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Ξέσπασε σάλος από τα όσα
είπε ο πρώην πρωθυπουργός
ΤΟΝ...
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ΤΣΙΠΡΑΣ
ΣΕ... ΡΟΛΟ
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Με δηλώσεις του περί «ξεστοκαρίσματος»
εμβολίων υπονομεύει το τείχος ανοσίας
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Πού να κυβερνούσε ο Τσίπρας...

Τ

ελικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας
βάλθηκε να επιβεβαιώσει όσους έλεγαν ότι ευτυχώς που μέσα στην πανδημία δεν κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Με την εμφάνιση που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε ότι όχι μόνο δεν έχει πάρει το μήνυμα που του
έδωσαν οι πολίτες σε τέσσερις απανωτές εκλογικές
αναμετρήσεις, αλλά και ότι βρίσκεται σε βέρτιγκο. Όσα
είπε στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1 πραγματικά άφησαν άφωνο και τον πιο καλόπιστο κριτή του.
Είναι εντυπωσιακή η τέχνη του να κάνει το άσπρο
μαύρο. Δεν θα αναφερθούμε στα όσα είπε για το… ξεστοκάρισμα εμβολίων που κάνει η κυβέρνηση. Είναι
θλιβερό ακόμη και να το συζητήσουμε. Φαίνεται ότι ο
συναγελασμός του με γνωστούς ψεκασμένους εκδότες
τον έχει επηρεάσει κατά πολύ. Ούτε το γεγονός ότι πρότεινε υπουργό Υγείας το πρόσωπο που ζήτησε να μην
εμβολιάζονται με το συγκεκριμένο εμβόλιο οι 30-39
ετών τη μέρα που η Εθνική Επιτροπή άνοιγε την πλατ-

φόρμα για αυτές τις ηλικίες.
Ούτε θα ασχοληθούμε με τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας για
το πώς χειρίστηκε η κυβέρνηση την πανδημία, ότι είναι
η μόνη χώρα που εφάρμοσε το… ακορντεόν, η μόνη που
έκλεισε την εστίαση τόσο καιρό και άλλα τέτοια. Κατανοούμε την κατάσταση που βρίσκεται διαβάζοντας τις
δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη
και στη χειρότερη στιγμή της κυβέρνησης δεν κερδίζει.
Θα ασχοληθούμε, όμως, με την απλόχερη κάλυψη
που έδωσε στον Δημήτρη Τζανακόπουλο σχετικά με
όσα ο γραμματέας του κόμματός του είπε για εκκαθαρίσεις στο Δημόσιο. Η ευκολία που τα παραποίησε είναι
εντυπωσιακή. Και επειδή εμείς δεν είμαστε Τσίπρας
και αναφερόμαστε πάντα με στοιχεία, ιδού τι είπε ο κ.
Τζανακόπουλος: «Υπάρχουν αυτονομημένες εστίες
εξουσίας στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης που
θα πρέπει να εκκαθαριστούν». Αυτά με τη φωνή του και
χωρίς μοντάζ.

Τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός πως είπε; Ιδού: «Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω σε
αυτό το θέμα, γιατί υπήρξε μια προσπάθεια, όπως σε
καθετί που λέγεται, διαστρέβλωσης. Πιστεύω ότι δεν
υπάρχει κανένας σοβαρός πολίτης, είτε ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ είτε Νέα Δημοκρατία, που να μη συμφωνεί με αυτό
που είπε ο Τζανακόπουλος. Ξέρετε τι είπε; Μίλησε για
τις εστίες διαφθοράς που υπάρχουν μέσα στη Δημόσια
Διοίκηση».
Τα ίδια fake news είπε ο κ. Τσίπρας και για τα θέματα
των συντάξεων, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εργασίας κ. Κωστής Χατζηδάκης.
Τα σχόλια δικά σας. Όπως και για το ότι με τον ίδιο
κυνικό τρόπο παραδέχτηκε ότι τελικά τα χρήματα που
έδωσε στους συνταξιούχους λίγο πριν από τις εκλογές
«κακώς τα είπαμε 13η σύνταξη, αλλά η ουσία ήταν ότι
ήταν με την προοπτική να γίνει κανονική 13η σύνταξη!».
Και ό,τι γράφουμε είναι εντός εισαγωγικών.
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας με… παρενέργειες!
της Ελένης Πρωτόπαππα

Ε

πικίνδυνες… στροφές αποφάσισε
να πάρει ο Αλέξης Τσίπρας στο μέτωπο του εμβολιασμού με την αποστροφή του, στη συνέντευξή του
στον ΑΝΤ1, περί «ξεστοκαρίσματος» για τα
ραντεβού των τριαντάρηδων με το εμβόλιο
της AstraZeneca, ενισχύοντας, έτσι, ακόμα
περισσότερο τις αμφιβολίες πολλών πολιτών για το εμβόλιο. Και μπορεί ο κ. Τσίπρας
να μην κάλεσε τους πολίτες να μην εμβολιάζονται -τουναντίον, όπως λένε συνεργάτες
του-, είναι γνωστό όμως ότι και μόνο ένας
αστεϊσμός αρκεί, προκειμένου να προκαλέσει περιβάλλον αμφιβολίας για το εμβόλιο,
στην πιο κρίσιμη στιγμή για την πανδημία.
Ο κ. Τσίπρας, λοιπόν, έβαλε φωτιά στα πολιτικά τόπια χθες, με τη συνέντευξή του στον
ΑΝΤ1, όπου, επί της ουσίας, είπε ότι τα εμβόλια της AstraZeneca διατίθενται για τους νεότερους με τη λογική του ξεστοκαρίσματος.
Πρακτικά, υπονόησε ότι η κυβέρνηση
απλώς διέθεσε για τους νεότερους αυτό το
στοκ των αχρησιμοποίητων εμβολίων της
AstraZeneca, που έμειναν «κάβα» από τους
μεγαλύτερους σε ηλικία.
«Άνοιξε η πλατφόρμα επιτέλους, έστω
και για τα AstraZeneca, για να ξεστοκάρου-

με, εν πάση περιπτώσει. Όλα τα εμβόλια
έχουν κάποιες παρενέργειες, αυτό όμως
που πρέπει να καταλάβει ο μέσος πολίτης ο
οποίος μας ακούει είναι ότι οι πιθανότητες
να έχει κάποιες παρενέργειες από το εμβόλιο είναι μηδαμινές σε σχέση με τις πιθανότητες που έχει να κολλήσει τον κορονοϊό»,
είπε ο κ. Τσίπρας, ξεσηκώνοντας θύελλα
αντιδράσεων.
«Ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό του.
Προσβάλλει τους νέους που ήδη εμβολιάζονται. Και μετατρέπει τον εαυτό του σε αρνητή του μεγαλύτερου διακυβεύματος της
εποχής, που είναι το χτίσιμο του τείχους
ανοσίας», σχολίασε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι κυβερνητικά στελέχη, με
τα οποία συνομίλησε η «Political», σχεδόν…
δεν πίστευαν στ’ αυτιά τους, όταν συνειδητοποίησαν την ατάκα περί ξεστοκαρίσματος.
Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε στη συνέχεια
να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να περάσει την αντίληψη πως σε καμία περίπτωση
αυτό δεν ήταν ένα μήνυμα κόντρα στον εμβολιασμό, κυβερνητικά στελέχη έλεγαν
στην «Political» ότι έστω και η παραμικρή
υπόνοια, σε αυτήν τη λεπτή φάση, ενσπείρει
αμφιβολίες και υποδαυλίζει τον τελικό στόχο της μαζικής ανοσίας. Άλλα κυβερνητικά

στελέχη, δε, έλεγαν ακόμα πιο ανοιχτά ότι ο
κ. Τσίπρας «υποσκάπτει το εμβολιαστικό
πρόγραμμα».

Ευθεία στήριξη σε Τζανακόπουλο
Ο κ. Τσίπρας, όμως, στήριξε πλήρως και
τον Δημήτρη Τζανακόπουλο για τη δήλωση
περί «εκκαθάρισης»… παραθεσμικών μηχανισμών εντός του κράτος. «Υπήρξε προσπάθεια διαστρέβλωσης. Δεν υπάρχει σοβαρός πολίτης να μη συμφωνεί. Μίλησε για
τις εστίες διαφθοράς που υπάρχουν μέσα
στη Δημόσια Διοίκηση. Μαζί πρέπει να κάτσουμε να ξηλώσουμε τις εστίες διαφθοράς
και παραεξουσίας. Δεν υπάρχει κύκλωμα
παραδικαστικό; Δεν υπάρχουν επίορκοι;
Αυτά είπε ο Τζανακόπουλος», ανέφερε ο κ.
Τσίπρας. «Αντί να αναγνωρίσει ότι αυτό που
είπε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν λάθος
και προκαλεί κάθε δημοκρατικό πολίτη, ο κ.
Τσίπρας κάλυψε πλήρως τον κ. Τζανακόπουλο», σχολίαζαν δηκτικά από τη Ν.Δ.

Η επιστροφή του Φωτόπουλου
Την ίδια, όμως, στο κυβερνητικό επιτελείο… τρίβουν τα χέρια τους και με την επιστροφή του περίφημου Νίκου Φωτόπουλου,
του συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ο οποίος ήταν ο πρώτος ομιλητής της εκδήλωσης

του ΣΥΡΙΖΑ για τα εργασιακά, το απόγευμα
της Δευτέρας. Ομολογουμένως, η παρουσία
Φωτόπουλου αλλά και οι γλαφυρές του ατάκες, όπως αυτή για «όλα τα σφυριά που πρέπει να βαράνε μαζί το ίδιο αμόνι», εννοώντας ότι θα πρέπει να υπάρξει πάνδημη εναντίωση στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά,
έδωσαν πάτημα στην κυβέρνηση να διερωτάται αν έτσι σκοπεύει να απευθυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη μεσαία τάξη.
«Πρόκειται για τη χειρότερη μορφή συνδικαλισμού, που κατέστρεψε τη ΔΕΗ», υποστήριζαν χθες κυβερνητικά στελέχη. Και
προσέθεταν: «Αυτή είναι η λογική του κ. Τσίπρα για τους εργαζομενους, την ανάπτυξη
και τις επενδύσεις: Οι Φωτόπουλοι».

Ξέσπασε σάλος από
τις δηλώσεις περί
«ξεστοκαρίσματος» δόσεων
με το AstraΖeneca
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Νέα βενζίνη ΕΚΟ Premium 98

Μεγαλύτερη προστασία του κινητήρα, ακόμα καλύτερες επιδόσεις

Η

νέα βενζίνη 98 οκτανίων ΕΚΟ Premium
98 έρχεται να συμπληρώσει την οικογένεια καυσίμων της ΕΚΟ, προσφέροντας
προστασία στον κινητήρα των οχημάτων αλλά και ακόμα καλύτερες επιδόσεις με περισσότερα χιλιόμετρα. Διαθέτοντας περισσότερα οκτάνια, αποτελεί μια premium ολοκληρωμένη πρόταση, που εξασφαλίζει σημαντικά οφέλη τόσο για τον
οδηγό όσο και για τον κινητήρα του αυτοκινήτου.
Η καινοτόμα σύνθεση της βενζίνης ΕΚΟ Premium 98 είναι εμπλουτισμένη με πρόσθετα υψηλής
τεχνολογίας που βοηθούν στην απομάκρυνση των
επιβλαβών καταλοίπων της καύσης, ενώ μειώνουν
σημαντικά τις τριβές, επεκτείνοντας τη διάρκεια
ζωής του κινητήρα. Έτσι, βοηθά στην ομαλότερη,
αποδοτικότερη λειτουργία του αλλά και στην εξοικονόμηση καυσίμου σε κάθε διαδρομή. Ταυτόχρονα, χαμηλώνει τα κόστη συντήρησης των οχημάτων,
αφού προστατεύει τον κινητήρα τους, διατηρώντας
τον καθαρό.
Με αυξημένα οκτάνια η νέα βενζίνη ΕΚΟ Premium 98 αποτελεί μια εξαιρετική premium επιλογή
για απολαυστικές διαδρομές με υψηλές επιδόσεις
και οφέλη για το όχημά σας αλλά και για εσάς!
H κυρία Χριστίνα Μηλιαράκη, Διευθύντρια Marketing Εγχώριας Εμπορίας, σημείωσε σχετικά με τη
νέα ΕΚΟ Premium 98: «Η οικογένεια καυσίμων της
ΕΚΟ διευρύνεται με την προσθήκη της νέας ΕΚΟ
Premium 98, μιας εξαιρετικής βενζίνης 98 οκτανίων που έρχεται να πρωταγωνιστήσει στην καθημερινότητά μας, όπως φανερώνουμε μέσα από τη
νέα επικοινωνιακή μας καμπάνια. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους απολαμβάνουν την οδήγηση, τα ταξίδια και τις βόλτες αλλά και για εκείνους
που αναζητούν καλύτερες επιδόσεις και προστασία
του κινητήρα του αυτοκινήτου τους».
Η νέα EKO Premium 98 είναι ήδη διαθέσιμη σε
επιλεγμένα πρατήρια ΕΚΟ ανά την Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΚΟ ΑΒΕΕ:
Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κατέχει ηγετική θέση στην εμπορία καυσίμων και λιπαντικών της χώρας, έχοντας στη διάθεσή της το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην ελληνική επικράτεια αλλά και με ισχυρή παρουσία
και στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
όπως στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και το
Μαυροβούνιο.

Εξοικονόμηση καυσίμου,
περισσότερα χιλιόμετρα,
αποδοτικότερη λειτουργία
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Ο Βαξεβάνης έριξε μια «βόμβα» στο Τwitter με
αφορμή τη διαμάχη του με τον Μένιο Φουρθιώτη…
Λίγα μόλις λεπτά μετά την είδηση της σύλληψης
του Μένιου Φουρθιώτη και την παραπομπή του
στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων, ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης έγραψε:
«Φαντάζομαι οι συνομιλίες Φουρθιώτη - Βρυώνη
- Κουρτάκη ήταν εντελώς επαγγελματικές». Τι εννοεί ο Κώστας; Θα μας εξηγήσει κάποιος;

Επιμένει η Λινού
κατά του AstraZeneca

Η κατά τα άλλα συμπαθέστατη κυρία Αθηνά
Λινού επιμένει στο αφήγημά της: «Δεν θα
έκανα το AstraZeneca, αν ήμουν τριάντα
ετών». Έχει πάρει φόρα σε ραδιόφωνα και
τηλεοράσεις και δίνει τον αγώνα της να μας
πείσει να μην εμβολιαστούμε. Βεβαίως, δεν
πρέπει να μας διαφεύγει ότι η κυρία Λινού
είναι η καθηγήτρια την οποία πρότεινε πριν
από λίγο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας για υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής και η οποία -κατά
δήλωσή της- δεν το ήξερε… Φαντάζομαι
όταν στο παρελθόν ήταν υποψήφια στη Β’
Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ το ήξερε… Δεν έγινε κι
αυτό εν αγνοία της.

του

Για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υποδομών
με παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα μίλησε ο
γενικός γραμματέας Υποδομών Γιώργος
Καραγιάννης, σε πρόσφατη συνέντευξή
του, επισημαίνοντας πως το επόμενο διάστημα αναμένεται να στηθούν 15 εργοτάξια. Μάλιστα, τόνισε ότι, σύμφωνα με τον
προγραμματισμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εντός του καλοκαιριού θα ξεκινήσουν να στήνονται τα πρώτα
εργοτάξια στην Κατεχάκη, στο Άλσος Βεΐκου, στα Εξάρχεια και στο Κολωνάκι…
«Μόλις ξεκινήσουν τα πρώτα εργοτάξια,
θα έχουμε καινούργιες θέσεις εργασίας.
Πολύ απλά, θα πέσουν χρήματα στην αγορά
και θα κινηθεί όλη η οικονομία. Το κομμάτι
των υποδομών κινεί παραπάνω από περίπου 100 επαγγέλματα. Άρα, αυτά τα χρήματα θα φτάνουν στην κοινωνία, ο κόσμος θα
βρει νέες δουλειές και όλα θα
κυλήσουν πολύ καλύτερα»,
υπογράμμισε.

Χρονικό

Καραγιάννης: Ανοίγουν
θέσεις εργασίας

Χρόνου

OLITICAL

Μικρές ιστορίες με
παιδικά χαμόγελα

P

OLITICANTIS

Δεν θέλει κομματικές
φιέστες ο πρωθυπουργός

Η

ταν στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου όταν έφτασε στο γραφείο της
τότε υφυπουργού Παιδείας Σοφίας
Ζαχαράκη ενημέρωση από την αναπληρώτρια εκπαιδευτικό Χρυσάνθη Μπαξεβάνη,
που υπηρετεί στο νηπιαγωγείο του ακριτι-

κού χωριού Πέπλο του Έβρου, στο οποίο
φοιτούν εννέα μαθητές, ενώ συνολικά διαμένουν 50 παιδιά. Το αίτημα ήταν να φτιαχτεί μια παιδική χαρά στην περιοχή. Χωρίς
δεύτερη σκέψη, η κυρία Ζαχαράκη φρόντισε η έκκληση για προσφορά να φτάσει στο
Μέγαρο Μαξίμου και πιο συγκεκριμένα
στον Γρηγόρη Δημητριάδη, γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού. Η Σοφία Ζαχαράκη
ανέλαβε συνολικά το σχέδιο και ο διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου επωμίστηκε με τον συντονισμό, την ενθάρρυνση
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για προσφορά
και την ταχεία επίλυση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, έτσι ώστε όλα να γίνουν
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν υπάρχει καλή θέληση, όλα γίνονται…

«Φρέσκα» πρόσωπα
μαζεύει ο Τσίπρας
Κάθε μέρα και μία έκπληξη έχει στο τσεπάκι του ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Διακρίνω ότι αξιοποιεί στο
έπακρο την παρουσία και την εκτενή παρέμβαση
στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ του πρώην προέδρου
της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Νίκου Φωτόπουλου. Μεγάλη
μορφή της Σοσιαλδημοκρατίας κι αυτός. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με μπροστάρη τον κ. Φωτόπουλο, πορεύεται
στον 21ο αιώνα με συνθήματα του 19ου να φανταστώ; Μάλιστα, ο γνωστός συνδικαλιστής ανέφερε
ότι «μπορούμε να νικήσουμε, αρκεί όλα τα σφυριά να βαρέσουνε στο ίδιο αμόνι». Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απεχθάνεται τις
κομματικές φιέστες και τα πανηγύρια. Γι’
αυτό, όπως μαθαίνω, στις περιοδείες του
έχει δώσει εντολή να μη μαζεύονται πολιτευτές και βουλευτές προς άγραν ψήφων… Αυτό έκανε και κατά την επίσκεψή
του στη μονάδα της Αεροπορίας στην Ανδραβίδα. Έδωσε εντολή να μη βρίσκονται
στο σημείο οι τρεις τοπικοί βουλευτές
Ηλείας της Ν.Δ. Είδατε που σιγά - σιγά
αλλάζουν ο τρόπος και η νοοτροπία με τα
οποία πρέπει να πολιτεύεται το πολιτικό
προσωπικό της χώρας;

Η Φώφη έγινε λαμπάδα…

Τι άλλο θα δούμε; Η λαμπάδα του Κινήματος
Αλλαγής με Φώφη Γεννηματά είναι γεγονός, λοιπόν! Ο δικηγόρος και νέο στέλεχος
του ΚΙΝ.ΑΛ. (μέλος της γραμματείας του τομέα θεσμών του ΚΙΝ.ΑΛ. και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος) Στάθης Δημόπουλος, με πάθος, αλλά και χιούμορ, έφτιαξε τη
λαμπάδα της χρονιάς, ποστάροντάς τη στο
προφίλ του στα social media. «Λαμπάδα Κίνημα Αλλαγής με Πρόεδρο Φώφη Γεννηματά… Καλή Ανάσταση σε όλους», έγραψε το
στέλεχος του ΚΙΝ.ΑΛ.
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Η παρέμβαση Δημητριάδη για τα έργα στα Ψαρά
Ο δήμαρχος Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, με μήνυμά του στο Facebook, ευχαρίστησε τον γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη
Δημητριάδη για τις άμεσες ενέργειες έγκρισης χρηματοδότησης για τα έργα επισκευής του νησιού. Η ανάρτηση του δημάρχου Ψαρών:
«Με παρέμβαση του πρωθυπουργικού γραφείου και με ενέργειες προσωπικά του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη εγκρίθηκε σε χρόνο ρεκόρ -μόλις δύο εβδομάδων- η χρηματοδότηση με το ποσό των 119.000 ευρώ του επιτακτικού
έργου της επισκευής της ανωδομής του λιμένα του νησιού μας. Άμεσα προχωρά η ανάθεση και μετά το Πάσχα ξεκινούν οι επισκευαστικές εργασίες, προκειμένου το συντομότερο δυνατό να αποκατασταθεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μας με Πειραιά, Οινούσσες, Χίο
και Μυτιλήνη, εν όψει, μάλιστα, της θερινής περιόδου. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, τον υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη και τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη, για την άμεση παρέμβαση και καθοριστική συμβολή τους στην επίλυση ενός ζητήματος ζωτικής σημασίας για το νησί μας».

Γράφει η

Το τελευταίο λάθος…

Το «καρφί» της
Ντόρας για Σχοινά

Μαθαίνω ότι ήδη έχει αρχίσει
να τρίζει η καρέκλα συγκεκριμένου υπουργού της κυβέρνησης, εν όψει του επικείμενου
ανασχηματισμού που σας έχω
γράψει από αυτές τις σελίδες.
Δεν είναι από τα ονόματα που
ακούγονται και γράφονται ότι
θα φύγουν. Ο Κυριάκος τού έχει
συγχωρέσει πολλά, αλλά όχι
όλα… Περιμένει το τελευταίο
του λάθος για να τον αντικαταστήσει, καθώς με τις επιλογές του έχει προκαλέσει δυσφορία και στα υπηρεσιακά στελέχη του συγκεκριμένου υπουργείου. Ρώτησα να μάθω λεπτομέρειες. «Δεν σπάει αυγά…», ήταν η απάντηση που πήρα, και στρέφει εναντίον του και ένα μεγάλο μέρος της
κοινωνίας. Προφανώς το έχει καταλάβει και ο ίδιος ο υπουργός και το διαζύγιο θα είναι… βελούδινο!

Ντένη Καρέλη

Πολλοί το άκουσαν, λίγοι το κατάλαβαν. Η βουλευτής και πρώην υπουργός
της Ν.Δ. Ντόρα Μπακογιάννη προχώρησε μέσω του Open σε σκληρή επίθεση στον Έλληνα αντιπρόεδρο της
Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά (και
πρώην ευρωβουλευτή της Ν.Δ.), κατηγορώντας τον ευθέως ότι συνέβαλε
στο κλίμα ανασφάλειας μεταξύ των
πολιτών με την αναφορά του σε προμήθεια εμβολίων «μόνο τεχνολογίας
mRNA», δηλαδή αυτών που παράγουν
σήμερα η Pfizer-BioNTech και η Moderna. «Είναι ατυχέστατες αυτές οι δηλώσεις και χρησιμοποιώ πολύ ευγενική έκφραση... Το είπα και για τον κ.
Σχοινά, που έκανε αυτήν τη δήλωση,
αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν του
αρέσει το AstraΖeneca. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν του αρέσει η εταιρεία, γιατί δεν τήρησε τις υποσχέσεις
της στις παραδόσεις, όχι για την ποιότητα του εμβολίου... Ο κ. Σχοινάς, έτσι
όπως έκανε τη δήλωση, δημιούργησε
ερωτηματικά. Εμείς ξέρουμε ότι ο λόγος που “τα έχει πάρει” η Κομισιόν με
την AstraΖeneca είναι ότι ενέπαιξε την
Κομισιόν... Αν έχει διαφορετικά στοιχεία, αντίθετα από του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, να βγει να το πει.
Δεν είναι δυνατόν να πλανιέται αυτή η
ανασφάλεια... Όλοι αυτοί οι κύριοι που
κάθονται στις Βρυξέλλες καλά θα κάνουν να δώσουν λογαριασμό, επιτέλους. Και δεν πέτυχαν και έρχονται
σήμερα και δημιουργούν ερωτηματικά
στον κόσμο». Καρφί 45άρι για τον
Μαργαρίτη!

POLITICANTIS

Του έχει γίνει
εφιάλτης ο Κυριάκος
Με ένα απρόοπτο συνδυάστηκε η εμφάνιση
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, στην εκπομπή «Καλημέρα
Ελλάδα». Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης
που έδωσε, αναφερόμενος στη δήλωση του
Δημήτρη Τζανακόπουλου σχετικά με τους
δημόσιους υπαλλήλους, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνθηκε στον Γιώργο Παπαδάκη,
αποκαλώντας τον «κύριε Μητσοτάκη». «Είπαμε να είμαστε χαλαροί, αλλά όχι κι έτσι»,
ακούγεται να λέει ο κ. Τσίπρας μετά την επική
γκάφα, ενώ όλοι ξεσπούν σε γέλια. «Το παρακάνατε, κύριε πρόεδρε. Με όλο τον σεβασμό,
το παρακάνατε», ακούγεται να του απαντάει
χιουμοριστικά ο κύριος Παπαδάκης.

LOCK

H σπόντα Γεραπετρίτη

A

ναφερόμενος στα εμβόλια, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης
βρήκε την ευκαιρία να ρίξει και τα βέλη του σε ορισμένους «γαλάζιους». Σε
ραδιοφωνική του συνέντευξη είπε: «Δεν μέμφομαι τους πολίτες που δεν πάνε
να εμβολιαστούν». Αναφέρθηκε, όμως, στην απουσία στελεχών της κυβέρνησης από
την πρώτη γραμμή της επικοινωνίας, για παράδειγμα οι 30άρηδες βουλευτές: «Οι δικοί
μας 30άρηδες της κυβέρνησης, όσοι είναι, δυστυχώς ο μέσος όρος ηλικίας δεν είναι
όσο θα έπρεπε, από χθες(σ.σ.: προχθές) που άνοιξε η πλατφόρμα δεν έχουν προστρέξει να κάνουν τα εμβόλιά τους». Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε… Πάντως,
και ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., Γιάννης Μπούγας, τηλεφωνεί σε βουλευτές της γενιάς 30-40, προκειμένου να τους παροτρύνει να μπουν στην
πλατφόρμα και να εμβολιαστούν, για να δώσουν το καλό παράδειγμα.

Μαθαίνω ότι γνωστός παρουσιαστής που έχει μπλεξίματα με τη Δικαιοσύνη πήγε να μπλέξει στις υποθέσεις του και κορυφαίο υπουργό
της κυβέρνησης, αλλά τα τερτίπια
του και οι πονηριές του δεν έπιασαν. Έφαγε «πόρτα» γρήγορα και
αποτελεσματικά… Μάλιστα, τον κύριο «παρουσιαστή» τον προειδοποίησε και ο ίδιος του ο δικηγόρος:
«Μην κάνεις ανοησίες, θα δυσκολέψεις τη θέση σου…». Ο δυστυχής
δεν άκουσε και τον εγκατέλειψε και
ο δικηγόρος τελικά…
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ΕΣΕΙΣ

Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν η παραβατικότητα
και η ανομία στα πανεπιστήμια και τα σχολεία
του

Γεώργιου
Μέργου
Ομότιμος καθηγητής
Οικονομικών
Επιστημών ΕΚΠΑ,
πρώην γ.γ. υπουργείου
Οικονομίας
και Οικονομικών

Ο

ι γεμάτες από αφίσες, γκράφιτι, μουτζούρες,
σκουπίδια και κάθε είδους συνθήματα, συνήθως αντιεξουσιαστικού περιεχομένου,
σχολικές και πανεπιστημιακές υποδομές παρουσιάζουν κατάσταση απαράδεκτη για επισκέπτη από
ευνομούμενη χώρα και είναι πράγματι ακατανόητο
γιατί η ελληνική κοινωνία είναι τόσο ανεκτική απέναντι σε αυτή την παραβατικότητα. Όμως, η αισθητική διάσταση αυτής της «χαμηλής παραβατικότητας»
είναι το λιγότερο κακό. Πέραν του αντιαισθητικού
περιβάλλοντος, η αποδοχή δημιουργεί αίσθημα κανονικότητας και καλλιεργεί την ανοχή της ανομίας
και της παραβατικότητας στους νέους. Αποτέλεσμα
αυτής της ανοχής είναι ότι πολλοί εκπαιδευτικοί χώροι έχουν καταντήσει κέντρα ανομίας, παραβατικής
συμπεριφοράς και υπόθαλψης εγκληματικών πράξεων, που λόγω της ακατανόητης αντίληψης του
«ασύλου» απαγορεύεται στην Αστυνομία να εκτελέσει αυτό που σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα
θα ήταν η αυτονόητη αποστολή της. Ο χώρος του πανεπιστημίου είναι δημόσιος χώρος και η Πολιτεία
έχει την υποχρέωση να τον προστατεύσει, όπως και
να προστατεύσει την πλειονότητα των φοιτητών από
φασιστικές, αριστερές και περιθωριακές μειοψηφίες, καθώς και από παραβατικές συμπεριφορές
του κοινού ποινικού δικαίου.
Πέραν, όμως, αυτού, νομίζω ότι σημαντική ευθύνη για τη δημιουργία του προβλήματος έχει η
απουσία επιπτώσεων στους παραβάτες. Σε όλα τα
πανεπιστήμια του κόσμου οι παραβατικές πράξεις
από φοιτητές, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές επιπτώσεις, οδηγούν άμεσα σε πειθαρχικές ποινές
από το ίδιο το πανεπιστήμιο, π.χ. καταλογισμό του

κόστους των ζημιών κ.λπ., που φθάνουν μέχρι και
σε διαγραφή (δηλαδή, απώλεια της φοιτητικής
ιδιότητας). Αυτό ανάγεται στα εσωτερικά θέματα
του πανεπιστημίου και δεν χρειάζεται να υπάρχει
παρέμβαση ούτε της δικαιοσύνης ούτε της κεντρικής κυβέρνησης ούτε άλλων θεσμικών οργάνων.
Αντίθετα, τα διοικητικά όργανα του πανεπιστημίου
πρέπει να ελέγχονται αν επιτρέπουν την κατά συρροή διενέργεια παραβατικών ενεργειών χωρίς
προσπάθεια αντιμετώπισης. Επίσης, θα πρέπει να
ελέγχονται οι διοικήσεις των σχολείων και των πανεπιστημίων για τη διατήρηση της καλής ποιότητας
του εκπαιδευτικού χώρου και να υπάρχει η ανάλογη επιβράβευση.
Συνήθως, οι παραβάτες υπολογίζουν το αναμενόμενο κόστος από τυχόν τέλεση παράβασης, το οποίο
είναι το γινόμενο «ποινή x πιθανότητα καταλογισμού». Για παράδειγμα, στο παράνομο παρκάρισμα
ο οδηγός εκτιμά, ασυναίσθητα πολλές φορές, την
πιθανότητα να του επιβληθεί κλήση για παράνομη
στάθμευση και το ύψος της χρηματικής ποινής. Δηλαδή, ο δυνάμει παραβάτης υπολογίζει, έστω και
ασυναίσθητα, το αναμενόμενο κόστος που είναι το
γινόμενο “ποινή x πιθανότητα καταλογισμού». Αν
αυτό το γινόμενο είναι μικρότερο από το αναμενόμενο όφελος (για παράδειγμα, το κόστος στάθμευσης σε γκαράζ), δηλαδή η πιθανότητα καταλογισμού
είναι πολύ μικρή ανεξάρτητα από το ύψος της χρηματικής ποινής, τότε είναι βέβαιο ότι ο δυνάμει παραβάτης θα προχωρήσει σε παράνομη στάθμευση.
Στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο η πιθανότητα τιμωρίας για παραβατική συμπεριφορά στα πανεπιστήμια -συνήθως πταίσμα ή το πολύ πλημμέλημα- είναι

συνήθως ελάχιστη ή συχνά σχεδόν μηδενική. Επομένως οι παραβάτες δεν έχουν κάποιο κόστος από
τυχόν παράβαση, άρα ούτε κίνητρο να αποφύγουν
την παράβαση. Αντίθετα, μπορούν χωρίς κανένα κόστος να παριστάνουν τους ήρωες και τους επαναστάτες με αντικοινωνική συμπεριφορά που ζημιώνει το κοινωνικό σύνολο.
Συχνά δεν είναι απαραίτητο να είναι μεγάλη η ποινή. Ακόμη και μια μικρή ποινή είναι αρκετή να αποτρέψει την παρανομία, αν η πιθανότητα καταλογισμού είναι μεγάλη. Αυτή είναι η προσέγγιση του Gary Becker (Νομπέλ Οικονομικών 1992), που έχει
αναπτύξει ολόκληρη θεωρία για το θέμα αυτό (Οικονομικά του εγκλήματος). Η προσέγγιση αυτή είναι
αποτελεσματικότερη από κάθε άλλη αντιμετώπιση,
όπως, για παράδειγμα, τη θεσμικά προσδιοριζόμενη ποινική προσέγγιση μέσω της δικαστικής εξουσίας. Ας θυμηθούμε το εξαιρετικό αποτέλεσμα που
είχε η επιβολή ενός ευτελούς τέλους 8 λεπτών στη
χρήση της πλαστικής σακούλας, αποτέλεσμα που
δεν πέτυχαν μεγάλες και πολυέξοδες καμπάνιες
ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού. Για μια
ομαλή προσέγγιση η επιβολή ποινών θα ήταν καλό
να εφαρμοστεί σταδιακά έπειτα από ευρύτατη ενημέρωση και μόνο αν η παραβατική συμπεριφορά
παρουσιάζει υποτροπή, δηλαδή στην πρώτη φορά
να υπάρχει μόνο προειδοποίηση. Επομένως, για τη
μείωση της παραβατικότητας πρέπει να αυξηθεί το
κόστος της μη συμμόρφωσης. Και υπάρχουν πολλοί
και εύκολοι τρόποι για να γίνει αυτό χωρίς να δημιουργούνται ασύμμετρες αντιδράσεις. Ανατρέχοντας
απλώς στη διεθνή εμπειρία, υπάρχουν πολλά παραδείγματα αντιμετώπισης του φαινομένου.

It’s the economy (as always)

Α

λλο ένα ρεκόρ, ίσως παγκόσμιο, έχει κατακτήσει εδώ και μερικές μέρες η χώρα μας.
Μια οικονομία που καταγράφει ύφεση 8,2%
βλέπει έναν από τους κορυφαίους οίκους αξιολόγησης, τη Standard & Poor’s, να της δίνει θετικό
outlook (κάτι που σημαίνει ότι στο επόμενο έτος
αναμένεται νέα αναβάθμιση). Κοντά σε αυτό έρχεται
η πώληση ελληνικών τίτλων 30ετίας «εν ριπή
οφθαλμού», δηλαδή επενδυτές εκτιμούν ότι έτσι
όπως διαμορφώνονται τα πράγματα στην οικονομία
μας, θα είναι σε θέση να πάρουν τα κεφάλαιά τους
πίσω σε 30 χρόνια. Αν αυτό δεν είναι έμπρακτη εμπιστοσύνη στην οικονομία μας, τότε οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Για να μην αναφερθούμε -κι
ενώ ακόμα η πανδημία είναι εδώ με μεγάλο κομμάτι
της οικονομίας κλειστό- στην αύξηση των καταθέσεων, στην ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής
και του οικονομικού κλίματος, στην πρωτοφανή
μείωση του κόστους δανεισμού κ.λπ.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δημιουργήσει

προσδοκίες μέσα κι έξω από τη χώρα. Πολιτικά, αυτό
σημαίνει ότι για να διαψευστούν χρειάζεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα χωρίς οι προσδοκίες να
πραγματοποιηθούν (ή να φανεί καθαρά ότι επίκειται
η πραγμάτωσή τους). Με δεδομένο ότι μένουν μόλις
δύο χρόνια έως την ολοκλήρωση της θητείας της, με
όρους πολιτικής και οικονομικής κανονικότητας δεν
υπάρχει ο χρόνος για την όποια διάψευση των προσδοκιών. Επίσης, το άνοιγμα της οικονομίας θα συνοδευτεί, όπως οι πάντες εκτιμούν, με το «τίναγμα του
ελατηρίου», οι δε πολιτικές δυνάμεις απλώς θα διαφωνούν για το αν το τίναγμα θα μπορούσε να είναι
μεγαλύτερο ή όχι. Αυτή η αντιπαράθεση, όμως, δεν
αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
Άλλο, όμως, είναι το πολιτικό - εκλογικό όπλο του
Μητσοτάκη στην οικονομία. Με εμπεδωμένη την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του και την κυβέρνησή
του από δυνάμεις και πολίτες εντός κι εκτός χώρας, ο
πρωθυπουργός και οι επιτελείς του γνωρίζουν καλά
ότι οι εκλογείς ψηφίζουν πάντα με βάση όσα ένας

πολιτικός υπόσχεται ότι ΘΑ κάνει. Όχι με όσα ήδη
έχει κάνει. Αυτά τα τελευταία ασφαλώς είναι μια απόδειξη της αξιοπιστίας του, μικρής ή μεγάλης. Αλλά το
«έκανα» δεν εξασφαλίζει εκλογική επικράτηση. Μόνο το «δείτε τι έκανα για να πειστείτε ότι θα κάνω όσα
υπόσχομαι». Αυτό, ναι.
Ο Μητσοτάκης έχει ήδη δείξει το οικονομικό διακύβευμα της δεύτερης θητείας που θα διεκδικήσει
στις κάλπες: Πρώτον, ολοκλήρωση της αξιοποίησης
του Ταμείου Ανάκαμψης για την αλλαγή του οικονομικού και παραγωγικού υποδείγματος της χώρας, με
έμφαση στην ψηφιακή και την πράσινη οικονομία.
Και, δεύτερον, ομαλή μετάβαση -με στηρίξεις- από
το σημερινό στο μελλοντικό μοντέλο.
Όσο οι αντίπαλοί του δεν βρίσκουν ένα οικονομικό
αφήγημα που να προλάβουν να το «ντύσουν» με κάποιου είδους αξιοπιστία, οι επόμενες εκλογές θα είναι ως προς το αποτέλεσμα από τις πιο βαρετές της
Μεταπολίτευσης. Εκτός, φυσικά, από τη «γοητεία του
απρόοπτου», όπως έλεγε ο μακαρίτης ο Προυντόν…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη

9

Μ. ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

POLITICAL

ΘΕΣΕΙΣ

Μοναξιά ή μοναχικότητα;

Μ

της

Χριστίνας
Μπογιατζή

Ψυχολόγος παιδοψυχολόγος ΜΑ,
λογοπαθολόγος ακοολόγος ΜΑ,
υπ. διδάκτωρ ΕΚΠΑ

οναξιά ή μοναχικότητα; Πρόκειται για
ένα δίπολο που προσδιορίζει την αιώνια
πάλη ανάμεσα σε ό,τι μας αποξενώνει
και σε ό,τι μας συνδέει. Δύο λέξεις με κοινή εννοιολογική ρίζα, μα στο τέλος η ψαλίδα ανοίγει
τόσο, ώστε οι φιλόξενοι της μοναξιάς να βιώνουν
οδυνηρά συναισθήματα, ενώ οι μοναχικοί να μεταμορφώνονται σε σοφούς πομπούς νηφαλιότητας, αγάπης και σύνδεσης. Θα τολμήσω να φανταστώ δύο ίδιους ανθρώπους να βρίσκονται στην
ίδια καφετέρια, να πίνουν τον ίδιο καφέ, αλλά ο
ένας να είναι εκεί επειδή νιώθει μόνος, ενώ ο
δεύτερος όχι. Τι κάνει όλη τη διαφορά, λοιπόν, στο
εύθραυστο λογισμικό της καρδιάς μας και μπερδευόμαστε τόσο σε αυτό το δίπολο της εσωτερικής μας ζωής;
Η μοναξιά είναι αίσθηση απώλειας ή υπολειπόμενης αξίας μέσα μας. Είναι η βαθιά αίσθηση πως
«σε κάτι υστερώ», «κάτι δεν θα μου συμβεί», «κάποιος δεν θα γίνω». Οι ρίζες της αφορούν κυρίως
στην παιδική και την εφηβική ηλικία. Ο τρόπος
που παίξαμε παιχνίδια (μοναχικό παιχνίδι, παράλληλο ή συνεργατικό) φέρνει στο φως πολλές
απαντήσεις για την ενδεχόμενη μελλοντική μοναξιά μας. Το παιδί που δεν είχε τρόπο ή δικαίωμα
να παίξει μοναχικά δεν ένιωσε ποτέ τη χαρά να
δημιουργεί μέσα στη σιωπή των λέξεων και στην
ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Κάθε σιωπή μπορεί
να μεταβολιστεί ως απειλή, κάθε απειλή ως φόβος εγκατάλειψης. Το παράλληλο παιχνίδι (παίζουμε στον ίδιο χώρο, αλλά ο καθένας με το παιχνίδι του), όπως και το συνεργατικό (παίζουμε
μαζί και μοιραζόμαστε παιχνίδια) γίνονται πολλές
φορές η βίαιη μετάβαση στη δυαδικότητα προτού
ακόμη υπάρξει η απόλαυση της μοναχικής συνύπαρξης με τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι που τρέμουν τη μοναξιά είναι συνήθως αυτοί οι οποίοι
δεν έχουν καθοδηγηθεί ή δεν τους έχει επιτραπεί

να γνωρίσουν τα ευεργετήματα της παρέας του
εαυτού τους. Έχουν νιώσει την απόσταση των άλλων ως απόρριψη και μέσα από ενδοψυχικές
άμυνες (απώθηση συναισθημάτων, άρνηση κ.τ.λ.)
έχουν καταστήσει μοιραία τον εαυτό τους ως κακή παρέα. Η μοναξιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο ιδεασμός μιας κακής συντροφιάς, του
εαυτού μας. Το παράδοξο αυτού του ιδεασμού είναι ότι ουδείς είναι πραγματικά επιζήμιος για τον
εαυτό του, εάν δεν του μάθουν να φοβάται μέσα
του αυτό που απομένει, όταν πίνει μόνος του καφέ στην καφετέρια.
Η μοναχικότητα, από την άλλη, είναι σχεδόν συνώνυμη της ενσυνειδητότητας (mindfulness), καθώς έχουν και οι δύο κοινή την ενδοσκόπηση και
την εσωτερικότητα. Μπορείς να απολαύσεις το
μοναχικό παιχνίδι με τα στρατιωτάκια στα 5 σου
χρόνια όσο και τον espresso σου στα 35. Είναι το
ίδιο αντικείμενο, η ίδια σχέση και συνύπαρξη. Η

μοναχικότητα βοηθά τον άνθρωπο να ζήσει αντανακλαστικά τον εαυτό του, να κάνει συναισθηματικές διορθώσεις τραυμάτων, να ξεπεράσει φοβίες,
να επιμορφωθεί, να διευρύνει ορίζοντες δημιουργικότητας, να απενοχοποιηθεί από στερεότυπα της κοινωνίας, όπως τον αναμενόμενο υφέρπων σχολιασμό ότι κάτι δεν πάει καλά με εκείνον
που πίνει μόνος του καφέ στην καφετέρια!
Οι δρόμοι της μοναξιάς και της μοναχικότητας
έχουν φαινομενικά κοινά στοιχεία, όμως στην ουσία τους διαφέρουν όσο τίποτε άλλο στον κόσμο!
Κανένας δεν μπορεί να είναι με άλλον, εάν πρώτα
δεν ξέρει να είναι και μόνος, ενώ όποιος μπορεί
να είναι μόνος πολύ πιθανό να καταφέρει να είναι,
τελικά, με όλους μέσα του. Παραδειγματίζομαι
από τους μοναχούς των θρησκειών μας, δανείζομαι τη λέξη «μοναχός» και αποποιούμαι της λέξης
«μόνος», με ελπίδα και πυξίδα την πανανθρώπινη
συνύπαρξη.

Ναι, θα εμβολιαστώ!

Π

ρόσφατα έκλεισα τα 30 μου. Πριν από λίγες
μέρες, μάλιστα, περήφανα ανέβασα και
εγώ στα social media μου το ραντεβού που
έκλεισα για εμβολιασμό. Πολλοί φίλοι, χαριτολογώντας, μου είπαν πως «κάρφωσα» την ηλικία μου.
Μερικοί, λίγοι όμως, συνομήλικοί μου μοιράστηκαν μαζί μου τον προβληματισμό τους περί εμβολιασμού.
Προσωπικά, τη δυνατότητα να εμβολιαστώ την
εξέλαβα ως «δώρο γενεθλίων», ως προνόμιο για
την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκω.
«Όσα κοστίζουν μια δραχμή για άλλους κοστίζουν μια ζωή. Δεν είναι κρίμα;», που λέει και ο στίχος από αγαπημένο τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα. Το εμβόλιο της AstraZeneca που θα κάνω κοστίζει δύο ευρώ. Και το κόστος είναι κοινό τόσο για

εμένα όσο και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους
και προσφέρεται με μεγάλη ευκολία.
Υπάρχουν χώρες της Ασίας και της Αφρικής όπου
τα νέα κρούσματα ξεπερνούν τις εκατοντάδες χιλιάδες κάθε ημέρα που περνάει, χωρίς κανένα
«προνόμιο εμβολιασμού», χωρίς καμία ελπίδα για
τους πολίτες τους (βλέπε Ινδία).
Ναι, θα εμβολιαστώ, λοιπόν, για πολλούς λόγους.
Για λόγους ιατρικούς, ώστε να μη νοσήσω, αλλά και
να μη διακυβεύω καθημερινά την υγεία όσων αγαπώ. Για λόγους ηθικούς, ώστε να συνειδητοποιήσουμε εμείς στη Δύση, κάποτε, πόσο προνομιούχοι είμαστε και να πάψουμε να φερόμαστε με αλαζονεία και έπαρση ενόσω εκατομμύρια άνθρωποι
χάνονται κάθε μέρα από τον Covid-19.
Δεν με αφορούν τα fake news, όπως δεν με απα-

σχολεί η άποψη όλων των μη ειδικών που ξάφνου
απέκτησαν και ιατρική κατάρτιση (πέραν όλων των
άλλων) και έχουν γνώμη για όλα.
Θα κάνω το εμβόλιο που δημιουργήθηκε από το
σπουδαίο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και με το
οποίο έχουν εμβολιαστεί ήδη εκατομμύρια άνθρωποι στη Βρετανία και σε όλον τον κόσμο.
Αισθάνομαι τυχερή που αυτό το καλοκαίρι θα
μπορώ να ζήσω σχεδόν ΕΛΕΥΘΕΡΑ. Γιατί σε λίγο
καιρό από σήμερα θα μπορέσω να αγκαλιάσω τη
γιαγιά μου ξανά, ενώ στον ορίζοντα ήδη ξεπροβάλλουν τα χαμόγελα που θα μπορέσω να μοιραστώ
χωρίς μάσκες. Αυτό το Πάσχα η γενιά μου παίρνει
ένα μεγάλο δώρο. Προτείνω, λοιπόν, να βαδίσουμε
στο ελληνικό καλοκαίρι με βήμα ταχύ και να το ζήσουμε όπως ξέρουμε καλύτερα!

της

Βάσιας
Ν. Αναστασίου
Αν. Γραμματέας
Επικοινωνίας
ΚΙΝ.ΑΛ.
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Ικανοποίηση για τα self-tests

Θέλει πρωθυπουργό

Παρά το γεγονός ότι
η προμήθεια selftest για την Ελλάδα
υπήρξε διαδικασία
περιπετειώδης,
στην κυβέρνηση εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το
πώς η Ελλάδα ενέταξε το εν λόγω εργαλείο στη διαδικασία διαχείρισης της
πανδημίας. Μάλιστα, με μια αναλυτική ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος, ο οποίος ανέλαβε και το πρότζεκτ, έδωσε αναλυτικά στοιχεία
για το πόσα αυτοδιαγνωστικά τεστ έχουν διεξαχθεί.

Το ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
έχει πολύ καλή σχέση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είναι γνωστό. Όμως, έπειτα απ’ όσα
έγιναν στην Άγκυρα μεταξύ Δένδια
και Τσαβούσογλου το μόνο βέβαιο
είναι ότι ο Κύπριος Πρόεδρος δεν
πιστεύει ότι ο Δένδιας είναι ακριβώς ο άνθρωπος που ακολουθεί
χαμηλούς τόνους για να βρεθεί λύση σε δύσκολα ζητήματα όπως το
Κυπριακό… Θα προτιμούσε τον
πρωθυπουργό.

Νέες πληροφορίες για
τις γάτες και την πανδημία

Ο

ι άνθρωποι είναι δυνατό να μεταδώσουν τον
κορονοϊό στις γάτες τους, σύμφωνα με μια
νέα βρετανική επιστημονική μελέτη. Οι
ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Μάργκαρετ Χόζι
του Κέντρου Έρευνας του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση ανίχνευσαν τον κορονοϊό σε δύο κατοικίδιες γάτες που
ζούσαν σε σπίτια με περιστατικά Covid-19. «Τα ευρήματα δείχνουν ότι έχει συμβεί μετάδοση του κο-

N
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ρονοϊού από τους ανθρώπους στις γάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τις μολυσμένες γάτες να εκδηλώνουν μέτρια έως σοβαρά αναπνευστικά συμπτώματα. Δεδομένης, συνεπώς, της ικανότητας του κορονοϊού να μολύνει ζώα συντροφιάς, θα είναι σημαντικό να παρακολουθείται η μετάδοση από ανθρώπους
σε γάτες, από γάτες σε γάτες και από γάτες σε ανθρώπους», δήλωσε η δρ Χόζι. Όλα αυτά, πάντως,
αγχώνουν τους πολίτες.

Φωτιά

Έρχεται μάχη

Πολιτική κόντρα ξέσπασε για τις δηλώσεις του
πρώην υπουργού Δημήτρη Τζανακόπουλου σχετικά με τις «εκκαθαρίσεις» στο Δημόσιο. Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής κατηγόρησαν τον κ.
Τζανακόπουλο για καθεστωτικές αντιλήψεις στη
γραμμή Τσίπρα - Πολάκη περί ελέγχου των αρμών
της εξουσίας, ωστόσο από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ
απαντά ότι «άλλο πράγμα είναι η εκκαθάριση μηχανισμών παραεξουσίας και διαφθοράς». Τα καλύτερα δεν τα έχουμε δει ακόμα.

Κομβικό ρόλο στην ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά και της εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό παίζει ήδη η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Μάλιστα, με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναγάγει
σε «μητέρα των μαχών» την πολιτική σύγκρουση για το
νέο εργασιακό νομοσχέδιο, η τομεάρχης Εργασίας του
κόμματος εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή, κλείνοντας συνεχώς ραντεβού με τον πρόεδρο και τους
συνδικαλιστές και δίνουν ραντεβού για τον Μάιο…

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Μάχη για έναν
στη Γερμανία
πίεση εντείνεται στο γερμανικό CDU, καθώς απομένουν μήνες για τις ομοσπονδιακές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ο επί μακρόν σύμμαχος της καγκελαρίου Άρμιν Λάσετ
με την υποστήριξη και του Σόιμπλε ανέλαβε τα
ηνία του CDU τον περασμένο Ιανουάριο και
βαδίζει ολοταχώς στην εκλογική αναμέτρηση
του φθινοπώρου. Αν και οι δημοσκοπήσεις
έδειχναν ότι καλύτερος υποψήφιος θα ήταν ο
χαρισματικός και κατά έξι χρόνια νεότερός
του Μάρκους Ζέντερ, η κομματική γραφειοκρατία του CDU οδηγεί το κόμμα στην ήττα με
τη μη επιλογή του.
Ο πάντα προσεγμένος Ζέντερ κερδίζει μακράν
την προτίμηση των Γερμανών, το 54% των οποίων τον χαρακτήρισε σε πρόσφατη σφυγμομέτρηση της κρατικής τηλεόρασης «καλό υποψήφιο», ενώ μόλις το 19% εξέφρασε θετική
γνώμη υπέρ του προέδρου του CDU. O Λάσετ,
πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, του πολυπληθέστερου κρατιδίου
της Γερμανίας, και ο ομόλογός του της Βαυαρίας, του πλουσιότερου από τα 16 ομόσπονδα
κρατίδια της χώρας, αντάλλαξαν πρόσφατα
πυρά για τον τρόπο που διαχειρίζονται την
πανδημία. Η φήμη του πρώτου, ως αξιόπιστου
συνεχιστή της γραμμής Μέρκελ, δέχτηκε ένα
πλήγμα στα τέλη του περασμένου μήνα, όταν η
καγκελάριος επέκρινε τη βραδύτητα του κρατιδίου του στην εκ νέου εφαρμογή περιοριστικών μέτρων, παρά την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού.
Ο Ζέντερ δεν έχασε την ευκαιρία να επαινέσει
τους χειρισμούς της Μέρκελ, υποστηρίζοντας
ότι η καγκελάριος θα πρέπει να έχει άμεσο ρόλο στη λήψη της απόφασης για το ποιος θα
ηγηθεί της Κεντροδεξιάς στις ομοσπονδιακές
εκλογές του Σεπτεμβρίου στη Γερμανία.
Πάντως, η δημοσκοπική άνοδος των Πρασίνων, που είναι πια μπροστά από τους Σοσιαλδημοκράτες, φέρνει τους Συντηρητικούς αντιμέτωπους με μια διαφορετική κατάσταση, η
οποία ενέχει κινδύνους να χάσουν οι τελευταίοι για πρώτη φόρα την καγκελαρία από το
2005. Αν γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα στο CDU,
θα είναι μεγάλο. Άλλωστε, οι «πάτρονες» αυτών των επιλογών θα έχουν ηττηθεί. Το φθινόπωρο είναι κοντά...

Η
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Παραμένουν έως τις 15 Μαΐου τα SMS
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Σ

τα… βαθιά νερά της επιχείρησης
με κωδικό «επιστροφή στην κανονικότητα» εισέρχονται κυβέρνηση και κοινωνία, αμέσως μετά
το Πάσχα, καθώς το μεγάλο στοίχημα είναι η τμηματική απελευθέρωση σοβαρών
οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως η εστίαση, τα σχολεία και εν
τέλει ο τουρισμός, να μη συνοδευθούν
από ένα ανεπιθύμητο -από πολλές απόψεις- πισωγύρισμα. Προς επίρρωσιν των
προαναφερθέντων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστησε κατά την επίσκεψή του χθες
στο Προεδρικό Μέγαρο την προσοχή των
πολιτών στη σχολαστική τήρηση των ατομικών μέσων προστασίας, τονίζοντας πως
«το γεγονός ότι τα κρούσματα μειώνονται
και οι εμβολιασμοί προχωρούν γρήγορα
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει οποιονδήποτε εφησυχασμό».
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απόφαση της κυβέρνησης να μην καταργηθεί
η υποχρέωση για αποστολή sms για τις
μετακινήσεις στον πενταψήφιο 13033,
άμα τη επαναλειτουργία της εστίασης τη
Δευτέρα του Πάσχα, στις 3 Μαΐου. Παρά το
γεγονός πως όλες τις προηγούμενες ημέρες στις κλειστές συσκέψεις στο Μέγαρο
Μαξίμου διατυπώθηκε η άποψη ότι η αποστολή sms για μετακινήσεις καθίσταται
κατ’ ουσίαν άνευ αντικειμένου, μετά τη
Δευτέρα του Πάσχα, επικράτησε τελικώς
η πιο συντηρητική λογική, ότι, δηλαδή, το
άνοιγμα σημαντικών κλάδων της Οικονομίας δεν θα έπρεπε να πλαισιωθεί από ένα
μήνυμα… υπερβολικής χαλάρωσης μέσω
της ταυτόχρονης αποτίναξης και επιπρόσθετων περιορισμών. Όπως, εξάλλου,
ανακοινώθηκε κατά τη χθεσινή καθιερωμένη ενημέρωση των Βασίλη Κικίλια και
Νίκου Χαρδαλιά, για την εστίαση θα αποστέλλεται ο κωδικός 6 στο 13033. Με την
εν λόγω κυβερνητική απόφαση συμβαδίζουν και οι κύριοι επιδημιολογικοί δείκτες, οι οποίοι, παρά την αργή αποκλιμάκωση της πανδημίας, διατηρούνται ακόμη
σε υψηλά επίπεδα. Στελέχη που είναι σε
θέση να γνωρίζουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό προϊδεάζουν ότι η κατάργηση των
sms θα γίνει την παραμονή της επανεκκίνησης του τουρισμού, στις 15 Μαΐου. Αντι-

Νέα έκκληση Μητσοτάκη για εμβολιασμούς
Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του νέου διαφημιστικού σποτ της κυβέρνησης υπέρ του συντομότερου δυνατού εμβολιασμού των πολιτών, ο πρωθυπουργός επέλεξε
να επικαιροποιήσει το δικό του μήνυμα από τη συνάντησή
του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. «Το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο
εμβόλιο. Όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούμε τόσο πιο γρήγορα θα είμαστε προστατευμένοι εμείς οι ίδιοι από τις
επιπτώσεις μιας αρρώστιας η οποία μπορεί να αποβεί
εξαιρετικά επικίνδυνη, αλλά θα έχουμε πράξει, πιστεύω,
και το κοινωνικό μας χρέος, βοηθώντας συνολικά την
προσπάθεια της χώρας να επανέλθει σε ρυθμούς κανονικότητας», σημείωσε ο πρωθυπουργός, που παρέπεμψε εκ

θέτως, όπως είχε προαναγγελθεί χθες
από την κυβερνητική εκπρόσωπο Αριστοτελία Πελώνη, ο περιορισμός των διαδημοτικών μετακινήσεων για τις καθημερινές αίρεται από σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη.

Κατ’ οίκον εμβολιασμοί
Την ίδια ώρα, η task force που ασχολείται με τον εμβολιασμό επικαιροποιεί καθημερινά τη στρατηγική και, ως εκ τούτου,
την προτεραιοποίησή της, ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν ο στόχος

νέου στη στατιστική ότι το 95% των διασωληνωμένων είναι ανεμβολίαστοι. Όπως είχε επισημανθεί και τις προηγούμενες ημέρες, η νέα επικοινωνιακή εκστρατεία στοχεύει αφενός στους πολίτες άνω των 60 ετών και τους
πλέον ευπαθείς και αφετέρου στις παραγωγικές ηλικίες,
ώστε εντός του καλοκαιριού να έχει χτιστεί ένα ασφαλές
τείχος ανοσίας. Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι οι
προσδοκίες τους μόνο φρούδες δεν είναι. Τουναντίον, οι
στόχοι των περισσοτέρων από 2.000.000 εμβολιασμών
τον Μάιο και οι πάνω από 3.500.000 εμβολιασμοί τον Ιούνιο θεωρούνται ρεαλιστικοί, εάν συνεκτιμηθεί η πολύ μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε δόσεις όλων των σκευασμάτων τους συγκεκριμένους μήνες.

της ανοσίας της αγέλης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το πρόγραμμα των κατ’ οίκων εμβολιασμών για την ηλικία 85+ που
προανήγγειλε από προχθές ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος. Την ίδια ώρα, Μέγαρο Μαξίμου,
υπουργείο Υγείας και Πολιτική Προστασία
αναζητούν «έξυπνους» τρόπους, ώστε να
μη διαταραχθεί η ακολουθία των εμβολιασμών, εξ ου και εξετάζεται η μέθοδος,
προκειμένου να μπορεί η β’ δόση να χορηγηθεί και σε περιοχή εκτός της μόνιμης

κατοικίας, όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε εργασία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό.

Tο άνοιγμα σημαντικών
κλάδων της Οικονομίας δεν
θα έπρεπε να πλαισιωθεί από
ένα μήνυμα… υπερβολικής
χαλάρωσης
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Το κόλπο των Γερμανών με τα
εξοπλιστικά με άλλοθι την πανδημία!

«D

eutschland uber alles», λένε οι
Γερμανοί σε όλα τα επίπεδα και
το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε
σε μια Ευρώπη που απειλείται
-για να μην πούμε ότι καταρρέει- σε όλα τα
επίπεδα. Σήμερα η «Political» αποκαλύπτει
ένα έγγραφο-βόμβα.
Η γερμανική Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών
BAAINB (πρώην BWB) εξέδωσε μια πρόσκληση για
διαγωνισμό υλικού, όπου τα κριτήρια ανάθεσης και η
«μήτρα αξιολόγησης», που αφορά σε προμήθεια του γερμανικού στρατού συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, είναι εξόχως αποκαλυπτικά.
Στο συνημμένο RFQ κάθε πρόταση βαθμολογείται ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των συστημάτων, με τη μέγιστη
βαθμολογία να δίνεται για παραγωγή στη Γερμανία, μικρότερη για την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μηδενική για την παραγωγή σε τρίτη χώρα, γεγονός που αναγκάζει
τις εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπαράγουν τα
συστήματά τους στη Γερμανία, αφού μόνο έτσι θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν υψηλή βαθμολογία και να κερδίσουν το έργο. Ως αιτιολόγηση αναφέρεται ότι «οι εξελίξεις
στην πανδημία του Covid-19 έχουν δείξει ότι ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ελεύθερη μετακίνηση αγαθών μπορεί να περιοριστεί». Πρόκειται για μια φράση-γερμανική «βόμβα» στα θεμέλια της οικονομικής ένωσης της

Ευρώπης της κοινής αγοράς. Με αυτό τον
τρόπο η BAAINB εργαλειοποιεί την
πανδημία για να ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανία στα όρια της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Και το θέμα δεν είναι τι
κάνει η Γερμανία, αλλά
τι κάνουμε εμείς και,
μάλιστα, σε μια περίοδο που έχουμε γίνει
οι πιο προβλέψιμοι αγοραστές πελάτες του κόσμου! Ανάλογη
προσέγγιση θα έπρεπε να
υπάρχει και από το ελληνικό υπουργείο Εθνικής
Άμυνας για τα εξοπλιστικά
προγράμματα της χώρας, κάτι που θα
ήταν προς όφελος των γενικών επιτελείων σε
σχέση με την ασφάλεια προμηθειών αλλά και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγική και τεχνολογική βάση. Αφήστε, δε, που
θα μπορούσε να επεκταθεί αυτή η λογική σε πολλούς παραγωγικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας της Ελλάδας, προκειμένου να στηριχθεί η ελληνική οικονομία και να μη φεύγουν τα λεφτά έξω.

Φ. Γεννηματά: Κάλεσμα συμμετοχής των πολιτών για εμβολιασμό
Μήνυμα συμμετοχής στον εμβολιασμό
έστειλε στους πολίτες η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ.
μετά τη χθεσινή επίσκεψή της στο Ασκληπιείο
Βούλας. Η κυρία Γεννηματά, αφού επισήμανε
το χαμηλό ποσοστό του εμβολιασμού στη χώρα
μας, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, όπως είπε, των ανθρώπων που έχουν επωμιστεί την
ευθύνη για αυτή την προσπάθεια, κάλεσε τους
πολίτες να ανταποκριθούν σε αυτό το εγχείρημα, λέγοντας με έμφαση ότι «ο εμβολιασμός
δεν είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα. Είναι το
δικαίωμά σας στη ζωή».
Ταυτόχρονα, όμως, ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε μια αποτελεσματική καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών
«για να μη μείνει κανένα περιθώριο στη σύγχυση και στην παραπληροφόρηση», όπως είπε.
Έμφαση, όμως, έδωσε και στην ανάγκη να γίνει
«καλύτερος σχεδιασμός ώστε να φτάσουν τα
εμβόλια πιο κοντά στον πολίτη, ιδιαίτερα στους
ανθρώπους που είναι μεγάλης ηλικίας και ζουν
σε απομακρυσμένες περιοχές», προκειμένου

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

να «μην αφήσουμε αυτή την ελπίδα να πάει χαμένη».
Την ίδια ώρα, οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα
«για ξεστοκάρισμα εμβολίων» με φόντο την
AstraZeneca προκάλεσαν το δηκτικό σχόλιο
του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Παύλου
Χριστίδη: «Στην πολιτική το δύσκολο είναι να
πρωτοπορείς, να οδηγείς, να εμπνέεις. Το εύκολο είναι να πετάς ατάκες για να “παίζεις”,
τρέχοντας πίσω από τις εξελίξεις. Το πρόβλημα
με την πολιτική της ατάκας του κ. Τσίπρα είναι
πως διαψεύδεται διαρκώς. Δεν φοβόμαστε την
επιστήμη, την εμπιστευόμαστε, θέλουμε να
ανακτήσουμε την ελευθερία μας και ξέρουμε
ότι ο δρόμος για αυτό περνά μέσα από τον εμ-

βολιασμό». Στο μεταξύ, με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τις δηλώσεις
Τζανακόπουλου περί «εκκαθαρίσεων» στο Δημόσιο.
«Εγκλωβισμένοι σε διχαστικές επιλογές,
απειλούν με εκκαθαρίσεις. Αυτές οι αντιλήψεις δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατική παράταξη και την πρόοδο. Η άποψη Τζανακόπουλου απλώς συμπληρώνει το παζλ του παρηκμασμένου ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ούτε θέλει ούτε
μπορεί να εκφράσει κάτι νέο», ήταν το σχόλιο
του Παύλου Χριστίδη.
Με σκληρή γλώσσα απάντησε επ’ αυτού και
ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση: «Σε νέο
μπαράζ αποπροσανατολισμού βρήκαν την ευκαιρία να επιδοθούν Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ με τις δηλώσεις Τζανακόπουλου και, μάλιστα, την ώρα
που κλιμακώνεται η επίθεση απέναντι στους
εργαζομένους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα
της πόλης και της υπαίθρου στο όνομα της διαχείρισης της νέας καπιταλιστικής κρίσης».

Στο ίδιο ύφος και η Ελληνική Λύση: «Για άλλη μια φορά Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δίνουν ρεσιτάλ υποκρισίας, ανακαλύπτοντας αρμούς εξουσίας στο Δημόσιο, τους οποίους
όμως οι ίδιοι δημιούργησαν… Είναι ακριβώς
αυτός ο κύκλος του φαύλου κομματικού πελατειακού κράτους τους που τους κρατάει στην
εξουσία».
Στο ΜέΡΑ25 βάζουν στο στόχαστρό τους τις
ρυθμίσεις που προωθούνται για τις εργασιακές
σχέσεις, κάνοντας λόγο για «αντεργατική
αθλιότητα», με τον εκπρόσωπο του κόμματος
Μιχάλη Κριθαρίδη να «βάζει στο κάδρο» και
τον ΣΥΡΙΖΑ: «Και ο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα διαμηνύει πως θα σκίσει και το εργασιακό νομοσχέδιο τώρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι ο
ίδιος που μετά τη συνθηκολόγηση του ’15 προώθησε το αντεργατικό 50+1 για την απεργία, με
το οποίο πανηγύριζε τότε ο κ. Γεωργιάδης, αλλά και ο ίδιος που απελευθέρωσε πολύ περισσότερο από την προηγούμενη κυβέρνησή του
τις “Κυριακές”».

P
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Ειδικές αποστολές για την… ελίτ

Ε

τοιμη για τη νέα εποχή των
ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι η νεοσύστατη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).
Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ δίνει σάρκα και
οστά στους σχεδιασμούς του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, για «αυτόνομες» Ειδικές Δυνάμεις
που θα υπάγονται απευθείας στο Επιτελείο και θα λειτουργούν ταχύτερα και
πιο αποτελεσματικά, με βάση τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
Η νέα ΔΕΠ έχει ήδη στις τάξεις της
τμήματα των Ειδικών Επιχειρήσεων αλλά και την πρώτη σειρά ιπταμένων. Οι
χειριστές των ελικοπτέρων, που θα διαθέτουν ειδική διαμόρφωση για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αποστολών, οι οποίες θα ανατίθενται απευθείας από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας, αποφοίτησαν από τη Σχολή Αεροπορίας Στρατού τον Φεβρουάριο και
είναι έτοιμοι να στελεχώσουν τον αεροπορικό βραχίονα της νέας διοίκησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον
τέσσερα ΝΗ-90 και δύο Chinook θα λάβουν όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις και προσθήκες υλικών, ώστε να
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εξυπηρετούν τις αποστολές που θα αναλαμβάνει η «αφρόκρεμα» των Ειδικών
Δυνάμεων. Η «φωλιά» του αεροπορικού
τμήματος θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο
των Μεγάρων, ενώ στην Αλεξάνδρεια
Ημαθίας, εκεί όπου βρίσκεται η Σχολή
Αεροπορίας Στρατού, έχει ξεκινήσει η
εκπαίδευση και της δεύτερης σειράς
ιπταμένων.
Μετά την αποφοίτησή τους από τη
σχολή, οι χειριστές θα ξεκινούν εξειδικευμένη εκπαίδευση στις Ηνωμένες
Πολιτείες που θα καλύπτει όλες τις πτυχές των Ειδικών Επιχειρήσεων. Το έργο
αυτό, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
θα αναλάβει το 160 SOAR (Special Operations Aviation Regiment) του αμερικανικού στρατού με έδρα το Φορτ Κάμπελ του Κεντάκι. Εκεί οι Έλληνες χειριστές από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων θα «γράψουν» ώρες
πετώντας χαμηλά, πάνω από απαιτητικό

ανάγλυφο, μέσα σε φαράγγια και χαράδρες, μέρα και νύχτα, σε συνθήκες που
θα δίνουν στον ιπτάμενο μια άκρως ρεαλιστική εικόνα των κινδύνων που θα αντιμετωπίσει σε μια αποστολή Ειδικών
Επιχειρήσεων.
Με την επιστροφή τους στην Ελλάδα,
οι ιπτάμενοι μαζί με την «ελίτ» των Ειδικών Δυνάμεων θα αναλάβουν τη θωράκιση των νησιών και των βραχονησίδων
του Αρχιπελάγους, στις οποίες η Τουρκία προβάλλει όλο και πιο έντονα τις παράνομες διεκδικήσεις της. Ταυτόχρονα,
θα αποτελεί το μακρύ... δόρυ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αναλαμβάνοντας κάθε είδους δύσκολη αποστολή
όπου και όταν απαιτηθεί.
Στη ΔΕΠ θα ενταχθούν οι αμφίβιοι καταδρομείς, το ειδικό τμήμα αλεξιπτωτιστών, οι πεζοναύτες, τμήμα των υποβρύχιων καταστροφών, το τάγμα εναέριου
ανεφοδιασμού αλλά και ειδικά τμήματα
της Εθνοφυλακής.
Τους τελευταίους μήνες, μάλιστα, είναι όλο και πιο συχνές οι συνεκπαιδεύσεις με αντίστοιχα τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών,
του Ισραήλ και άλλων συμμάχων της Ελλάδας, που λαμβάνουν χώρα σε ξηρά και

θάλασσα στην ευρύτερη περιοχή της
Σούδας. Το ΓΕΕΘΑ έχει φροντίσει ώστε
η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου να είναι
έτοιμη για «δράση» καιρό πριν από την
τυπική επικύρωσή της από το ΚΥΣΕΑ. Τα
ελληνικά τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων, μάλιστα, αποσπούν άκρως κολακευτικά σχόλια από τους ξένους συναδέλφους τους, ενώ με κάθε ευκαιρία ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και εμπειρίες με
τους καλύτερους στο είδος, είτε σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Συμμαχίας είτε μέσω των πολυεθνικών ασκήσεων που διοργανώνει η Ελλάδα με χώρες της Μεσογείου και του Αραβικού Τόξου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αποδεικνύουν ότι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε είδους πρόκληση που αναδύεται στην περιοχή.

Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ
δίνει σάρκα και οστά
στους σχεδιασμούς
του αρχηγού ΓΕΕΘΑ για
«αυτόνομες» Ειδικές Δυνάμεις
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Πενταμερής: «Παίζει» παράταση

Τ

ο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα
στις δύο πλευρές επιβεβαιώθηκε και επισήμως στη χθεσινή,
δεύτερη μέρα της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης της Γενεύης για το
Κυπριακό. Οι εργασίες συνεχίζονται και
σήμερα με κατ’ ιδίαν επαφές αλλά και νέα
συνάντηση της ολομέλειας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης της διαδικασίας μέχρι
τη Μεγάλη Παρασκευή.
Το κλίμα που μεταφέρουν διπλωματικές πηγές από τη Γενεύη είναι ότι μέχρι
και την τελευταία στιγμή αναζητείται κοινό έδαφος ώστε να προκύψει μια θετική
δήλωση, όμως λόγω της απόστασης ανάμεσα στις δύο πλευρές όλα τα ενδεχόμενα
παραμένουν ακόμα στο τραπέζι. Ένα από
αυτά θέλει τον γενικό γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες μετά το πέρας και της σημερινής διαδικασίας να ανακοινώνει την έναρξη επίσημων
διαπραγματεύσεων μέσα στο 2021. Αυτό
θα ήταν το πιο αισιόδοξο σενάριο, σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Δεν αποκλείεται,
όμως, οι συνομιλίες να οδηγηθούν σε
αδιέξοδο λόγω της αδιάλλακτης στάσης
της τουρκοκυπριακής πλευράς και της
Άγκυρας, και ο γ.γ. του ΟΗΕ, μη έχοντας
αποτέλεσμα να ανακοινώσει, επιστρέψει
στο Συμβούλιο Ασφαλείας την εντολή που
έχει λάβει για το Κυπριακό.
Η θέση της Αθήνας, όπως εκφράστηκε
στις συναντήσεις του Νίκου Δένδια με τον
Αντόνιο Γκουτέρες και τον Βρετανό
υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ, εί-
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ναι πως η Ελλάδα επιθυμεί επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο που
έχει τεθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια
για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε
ακόμα τον προβληματισμό του για τη στάση τόσο της Τουρκίας όσο και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, διαβεβαιώνοντας
παράλληλα τον Αντόνιο Γκουτέρες για την
εποικοδομητική στάση της Ελλάδας. Παράλληλα, διεμήνυσε στον γ.γ. του ΟΗΕ ότι
όποια λύση βρεθεί θα πρέπει να λαμβάνει
υπ’ όψιν την ιδιότητα της Κύπρου ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και την ανάγκη να διασφαλιστεί η
συμμετοχή της Κύπρου στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της Ένωσης, χωρίς
εξωτερικές παρεμβολές.
Στη συνάντησή του με τον Βρετανό
ΥΠ.ΕΞ. Ντόμινικ Ράαμπ ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε θετική την προσήλωση της Μεγάλης Βρετανίας στη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, που υποδηλώνει
ότι η συντριπτική πλειονότητα της Διεθνούς Κοινότητας θεωρεί επιβεβλημένη
τη λύση του Κυπριακού εντός του πλαισίου
που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη.
Η Τουρκία, πάντως, συνεχίζει να ναρκοθετεί το ήδη δύσκολο περιβάλλον, εμμέ-

νοντας στη διχοτόμηση του νησιού. Στη
συνάντησή του με τον Αντόνιο Γκουτέρες
ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετέφερε τη
θέση της Άγκυρας, ότι η μόνη ρεαλιστική
προσέγγιση στο ζήτημα είναι η διεξαγωγή
διαπραγματεύσεων για λύση δύο ξεχωριστών κρατών και όχι ενός κράτους με δύο
κοινότητες.

Στη γραμμή της Άγκυρας
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο
Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ στην
εισήγησή του ενώπιον της Ολομέλειας το
πρωί της Μ. Τετάρτης. Ακολουθώντας μέχρι κεραίας τη γραμμή της Άγκυρας, ζήτησε λύση με δύο κυρίαρχα κράτη και αναγνώριση του ψευδοκράτους από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Ο Τατάρ, μάλιστα,
κατέθεσε σχετικό έγγραφο, ζητώντας από
το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναγνωρίσει
χωριστή κυριαρχία στο ψευδοκράτος.
Φρένο στις επιδιώξεις της Άγκυρας
και του Τατάρ, πάντως, επιχείρησε να
βάλει ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, διεμήνυσε στην
τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η εντολή
που έχει λάβει από το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν προβλέπει τη λύση δύο κρατών, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν
αποδεκτό ούτε από τη διεθνή κοινότητα
ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τόνισε ακόμη πως δεν μπορεί να διαγραφεί όλη η προεργασία που έχει γίνει στο
Κυπριακό μέχρι σήμερα.
Την άρνηση της ελληνοκυπριακής πλευ-

ράς για παραχώρηση κυριαρχίας στο ψευδοκράτος μετέφερε με ξεκάθαρο τρόπο
στον κ. Γκουτέρες και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. «Πάγο» στους τουρκικούς σχεδιασμούς για λύση δύο κρατών επιχειρούν να
βάλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του να
υποστηρίζει την επανένωση του νησιού
στη βάση μιας Διζωνικής - Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας που θα ωφελήσει όλους τους
Κυπρίους. Σήμερα, ο γενικός γραμματέας
του ΟΗΕ θα έχει νέο γύρο διμερών συναντήσεων με τους Ερσίν Τατάρ και Νίκο Αναστασιάδη και θα ακολουθήσει νέα σύγκληση της Ολομέλειας. Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχαν έναν σύντομο
διάλογο στη δεξίωση της πρώτης μέρας,
ωστόσο, όπως διευκρινίζουν πηγές που
παρακολουθούν τη διαδικασία στη Γενεύη, δεν υπήρχε η δυνατότητα ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των παρευρισκομένων λόγω της διαρρύθμισης της αίθουσας
και των αποστάσεων που επιβάλλουν τα
μέτρα για την πανδημία.

Το χάσμα που υπάρχει
ανάμεσα στις δύο πλευρές
επιβεβαιώθηκε και επισήμως
στη δεύτερη μέρα της
άτυπης διάσκεψης
της Γενεύης για το Κυπριακό
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«Όχι» από το ΣτΕ
στον Φουρθιώτη για
αστυνομική φύλαξη
Σχεδόν ταυτόχρονα με τη σύλληψή του
από τις αστυνομικές Αρχές για σωρεία
αδικημάτων τα οποία φέρεται να έχει
διαπράξει, ο Μένιος Φουρθιώτης δέχθηκε χθες και ένα ηχηρό «όχι» από το
Συμβούλιο της Επικρατείας στο αίτημά
του να ανασταλεί η πρόσφατη πράξη του
αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., που μείωσε δραστικά τα μέτρα φρούρησής του.
Ο παρουσιαστής που από τον περασμένο Μάρτιο μονοπωλεί τη δημοσιότητα
με φόντο την προσωπική φρουρά του
ζητούσε, για την ακρίβεια, την ακύρωση της απόφασης της 31ης Μαρτίου του
αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με
την οποία του αφαίρεσε τους αστυνομικούς που τον φρουρούσαν, τη συνοδευτική μοτοσικλέτα με αστυνομικό και
υπηρεσιακό αυτοκίνητο που του είχε
χορηγηθεί για τη φρούρηση της κατοικίας του, ενώ παρέμεινε η φρούρηση
των χώρων εργασίας του.
Ειδικότερα, μέσω του πληρεξουσίου
δικηγόρου του Πάνου Λαζαράτου, ο Μένιος Φουρθιώτης, επικαλούμενος την
ιδιότητα του δημοσιογράφου, του ιδιοκτήτη ΜΜΕ, του εκδότη και του παρουσιαστή, υποστήριξε ότι υπήρξαν σε βάρος του απειλές (τηλεφωνικές και διά
ζώσης), εξυβρίσεις, τηλεφωνικές
οχλήσεις, παρακολουθήσεις, δικαστικές διαμάχες, απόπειρα διάρρηξης της
οικίας του, τηλεφωνικές απειλές για
τοποθέτηση βόμβας στο στούντιο τηλεοπτικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκπομπής του κ.λπ. και για αυτόν τον λόγο
ζητούσε κατ’ επανάληψη την ενίσχυση
της προστασίας του από την ΕΛ.ΑΣ.
Όμως, το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ -στο οποίο
προήδρευσε η αντιπρόεδρος Μαρία
Καραμανώφ με εισηγήτρια την πάρεδρο Χριστιάνα Μπολόφη- με την υπ’
αριθμ. 90/2021 απόφαση της Επιτροπής
Αναστολών απέρριψε το αίτημά του, με
το σκεπτικό ότι η βλάβη την οποία επικαλείται ότι θα υποστεί από την προσβαλλόμενη πράξη του αρχηγού της
ΕΛ.ΑΣ. «δεν δικαιολογεί τη χορήγηση
της αιτούμενης αναστολής, η οποία
πρέπει, ως εκ τούτου, να απορριφθεί».
Οι δικαστές σημειώνουν ότι μετά τον
περιορισμό των μέτρων ασφαλείας ο
Μένιος Φουρθιώτης δεν έχει επικαλεστεί νέα περιστατικά από τα οποία να
προκύπτει κίνδυνος για την ασφάλεια
της ζωής του και απέρριψαν την αίτηση
αναστολής.

Δίωξη στον Μένιο για
δύο κακουργήματα

A

τρωτος φαίνεται πως ένιωσε ο Μένιος Φουρθιώτης, όπως τουλάχιστον
προκύπτει από στοιχεία της δικογραφίας αναφορικά με τη δράση του, καθώς δεν τηρούσε ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες αντιπαρακολούθησης από την ΕΛ.ΑΣ., παρότι εμφανίζεται να είχε επαφές με σεσημασμένους ποινικούς!
Πώς αλλιώς να σχολιάσει κανείς το γεγονός
ότι, μετά τη «σκηνοθετημένη» -σύμφωνα με το
Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών- επίθεση στο... φυλάκιο της πολυτελούς μονοκατοικίας του στον
Διόνυσο φέρεται να επικοινώνησε ο ίδιος προσωπικά με τους δύο Έλληνες ποινικούς; Χρησιμοποίησε, βέβαια, καρτοκινητό τηλέφωνοφάντασμα, ωστόσο, με την ΕΛ.ΑΣ. να γνωρίζει
την ταυτότητα τουλάχιστον του ενός από τους
δύο που πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικών
της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Νέα Ερυθραία, ήταν εύκολη υπόθεση η ταυτοποίηση της φωνής του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μένιος Φουρθιώτης φέρεται να επικοινώνησε μαζί τους και να
διαμήνυσε «να ξέρετε, είμαι δίπλα σας», πιστεύοντας ότι έχει ξεγελάσει τους αστυνομικούς και δεν πρόκειται κανείς να τον εντοπίσει!
Έκανε, όμως, λάθος! Ύστερα από μια πολύωρη προανακριτική διαδικασία, συνελήφθη και
οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης με... φορτωμένο κατηγορητήριο κακουργηματικών και
πλημμεληματικών πράξεων: Σύσταση συμμορίας (πλημμέλημα), ηθική αυτουργία κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση στη διακεκριμένη
οπλοκατοχή και οπλοφορία (κακούργημα), ηθική αυτουργία σε έκρηξη και οπλοφορία (κακούργημα), ηθική αυτουργία σε οπλοχρησία
(πλημμέλημα), ηθική αυτουργία στην προμήθεια κατοχή εκρηκτικής βόμβας (πλημμέλημα),
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ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη φθορά, απόπειρα εκβίασης, ψευδής καταγγελία, πρόκληση
και προσφορά για την τέλεση αδικήματος
(πλημμελήματα).
Γι’ αυτό και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έσπευσε με σχόλιό
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να συγχαρεί τους αστυνομικούς που επελήφθησαν της
υπόθεσης. «Η Ελληνική Αστυνομία μάχεται,
πάντα στην πρώτη γραμμή, με απόλυτη αφοσίωση στην αποστολή της. Η επιτυχία της να ξεδιαλύνει ταχύτατα μιαν εξαιρετικά δυσώδη υπόθεση, οδηγώντας τους υπόπτους στη Δικαιοσύνη,
μαρτυρά τον υψηλό επαγγελματισμό της. Νιώθω την υποχρέωση να συγχαρώ και δημοσίως
την ομάδα που εργάστηκε για την υπόθεση αυτήν», έγραψε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν ακόμη από
τις καταγγελίες του εκδότη-δημοσιογράφου
Κώστα Βαξεβάνη, οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών είχαν υποψίες και συνέλλεγαν
πληροφορίες για το -κατά πως φαίνεται- «σκηνοθετημένο» χτύπημα με το Καλάζνικοφ, Η
στάση τους, όταν κλήθηκαν να διερευνήσουν
την έκρηξη του εμπρηστικού μηχανισμού στο...
γκαράζ του Μένιου Φουρθιώτη, ήταν υποδειγματική και ο παρουσιαστής δεν υποψιάστηκε τίποτα - κάτι που μάλλον τον καθησύχασε και φέρεται να συνέχισε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του με τους ποινικούς τους οποίους κατηγορείται ότι είχε στρατολογήσει. Οι ίδιοι, σύμ-

φωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φέρονται να ομολόγησαν ότι πήραν από
20.000 ευρώ γι’ αυτές τις δύο επιθέσεις, ενώ η
Αστυνομία έχει εντοπίσει περί τις 31.000 ευρώ
στα σπίτια τους!
Αμφότεροι είναι παλιοί γνώριμοι της ΕΛ.ΑΣ.
από υποθέσεις εκβίασης και αδικημάτων που
σχετίζονται με τα κυκλώματα της αθηναϊκής νύχτας, ενώ το όνομα του ενός συναντάται και στη
δικογραφία-μαμούθ για την επονομαζόμενη
Greek Mafia, πριν από μία δεκαετία. Το γεγονός,
πάντως, ότι χρησιμοποίησαν το ίδιο πολεμικό
τυφέκιο Καλάζνικοφ δείχνει μάλλον... ερασιτεχνική κίνηση. Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για: σύσταση συμμορίας, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και συνέργεια σε ανθρωποκτονία, διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και οπλοφορία από κοινού, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, έκρηξη (κακούργημα),
προμήθεια, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικής
βόμβας (πλημμέλημα), διακεκριμένη περίπτωση φθοράς (πλημμέλημα), παράνομη οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο παρουσιαστής
και οι συγκατηγορούμενοί του πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το Μεγάλο Σάββατο.

Ένιωθε άτρωτος, γι’ αυτό
έπεσε σε σωρεία λαθών Χρυσοχοΐδης: «Εξαιρετικά
δυσώδης υπόθεση»
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«Χτίζουν» τείχος ανοσίας οι 30άρηδες

Μ

ε αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εμβολιασμοί
στη χώρα μας. Ωστόσο
φαίνεται πως οι πιο φανατικοί οπαδοί τους είναι οι πολίτες της
ηλικιακής ομάδας 30-39 ετών, οι οποίοι
σπεύδουν να κλείσουν ραντεβού. Μπορεί άλλες ηλικιακές ομάδες να εκφράζουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca, οι
30άρηδες, όμως, δεν δείχνουν να πτοούνται από τα δημοσιεύματα. Μάλιστα,
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν
κατακλυστεί από φωτογραφίες με τα
ραντεβού των χρηστών στα εμβολιαστικά κέντρα.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι
κατά την πρώτη ημέρα του ανοίγματος
της πλατφόρμας για τους 30-39 ετών είχαν κανονιστεί συνολικά 200.000 ραντεβού για εμβολιασμό. «Οι νέοι μας ανταποκρίθηκαν, κλείνοντας 200.000 ραντεβού μέσα στην πρώτη ημέρα από το
άνοιγμα της πλατφόρμας. Είναι σημαντικό ότι η διαχρονικά πιο μορφωμένη γενιά της χώρας μας δείχνει εμπιστοσύνη
στην επιστημονική γνώση και στέλνει
ένα μήνυμα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο», δήλωσε χθες ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς. Επιπροσθέτως, ο υφυπουργός τόνισε ότι ο ημερήσιος ρυθμός εμβολιασμών αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο από
τις 5 Μαΐου, οπότε θα τεθούν σε λειτουργία περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα,
φτάνοντας συνολικά τα 1.500.
Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα που
άνοιξε για την ηλικιακή ομάδα 30-39
ετών αφορά στο εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο έχει συνδεθεί με περιστατικά θρομβώσεων. Οι πληροφορίες με τις
οποίες βομβαρδίζονται σε καθημερινή

Άρχισε η «μάχη» E.E. - AstraZeneca
Ξεκίνησε χθες, ενώπιον δικαστηρίου των Βρυξελλών, η εξέταση της προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον
της αγγλοσουηδικής φαρμακοβιομηχανίας AstraZeneca, για
τις καθυστερήσεις στην παράδοση των εμβολίων της κατά
του κορονοϊού. Η Κομισιόν προσέφυγε εναντίον της AstraZeneca, κατηγορώντας την ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις
της, όπως αυτές προβλέπονταν στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει με τις Βρυξέλλες, για την παράδοση των δόσεων του
εμβολίου της κατά του Covid-19 στην Ε.Ε. και πως δεν διέθετε ένα «αξιόπιστο» σχέδιο για να διασφαλίσει έγκαιρες παβάση οι πολίτες σχετικά με το συγκεκριμένο εμβόλιο έχουν προκαλέσει σύγχυση. Ωστόσο, οι 30άρηδες, με την άμεση
ανταπόκρισή τους, δείχνουν πως είναι
πιο σημαντικός ο γρήγορος εμβολιασμός, προκειμένου να χτιστεί ένα τείχος
ανοσίας.
Αξίζει να σημειωθεί πως η πλατφόρμα
για την ηλικιακή ομάδα 30-39 άνοιξε
από τη Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ, λίγο
νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Ωστόσο
τότε παρατηρήθηκε μεγάλη κίνηση στην

ραδόσεις. Δικηγόρος της Κομισιόν δήλωσε στο δικαστήριο
πως η Ε.Ε. ζητεί άμεσες παραδόσεις από όλα τα εργοστάσια
που καταγράφονται στο συμβόλαιό της, περιλαμβανομένων
και εκείνων τα οποία είναι στη Βρετανία, που δεν είναι πλέον
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, δικηγόρος της AstraZeneca είπε, κατά τη διάρκεια της ακρόασης,
που είναι δημόσια και πραγματοποιείται βάσει μιας έκτακτης
διαδικασίας, πως το συμβόλαιο της εταιρείας δεν περιλάμβανε την υποχρέωση παράδοσης εμβολίων απ’ όλα τα εργοστάσια παραγωγής.

ηλεκτρονική διεύθυνση emvolio.gov.gr.
Ο κ. Γεωργαντάς τόνισε, μεταξύ άλλων,
ότι ο ημερήσιος ρυθμός εμβολιασμών
αυξάνεται συνεχώς και αναμένεται να
αυξηθεί ακόμη περισσότερο από τις 5
Μαΐου, οπότε θα τεθούν σε λειτουργία
περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα, φτάνοντας συνολικά τα 1.500. Κυβέρνηση
και ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο εμβολιασμός είναι καθοριστικής σημασίας
για την επιστροφή στην κανονικότητα.
Σημειώνουν, δε, ότι το 95% των ανθρώ-

πων που βρίσκονται σε ΜΕΘ και αυτών
που χάνουν τη ζωή τους δεν έχει εμβολιαστεί.

Την πρώτη ημέρα
του ανοίγματος
της πλατφόρμας για τους
30-39 ετών είχαν κανονιστεί
συνολικά 200.000
ραντεβού για εμβολιασμό

Pfizer: Έρχεται χάπι κατά του κορονοϊού έως το τέλος του έτους
Χάπι το οποίο θα χορηγείται για την αντιμετώπιση του
κορονοϊού και θα λαμβάνεται και στο σπίτι, όταν η νόσος
πρωτοεμφανίζεται, ετοιμάζει η φαρμακοβιομηχανία Pfizer και ενδέχεται να είναι διαθέσιμο προς χρήση έως το
τέλος του 2021.
Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο CNBC, ο διευθύνων
σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας Άλμπερτ Μπουρλά
επισήμανε ότι η αντιιική θεραπεία αναμένεται να είναι
αποτελεσματική και κατά των μεταλλάξεων του κορονοϊού. Όταν ρωτήθηκε για ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε τη

Δευτέρα στην «Telegraph», το οποίο ανέφερε ότι διεξάγονται κλινικές δοκιμές στις ΗΠΑ και στο Βέλγιο, στις
οποίες ενήλικοι εθελοντές λαμβάνουν χάπι για τη θεραπεία της νόσου Covid-19, ο Μπουρλά παραδέχθηκε ότι «είναι ακριβές» να πει κανείς ότι η Pfizer εργάζεται πάνω σε
τέτοιου είδους θεραπείες.
Ο Μπουρλά εξήγησε ότι η εταιρεία του πραγματοποιεί
δοκιμές σε δύο αντιιικά φάρμακα, το ένα εκ των οποίων
χορηγείται ενδοφλεβίως και το δεύτερο από το στόμα.
Όπως είπε, η Pfizer επικεντρώνεται στην εκ του στόματος

επιλογή, διότι «παρέχει πολλά πλεονεκτήματα», με κυριότερο το ότι δεν απαιτεί τη μετάβαση σε νοσοκομείο ή άλλο
πάροχο υπηρεσιών υγείας για τη λήψη της θεραπείας.
Σύμφωνα με αξιωματούχους της υγείας, το χάπι το
οποίο λαμβάνεται από το στόμα, θα μπορούσε να αλλάξει
τα δεδομένα, επειδή οι άνθρωποι που μολύνθηκαν πρόσφατα με τον ιό θα μπορούσαν να το λαμβάνουν έξω από τα
νοσοκομεία. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι το φάρμακο θα
αποτρέψει την πρόοδο της νόσου, περιορίζοντας τις εισαγωγές στα νοσοκομεία.
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Μειώνεται ο αριθμός των κρουσμάτων - «Ανάσα» για την Αττική
Σημεία υποχώρησης παρουσιάζει τις τελευταίες
ημέρες ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στη
χώρα μας, ενώ σημαντικά σημεία βελτίωσης δείχνουν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Σταθερά υψηλή
παραμένει η πίεση στο σύστημα υγείας, ωστόσο παρουσιάζει σημεία αποσυμπίεσης ύστερα από αρκετό
καιρό.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα
της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 2.781, εκ των οποίων δύο εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Με
βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων
επτά ημερών, 54 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι

από το εξωτερικό και 2.455 με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 63, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 10.242.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 805, ενώ οι νέες εισαγωγές Covid19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 530.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης, ο αριθμός
των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εντός της τελευταίας εβδομάδας
μειώθηκε περίπου σε ποσοστό 4%.

Ο αριθμός των νέων εισαγωγών παραμένει πάνω
από 400 ανά ημέρα, αλλά με χαμηλότερο από τον
αριθμό των εξιτηρίων.
Για τρίτη εβδομάδα συρρικνώνεται η πανδημία στην
Αττική σε ποσοστό 11%, έχοντας περίπου 1.500 λιγότερα ενεργά κρούσματα, σε σχέση με την προηγούμενη
εβδομάδα. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται συρρίκνωση για δεύτερη εβδομάδα σε ποσοστό μέχρι και
14%. Ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρθηκε επίσης στα selftests, λέγοντας ότι περισσότερα από 3,5 εκατ. συσκευές έχουν διατεθεί σε περισσότερους από 1,4 εκατ.
πολίτες. Περισσότερα από 1,7 εκατ. αποτελέσματα
έχουν περάσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Έσπασε το φράγμα
των 3.000.000
εμβολιασμών

Α

νοικτή είναι από χθες το βράδυ -λίγες ώρες νωρίτερα απ’
ό,τι είχε προγραμματιστεί- η
πλατφόρμα εμβολιασμών για
την ηλικιακή ομάδα 40-44, ενώ, όπως
έκανε γνωστό χθες ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας, πλέον έχουμε ξεπεράσει τα 3.000.000 εμβολιασμούς σε
όλη τη χώρα.
Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι τις
αμέσως επόμενες ημέρες θα λειτουργούν στη χώρα συνολικά 1.500 εμβολιαστικά κέντρα, ενώ ταυτόχρονα υπενθύμισε πως το Μεγάλο Σάββατο θα ανοίξουν τα ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 45- 49 ετών. Ακόμη, απαντώντας στις
αιτιάσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα περί «ξεστοκαρίσματος» των
εμβολίων της AstraZeneca, δήλωσε χαρακτηριστικά: ««Η ανάγκη για αντιπολίτευση πρέπει να έχει κάποια όρια. Η
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει επιδείξει επίπεδο, επαγγελματισμό και σοβαρότητα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και τους ευχαριστώ δημοσίως». Μάλιστα, ο κ. Κικίλιας
τόνισε πως «δεν διόρισα εγώ αυτήν την
επιτροπή, αλλά η κυβέρνηση Τσίπρα το
2017. Είναι εξαιρετική ομάδα και γι’ αυτό
ανανέωσα τη θητεία τους. Τους ευχαριστώ πολύ και δεν πρέπει να τους απα-

ξιώνουμε ελαφρά τη καρδία. Είναι σοβαροί επιστήμονες και δεν υπάρχουν
πολίτες δεύτερης κατηγορίας για τους
οποίους “ξεστοκάρουμε” τα εμβόλια».
Σύμφωνα με την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, για δεύτερη συνεχόμενη
εβδομάδα παρατηρείται αποκλιμάκωση
της επιδημίας. Ακόμη, έκανε γνωστό ότι
οι νέες εισαγωγές κατά μέσο όρο είναι
γύρω στις 462 και συνολικά νοσηλεύονται 5.300 ασθενείς.
Οι ΜΕΘ στην επικράτεια παρουσιάζουν πληρότητα 90%. Ωστόσο, ανέφερε
πως η όποια βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων δεν πρέπει να δώσει
το μήνυμα ότι τελειώσαμε, αφού το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο σε αρκετές
περιοχές.
Η όποια χαλάρωση σχεδόν αυτόματα
θα αυξήσει το επιδημιολογικό φορτίο
και πάλι, υπογράμμισε, γι’ αυτό συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση
των μέτρων ατομικής προστασίας.

Νέες περιοχές στο «βαθύ κόκκινο»
Στο μεταξύ, δύο νέες περιοχές μπαίνουν από σήμερα στο «βαθύ κόκκινο»,
όπως ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός

Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.
Πιο συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, στο «βαθύ κόκκινο» εντάσσονται
ο Δήμος Ξάνθης και ο Δήμος Ιάσμου. Αντιθέτως, από το «βαθύ κόκκινο» στο
«κόκκινο» κατεβαίνουν η Π.Ε. Ζακύνθου, η Π.Ε. Αργολίδας, η Π.Ε. Κω, ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού, ο Δήμος Γρεβενών, ο Δήμος Καρδίτσας, ο Δήμος Σπετσών και ο Δήμος Κύθνου.

Άνοιξε η πλατφόρμα
για την ηλικιακή ομάδα
40-44 ετών - Από το Μεγάλο
Σάββατο θα μπορούν
να κλείνουν ραντεβού
οι πολίτες από 45 έως 49...

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Επίσκεψη Τζιτζικώστα σε έργα στους Δήμους Κατερίνης
και Δίου - Ολύμπου
Έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Πιερία επισκέφτηκε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας στους Δήμους Κατερίνης και Δίου
- Ολύμπου. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις στην Κατερίνη ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι «πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που θα δώσει την ευκαιρία
για άθληση στους συμπολίτες στην Κατερίνη και “ανάσα” σε ένα από τα πυκνοδομημένα αστικά κέντρα». Οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν δύο
γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5, ένα γήπεδο μπάσκετ, αποδυτήρια και αναψυκτήριο.
Στη συνέχεια ο κ. Τζιτζικώστας επισκέφτηκε τον Δήμο Δίου - Ολύμπου, που έχει
υποστεί τις περισσότερες καταστροφές από τις πλημμύρες, και επισήμανε ότι
«χρέος μας ήταν όχι μόνο να αποκαταστήσουμε τις ζημιές, αλλά κυρίως να θωρακίσουμε αντιπλημμυρικά την ευρύτερη περιοχή, που έχει μάλιστα και μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον για την Πιερία και συνολικά την Κεντρική Μακεδονία».

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών

Τη λειτουργία και ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών
από την υφιστάμενη Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας της
Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Συνειρμός» χρηματοδοτεί στα Τρίκαλα η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη διάθεση 738.792 ευρώ για το έργο «Επιχορήγηση ΑμΚΕ Συνειρμός για την Ενίσχυση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Νομού Τρικάλων». Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και αφορά στη λειτουργία δύο δομών ψυχικής υγείας: Παροχή Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών και Παροχή Υπηρεσιών Κατ’ Οίκον Νοσηλείας.

ΟΤΑ

«Πράσινο φως» για
προσλήψεις συμβασιούχων

Σύμφωνα με αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών, ανάβει «πράσινο φως» για τις εξής προσλήψεις:
• 662 θέσεις συμβασιούχων ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα 8 ή
έως 9 μήνες σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)
δήμων.
• 370 προσλήψεις ΙΔΟΧ διάρκειας έως 8 μήνες σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).
• 96 συμβασιούχων ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες
σε δήμους για στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο
έναντι αντικαταβολών.
Σύνολο 1.128 συμβασιούχων ΙΔΟΧ σε διάφορους φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

!

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Ανθρωπιστική
βοήθεια στους
σεισμοπαθείς
της Θεσσαλίας

Είδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμοπαθείς της Θεσσαλίας συνέλεξε και απέστειλε ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΕΠΕΚΕΜ). Στις σεισμόπληκτες περιοχές της
Λάρισας και των Τρικάλων στάλθηκαν
δύο παλέτες με νερά, καθώς και χρήματα
προς τον Σύλλογο Εργαζομένων Θεσσαλίας (Λάρισα) και τον Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Τρικάλων, με τα οποία θα αγοραστούν είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζονται οι σεισμοπαθείς. Η βοήθεια που
συγκεντρώθηκε θα διανεμηθεί άμεσα
στις σεισμόπληκτες περιοχές των Δήμων
Ελασσόνας, Λάρισας και Φαρκαδόνας
Τρικάλων.

Διαδικτυακή καμπάνια
για τον τουρισμό

Το νέο, ανανεωμένο, τουριστικό σάιτ
της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρουσίασε στην
Τρίπολη ο περιφερειάρχης
Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Μέσα από το νέο σάιτ η Πελοπόννησος θα αναδείξει τον πολιτιστικό πλούτο, το μοναδικό
φυσικό περιβάλλον αλλά και τη ξεχωριστή γαστρονομική
εμπειρία της μεσογειακής διατροφής. «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει όλες τις προϋποθέσεις για να είναι η αιχμή του δόρατος της τουριστικής Ελλάδος», τόνισε ο περιφερειάρχης. «Είναι σαφές ότι η αναβάθμιση της τουριστικής ιστοσελίδας θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο
ενημέρωσης για τους δυνητικούς επισκέπτες και θα ισχυροποιήσει την εικόνα του προορισμού», τόνισε η αρμόδια
αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού.

ΔHΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

Άνοιγμα σε τουριστικές
αγορές του εξωτερικού

Με το βλέμμα στραμμένο στις αγορές του εξωτερικού
συνεχίζει ο Δήμος Ιητών να υλοποιεί ενέργειες προβολής. Με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία
για τη νέα σεζόν, η Επιτροπή Τουρισμού του δήμου
συμμετείχε σε δύο τουριστικά workshops με τη στήριξη και τη συμβολή που παρείχε η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου. Παράλληλα, παρουσίασε διαδικτυακά το φυσικό κάλλος και τις ποιοτικές υπηρεσίες, διαμονής,
εστίασης, αναψυχής και δραστηριοτήτων του νησιού
σε μεγάλα τουριστικά γραφεία της Ευρώπης.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΚΕΔΕ
Σε ποιον δήμο της Αττικής η
αντιπολίτευση δείχνει να
«τρέμει» την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου από τη δημοτική Αρχή και προσπαθεί
να το μπλοκάρει με κάθε τρόπο; Αυτό αποδεικνύεται καθώς στην πρώτη συνεδρίαση
που ήρθε το θέμα το καταψήφισαν ζητώντας να γίνει με
άλλον τρόπο και όταν ξαναήρθε η πρόταση με τον άλλον τρόπο… απλώς το καταψήφισαν! Φαίνεται, πιστεύουν ότι η υλοποίηση θα
«βαρύνει» πολύ στις εκλογές
του 2023…

Στον πρωθυπουργό για
τα επενδυτικά προγράμματα

Η Αθήνα καλεί
τους καλλιτέχνες

Ο
Ανοιχτό κάλεσμα στους καλλιτέχνες
και τους εργαζομένους στον χώρο του
πολιτισμού απευθύνει ο Δήμος Αθηναίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα
στήριξης του πολιτισμού, που προβλέπει τη δωρεάν διάθεση χώρων και
εξοπλισμού για παραστάσεις και συναυλίες. Συγκεκριμένα, η πρόσκληση
γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του
τριετούς σχεδίου για τον πολιτισμό,
που ανακοινώθηκε πρόσφατα και έχει
ως πρώτο πυλώνα τη στήριξη των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον
χώρο του πολιτισμού.
Θυμίζουμε ότι είναι η δεύτερη χρονιά που ο Δήμος Αθηναίων προχωρεί
σε αντίστοιχο πρόγραμμα ενίσχυσης
της καλλιτεχνικής παραγωγής και των
ανθρώπων του πολιτισμού. Την προηγούμενη περίοδο, τηρώντας υποδειγματικά τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα, πραγματοποίησε 116 εκδηλώσεις, τις οποίες παρακολούθησαν περισσότεροι από 31.000 θεατές
και 8.000 ψηφιακοί θεατές, με τη συμμετοχή 780 ωφελούμενων καλλιτεχνών και εργαζομένων.

ι καθυστερήσεις και τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι δήμοι για την
αξιοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων, όπως το «Αντώνης Τρίτσης», το
«Ελλάδα 2.0» αλλά και το νέο ΕΣΠΑ, απασχόλησαν την Εκτελεστική Επιτροπή της
ΚΕΔΕ, που αποφάσισε να φτάσει έως τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ώστε να
βρεθούν λύσεις.
Συγκεκριμένα, θα σταλεί άμεσα επιστολή
προς το Γραφείο Πρωθυπουργού με την
οποία οι δήμαρχοι θα ζητούν συνάντηση
ώστε να θέσει τα ζητήματα που αφορούν στη
διαχείριση των πόρων του Αναπτυξιακού
Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0»
αλλά και του νέου ΕΣΠΑ. Μεταξύ άλλων, η
ΚΕΔΕ θα θέσει την αγωνία τους για τις καθυστερήσεις στη μελέτη και την υλοποίηση

έργων σε δήμους, την οποία εξέφρασαν όλα
τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς
το θέμα με την έλλειψη μηχανικών για τη
στήριξη των μικρών δήμων οδηγεί σε καθυστερήσεις εκτέλεσης των προγραμμάτων.
Ειδικότερα, για το θέμα των μηχανικών, που
μέσω της ΕΕΤΑΑ είχε προβλεφθεί να βοηθήσουν τους μικρούς δήμους, επισημάνθηκε ότι οι 50 αυτοί μηχανικοί, ακόμη και όταν
προσληφθούν, δεν θα επαρκούν.
Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, «δεδομένου ότι και
τα τρία χρηματοδοτικά προγράμματα προβλέπουν τεχνική βοήθεια, η λύση θα ήταν η
πρόσληψη μέσω των κοινών αυτών πόρων,
μιας σημαντικής δεξαμενής μηχανικών, οικονομολόγων και άλλων σχετικών ειδικοτήτων που θα πληρώνονται μέσω αυτής της τεχνικής βοήθειας».

Χρειάζεται στήριξη
Πρόσθετη οικονομική στήριξη και βοήθεια από το
υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα που υπέστη η πόλη του Διονύσου από το καταστροφικό πέρασμα της «Μήδειας»,
ζήτησε ο δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης στη συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών και αρμόδιο για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Στέλιο Πέτσα. Ακόμη ο κ. Καλαφατέλης έθεσε το ζήτημα της χρηματοδότησης του δήμου μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με γνώμονα την αναπτυξιακή του προοπτική για τα επόμενα χρόνια, με προτεραιότητα την αναβάθμιση των
υποδομών και την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους κατοίκους.
Ο κ. Πέτσας, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι βλέπει θετικά τα αιτήματα του δήμου
και ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προώθηση και επίλυση τους.

Επανέρχονται
τα παρκόμετρα
Η περίοδος ανοχής φαίνεται ότι τελείωσε και για τον Δήμο Κηφισιάς,
καθώς από τη Δευτέρα 10 Μαΐου
2021 επανέρχεται το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο παραδοσιακό κέντρο της πόλης. Μάλιστα, η
Δημοτική Αστυνομία της Κηφισιάς
περνά στην ηλεκτρονική εποχή και
έτσι πλέον με γρήγορες διαδικασίες,
«φωτογραφικές αποδείξεις» αλλά
και χωρίς περιθώρια αποφυγής των
προστίμων θα βεβαιώνονται όλες οι
παραβάσεις στάθμευσης.
Ήδη η Δημοτική Αστυνομία έχει ξεκινήσει την προφορική ενημέρωση
των εμπόρων του παραδοσιακού
κέντρου του πόλης και των πολιτών
για την επαναφορά του Συστήματος
Ελεγχόμενης Στάθμευσης, που στόχο έχει την εύρυθμη λειτουργία του
κέντρου μετά την επαναλειτουργία
του λιανεμπορίου.

Δίμηνη παράταση στην
κοινωφελή εργασία
Για δύο μήνες παρατείνεται το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε
δήμους, περιφέρειες και υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων μετά το πέρας της οκτάμηνης
διάρκειας απασχόλησης των ωφελούμενων από το πρόγραμμα για
όσους συμμετέχουν ήδη σε αυτό,
με τη σχετική Κοινή Υπουργική
Απόφαση που δημοσιεύτηκε. Θυμίζουμε ότι για τη συγκεκριμένη
παράταση είχε δεσμευτεί ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης στις
αρχές Απριλίου σε συνάντησή του
με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη
Παπαστεργίου.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στην περίπτωση ωφελούμενων των οποίων η σύμβαση έχει
λήξει πριν από τη δημοσίευση της
σχετικής ΚΥΑ προβλέπεται ότι
επανατοποθετούνται στις θέσεις
τους για όλο το χρονικό διάστημα
της δίμηνης επέκτασης του προγράμματος.
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EΛΛΑΔΑ

«Τρέμει» την Ελλάδα ο Λαγός
άσυλο. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι
είχε δηλώσει στην Ευρωβουλή την πρόθεσή
του να ταξιδέψει στη σκανδιναβική χώρα,
είχε ήδη κάνει το απαιτούμενο μοριακό τεστ
για τον κορονοϊό και Ι.Χ. αυτοκίνητο ήταν
έτοιμο να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο
των Βρυξελλών.
Οι «περίεργες» αυτές κινήσεις του ευρωβουλευτή περιήλθαν σε γνώση της ΕΛ.ΑΣ.
και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επικοινώνησε ο ίδιος
με τους ομολόγους του σε Νορβηγία και
Βέλγιο. Σε χρόνο-ρεκόρ τα στοιχεία του
Γιάννη Λαγού είχαν φτάσει σε όλα τα αεροδρόμια και τους συνοριακούς σταθμούς της
χώρας με εντολή την άμεση προσαγωγή του
σε περίπτωση που επιχειρήσει να διαφύγει
από το Βέλγιο σε τρίτη χώρα.
Σημαντικό ρόλο στην ταχεία σύλληψη του
Γιάννη Λαγού έπαιξε το τμήμα SIRENE της
Διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας, το
οποίο παραχώρησε στις βελγικές Αρχές
όλα τα απαραίτητα έγγραφα με βάση τη Συνθήκη Σένγκεν για να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ρεπορτάζ:
Μαρία Δήμα - Κώστας Παπαδόπουλος

Δ

ιατεθειμένος να εξαντλήσει όλα
τα ένδικα μέσα που του παρέχει
η βελγική νομοθεσία εμφανίζεται ο Γιάννης Λαγός προκειμένου να μην εκδοθεί στην Ελλάδα ώστε να
εκτίσει την ποινή του. Αμέσως μετά τη σύλληψή του δεν συναίνεσε στην παράδοσή του
στις ελληνικές Αρχές, γνωστοποίησε χθες η
Εισαγγελία των Βρυξελλών, ενώ ο ανακριτής που ορίστηκε για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης έκρινε
προσωρινά κρατούμενο τον χρυσαυγίτη ευρωβουλευτή.
Ο καταδικασμένος από το Τριμελές Εφετείο της Αθήνας σε κάθειρξη 13 ετών και 8
μηνών για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής οδηγήθηκε στη
φυλακή, όπου και θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την απόφαση για την εκτέλεση του
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, πιθανότατα εντός δύο εβδομάδων.
Σύμφωνα με την εισαγγελική ανακοίνωση, βάσει της νομοθεσίας της χώρας σύλληψής του, ο Γιάννης Λαγός χθες το πρωί ανακρίθηκε «από ανακριτή του ολλανδόφωνου
Πρωτοδικείου των Βρυξελλών, ο οποίος
έχει αναλάβει την υπόθεση. Ο Ιωάννης Λαγός δεν συμφώνησε στην παράδοσή του
στις ελληνικές Αρχές. Ο ανακριτής αποφάσισε την προφυλάκισή του. Το Προανακριτικό Τμήμα των Βρυξελλών θα λάβει απόφαση σχετικά με την εκτέλεση αυτού του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης εντός 15
ημερών. Η ημερομηνία της ακρόασης του
Προανακριτικού Τμήματος δεν είναι ακόμα

γνωστή - οι πληροφορίες αυτές θα ανακοινωθούν αργότερα».
Τον εκζητούμενο ευρωβουλευτή θα εκπροσωπήσει ενώπιον του βελγικού δικαστηρίου, όπου θα εκδικαστεί η προσφυγή
του κατά του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, Βέλγος δικηγόρος, στην προσπάθειά του να ανασταλεί το ένταλμα σύλληψης
που έχει εκδοθεί σε βάρος του ή να καταφέρει μόνο να καθυστερήσει (που θεωρείται
πιθανότερη εκδοχή) την παράδοσή του στις
ελληνικές Αρχές.
Πάντως, εκτιμάται ότι ανάμεσα στους

ισχυρισμούς που θα προβάλει ο Λαγός ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης είναι η ακυρότητα της διαδικασίας, καθώς τα αρμόδια
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτού
εισαχθεί το θέμα της άρσης της ασυλίας του
στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής, δεν τον
κάλεσαν να παράσχει τις εξηγήσεις του.

Το παρασκήνιο της σύλληψης
Στο μεταξύ, να αιφνιδιάσει τόσο τις βελγικές όσο και τις ελληνικές Αρχές σχεδίαζε ο
Γιάννης Λαγός, έχοντας σχεδιάσει διαφυγή
στη Νορβηγία με σκοπό να ζητήσει πολιτικό

Προσωρινά κρατούμενος
στις Βρυξέλλες
ο χρυσαυγίτης ευρωβουλευτής
- Ετοιμαζόταν να διαφύγει
στη Νορβηγία

Έρευνα ΣΕΒ: Χάσμα μεταξύ των σπουδών και της αγοράς εργασίας
Χάσμα μεταξύ των σπουδών και της αγοράς εργασίας
λόγω του ελλιπούς πλαισίου πρακτικής άσκησης των φοιτητών, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κατάργηση
των ΤΕΙ με τον νόμο Γαβρόγλου, διαπιστώνει ο Σύνδεσμος
Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ). Σε έρευνα που πραγματοποίησε με θέμα «Επένδυση στην αναβάθμιση της πρακτικής
άσκησης φοιτητών στις επιχειρήσεις» αποκαλύπτονται οι
οδυνηρές συνέπειες της κατάργησης των ΤΕΙ και της συγχώνευσής τους με τα πανεπιστήμια.
Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, «η πρακτική άσκηση
στα πρώην ΤΕΙ, που ήταν υποχρεωτική, αντικαταστάθηκε
από την πρακτική άσκηση των πανεπιστημίων, η οποία έχει
ως επί το πλείστον προαιρετικό χαρακτήρα. Αυτό οδήγησε
αναπόφευκτα σε δραστική μείωση του συνολικού αριθμού

των ασκουμένων. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή
σε ορισμένες τεχνικές ειδικότητες που περιλαμβάνονται
στα πρώην ΤΕΙ και οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για τις
επιχειρήσεις». Όπως προέκυψε, στις 85 από τις συνολικά
116 σχολές η πρακτική άσκηση συγκαταλέγεται στα μαθήματα επιλογής και είναι υποχρεωτική μόνο σε 31 σχολές,
κυρίως στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μάλιστα, στις κατευθύνσεις ενδιαφέροντος του ΣΕΒ, «Οικονομικά/Διοίκηση Επιχειρήσεων»
και «Πληροφορική», καμία σχολή δεν εντάσσει την πρακτική άσκηση στα υποχρεωτικά μαθήματα. Επιπλέον, το
58% των σχολών που την παρέχουν την προσφέρουν κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες και η χρηματοδότηση συνδέεται άμεσα ή αποκλειστικά από ΕΣΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 86% των επιχειρήσεων, που
έλαβε μέρος στην έρευνα και έχει συμμετάσχει στα προγράμματα πρακτικής άσκησης, ανέφερε ότι έχει συναντήσει πλήθος αποτρεπτικών παραγόντων, όπως η έλλειψη
ενημέρωσης, η γραφειοκρατία, η απουσία ενδιαφέροντος
και το ασαφές διοικητικό πλαίσιο. Το 75% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι προτιμά να υποδέχονται φοιτητές για πρακτική άσκηση, κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών
τους ή μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.
Όσον αφορά στις κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τις
επιχειρήσεις, αυτές είναι οι Σχολές Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων (75%), Πληροφορικής (64%), Επιστήμες Μηχανικής (63%) και Πωλήσεις και Μάρκετινγκ (47%).
Εύη Πανταζοπούλου
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Στη φυλακή 37χρονος αρνητής μάσκας

Η πρώτη απόφαση που
οδήγησε στη φυλακή αρνητή μάσκας εκδόθηκε στις
Σέρρες, όπου 37χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση
60 ημερών, εκ των οποίων
αποφασίστηκε από το δικαστήριο να εκτίσει τις 40. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε εντοπιστεί στην πόλη των Σερρών να μη φοράει μάσκα,
ενώ πρόστιμο του είχε επιβληθεί για τον ίδιο λόγο και
παλιότερα.
Ο 37χρονος συνελήφθη ύστερα από προφορική εντολή του εισαγγελέα Σερρών, αφού ενημερώθηκε από
τους αστυνομικούς ότι ο συγκεκριμένος το έχει επαναλάβει παρά το πρόστιμο που του επιβλήθηκε, όπως
και ότι ήταν εριστικός κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Το Αυτόφωρο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Σερρών τον
καταδίκασε για παράβαση των
διατάξεων που σχετίζονται με
τη διάδοση ασθενειών και τον
έστειλε στη φυλακή.
Είναι η πρώτη φορά που επιβάλλεται τέτοια απόφαση και
ταυτόχρονα εκτελείται, ειδικά
για αρνητή μάσκας κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Στον
37χρονο επιβλήθηκε ποινή που δεν είναι εφέσιμη,
ούτως ώστε λόγω της έφεσης να αφεθεί ελεύθερος
λόγω ανασταλτικού αποτελέσματος, το οποίο πάλι
κρίνει το δικαστήριο. Με τον νέο κώδικα το δικαστήριο
έχει τη δυνατότητα να διατάξει με την απόφασή του
μέρος της ποινής να εκτιθεί στη φυλακή και το υπόλοιπο να ανασταλεί, όπως έγινε με τον 37χρονο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Προσφορά αγάπης
Σε μια συμβολική προσφορά
αγάπης για τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό Φιλύρου, στο Παιδικό
Χωριό SOS Πλαγιαρίου και στο
Σωματείο «Άγιος Αναστάσης ο
Πέρσης», που εδρεύει στον Τρίλοφο του Δήμου Θέρμης, προχώρησε ο βουλευτής της Ν.Δ.
Θεόδωρος Καράογλου.

Στο Πεντάγωνο
ο Μπαραλιάκος

«Με έναν Καραμανλή
συζητάς τα πάντα»
Με τον υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών Κώστα Καραμανλή συναντήθηκε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Ο «γαλάζιος» βουλευτής Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε τον υπουργό για μια συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν στα διόδια, τα φορτηγά, τα αγοραία ταξί και τα βενζινάδικα της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας. Ωστόσο, όπως
παραδέχθηκε, «με έναν Καραμανλή
δεν συζητάς μόνον αυτά...».

Για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο συζήτησε ο βουλευτής Πιερίας της Ν.Δ. Φώντας Μπαραλιάκος με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, σε συνάντηση
που είχε μαζί του. Ιδιαίτερη αναφορά
έγινε στην πολυεθνική διακλαδική
άσκηση «Ηνίοχος», που διεξήχθη με
απόλυτη επιτυχία στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ υπήρξε γενικότερη συζήτηση σε θέματα αρμοδιότητας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας.

«Καθ’ όλα νόμιμοι οι εμβολιασμοί»
Για εμβολιασμούς που έγιναν με νόμιμες και καθ’ όλα
διαφανείς διαδικασίες έκανε λόγο σε επίσημη γραπτή δήλωσή του ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και
υπεύθυνος διαχειριστής Covid-19 του Δήμου Θεσσαλονίκης Χάρης Αηδονόπουλος, με αφορμή όλες τις καταγγελίες που ακούστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για εμβολιασμό αντιδημάρχου εκτός
λίστας. «Για τον εμβολιασμό των στελεχών που παρέχουν
βοήθεια σε ευπαθείς συμπολίτες μας καθ’ όλη τη διάρκεια

της πανδημίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Βοήθεια
στο Σπίτι -μεταξύ αυτών και του αρμόδιου αντιδημάρχου
Στέλιου Λιακόπουλου-, τηρήθηκαν κατά γράμμα και με
απόλυτη διαφάνεια όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες
και υπήρξε αναλυτική έγγραφη επικοινωνία με τις αρμόδιες υγειονομικές Αρχές. Εξάλλου, ανά την επικράτεια
όλοι όσοι προΐστανται προνοιακών δομών εμβολιάζονται
κατά προτεραιότητα με απόφαση των αρμοδίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Έμφαση σε επενδύσεις
Τις εγκαταστάσεις τριών επιχειρήσεων στη
Θεσσαλονίκη επισκέφτηκε ο Σταύρος Καλαφάτης. Ο υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα
Μακεδονία - Θράκη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ενημερώθηκε για το πρόγραμμα επενδύσεων της κάθε εταιρείας, τα προβλήματα που
προέκυψαν μέσα στην πανδημία, ενώ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τον τρόπο λειτουργίας και
τα επενδυτικά προγράμματα που «τρέχει» αυτή
την περίοδο η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών. Όπως δήλωσε, «η υγιής επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις είναι ο δρόμος
για την επόμενη ημέρα. Είναι τα βασικά προαπαιτούμενα της ανάπτυξης και της τόνωσης της απασχόλησης. Το υπουργείο μας χαράζει και εφαρμόζει την πολιτική του με αυτούς τους στόχους».

Σε τηλεδιάσκεψη
με ανθρώπους της εστίασης
Ο υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος
Καλαφάτης είχε τηλεδιάσκεψη με ανθρώπους της
εστίασης. Ο κ. Καλαφάτης ανέλαβε να ανοίξει μια
συζήτηση μεταξύ των υπουργείων Πολιτισμού και
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για να
υπάρξει ενιαία χωροταξική - αισθητική αντιμετώπιση των καταστημάτων του είδους, που βρίσκονται στα ιστορικά κέντρα των πόλεων.

Επιμένει για στήριξη
της εστίασης
Επιμένει στη στήριξη του κλάδου της εστίασης
ο Στράτος Σιμόπουλος. Μάλιστα, με νέα δήλωσή του επισημαίνει ότι «σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, σε πολλές Περιφερειακές
Ενότητες η πτώση του τζίρου στην εστίαση, μεταξύ 2019 και 2020, κινείται από το 20% έως το
30% και έτσι από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ των
330 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της επανεκκίνησης της εστίασης θα μείνουν αδιάθετα
κονδύλια. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε Δεύτερο Κύκλο Πρόσκλησης ώστε να ενισχυθούν
όλες οι επιχειρήσεις και το υπουργείο Οικονομικών να στηρίξει τις επιχειρήσεις με πτώση
τζίρου μικρότερη του 20%».

Ερωτήματα
Ερωτήματα εγείρουν τα σχέδια που σκοπεύει
να ακολουθήσει η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την αξιοποίηση και διαχείριση των πρώην Στάβλων Παπάφη. «Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μου και τα αιτήματα
που έχω καταθέσει εδώ και δύο μήνες, καμία
προσπάθεια δεν ευοδώθηκε και έτσι το θέμα και
πάλι δεν βρίσκεται στην “ατζέντα” των ζητημάτων που θα τεθούν στο επερχόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο της Δευτέρας», τονίζει ο ανεξάρτητος σύμβουλος Σάκης Τζακόπουλος, προσθέτοντας ότι «αυτή η απόφαση αποτελεί ασέβεια
προς τους πολίτες και την ίδια την πόλη».
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ΜΠΙΛ ΓΚEΪΤΣ

«Θα έρθουν κι άλλες
πανδημίες - Πρέπει
να προετοιμαστούμε»

Ε

ίναι δύσκολο δίπλα στο όνομα
του Μπιλ Γκέιτς να βάλει κάποιος το επάγγελμα ή την ιδιότητά
του. Επιχειρηματίας; Επενδυτής;
Προγραμματιστής υπολογιστών; Εφευρέτης; Φιλάνθρωπος; Ίσως η πιο χαρακτηριστική ιδιότητα είναι «ο άνθρωπος που άλλαξε τη ζωή μας», τη μέρα που, μαζί με τον
Πολ Άλεν, το 1975 αποφάσισε να ιδρύσει τη
Microsoft.

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Υπό την καθοδήγηση του Γκέιτς, έγινε η
μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού στον κόσμο και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο
δαιμόνιος αυτός άνθρωπος είχε κάνει τη
λέξη «Microsoft» συνώνυμη του «ηλεκτρονικός υπολογιστής». Από το 1987 συμπεριλαμβάνεται ανελλιπώς στις λίστες των
πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου. Από
το 1995 έως το 2014 ήταν πρώτος στη λίστα.
Γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1955,
σπούδασε στο Χάρβαρντ και μετά ρίχτηκε
στις μπίζνες. Ύστερα από άπειρες ώρες πάνω στους υπολογιστές της General Electric
και την εξέλιξη της γλώσσας BASIC, το 1983
η Microsoft, ήδη μεγάλο όνομα στον χώρο
των υπολογιστών, βάζει στη ζωή μας το
«ποντίκι», ενώ παράλληλα εξελίσσει τα
Windows που είχαν παρουσιάσει την πρώτη τους έκδοση, την 1.0.
Τρία χρόνια αργότερα, η Microsoft μπαίνει στο Χρηματιστήριο με αρχική αξία μετο-

χής 21 δολάρια. Ο Γκέιτς γίνεται εκατομμυριούχος κυριολεκτικά μέσα σε λίγες ώρες.
Την επόμενη χρονιά ανακοινώνεται η συνεργασία Microsoft - ΙΒΜ και η μετοχή
εκτοξεύεται στα 100 δολάρια.
Ο Μπιλ Γκέιτς άρχισε να αποδεσμεύεται
από τη Microsoft, που ήδη είχε καθιερωθεί
πλήρως σε παγκόσμιο επίπεδο, για να
ασχοληθεί ενεργότερα (2008) με το Ίδρυμα
Bill & Melinda Gates, το οποίο είχε δημιουργήσει με τη σύζυγό του, Μελίντα
Φρεντς, την οποία παντρεύτηκε το 1994 και
είχε γνωρίσει ως υπεύθυνη πωλήσεων της
Microsoft για τη Χαβάη.
Ο Γκέιτς και η Microsoft έχουν κατηγορηθεί για πολλά, από πολλούς. Κυρίως για την
κατάχρηση της «δεσπόζουσας θέσης» της
εταιρείας και για την υιοθέτηση αθέμιτων
πρακτικών τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Συνήθως στα δικαστήρια καλείται να
καταβάλει υπέρογκες αποζημιώσεις. Υπέρογκες για τους άλλους. Όχι για τη Microsoft!

Επιστροφή στην κανονικότητα το 2022
Τα τελευταία 15 χρόνια ο Γκέιτς ασχολείται κυρίως με τη διαχείριση της αμύθητης
περιουσίας του και με τα μεγάλα θέματα τα
οποία απασχολούν την ανθρωπότητα, στο
πλαίσιο του ιδρύματος που ίδρυσε με τη
σύζυγό του. Έτσι, προχθές, μιλώντας στο
SkyNews, εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν
θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα από
τη λαίλαπα του κορονοϊού πριν από το τέλος
της επόμενης χρονιάς. Διερωτήθηκε πόσο
ευρεία θα είναι η χρήση του εμβολίου της
Johnson & Johnson, δεδομένου του ότι θα
επωφεληθούν πλούσιες χώρες, όπως οι
ΗΠΑ και η Βρετανία, ενώ χαρακτήρισε
«ύψιστη προτεραιότητα» την προετοιμασία
για μελλοντικές πανδημίες, τις οποίες περιμένει, προσθέτοντας ότι ξεχάσαμε εύκολα τις συνέπειες του Έμπολα, γι’ αυτό βρεθήκαμε απροετοίμαστοι στον κορονοϊό.
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Έρευνα για τη χρυσή
ταπετσαρία στο
διαμέρισμα Τζόνσον

Τ

η διεξαγωγή έρευνας για την ανακαίνιση του
σπιτιού του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις
Τζόνσον ανακοίνωσε χθες η εκλογική επιτροπή της χώρας, ύστερα από δημοσιεύματα για
υπέρογκα ποσά που διατέθηκαν σε αυτήν και φτάνουν τα
όρια του σκανδάλου!
Ήδη τα βρετανικά ταμπλόιντ κάνουν λόγο για «wallpaper-gate», αναφερόμενα στις νέες ταπετσαρίες στο
Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ, επιλογής της πρωθυπουργικής συντρόφου Κάρι Σίμοντς - μια υπόθεση που αποκάλυψε η «Daily Mail». Η υπόθεση ουσιαστικά ξεκίνησε
πριν από περίπου 14 μήνες, όταν αξιωματούχοι της βρετανικής κυβέρνησης είχαν εκφράσει τον προβληματισμό τους για το υψηλό κόστος που απαιτούσε η ανακαίνιση της κατοικίας του Βρετανού πρωθυπουργού, καθώς
οι επιλογές της Κάρι Σίμοντς αποδείχθηκα εξαιρετικά
δαπανηρές. Το θέμα δεν ήλθε στη δημοσιότητα λόγω
των έκτακτων συνθηκών που αντιμετώπισε και η Βρετανία, με τα κύματα της πανδημίας, τη δοκιμασία του συστήματος υγείας και τους χιλιάδες νεκρούς. Ωστόσο, τώρα είναι το κύριο θέμα συζήτησης στη Γηραιά Αλβιώνα.
«Το κόστος έχει ξεφύγει. Η Κάρι έχει πολύ ακριβά γούστα», φέρεται να είπε σε στενό κύκλο εμπίστων του ο
Μπόρις Τζόνσον, όταν η συζήτηση ήλθε στη χρυσή ταπετσαρία που επέλεξε η πρωθυπουργική σύντροφος. Η
«Daily Mail» υποστηρίζει ότι το κόστος της ανακαίνισης

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης
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έφτασε τις 88.000 βρετανικές λίρες (περίπου 102.000
ευρώ). Και αυτό ενώ η αρμόδια υπηρεσία που υπάρχει
για τη συντήρηση του κτιρίου ενημέρωσε τον Μπόρις
Τζόνσον ότι το ετήσιο κονδύλι για την ανακαίνιση του
σπιτιού το οποίο φιλοξενεί τον εκάστοτε πρωθυπουργό
της Βρετανίας δεν ξεπερνά τις 30.000 λίρες.
Το δημοσίευμα προσθέτει ότι η Κάρι Σίμοντς διαπληκτίστηκε με την Έλεν Μακναμάρα, διευθύντρια της
υπηρεσίας «Cabinet Office». Μάλιστα, η σύντροφος
του Τζόνσον ζήτησε την απομάκρυνση της Μακναμάρα
από τη θέση της, καθώς αυτή δεν δέχθηκε να πληρώσει το παραπάνω κόστος από το ποσό το οποίο έχει
γραφτεί για το συγκεκριμένο θέμα στον κρατικό προϋπολογισμό. Η διαφορά, λοιπόν, των 58.000 λιρών
πρέπει να καταβληθεί από τον ίδιο τον Μπόρις Τζόνσον, αφού το αντίστοιχο κρατικό κονδύλι έχει εξαντληθεί. Το ετήσιο εισόδημα του Βρετανού πρωθυπουργού
είναι 150.000 λίρες. Ήδη ακούγεται ότι μπορεί να μεσολαβήσουν κάποιοι δωρητές του Συντηρητικού Κόμματος, ώστε να κλείσει το θέμα…

Γαλλία: Στρατιωτικοί προτείνουν
στρατιωτικό νόμο για την ισλαμική βία

ΗΠΑ - Ιράν: Αυξάνεται επικίνδυνα
η ένταση στον Περσικό

Ήταν αρκετό ένα άρθρο που συνυπέγραφαν 20 εν αποστρατεία
στρατηγοί του γαλλικού στρατού αλλά και 60 ακόμα αξιωματικοί εν
ενεργεία, για να προκληθεί πολιτική
θύελλα στη Γαλλία. Οι στρατηγοί ζητούν την επιβολή στρατιωτικού νόμου στη χώρα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα αλλεπάλληλα
επεισόδια βίας από τους φανατικούς ισλαμιστές. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο
ακροδεξιό περιοδικό «Valeurs Actuelles» και
έχει εξοργίσει την κυβέρνηση.
«Η Γαλλία είναι σε κίνδυνο. Πολλοί θανάσιμοι
κίνδυνοι την απειλούν. Ακόμα και εν αποστρατεία,
παραμένουμε στρατιώτες της Γαλλίας και δεν
μπορούμε, υπό τις σημερινές συνθήκες, να μείνουμε αδρανείς μπροστά στην τύχη της όμορφης

Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο, καθώς χθες ένα
πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού έριξε προειδοποιητικά πυρά εναντίον τριών πλοίων των
Φρουρών της Επανάστασης (IRGCN), τα
οποία ήλθαν «πολύ κοντά» σε δύο αμερικανικά πολεμικά. Νωρίτερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση των Ενόπλων
Δυνάμεων των ΗΠΑ, «τα αμερικανικά
πληρώματα έστειλαν πολλαπλές προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου και μεγάφωνων, αλλά τα πλοία του IRGCN συνέχισαν τους ελιγμούς τους
σε κοντινή απόσταση».
«Το πλήρωμα του “Firebolt” έπειτα έριξε προειδοποιητικές βολές και τα πλοία του IRGCN απομακρύνθηκαν σε ασφαλή απόσταση από τα αμερικανικά», προστίθεται στην ανακοίνωση, η
οποία αποκάλυψε και το όνομα του αμερικανικού περιπολικού
«USS Firebolt».

πατρίδας μας. Η Γαλλία αποσυντίθεται από τις ορδές των ισλαμιστών στα
προάστια, που αποκολλούν μεγάλα
τμήματα του έθνους μας και τα μετατρέπουν σε περιοχές οι οποίες υπάγονται σε δόγμα αντίθετο από το Σύνταγμά μας», αναφέρει μεταξύ άλλων
το άρθρο.
Ως ιθύνων νους της προσπάθειας
κατονομάζεται ο Ζαν Πιερ Φαμπρ Μπερναντάκ, απόστρατος αξιωματικός του γαλλικού στρατού και παλιό στέλεχος του κινήματος
των «κίτρινων γιλέκων». Ήδη, η ηγέτιδα του Εθνικού Μετώπου Μαρίν Λεπέν εξέφρασε δημόσια
την υποστήριξή της προς το άρθρο, ενώ η Γαλλίδα
υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί καταδίκασε
την πρόταση και προανήγγειλε ποινές για αξιωματικούς που δρουν εκτός των καθηκόντων τους.

P
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Τελευταία ευκαιρία για επανένταξη στις 100-120 δόσεις - Λήγει σήμερα η προθεσμία
Μία τελευταία ευκαιρία θα έχουν οι οφειλέτες που έχασαν τη
ρύθμιση των 100 ή 120 δόσεων και έχουν πληγεί από την πανδημία να επανενταχθούν σε αυτήν. Η προθεσμία για τη σχετική αίτηση λήγει σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη. Η δυνατότητα αυτή δίνεται
μόνο στους οφειλέτες που πληρούσαν τις αρχικές προϋποθέσεις
επανένταξης στις ρυθμίσεις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020,
αλλά δεν είχαν υποβάλει τις προβλεπόμενες αιτήσεις μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2020. Συγκεκριμένα, η ευκαιρία δίνεται σε πληττόμενους οφειλέτες που:
 Έχασαν τις ρυθμίσεις των 100 και των 120 δόσεων από τον
Μάρτιο έως και τον Νοέμβριο.
 Πλήρωσαν εμπρόθεσμα τη δόση του Δεκεμβρίου 2020 των
ρυθμίσεων αυτών.
 Είχαν τακτοποιήσει ή εξοφλήσει με νόμιμο τρόπο τις λοιπές
ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι 31/12/2020.
 Είχαν εξοφλήσει όλες σχεδόν τις προ πανδημίας μηνιαίες δό-

σεις των 100 ή των 120 δόσεων.
 Έχασαν τον Δεκέμβριο του 2020 την πρώτη ευκαιρία να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις τους αυτές, επειδή δεν υπέβαλαν τις
σχετικές αιτήσεις μέχρι τις 31/12/2020.
Παράλληλα, μέχρι τις 30 Απριλίου οι φορολογούμενοι που είχαν λάβει δάνεια με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, αλλά δεν
κατάφεραν να τα εξυπηρετήσουν, με αποτέλεσμα να καταπέσουν,
μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε 120 δόσεις, με σημαντική μείωση ή ακόμα και μηδενισμό των προσαυξήσεων, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές
που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών
προσώπων, τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύηση του ελληνικού
Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή της εταιρείας Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.E. (TΕΜΠΜΕ Α.Ε.) και τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019.

Ποιοι κερδίζουν
από την απαλλαγή
ενοικίου τον Μάιο

Α

παλλάσσονται πλήρως από
την καταβολή ενοικίου και
τον Μάιο, για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, οι επιχειρήσεις για τις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα. Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε το μέτρο να ισχύει και
για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου,
παρά το γεγονός ότι άνοιξαν εντός του
Απριλίου, δίνοντας μία ακόμη ανάσα
ρευστότητας κατά την επιστροφή τους
στην κανονικότητα.
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει μόνο για
την κύρια κατοικία των εργαζομένων
που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον
μήνα Μάιο, καθώς και για τη φοιτητική
κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις
με πληττόμενους ΚΑΔ που είχαν τους
προηγούμενους μήνες μείωση ενοικίου
κατά 40% δεν δικαιούνται μείωση τον
Μάιο.
Με τη διατήρηση των μηδενικών ενοικίων άμεσα ωφελούμενοι είναι το λιανεμπόριο, οι επιχειρήσεις εστίασης,
όσες δραστηριοποιούνται στους κλά-
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δους του πολιτισμού, του αθλητισμού,
του τουρισμού, των μεταφορών και λοιπές στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα.
Οι ιδιοκτήτες - φυσικά πρόσωπα που
δεν θα λάβουν καθόλου ενοίκιο για τον
Μάιο θα αποζημιωθούν όπως και τους
προηγούμενους μήνες στο 80% του αρχικού μισθώματος, ενώ τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα και δεν
θα εισπράξουν ενοίκιο θα αποζημιωθούν στο 60% του συμφωνημένου μισθώματος. Οι ιδιοκτήτες που θα λάβουν
το 60% του ενοικίου θα αποζημιωθούν
για το 50% της ζημίας.

Επιστρεπτέα 7
Παράλληλα, με Κοινή Απόφαση των
υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
- Επενδύσεων, θα δοθεί η δυνατότητα να
υποβάλουν αίτηση ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 και οι επιχει-

ρήσεις που δεν υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος εντός της τεθείσης προθεσμίας (19η Απριλίου 2021), αλλά δήλωσαν στοιχεία στην εφαρμογή «Τα Έσοδά
μου», στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντός της ίδιας προθεσμίας. Με τον τρόπο αυτόν αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες αποκλείστηκαν από τη
διαδικασία, επειδή εκ παραδρομής δεν
υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος,
παρότι δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων
τους στη σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας «myBusinessSupport».

Άμεσα ωφελούμενοι,
λιανεμπόριο, εστίαση
και πληττόμενες επιχειρήσεις Μειωμένο μίσθωμα κατά
40% για την κύρια κατοικία
εργαζομένων σε αναστολή
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Π. Σταμπουλίδης:
Έρχεται ρύθμιση
για τις εισπρακτικές
Αποφασισμένη για γενικό ξεκαθάρισμα
του τοπίου σχετικά με τις οχλήσεις εισπρακτικών εταιρειών προς τους οφειλέτες εμφανίζεται η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Χθες ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης
Σταμπουλίδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό
σταθμό Mega, προανήγγειλε νέα ρύθμιση
σε δύο επίπεδα. Το ένα αφορά στις εισπρακτικές εταιρείες που είναι στον κατάλογο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και το άλλο στις δικηγορικές εταιρείες που παράγουν το ίδιο έργο. Όπως είπε, η συντριπτική πλειονότητα των καταγγελιών αφορά
σε επιχειρήσεις πίσω από τις οποίες βρίσκονται δικηγορικά γραφεία που παίζουν
ρόλο εισπρακτικής εταιρείας. Σε αυτό το
επίπεδο, όπως είπε, δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση, αλλά θα κλείσει το...
κενό μέσα από νομοσχέδιο που θα προωθηθεί από κοινού με το υπουργείο Δικαιοσύνης. Υποσχέθηκε, δε, προστασία
των καταναλωτών - δανειοληπτών μέσα
από ένα νέο πλαίσιο, το οποίο θα συμπεριλάβει και τον τρόπο λειτουργίας των δικηγορικών εταιρειών που παράγουν το
ίδιο έργο με τις εισπρακτικές.

Επιδοτήσεις έως 36.000
ευρώ για ίδρυση επιχείρησης
από νέους ανέργους
Δύο σημαντικά προγράμματα ενίσχυσης
της επιχειρηματικότητας των νέων ανέργων και κυρίως των γυναικών «τρέχει» ο
ΟΑΕΔ. Χθες ξεκίνησε το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, που αφορά σε 3.000 ανέργους και έχει διάρκεια
δώδεκα μήνες, το οποίο αφορά κατά 40%
γυναίκες, καθώς και ΑμεΑ ή θύματα ενδοοικογενειακής βίας και άλλες ευάλωτες ομάδες. Το πρόγραμμα προβλέπει
επιχορήγηση 12.000 ευρώ για ατομική
επιχείρηση, έως και 24.000 ευρώ όταν
υπάρχουν τρεις δικαιούχοι εταίροι, ενώ η
διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά δώδεκα μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης να κυμανθεί από 20.000 έως
36.000 ευρώ. Επιπλέον, στις 10 Μαΐου ξεκινά το πρόγραμμα για νέους επιχειρηματίες - ελεύθερους επαγγελματίες, ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες. Το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να
φτάσει έως τις 14.800 ευρώ, το οποίο θα
καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

Σε 54 «παραδείσους» ψάχνουν
για καταθέσεις Ελλήνων

Σ

τη διάθεση της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα
βρίσκονται προσεχώς οι καταθέσεις και οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις χιλιάδων Ελλήνων
σε 54 χώρες, αρχίζοντας άμεσα τη διαδικασία διασταυρώσεων, προκειμένου
να αποκαλυφθούν περιπτώσεις αδήλωτων εισοδημάτων, φοροδιαφυγής και
«ξεπλύματος μαύρου χρήματος».
Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, στον κατάλογο των 54 χωρών
περιλαμβάνονται και πολλοί «φορολογικοί παράδεισοι», οι οποίοι βρίσκονται... παραδοσιακά στην κορυφή της λίστας των προτιμήσεων Ελλήνων καταθετών του εξωτερικού. Οι κατάλογοι με
τα ονόματα αποτελούν προϊόν πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο
και τις χώρες αυτές, στο πλαίσιο καταπολέμησης του «μαύρου» χρήματος και
των παράνομων δραστηριοτήτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κίνηση του Ελληνικού Δημοσίου εντάσσεται στην πρωτοβουλία που ανέλαβε
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προ καιρού ο Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης και την
οποία υιοθέτησε το σύνολο των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τις πρώτες 38 χώρες υπάρχει αμφίδρομη ανταλλαγή στοιχείων, ενώ για
τις υπόλοιπες 16 η Ελλάδα λαμβάνει
στοιχεία, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη
να παράσχει και αυτή στοιχεία για δικούς τους φορολογικούς κατοίκους. Οι
χώρες και οι «φορολογικοί παράδεισοι», κατ’ αλφαβητική σειρά, είναι οι
εξής: Άγιος Μαρίνος, Ανγκουίλα, Ανδόρα, Αργεντινή, Αυστραλία, Βερμούδες,
Βραζιλία, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι,
Γιβραλτάρ, Γκέρνζι, Ελβετία, Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία, Ισλανδία, Καζακστάν, Καναδάς, Κατάρ, Κίνα, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κουρασάο, Νότια Κο-

ρέα, Λιχτενστάιν, Μακάο, Μαλαισία,
Μαυρίκιος, Μεξικό, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Μπελίζε, Μονακό, Νέα Ζηλανδία,
Νήσος του Μαν, Νήσοι Κάιμαν, Νήσοι
Τερκ και Κάικος, Νιγηρία, Νορβηγία,
Νότια Αφρική, Ουρουγουάη, Πακιστάν,
Παναμάς, Περού, Ρωσία, Σαουδική
Αραβία, Σεϋχέλλες, Σιγκαπούρη, Τζέρζι, Τουρκία, Χιλή, Χονγκ Κονγκ και Κάτω
Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ,
Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα).
Τα στοιχεία που κοινοποιούνται αφορούν στα εξής: στοιχεία ταυτότητας,
ΑΦΜ, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, υπόλοιπα λογαριασμών, τόκοι, τιμή και αξία εξαγοράς μεριδίων, συναλλαγές και κέρδη επί χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Η Εφορία αρχίζει άμεσα
τη διαδικασία διασταυρώσεων,
προκειμένου να αποκαλυφθούν
περιπτώσεις αδήλωτων
εισοδημάτων, φοροδιαφυγής και
«ξεπλύματος μαύρου χρήματος»
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USINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Attica Bank: Μηδενίζει τα κόκκινα
δάνεια μέσω τιτλοποίησης

Σ

τον μηδενισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων της
προχωρά η Attica Bank, καθώς θέτει σε εφαρμογή
την τιτλοποίηση δανείων «Ωμέγα». Μέσω αυτής -και
σε συνέχεια των προηγούμενων ενεργειών που είχε πραγματοποιήσει η τράπεζα για να θωρακίσει τον ισολογισμό
της- η Attica Bank ρίχνει τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων
Ανοιγμάτων κάτω από το 1%, δηλαδή ακόμη πιο χαμηλά από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο
αποφάσισε την τιτλοποίηση «Ωμέγα», η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την αρχική ονομασία «Artemis», καθώς και σχεδόν το σύνολο των
υφιστάμενων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) της
τράπεζας.
Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της, μέσω της
συναλλαγής και της πώλησης άνω του 50% των Mezzanine
και Junior notes, η τράπεζα θα δύναται να προβεί, κατόπιν
έγκρισης της εποπτικής Αρχής, σε απο-αναγνώριση (de-

recognition) του εν λόγω χαρτοφυλακίου, η οποία θα σηματοδοτήσει την περαιτέρω θωράκιση και την εξυγίανση του
ισολογισμού της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και μέσα από τη συναλλαγή «Ωμέγα» ολοκληρώνεται ο κύκλος διαδοχικών τιτλοποιήσεων της Attica Bank, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο
του 2016, συνολικού ύψους περί τα 3 δισ. ευρώ.

Στήριξη σε 500 οικογένειες σε ανάγκη από την BAT Hellas
Σημαντική στήριξη σε 500 οικογένειες προσφέρουν τις ημέρες
αυτές η British American Tobacco Hellas και οι εργαζόμενοί της,
προχωρώντας σε δωρεά ρουχισμού σε ανθρώπους σε ανάγκη και,
παράλληλα, συμβάλλοντας με έναν διαφορετικό τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος, αναφέρει ανακοίνωση. Η εταιρεία, σε
συνεργασία με την οργάνωση «Fabric Republic», ανέλαβε την
πρωτοβουλία να βοηθήσει ανθρώπους και οικογένειες που δεν
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε καινούργια ή και καθαρά ρούχα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο σύστημα διαχείρισης πλεονάζοντος ρουχισμού, το οποίο στηρίζει βασικές βιοτικές
ανάγκες των ατόμων αυτών. Με την προσφορά της ΒΑΤ Hellas και
των ανθρώπων της υπολογίζεται ότι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε
καθαρό ρουχισμού 500 οικογένειες, ενώ 350 κιλά ρούχων δεν καταλήγουν στις χωματερές και 2.250 κιλά διοξείδιο του άνθρακα δεν εκλύονται στο περιβάλλον.

BOX: 8.000 πόντοι με παραγγελία
στα σουπερμάρκετ «Μασούτης» και «Κρητικός»
Περί τους 8.000 πόντους για έκπτωση 5 ευρώ στις επόμενες παραγγελίες τους κερδίζουν οι καταναλωτές με κάθε παραγγελία από το BOX
στα σουπερμάρκετ «Μασούτης» και «Κρητικός». Οι πελάτες του ΒΟΧ,
της υπηρεσίας online παραγγελίας φαγητού της Cosmote, μπορούν,
ακόμη, να εξαργυρώσουν τους πόντους τους σε πακέτα data από την
Cosmote, δωροεπιταγές από επώνυμες εταιρείες ή επιπλέον εκπτώσεις στην παραγγελία με κωδικούς Cosmote Deals for You. Η προσφορά ισχύει για όλα τα καταστήματα «Κρητικός» έως και τις 19 Μαΐου, ενώ για τα καταστήματα «Μασούτης» έως και τις 5 Μαΐου.

Cosmote: Με προσφορές για το Πάσχα
Απεριόριστα data για 10 ημέρες με 4,90 ευρώ
προσφέρει η Cosmote σε όλους τους συνδρομητές της φέτος το Πάσχα, φέρνοντας κοντά
αγαπημένα πρόσωπα και συνεργάτες. Οι συνδρομητές συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και
καρτοκινητής Cosmote -οικιακοί και εταιρικοί- μπορούν να ενεργοποιήσουν την πασχαλινή προσφορά οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου και να έχουν
πρόσβαση σε απεριόριστα data, χωρίς κανέναν
περιορισμό στις ταχύτητες του δικτύου 4G και
του 5G, για 10 ημέρες από τη στιγμή της ενεργοποίησης του πακέτου. Η ενεργοποίηση της
προσφοράς πραγματοποιείται από τις εφαρμογές My Cosmote και What’s Up. Μάλιστα, όσοι
συνδρομητές διαθέτουν 5G συσκευή που έχει
πιστοποιηθεί στο δίκτυο Cosmote μπορούν να
έχουν πρόσβαση στο δίκτυο Cosmote 5G, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και ανεξαρτήτως
προγράμματος.

Wind: Συνεχίζει τις εκπλήξεις
Η Wind απελευθερώνει την επικοινωνία με
δωρεάν απεριόριστα data για 7 ημέρες. Όλοι
οι συνδρομητές συμβολαίου Wind, ιδιώτες
και επιχειρήσεις, θα έχουν πρόσβαση σε
απεριόριστα data δωρεάν, χωρίς κανέναν περιορισμό στις ταχύτητες του δικτύου 4G και
5G. Συγκεκριμένα, από τη Μεγάλη Πέμπτη 29
Απριλίου έως και τα μεσάνυχτα της Τρίτης 4
Μαΐου 2021, οι ιδιώτες και οι εταιρικοί συνδρομητές συμβολαίου της Wind Ελλάς έχουν
τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν, όποια
στιγμή το επιθυμούν, τη μοναδική πασχαλινή
προσφορά, ώστε να απολαμβάνουν δωρεάν
απεριόριστα data στο κινητό τους για 7 ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιλέξουν τη χρονική περίοδο που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους σε data. Η ενεργοποίηση του πακέτου πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα μέσα από το mywind App και
το mywind.gr.

Mondelez: Στηρίζει το έργο
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Η Mondelez International, με σεβασμό στον άνθρωπο και με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης,
αναγνωρίζοντας το σημαντικό και πολυποίκιλο ανθρωπιστικό έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,
ανακοινώνει τη δωρεά 4,5 τόνων προϊόντων τροφίμων στον ΕΕΣ, που θα διανεμηθούν σε ευπαθείς
ομάδες, οικογένειες και άλλους ωφελούμενους.
Μέσω της συνεργασίας με τον ΕΕΣ, ο αριθμός των
ωφελούμενων θα είναι εκατοντάδες συμπολίτες
μας. Ο Όμιλος υλοποιεί με τη σειρά του «Έναν άθλο
ακόμα για την Υγεία» και χορηγεί ένα πλάγιο δωδεκαδακτυλοσκόπιο καθώς και ειδικό εξοπλισμό
ακτινοπροστασίας.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Νέο call option Reggeborgh
για το 3,18% της Ελλάκτωρ

Κρουαζιέρα:
Ποντάρει στην Ελλάδα
η Silversea Cruises
Viva Wallet: Επιπλέον
χρηματοδότηση
80 εκατ. δολαρίων

Μ

ε τέσσερα κρουαζιερόπλοια, αντί ενός τα προηγούμενα χρόνια, θα κάνει φέτος home porting
στην Ελλάδα η Silversea Cruises. Με 60 αναχωρήσεις από Πειραιά και άλλες 30 από το Ηράκλειο
Κρήτης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της εταιρείας
που εξειδικεύεται στις luxury κρουαζιέρες, εκφράζει
την εμπιστοσύνη της στον ελληνικό τουρισμό και ειδικότερα στην ελληνική κρουαζιέρα, η οποία, άλλωστε, γνωρίζει μεγάλη ζήτηση και από τους πελάτες της. Είναι χαρακτηριστικό το ότι, μόλις άνοιξε το πρώτο πλάνο ταξιδιού, το σύστημα «έπεσε» λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης. Tο πρώτο πλοίο της Silversea Cruises που θα ξεκινήσει κρουαζιέρες από το λιμάνι του Πειραιά θα είναι το
«Silver Moon» στις 18 Ιουνίου, αλλά θα ακολουθήσουν
στη συνέχεια άλλα τρία πλοία και συγκεκριμένα τα «Silver Explorer», «Silver Spirit» και «Silver Whisper», με
την τελευταία αναχώρηση να προγραμματίζεται για τον
Νοέμβριο φέτος. Συνολικά, σε σύγκριση με άλλες χρονιές, η Silversea Cruises αυξάνει τα calls στα ελληνικά
λιμάνια κατά 100%. Αξίζει να επισημανθεί πως κάθε επισκέπτης ξοδεύει περίπου 300 έως 400 δολάρια ανά λιμάνι, εξαιρουμένων των δαπανών για τις εκδρομές.

Πλαστικά Θράκης: Διανέμει μέρισμα
0,16 ευρώ ανά μετοχή
Τη διανομή μικτού μερίσματος 0,15882 ευρώ ανά
μετοχή (6,947 εκατ. ευρώ) θα προτείνει προς διανομή στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση της
21ης Μαΐου η διοίκηση των Πλαστικών Θράκης.
Στην πράξη ωστόσο, λόγω της ύπαρξης ιδίων τίτλων
που δεν δικαιούνται χρηματικών διανομών, το μικτό
ποσό που θα διανεμηθεί θα ανέλθει στο 0,16 ευρώ ή
στο 0,152 ευρώ μετά τη φορολογία.

Η Viva Wallet, η πανευρωπαϊκή Neobank που
παρέχει χρηματοοικονομικές και πιστωτικές
υπηρεσίες πληρωμών προς επιχειρήσεις σε 23
ευρωπαϊκές χώρες, ανακοινώνει την εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης ύψους 80 εκατομμυρίων δολαρίων από τρεις επενδυτές τεχνολογίας και fintech, την Tencent, την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και την
Breyer Capital. Η Viva Wallet θα αξιοποιήσει τη
νέα χρηματοδότηση για να επιταχύνει την ανάπτυξη της λειτουργίας «Tap on Phone», που
αφορά σε πληρωμές σε καταστήματα. «Καλωσορίζουμε με ενθουσιασμό τους επενδυτές Τencent, EBRD και Breyer Capital στη Viva Wallet»,
είπε ο Χάρης Καρώνης, Founder και CEO της Viva Wallet. «Είμαστε βέβαιοι ότι η τεχνογνωσία
των επενδυτών μας και το δίκτυο συνεργατών
τους θα επιταχύνουν το σχέδιο της Viva Wallet
για την ενοποίηση του κατακερματισμένου συστήματος πληρωμών στην ευρωπαϊκή αγορά»,
πρόσθεσε.

ΔΕΗ Ανανεώσιμες:
Νέο φωτοβολταϊκό
στη Δυτική Μακεδονία
Νέο, μεγάλο φωτοβολταϊκό στη Δυτική Μακεδονία βάζει σε τροχιά υλοποίησης η ΔΕΗ
Ανανεώσιμες. Πρόκειται για μονάδα ισχύος
65 Μεγαβάτ, η οποία θα προκηρυχθεί άμεσα
και προστίθεται στα ήδη γνωστά έργα της
εταιρείας στην περιοχή, ισχύος 230 Μεγαβάτ, που βρίσκονται στο στάδιο της
κατασκευής. Το
νέο φωτοβολταϊκό
θα εγκατασταθεί
στην απόθεση Βόρειου Πεδίου του
Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, σε έκταση συνολικού εμβαδού περίπου 1.050 στρεμμάτων,
και εντάσσεται στον «Πυρήνα» ανάπτυξης
φωτοβολταϊκών σταθμών της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης. Το έργο αναπτύσσεται αυτόνομα από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, καθώς δεν
έχει ενταχθεί στα σχήματα των επιχειρηματικών συνεργασιών που έχει ανακοινώσει η
εταιρεία.

Ένα νέο call option 3,18% της Ελλάκτωρ, το οποίο
έχει τη δυνατότητα να αγοράσει μέχρι την 20ή Ιουλίου 2021 (6.828.260 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου), απέκτησε η ολλανδική Reggeborgh, σύμφωνα με γνωστοποίηση της εισηγμένης. Σύμφωνα με
πληροφορίες, πρόκειται για μετοχές που έχει στην
κατοχή του ο γνωστός εφοπλιστής και μέτοχος της
κατασκευαστικής Δ. Διαμαντίδης. Ασκώντας αυτό
το option, αλλά και το αντίστοιχο 12,5% (26.882.023
μετοχές) που αφορά στις μετοχές του Λεωνίδα
Μπόμπολα (ειδικότερα 12,5457% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου), η ολλανδική
εταιρεία μπορεί να ανεβάσει το ποσοστό της στο
30,5%. Ειδικότερα, μπορεί να φτάσει σε συνολικό
ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου
(άμεσο και έμμεσο) 30,5262% (ήτοι 65.409.216 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), εκδόσεως
Ελλάκτωρ Α.Ε.

Revoil: Άνοδος 28,5%
στα προ φόρων κέρδη
Άνοδο 28,5% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων
της Revoil το 2020, στα 3,65 εκατ. ευρώ έναντι 2,84
εκατ. το 2019. Οι πωλήσεις λόγω της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών των καυσίμων έκλεισαν με
πτώση κοντά στο 20%, στα 560,50 εκατ. ευρώ έναντι 700,29 εκατ. το 2019. Η διεθνής μέση τιμή του
πετρελαίου διαμορφώθηκε στα 43,40 δολάρια το
βαρέλι, χαμηλότερα κατά 32,08% από την αντίστοιχη μέση τιμή το 2019 (63,90 δολ./βαρέλι). Οι
συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων
της Revoil ανήλθαν στα 719,8 εκατ. λίτρα, έναντι
737,8 εκατ. λίτρα το 2019, εμφανίζοντας μικρή
πτώση 2,44%.

Τεχνική Ολυμπιακή: Δεν θα διανείμει
μέρισμα για το 2020
Η Τεχνική Ολυμπιακή ανακοίνωσε ότι δεν θα διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση του 2020.
Η ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά
στοιχεία της χρήσεως 2020 θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, ενώ η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου.

P
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PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Έκθεση-σοκ
για τον θάνατο
του Μαραντόνα
οκάρουν τα νέα στοιχεία που
είδαν το φως της δημοσιότητας για τον θάνατο του Ντιέγκο
Μαραντόνα. Ο γενικός εισαγγελέας
του Μπουένος Άιρες ετοιμάζεται να
απαγγείλει κατηγορίες για «ανθρωποκτονία με δόλο» στους γιατρούς
και το παραϊατρικό προσωπικό που
τον παρακολουθούσαν τις τελευταίες ώρες της ζωής του.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ των εφημερίδων «Clarin» και «Todo Noticias», από την έκθεση που ετοίμασε
το ιατρικό συμβούλιο που ερευνά
τον θάνατο του πολυθρύλητου άσου
των γηπέδων προκύπτουν «εγκληματικές αμέλειες» εκ μέρους των
γιατρών. Ο Μαραντόνα πέθανε από
καρδιακή προσβολή στον ύπνο του
στις 25 Νοεμβρίου και τρεις εβδομάδες πριν είχε υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης όγκου στο κεφάλι.
Κατά την έκθεση, οι γιατροί έπρεπε
να τον υποβάλουν σε θεραπεία για
τον εθισμό του στο αλκοόλ, κάτι που
δεν έγινε.
Παρότι η επιτροπή επιβεβαίωσε τα
αποτελέσματα της αυτοψίας, ότι ο
Ντιέγκο πέθανε λόγω της προϋπάρχουσας καρδιακής νόσου, δεν είχε
διαγνωστεί ότι έπασχε και από κίρρωση του ήπατος, με αποτέλεσμα να
επιβαρυνθεί η κατάσταση της υγείας του. « Ήταν απερισκεψία και

Σ

απειρία», γνωμοδοτεί το ιατρικό
συμβούλιο. Ένα, επίσης, σοβαρό
σημείο της έκθεσης είναι και το ότι ο
Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή μεταξύ 4 και 6 τα χαράματα. Ωστόσο, η
επιτροπή έχει μαρτυρία της νοσοκόμας Νταϊάνα Μαντρίτ και του συναδέλφου της Ρικάρντο Αλμιρόν, οι
οποίοι αναφέρουν ό,τι είπαν και
στον ανακριτή, ότι εκείνες τις ώρες
ο Ντιέγκο ήταν ακόμα ζωντανός και
ότι προσπαθούσαν για ανάνηψη επί
σχεδόν μία ώρα μέχρι να φτάσει το
ασθενοφόρο. Ο θάνατος του Μαραντόνα καταγράφηκε στις 13.15! Όπως
γίνεται αντιληπτό, υπάρχει μια διαφορά πέντε ωρών από τις 6 τα χαράματα μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Αυτό
ήταν που ώθησε τον εισαγγελέα να
μετατρέψει την κατηγορία από «ανθρωποκτονία από ιατρικό λάθος» σε
«ανθρωποκτονία με δόλο». Αν οι
επτά συνολικά κατηγορούμενοι κριθούν ένοχοι, η ποινή τους θα είναι
φυλάκιση από 15 έως 25 χρόνια.
Τα δημοσιεύματα των δύο αυτών
εφημερίδων προκάλεσαν οργή στα
social media και οι Αργεντινοί στη
συντριπτική τους πλειονότητα καταριούνται τους γιατρούς και το ιατρικό προσωπικό που κούραραν τον
Ντιέγκο Μαραντόνα τις τελευταίες
εβδομάδες μετά την επέμβαση στο
κεφάλι του.
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Βιβλίο για τη ζωή του Γιάννη
Βιβλίο πριν από την ταινία, η οποία ήδη ετοιμάζεται, έγινε η ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο από
τον Ισπανό δημοσιογράφο και συγγραφέα Χοσέ
Μανουέλ Πουέρτας. Τίτλος του, «Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο MVP που σηκώθηκε από τη φτώχεια»
και περιγράφει τη ζωή του Γιάννη από τα Σεπόλια
μέχρι το ΝΒΑ. Το βιβλίο, που είναι στα ισπανικά
και ο τίτλος του είναι «Giannis Antetokounmpo:
el MVP que surgio de la miseria», διατίθεται ήδη
στη χώρα του, ενώ είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά. Όσο αφορά στην ταινία για τη ζωή του, που
ετοιμάζεται στις ΗΠΑ από την Disney+, ψάχνουν
τον πρωταγωνιστή που θα ενσαρκώσει τον Γιάννη
όταν ήταν παιδί, έφηβος και άνδρας. Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε ο Μπέρνι Γκόλτμαν και
σεναριογράφος είναι ο Ιρανοαμερικανός Αράς
Αμέλ. Μεγάλο μέρος της ταινίας θα γυριστεί στις
γειτονιές όπου μεγάλωσε ο Γιάννης, στα Σεπόλια
και στου Ζωγράφου.

SPORTS
Και ορκωτοί λογιστές
Μετά τον τεράστιο θόρυβο που προκλήθηκε
στη EuroLeague με τη «βελούδινη επανάσταση»
που ξεκίνησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί
με άλλους έξι ιδιοκτήτες κατά του επικεφαλής
Τζόρντι Μπερτομέου, συμφωνήθηκε να ασχοληθούν ορκωτοί λογιστές με τα οικονομικά! Είναι
βέβαιο ότι αν προκύψουν ατασθαλίες, ο Μπερτομέου θα παυτεί από τη θέση του.

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στην Τούμπα

Τα σενάρια
για Μέσι
και Νεϊμάρ

Στην Τούμπα εστιάζεται το ενδιαφέρον του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον δεύτερο επαναληπτικό του
Κυπέλλου Ελλάδας στις 19.00. Στο πρώτο παιχνίδι
στο ΟΑΚΑ ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει 1-0 την Ένωση με
γκολ από φάουλ του Μουργκ στις καθυστερήσεις.
Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον ΠΑΟΚ ο
τραυματισμός του Ελ Καντουρί.

Στη Νίκη Βόλου
ο Κατσουράνης

Ο Μέσι θα πάει στην Παρί Σεν Ζερμέν ή ο Νεϊμάρ θα επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα;
Ο έγκυρος δημοσιογράφος του TNT Sports Μαρσέλο Μπέχλερ ισχυρίστηκε ότι θα συμβεί το πρώτο.
Στην Ισπανία γράφουν ότι ο νέος πρόεδρος της Μπάρτσα Ζοάν Λαπόρτα έκλεισε χορηγία 500 εκατ.
ευρώ προκειμένου να κρατήσει τον Μέσι και να πάρει από την Παρί τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ.

Στα σκαριά το Super League TV
Η Super League ανακοίνωσε ότι σχηματίστηκε ομάδα εργασίας από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό,
τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα Σμύρνης που
θα διαπραγματευτεί τα τηλεοπτικά δικαιώματα της
προσεχούς σεζόν. Στη μάχη της απόκτησης των δικαιωμάτων μπήκε και η Cosmote TV, εκτός από τη
Nova. Αν η Super League δεν συμφωνήσει μαζί
τους, θα δημιουργήσει δικό της ψηφιακό κανάλι.

Ο Κώστας Κατσουράνης θα είναι εκτός απροόπτου ο νέος επικεφαλής του ποδοσφαιρικού
τμήματος της Νίκης Βόλου, που παίρνει
μέρος στο πρωτάθλημα της Football League. Ο Κατσουράνης,
πρωταθλητής Ευρώπης με την
Εθνική μας στο Euro 2004 της
Πορτογαλίας, κάνει τη δεύτερη
απόπειρά του έπειτα από εκείνη με
την Παναχαϊκή.

Χωρίς φιλάθλους
το Final Four
Σε μια αναμενόμενη απόφαση προχώρησε η
EuroLeague, η οποία ανακοίνωσε ότι το φετινό
Final Four, που θα διεξαχθεί στην Κολονία (2830/5), θα γίνει δίχως την παρουσία φιλάθλων. Καθώς το τρίτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού
εξακολουθεί να δείχνει τα δόντια του σε όλο τον
κόσμο, η διοργανώτρια Αρχή αποφάσισε έπειτα
από συνεννόηση και με τη γερμανική κυβέρνηση
ότι -για λόγους ασφαλείας- το σωστό είναι οι
αγώνες να γίνουν με άδειες εξέδρες.
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• Μετά την Ελένη Μενεγάκη «έκλεισε»
και η Ελεονώρα Μελέτη στο Mega.
• Ο ηθοποιός και μοντέλο Χάρης
Συντζάκης φαίνεται να «κλειδώνει» για τη θέση του παρουσιαστή στον νέο κύκλο του «The Bachelor».

POLITICAL GOSSIP

Το τραγούδι συναντά
(και) την προσευχή

• Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια ο
τράπερ Snik και γείτονάς του που
έκοβε ξύλα. Ο καλλιτέχνης είχε
νεύρα γιατί έπαιζε φρουτάκια επί
πληρωμή στο Διαδίκτυο και δεν
μπορούσε να συγκεντρωθεί!
• Στα μέσα Ιουνίου θα αναδειχθεί ο νικητής του φετινού «Survivor» με την τελετή, όπως είθισται κάθε χρόνο, στον χώρο των
Ολυμπιακών Ακινήτων!
• To όνομα της Λένας Δροσάκη προστέθηκε στο καστ της νέας σειράς
του Γιώργου Καπουτζίδη με τίτλο
«Σέρρες».

Γ

ιώργος Νταλάρας και Τζόναθαν Τζάκσον ενώνουν τις φωνές τους απόψε σε
μια γιορτή μυσταγωγίας με βαθιά ευλάβεια ακολουθώντας «Της σιωπής τον
δρόμο». Το εμπνευσμένο μουσικό έργο του Ανδρέα Κατσιγιάννη θα μεταδοθεί στις 23.20 από το
«μεγάλο κανάλι», περιλαμβάνοντας ένα εξαιρετικό οδοιπορικό στην πνευματική πρωτεύουσα της
Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος. Το κινηματογραφικό
ταξίδι στο «Περιβόλι της Παναγιάς» θα μας χαρίσει μοναδικές εικόνες από τους τόπους της απόλυτης συγκέντρωσης, σιωπής και επαφής με τον
Θεό. Εικόνες που θα μας ταξιδέψουν εκεί όπου η
προσευχή και η αφοσίωση γαληνεύουν τις ψυχές
των ανθρώπων.
Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Νανούρη, ο
οποίος με τη ματιά του απέδωσε τα λόγια αλλά και
τη συναισθηματική φόρτιση των τραγουδιών και
των μελωδιών του Ανδρέα Κατσιγιάννη.
Η Λίνα Νικολακοπούλου, η Ελένη Φωτάκη και ο
Αλέξανδρος Φωτεινός καταθέτουν ο καθένας με
τον δικό του τρόπο ένα στιχουργικό έργο αναφοράς, που φωτίζει και ανοίγει δρόμους που διέρχονται αιώνες και φτάνουν να εκφράσουν το σήμερα. Στο μουσικό οδοιπορικό θα ακουστεί μελοποιημένο το ποίημα του Φρίντριχ Νίτσε «Εσένα τον
Άγνωστο Θεό» σε ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα.
«Η μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη, οι τόσο
ωραίοι στίχοι της Λίνας Νικολακοπούλου, της Ελένης Φωτάκη και του Αλέξανδρου Φωτεινού και η
πρώτη συνεργασία με τον πολυτάλαντο Γιώργο Νανούρη ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, μια καλή έκπληξη σε μια περίοδο που όλοι περνάμε δύσκολα.
Μου έδωσε χαρά και παρηγοριά», ανέφερε σε συνέντευξή του ο Γιώργος Νταλάρας, προσθέτοντας:
«Μέσα από αυτήν τη δουλειά γνώρισα και τον Τζόναθαν Τζάκσον, έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη και πολύ γλυκό άνθρωπο. Αυτό σε συνδυασμό με το μαγικό, άχρονο τοπίο του Αγίου Όρους αποτυπώθηκε σε
αυτό το οδοιπορικό με τον καλύτερο τρόπο». Ο ση-

• Η Αγγελική Ηλιάδη απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα
στο Ντουμπάι ποζάροντας με
μαγιό στο Instagram.
•Η Πάολα και ο Κώστας Καραφώτης
εμφανίστηκαν στην πρώτη παγκοσμίως Covid free συναυλία στο Ισραήλ, που πραγματοποιήθηκε το
βράδυ της Τρίτης, ερμηνεύοντας
τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.
μαντικός ερμηνευτής, ο οποίος συγκινείται ιδιαίτερα από τη βυζαντινή μουσική και την υμνολογία,
αποκάλυψε και τους λόγους που δέχτηκε να λάβει
μέρος στον δίσκο του Ανδρέα Κατσιγιάννη. « Ήταν
κυρίως οι μουσικές και τα λόγια που με επηρέασαν.
Αυτό πάντα είναι το πρώτο στοιχείο για να αποφασίσω μια καινούργια δουλειά. Το έργο διατρέχει
αναμφίβολα η θρησκευτικότητα, όμως εμένα με
συγκίνησε πιο πολύ αυτή η παράλληλη αφήγηση
της μοναχικής ζωής, που μοιάζει τον τελευταίο καιρό τόσο πολύ και με τη δική μας “εγκόσμια” ζωή.
Εκφράζουν αυτά τα τραγούδια πολύ έντονα την
αγωνία που ζούμε αυτό τον καιρό. Τόπος σιωπής και
αναμονής έγινε εξάλλου και η καθημερινότητά
μας», δήλωσε ο Γιώργος Νταλάρας.

• Ο Νίκος Κοκλώνης ανακοίνωσε κι επισήμως το τέλος της συνεργασίας του με το Open, επιβεβαιώνοντας ένα ακόμα αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Political»! Ο μεγαλοπαραγωγός,
όπως πρώτοι γράψαμε, οδεύει
προς το Mega, αναλαμβάνοντας
την ανανέωση του ψυχαγωγικού
προγράμματος του καναλιού.
•Στα άκρα η κόντρα του Περικλή
Κονδυλάτου με την Ανθή Σαλαγκούδη. «Καταριέμαι τη μέρα που σε
γνώρισα», έγραψε στο Διαδίκτυο ο
σχεδιαστής κοσμημάτων.
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Νέα καταγγελία
για λεκτική βία

31
«Βάπτισμα
στο αλάτι»

GOSSIP
Στην Κρήτη για γύρισμα

Πρώτη βουτιά στη θάλασσα για
τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Ο
διεθνής Έλληνας χορογράφος
έπειτα από μήνες σκληρής δουλειάς για τη νέα του παράσταση
με τίτλο «Εγκάρσιος προσανατολισμός» (συμπαραγωγή της
Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση),
που θα κάνει πρεμιέρα αμέσως
μόλις ανοίξουν τα θέατρα, επέλεξε την έρημη από κόσμο παραλία της Βουλιαγμένης, ποζάροντας δίπλα στο κύμα. «Πρώτη
βουτιά 2021. Βάπτισμα στο αλάτι!», σχολίασε.
Η Ελένη Πετρουλάκη επιστρέφει μπροστά από
τις κάμερες για ένα τουριστικό πρότζεκτ που
ετοιμάζει ο Δήμος Σητείας και για τον λόγο αυτό ταξίδεψε στη Μεγαλόνησο! «Σητεία - Κρήτη.
Η γενέτειρά μου. Τον τόπο που θα είμαι πάντα
πρόθυμη να στηρίξω! Ξεκινάει μια παραγωγή
που θα προβληθεί σύντομα με πρωτοβουλία
του Δήμου Σητείας και σκοπό να γνωρίσει ο κόσμος τις ομορφιές της φύσης, τις μυρωδιές, τις
γεύσεις και τη φιλοξενία του τόπου μας», ανακοίνωσε στο Διαδίκτυο.

Ν

έα καταγγελία σοκάρει τη σόουμπιζ. Η Υρώ Μανέ κατήγγειλε τον Λευτέρη Γιοβανίδη, καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, για «επαίσχυντη, λεκτική βία και κατακριτέα, προσβλητική συμπεριφορά» κατά τη διάρκεια συζήτησής τους για μια θεατρική παράσταση που πρότεινε η πρωταγωνίστρια με θέμα τη «Σφαγή της Χίου».
Στη γραπτή αναφορά της η ηθοποιός ισχυρίστηκε πως το σοβαρό
συμβάν έγινε ενώπιον τρίτων. «Αίφνης και ενώ δεν υπήρξε καμία
απολύτως αφορμή, ο καλλιτεχνικός διευθυντής εξεμάνη σαν ταύρος μαινόμενος και άρχισε να μου απευθύνεται σε υψηλούς και
προσβλητικούς τόνους, λέγοντάς μου επί λέξει “δεν μπορείς να με
παρακάμπτεις και να κλείνεις ραντεβού μέσω του προέδρου. Εγώ
είμαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και εγώ αποφασίζω τι θα γίνει”»,
ανέφερε η Υρώ Μανέ, προσθέτοντας ότι από το ψυχολογικό σοκ και
την ταραχή της χρειάστηκε να την παραλάβει από τον Πειραιά άτομο
από την οικογένειά της.

Υπερήφανη για τα κουλουράκια της
Η τραγουδίστρια Ελένη Χατζίδου είναι κυρά και καλή νοικοκυρά. Η
σύζυγος του Ετεοκλή Παύλου και γλυκιά μαμά της δίχρονης σήμερα Μελιτίνης-Δήμητρας έφτιαξε πασχαλινά κουλουράκια και υπερήφανη παρουσίασε το τέλειο αποτέλεσμα στους χιλιάδες followers της: «Αποφάσισα για πρώτη φορά να φτιάξω εγώ για την οικογένεια πασχαλινά κουλουράκια! Σας πληροφορώ πως γίνανε πεντανόστιμα και το σπίτι γέμισε ωραίες μυρωδιές και χαμόγελα».

Selfie γεμάτη συγκίνηση
Λαμπάδα γεμάτη…
ευαισθησία
Ο Γιώργος Γαλίτης φωτογραφήθηκε περιχαρής με την πασχαλινή του λαμπάδα! Ο
γνωστός ηθοποιός στήριξε τη σημαντική
πρωτοβουλία του θεάτρου «Αλκμήνη»,
που ανέλαβε να διαθέσει προς πώληση
χειροποίητες λαμπάδες με σκοπό την οικονομική κάλυψη των βασικών αναγκών
των φιλοξενουμένων στο Γηροκομείο
Πειραιά. Οι followers του έσπευσαν να
του ευχηθούν «καλή Ανάσταση», ενώ του
έδωσαν συγχαρητήρια για την ευαισθησία του.

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα (για τη σεζόν) της
σειράς «Έρωτας με διαφορά» και περιχαρής ο
πρωταγωνιστής Αργύρης Αγγέλου ευχαρίστησε
τους συναδέλφους του για την άψογη συνεργασία. «Η συγκίνηση τεράστια, γιατί χαιρετάω μια
υπέροχη ομάδα. Και δεν μιλάω μόνο για τους συναδέλφους ηθοποιούς που ήταν απίστευτοι, αλλά και για όλο το συνεργείο, που πραγματικά
ένας προς έναν ήταν ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα. Guys and girls, είστε
όλοι φανταστικοί!», έγραψε στο Instagram ο
ηθοποιός.
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POLITICAL ΥΓΕΙΑ

Αντώνιος Καπετανάκης,
νευροχειρουργός

Η Νευροχειρουργική στη νέα εποχή

Η

Νευροχειρουργική σήμερα έχει αναπτυχθεί σε τέτοιον βαθμό, ώστε οι εξειδικευμένοι γιατροί χειρίζονται νέας γενιάς
ψηφιακά μικροσκόπια και ενδοσκόπια.
Έτσι πραγματοποιούνται με ασφάλεια και ακρίβεια
χειρουργεία που απαιτούν προσήλωση στη λεπτομέρεια, όπως είναι τα ανευρύσματα, οι όγκοι στη βάση
του κρανίου, όγκοι εγκεφάλου και επεμβάσεις στη
σπονδυλική στήλη.
«Ο νευροχειρουργός στις μέρες μας, είτε βρίσκεται στο γραφείο του σχεδιάζοντας μια επέμβαση είτε στο χειρουργείο, περιτριγυρίζεται από έναν ψηφιακό κόσμο, που βασίζεται στη ραγδαία βελτίωση
των ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων. Η
δυνατότητα της αποθήκευσης και της γρήγορης μετάδοσης των απεικονιστικών δεδομένων του ασθενούς οδήγησε σε εφαρμογές όπως η αξονική και η
μαγνητική τομογραφία, με χρήση τους μέσα στο
χειρουργείο. Τώρα πια, με τη βελτίωση της τεχνολογίας της οπτικής και της ηλεκτρομαγνητικής κίνησης, καθώς και των χειρουργικών μικροσκοπίων,
σε συνδυασμό με τη χρήση του νευροπλοηγού,
μπορούμε να φτάνουμε στον χειρουργικό στόχο μέσα από πολύ μικρές τομές και στη συνέχεια να
αφαιρούμε τη βλάβη με μεγάλη χειρουργική ακρίβεια», τονίζει ο κ. Αντώνιος Καπετανάκης, διευθυντής νευροχειρουργός. Επίσης, η βελτίωση της τρισδιάστατης εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) επιτρέπει στον ειδικευόμενο αλλά και στον νευροχειρουργό να εκπαιδευτούν και να πραγματοποιήσουν την επέμβαση πριν από το χειρουργείο, καθήμενοι άνετα σε μια κονσόλα και κατανοώντας τις

πραγματικές δυσκολίες του χειρουργείου.
«Η σημαντική τεχνολογική βοήθεια που προσφέρουν ο νευροπλοηγός και η χρήση αξονικού τομογράφου μέσα στο χειρουργείο συντελεί επίσης στην
πραγματοποίηση επεμβάσεων στη σπονδυλική στή-

Πού εμφανίζεται
αυτή η τεχνική
«Σήμερα διαθέτουμε χειρουργικά μικροσκόπια νέας ψηφιακής τεχνολογίας, με
δυνατότητα διεγχειρητικής απεικόνισης
των αγγείων του εγκεφάλου, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στη χειρουργική
των ανευρυσμάτων, τα οποία μπορούν
επίσης να δίνουν και εικόνα της προόδου
αφαίρεσης των όγκων του εγκεφάλου, με
την ύπαρξη ανάλογου λογισμικού. Η εξέλιξη, επίσης, των νευροενδοσκοπίων
βοηθά στη λεγόμενη «χειρουργική της
κλειδαρότρυπας» (keyhole surgery). Αυτή η χειρουργική τεχνική εφαρμόζεται,
λόγου χάριν, για την αφαίρεση των όγκων
της βάσης του κρανίου, όπως είναι της
υπόφυσης: Η χειρουργική προσέγγιση
πραγματοποιείται μέσα από τη μύτη του
ασθενούς, με ενδοσκόπιο το οποίο κατευθύνουμε στον στόχο με τη χρήση νευροπλοηγού», αναφέρει ο νευροχειρουργός
Αντώνιος Καπετανάκης.

λη με ελάχιστη παρέμβαση. Σήμερα, μιλάμε πλέον
για διαδερμικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη,
όπως οι διαδερμικές σπονδυλοδεσίες, οι διαδερμικές δισκεκτομές και, φυσικά, οι ενδοσκοπικές δισκεκτομές, που ανακουφίζουν άτομα με συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας αλλά και ηλικιωμένους.
Με αυτές τις σύγχρονες τεχνολογίες εξασφαλίζουμε, εκτός από ελάχιστο χειρουργικό τραύμα και μεγάλη ακρίβεια εμφύτευσης υλικών στη σπονδυλική
στήλη, ελάχιστο πόνο, γρήγορη έξοδο από το νοσοκομείο και σύντομη επάνοδο του ασθενούς στις
δραστηριότητές του, φυσικά με το ανάλογο όφελος
για το ασφαλιστικό σύστημα. Το τεχνολογικό μέλλον
της Νευροχειρουργικής σχετίζεται κυρίως με τη
βελτίωση των ρομπότ μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, την εξέλιξη της νανοτεχνολογίας και των γονιδιακών θεραπειών με μελλοντική συνεργασία νευροχειρουργών - γενετιστών και επίσης με τη νευροπροσθετική, που αναλαμβάνει τα τεχνητά μέλη και
την εμφύτευση ψηφιακών μικροσυστημάτων για τη
βελτίωση της ακοής και της όρασης», αναφέρει ο
νευροχειρουργός.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας
επιτρέπει να πραγματοποιούνται
με ασφάλεια και ακρίβεια
επεμβάσεις που απαιτούν
προσήλωση στη λεπτομέρεια

P
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Χρόνια πολλά, Ταύροι
νέα χρονιά που αρχίζει οριοθετεί μια σειρά
από αλλαγές σε βασικούς τομείς της ζωής σας,
προκειμένου να σας βοηθήσουν να προσαρμοστείτε
στον καινούργιο τρόπο ζωής που θα κυριαρχήσει
παγκόσμια.

Πώς θα είναι τα ερωτικά σας
αυτήν τη γενέθλια χρονιά σας;

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Οι εξαιρετικές εργασιακές σας
ικανότητες θα σας προσφέρουν
πιθανότητες να λάβετε προαγωγή ή καλύτερο μισθό. Αν
και δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην υγεία σας, πρέπει
να διατηρήσετε τις υγιεινές συνήθειες διαβίωσης.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε
τις καλές ευκαιρίες που θα σας
δοθούν. Μην είστε διστακτικοί
ούτε αναβλητικοί. Η διατήρηση
της θετικής στάσης στην εργασία
και η αναζήτηση περισσότερων
ευκαιριών θα φέρουν σημαντικά
αποτελέσματα.

Δίδυμοι

Α

από τη συνήθη τακτική που σας θέλει απλώς να
αποζητάτε τη σταθερότητα. Ο μη συμβατικός
Ουρανός καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 εναντιώνεται σε αυτήν τη σταθερότητα και τη συνέπεια στις σχέσεις. Το μέρος του εαυτού σας που
αγαπά τη συνέπεια έρχεται σε σοβαρή αντίθεση με εκείνο που λαχταρά ελευθερία. Η σεληνιακή έκλειψη στον Ταύρο στις 19 Νοεμβρίου
θεωρείται καθοριστική, καθώς τότε θα είστε
έτοιμοι να αποχωρήσετε από μια μακροχρόνια
σχέση που είτε συνεχίζει την πορεία της είτε
έχει απαιτήσει πάρα πολλά από εσάς. Το 2022
φαίνεται αρκετά ριζοσπαστικό στον τομέα των
σχέσεων, καθώς επηρεάζει περισσότερο εσάς
που είστε κάπως δυσαρεστημένοι σε σχέσεις
οι οποίες δεν έχουν καταλήξει σε γάμο. Οι
ελεύθεροι, όμως, μπορεί να έχετε τις επιτυχίες
που θα κάνουν τη ζωή σας πιο ενδιαφέρουσα
και πιο γεμάτη συναισθηματικά.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Στον χώρο της εργασίας όλα θα
κυλήσουν ομαλά. Αν δεν υπάρχουν μεγάλα έξοδα, θα μπορέσετε να μαζέψετε χρήματα.
Προσέξτε πολύ την απόδοσή
σας οι μαθητές και οι φοιτητές.
Δύσκολα θα μπορείτε να συγκεντρωθείτε.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Μπορεί να νιώθετε μεγάλη κόπωση. Μερικές ήπιες σωματικές
ασκήσεις και η απαραίτητη ξεκούραση μπορούν να σας βοηθήσουν. Το πιο σημαντικό είναι να
μην αγνοείτε τα συναισθήματα
του αγαπημένου σας προσώπου.

(21/5-21/6)
Η διατήρηση μιας ήρεμης στάσης
είναι σημαντική. Προσέξτε τις
σχέσεις αγάπης. Πρέπει να επικεντρωθείτε κυρίως στην καριέρα
και το χρήμα. Επιπλέον, συνιστάται να αντιμετωπίζετε εγκαίρως
οικογενειακές συγκρούσεις ή άλλα θέματα.

Τοξότης

Καρκίνος

Αιγόκερως

(22/6-22/7)
Η δουλειά σας δεν θα κυλά ομαλά
και είναι πιθανόν να παίρνετε λανθασμένες αποφάσεις, επειδή θα
επιδιώκετε την εύκολη και γρήγορη επιτυχία. Όσον αφορά στο χρήμα, μην ξοδεύετε υπερβολικά.
ισθάνεστε πάντα καλύτερα όταν η σχέση σας είναι σταθερή και αποδοτική. Η
συναισθηματική σας κάλυψη από τα
φετινά μέχρι τα επόμενα γενέθλιά σας θα βαίνει διαρκώς βελτιούμενη, αν και δεν θα λείψουν οι εντάσεις, οι διορθωτικές κινήσεις και
οι επιμέρους συγκρούσεις, σε τομείς, όμως,
ήσσονος ενδιαφέροντος. Ο Ουρανός στο ζώδιό
σας εξακολουθεί να σας εμπνέει και να σας
βοηθά να βλέπετε πάντα τη μεγάλη εικόνα και
όχι την επιμέρους. Ξέρετε καλύτερα από τον
καθέναν πώς να υποστηρίξετε τις επιδιώξεις
σας και πώς να ενεργήσετε την κάθε στιγμή. Η
σταθερότητα είναι συχνά κάτι που λαχταράτε
σε μια ρομαντική σχέση και συνήθως δεν έχετε
κανένα πρόβλημα να παραμείνετε για μεγάλο
χρονικό διάστημα με έναν/μία σύντροφο.
Ωστόσο, ο Κρόνος από τον Υδροχόο σάς εμπνέει ή σας παρακινεί να δοκιμάσετε να ξεφύγετε

Οι προβλέψεις της ημέρας

Λέων

(23/7-22/8)
Το εισόδημά σας θα είναι σταθερό. Παρόλο που οι οικογενειακές
σας σχέσεις έχουν βελτιωθεί, θα
πρέπει να περνάτε περισσότερο
χρόνο με τα μέλη της οικογένειας σας. Χάρη στην καλή σας
υγεία, δεν θα αρρωσταίνετε εύκολα.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Η σχέση σας με την οικογένεια και
τους φίλους ίσως να μην είναι τόσο
καλή όσο πριν. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση δεν θα διαρκέσει και όλα θα
πάνε καλύτερα. Συνιστάται να τρώτε
τακτικά και υγιεινά.

(22/11-21/12)
Θετικά είναι τα σημάδια και στις αισθηματικές σχέσεις. Κάποιοι μπορεί να τερματίσετε μια αρρωστημένη κατάσταση ή τον «ψυχρό πόλεμο» και να συμβιβαστείτε μεταξύ
σας. Με προσοχή θα είστε υγιείς.

(22/12-19/1)
Θα είστε πιο ευδιάθετοι. Αν ασκείστε αρκετά και προτιμάτε τα σπιτικά
φαγητά, θα αισθάνεστε πιο ενεργητικοί τις περισσότερες μέρες και θα
είστε αποτελεσματικοί. Δώστε
προσοχή στις σχέσεις αγάπης.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Θα βρείτε τρόπο να επικοινωνήσετε με το ταίρι σας και η τεταμένη σχέση σας θα βελτιωθεί αισθητά. Οι έφηβοι θα σταματήσετε
να είστε επαναστάτες χωρίς αιτία.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Ορισμένοι μπορεί να αποφασίσετε να κάνετε οικογένεια, ενώ
οι σχέσεις σας θα βελτιωθούν
πολύ. Οι ηλικιωμένοι θα είστε σε
καλή κατάσταση χάρη στην τακτική άσκηση και την ισορροπημένη διατροφή.
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Πολιτική χωρίς όρους πανδημίας
Π
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

αρά τις δυσοίωνες προβλέψεις ορισμένων από τους επιδημιολόγους, η επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος φέρνει χαμόγελα αισιοδοξίας. Οι αριθμοί
δεν επιβεβαιώνουν πάντα ότι βαδίζουμε προς
το τέλος της υγειονομικής κρίσης, αλλά η πτώση των ιικών φορτίων λέει ότι, με διστακτικά
έστω βήματα, η κανονικότητα επιστρέφει. Στο
μακρύ διάστημα που διανύσαμε από την εμφάνιση του ιού έως σήμερα η πανδημία ήταν αυτή
που σε μεγάλο βαθμό καθόρισε την πολιτική
συγκυρία. Αν εξαιρέσουμε τα Ελληνοτουρκικά
(ιδίως την περίοδο του υβριδικού πολέμου που
επιχείρησε στον Έβρο ο Ερντογάν), η οικονομία, η αγορά, οι εργασιακές σχέσεις, η εκπαίδευση, η υγεία, η επικοινωνία -τα πάντα- κινήθηκαν με βασικό ρυθμιστή τον κορονοϊό. Πολιτικές επέτυχαν ή απέτυχαν, πρόσωπα αναδείχθηκαν και άλλα κατακρημνίστηκαν, συμπεριφορές επαινέθηκαν ή επικρίθηκαν. Όλα με αιτία και αφορμή την πανδημία.
Το τέλος της θα αλλάξει τα πάντα; Βέβαιο είναι ότι η τεχνολογία θα έχει τον πρώτο λόγο στη
νέα εποχή. Αλλά και η πολιτική θα αλλάξει, καθώς κόμματα και πρόσωπα θα πρέπει να αναζητήσουν νέο αφήγημα, εθνικό και συλλογικό.
Εκτός όμως αυτού, βασικός όρος επιβίωσης
για τις πολιτικές δυνάμεις θα είναι η αναζήτηση
νέων κωδικών επικοινωνίας, νέων ακροατηρίων και ζωτικού χώρου πέραν των χαρτογραφημένων και συχνά βαλτωμένων κομματικών

υδάτων. Πρόκειται για εγχείρημα περίπλοκο,
όχι μόνο επειδή ο μέσος πολίτης, καθόλου αδικαιολόγητα, έχει ταυτίσει τα κόμματα με τους
δύσβατους (για τους αμέριμνους) κομματικούς
διαδρόμους, αλλά επειδή η πανδημία ενίσχυσε
την ατομικότητα σε βάρος της συλλογικότητας
και αύξησε τη δυσπιστία προς την πολιτική.
Η πολιτική χωρίς όρους πανδημίας δεν θα
απαιτήσει μόνο πολιτικές προτάσεις. Θα επιβάλει νέο ύφος στη σχέση του πολιτικού με την
κοινωνία, καθώς το κομματικό αλάθητο, ο αυταρχισμός, ο τηλεοπτικός μονόλογος και οι
προσωπικές στρατηγικές έγιναν περισσότερο
από άλλες φορές ευδιάκριτα και ενοχλητικά. Η
αμφιβολία του πολίτη αντί της πίστης του οπαδού θα είναι στο εξής το βασικό κριτήριο των
ανθρώπων που ολοένα και περισσότερο απομακρύνονται από τα κόμματα. Ποια ηγεσία
μπορεί να δώσει λύσεις και απαντήσεις σε ανησυχίες τής μετά τον κορονοϊό εποχής; Ποια

Η πολιτική στη μετά τον κορονοϊό
εποχή θα απαιτήσει νέο πολιτικό
αφήγημα αλλά και νέους τρόπους
επικοινωνίας, που θα απευθύνονται
σε κοινά και ακροατήρια εκτός
των υφιστάμενων κομματικών
γραμμών...

μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες ασφάλειας
και να προσφέρει προοπτική; Αυτή θα είναι η
επιτυχημένη ηγεσία, που θα εξαφανίσει τη φιγούρα των «χαρισματικών» πολιτικών αρχηγών του παρελθόντος.
Όσο για τα νέα κοινά και ακροατήρια; Σε πείσμα εκείνων που επιμένουν να αναζητούν τη
σωτηρία σε ιστορικές προσωπικότητες και παρωχημένα κομματικά σύμβολα, δεν βρίσκονται
ούτε βρέθηκαν ποτέ με μια κομματική ταυτότητα στο χέρι. Οι περισσότεροι κινούνται μεταξύ
της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Στις τελευταίες εκλογές κινήθηκαν κατά πλειοψηφία
προς το κυβερνών κόμμα, προσπερνώντας σαν
σταματημένο το ΚΙΝ.ΑΛ., όχι επειδή, σώνει και
καλά, συμφωνούσαν με το πρόγραμμα του
Κυρ. Μητσοτάκη, αλλά επειδή ενοχλήθηκαν
από τις πολιτικές και τις πρακτικές του «καθεστωτικού ΣΥΡΙΖΑ», τον οποίο στελέχη του
όπως ο Δ. Τζανακόπουλος επιμένουν να κρατούν στο προσκήνιο. Πρόκειται για κοινωνικά
κρίσιμη μάζα παραγωγικών πολιτών, επιστημόνων, επαγγελματιών, εργαζομένων στον
ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, αμετακίνητων
ευρωπαϊστών, οι οποίοι απεχθάνονται τόσο τις
κομματικές αγκυλώσεις όσο την υμνολογία και
τα ωσαννά. Ο πολιτικός ηγέτης που δεν θα τους
προσεγγίσει ως χρήσιμο εκλογικό ποσοστό αλλά θα μιλήσει τη γλώσσα τους θα τους εκφράσει και θα τους πείσει θα είναι ο ωφελημένος
της επόμενης μέρας.

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου...

Σ

ήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, είναι μια από
τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας. Μια στιγμή που
συγκινεί πιστούς και μη, με τις καμπάνες να
ηχούν πένθιμα την ώρα της Σταύρωσης.
Πρόκειται για την κορύφωση του Θείου
Δράματος με μια δίκη-παρωδία που αναδεικνύει το ανθρώπινο σφάλλειν και τη σκοπιμότητα που επικρατεί σε αποφάσεις της δικαιοσύνης. Σφραγίζει την αδικία που γίνεται, καθώς όλα ήταν προαποφασισμένα. Αναδεικνύει ταυτόχρονα τη μικροψυχία και την αχαριστία ακόμα και εκείνων που ευεργετήθηκαν.
Οι άνθρωποι «καταδικάζουν» έναν (θε)άνθρωπο, ο οποίος στη διαδρομή Του επί Γης,
σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το μόνο που έκανε
ήταν να κηρύττει την αγάπη και τη συγχώρεση. Την ισότητα και την αδελφοσύνη. Έναν
(θε)άνθρωπο που μόνο καλό έκανε στους γύρω Του. Αυτόν η «δικαιοσύνη» καταδίκασε

στην ποινή του θανάτου διά της Σταυρώσεως.
Το «σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών
περιτίθεται, ο των Αγγέλων Βασιλεύς. Ψευδή
πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον
ουρανόν εν νεφέλαις» αναδεικνύει όλο το μεγαλείο του Ιησού. Δείχνει τη δύναμη της καρτερικότητας, το μέγεθος της αυτοθυσίας για
το καλό των πολλών αλλά και το μεγαλείο της
συγχώρεσης, όταν πάνω στον Σταυρό συγχωρεί αυτούς που τον «καταδίκασαν».
Και αυτό είναι το μεγαλείο Του. Μας δείχνει
τον δρόμο και τις επιλογές. Δύσκολα και τα
δύο. Η ανθρώπινη φύση μας δύσκολα μας
επιτρέπει να ξεχνάμε και να συγχωρούμε.

Όλη η περίοδος της Μεγάλης
Εβδομάδας μάς δίνει ευκαιρίες
αναστοχασμού και διόρθωσης
της πορείας μας

Μας εγκλωβίζει το εφήμερο στη σκληρότητά
του. Κρατάμε πράγματα και συμπεριφορές.
Θυμώνουμε με τους άλλους και τους επιβάλλουμε μια διαρκή τιμωρία. Αντί της λυτρωτικής και της απελευθερωτικής συγχώρεσης
σε όσους θεωρούμε ότι μας αδίκησαν, επιλέγουμε να είμαστε σαν τους «δικαστές» και να
υπηρετούμε τη σκοπιμότητα της στιγμής. Η
«ύλη» μάς εγκλωβίζει και ένας ιός είναι αρκετός για να μας υπενθυμίσει όχι μόνο τη
φθαρτότητά μας, αλλά και το μάταιο πολλών
επιλογών μας. Αυτό το ατελείωτο κυνήγι μιας
πορείας χωρίς ανάσες, χωρίς ιεράρχηση των
πραγματικά σημαντικών.
Όλη η περίοδος της Μεγάλης Εβδομάδας
μάς δίνει ευκαιρίες αναστοχασμού και διόρθωσης της πορείας μας. Ακόμη και ο μαρτυρικός Σταυρός στέλνει μηνύματα. Το ερώτημα
είναι αν θέλουμε και αν μπορούμε να τα δούμε και να τα εφαρμόσουμε. Να μην περάσει
μία ακόμη Μεγάλη Εβδομάδα έτσι…

Γράφει

o Νίκος

Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

