 1η Ιουνίου όλα τα φυσικά πρόσωπα
χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση (δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, άνεργοι κ.λπ.)
και χωρίς να ενδιαφέρει αν τα πρόσωπα αυτά ασκούν
εμπορική δραστηριότητα αποκτούν πτωχευτική ικα-

Προπαγάνδας συνέχεια

Ένα ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάσει το επεκτατικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» θα κάνει πρεμιέρα στο κρατικό TRT της Τουρκίας σήμερα Τρίτη, συνεχίζοντας τον καταιγισμό προπαγάνδας και προκλήσεων. Σύμφωνα με την
επίσημη δήλωση, το ντοκιμαντέρ «θα αποκαλύψει τα αληθινά θαλάσσια σύνορα της Τουρκίας στο πλαίσιο διεθνών συνθηκών, καθώς και
άλλες μέχρι στιγμής άγνωστες αποκαλύψεις»,
ανέφερε το πρακτορείο Anadolu.

N
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νότητα. Οι έμποροι, ούτως ή άλλως, έχουν την ικανότητα αυτή τόσο με το προηγούμενο όσο και με το νέο
νομοθετικό καθεστώς.
Την ημερομηνία αυτή ανοίγουν οι δρόμοι για τη σημαντικότερη συνέπεια της πτώχευσης, που είναι
αναμφισβήτητα η απαλλαγή των φυσικών προσώπων
από τα πτωχευτικά τους χρέη. Ακριβώς σε αυτό τον
θεσμό της απαλλαγής καθρεφτίζεται και μέρος του
τίτλου του σχετικού νόμου «Παροχή δεύτερης ευκαιρίας». Ως τίτλος είναι επιτυχημένος.

Άρχισε η μάχη
Στελέχη πολύ κοντά στη Φώφη Γεννηματά σχολίαζαν
πρόσφατες δηλώσεις του Βασίλη Κεγκέρογλου επί της
διαδικασίας εκλογής ηγεσίας στο ΚΙΝΑΛ. Χρησιμοποιώντας μια παλιότερη φράση του Ευάγγελου Βενιζέλου, σημείωναν ότι «είμαστε κόμμα ανοιχτό, αλλά όχι διαμπερές». Και κάπως έτσι έδιναν δίκιο στον γραμματέα της
Κ.Ο. που θέλησε να στείλει το μήνυμα ότι δεν θα μπορεί να
ψηφίζει όποιος περνάει απέξω και βλέπει φως, αλλά ότι
θα πρέπει να εγγράφεται κανονικά στο κόμμα ως μέλος.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Ερντογάν,
τελείωσες…
ς Γενοκτονία των Αρμενίων αναφέρονται τα
γεγονότα εξόντωσης Αρμένιων πολιτών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σφαγές Αρμενίων
είχαν γίνει και νωρίτερα επί σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ το 1894-1896, με τον αριθμό των νεκρών να εκτιμάται από 80.000 έως 300.000 και
τον αριθμό των ορφανών παιδιών σε 50.000.
Ωστόσο, οι πλέον εκτεταμένες σφαγές Αρμενίων
αποδίδονται στο Κίνημα των Νεότουρκων. Ως
έναρξη της αρμενικής Γενοκτονίας συμβολικά
θεωρείται η 24η Απριλίου 1915, όταν η ηγεσία
της Αρμενικής Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης φυλακίστηκε και εκατοντάδες Αρμένιοι της
Πόλης απαγχονίστηκαν. Θεωρείται μια από τις
πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες.
Τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι ο αριθμός των
νεκρών Αρμενίων ήταν από 600.000 έως 800.000,
ενώ δυτικές και αρμενικές πηγές ανεβάζουν τον
αριθμό των σφαγιασθέντων στους 1.500.000.
Η Τουρκία αρνείται τη Γενοκτονία και ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε εξόντωση, αλλά εκτοπισμός
του αρμενικού πληθυσμού. Το επίσημο τουρκικό
κράτος υποστηρίζει ότι οι Αρμένιοι αντάρτες
υποστήριζαν τα ρωσικά στρατεύματα κατά την εισβολή τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άλλοι αρνητές υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξαν ενέργειες που είχαν σκοπό την εξολόθρευση, άρα
δεν είναι Γενοκτονία. Η Γενοκτονία των Αρμενίων πραγματοποιήθηκε παράλληλα και με τον
ίδιο τρόπο με γενοκτονίες σε βάρος και άλλων
χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή των Ελλήνων και των Ασσυρίων.
Εκτός από τη δολοφονία ανθρώπων, η Γενοκτονία
περιλάμβανε και την απαγωγή γυναικών και παιδιών που εξισλαμίζονταν, άλλαζαν ονόματα και
ενσωματώνονταν σε νοικοκυριά μουσουλμάνων
ως σύζυγοι ή σκλάβοι. Πόλεις όπως η Χαρπούτ
(Δυτική Αρμενία) και η Μεζρέ (Ανατολική Τουρκία) είχαν γίνει κέντρα εμπορίας Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσύριων σκλάβων.
Οι Αμερικανοί -τουλάχιστον οι σύγχρονοι- με τη
σημασία που δίνουν στα ανθρώπινα δικαιώματα
έκαναν αυτό που έπρεπε να είχαν κάνει από χρόνια, αναγνωρίζοντας τη Γενοκτονία. Στην πολιτική τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Το μήνυμα προς τον
Ερντογάν από τον Μπάιντεν αλλά και τον ελεύθερο κόσμο μπορεί να διαβαστεί με δύο λέξεις:
Ερντογάν, τελείωσες...

Ω

Μ. ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

POLITICAL

11

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εμβόλια και τεστ αλλάζουν το κλίμα
Συμπεράσματα από την
έρευνα στο πλαίσιο του
βαρόμετρου της OpinionPoll

Γράφει ο
Ζαχαρίας Ζούπης
Υπεύθυνος Ερευνών
της OpinionPoll Πολιτικός Αναλυτής

Η

έρευνα πραγματοποιήθηκε από
τις 19/4 έως και τις 24/4. Έπιασε,
επομένως, τις κατ’ αρχήν αντιδράσεις από το διάγγελμα του
πρωθυπουργού για τον οδικό χάρτη ανοίγματος επαγγελματικών - κοινωνικών δραστηριοτήτων, την εξαγγελία των οικονομικών μέτρων και σίγουρα τον απόηχο του
ανοίγματος λιανεμπορίου και των δηλώσεων Δένδια στην Τουρκία μαζί με την επίδραση και άλλων πολιτικών εξελίξεων.
Διαφαίνεται μια οριακή βελτίωση της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, του κλίματος λόγω των μέτρων ανοίγματος, μια σταθερή,
σταδιακή μετατόπιση της ανησυχίας στις οικονομικές παρενέργειες της πανδημίας, τη
στιγμή που ο εμβολιασμός και τα self tests
γίνονται αποδεκτά ως οι μόνοι τρόποι μείωσης της διασποράς και της αντιμετώπισης
της πανδημίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα ενισχύεται η αποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη ως πρωθυπουργού και η διαφορά Ν.Δ. ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου εντοπίζεται
στο επίπεδο του 16%, κατά 1,4% μειωμένη
από τις 2 Μαρτίου, οπότε και δημοσιεύτηκε
η προηγούμενη έρευνα της OpinionPoll.
Μεταξύ άλλων, τα συμπεράσματα από τα
ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:
 Κυριαρχεί έστω με μικρή διαφορά η άποψη
ότι η χώρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Την άποψη αυτή υιοθετεί το 47% έναντι του
42% που διατυπώνει αντίθετη άποψη. Στο
τέλος Φεβρουαρίου - αρχές Μαρτίου το
50% είχε την άποψη ότι η χώρα κινείται στη
λάθος κατεύθυνση. Η μείωση από 50% σε
42% είναι σημαντική, αν και τροφοδότησε
αυτούς που δεν απάντησαν, οι οποίοι ήταν
επιφυλακτικοί να απαντήσουν, αλλάζοντας
το ισοζύγιο.
Με μεγαλύτερα ποσοστά μια πιο θετική
άποψη έχουν το 54,1% των 65+, το 77,3% των
ψηφοφόρων της Ν.Δ. και το 66,1% του
ΚΙΝ.ΑΛ., καθώς και το 81,4% όσων αυτοκαθορίζονται κεντροδεξιοί. Τα μικρότερα ποσοστά σημειώνονται στην ηλικιακή κατηγορία 17-35 με 22,4% σε όσους αυτοκαθορίζονται αριστεροί με 10,8%.
Την ίδια περίοδο κυριαρχούν η ανησυχία
και το άγχος με 42,8%, ωστόσο η αισιοδοξία
πρώτη φορά εμφανίζεται δεύτερη στις επιλογές με 22,2%, ενώ ακολουθούν ο θυμός με
19,2%, η απαισιοδοξία με 17,9%, η ελπίδα με

15,8% και ο φόβος με 13,3%. Οπωσδήποτε
κυριαρχούν αρνητικά συναισθήματα, αλλά
διαφαίνονται μια σχετικά μεγαλύτερη αισιοδοξία και ελπίδα.
 Η ικανοποίηση από τον τρόπο διαχείρισης
της πανδημίας από την κυβέρνηση φτάνει
στο 51% έναντι ενός 48% που έχει διαφορετική άποψη. Ικανοποίηση εξέφραζε το
53% ενάμιση μήνα πριν. Υπάρχει, δηλαδή,
μια μείωση της ικανοποίησης κατά 2%.
Θετική άποψη έχουν το 82,5% της Ν.Δ., το
69,4% του ΚΙΝ.ΑΛ. αλλά και το 30% του ΣΥΡΙΖΑ, το 28,8% του ΚΚΕ, το 46,6% της Ελληνικής Λύσης και το 22,2% του ΜέΡΑ25.
Τεράστια απόσταση χωρίζει την άποψη
των νέων 17-35 από τους 65+. Οι πρώτοι
είναι ικανοποιημένοι κατά 27,9%, ενώ οι
δεύτεροι κατά 69,4%.
* Μόνο το 14% είναι ικανοποιημένο από τη
στάση, τον τρόπο αντιπολίτευσης και τις
προτάσεις της για την πανδημία έναντι ενός
50%. Οι νέοι που εμφανίζονταν ικανοποι-

ημένοι κατά 27,9% από την κυβέρνηση δηλώνουν μόνο κατά 9,5% ικανοποιημένοι από
την αντιπολίτευση. Το ποσοστό ικανοποίησης είναι χαμηλό σε όλα τα κομματικά
ακροατήρια (5% στη Ν.Δ., 31,1% στον ΣΥΡΙΖΑ,
12,7% στο ΚΙΝ.ΑΛ., 20% στο ΚΚΕ, 24,1% στην
Ελληνική Λύση και 25,9% στο ΜέΡΑ25.
 Η προσπάθεια ψηφιοποίησης του κράτους
και η διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής
των ελληνοτουρκικών σχέσεων φαίνεται
να είναι τα ισχυρά χαρτιά για την κυβέρνηση, μια και είναι οι τομείς όπου βρίσκονται
οι πιο υψηλές επιδόσεις.
Η προσπάθεια ψηφιοποίησης του κράτους βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση
της αξιολόγησης κυβερνητικών πολιτικών
και συγκεντρώνει την ικανοποίηση του
64,6%. Εκτινάσσεται η αποδοχή από τον τρόπο διαχείρισης των Ελληνοτουρκικών στο
64,7% από το 45,8% που βρισκόταν αρχές
Μαρτίου. Πρόκειται για εμφανή επίδραση
των δηλώσεων Δένδια και της μεγάλης απο-

δοχής που είχαν. Ακολουθούν η πολιτική για
την Υγεία με 49,3% και η διαχείριση της οικονομίας με 40,1%. Πιο χαμηλά αξιολογούνται
η πολιτική για την τάξη και την ασφάλεια των
πολιτών και την Παιδεία με ποσοστά ικανοποίησης 36,6% και 30,7% αντίστοιχα, όταν
πριν από ενάμιση μήνα ήταν 45,7% και 38,6%.
Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση από την πολιτική για το Μεταναστευτικό ικανοποιεί πια
το 37,9%, όταν είχε φτάσει σε επίπεδα και
κάτω του 20% πριν από μήνες.
 Η ικανοποίηση από το συνολικό κυβερνητικό έργο βρίσκεται στο 48% έναντι ενός 51%
που έχει αντίθετη άποψη. Σημειώνουμε ότι
το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο μες
στο 2021. Τον Ιανουάριο ήταν 45% έναντι
44%, τον Φεβρουάριο 42% έναντι 57% και
στις αρχές Μαρτίου 47% έναντι 53%.
Ωστόσο, παράλληλα μόνο το 12% δηλώνει
ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ έναντι ενός 86%. Ακόμα και
ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ
μόνο το 31,4% δηλώνει ικανοποιημένο.
Επίσης, το 20% εμφανίζεται να πιστεύει ότι αν
είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα πήγαιναν καλύτερα τα πράγματα, έναντι του 74,6% που έχει αντίθετη άποψη. Μάλιστα, μόλις το 36,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι τα πράγματα
θα πήγαιναν καλύτερα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
 O Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μεγάλο
προβάδισμα έναντι του Αλέξη Τσίπρα
στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός
με 52% έναντι 18,5% (διαφορά 33,5%). Η
διαφορά αυτή στις αρχές Μαρτίου ήταν
30% (47,8% έναντι 17,8%). Σημειώνεται ότι
το 52% είναι η μεγαλύτερη επίδοση του
Κυριάκου Μητσοτάκη το 2021. Επικρατεί
σε όλα σχεδόν τα κομματικά ακροατήρια
και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Στο δε
Κέντρο η διαφορά είναι 68,3% έναντι 6,3%.
 Η διαφορά στην πρόθεση ψήφου Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ είναι 36,2% έναντι 20,2%, δηλαδή 16%.
Η διαφορά είναι μικρότερη κατά 1,4% από
τις αρχές Μαρτίου. Σε αυτό το διάστημα
μέχρι σήμερα η Ν.Δ. εμφανίζεται να χάνει
1,6%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ να κερδίζει μόλις 0,2%.
Όλα τα άλλα κόμματα εμφανίζουν οριακές
μειώσεις. Σημειώνουμε ότι το ΚΙΝ.ΑΛ. έχει τη
χαμηλότερη επίδοση από τον Σεπτέμβριο του
2020 και το ΚΚΕ από τον Ιανουάριο του 2020.
Επομένως, οι φθορές της Ν.Δ δεν
οδεύουν ουσιαστικά πουθενά και είναι η βασική πηγή αύξησης των αναποφάσιστων.
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ΚΙΝ.ΑΛ.: Πρέσινγκ στην κυβέρνηση - Γυρίζουν την πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ
του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com
Ασφυκτικό πρέσινγκ προς την κυβέρνηση και προσωπικά
τον πρωθυπουργό είναι η πολιτική στρατηγική που επιλέγει
πλέον το Κίνημα Αλλαγής με στόχο να μη μένει τίποτα αναπάντητο αλλά και να αναδεικνύονται τα κυβερνητικά φάουλ. Οι
όποιες «καλές προθέσεις» από την κυβερνητική όχθη ερμηνεύονται απλώς ως «θετικές πρωτοβουλίες» για τη χώρα.
Παράλληλα, σε δεύτερη μοίρα περνάει η πολιτική αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος του ΚΙΝ.ΑΛ. είναι να εδραιωθεί ως
μια αξιόπιστη και ουσιαστική αντιπολίτευση για τον τόπο,
αφού, όπως λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε παταγωδώς να ανταποκριθεί στον ρόλο που του ανέθεσαν οι πολίτες. Υπό αυτό το πρίσμα το ΚΙΝ.ΑΛ. -ειδικά μετά το Πάσχα- θα ανεβάσει και άλλο
τις στροφές, υπογραμμίζοντας την παρουσία του σε όλα τα επίπεδα. Ενδεικτική είναι η αναφορά της κυρίας Γεννηματά σε
άρθρο της στο «Παρόν», όπου σημειώνει μεταξύ άλλων: «Μένουμε αταλάντευτοι στον δικό μας αυτόνομο δρόμο. Δυναμικά
απέναντι στον πολιτικό και ιδεολογικό μας αντίπαλο, τη Ν.Δ.
Διακριτά απέναντι στον λαϊκισμό του Σύριζα και τις ιδεολογικές, πολιτικές και προγραμματικές μας διαφορές. Κάθετα

απέναντι στην τεχνητή όξυνση και στην πόλωση που καλλιεργούν ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. για δικά τους κομματικά οφέλη». Οξεία
ήταν η κριτική της και για τους κυβερνητικούς χειρισμούς για
την οικονομία μετά τη χθεσινή συνάντηση που είχε η πρόεδρος
του ΚΙΝ.ΑΛ. με την ΑΔΕΔΥ. «Η κυβέρνηση αδίστακτα εξοφλεί
τα προεκλογικά της γραμμάτια προς τη μεγάλη εργοδοσία και
προωθεί το μοντέλο της φθηνής και απαξιωμένης εργασίας»,
είπε χαρακτηριστικά.
Την ίδια στιγμή, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι στα εσωκομματικά ζητήματα. Όπως έχει
διαπιστωθεί, «το περισσότερο μελάνι» καταναλώνεται στις

εσωκομματικές τριβές παρά στο πολιτικό έργο που παράγεται.
Δεν είναι τυχαίο ότι η Φώφη Γεννηματά, κληθείσα να σχολιάσει την Παρασκευή στον ΣΚΑΪ τα εσωκομματικά δρώμενα στο
ΚΙΝ.ΑΛ., απέφυγε να σηκώσει τους τόνους, ζητώντας σοβαρότητα από όλους. «Θέλω να είμαστε σοβαροί με αυτά τα θέματα», είπε με έμφαση, για να δώσει στη συνέχεια τον οδικό χάρτη για τις εκλογικές διαδικασίες: « Έχουμε δώσει δείγματα
γραφής για δημοκρατικές διαδικασίες με μεγάλη συμμετοχή
κόσμου και αυτό θέλουμε να επαναλάβουμε. Νομίζω ότι μπορώ να τα εγγυηθώ όλα αυτά και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, διότι και το 2015 και κυρίως το 2017 έγιναν με απόλυτη επιτυχία».
Στο μεταξύ, συνομιλητές του Ανδρέα Λοβέρδου με αφορμή
τα αποτελέσματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων έκαναν
λόγο για «αιχμαλωσία σε χαμηλά ποσοστά», υπογραμμίζοντας την ανάγκη «η παράταξη πρέπει να αποκτήσει δυναμική
και ανάταση επειγόντως». Αλλά και ο Χάρης Καστανίδης, ο
οποίος είναι στη σφαίρα επιρροής των παπανδρεϊκών, μιλώντας στο ieidiseis άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει
την ηγεσία του ΚΙΝ.ΑΛ., ενώ ζήτησε την επιστροφή του ιστορικού ακρωνυμίου «ΠΑΣΟΚ» στον τίτλο της δημοκρατικής παράταξης.

Διαδικτυακές…
πλατείες στήνει
τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ

Δ

ιαδικτυακές… πλατείες στήνει
ο ΣΥΡΙΖΑ προτού «εφορμήσει»
στις κανονικές με αφορμή το
εργασιακό νομοσχέδιο. Ειδικότερα, στην Κουμουνδούρου σήμερα
αναμένεται ο Αλέξης Τσίπρας να μιλήσει
(διαδικτυακά) ενώπιον συνδικαλιστών,
ανθρώπων της εργασίας κ.ά., προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για τη δημιουργία
ενός «μετώπου» κατά της κυβέρνησης.
Στην αξιωματική αντιπολίτευση υπογραμμίζουν ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα,
ενώ θα ακολουθήσει μια σειρά από σχετικές πρωτοβουλίες πριν από την κατάθεση
του νομοσχεδίου, η οποία υπολογίζεται
για μετά το Πάσχα.
Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επαναλάβει ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης νομοθετεί κατ’ εντολήν του
ΣΕΒ και κηρύσσει ανοιχτά πόλεμο εναντίον των δυνάμεων της εργασίας. Βασικό
του επιχείρημα θα είναι η κατάργηση του
8ώρου, κάτι που, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙ-
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ΖΑ, θα οδηγήσει αναπόφευκτα στη συρρίκνωση των μισθών. Άλλωστε, κατά τον
κ. Τσίπρα το σχέδιο νόμου έρχεται ως συνέχεια «των αντεργατικών και αντικοινωνικών πολιτικών που εφαρμόζει από την
επομένη των εκλογών, σε μια περίοδο
βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, μείωσης εισοδημάτων, επισφάλειας
και ανεργίας».
«Σε έξι μήνες έχουμε χάσει έναν στους
1.000 κατοίκους της χώρας και ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του πανηγυρίζουν», τονίζουν χαρακτηριστικά από την
Κουμουνδούρου, προσθέτοντας ότι «σε
έξι μήνες, από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα, ενώ είχαμε το πιο σκληρό και αποτυχημένο lockdown της Ευρώπης, οι απώ-

λειες 25πλασιάστηκαν στις 10.007». Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι ο εμβολιασμός έχει πέσει θύμα της επικοινωνιακής βουλιμίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αφού παρά τα μεγάλα λόγια μόλις το 8% των πολιτών έχει κάνει και τις
δύο δόσεις, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται
24η σε 30 χώρες σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς με την πρώτη δόση. «Αντί για
ενίσχυση του ΕΣΥ, μέτρα για τις εστίες
υπερμετάδοσης όπως χώροι εργασίας
και ΜΜΜ, συνταγογράφηση των μοριακών τεστ και επίταξη ιδιωτικών νοσοκομείων, ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να δια-

χειρίζεται την πανδημία με όρους επικοινωνίας με ολέθρια αποτελέσματα για την
κοινωνία», συμπληρώνουν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επιχειρεί
να κάνει αντιπολίτευση
με τον αριθμό των νεκρών
από την πανδημία
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«Σφραγίδα» σε δεύτερη ομάδα κρούσης

Σ

άρκα και οστά παίρνει η Νέα
Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων
που αναμένεται να λάβει το
«πράσινο φως» μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ). Η Νέα Δομή περιλαμβάνει δύο βασικούς πυλώνες που θα αναμορφώσουν
τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, τη δημιουργία δεύτερου, πλήρως λειτουργικού
ναυστάθμου στην Κρήτη και τη σύσταση
της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου υπό το
ΓΕΕΘΑ.
Γράφει ο
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Η ελληνοτουρκική κρίση του 2020 φανέρωσε την ανάγκη για μεγαλύτερη και
πιο άμεση παρουσία του ελληνικού Στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο. Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στην «Political» ότι
με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων
στην Κρήτη θα μπορεί να δημιουργηθεί
μια δεύτερη «ομάδα κρούσης» που θα
αποτελείται από τις νέες φρεγάτες του
Στόλου, υποβρύχια και πυραυλακάτους.
Η ομάδα αυτή θα σταθμεύει σε μόνιμη
βάση στην Κρήτη και θα αναπτύσσεται ταχύτατα σε περιοχές του Νοτιοανατολικού
Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
Μαζί με τις αεροπορικές δυνάμεις της
Κρήτης θα αποτελεί ένα σημαντικό τείχος
αποτροπής που θα υπερασπίζεται τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα απέναντι
στην τουρκική προκλητικότητα.

Την ίδια ώρα, στη νέα Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων θα υπάγονται πλέον οι «ελίτ» των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Ζ’ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών, οι
Μοίρες Καταδρομέων, οι Μοίρες Αλεξιπτωτιστών, οι Πεζοναύτες, τμήμα της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, το
Τάγμα Εναέριου Εφοδιασμού αλλά και ο
αεροπορικός βραχίονας με τα ιπτάμενα
μέσα της Αεροπορίας Στρατού θα συγκροτήσουν τη νέα ΔΕΠ, με έμφαση στη
διακλαδικότητα αλλά και την αυτοδυναμία των Ειδικών Δυνάμεων σε μέσα και
προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
ΔΕΠ θα διοικείται από αντιστράτηγο, ο
οποίος θα είναι σύμβουλος του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ για θέματα ειδικών επιχειρήσεων
και θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα:
μια μεραρχία Ειδικών Δυνάμεων (καταδρομείς, πεζοναύτες, αλεξιπτωτιστές) και
ένα παρακλάδι που θα περιέχει τη Ζ’
ΜΑΚ, τμήματα της ΔΥΚ, το ΤΕΝΕΦ και
όλες τις Μοίρες Αμφίβιων Καταδρομών.

Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα
Στα «λόγια» φαίνεται να μένει η περίφημη «αποκλιμάκωση» από την πλευρά
της Τουρκίας, αφού στο πεδίο οι γείτονες

αποδεικνύουν ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα
στους σχεδιασμούς και την προκλητική
τους συμπεριφορά. Την ώρα, μάλιστα,
που οι αντιπροσωπείες των δύο υπουργείων Άμυνας ετοιμάζονται για τις τεχνικές συζητήσεις των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, όπως και οι αντίστοιχες επιτροπές των υπουργείων Εξωτερικών για τον επόμενο γύρο των διερευνητικών επαφών, η Άγκυρα με νέα προκλητική Navtex δηλώνει ότι θα κάνει άσκηση
« Έρευνας και Διάσωσης» στην καρδιά
του Αιγαίου, αξιώνοντας δικαιοδοσία σε
περιοχές ελληνικής αρμοδιότητας.
Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας ο
υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης
εξέδωσε ναυτική οδηγία με την οποία
δεσμεύει δύο θαλάσσιες περιοχές για
τις 20, 25 και 26 Μαΐου. Η πρώτη βρίσκεται μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης και η δεύτερη ανάμεσα σε Σκύρο, Χίο, Μυτιλήνη
και Ψαρά.
Στη δεύτερη περίπτωση, μάλιστα, τα
όρια της παράνομης τουρκικής Navtex
ξεπερνούν στα δυτικά τον 25ο μεσημβρινό, το νοητό όριο δηλαδή του προκλητικού χάρτη που είχαν δημοσιεύσει οι
τουρκικές Αρχές, με τον οποίο διεκδι-

κούσαν το μισό Αιγαίο για έρευνα και διάσωση.

Στο Ανατολικό Αιγαίο ο ΥΕΘΑ
Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για να
ανταλλάξει ευχές με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, επισκέπτεται σήμερα ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Πρώτος σταθμός είναι η
Ρόδος, απ’ όπου ο κ. Παναγιωτόπουλος
θα μεταβεί στη Στρογγύλη και στη συνέχεια στη Ρω και το Καστελόριζο, όπου θα
διανυκτερεύσει. Αύριο θα επισκεφτεί
τους Φούρνους και τη Μυτιλήνη, ενώ στις
περιοχές ευθύνης του Δ’ Σώματος Στρατού θα βρεθεί ο υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής.

Σάρκα και οστά παίρνει
η Νέα Δομή των Ενόπλων
Δυνάμεων μετά τη σημερινή
συνεδρίαση του Κυβερνητικού
Συμβουλίου Εξωτερικών
και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ)
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Έξαλλος ο Ερντογάν, ζητά από τον Μπάιντεν να πάρει πίσω την αναγνώριση της Γενοκτονίας
Σε μετωπική οδηγούνται οι σχέσεις Τουρκίας - Ηνωμένων
Πολιτειών, μετά την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η Ουάσιγκτον
έδειξε στην Άγκυρα, με τον πιο ηχηρό τρόπο, ότι η εύνοια του
Λευκού Οίκου που απολάμβανε επί προεδρίας Τραμπ ανήκει
πλέον στο παρελθόν. Το ξεκάθαρο μήνυμα που εκπέμπουν οι
Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι η Τουρκία πρέπει να αλλάξει
άμεσα την πολιτική της και να επιστρέψει στο «άρμα της Δύσης». Οι στενές σχέσεις που διατηρεί ο Ερντογάν με τη Μόσχα
αλλά και το κρίσιμο για την Ουάσιγκτον ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν οδηγήσει σε ριζική διαφοροποίηση
της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία. «Οι Αμερικανοί τιμούν όλους τους Αρμενίους που χάθηκαν στη Γενοκτονία, η οποία άρχισε σαν σήμερα πριν από 106 χρόνια», έγραψε
ο Τζο Μπάιντεν στην ανακοίνωσή του, προκαλώντας θύελλα

αντιδράσεων στην Άγκυρα. Ο Χουλουσί Ακάρ ανέφερε χθες ότι
η δήλωση του Αμερικανού προέδρου «δεν έχει καμία σχέση με
την πραγματικότητα», κάνοντας λόγο για «παραποίηση ενός
ιστορικού θέματος». «Η ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν είναι
ατυχής, δεν έχει καμία νομική ισχύ και ξεπερνά τα όρια. Δεν
την αποδεχόμαστε», τόνισε ο διευθυντής Επικοινωνίας της
τουρκικής Προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, ενώ το δεξί χέρι του
Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία «θα απαντήσει πολιτικά με κάθε
τρόπο». Ο Τούρκος πρόεδρος, πάντως, επέλεξε να κρατήσει
χαμηλούς τόνους, ενώ μετά το τηλεφώνημα της Παρασκευής
οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να τα πουν από κοντά στη Σύνοδο
του ΝΑΤΟ, τον Ιούνιο. αΤην ίδια ώρα, ο Αρμένιος βουλευτής του
τουρκικού HDP, Γκάρο Παϊλάν, κατέθεσε αίτημα για αναγνώριση της Γενοκτονίας από το τουρκικό Κοινοβούλιο. «Η Γενοκτονία των Αρμενίων διαδραματίστηκε σε αυτά τα χώματα. Και η

δικαιοσύνη για τη Γενοκτονία αυτήν μπορεί να απονεμηθεί σε
αυτά τα χώματα, στην Τουρκία», τόνισε ο Παϊλάν.
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη λύπη του για τον «καταστροφικό αντίκτυπο» της αναγνώρισης από
τις ΗΠΑ της Γενοκτονίας των Αρμενίων.
Η παραδοσιακή ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την Ημέρα
Μνήμης στις 24 Απριλίου ανέφερε το Σάββατο για πρώτη φορά
τη λέξη «Γενοκτονία». «Οι Αμερικανοί τιμούν όλους τους Αρμενίους που χάθηκαν στη Γενοκτονία η οποία άρχισε σαν σήμερα
πριν από 106 χρόνια», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο
Μπάιντεν. «Αυτά τα ζητήματα αποφασίζονται από ιστορικούς,
όχι από πολιτικούς», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, συμπληρώνοντας αιχμηρά ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να κοιτάξουν τον εαυτό
τους στον καθρέπτη. Ο Ερντογάν κάλεσε την Ουάσινγκτον να πάρει πίσω την ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντάς τη «λάθος βήμα».

Με… μικρό
καλάθι η Αθήνα
στην Πενταμερή

Μ

ε μικρό καλάθι προσέρχονται Αθήνα και Λευκωσία
στην άτυπη πενταμερή διαδικασία που ξεκινάει σήμερα στη Γενεύη για το Κυπριακό, αφού απέναντί τους έχουν τη δεδομένη και αδιάλλακτη θέση της Άγκυρας για διχοτόμηση
και λύση δύο ξεχωριστών κρατών.
Οι επικεφαλής των δύο κοινοτήτων θα
έχουν το απόγευμα διαδοχικές διμερείς
συναντήσεις με τον γενικό γραμματέα του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον κ.
Γκουτέρες, να υποδέχεται τον Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στις 19.00, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα συναντήσει τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Η πρώτη ημέρα θα ολοκληρωθεί με το επίσημο δείπνο που θα
παραθέσει προς τιμήν όλων των συμμετεχόντων ο γενικός γραμματέας.
Το «κυρίως μενού» της συνάντησης θα
ξεκινήσει αύριο, στις 11 το πρωί, με την
πρώτη συνάντηση της Ολομέλειας, των
δύο ηγετών και των υπουργών Εξωτερικών των τριών εγγυητριών δυνάμεων (Ελλάδας, Τουρκίας, Ηνωμένου Βασιλείου)
και την εναρκτήρια ομιλία του Αντόνιο
Γκουτέρες. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν διμερείς συναντήσεις των πέντε
μερών με τον γ.γ. του ΟΗΕ. Ο κ. Γκουτέρες
θα συναντηθεί με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου αύριο στις 15.00 και με τον Νίκο Δέν-
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δια στις 16.00. Μία ώρα αργότερα, θα δει
τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου
Βασιλείου, Ντόμινικ Ράαμπ, ενώ στις
18.00 και στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί ο
δεύτερος γύρος των διμερών συναντήσεων, με τον Ερσίν Τατάρ και τον Νίκο Αναστασιάδη αντίστοιχα. Έπειτα, στις 20.00,
θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση της
Ολομέλειας και θα ακολουθήσει το δείπνο.
Οι διεργασίες της Πενταμερούς θα ολοκληρωθούν τη Μεγάλη Πέμπτη. Προγραμματίζονται διμερείς συναντήσεις του γ.γ.
του ΟΗΕ με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και στη συνέχεια συνάντηση της Ολομέλειας. Αυτό που
αναμένεται είναι μια νέα δήλωση του κ.
Γκουτέρες για μια επίσημη Διάσκεψη,
ίσως και εντός του έτους, στην οποία θα
συμμετέχει ως ισότιμο μέρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αμέσως μετά την αναχώρησή του από
τη Λευκωσία, ο Νίκος Αναστασιάδης είπε
ότι πρόκειται για μια κρίσιμη συνάντηση,
στην οποία η ελληνοκυπριακή αποστολή
μεταβαίνει «με αποφασιστικότητα και με

Στην Πρόεδρο ο Νίκος Δένδιας
Λίγες ώρες προτού αναχωρήσει για τη Γενεύη, ο υπουργός Εξωτερικών έγινε
δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ο
Νίκος Δένδιας ενημέρωσε την Πρόεδρο για τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις καθώς και την άτυπη πενταμερή σύνοδο για το Κυπριακό. Στην
συνέχεια, ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε την Προεδρική Φρουρά, όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της. Σε δήλωσή του τόνισε: «Αύριο (σ.σ.:
σήμερα) είναι μια δύσκολη μέρα. Πάμε για το καλύτερο».
την πολιτική βούληση προκειμένου να ξεκινήσει ή να επαναρχίσει μια ουσιαστική
διαπραγμάτευση». Ευχήθηκε, μάλιστα,
και η άλλη πλευρά να προσέλθει με ανάλογη βούληση, διότι ένα «ναυάγιο» στη
διαδικασία που ξεκινά σήμερα δεν θα είναι εις βάρος μόνο των Ελληνοκυπρίων,
αλλά και των Τουρκοκυπρίων.
Αθήνα και Λευκωσία, πάντως, βρίσκονται πλήρως ευθυγραμμισμένες στη λύση
της διζωνικής - δικοινοτικής ομοσπονδίας, στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η λύση
αυτή προβλέπει ότι οι αποφάσεις για σημαντικά θέματα, όπως η Οικονομία, η
Εξωτερική Πολιτική και η Άμυνα, θα λαμβάνονται από την ομοσπονδιακή κυβέρ-

νηση, ενώ το κράτος θα έχει μία ιθαγένεια,
μία κυριαρχία και μία διεθνή υπόσταση.
Στα όργανα της κεντρικής εξουσίας θα
συμμετέχουν και οι δύο κοινότητες.
Όμως, η διζωνικότητα εξασφαλίζει ότι η
κάθε κοινότητα θα διοικείται αυτόνομα
και θα ρυθμίζει μόνη της τα ζητήματα στο
εσωτερικό της.
Η λύση αυτή θα επιτρέψει και στο κατεχόμενο, τώρα, τμήμα να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού το 2003, όταν η
Κύπρος εντάχθηκε, το βόρειο τμήμα εξαιρέθηκε με ειδικό πρωτόκολλο για όσο
καιρό η Κυπριακή Δημοκρατία, η μοναδική αναγνωρισμένη Αρχή στο νησί, δεν
μπορεί να ασκεί εξουσία στο κατεχόμενο
τμήμα της Κύπρου.

P
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Ανεβάζουν ταχύτητα οι εμβολιασμοί
Στάση αναμονής για τις εγκύους

Μ

ε γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εμβολιασμοί του
γενικού πληθυσμού στη χώρα μας, καθώς τη Μεγάλη
Εβδομάδα θα ανοίξουν οι πλατφόρμες
για τρεις ηλικιακές ομάδες. Παράλληλα,
στάση αναμονής κρατούν οι ειδικοί σε
ό,τι αφορά τα εμβόλια της AstraZeneca
και της Johnson & Johnson για τις γυναίκες που σκοπεύουν να τεκνοποιήσουν
άμεσα ή κυοφορούν.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον
γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, από
σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για τις ηλικίες 30-39 ετών, ενώ το
άνοιγμα της πλατφόρμας για τα άτομα
των ηλικιακών ομάδων 40-44 θα γίνει τη
Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου. Το Μεγάλο
Σάββατο 1η Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για τις ηλικίες 45-49.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι 40-44 θα εμβολιαστούν με το AstraZeneca (όπως και
οι ηλικίες 30-39), ενώ για τους 45-49 θα
χρησιμοποιηθούν όλα τα εμβόλια. Υπενθυμίζεται πως το περασμένο Σάββατο
άνοιξε η πλατφόρμα για την ομάδα 50-55
και μέχρι χθες τα ραντεβού είχαν φτάσει
στις 270.000.
Στα εμβόλια της Johnson & Johnson
και της AstraZeneca αναφέρθηκε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, κατά τη χθεσινή ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας.
Ανακοίνωσε ότι, αν κάποιος επιθυμεί να

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών αναφέρθηκε στη χορήγηση εμβολίων σε γυναίκες που σκοπεύουν να τεκνοποιήσουν άμεσα ή κυοφορούν.
Όπως σημείωσε, τα δεδομένα που
υπάρχουν δείχνουν ότι τα εμβόλια είναι
ασφαλή. Εντούτοις, τα στοιχεία προέρχονται κυρίως από τις ΗΠΑ, όπου χορηγούνται εμβόλια mRNA (Pfizer και Moderna).
Τα εμβόλια ιικού φορέα (όπως της
AstraZeneca και της Johnson & Johnson) είναι κατά 99,9% ασφαλή. Μειονεκτούν στο ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να στηρίζουν την απόλυτα
ασφαλή χρήση κατά την κύηση. Αν και
είναι περίπου σίγουρο ότι θα είναι
ασφαλή, εντούτοις προκρίνεται στάση
αναμονής για λίγο, μέχρι να έχουμε
στοιχεία και γι’ αυτά τα εμβόλια.
Έτσι, η σύσταση είναι προς το παρόν
οι γυναίκες που είναι έγκυες ή σκοπεύουν να τεκνοποιήσουν να κάνουν
εμβόλιο Moderna ή Pfizer.

εμβολιαστεί με τη δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca νωρίτερα από
τις 12 εβδομάδες και μετά τις οκτώ από
την πρώτη δόση και συντρέχουν λόγοι,
μπορεί να το κάνει. Η κυρία Θεοδωρίδου
αναφέρθηκε στην ανάλυση των δεδομένων για τα θρομβωτικά επεισόδια που πι-

θανόν να σχετίζονταν με το μονοδοσικό
εμβόλιο Johnson & Johnson. Τόνισε ότι
τα οφέλη υπερτερούν των σπάνιων ανεπιθύμητων ενεργειών, σημειώνοντας παράλληλα ότι οφείλουμε να είμαστε ενημερωμένοι για τις σπάνιες αυτές περιπτώσεις.

Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα
θα ανοίξουν οι πλατφόρμες
των ραντεβού για τις ηλικιακές
ομάδες 30-39, 40-44 και 45-49

Συνεχίζεται η πίεση στα νοσοκομεία της Αττικής
Μπορεί ο αριθμός των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες να εμφανίζει μια μικρή σταθεροποίηση,
ωστόσο τα νοσοκομεία της χώρας και ιδιαίτερα της «πολύπαθης» Αττικής- εξακολουθούν να πιέζονται
ασφυκτικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι
ο ρυθμός εισαγωγών στα νοσοκομεία δεν παρουσιάζει ακόμη μείωση, κάτι που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αναμένεται να συμβεί ύστερα από δύο με τρεις εβδομάδες, εάν
και εφόσον συνεχιστεί η υποχώρηση των ημερήσιων κρουσμάτων. Το
Σαββατοκύριακο στα νοσοκομεία
της χώρας πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.000 εισαγωγές -

οι μισές στο Λεκανοπέδιο, που εξακολουθεί να δέχεται τη μεγαλύτερη
πίεση. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου
που καταγράφηκαν τις τελευταίες
24 ώρες είναι 1.317, εκ των οποίων
επτά εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας.
Υπενθυμίζεται πως ο αριθμός των
νέων κρουσμάτων είναι πάντοτε μικρότερος τις Δευτέρες, καθώς το
Σαββατοκύριακο μειώνεται κατά
πολύ ο αριθμός των τεστ που διενεργούνται. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 80, ενώ από
την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 10.087. Ο αριθ-

μός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 811, ενώ οι
εισαγωγές νέων Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 451.
Σταθερά πρώτη σε κρούσματα
κορονοϊού παραμένει η Αττική, ενώ
το μεγαλύτερο πρόβλημα εξακολουθεί να καταγράφεται στο Κέντρο
της Αθήνας. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ,
το τελευταίο 24ωρο στο Λεκανοπέδιο βρέθηκαν 609 από τα συνολικά
1.317 κρούσματα που εντοπίστηκαν
στη χώρα. Οι περισσότερες νέες μολύνσεις στην Αττική καταγράφηκαν
στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών (158),
ενώ ακολουθούν ο Πειραιάς (100)
και ο Νότιος Τομέας Αθηνών (88).
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Δήλωση-σοκ του Τζόνσον: Καλύτερα στοιβαγμένα πτώματα, παρά lockdown
Σάλο έχει προκαλέσει στη Βρετανία μια δήλωση που αποδίδεται στον Μπόρις Τζόνσον από την εφημερίδα «Daily Mail».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βρετανός πρωθυπουργός φέρεται να είπε πως θα προτιμούσε να αφεθούν «τα πτώματα να
στοιβάζονται κατά χιλιάδες», παρά να κηρύξει τρίτο lockdown
στη χώρα, όπως τον συμβούλευσαν με αλλεπάλληλες εισηγήσεις τους οι ειδικοί.
Η αποκάλυψη ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών, με αποτέλεσμα η βρετανική κυβέρνηση διά του υπουργού Άμυνας
Μπεν Γουάλας να διαψεύσει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό
της εφημερίδας. «Ο πρωθυπουργός παραμένει συνεχώς προ-

σηλωμένος στην αντιμετώπιση της ασθένειας Covid19», δήλωσε ο υπουργός.
Το επίμαχο δημοσίευμα αναφέρει ότι τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ήδη είχε κηρυχθεί δεύτερο
lockdown και η χώρα βρισκόταν στο χειρότερο
σημείο ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας,
σε μια κλειστή σύσκεψη στην Ντάουνινγκ Στριτ ο Μπόρις Τζόνσον, απαντώντας σε πιέσεις συνεργατών του για κήρυξη ενός ακόμα lockdown, ανέφερε οργισμένος: «Όχι άλλα
γαμ…μένα lockdowns. Αφήστε τα πτώματα να στοιβάζονται
κατά χιλιάδες». Ωστόσο η εφημερίδα επανήλθε, γράφοντας ότι

τα πρόσωπα που παρευρίσκονταν στη σύσκεψη επιμένουν στους ισχυρισμούς τους.
Η κριτική στο πρόσωπο του Τζόνσον, πάντως,
έχει γενικευθεί ως προς την αλλοπρόσαλλη διαχείριση της πανδημίας, ενώ οι κατηγορίες αναφέρουν πως εκμεταλλεύθηκε την κρισιμότητα των περιστάσεων για να ανανεώσει τη διακόσμηση του πρωθυπουργικού γραφείου σύμφωνα με τα γούστα της μνηστής του,
Κάρι Σίμοντς. Κεντρικό πρόσωπο στις μομφές κατά του Τζόνσον είναι ο άλλοτε στενότερος συνεργάτης του, Ντομινίκ Κάμινγκς.

«Βόμβα» από τον
Σχοινά: Εμβόλια
μόνο με Pfizer από
το φθινόπωρο
Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης

«Ψ

ηφίζει» Pfizer και… με
τη βούλα η Ευρωπαϊκή
Ένωση, καθώς, όπως
έκανε γνωστό χθες ο
αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης
Σχοινάς, από το φθινόπωρο οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού στην Ευρώπη θα
γίνονται μόνο με τα εμβόλια των PfizerBioNTech. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι προσέφυγε στη Δικαιοσύνη εναντίον της AstraZeneca, επειδή η φαρμακοβιομηχανία δεν
σεβάστηκε το συμβόλαιό της για την προμήθεια εμβολίων και δεν είχε ένα αξιόπιστο σχέδιο για να εξασφαλίσει την έγκαιρη παράδοσή τους.
Πιο συγκεκριμένα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ,
αποκάλυψε τις αλλαγές στον σχεδιασμό
του εμβολιαστικού προγράμματος από
πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη φάση του εμβολιαστικού προγράμματος από το φθινόπωρο θα αφορά μόνο σε
εμβόλια τεχνολογίας mRNA, που καλύπτουν και τις μεταλλάξεις του κορονοϊού,
τα οποία θα παράγονται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. «Άρα, de facto οδεύουμε σε δια-

πραγμάτευση μόνο με την κοινοπραξία
Pfizer-BioNTech», τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.
Τα εμβόλια αυτά, συνέχισε, θα είναι
έτοιμα πριν από το τέλος του έτους. Μάλιστα, έκανε λόγο για 900 εκατ. δόσεις το
2022 και 900 εκατ. δόσεις το 2023. Ερωτηθείς σχετικά, διευκρίνισε ότι όσοι εμβολιαστήκαν νωρίς θα χρειαστεί να κάνουν μία επιπλέον δόση, η οποία θα γίνει
με εμβόλιο mRNA, ενώ η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα εξαντλήσει όλες τις δόσεις των
εμβολίων που έχει αγοράσει.
Σε ό,τι αφορά την κόντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την AstraZeneca, εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε χθες ότι «η
Επιτροπή άρχισε την περασμένη Παρασκευή νομικές ενέργειες εναντίον της
AstraZeneca», επισημαίνοντας πως η κίνηση αυτή υποστηρίζεται και από τις 27
χώρες-μέλη. Βάσει του συμβολαίου, η
εταιρεία έχει δεσμευθεί να καταβάλει
«τις καλύτερες εύλογες προσπάθειές
της» για να παραδώσει 180 εκατ. δόσεις
εμβολίου στην Ε.Ε. το δεύτερο φετινό τρίμηνο, από ένα σύνολο 300 εκατ. δόσεων
για την περίοδο από τον Δεκέμβριο έως
τον Ιούνιο. Όμως, η εταιρεία ανέφερε σε
δήλωσή της στις 12 Μαρτίου πως έχει

στόχο να παραδώσει μόνο το ένα τρίτο
αυτής της ποσότητας. Μία εβδομάδα αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε
νομική επιστολή στην εταιρεία, ως πρώτο
βήμα μιας επίσημης διαδικασίας για την
επίλυση διενέξεων.
«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα
υπάρξει ταχεία παράδοση επαρκούς
αριθμού δόσεων που δικαιούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες και για τις οποίες δόθηκε
υπόσχεση στη βάση του συμβολαίου»,
δήλωσε. Η AstraZeneca ανακοίνωσε πως
οι νομικές ενέργειες που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της είναι χωρίς

βάση και δεσμεύθηκε να υπερασπισθεί
σθεναρά τον εαυτό της στο δικαστήριο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακοίνωσε ότι προσέφυγε
στη Δικαιοσύνη εναντίον
της AstraZeneca, επειδή
η φαρμακοβιομηχανία δεν
σεβάστηκε το συμβόλαιό της…
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Πασχαλινές «καμπάνες» και... αναστροφές

Μ

ε 923 αναστροφές και 21
βεβαιώσεις παραβάσεων
ολοκληρώθηκε το πρώτο
τριήμερο εφαρμογής των
νέων -ακόμη αυστηρών- μέτρων για τη
διαπεριφερειακή μετακίνηση από τους
δύο σταθμούς διοδίων της Αττικής (Ελευσίνα και Αφίδναι).
Κυβέρνηση, αστυνομικοί και ΜΜΕ είχαν προειδοποιήσει ότι οι έλεγχοι θα είναι
καθολικοί -κυριολεκτικά οι αστυνομικοί
εξετάζουν το χαρτί κάθε επιβάτη Ι.Χ. αυτοκινήτου, λεωφορείου, φορτηγού και
αναβάτη μηχανής- καθ’ όλη τη διάρκεια
του 24ώρου. Μπορεί, σύμφωνα και με
σχετική ενημέρωση από αρμόδιους αξιωματικούς της Τροχαίας, η κίνηση να έχει
μειωθεί σε ένα ποσοστό της τάξεως του
10% μετά τις ανακοινώσεις του Νίκου Χαρδαλιά, αλλά τα ευτράπελα δεν λείπουν!
Ακόμη και το πρωί της Δευτέρας μία γυναίκα επιχείρησε να περάσει από το μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στα διόδια Ελευσίνας με το
πρόσχημα του... ραντεβού σε κτηνίατρο
για το σκυλάκι της - τι κι αν όλο το Σαββατοκύριακο στα ΜΜΕ κυριαρχούσε η είδηση μίας άλλης κυρίας που είχε κλείσει
ραντεβού σε κτηνίατρο στην Τρίπολη και
γύρισε πίσω στο «κλεινόν άστυ»;
Την ίδια ώρα, πολλοί είναι αυτοί που επιχειρούν να περάσουν τα μπλόκα για «παροχή βοήθειας». Ωστόσο, η νέα κοινή
υπουργική απόφαση έχει αυστηροποιήσει
-σχεδόν απαγορεύσει- τη συγκεκριμένη
δυνατότητα μέχρι τις 10 Μαΐου. Δυστυχώς,
«μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά»,

Καλά κρατούν…
τα κορονοπάρτι

Ποτά, μουσικές και… κανένα μέτρο προστασίας ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του «κορονοπάρτι» που έλαβε χώρα την Κυριακή το βράδυ στο κέντρο του Βόλου. Σύμφωνα με τα τοπικά
ΜΜΕ, περισσότερα από 150 άτομα διασκέδασαν
υπό τους ήχους μουσικής που προερχόταν από
τα μεγάφωνα ενός… αυτοκινήτου, στον πεζόδρομο της Τάκη Οικονομάκη. Φαίνεται, πάντως,
πως τα πάρτι αυτά είναι σχεδόν… καθημερινό
φαινόμενο στον Βόλο, αφού οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν ιδιαίτερα ενοχλημένοι και
μάλιστα έχουν φτάσει στο σημείο να ρίχνουν
ακόμη και… κουβάδες νερού για να «διαλύσουν» το πλήθος. Οι επιστήμονες κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου για τον συνωστισμό, ειδικά σε μία περιοχή όπως ο Βόλος, που βρίσκεται
ακόμα στο βαθύ κόκκινο, μία εβδομάδα πριν
από το άνοιγμα της εστίασης.
καθώς υπάρχουν περιπτώσεις αντικειμενικής ανάγκης, με πολίτες που αναγκάζονται να προβούν σε αναστροφή. Αύξηση, πάντως, παρατηρείται στις... συμβολαιογραφικές πράξεις, καθώς αρκετοί παρουσιάζουν έντυπα και ραντεβού εντός
της Μεγάλης Εβδομάδας για να μεταβούν
στην ιδιαίτερη πατρίδα τους! Και αυτοί οι
οδηγοί γυρίζουν πίσω, με τον διοικητή της
Τροχαίας Αττικής, ταξίαρχο Σπύρο Λάσκο,
να ξεκαθαρίζει: «Επιβάλλεται να αντιληφθούν οι πολίτες ότι όσοι δεν διαθέτουν τα
απαραίτητα έγγραφα, στα οποία γίνεται

εξονυχιστικός έλεγχος, δεν πρόκειται να
περάσουν από τα διόδια».Τέλος, χρήζει
αναφοράς το ότι, μαζί με την Τροχαία, στα
διόδια υπάρχουν και υπάλληλοι του
υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να
διασταυρώνουν τα έγγραφα των οδηγών
με την ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που κάποιος επιδείξει πλαστή βεβαίωση μετακίνησης για εργασία και εντοπιστεί, τότε θα του
επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ
για άσκοπη μετακίνηση, συν 500 ευρώ για
πλαστογραφία, ενώ θα κινηθεί και ποινική
διαδικασία σε βάρος του!

Μπορεί οι Αρχές
να έχουν διαμηνύσει σε κάθε
τόνο ότι τα διόδια
και οι παράδρομοι
είναι «σφραγισμένα»,
ωστόσο δεν λείπουν
τα καθημερινά ευτράπελα!

Rapid tests σε ιερείς: Ουρές έξω από τις Μητροπόλεις Αθηνών και Πειραιά
Στη Μητρόπολη Αθηνών διενεργήθηκαν rapid tests σε ιερείς αλλά και
στο προσωπικό των ναών, από τα κλιμάκια της Περιφέρειας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου
να λειτουργήσουν οι εκκλησίες το Πάσχα.
Το πλαίσιο της σχετικής δράσης
προβλέπει την πραγματοποίηση ελέγχων σε ιερείς και στο προσωπικό των
Ιερών Ναών της Αρχιεπισκοπής Αθηνών από τα κλιμάκια της Περιφέρειας
και του ΙΣΑ, ύστερα από σχετική πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Γιώργου
Πατούλη και σε συνεννόηση με τον
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
Οι έλεγχοι θα γίνονται καθημερινά

τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας
σε ναούς της Αττικής, όπου, κατόπιν
και σχετικής εγκυκλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, εκτός από το προσωπικό
των συγκεκριμένων ναών θα συμμετέχει το προσωπικό και των όμορων
ενοριών.
Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες ιερείς
και προσωπικό ενοριών υποβλήθηκαν
σε εξετάσεις για κορονοϊό και στον
Δήμο Πειραιά. Πρόκειται για συνολικά
150 ιερείς και 200 άτομα προσωπικό
(ιεροψάλτες και βοηθητικό προσωπικό των ιερών ναών), οι οποίοι προσήλθαν στον Πνευματικό Κέντρο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος
και υποβλήθηκαν σε έλεγχο ταχείας

ανίχνευσης κορονοϊού. Πρόκειται για
μια πρωτοβουλία προληπτικού χαρακτήρα του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Πειραιώς.
Ανάμεσα στους εξετασθέντες ήταν
και ο σεβασμιότατος μητροπολίτης
Πειραιώς Σεραφείμ, ο οποίος λίγο
αργότερα τόνισε σε δήλωσή του πως,
«με τη συνεργασία του Δήμου Πειραιώς γίνεται αυτή η προσπάθεια για την
αποτροπή της μεταδόσεως της πανδημίας. Η Εκκλησία πάντοτε ως φιλόστοργος μητέρα έρχεται αρωγός σε
κάθε προσπάθεια της Πολιτείας να
αντιμετωπίσει μια τέτοια τραγική κατάσταση για τη ζωή των συνανθρώπων μας».

P
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Ω

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε τροχιά υλοποίησης ο οδικός άξονας
Θεσσαλονίκης - Έδεσσας
Την κατασκευή των οδικών αξόνων Θεσσαλονίκης - Έδεσσας και Δράμας - Αμφίπολης
ανακοίνωσαν σε ειδική εκδήλωση στο Κτίριο Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας. Οι δύο οδικοί άξονες, που αποτελούν πολυετές πάγιο αίτημα των πολιτών
της Βόρειας Ελλάδας, αποκτούν χρηματοδότηση και με μελετητική ωριμότητα θα αρχίσουν να κατασκευάζονται με στόχο, όταν ολοκληρωθούν, να μετατρέψουν τη Βόρεια Ελλάδα σε διεθνή μεταφορικό και αναπτυξιακό κόμβο. Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «το
οδικό δίκτυο Θεσσαλονίκης - Έδεσσας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Και αυτή είναι μια
μεγάλη μέρα για τον τόπο μας, καθώς ένα έργο που αποτελούσε αίτημα δεκαετιών όχι μόνο για την Κεντρική Μακεδονία αλλά για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα θα ξεκινήσει να
υλοποιείται χωρίς άλλες αναβολές και καθυστερήσεις».

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Ολοκληρώνεται η ανάπλαση
του Νυδρίου στη Λευκάδα

«FilmOffice» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δημιουργείται στη Λευκάδα έπειτα από σχετικό μνημόνιο συνεργασίας
που υπέγραψε η περιφερειάρχης με τον οικείο δήμο. Επιπλέον, η περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου,
στο πλαίσιο της επίσκεψής της στη Λευκάδα, επιθεώρησε το
έργο «Ανάπλαση-Πεζοδρόμηση Κεντρικού Δρόμου Περιγιαλίου - Νυδρίου» με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ. Το
συγκεκριμένο έργο, σε συνδυασμό με τη «Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών» στο Νυδρί προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ, θα
αναβαθμίσει την εικόνα της περιοχής, προσδίδοντας πρόσθετη αξία σε έναν τουριστικό προορισμό, όπως αναμφίβολα
είναι το Νυδρί.

ΑΘΗΝΑ

Προς μονιμοποίηση 400 εργαζόμενοι
«Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία μονιμοποίησης των
διορισθέντων της προκήρυξης 3Κ/2018» ήταν το δεύτερο
θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου της πρωτεύουσας. Με απλά λόγια, ο
γενικός γραμματέας του δήμου Α. Τσιατσιάμης εισηγήθηκε
τη μονιμοποίηση έπειτα από σχετική αξιολόγηση των διορισμένων με την 3Κ/2018. Το θέμα αφορά 400 εργαζομένους Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και Υ.Ε. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης).

!

Aνάδειξη κρητικού λεξιλογίου
και παράδοσης σε 4.000 βιβλία
ΠΥΡΓΟΣ

Συμφέροντα
«Αθηνών - Πατρών»
καταγγέλλει
ο δήμαρχος

«Αν αγαπάτε την Ηλεία, τώρα να το
αποδείξετε εμπράκτως», δήλωσε κατηγορηματικά ο δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος στη διαβούλευση τη ΠΔΕ της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Ο κ. Αντωνακόπουλος
κατήγγειλε «οργανωμένα κέντρα της
πρωτεύουσας που δεν επιτρέπουν την
ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα, επικαλούμενα διαχρονικές ανούσιες δικαιολογίες», όπως τόνισε χαρακτηριστικά. «Τον
δυτικό άξονα Τεργέστη - Καλαμάτα δεν
τον θέλουν κάποια συμφέροντα της Αττικής, μέσα στα οποία βολεύονται κάποιες
συνιστώσες της Πάτρας. Πρόκειται περί
καταστροφικής πλάνης. Αν δεν γίνει ο
δρόμος Πάτρα - Πύργος - Καλαμάτα, δεν
χρειάζεται να μιλάμε για κάτι άλλο στην
περιοχή», κατέληξε ο δήμαρχος Πύργου.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για το Βιβλίο, η Περιφέρεια Κρήτης προσφέρει σε όλα τα σχολεία του νησιού πάνω
από 4.000 βιβλία εκπαιδευτικού, ιστορικού και λαογραφικού
περιεχομένου, μεταξύ των οποίων και το «Κρητικό λεξιλόγιο»,
ένα εμβληματικό πόνημα για τη Μεγαλόνησο.
Ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι το
«Κρητικό Λεξιλόγιο» του Ιωάννη Κονδυλάκη «ενισχύει τις
γνώσεις και την κριτική σκέψη των νέων και συντελεί στην
προετοιμασία σκεπτόμενων και αντικειμενικά ενημερωμένων
πολιτών».
Η Περιφέρεια Κρήτης δίνει την ευκαιρία στους μαθητές και
τις μαθήτριες μέσα από τις σελίδες των βιβλίων να γνωρίσουν
την ιστορία, την παράδοση του τόπου και των ανθρώπων του
και να αγαπήσουν ξανά το βιβλίο.

ΟΤΑ

Έξι δήμοι στο «Φιλόδημος ΙΙ»
για στέγαστρα στάσεων
Έργα έξι δήμων σχετικά με «προμήθεια εξοπλισμού,
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για
τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων και για
την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων
της χώρας» εντάσσονται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος
II» και χρηματοδοτούνται ανάλογα. Οι ευεργετούμενοι
δήμοι είναι οι εξής: Σουλίου, Μεγαρέων, Μετεώρων,
Ελασσόνας, Στυλίδας και Μινώα Πεδιάδας.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς
τα νότια της Αθήνας η δημοτική
Αρχή «πανηγυρίζει» που καθυστερούν χαρακτηριστικά να
ολοκληρωθούν ή να ξεκινήσουν μεγάλα έργα της πόλης;
Ως απάντηση στη μεγάλη γκρίνια που έχει ξεκινήσει έβγαλε
ανακοίνωση με την οποία δικαιολογεί και σχεδόν «ευχαριστεί» όλους τους παράγοντες
(περιφέρεια, εργολάβους, ΔΕΚΟ) που έχουν συντελέσει στη
μη υλοποίηση των έργων… Και
έμεινε η αντιπολίτευση να ψάχνει για ευθύνες της δημοτικής
Αρχής!

Προχωρά η ανάπλαση
στη Γλυφάδα

Η ανάπλαση της παραλίας στη Γλυφάδα ξεκίνησε και το πρώτο κομμάτι,
από τον ΑΝΟΓ μέχρι τα Αστέρια, προβλέπεται ότι θα είναι έτοιμο μέσα στο
καλοκαίρι. Το σχέδιο της ανάπλασης
περιλαμβάνει πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, χώρους άθλησης, χώρους
για τα παιδιά, χώρους αναψυχής και
πολύ πράσινο. Η σύνδεση του παραλιακού μετώπου με το εμπορικό κέντρο της πόλης θα γίνει με μια γέφυρα
Εσπλανάδα και από κάτω θα δημιουργηθεί υπόγειο πάρκινγκ τριών δαπέδων. Κατά τον δήμαρχο Γιώργο Παπανικολάου, «με την ολοκλήρωση του
έργου η Γλυφάδα θα μπορεί να κοιτά
στα μάτια άλλα ευρωπαϊκά θέρετρα
που είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις
των ταξιδιωτών, όπως το Σεν Τροπέ και
το Πορτοφίνο της γαλλοϊταλικής Ριβιέρας, χωρίς να έχει τίποτα να ζηλέψει και τίποτα να φοβηθεί».

«Ανάγκη στήριξης του
τουρισμού της Αθήνας»

Τ

ην ανάγκη για στήριξη του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας με έργα
υποδομών, επενδύσεις, στήριξη της
καθημερινότητας αλλά και την απαραίτητη
διαφημιστική καμπάνια επισήμανε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης
με τη συμμετοχή του στη συνέντευξη Τύπου,
στο πλαίσιο του 7ου Travel Trade Athens.
Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του
Travel Trade ο προορισμός της Αθήνας βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς τουριστικής προβολής, καθώς 81 ελληνικές επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου ήρθαν σε
επαφή με 66 εκπροσώπους της διεθνούς
αγοράς, πραγματοποιώντας συνολικά περισσότερες από 1.200 online συναντήσεις,
με στόχο τη σύναψη συμφωνιών για μελλοντικές συνεργασίες, σε μια κρίσιμη περίοδο για την «επόμενη μέρα» της τουριστικής βιομηχανίας.
Ο κ. Μπακογιάννης από την πλευρά του

τόνισε μεταξύ άλλων τη σημασία της διοργάνωσης για την πόλη της Αθήνας στην προσπάθεια επανάκαμψης του τουριστικού
κλάδου, ειδικά σε μια περίοδο που οι επαγγελματίες του τουρισμού αντιμετωπίζουν τις
σκληρές επιπτώσεις της πανδημίας. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στα σημαντικά έργα
υποδομής που αυτή την περίοδο εξελίσσονται στην πόλη, αποδεικνύοντας ότι η δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει τον προορισμό στην
ολότητά του. «Για τον Δήμο Αθηναίων η καθημερινότητα της πόλης συνδέεται άρρηκτα
με τον τουρισμό. Κανένα επικοινωνιακό τέχνασμα ή καμία καμπάνια δεν μπορεί να δημιουργήσει νέο ή και σταθερό τουρισμό, αν
οι υποδομές, η ζωή και η καθημερινότητα
δεν ικανοποιούν τον ίδιο τον κάτοικο της
Αθήνας. Άρα, δεν επενδύουμε στον τουρισμό για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την
πόλη, αλλά το αντίστροφο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων.

Η Περιφέρεια Αττικής και τα τεστ στους ιερείς
Στο πνεύμα των ημερών η Περιφέρεια Αττικής προχωρά στη
διενέργεια rapid tests στους ιερείς και το προσωπικό των Ιερών Ναών της Αρχιεπισκοπής Αθηνών κατά τη διάρκεια της
Μεγάλης Εβδομάδας που ισχύουν τα ειδικά μέτρα για τις εκκλησίες. Για τη συγκεκριμένη απόφαση είχε ενημερώσει ο
περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο στη συνάντηση που είχαν
την προηγούμενη εβδομάδα. Επισημαίνεται ότι στους ελέγχους που θα διενεργηθούν στους ναούς, εκτός από το προσωπικό των συγκεκριμένων ναών,
θα συμμετέχει το προσωπικό και των όμορων ενοριών. Στόχος της προσπάθειας, κατά τον κ.
Πατούλη, είναι «να συνδράμουμε έμπρακτα στο άνοιγμα των εκκλησιών με ασφάλεια. Δυναμώνουμε την πρόληψη, προστατεύουμε τους πολίτες και αυτές τις Άγιες Μέρες του Πάσχα».

Διαβούλευση
με τους πολίτες
Τον σφυγμό των κατοίκων της πόλης
του Αμαρουσίου θέλει να πιάσει ο
δήμαρχος Θεόδωρος Αμπατζόγλου,
για αυτό και ξεκίνησε επιτόπου επισκέψεις στις
γειτονιές προκειμένου να μάθει και να συζητήσει τα προβλήματα που
τους απασχολούν. Παρά τις
δύσκολες συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία
για διά ζώσης επαφές, η συμμετοχή
των πολιτών είναι σημαντική και,
σύμφωνα με μια πρώτη καταγραφή,
τα κυριότερα θέματα που θέτουν
αφορούν στην οδική ασφάλεια των
πολιτών και στη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, στις διανοίξεις
οδών, στη συντήρηση πρασίνου, στις
διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων και στην καθαριότητα.

Όλοι διαγνωστικό
έλεγχο στο Δημόσιο
Από χθες επεκτάθηκε στο σύνολο
των εργαζομένων των δημόσιων
υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η υποχρέωση διενέργειας
διαγνωστικού ελέγχου (αυτοδιαγνωστικό, rapid ή μοριακό) σε
εβδομαδιαία βάση. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, το μέτρο αφορά στους
υπαλλήλους που παρέχουν εργασία
με φυσική παρουσία εντός ή εκτός
των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας
τους. Το υπουργείο υπενθυμίζει
ακόμη ότι ο αυτοδιαγνωστικός
έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μια φορά την εβδομάδα
και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας
της εβδομάδας που ο απασχολούμενος παρέχει την εργασία του με
φυσική παρουσία. Ακόμη, ανακοινώθηκε ότι από τις 10 Μαΐου θα αυξάνεται σταδιακά το προσωπικό που
θα παρέχει εργασία με φυσική παρουσία στο Δημόσιο και, αντιστοίχως, θα περιορίζεται το ποσοστό
των εργαζομένων με τηλεργασία.
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Περιέλουσε
με πετρέλαιο
τέσσερα κορίτσια

Νέα στοιχεία-σοκ
για το γηροκομείο
στα χέρια των Αρχών
Ρεπορτάζ: Μαρία Δήμα

Ανάστατη είναι η γειτονία πέριξ
της πλατείας Τσιρακοπούλου στον
Βύρωνα από το απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνίστρια μια
37χρονη γυναίκα, η οποία περιέλουσε με πετρέλαιο τέσσερα ανήλικα κορίτσια. Τι έκαναν τα παιδιά; Έπαιζαν κάτω από το σπίτι της
(λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ της
Κυριακής) και φαίνεται πως...
ενόχλησαν με τις φωνές τους την
37χρονη.
Κάπως έτσι αποφάσισε να τα «τιμωρήσει», αδειάζοντας ένα δοχείο με πετρέλαιο πάνω τους
(σ.σ.: από το μπαλκόνι του σπιτιού
της). Στη συνέχεια επιχείρησε να
κρυφτεί. Στο σημείο έφτασε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και εντόπισε
την 37χρονη, η οποία, σύμφωνα
με πληροφορίες, υποστήριξε ότι
ήταν ατύχημα και πως το δοχείο το
έσπρωξε… η γάτα της και όχι η
ίδια. Οι ισχυρισμοί δεν έπεισαν
τους αστυνομικούς, καθώς, όπως
αναφέρουν οι ίδιες πηγές, δεν είχε κατοικίδιο, με αποτέλεσμα να
συλληφθεί και να της ασκηθεί
δίωξη για σωματικές βλάβες. Δύο
από τα κοριτσάκια, ηλικίας 13 και
14 ετών, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Παίδων»,
καθώς εμφάνισαν κνησμό και
κοκκινίλες στο πρόσωπο, από την
επαφή με το πετρέλαιο.

Τ

ελειωμό δεν έχουν οι καταγγελίες
που βλέπουν καθημερινά το φως της
δημοσιότητας για τους μυστηριώδεις θανάτους 68 ηλικιωμένων μέσα
σε έναν χρόνο, οι οποίοι φιλοξενούνταν στον
οίκο ευγηρίας στα Χανιά. Οι καταγγελίες περνούν από το εισαγγελικό μικροσκόπιο, στο
πλαίσιο των ερευνών των εισαγγελικών Αρχών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Την ίδια ώρα, ο πληρεξούσιος δικηγόρος
του ιδρύματος προσέφυγε στον Άρειο Πάγο
με αναφορά-υπόμνημα, προκειμένου να τηρηθούν, όπως υποστηρίζει, το τεκμήριο της
αθωότητας και η μυστικότητα της ανάκρισης.
«Δεν μπορεί πέντε άνθρωποι να σπιλώνουν
τη φήμη του γηροκομείου», δήλωσε ο δικηγόρος του Νίκος Ρουσσόπουλος, ο οποίος,
όπως είπε, προτείνει περίπου 50 μάρτυρες να
καταθέσουν για τις συνθήκες στη δομή, ενώ
ζητεί να γίνει και άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, αρνούμενος τις καταγγελίες που
έχουν διαρρεύσει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Αναφερόμενος ο δικηγόρος στους προτεινόμενους μάρτυρες, είπε ότι «οι περισσότεροι
είναι συγγενείς ηλικιωμένων που έχουν αποβιώσει, όπως έχω υποβάλει και το αίτημα
στον αξιότιμο κύριο εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου που προΐσταται όλης της έρευνας, ούτως ώστε να καλέσει από τους περίπου 1.100
που είχαν φιλοξενηθεί και φιλοξενούνται και
σήμερα στη μονάδα όποιον από αυτούς θέλει.
Κανένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορεί πέντε
άνθρωποι να σπιλώνουν τη φήμη όταν στο ίδιο
συμβάν ήταν παρόντες άλλοι 1.095 και να μένουν στη σιωπή. Τώρα μιλούσα με Κρήτη. Από
τις 6 Μαΐου και μετά θα αρχίσει η κλήση δικών
μας μαρτύρων στις προανακριτικές Αρχές στα
Χανιά».

Ανάμεσα στις νέες μαρτυρίες που δημοσιοποιούνται καθημερινά είναι και η περίπτωση
ευκατάστατης οικονομικά ηλικιωμένης, τροφίμου στο Γηροκομείο Χανίων, η οποία φιλοξενείτο από το 2013 έως το 2017, οπότε απεβίωσε, και που, σύμφωνα με καταγγελία συγγενών της, η δομή φέρεται να της υφάρπαξε
περιουσιακό της στοιχείο και συγκεκριμένα
μία οικία, η οποία στη συνέχεια πουλήθηκε.

Μεταβιβάσεις περιουσιών
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές ερευνούν, εκτός από τις μεταβιβάσεις, αν βρίσκονται διαθήκες που ενδεχομένως οι ηλικιωμένοι άλλαξαν τελευταία στιγμή, τυχόν δωρεές
από τροφίμους αλλά και λογαριασμούς ιδρυμάτων. Σοκαριστική είναι και η μαρτυρία
πρώην εργαζομένης για τις άθλιες συνθήκες
διαβίωσης, η οποία, περιγράφοντας χθες σε
τηλεοπτικό σταθμό την κατάσταση στην οποία
ζούσαν οι ηλικιωμένοι, υποστήριξε ότι έδεναν
τους τροφίμους «όλη νύχτα στα χέρια και τα
πόδια», καταγγέλλοντας παράλληλα ότι τους
χορηγούσαν και κατασταλτικά χάπια, ενώ δέχονταν και λεκτική βία, αφού, όπως υποστηρίζει, τους έβριζαν με εκφράσεις όπως «χούφταλα και σάψαλα».

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
του ιδρύματος προσέφυγε
στον Άρειο Πάγο με
αναφορά-υπόμνημα,
προκειμένου να τηρηθούν,
όπως υποστηρίζει, το τεκμήριο
της αθωότητας και
η μυστικότητα της ανάκρισης

ΕΛΛΑΔΑ
Τροιζηνία: Θρίλερ
με τη δολοφονία
δικηγόρου

Την 91χρονη μητέρα του, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, είχε επισκεφτεί ο 58χρονος δικηγόρος που το
πρωί της Κυριακής βρέθηκε νεκρός στην
οικογενειακή δίπατη μονοκατοικία στην
περιοχή Ψήφτα Τροιζηνίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να άνοιξε ο
ίδιος την πόρτα στον δολοφόνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα
έφερε βαθύ τραύμα στο κρανίο, που ξεκινούσε από τον έναν κρόταφο και κατέληγε στον άλλο, από νύσσον και τέμνον όργανο (σ.σ.: πιθανότατα μαχαίρι). Ο θάνατός του φαίνεται πως προήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία, με τον 58χρονο δικηγόρο να κάνει μόλις 2-3 βήματα προτού ξεψυχήσει, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής
για να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος θανάτου.
Τελευταίος άνθρωπος που μίλησε στο
τηλέφωνο με τον 58χρονο δικηγόρο ήταν
ο αδερφός του, ενώ στη συνέχεια τον
αναζήτησε ένας γείτονας και φίλος, μέχρι
που το πρωί της Κυριακής τον βρήκαν νεκρό. Η ηλικιωμένη μητέρα του δεν άκουσε τίποτα (σ.σ.: η κατάσταση της υγείας
της δεν είναι καλή και ελάχιστα μπορεί να
προσφέρει στην αστυνομική έρευνα), παρότι μένει ακριβώς από κάτω, ενώ το σπίτι
δεν έφερε σημάδια παραβίασης ή έρευνας. Γι’ αυτό και αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής εξετάζουν το
ενδεχόμενο το θύμα να άνοιξε την πόρτα
στον επίδοξο δολοφόνο του. Για την ώρα,
απομακρύνεται το ενδεχόμενο της ληστείας και φαίνεται να προκρίνεται αυτό
τον προσωπικών διαφορών, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι υποθέσεις που
χειριζόταν ο 58χρονος. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία της λήψης μαρτυρικών
καταθέσεων. Ο 58χρονος δικηγόρος
βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος,
ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών συνέλεξε δακτυλικά
αποτυπώματα και DNA από τον τόπο του
εγκλήματος.
Κώστας Παπαδόπουλος
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ΕΛΛΑΔΑ

Με «μοντέλο σχολείων»
το άνοιγμα των ΑΕΙ

Μ

ε δωρεάν υποχρεωτικά self tests, ακολουθώντας το μοντέλο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
θα επιστρέψουν στα πανεπιστήμια φοιτητές και καθηγητές, χωρίς, ωστόσο, να έχει αποφασιστεί ο χρονικός ορίζοντας, όπως ανακοίνωσε στη Σύνοδο των Πρυτάνεων η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.
Γράφει η

Εύη Πανταζοπούλου
Οι διοικήσεις εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για
την απόφαση της διά ζώσης επαναλειτουργίας -έπειτα
από εισήγηση της επιτροπής των ειδικών- εργαστηριακών μαθημάτων, κλινικών και πρακτικών ασκήσεων και
πτυχιακών εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο. Κατά τη συνεδρίαση οι πρυτάνεις επεσήμαναν
την ανάγκη να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα των πανεπιστημίων για τον αριθμό των εισακτέων και να ληφθεί
μέριμνα για τον εξορθολογισμό του συστήματος των
μεταγραφών. Επανέλαβαν ακόμα το πάγιο αίτημά τους
για αύξηση «των εξαιρετικά μειωμένων τακτικών προϋπολογισμών τους προκειμένου να καλυφθούν οι συ-

ΕΠΑΛ: Σε ποια μαθήματα και πότε
θα εξεταστούν οι υποψήφιοι
Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Νέα Ελληνικά
και Μαθηματικά (Άλγεβρα), καθώς και σε δύο μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν οι υποψήφιοι
των ΕΠΑΛ στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε προσφάτως η
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 14 Ιουνίου για
τα Γενικά Λύκεια και μια μέρα μετά, στις 15 του μήνα, για τα Επαγγελματικά. Ενδεικτικά, οι υποψήφιοι του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας για όλες
τις ειδικότητες θα εξεταστούν στα μαθήματα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Αρχές Οργάνωσης
και Διοίκησης.

Οι υποψήφιοι του Τομέα Πληροφορικής και των
δύο ειδικοτήτων (Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ) θα εξεταστεί στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών
και Δίκτυα Υπολογιστών. Για τον Τομέα Υγείας Πρόνοιας - Ευεξίας τα μαθήματα ειδικότητας είναι
η Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ και η Υγιεινή. Υποψήφιοι του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος θα διαγωνιστούν σε Σύγχρονες Γεωργικές
Επιχειρήσεις και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Τέλος, μαθήματα ειδικότητας στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών είναι η Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
και η Τεχνολογία Υλικών.

νεχώς αυξανόμενες λειτουργικές ανάγκες τους», μεταξύ των οποίων και η πρόσληψη προσωπικού όλων των
ειδικοτήτων. Απαντώντας στα οικονομικά αιτήματά
τους, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ανέφερε
ότι είναι έτοιμο το σχέδιο που αφορά στα κριτήρια κατανομής της κρατικής χρηματοδότησης του 20% και η σχετική Υπουργική Απόφαση θα εκδοθεί έως τα τέλη του
μήνα. Ανακοίνωσε επιπλέον ότι τα πανεπιστήμια θα
χρηματοδοτηθούν με 600 εκατ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης και με 100 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για νέες
δράσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει εγκριθεί κονδύλι ύψους 20
εκατ. ευρώ για την εξωστρέφεια των ιδρυμάτων μέσω
της δημιουργίας και λειτουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για ξένους φοιτητές. Μάλιστα, η κυρία Κεραμέως τόνισε ότι το υπουργείο επιδιώκει συνεργασίες σε επίπεδο Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης με την Αμερική, την Αγγλία και την Κίνα
και ήδη έχουν ανταποκριθεί 29 πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Τέλος, αναφέρθηκε στην αναδιάρθρωση του
ακαδημαϊκού χάρτη με την επαναφορά των ΤΕΙ και, πιθανότατα, τη συγχώνευση τμημάτων, καθώς και στη νομοθετική ρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό του ΔΟΑΤΑΠ.

Κατατακτήριες εξετάσεις:
«Κλείδωσαν» οι ημερομηνίες
Τα Σαββατοκύριακα 22-23 και 29-30 Μαΐου και τις δύο Παρασκευές πριν από αυτά, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν το πρώτο μεταξύ 1ης και 20
του ίδιου μήνα, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας. Οι
υποψήφιοι θα εξεταστούν σε τρία μαθήματα, ενώ το εξάμηνο
κατάταξης πτυχιούχων ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό
του εκάστοτε ΑΕΙ. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο
του 7ου εξαμήνου για τμήματα εξαετούς φοίτησης ή του 5ου
εξαμήνου για τμήματα πενταετούς ή τετραετούς διάρκειας.
Με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος υποδοχής, οι
υποψήφιοι δύνανται να απαλλαχθούν από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων, εφόσον τα έχουν διδαχθεί πλήρως ή
επαρκώς στο τμήμα προέλευσης.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι απαλλάσσονται από την
εξέταση σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε μαθήματα του
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Υποδοχής και εξετάζονται σε αυτά που κρίνεται ότι δεν έχουν διδαχθεί πλήρως ή
επαρκώς. Η επιλογή των θεμάτων γίνεται από την Επιτροπή
Κατατάξεων, στην οποία συμμετέχουν και δύο καθηγητές,
που διδάσκουν το γνωστικό ή συγγενές αντικείμενο του εξεταζομένου μαθήματα. Οι δύο καθηγητές προτείνουν έξι θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία από αυτά, ενώ στη συνέχεια κληρώνεται ένα από αυτά. Τις επόμενες μέρες αναμένεται και η σχετική Υπουργική Απόφαση, όπου θα καθορίζονται
και τα μέτρα προστασίας κατά τη διαδικασία.
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Τσερνόμπιλ: 35 χρόνια από…
τη στιγμή που «πάγωσε» η Γη

Τ

ο βράδυ της Παρασκευής 25
Απριλίου 1986, ο Αλεξάντερ Ακίμωφ, υπεύθυνος νυκτερινής
βάρδιας στη δουλειά του, δείπνησε και ξεκίνησε για το εργοστάσιο. Είχε
ενημερωθεί ότι γινόταν μια δοκιμή λειτουργίας των εφεδρικών γεννητριών στον
4ο αντιδραστήρα των σοβιετικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στην πόλη του, το
Τσερνόμπιλ, αλλά η βάρδιά του απλώς θα
παρακολουθούσε την ψύξη του απενεργοποιημένου αντιδραστήρα. Εύκολο. Άλλη
μία βάρδια θα τέλειωνε το πρωί και αυτός
θα πήγαινε στο σπίτι του για ξεκούραση.
Ωστόσο, το πρωί δεν ήλθε ποτέ για τον
Ακίμωφ και για τον νεαρό μηχανικό Λεονίντ Τοπτούνοφ στον 4ο αντιδραστήρα του
Τσερνόμπιλ, που πέθαναν λίγο μετά τη
01.26, όταν ο αντιδραστήρας εξερράγη και
άρχισε να απελευθερώνεται ανεξέλεγκτα
ραδιενέργεια, αν και προηγουμένως υπήρξαν σαφείς ενδείξεις προβλήματος οι οποίες αγνοήθηκαν. Η τελευταία ένδειξη του
αντιδραστήρα ήταν 33.000 Μεγαβάτ, ενώ η
ονομαστική ισχύς του ήταν 3.000 Μεγαβάτ.
Η σοβιετική ηγεσία ασχολήθηκε με το

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

πρόβλημα την επομένη το μεσημέρι. Η εκκένωση του Πρίπιατ, της πιο κοντινής πόλης στο εργοστάσιο, άρχισε το απόγευμα
της 27ης, κάτι που έπαιξε ρόλο στον τελικό
αριθμό των νεκρών τις πρώτες ώρες μετά
το πυρηνικό δυστύχημα.
Έτσι ξεκίνησε η σημαντικότερη διασπορά ραδιενέργειας στον κόσμο μετά τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Η καταγραφή της
μόλυνσης του αέρα, των καλλιεργήσιμων
εκτάσεων, των προϊόντων της καλλιέργειας, των τροφίμων και των κατοικημένων
περιοχών της Ουκρανίας, που τότε ήταν
ακόμα Σοβιετική Δημοκρατία, έγινε αιτία
μεγάλων πολιτικών συγκρούσεων μεταξύ
της ηγεσίας της ΕΣΣΔ και των Δυτικών κυβερνήσεων. Η πρώτη έλεγε ότι οι νεκροί
από το Τσερνόμπιλ ήταν μόλις 30 άτομα,
όσοι δηλαδή πέθαναν το πρώτο τρίμηνο με-

τά την έκρηξη. Ωστόσο, μια έρευνα της Greenpeace που ολοκληρώθηκε το 2016 ανέβασε τον αριθμό όσων έχασαν τη ζωή τους
από το πυρηνικό δυστύχημα στα 100.000
άτομα.
Μόλις τον Σεπτέμβριο του 2007 η Ουκρανία ενέκρινε την κατασκευή ενός ατσάλινου κελύφους πάνω από τον αντιδραστήρα,
σε αντικατάσταση της υπάρχουσας σαρκοφάγου, η οποία άλλαξε με μια καινούργια
στις 10 Ιουλίου 2019, όταν η Ευρωπαϊκή
Ένωση την παρέδωσε στην Ουκρανία, προκειμένου να σκεπαστεί ο μοιραίος 4ος αντιδραστήρας του πυρηνικού εργοστασίου
του Τσερνόμπιλ, το όνομα του οποίου έκτοτε έγινε συνώνυμο της ραδιενέργειας.

Το χειρότερο πυρηνικό
δυστύχημα στην ιστορία,
που μόλυνε μεγάλο
μέρος της Ευρώπης

Θ

ΕΜΑ

Το ραδιενεργό
νέφος έφτασε
και στην Ελλάδα

Σήμερα οι ειδικοί δέχονται ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό των ραδιενεργών ισοτόπων που απελευθερώθηκαν εκείνη τη νύχτα έφτασαν και επηρέασαν τη ζωή πολλών
ανθρώπων στη Σοβιετική Ένωση,
τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Αυστρία,
τη Ρουμανία, τη Γερμανία και τη
Βουλγαρία.
Το ραδιενεργό νέφος έφτασε και
στην Ελλάδα και οι ειδικοί έκαναν
συστάσεις για αποφυγή του φρέσκου γάλακτος και καλό πλύσιμο
φρούτων και λαχανικών από τις 5
Μαΐου και μετά. Το ραδιενεργό νέφος επηρέασε κυρίως τη Βόρεια
Ελλάδα και τη Θεσσαλία, όπου
χρόνια αργότερα ανιχνεύονταν
ποσά ραδιενέργειας υψηλότερα
του κανονικού.
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ΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Οριακή νίκη
Ράμα δείχνουν τα
αποτελέσματα

Τ

ο ερώτημα που ακόμα αιωρείται, μετά την
ολοκλήρωση των κυριακάτικων εκλογών
στην Αλβανία, είναι εάν το Σοσιαλιστικό
Κόμμα που πρωθυπουργού Έντι Ράμα θα
κατακτήσει την αυτοδυναμία ή αν, αντίθετα, θα χρειαστεί τη στήριξη άλλης παράταξης για να κυβερνήσει. Χθες το μεσημέρι, με καταμετρημένο λίγο πάνω
από το 30% των ψήφων, οι Αλβανοί Σοσιαλιστές κυμαίνονταν γύρω στο 49,5%, ενώ για την αυτοδυναμία
χρειάζεται τουλάχιστον το 50% του συνόλου των ψήφων.
Δεύτερο έρχεται το κεντροδεξιό Δημοκρατικό
Κόμμα με 38,8%, ενώ το Κίνημα Σοσιαλιστικής Ένταξης καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 7,1%, με καταμετρημένο περίπου το 1/3 των ψήφων.
Η προβολή των αποτελεσμάτων σε έδρες στο νέο
αλβανικό Κοινοβούλιο δίνει στο Σοσιαλιστικό Κόμμα αυτοδυναμία με 77 έδρες (επί συνόλου 140), στο
Δημοκρατικό Κόμμα 55 έδρες, στο Κίνημα Σοσιαλιστικής Ένταξης 6 έδρες, ενώ άλλες δύο ίσως πάνε
σε μικρότερο κόμμα. Ωστόσο, αυτά ίσως αλλάξουν
όσο προστίθενται νέα αποτελέσματα από τα μεγάλα
εκλογικά κέντρα των πόλεων.
Η συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες υπήρξε αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές,
ωστόσο δεν ξεπέρασε τους μισούς απ’ όσους είναι

Πρώτο κόμμα οι Πράσινοι σε νέα
δημοσκόπηση στη Γερμανία
Σεισμικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό της
Γερμανίας δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις που
βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς το Κόμμα των Πρασίνων περνά στην πρώτη θέση των
προτιμήσεων της κοινής γνώμης. Ακολουθεί η
Χριστιανική Ένωση της γερμανικής Κεντροδεξιάς
(Χριστιανοδημοκράτες CDU και Χριστιανοκοινωνιστές CSU) και τρίτοι είναι οι Σοσιαλδημοκράτες
του SPD.
Η εταιρεία ερευνών Kantar Ermid δίνει 28%
στους Πράσινους, που αυξάνουν τη δημοσκοπική
τους επίδοση κατά 6% από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, με δεύτερο τον συνασπισμό CDU-CSU που χάνει δύο μονάδες και πέφτει στο 27%. Τρίτο είναι το SPD με 16%, που επίσης
χάνει δυο μονάδες, και ακολουθούν η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) η οποία χάνει μία μονάδα

και πάει στο 10%, μπροστά από τους Φιλελεύθερους (9%) και την Αριστερά (7%).
Για το πρόσωπο του καγκελάριου, η Πράσινη
Αναλένα Μπέρμποκ προηγείται με 30% και ακολουθούν ο Σοσιαλδημοκράτης Όλαφ Σολτς με 20%
και ο κεντροδεξιός Άρμιν Λάσετ με 18%.
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εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους (συμμετοχή 48,69%). Στις κάλπες έπεσαν 1.743.831 ψηφοδέλτια. Η Αλβανία έχει περίπου 2,8 εκατομμύρια
κατοίκους με πολιτικά δικαιώματα, αλλά στους
εκλογικούς καταλόγους βρίσκονται περίπου 3,6
εκατομμύρια Αλβανοί, πολλοί εκ των οποίων ζουν
εκτός της χώρας.
Παρατηρητές στην εκλογική διαδικασία ήταν εκπρόσωποι τόσο του ΟΑΣΕ όσο και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της οποίας υποψήφια για κράτος-μέλος
έχει γίνει από το 2014 η Αλβανία. Πάντως, η σχετική
διαδικασία δεν έχει προχωρήσει, τόσο διότι στη χώρα δεν γίνονται οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις όσο
και γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επείγεται να
προχωρήσει σε νέα διεύρυνση.
Από δημογραφικής πλευράς, οι Σοσιαλιστές του
Ράμα επικρατούν σε εννέα εκλογικές περιφέρειες
στο κέντρο και στα νότια της χώρας, ενώ οι κεντροδεξιοί του Δημοκρατικού Κόμματος κερδίζουν τρεις
περιφέρειες στη Βόρεια Αλβανία.

Σε τρία τμήματα έσπασε το υποβρύχιο
- Νεκρά όλα μέλη του πληρώματος
Οι χειρότεροι φόβοι για την τύχη του ινδονησιακού υποβρυχίου «KRI
Nanggala», που μετείχε σε στρατιωτικές ασκήσεις την περασμένη
εβδομάδα, επαληθεύτηκαν, καθώς, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της χώρας Γιούντο Μαργκόνο, το σκάφος βρέθηκε βυθισμένο στη θάλασσα του Μπαλί, σπασμένο σε τρία
κομμάτια, με αποτέλεσμα και τα 53 μέλη του πληρώματός του να βρουν
τραγικό θάνατο. Τα σωστικά συνεργεία που το έψαχναν επί μέρες εντόπισαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και ένα σωσίβιο, το
οποίο μάλλον ανήκε στο πλήρωμα του υποβρυχίου. Σύμφωνα με τον
αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ινδονησίας, Χάντι Τζατζάντο, το
υποβρύχιο έχει κοπεί στα τρία: στο πρυμναίο τμήμα, στο κύτος και στο
κεντρικό τμήμα, το οποίο φέρει ρωγμές.
Ο πρόεδρος της χώρας Τζόκο Βιντόντο συλλυπήθηκε τις οικογένειες
των ναυτικών. «Όλοι εμείς οι Ινδονήσιοι εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για την τραγωδία, ιδίως στις οικογένειες του πληρώματος του
υποβρυχίου», ανέφερε στο μήνυμά του.
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Η Εφορία διαγράφει απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας έως το 2015
Η Εφορία σβήνει οριστικά τις οφειλές και τα πρόστιμα για τέλη
κυκλοφορίας που δεν πλήρωσαν οι φορολογούμενοι έως και το
έτος 2015 και σκοπεύει να «κυνηγήσει» όσους χρωστούν τα τέλη
κυκλοφορίας της τελευταίας πενταετίας. Χαμένοι από την απόφαση-έκπληξη της ΑΑΔΕ είναι όσοι πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα
τέλη κυκλοφορίας έως το 2015. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που όρισε την πενταετία ως τον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για βεβαίωση τελών
κυκλοφορίας και οφειλομένων προστίμων, η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζει ότι για τη βεβαίωση τελών κυκλοφορίας (στην περίπτωση μη καταβολής τους ή μειωμένης κα-

ταβολής τους), καθώς και των οφειλόμενων προστίμων δεν ισχύει
η 20ετής, αλλά η πενταετής προθεσμία παραγραφής, υπολογιζόμενη από τη λήξη του έτους. Δηλαδή, αν κάποιος ιδιοκτήτης οχήματος δεν έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας το 2015 και δεν του
έχει βεβαιωθεί το πρόστιμο, τότε το οφειλόμενο ποσό διαγράφεται, καθώς έχει παρέλθει η πενταετία (έως 31 Δεκεμβρίου 2020)
στην οποία μπορούσε η φορολογική διοίκηση να βεβαιώσει το ποσό! Με αυτό τον τρόπο παραγράφεται το ποσό της οφειλής από τη
μη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, καθώς δεν είχε ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος και, βέβαια, δεν του είχε βεβαιωθεί
το πρόστιμο για το οποίο αυτά οφείλονται.

Επιστρεπτέα 7
Πώς θα μοιραστεί
το ένα δισ. ευρώ

Σ

ήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για
την υποβολή αιτήσεων για την
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7, η
οποία θα παραμείνει ανοιχτή
έως τις 10 Μαΐου, με στόχο να γίνουν οι
πρώτες πληρωμές τη Μεγάλη Πέμπτη,
όπως έχει ανακοινώσει ο αρμόδιος
υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας. Σε αυτό
τον κύκλο της Επιστρεπτέας υπολογίζεται
ότι περίπου 300.000 δικαιούχοι θα μοιραστούν 1 δισ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι
Δικαίωμα συμμετοχής στον έβδομο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής,
σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε,
έχουν επαγγελματίες και εταιρείες που
έκαναν έναρξη έως την 1η Φεβρουαρίου
του 2021 και εμφανίζουν μείωση τζίρου
κατά 20% το πρώτο τρίμηνο του 2021. Ο
όρος αυτός δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις
στις οποίες είχαν υποβληθεί περιοριστικά
μέτρα βάσει ΚΑΔ (λιανεμπόριο, εστίαση,
τουρισμός, αθλητισμός, πολιτισμός, μεταφορές, γυμναστήρια, κομμωτήρια, καταστήματα ΟΠΑΠ, σχολές οδηγών και λοιποί
κλάδοι για τους οποίους ίσχυαν περιοριστικά μέτρα).
Μείωση τζίρου στο σύνολο του 2020 θα
πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις που
έχουν κάνει έναρξη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις
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31 Δεκεμβρίου 2020.
Το 50% της ενίσχυσης δεν θα επιστρέφεται, ενώ παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Μετά
το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης που
επιστρέφεται, αποπληρώνεται σε 60 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις.

Τα ποσά
Το ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές
επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους και
χωρίς ταμειακή που πληρούν τα κριτήρια
θα είναι ίσο με 1.000 ευρώ. Το ύψος ενίσχυσης για τα νομικά πρόσωπα και τις
λοιπές ατομικές επιχειρήσεις θα είναι
κατ’ ελάχιστο 1.000 ευρώ και μπορεί να
φτάσει έως τις 100.000 ευρώ, ανάλογα με
το ποσό που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο.
Υπάρχουν αυξημένα κατώτατα όρια για
επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί
περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα:
1.000 ευρώ χωρίς εργαζομένους, 2.000
ευρώ με έως 5 εργαζομένους, 4.000 ευρώ

με έως 20 εργαζομένους και 8.000 ευρώ
για άνω των 20 εργαζομένων.
Η απόφαση αναφέρει ότι «η επιχείρηση
υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η
Μαρτίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2021 το
επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την
1η Μαρτίου 2021, βάσει των στοιχείων του
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου να
μην απαιτηθεί πίσω όλο το ποσό.

Από σήμερα έως τις 10 Μαΐου
οι αιτήσεις - Δικαιούχοι
300.000 επιχειρήσεις
και επαγγελματίες
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Σταϊκούρας: Στα 15 δισ.
το σύνολο των μέτρων
στήριξης το 2021

Με επιπλέον 1 δισ. ευρώ ενισχύεται το πακέτο
των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων το 2021, φτάνοντας τα 15 δισ. ευρώ,
ενώ την ίδια στιγμή ο προϋπολογισμός παρουσιάζει βελτιωμένο έλλειμμα σε σχέση με τις
αρχικές προβλέψεις κατά 1 δισ. ευρώ.
Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας στην ΕΡΤ, με βάση τις νέες
αναπροσαρμογές το συνολικό πακέτο στήριξης
για τη διετία 2020-2021 θα ανέλθει στα 39 δισ.
ευρώ. Επιπλέον, ανέφερε ότι μετά το τέλος της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης θα θέσουν σε πρώτο πλάνο
την επιδότηση των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων με συνολικό ποσό 1 δισ. ευρώ αλλά και
το πρόγραμμα «Γέφυρα», που επιδοτεί τις δόσεις των τραπεζικών δανείων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Ειδικά για την εστίαση ο
κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι περίπου 53.800
επιχειρήσεις θα λάβουν 167 εκατ. ευρώ, ενώ
μέσω της Επιστρεπτέας 7 θα χρηματοδοτηθούν
περίπου 300.000 επιχειρήσεις επί συνόλου
705.000 αιτήσεων. Ταυτόχρονα, εκτίμησε ότι η
10η αξιολόγηση της μεταμνημονιακής εποπτείας θα είναι θετική, οπότε αναμένεται η εκταμίευση περίπου 700 εκατ. ευρώ.
Εξάλλου, μικρότερο ήταν το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού κατά το α’ τρίμηνο του
έτους, καθώς διαμορφώθηκε κατά 891 εκατ.
ευρώ χαμηλότερα από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το έλλειμμα
διαμορφώθηκε στα 5,714 δισ. ευρώ έναντι αρχικού στόχου για έλλειμμα 6,605 δισ. ευρώ. Κατά το α’ τρίμηνο του έτους καταγράφηκε μείωση
δαπανών κατά 1,549 δισ. ευρώ σε σχέση με τον
στόχο, ενώ η υστέρηση των εσόδων διαμορφώθηκε στα 722 εκατ. ευρώ.

Εκτίναξη επενδύσεων 30,3%
το 2022 βλέπει το ΥΠ.ΟΙΚ.

E

κρηξη ιδιωτικών επενδύσεων κατά 30,3% προβλέπει το σχέδιο επανεκκίνησης της οικονομίας, κάτι
που μεταφράζεται σε επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 3,2 δισ. ευρώ.
Τα χαρακτηριστικά του σχεδίου
παρουσίασε χθες στο Υπουργικό
Συμβούλιο ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι φέτος θα σημειωθεί ανάκαμψη ιδιωτικών επενδύσεων κατά 7%,
φτάνοντας στα 2,5 δισ. ευρώ, μετά
την περσινή συμπίεση λόγω της πανδημίας. Το σχέδιο προβλέπει διψήφιους ρυθμούς αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων έως το 2024 και
αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 2,3
δισ. ευρώ του 2020 φέτος οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου θα ανέλθουν
στα 2,5 δισ. ευρώ και του χρόνου θα
εκτοξευτούν στα 3,2 δισ. ευρώ. Η
σημαντική αύξηση συνδέεται με
τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι θα κινητοποιήσουν
και ιδιωτικά κεφάλαια σε τομείς της
οικονομίας όπου υπάρχουν υψηλοί
πολλαπλασιαστές. Μάλιστα, όπως
αναφέρεται στο σχέδιο επανεκκίνησης, στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η Ελλάδα θα εκταμιεύ-
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σει πόρους συνολικού ύψους 4 δισ.
ευρώ.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στους στόχους του σχεδίου επανεκκίνησης:
1 Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
θα σημειώσουν φέτος αύξηση κατά 7% μετά την πτώση κατά 0,6% το
2020 και 4,6% το 2019. Ωστόσο, το
2022 αναμένεται εκτίναξη κατά
30,3% και το ύψος τους θα φτάσει
στα 3,2 δισ. ευρώ. Το 2023 θα σημειωθεί νέα αύξηση κατά 12,3%,
φτάνοντας στα 3,6 δισ. ευρώ, για
να αγγίξουν τα 4 δισ. ευρώ το
2024, καταγράφοντας αύξηση
10,8%.
2. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μετά την περσινή πτώση κατά
21,7% λόγω της κατάρρευσης του
τουρισμού θα σημειώσουν φέτος
ανάκαμψη κατά 10,4%, ενώ το 2022
θα επιστρέψουν στα επίπεδα του
2019 με αύξηση κατά 13,8%.
3. Η απασχόληση της ανεργίας μετά

την περσινή μείωση κατά 1,3% θα
ανακάμψει φέτος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,7%, ενώ το 2022
θα ενισχυθεί σημαντικά κατά 2,3%.
Με βάση τους στόχους του σχεδίου επανεκκίνησης, ο δείκτης της
ανεργίας, από 16,3% φέτος, θα μειωθεί στο 14,4% το 2022, ενώ το
2024 θα περιοριστεί στο 11,9% (σε
εθνικολογιστική βάση στο 10,5%).
4. Ο πληθωρισμός το 2021 θα είναι
μηδενικός, ενώ το 2022 θα αυξηθεί στο 0,7%.
5. Ο τουρισμός φέτος αναμένεται να
διαμορφωθεί στο 40% του 2019 (είχαν έρθει 34 εκατομμύρια τουρίστες) με βάση το χειρότερο σενάριο, κάτι που σημαίνει ότι θα επισκεφτούν τη χώρα μας περί τα 14
εκατομμύρια τουρίστες.

Στο 40% του 2019 (είχαν
έρθει 34 εκατομμύρια)
ο φετινός αριθμός
των τουριστών, σύμφωνα
με το χειρότερο σενάριο
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Στάσσης: Η στρατηγική για ανάπτυξη
της ΔΕΗ την επόμενη διετία

Τ

η στρατηγική που θα οδηγήσει σε νέο κύκλο ανάπτυξης της ΔΕΗ για την επόμενη διετία -που θα περιλαμβάνει και την επέκταση στο εξωτερικό- περιγράφει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης, στον
απόηχο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της επιχείρησης το 2020. Αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία οι
στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ για το 2023
σε μια σειρά από κρίσιμα μεγέθη επιτεύχθηκαν σε μεγάλο
βαθμό ήδη από την προηγούμενη χρονιά.
Ο κ. Στάσσης υπογραμμίζει ότι το 2021 είναι η χρονιά κατά την οποία θα ξεκαθαρίσουν σημαντικά ζητήματα για τη
ΔΕΗ, όπως η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, η ολοκλήρωση της αδειοδότησης
μεγάλων επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, πιθανώς και το επιχειρηματικό σχέδιο για τη δραστηριοποίηση στην αγορά τηλεπικοινωνιών με βασικό «όχημα» το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ. «Στόχος μας είναι να δείξουμε στους
μετόχους ότι τα περσινά αποτελέσματα δεν ήταν “πυροτέχνημα”, αλλά ότι η ΔΕΗ είναι σε θέση να παράγει λειτουργικά κέρδη της
τάξης των 800 εκατ. με 1 δισ. ευρώ σε μόνιμη βάση», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Επιχείρησης.

Delta Air Lines: Με τρεις πτήσεις ημερησίως επιστρέφει στην Αθήνα
Ολική επαναφορά για την αμερικανική Delta Air Lines, η
οποία επιστρέφει στην Αθήνα και μάλιστα με τρεις
απευθείας πτήσεις σε καθημερινή βάση: δύο από το Διεθνές Αεροδρόμιο «John F.Kennedy» της Νέας Υόρκης
και μία από το Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield - Jackson
της Ατλάντα. Αυτό ανακοινώθηκε κατά τη συνάντηση
που είχε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης το
απόγευμα της Παρασκευής στην Ατλάντα με τον πρόεδρο της Delta Air Lines Glen Hauenstein και ανώτατα
στελέχη της εταιρείας. Η σύνδεση της Αθήνας με τη Νέα
Υόρκη αναμένεται να ξεκινήσει στις 28 Μαΐου. Παράλληλα, στις 2 Ιουλίου προγραμματίζεται η έναρξη της αεροπορικής σύνδεσης με έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς επιβατικούς κόμβους, το διεθνές αεροδρόμιο της
Ατλάντα, η οποία είχε διακοπεί το 2011.

BAT Hellas: Στις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
Σημαντική διάκριση για την British American Tobacco
Hellas η επιλογή της στη λίστα με τα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της χώρας στον καταξιωμένο θεσμό
Best Workplaces. Η εταιρεία, που τα τελευταία χρόνια
έχει διακριθεί συνολικά 18 φορές ως κορυφαίο εργασιακό περιβάλλον, κατέκτησε την 3η θέση στην κατηγορία των επιχειρήσεων που απασχολούν από 50 έως 250
εργαζομένους, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνει
στη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού. Μάλιστα, στη διάρκεια του 2021 επενδύει περίπου 6 εκατ. ευρώ στους ανθρώπους της, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο τις παροχές παρά την κρίση της πανδημίας. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, αναπόσπαστο κομμάτι αποτελούν τα προγράμματα εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη διαρκή εξέλιξη των εργαζομένων της.

Attica Bank: Παροχή εγγυημένων
δανείων σε μικρομεσαίες
Η Attica Bank, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων, συμμετέχει στο Πρόγραμμα
ESIF ERDF Greece GF για την παροχή εγγυημένων
δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα ESIF ERDF Greece GF έχει σχεδιαστεί για
να συμβάλει στην επιχειρηματική ανάκαμψη και
την αντιστάθμιση των επιβλαβών οικονομικών επιπτώσεων που έχει η πανδημία Covid-19 στις ΜμΕ
της χώρας, οι οποίες θα μπορούν να επωφεληθούν
από τα χαμηλότερα επιτόκια και τις μειωμένες εξασφαλίσεις ανάλογα με το επενδυτικό τους σχέδιο ή
τις ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης.

ΕΑΕΕ με ΙΟΑΣ για
την οδική ασφάλεια
Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας
υποστηρίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά τον
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής
Δημιουργίας για την Οδική Ασφάλεια, που
διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και
το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας για την Οδική
Ασφάλεια, με βασικό στόχο να συμβάλει στην
πρόληψη και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες
Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους καλεί να δημιουργήσουν ταινίες, βίντεο ή ψηφιακές εφαρμογές σχετικά
με το θέμα. Έχει υλοποιηθεί ήδη τρεις φορές
πανελλαδικά με υψηλό αριθμό συμμετοχών
αλλά και εξαιρετικά δημιουργικά αποτελέσματα.

ΕΠΑνΕΚ: Συμμετοχή επιχειρήσεων
σε ψηφιακές εκθέσεις
«Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό» του
ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) είναι η δράση που τρέχει για τις επιχειρήσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά, μεταξύ άλλων, στη δυνατότητα των δικαιούχων να συμμετέχουν και σε
ψηφιακές εκθέσεις με τις ανάλογες επιλέξιμες δαπάνες. Με δεδομένο ότι για το 2020 οι εκθέσεις
αναβλήθηκαν και για το έτος 2021 δεν προβλέπεται
να διεξαχθούν λόγω της πανδημίας του Covid-19,
το υπουργείο Ανάπτυξης δίνει πλέον τη δυνατότητα
σε επιχειρήσεις, που ήδη είχαν δηλώσει - προγραμματίσει τη συμμετοχή τους με φυσική παρουσία στις παραδοσιακές εκθέσεις και δεν μπόρεσαν
και συνεχίζουν να μην μπορούν να την πραγματοποιήσουν, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μέρος από τους ήδη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς τους σε ψηφιακές εκθέσεις.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

ΔΕΔΔΗΕ

Ξεκίνησαν τα πρώτα
έργα υπογειοποίησης
του ηλεκτρικού δικτύου

Τ

α πρώτα έργα υπογειοποίησης του ηλεκτρικού
δικτύου Μέσης Τάσης επισκέφτηκαν στην περιοχή του Τατοΐου ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας και ο διευθύνων
σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Τάσος Μάνος προκειμένου να τα
επιβλέψουν. Σχεδόν δύο μήνες πριν από την αρχικά προγραμματισμένη έναρξή τους ξεκίνησαν οι εργασίες, με
προϋπολογισμό 450.000 ευρώ, και αφορούν στην κατάργηση εναέριου δικτύου Μέσης Τάσης, μήκους 3,4 χιλιομέτρων, και αντικατάστασής του από υπόγειο δίκτυο μήκους 4,3 χιλιομέτρων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών,
η οποία υπολογίζεται μέσα στον Ιούνιο, το εναέριο δίκτυο
Μέσης Τάσης επί της Λεωφόρου Τατοΐου, από το ύψος της
συμβολής της με την είσοδο των πρώην βασιλικών κτημάτων έως τη συμβολή της με την οδό Αγίου Αντωνίου
στον Δήμο Αχαρνών, θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από υπόγειο.

Με 6% στην Τέρνα Ενεργειακή
ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Έξι προσφορές στον διαγωνισμό της
ΔΕΦΑ για συμβούλους
Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ΛΤΔ
ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε στις 23 Απριλίου
το στάδιο υποβολής προσφορών του διαγωνισμού «Request for Proposal for the Provision of
Legal - Commercial - Financial Advisor Services» με την αποσφράγισή τους, όπως αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση. Οι προσφορές αφορούν
στην παροχή νομικών, εμπορικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στη ΔΕΦΑ και
στη θυγατρική της, την Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) ΛΤΔ, με σκοπό την υποστήριξη του επιχειρηματικού πλάνου των οργανισμών για τα επόμενα χρόνια.
Το ενδιαφέρον που επιδείχτηκε μέσω της συμμετοχής στον διαγωνισμό ικανοποιεί απολύτως
τον οργανισμό, ο οποίος δέχτηκε έξι προσφορές.
Προτάσεις υποβλήθηκαν από τους ακόλουθους
οικονομικούς φορείς: Nexia Poyiadjis, Hogan
Lovells, Morgan Lewis, Baker Botts LLP, Clyde
and Co LLP και EY LLP.

Ο Ιωάννης Μαρής νέος διευθυντής
γραφείου Ελλάδας του ΤΑΡ
Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) ανακοινώνει την τοποθέτηση του Ιωάννη Μαρή ως διευθυντή του Γραφείου Ελλάδας του ΤΑΡ. Ο κ. Μαρής διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου
υψηλής τεχνολογίας και της βιομηχανίας ενέργειας
με εξειδίκευση σε θέματα ΑΠΕ. Ο κ. Μαρής θα ενισχύσει το δυναμικό του ΤΑΡ Ελλάδας κατά τη φάση εμπορικής του λειτουργίας ως Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Είναι οικονομολόγος, κατέχει τίτλο executive MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
και μεταπτυχιακό στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία από
το Πανεπιστήμιο του Warwick, καθώς και προπτυχιακό τίτλο στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Οικονομία από το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επιβεβαιώθηκαν και επίσημα οι πληροφορίες για
συμμετοχή του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Τέρνα
Ενεργειακή. Σε ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρείας την περασμένη Παρασκευή αναφέρεται ότι ο
κ. Μαρινάκης ελέγχει 6.923.053 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6% επί του συνόλου
των δικαιωμάτων ψήφου της Τέρνα Ενεργειακή,
που ανέρχονται σε 115.855.090, μέσω της εταιρείας
Atale Enterprises Limited.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Τέρνα Ενεργειακή
έχει ως εξής: σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, η Τέρνα
Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ ενημερώνει ότι έλαβε γνωστοποίηση από το νομικό πρόσωπο Atale Enterprises
Limited ότι στις 21/4/2021 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου τού ως άνω μετόχου, τα
οποία ανήλθαν του 5% και συγκεκριμένα: συνολικός
αριθμός 6.923.053 μετοχές και δικαιώματα ψήφου,
ήτοι ποσοστό 6% επί του συνόλου των δικαιωμάτων
ψήφου της εταιρείας, που ανέρχονται σε
115.855.090.

Το φυσικό αέριο «πάει» στην Καβάλα
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται τα μεγάλα
έργα υποδομών διανομής φυσικού αερίου σε
ακόμη μια πόλη της ακριτικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Καβάλα. Η
υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΔΑ και
του αναδόχου του έργου στην Καβάλα, της εταιρείας ΑΒΑΞ Α.Ε., θα γίνει το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα. Οι εργασίες κατασκευής του
δικτύου θα ξεκινήσουν εντός του Μαΐου και θα
ολοκληρωθούν σταδιακά έως το 2023. Το έργο
στην πόλη της Καβάλας είναι προϋπολογισμού 6,5
εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από
ίδια κεφάλαια, δανειακά κεφάλαια, καθώς και
από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μείωση πωλήσεων και ζημιών
για τη Λανακάμ
Ικτίνος: 3,5 εκατ. ευρώ
από την Attica Bank
Oμόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκε από τη
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ικτίνος
η σύναψη νέου ομολογιακού δανείου. Το νέο
δάνειο είναι συνολικού ύψους 3,5 εκατ. ευρώ από την Attica Bank, επταετούς διάρκειας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση
υφιστάμενων δανείων. Το επταετές ομολογιακό δάνειο θα έχει επιτόκιο 3,25% με
12μηνη περίοδο χάριτος.

Σε πτώση του κύκλου εργασιών της υποχρεώθηκε το 2020 η Λανακάμ, καθώς η αγορά της ένδυσης
επηρεάστηκε αρνητικά από τα περιοριστικά μέτρα
που ελήφθησαν έναντι της πανδημίας, ενώ παράλληλα μειώσεις υπήρξαν κατόπιν θεσμικής παρέμβασης και σε έσοδα από ενοίκια ακινήτων που εκμισθώνει η εισηγμένη εταιρεία. Ειδικότερα, ο κύκλος
εργασιών του 2020 υποχώρησε από το 1,77 στο 1,44
εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα οι ζημίες περιορίστηκαν
από τις 580.000 του 2019 στις 243.000 ευρώ πέρυσι.
Στις 31/12/2020 τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν
στα 7,75 εκατ. ευρώ.
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PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Μια
Ελλάδα
φως…

Τ

ο τελευταίο τριήμερο συνέβη μια… αντεπίθεση
της Ελλάδας που αντιστέκεται κι επιμένει!
Εκτός από τα ευτελή της καθημερινότητας που
προβάλλονται σαν μέγιστα, υπάρχουν και ο
Λευτέρης Πετρούνιας, η Μαρία Πρεβολαράκη, η ομάδα
χάντμπολ της ΑΕΚ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Παναγιώτης Γκιώνης. Μια dream team του ελληνικού αθλητισμού που ύψωσε τη γαλανόλευκη στα πέρατα του κόσμου. Για αρχή, ο Λευτέρης της καρδιάς όλων των Ελλήνων! Για 5η φορά πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους
στο τουρνουά της Βασιλείας με 15.400 βαθμούς και με
βαθμό δυσκολίας τον… δυσκολότερο, 6,3! Μπορείτε να
τον αποκαλείτε και «μίστερ αήττητο». Ξεκίνησε το 2015
στο Μονπελιέ και ακολούθησαν η Βέρνη το ’16, η Κλουζ
το ’17, η Γλασκόβη το ’18 και τώρα η Βασιλεία το 2021. Το
2019 και το 2020 ο Πετρούνιας δεν έπαιρνε χρυσό μετάλλιο, γιατί είχε κάνει μια επέμβαση στον ώμο του. Ο

30χρονος αθλητής είναι πλέον ένας super legend της
γυμναστικής.
Η Μαρία Πρεβολαράκη έφτασε στον τελικό στα 53κ.
της πάλης Γυναικών του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Βαρσοβία και κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο.
Μπορεί να έχασε 7-0 από τη Ρωσίδα Όλγα Κοροβσάτσεβα, πήρε όμως την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο. Συγκαταλέγεται στις κορυφαίες
αθλήτριες παγκοσμίως.
Στη Βαρκελώνη ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο5 στον κόσμο) έφτασε στον τελικό του Barcelona Open, όπου έχασε 2-1 σετ (6-4, 6-7, 7-5) από τον θρύλο και άπαιχτο στο
χώμα Ισπανό Ράφα Ναδάλ (Νο2). Αυτή ήταν η 452η νίκη
του Ισπανού σε χωμάτινη επιφάνεια και η έβδομη σε εννέα αγώνες απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή. Είναι
πολύ κοντά, όμως, η μέρα που ο Στέφανος των 22 Μαΐων
θα φιγουράρει ως Νο1!

Στο πινγκ πονγκ ο Παναγιώτης Γκιώνης έγραψε και
αυτός τη δική του ιστορία, καθότι θα πάρει μέρος σε
Ολυμπιακούς Αγώνες για 5η σερί φορά! Είναι 41 ετών,
αλλά με ορμή έφηβου! Νίκησε τον 4-1 σετ Τσέχο Πάβελ Σίρουτσεκ -Νο2 και φαβορί του τουρνουά- στον
ημιτελικό για το στάδιο 3 του Προολυμπιακού τουρνουά της Ευρώπης και πήρε την πρόκριση. Τα σετ κόντρα στον Σίρουτσεκ, με τον οποίο είναι συμπαίκτης
στην πολωνική Μπγκόρια, ήταν 6-11, 12-10, 11-8, 11-4
και 11-7.
Η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ θα παίξει στον τελικό του
EHF European Cup έπειτα από παλικαρίσια ισοπαλία
31-31 στη Σλοβενία με την Γκορένιε, την οποία είχε
κερδίσει 31-29 στην Αθήνα. Θα αντιμετωπίσει τη σουηδική Ίνσταντς, με το πρώτο ματς στις 15 ή 16 Μαΐου
στην Αθήνα και τον δεύτερο τελικό στη Σουηδία στις 22
ή 23 Μαΐου.
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Νικητής μόνο ο Ολυμπιακός

Α

μείωτο παραμένει το ενδιαφέρον
στους αγώνες των πλέι οφ της
Super League μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής και τέσσερις αγωνιστικές πριν από το τέλος. ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0, Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0,
Αστέρας Τρ. - Άρης 1-1. Στη βαθμολογία:
Ολυμπιακός 82, ΠΑΟΚ 58, Άρης 58, ΑΕΚ
55, Παναθηναϊκός 51, Αστέρας Τρ. 45.
Την επόμενη αγωνιστική μετά το Πάσχα
στις 5 Μαΐου θα γίνουν οι εξής αναμετρήσεις: Άρης - Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρ. και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.
Αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, θα διεξαχθεί ο
δεύτερος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδος στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΣ Γιάννινα στις 19.00 στη ρεβάνς του 1-1
στους «Ζωσιμάδες», ενώ μεθαύριο, Μεγάλη Πέμπτη, θα γίνει ο άλλος επαναληπτικός ημιτελικός μεταξύ του ΠΑΟΚ
και της ΑΕΚ στην Τούμπα. Στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει 1-0 στις καθυστερήσεις. Ο τελικός θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 22 Μαΐου.

Ένας Γιάννης
δεν φτάνει…

SPORTS
Αντιρατσιστικό…
μποϊκοτάζ

Απόφαση για μποϊκοτάζ των αναρτήσεων στα
social media πήραν στην Αγγλία οι ομάδες των
Premier League, Championship και Super
League γυναικών, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις ρατσιστικές επιθέσεις των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον
των μαύρων ποδοσφαιριστών. Το διάστημα του
μποϊκοτάζ θα αρχίσει τη Μ. Παρασκευή 30
Απριλίου μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου.

Το σήκωσε η Σίτι!

Παρουσία 8.000 θεατών στις κερκίδες του
Γουέμπλεϊ, η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα νίκησε 1-0 την Τότεναμ στον τελικό του
League Cup και κατέκτησε το τρόπαιο! Αξιέπαινη
η ενέργεια της ομοσπονδίας να δώσει σε κάθε
ομάδα από 2.000 εισιτήρια και τα υπόλοιπα 4.000
να τα μοιράσει σε εργαζομένους του συστήματος
υγείας του Μάντσεστερ και του Λονδίνου.

Παράπονα για τη διαιτησία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έφτανε, έστω και αν πέτυχε 31 πόντους, καθώς οι Μιλγουόκι Μπακς έχασαν
111-104 από τους Χοκς στην Ατλάντα. Δικαιώνονται οι ειδήμονες του μπάσκετ που επισημαίνουν ότι οι
Μπακς δεν έχουν αθλητικούς παίκτες και τα περιμένουν όλα από τον Γιάννη. Για τους Χοκς πρώτος σκόρερ
ήταν ο Σέρβος Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς με 32 πόντους.

«Αμερικανοί, στα σπίτια σας»
Γενικός ξεσηκωμός επικρατεί στους οπαδούς της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι οργανώνονται και βροντοφωνάζουν ότι οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες των ομάδων τους πρέπει να πουλήσουν και να
φύγουν. Οι οπαδοί της Άρσεναλ έκαναν πορεία έξω από
το Emirates και απαίτησαν να φύγει ο Σταν Κρένκε. Το
ίδιο έκαναν και οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ στο Ολντ
Τράφορντ για τους αδερφούς Γκλέιζερ.

Προς το τέλος του αγώνα ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (0-0) ο Φινλανδός διαιτητής Γκρεστράνιους σφύριξε φάουλ σε βάρος του ΠΑΟΚ, ενώ η
φάση ήταν σε εξέλιξη και κατέληξε σε γκολ
υπέρ των φιλοξενουμένων με τον Μακέντα.
Έπρεπε να είχε αφήσει πλεονέκτημα. Στις διαμαρτυρίες των παικτών του Παναθηναϊκού εκείνη
τη στιγμή απάντησε «ήταν λάθος
μου». Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Λάζλο Μπόλονι δήλωσε
«καλύτερα να έρχονται διαιτητές
από τη Μογγολία»…

Δεκάδες οπαδοί
στο «Ελ Πάσο»

Δεκάδες οπαδοί του Πανιωνίου και του Εθνικού συγκεντρώθηκαν στον λόφο του «Ελ Πάσο»
για να παρακολουθήσουν το μεταξύ τους παιχνίδι
(1-1) για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Η αλήθεια
είναι ότι… βοηθάει ο λόφος, αλλά η αστυνομία
ήταν απούσα, καθότι… εννοείται ότι δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο. Ο Εθνικός χρησιμοποιεί
το «Ελ Πάσο» για έδρα του.

POLITICAL GOSSIP
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Οι μεγάλοι νικητές και
η «βασίλισσα» Γκλεν

Η

Γκλεν Κλόουζ έχασε για όγδοη φορά το
Όσκαρ από μια σχεδόν συνομήλική της
Κορεάτισσα! Η 74χρονη λαμπερή Χολιγουντιανή σταρ ήταν προτεινόμενη
στην κατηγορία Β’ Πρωταγωνιστικού Ρόλου, αλλά
έχασε το χρυσό αγαλματίδιο από την 73χρονη Γιουν Γιου-Τζουνγκ για την ερμηνεία της στην ταινία
«Minari». Και σαν να μην έφτανε αυτό, η τελευταία
φλέρταρε έντονα και απροκάλυπτα όλο το βράδυ
με τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος ήταν και παραγωγός
του φιλμ!
Ψύχραιμη, χαμογελαστή και με εμπειρία στα χολιγουντιανά τερτίπια, η Γκλεν Κλόουζ απέδειξε
στην 93η τελετή απονομής των κινηματογραφικών
βραβείων ποιος ήταν το «boss» της βραδιάς, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τις δεινές χορευτικές
της ικανότητες στο… twerk, με το βίντεο της
Aμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών να γίνεται viral! Μάλιστα, ο
σκηνοθέτης Μάθιου Τσέρι ενθουσιασμένος πόσταρε στο Twitter: «Δώστε στην Γκλεν Κλόουζ ένα
Όσκαρ για αυτό, παρακαλώ».
Μεγάλοι νικητές της βραδιάς ήταν ο Άντονι Χόπκινς, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ Α’
Πρωταγωνιστικού Ρόλου για την ερμηνεία
του στην ταινία «The Father», ο Ντάνιελ Καλούγια για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο στο «Judas
and the Black Messiah», ενώ το Α’ Πρωταγωνιστικού Γυναικείου Ρόλου κατέκτησε η
Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για την ερμηνεία
της στο «Nomadland», ταινία που σάρωσε
τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Καλύτερης
Ταινίας! H πιο συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης ήταν όταν ο Δανός Τόμας Βίντερμ-

περγκ κατέκτησε το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς
Ταινίας για το «Another Round», αφιερώνοντας το
βραβείο στην κόρη του, η οποία πρόσφατα σκοτώθηκε σε τροχαίο.
Η λαμπερή βραδιά, που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), δεν έκρυβε
εκπλήξεις ή παρατράγουδα, εκτός από το ότι δεν
υπήρχε κοινό, ενώ το «κόκκινο χαλί» που απλώθηκε στον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό Union
Station στο Λοε Άντζελες ήταν small size λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού. Εντυπωσιακές ήταν οι
εμφανίσεις της Χάλι Μπέρι με πολύ κοντό καρέ,
μακρύ φόρεμα με ντεκολτέ και φιόγκο στη μέση
του ιταλικού οίκου Dolce & Gabbana, αλλά και της
Κάρι Μάλιγκαν με χρυσή στράπλες τουαλέτα
Valentino Couture. Η 50χρονη Ρεγκίνα Κινγκ παρουσιάστηκε με βραδινό μάξι γαλάζιο φόρεμα, η
κατασκευή του οποίου ξεκίνησε τον Ιανουάριο
προκειμένου να είναι έτοιμο για την τελετή απονομής. Η δημιουργία με τις 62.000 πούλιες και τους
4.000 κρυστάλλους ήταν του οίκου Louis Vuitton.

Xάλι Μπέρι

Ρεγγίνα Κινγκ

Γκλεν Κλόουζ

Μάργκοτ Ρόμπι
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Μας σύστησε
τον αδελφό της

GOSSIP
Βόλτες στην Πόλη του Φωτός

Η Έλενα Τσαβαλιά μάς σύστησε
τον αδελφό της Βαγγέλη.
Αφορμή στάθηκαν τα γενέθλιά
του και, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που δημοσίευσε η
ηθοποιός στα προσωπικά της
social media, η ομοιότητά τους
είναι μεγάλη. «Να τα εκατοστίσεις, μικρέ! Βλέπεις, όσο κι αν
μεγαλώνεις, για εμένα θα είσαι
πάντα ο μικρός μου! Σ’ αγαπάω,
αδελφούλη μου», έγραψε η σύζυγος του Μάρκου Σεφερλή.

Στο Παρίσι βρίσκεται ο Φώτης Σεργουλόπουλος. Ο παρουσιαστής, ο οποίος διατηρεί σπίτι
στην Πόλη του Φωτός, συναντήθηκε με την καλή του φίλη και διάσημη Αμερικανίδα ενδυματολόγο της σειράς «Sex and the city» Πατρίτσια Φιλντ και η χαρά του ήταν μεγάλη. «Για
μια βόλτα με τη αγαπημένη μου, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 2ης σεζόν “Emily in
Paris”. Είμαστε δύο κομμάτια σε ένα ή, αλλιώς,
όπως λέμε στα ελληνικά κ@λος και βρακί!»,
έγραψε χαριτολογώντας ο επιχειρηματίας.

R

eunion πάρτι για τους αποχωρήσαντες «Survivors» διοργάνωσε ο Περικλής Κονδυλάτος στην πολυτελή βίλα του καλού του φίλου και σχεδιαστή μόδας Πέτρου Ζούλια στη Σαρωνίδα! Στη γιορτή έδωσαν το «παρών» οι Γιώργος Κοψιδάς, Ελευθερία Ελευθερίου, Ελίζαμπεθ Ελέτσι, Ασημίνα Ιγγλέζου, Πάνος Καλίδης, Δημήτρης Μακρόπουλος, Μαριάνθη Κάσδαγλη και Έλενα
Κρεμλίδου, όχι όμως η Ανθή Σαλαγκούδη, την οποία και δεν κάλεσε! Άλλωστε, ο εκκεντρικός δημιουργός είχε δηλώσει σε συνέντευξή του πως με τη δημοσιογράφο δεν μιλάνε, «στολίζοντάς» τη με
προσβλητικά επίθετα όπως «υποκρίτρια» και «καιροσκόπο» λόγω
της συμπεριφοράς της μέσα στο παιχνίδι. Η απουσία της, βέβαια,
δεν έκοψε την όρεξη στους οικοδεσπότες ούτε και στους πρώην
παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης, με το μενού να περιλαμβάνει γαστρονομικές λιχουδιές, κοκτέιλ και χαμόγελα, ενώ δεκάδες φωτογραφίες τους πλημμύρισαν το Instagram.

Χαρούμενη για την ανοιξιάτικη «Vicky»!
Στην καραντίνα η Βίκυ Σταυροπούλου δεν κάθισε με τα χέρια σταυρωμένα! Αξιολόγησε τις επαγγελματικές προτάσεις εκτός θεάτρου και
επέλεξε να υπογράψει συμβόλαιο με επώνυμη εταιρεία ένδυσης, κυκλοφορώντας την προσωπική της σειρά γυναικείων ρούχων με τον
κωδικό «Vicky»! Η ηθοποιός ενθουσιασμένη ανακοίνωσε τα καλά νέα
στο Instagram. «Έχω πάρει μεγάλη χαρά που αγαπήσατε την ανοιξιάτικη “Vicky”. Η χαρά μου είναι large», σχολίασε με νόημα!

Γύρισε ο Αλέξης Παππάς

Ανταπέδωσε τις ευχές!

Ο πιο αμφιλεγόμενος παίκτης του φετινού «Survivor» Αλέξης Παππάς επέστρεψε στην Ελλάδα! Λίγες μέρες μετά την
«πόρτα εξόδου» από το ριάλιτι επιβίωσης,
ο ηθοποιός κατέφθασε το Σάββατο στο
«Ελ. Βενιζέλος», όπου δημοσιογράφοι,
φωτογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία
τον περίμεναν με ανυπομονησία, ζητώντας του επίμονα ένα σχόλιο. «Μια χαρά
ήταν η πτήση μου, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σύντομα», δήλωσε.

Χιλιάδες διαδικτυακές ευχές δέχτηκε η Δούκισσα Νομικού για την ονομαστική της εορτή!
Με περισσότερα από 22.500 likes σε μια μόνο
μέρα, η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super
Makeover» ευχαρίστησε τους followers της,
ποζάροντας με αέρινο λευκό μίνι φόρεμα και
φόντο τη θάλασσα: «Εύχομαι μια μέρα να καταφέρουμε να γίνουμε όλοι μας πιο ευγενικοί και
γενναιόδωροι. Αγγελιοφόροι αγάπης. Λέγοντας έναν καλό λόγο σε/για κάποιον, τονώνουμε
όχι μόνο τη δική του διάθεση, αλλά πρωτίστως
τη δική μας!».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

Δρ Ανατολή Παταρίδου, χειρουργός
ωτορινολαρυγγολόγος

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Βραχνάδα: Πότε γίνεται επικίνδυνη;

Κ

άθε άνθρωπος έχει φωνή - μοναδική
στον κόσμο. Η ομιλία μάς βοηθάει σε
έναν σημαντικό βαθμό να επικοινωνούμε με τους άλλους. Πρέπει, όμως, να
μάθουμε να την προφυλάσσουμε. Μια βραχνή φωνή μπορεί να είναι αισθησιακή, αλλά πιθανόν αυτό
να σηματοδοτεί μια σειρά από προβλήματα, που
χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης.
«Η φωνή μας αποτελεί ένα πολύ δυνατό εργαλείο για την προσωπική και για την επαγγελματική
μας ζωή. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εμάς.
Όλοι μπορούν να μας θυμούνται για τη βαθιά βελούδινη φωνή μας και για τα συναισθήματα και τα
μηνύματα που αυτή μεταφέρει σε κάθε περίπτωση», λέει η δρ Ανατολή Παταρίδου, χειρουργός
ωτορινολαρυγγολόγος Κεφαλής - Τραχήλου. Και
συμπληρώνει: «Η παραγωγή της φωνής μας γίνεται
σε ένα πολύ σύνθετο και εξαιρετικά φίνο όργανο,
τον λάρυγγα, που από πλευράς ανατομικής κατασκευής και λειτουργικότητας είναι σαν ένα μουσικό όργανο, του οποίου η απόδοση εξαρτάται από
την εξάσκηση, τη σωστή χρήση, την περιποίηση και
την τήρηση βασικών κανόνων στη λειτουργία του. Ο
σημερινός τρόπος ζωής, με τη “Δυτικοποίηση” της
διατροφής, με την αύξηση των αλλεργιών -σε τρόφιμα και σε αεροαλλεργιογόνα- και με την αύξηση
στη συχνότητα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, έχει αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τη συχνότητα των προβλημάτων στη φωνή, αφού αυτές
οι καταστάσεις αποτελούν έναν ισχυρά προδιαθε-

σικό φλεγμονώδη παράγοντα για τον λάρυγγα».
Όταν τα ειδικά όργανα «τραυματίζονται», παρουσιάζονται βραχνάδα, ξηρός βήχας και άλλα συμπτώματα, όπως σπάσιμο της φωνής και αίσθημα
κόμπου. Τα πιο συχνά αίτια είναι οι πολύποδες, οι
κύστες, οι κάλοι, η λεγόμενη πολυποειδής εκφύλιση ή οίδημα του Reinke, το κοκκίωμα και πιο σπάνια ο καρκίνος. Σήμερα οι ειδικοί γιατροί διαθέτουν
τα νέας γενιάς ενδοσκόπια, με τα οποία, σε σύνδε-

Κόπωση φωνητικών χορδών
Η καθημερινή πίεση με τους απαιτητικούς ρυθμούς της ζωής μάς οδηγεί σε
κακή χρήση της φωνής. Οι περισσότεροι
είναι υποχρεωμένοι να μιλούν πολλές
ώρες στο τηλέφωνο. «Αυτό, σε συνδυασμό με τη χαμηλή κατανάλωση σε νερό,
την αυξημένη κατανάλωση σε αλκοόλ και
τη φουλ λειτουργία του κλιματισμού, είτε
για ψύξη είτε για θέρμανση, ταλαιπωρεί
σε πολύ σημαντικό βαθμό τις φωνητικές
χορδές, αλλά και όλα τα σημαντικά αντηχεία: τον φάρυγγα, τη μύτη και τις παραρρίνιες κοιλότητες», αναφέρει η κυρία
Παταρίδου. Ο ρόλος του ειδικού λογοθεραπευτή είναι καθοριστικός στην ολοκληρωμένη θεραπεία των διαταραχών
της φωνής.

ση με το μόνιτορ, μπορούν να έχουν μια ξεκάθαρη
εικόνα της βλάβης που υπάρχει. Συνήθως η θεραπεία είναι αρχικά συντηρητική αγωγή. Αν δεν αποδώσει, μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Το χειρουργείο γίνεται είτε με τα κλασικά εργαλεία είτε με διάφορες μορφές laser, που είναι πολύ
πιο ατραυματικές για τον ευαίσθητο βλεννογόνο
των φωνητικών χορδών. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε να ξεκουράζουμε τη φωνή μας. Να πίνουμε νερό, χλιαρά (όχι ζεστά) ροφήματα, όπως χαμομήλι ή φασκόμηλο με μέλι, να κάνουμε τακτικά εισπνοές πάνω από ζεστό νερό με φασκόμηλο και
μέλι ή ευκάλυπτο, να μην ψιθυρίζουμε ούτε όμως
και να φωνάζουμε δυνατά, ειδικά σε χώρο με δυνατή μουσική ή φασαρία, να παίρνουμε καλές αναπνοές, να χρησιμοποιούμε σημεία στίξης και να
κάνουμε συχνά μαθήματα Ορθοφωνίας ή Λογοθεραπείας, ώστε να ενισχύουμε το διάφραγμά μας, να
στηρίζουμε καλά τη φωνή μας και να μάθουμε τεχνικές ξεκούρασης.

Μια βραχνή φωνή μπορεί να είναι
αισθησιακή, αλλά πιθανόν αυτό
να σηματοδοτεί μια σειρά
από προβλήματα που χρήζουν
ειδικής αντιμετώπισης…

P
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ΩΔΙΑ

Γράφει

Αιγυπτιακή Αστρολογία είναι πολύ ιδιαίτερη, καθώς
συνδυάζει πλανητικές κινήσεις, ημερομηνίες και ώρες.
Το ποιο ζώδιο είσαι εξαρτάται από το ποια θεότητα
βρίσκεται στη Γη εκείνη την ώρα, για να σου ανοίξει…
την πόρτα της εισόδου σου στον πλανήτη, τη στιγμή της
γέννησής σου. Ο συσχετισμός με τα σημερινά, δυτικά
ζώδια γίνεται περισσότερο με βάση τον χαρακτήρα.

Μάθε ποιο ζώδιο είσαι
στην Αιγυπτιακή Αστρολογία
και τι σημαίνει αυτό για τη ζωή σου

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Μην αφήνετε κανέναν να παρεμβαίνει στα προσωπικά σας
σήμερα. Δημιουργικές λύσεις
σε οικογενειακά προβλήματα ή
προβλήματα που σχετίζονται με
το σπίτι πρέπει να βρεθούν τώρα. Είναι απαραίτητο να καλλιεργήσετε τις σχέσεις σας με
τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Μπορεί να καταλήξετε να κάνετε
το αντίθετο από αυτό που θέλατε
σήμερα, αλλά αυτή η στροφή θα
μπορούσε να φέρει μια σημαντική ευκαιρία. Μην αφήνετε τις
ανησυχίες να σας κάνουν απρόσεκτους ή αρνητικούς.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Τα πρακτικά θέματα μπορούν να
πάνε εξαιρετικά καλά σήμερα,
αφού είστε ιδιαίτερα καλοί στην
εύρεση πραγματικά λειτουργικών
λύσεων στα προβλήματα. Στην
πραγματικότητα, απολαμβάνετε τη
διαδικασία! Η οικοδόμηση της αίσθησης της ασφάλειας σας είναι
εξαιρετικά σημαντική για σας.

Καρκίνος
Σεκμέτ (29 Ιουλίου - 11 Αυγούστου,
30 Οκτωβρίου - 7 Νοεμβρίου)
Χαρακτηριστικά: Έξυπνος, ηγέτης. Τυχερά
χρώματα: Πράσινο για άνδρες, τυρκουάζ για γυναίκες. Συσχετισμένο ζώδιο: Τοξότης. Συμβατότητα: Γκεμπ και Μπαστέτ.
Η Σεκμέτ είναι η θεά του πολέμου και των φιλονικιών. Στέλνει στους ανθρώπους κάθε είδους ατυχίες και επιδημίες, ωστόσο έχει τη δύναμη να σώσει ανθρώπους από
ασθένειες. Είναι η προστάτιδα
των γιατρών και των μάγων. Το
όνομά της μεταφράζεται ως
«δύναμη» και ο κύριος στόχος
της ύπαρξής της είναι η δικαιοσύνη. Το δικαστήριό της είναι
αμερόληπτο και δεν έχει συγχώρεση.
Χαρακτήρας: Τα παιδιά της
Σεκμέτ απολαμβάνουν μεγάλο
κύρος και αξίζουν πάντα. Είναι
απαιτητικοί και ακριβείς και
λατρεύουν να αναζητούν την
αλήθεια. Είναι κατάλληλα για
το επάγγελμα των δικηγόρων

και των δικαστών, καθώς και για διευθυντικές
θέσεις. Παρά τη σκληρή ιδιοσυγκρασία τους, η
τύχη τούς συνοδεύει πάντα και όλες οι προσπάθειές τους φτάνουν στο τέλος με ασφάλεια. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ περήφανοι και συχνά
ανυπόμονοι. Είναι χαρισματικοί και παθιασμένοι. Παρ’ όλα αυτά, έχουν απόλυτο έλεγχο και
σπάνια κάνουν λάθη. Έχουν πολλούς φίλους, αν
και δεν είναι συγκαταβατικοί. Η δύναμη και η
υπερηφάνειά τους αντικατοπτρίζονται στο
βλέμμα τους. Στο έντονο πρόσωπό τους δείχνουν υπερόπτες.
Ωστόσο, έχουν ένα αδύναμο σημείο: Λαχταρούν τη φήμη και την
αναγνώριση και ενδιαφέρονται
για τη γνώμη των ανθρώπων. Είναι δύσκολο να βρουν κατάλληλο
ερωτικό ταίρι, γιατί είναι πολύ
απαιτητικοί για να δεχτούν τυχόν
ατέλειες και αδυναμίες. Μπορείτε να τους συμβουλέψετε να μάθουν πώς να δέχονται τους ανθρώπους ως έχουν, να είναι πιο
ευέλικτοι και να μάθουν πώς να
συγχωρούν.

(22/6-22/7)
Καθώς η μέρα προχωράει, βρίσκεστε σε εξαιρετική θέση και μπορείτε να θέσετε σε εφαρμογή δημιουργικές ιδέες. Παίρνετε ικανοποίηση από την έκφραση της αγάπης σας. Προσφέροντας επιπλέον
φροντίδα μπορεί να νιώσετε πιο
ευτυχισμένοι και ανανεωμένοι.

Λέων

(23/7-22/8)
Εάν τα συναισθήματά σας σάς ενθαρρύνουν να κοιτάξετε μέσα
σας, ακούστε τα. Με περισσότερη
εσωτερική ειρήνη, είναι πιο πιθανό να προχωρήσετε με επιτυχία και στον εξωτερικό κόσμο. Οι
άνθρωποι απευθύνονται σε σας,
αναζητώντας επιβεβαίωση.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι όλοι…
στην ίδια σελίδα με σας στο κεφάλαιο «ζωή» και μάλιστα πως οι περισσότεροι προτιμούν να κρατούν τη
σκέψη τους σε πράγματα ελαφρά. Τα
προσωπικά θέματα πάνε καλύτερα.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(23/9-23/10)
Στην πραγματικότητα, είστε αρκετά επιτυχημένοι στην ενίσχυση των σχέσεών σας με την αυξημένη προσοχή και την κατανόησή σας ή ακόμα και με παραχωρήσεις που κάνετε τώρα,
«καταπολεμώντας» τον εσωτερικό σας επαναστάτη!

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Είστε λίγο πιο αυθόρμητοι και λιγότερο ανήσυχοι και δεν «κολλάτε». Αισθάνεστε μάλλον περιπετειώδεις. Ενώ αισθάνεστε αρκετά στοργικοί σήμερα, τα θέματα της αγάπης μπορεί να αφορούν περισσότερο πρακτικά ζητήματα αυτήν τη στιγμή.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Βρείτε μια νέα προσέγγιση των
πραγμάτων. Μια συνεργασία λειτουργεί προς όφελός σας αυτήν τη
στιγμή. Θα ενώσετε τις δυνάμεις
σας με κάποιο άλλο πρόσωπο για
την προστασία της ιδιωτικής σας
ζωής.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Μια μικρή απόδραση είναι πιθανή
σήμερα. Θα αισθανθείτε πιο αναζωογονημένοι και διεγερμένοι αν
ξεφύγετε από τη ρουτίνα. Αυτό
μπορεί επίσης να συμβεί σε πνευματικό επίπεδο, ξετυλίγοντας στο
μυαλό σας μια νέα ιδέα.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Είναι ευκολότερο από το συνηθισμένο να εστιάσετε στον εαυτό
σας και να απλοποιήσετε τη ζωή
σας. Θα ήταν καλή ιδέα να εφαρμόσετε την πρακτική νοοτροπία
σας σε οτιδήποτε χρειάζεται να
περικόψετε και να επεξεργαστείτε.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Σίγουρα θα υπάρχει ένα χάσμα
μεταξύ των επιθυμιών σας και
της πραγματικότητας σήμερα,
αλλά μη χάνετε χρόνο μένοντας
στην αποθάρρυνση. Αντ’ αυτού,
δώστε στον εαυτό σας ένα χρονικό όριο για να προχωρήσετε.
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Με την πλάτη στον τοίχο ο Ερντογάν
Κ
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ατά τον Τούρκο υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, η αναγνώριση από τις ΗΠΑ
της Γενοκτονίας των Αρμενίων ήταν μια
«απροσεξία». Και κατά τον εκπρόσωπο της
τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν ήταν
«απλώς εξωφρενική». Όταν γράφονταν αυτές
οι γραμμές, το τουρκικό Υπουργικό Συμβούλιο
υπό τον Ταγίπ Ερντογάν δεν είχε τελειώσει
ώστε να γνωρίζουμε την αντίδραση του Τούρκου προέδρου, ο οποίος έχει φροντίσει έως
τώρα να κρατήσει χαμηλά τους τόνους της αντιπαράθεσης με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο
Μπάιντεν. Άλλωστε, όσο οι ΗΠΑ περιμένουν
την πλήρη και χωρίς όρους επάνοδο της Τουρκίας στη «δυτική τάξη ασφαλείας», το παιχνίδι
δείχνει ανοικτό.
Ασφαλώς η αναγνώριση της Γενοκτονίας του
1914-1915 (υπεσχημένη προεκλογικά από τον
Τζο Μπάιντεν στους Αρμενίους), παρότι στοχεύει να βεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα για την
προσήλωση της Ουάσιγκτον στα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι μια ακόμα κίνηση των ΗΠΑ
στην περιοχή την οποία επιβαρύνει η αντιπαράθεση των ΗΠΑ με τη Ρωσία για την Ουκρανία. Και, σε κάθε περίπτωση, στριμώχνει περισσότερο τον Ερντογάν την επομένη της οριστικής αποπομπής της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 αλλά και τις παραμονές της
εκδίκασης της υπόθεσης της Halkbank.
Η τουρκική κρατική τράπεζα βρίσκεται στη
δίνη του κυκλώνα, καθώς κατηγορήθηκε από

τις αμερικανικές Αρχές ότι βοήθησε να διακινηθούν κρυφά τα έσοδα του Ιράν από παράνομες πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου
και να διοχετευθούν στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα κοντά 1 δισ. δολάρια. Ο
Ερντογάν και ο γαμπρός του Μπεράτ Αλμπαϊράκ κατηγορήθηκαν ότι με εντολές τους η
Halkbank έστησε αυτή την επιχείρηση με σκοπό την παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν. Θεωρείται, μάλιστα, ότι η μυστηριώδης παραίτηση του Αλμπαϊράκ από τη θέση
του υπουργού Οικονομικών τον περασμένο
Νοέμβριο σχετίζεται με τον ορισμό δικασίμου,
καθώς οι προσπάθειες της τράπεζας και των
δικηγόρων της να εμποδίσουν το σκάνδαλο να
φθάσει στο ακροατήριο έπεσαν στο κενό.
Φυσικά ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος και
χθες συνέχιζε τις διώξεις των αντιφρονούντων
συλλαμβάνοντας δεκάδες στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του, είχε φροντίσει

Για τον Ερντογάν αλλά και την
τουρκική οικονομία τυχόν καταδίκη
της Halkbank θα είναι καταστροφική.
Η οικονομική κατάρρευση θα είναι
μεγαλύτερη από εκείνη του 2001,
εκτιμούν διεθνείς αναλυτές...

να καταγγείλει τη δίωξη της Halkbank ως «διεθνή», αυτήν τη φορά, «απόπειρα πραξικοπήματος». Αλλά επειδή το αυτί των ομοσπονδιακών
Αρχών των ΗΠΑ δεν ιδρώνει από τέτοιους
ισχυρισμούς και παρά τις προσπάθειες του
Ντόναλντ Τραμπ, όσο ήταν πρόεδρος, η υπόθεση «να πέσει στα μαλακά», η τουρκική τράπεζα
θα δικαστεί. Αν καταδικαστεί, τα πράγματα δεν
θα είναι απλά. Όχι μόνο για τον Ερντογάν, αλλά
και για την τουρκική οικονομία. Το οποιοδήποτε πρόστιμο, ακόμα και αν είναι μικρότερο των
20 δισ. που προβλέπεται για περιπτώσεις όπως
αυτή, θα αποκλείσει την τουρκική κρατική τράπεζα από τις διεθνείς συναλλαγές και θα προκαλέσει οικονομική κατάρρευση μεγαλύτερη
και από εκείνη του 2001, εκτιμούν διεθνείς
αναλυτές. Σε αυτήν τη συγκυρία Μπάιντεν και
Ερντογάν θα συναντηθούν στις 14 Ιουνίου στις
Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οπότε μάλλον δεν είναι τυχαία η «κρισιμότητα του ρόλου της Τουρκίας ως ΝΑΤΟϊκού
συμμάχου», τον οποίο σπεύδουν να της αναγνωρίσουν οι ΗΠΑ, την επομένη της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Καλό είναι,
λοιπόν, όσοι πανηγυρίζουν για «το χαστούκι
της Αμερικής στον Ερντογάν» να κρατούν μικρό καλάθι. Όχι επειδή η αναγνώριση της Γενοκτονίας στερείται σημασίας ή ενδιαφέροντος. Αλλά επειδή ο δρόμος (δρόμος στον οποίο
ο καθένας φροντίζει για το εθνικό του συμφέρον) είναι μπροστά μας και είναι μακρύς.

Ο Νυμφίος και η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή

Ν

α μου επιτρέψετε στο σημερινό μου
σημείωμα να μην ασχοληθώ με την
πολιτική. Με τις μικρές και τις μεγάλες αψιμαχίες των κομμάτων. Με τις αποφάσεις που προκαλούν αντιπαραθέσεις και κόντρες.
Πάντα τέτοιες μέρες η σκέψη, οι θύμησες
γυρίζουν πίσω. Εκεί, στα μικρά μας χρόνια.
Σε αυτές τις Μεγάλες Εβδομάδες που ήταν
αλλιώς, γιατί ήμασταν και εμείς αλλιώς. Ήταν
και ο κόσμος αλλιώς. Δύσκολα χρόνια, αλλά οι
γειτονιές λειτουργούσαν θεραπευτικά με τον
δικό τους τρόπο. Έδιναν το δικό τους άρωμα
στις μέρες και με κάποιον αόρατο τρόπο
έφερναν το Πάσχα εντός μας. Με τις απαγορεύσεις του και τις «αναγκαστικές» συμμετοχές μας, είτε ως παπαδάκια είτε ως μυροφόρες τα κορίτσια.
Ήταν γύρω μας και άνθρωποι που μας λείπουν πια, αλλά τότε δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι θα έρχονταν αυτές οι στιγμές.
Τους νιώθαμε αιώνιους. Αλλά ο χρόνος, βλέ-

πετε, είναι αδίστακτος και το τέλος προδιαγεγραμμένο. Τόσο που σε κάνει να αναρωτιέσαι
κάποιες φορές (δυστυχώς λίγες) προς τι τέτοια πορεία γεμάτη εντάσεις, διαγκωνισμούς,
πολέμους, ανισότητες, μίση και πάθη. Θα μου
πείτε, έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Ας είναι, αν και πάντα πίστευα και πιστεύω ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά.
Η φετινή Μεγαλοβδομάδα πάλι μας βρίσκει
διαφορετικά. Όχι όπως πέρυσι, όταν σοκαρισμένοι από την πανδημία είχαμε κλειστεί στα
σπίτια μας. Αλλά όχι και όπως ήταν, προτού
ενσκήψει στις ζωές μας αυτός ο εφιάλτης που
έχει αλλάξει τα πάντα.

Ακόμα και αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες
δεν μπορούν να εξαφανίσουν την
αίσθηση της Μεγάλης Εβδομάδας και
της πορείας προς τα θεία Πάθη, τη
Σταύρωση και στο τέλος την Ανάσταση

Παρ’ όλα αυτά, αυτό το άρωμα και η αίσθησή της «ζωντανεύουν» και επιστρέφουν με
έναν ξεχωριστό τρόπο. Που ακόμα και αυτές
οι ιδιαίτερες συνθήκες δεν μπορούν να εξαφανίσουν την αίσθηση της Μεγάλης Εβδομάδας και της πορείας προς τα θεία Πάθη, τη
Σταύρωση και στο τέλος την Ανάσταση.
Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει με την
παραβολή των Μωρών Παρθένων και το
βράδυ με το τροπάριο της Κασσιανής. Και τα
δύο έχουν τους συμβολισμούς τους. Από τη
μια ο Νυμφίος, για τον οποίο πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, και από την άλλη η εν
πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή. Αμφότερα μας καλούν να σκεφτούμε πολλά.
Πριν ο αναμάρτητος εξ ημών ρίξει και πάλι
πρώτος τον λίθον.
Για άλλη μια φορά έχουμε την ευκαιρία να
σκεφτούμε. Να δούμε. Να αποφασίσουμε και
να αλλάξουμε πορεία. Η ευκαιρία της Μεγάλης Εβδομάδας, της εβδομάδας της συγχώρεσης, είναι και φέτος εδώ…

Γράφει

o Νίκος

Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

