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Δημήτρη Ζαννίδη
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Το παιχνίδι του Αλέξη στις πλατείες

Η

αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αλλιώς τα περίμενε και αλλιώς της βγήκαν. Η αίσθηση που
υπήρχε με βάση τα… μοντέλα των ειδικών
ήταν ότι το Πάσχα οι πολίτες θα πήγαιναν στα χωριά
τους. Το «Πάσχα στο χωριό» είχε γίνει σλόγκαν σε
πολλά κυβερνητικά (και δημοσιογραφικά) χείλη. Και
αυτό γιατί οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αριθμοί θα
πήγαιναν καλύτερα και πως θα είχαμε μπορέσει να
μαζέψουμε το τέρας της πανδημίας. Όμως, τα κρούσματα είναι εδώ, όπως και ο μεγάλος αριθμός των διασωληνωμένων και των νοσηλευομένων από Covid-19
στα νοσοκομεία.
Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περίμεναν
οι κυβερνώντες, οι γιατροί αλλά και οι πολίτες, οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς αυτή την ανάσα. Άνθρωποι
που ήθελαν να μεταβούν και στις περιουσίες τους, τις

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
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Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

οποίες παραμένει άγνωστο σε τι κατάσταση θα τις
βρουν, καθώς κάποιοι έχουν στήσει πάρτι με κλοπές
και λεηλασίες εξοχικών.
Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι μας θα απογοητευτούμε, καθώς όλα δείχνουν ότι το Πάσχα στο χωριό
απομακρύνεται. Όχι ότι δεν θα υπάρξουν αρκετοί που
θα επιστρατεύσουν τις ικανότητες του πολυμήχανου
Οδυσσέα για να… δραπετεύσουν. Αλλά οι περισσότεροι θα μείνουν στην Αττική ή στους νομούς όπου διαμένουν, με… διαβατήριο τις ελεύθερες διαδημοτικές
μετακινήσεις για να πάνε στα εξοχικά τους.
Εκείνο, όμως, που πρέπει η κυβέρνηση να πράξει
είναι να πάρει τις αποφάσεις της και να τις ανακοινώσει όσον το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν πρέπει να παίζει
με την ελπίδα των πολιτών για ένα «άλλο Πάσχα». Όσο
καθυστερεί τις αποφάσεις τόσο πιο άσχημο θα είναι το
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κλίμα που θα διαμορφώνεται στην κοινωνία. Για αυτό
και άμεσα πρέπει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να ανακοινώσει ο ίδιος τις αποφάσεις του.
Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον έχει επιλέξει τον δρόμο
της πολιτικής σχιζοφρένειας. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναρωτιόταν πώς η κυβέρνηση ανοίγει
δραστηριότητες όταν υπάρχουν τόσα κρούσματα και
τόσοι διασωληνωμένοι, βάζει το κόμμα του να ζητά να
ανοίξει τώρα η εστίαση και τους… θαυμαστές του να
στήνουν μετά τις πορείες και τις συγκεντρώσεις για
τον Κουφοντίνα κορονογλέντια στις πλατείες. Αν αυτό
δεν είναι ο απόλυτος λαϊκισμός, τότε ποιος είναι;
Και αναρωτιόμαστε μήπως ο κ. Μητσοτάκης πρέπει
να του κάνει το χατίρι και να ανοίξει την εστίαση, ώστε
να πάψει να του ζητάει τα ρέστα όταν θα ανέβουν τα
κρούσματα και οι διασωληνωμένοι.
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Ο Τατάρ πάει με τη γραμμή της επίσημης διχοτόμησης στην Κύπρο!
Την επίσημη διχοτόμηση της Κύπρου θα προτείνει -και
σε αυτήν θα επιμείνει- ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων και
πιστή «ηχώ» του Τούρκου προέδρου Ερντογάν, Ερσίν Τατάρ, στην επικείμενη (27-29 Απριλίου) άτυπη μεν, καθοριστική δε για το μέλλον της Μεγαλονήσου, Πενταμερή Διάσκεψη στη Γενεύη. Μιλώντας σε κυπριακά Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, ο Τατάρ υπογράμμισε ότι «θα εργαστούμε
για μια λύση στο Κυπριακό, αλλά αυτήν τη φορά θα είναι
διαφορετική». Και διευκρίνισε ότι η πρόταση της τουρκο-

κυπριακής πλευράς θα είναι «δύο ίσα, κυρίαρχα κράτη»
στην Κύπρο.
Προσπαθώντας να δικαιολογήσει τη στάση του, ο Τατάρ
ανέφερε ότι οι προτάσεις της Τουρκίας τόσο στο Σχέδιο
Ανάν (2004) όσο και στις συζητήσεις στο Κραν Μοντανά
της Ελβετίας (2017) απέδειξαν ότι «αυτές συνιστούν μια
ματαιότητα» και, συνεπώς, η μόνη «λύση» που βλέπει είναι
η διχοτόμηση του νησιού.
Αλλά ο Τατάρ δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Ζήτησε από τους

«γείτονες» Ελληνοκυπρίους να… τον κατανοήσουν, λέγοντας ότι έτσι (με τη διχοτόμηση) επιτυγχάνεται «η ευημερία
όλων των Κυπρίων», παραβλέποντας το ότι περίπου επί μισό αιώνα η τουρκοκυπριακή κοινότητα διαβιοί σε συνθήκες καθολικής φτώχειας και ανέχειας. Είπε κι άλλα, δικά
του, ο Ερσίν Τατάρ, όπως ότι «οι Τουρκοκύπριοι διοικούν
το δικό τους κράτος από το 1963» και πως «είμαστε εξίσου
κυρίαρχοι όσο είναι και οι Ελληνοκύπριοι», δείχνοντας το
διαφαινόμενο αδιέξοδο της Πενταμερούς.

Τα ξεχασμένα ΜΟΕ
και τα ραντεβού
στο… περίμενε!

Μ

πορεί η συνάντηση του Νίκου
Δένδια με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, να έληξε επεισοδιακά, με μια on camera αντιπαράθεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παγώνουν όλες οι διαδικασίες διμερούς διαλόγου, καθώς φαίνεται πως η Τουρκία θέλει να
στείλει ένα μήνυμα προς τη Δύση ότι δεν
πρόκειται να είναι αυτή η οποία θα πάρει τον
«μουντζούρη» μιας νέας ρήξης με την Ελλάδα, που θα έχει ως αποτέλεσμα μια νέα
όξυνση στο πεδίο. Κάπως έτσι ενεργοποιούνται, ύστερα από μήνες, ξανά τα Μέτρα
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης σε στρατιωτικό
επίπεδο, με την τελευταία συνάντηση αξιωματούχων των δύο υπουργείων Άμυνας να
έχει γίνει τελευταία φορά τον περασμένο
Νοέμβριο. Έκτοτε, μεσολάβησαν πολλά, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε πολιτικό
επίπεδο, με τις δύο χώρες να επανέρχονται
στη συζήτηση για τα ΜΟΕ, αυτήν τη φορά
στην Τουρκία και σε ημερομηνία η οποία θα
καθοριστεί τις επόμενες ημέρες μεταξύ των
δύο υπουργείων.

Ραντεβού
Την ίδια ώρα, μπορεί τα ΜΟΕ να προγραμματίστηκαν, τα λοιπά διμερή ραντεβού,
όμως, είναι σε αναμονή. Κατά τη χθεσινή
ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, ο
εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου
Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
ανέφερε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του κ. Δένδια με τον Τούρκο ομόλογό του, στο περιθώριο της άτυπης Διάσκε-

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

ψης για το Κυπριακό, στη Γενεύη, στις 27-29
Απριλίου. Βεβαίως, σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», κάτι τέτοιο δεν πρέπει
διόλου να αποκλειστεί, αν και το Κυπριακό
κατέλαβε μεγάλο μέρος της συζήτησης Δένδια - Τσαβούσογλου στην πρόσφατη συνάντηση της Άγκυρας, με τις δύο πλευρές να
προσέρχονται στην Πενταμερή με εντελώς
αντίθετες θέσεις, καθώς η Τουρκία πλέον
ανοιχτά προωθεί τη λύση των δύο κρατών.
Ως προς αυτήν ακριβώς την επίσκεψη του
Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην Άγκυρα, ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε χθες ότι «βασικός σκοπός ήταν η αποκλιμάκωση, η ειρηνική συνύπαρξη με τη γειτονική χώρα. Θέλουμε βελτίωση των ελληνοτουρκικών αλλά
και των ευρωτουρκικών σχέσεων. Σε αυτό το
πλαίσιο, παρουσιάσαμε και τη θετική ατζέντα». Παράλληλα, επεσήμανε πως «δεν
υπάρχει σύγκλιση σε πολλά σημεία - υπάρχει απόκλιση. Αυτό δεν μας εμποδίζει να
έχουμε διάλογο». Σημειωτέον ότι η Άγκυρα
δεν έχει δώσει ημερομηνία για μια πιθανή
επίσκεψη του κ. Τσαβούσογλου στην Αθήνα,
αν και κάτι τέτοιο θεωρείται, ούτως ή άλλως,
πρώιμο.
Σε κάθε περίπτωση, χθες στο Συμβούλιο
των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε., ο Νίκος
Δένδιας αναφέρθηκε στην Τουρκία, τη Λιβύη και το Κυπριακό, ενώ, σύμφωνα με πλη-

ροφορίες από κυπριακές πηγές, ο ύπατος
εκπρόσωπος της Ε.Ε. Ζοσέπ Μπορέλ επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Ένωσης στη θέση
για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.
Και ως προς την προοπτική μιας συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, όμως, τα πράγματα είναι νεφελώδη, αν και ο Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του την Κυριακή («Καθημερινή») υπογράμμισε ότι μια συνάντησή
του με τον κ. Τσαβούσογλου στην Αθήνα θα
μπορούσε να λειτουργήσει και προπαρασκευαστικά για μια ενδεχόμενη συνάντηση
Μητσοτάκη - Ερντογάν. «Δεν είμαστε ούτε
πιο κοντά ούτε και πιο μακριά από μια τέτοια
συνάντηση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά
χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της «Political».

«Γρίφος»
Την ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσαν οι
αναφορές τουρκικών ΜΜΕ, ότι εκλήθη στο
τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ο Έλληνας
πρέσβης στην Άγκυρα Μιχάλης Διάμεσης.

Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ. Παπαϊωάννου χθες ανέφερε πως το ερευνητικό
σκάφος ξεκίνησε έρευνες στο Ιόνιο, προχώρησε νότια της Κρήτης και χθες βρέθηκε κάπου ανάμεσα στην Κάρπαθο και την Κάσο.
Συνεπώς, αρμόδιος σταθμός για να εκδοθεί
η σχετική NAVTEX ήταν ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης. «Εμείς απορρίπτουμε τις
τουρκικές αιτιάσεις. Η περιοχή ήταν ξεκάθαρα ελληνικής αρμοδιότητας», είπε χαρακτηριστικά.

Τι έφερε η επόμενη ημέρα
της σύγκρουσης Δένδια Τσαβούσογλου
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Μπλόκο στο Πάσχα στο… χωριό!
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Σ

χεδόν ειλημμένη φαίνεται ότι είναι,
όπως μεταδίδουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, η απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου και των λοιμωξιολόγων να μην επιτραπεί τελικώς η άρση του
περιορισμού των διαπεριφερειακών μετακινήσεων αλλά και να μην ανοίξει η εστίαση
εν όψει της εορτής του Πάσχα υπό το βάρος
του ιδιαίτερα επιβαρυμένου επιδημιολογικού φορτίου ανά την επικράτεια. Όπως σας
είχε ενημερώσει εγκαίρως από το προηγούμενο Σάββατο η «Political», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ιεραρχήσει ως απόλυτη προτεραιότητα την απρόσκοπτη και χωρίς ολέθρια -για την οικονομία και όχι μόνο- πισωγυρίσματα έναρξη της τουριστικής σεζόν
στις 14 Μαΐου. Στο πλαίσιο αυτό και υπό τη
σκιά των σοβαρών αντιρρήσεων που εκφράζει η μεγάλη πλειονότητα των επιστημόνων
σχετικά με μια πιθανή μαζική έξοδο εκδρομέων το Πάσχα, από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να αναλάβουν
πρωτοβουλίες που εγκυμονούν υγειονομικό ρίσκο. «Βρισκόμαστε συνεπώς σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη ισορροπία και οφείλουμε
όλοι να συνεισφέρουμε στην ανάσχεση της
διασποράς. Οι αποφάσεις για το Πάσχα θα
ληφθούν εντός της εβδομάδας», σημείωσε
κατά το χθεσινό briefing των πολιτικών συντακτών η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Μάλιστα, κυβερνητικοί παράγοντες που είναι σε θέση να γνωρίζουν τον
κυβερνητικό σχεδιασμό εκτιμούν ότι οι σχετικές ανακοινώσεις είναι θέμα ολίγων ωρών
ή κάποιων 24ώρων, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου δεν επιθυμούν να περιμένουν έως το
τέλος της εβδομάδας. Μολονότι οι τεχνικές
λεπτομέρειες δεν είχαν ξεκαθαρίσει έως
αργά χθες βράδυ, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί οι ανακοινώσεις να γίνουν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον ίδιο
να αποσαφηνίζει τι ακριβώς διακυβεύεται
σε αυτή την κρίσιμη καμπή, αλλά και να παρέχει, πάντα υπό την αίρεση των επιδημιολογικών δεδομένων, μια ορατότητα για την
περίοδο μετά το Πάσχα. Ήδη, πάντως, το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επεξεργάζεται επιχειρησιακό σχέδιο ώστε να διασφαλίσει στο μέτρο του δυνατού ότι η απαγόρευση των μετακινήσεων θα τηρηθεί σε
γενικές γραμμές. Σύμφωνα με τον έως σήμερα κυβερνητικό σχεδιασμό, θα καταβλη-

Ο Αλέξης δεν… αλλάζει
Δραμαμίνη για τη ναυτία χρειάζεται όποιος είτε από επαγγελματική διαστροφή είτε, χειρότερα, από χόμπι είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί καθημερινά τις… πιρουέτες της
ηγεσίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην
προφανή της αγωνία να… καβαλήσει το κύμα της ανησυχίας εύλογης τις περισσότερες φόρες- συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων, που στενάζουν κάτω από τις συνέπειες της
πανδημίας του κορονοϊού, ή να πλειοδοτήσει στις αμφιβόλου
προέλευσης τάσεις που αναπτύσσονται στη σφαίρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φάσκει και αντιφάσκει, μεγεθύ-

θεί προσπάθεια να επαναλειτουργήσουν γυμνάσια και δημοτικά στις 10 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ίδια ημερομηνία
αναμένεται να ανοίξει και η εστίαση, ενώ ταυτόχρονα με την έναρξη της τουριστικής
σεζόν στις 14 Μαΐου- για συμβολικούς αλλά
και πρακτικούς λόγους αναμένεται να δοθεί
το «πράσινο φως» στις μετακινήσεις από νομό σε νομό.

Επικοινωνία Μητσοτάκη Ιερωνύμου για τις εκκλησίες
Εξάλλου, ασφαλείς πληροφορίες φέρουν
κυβέρνηση και Ιεραρχία να έχουν καταλήξει
στη φόρμουλα για την ασφαλή λειτουργία
των εκκλησιών καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, όπως υποδηλώνεται και
από τη δημοσιοποίηση της χθεσινής τηλεφωνικής επικοινωνίας ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, η οποία, όπως επισημαίνεται στη
σχετική ανακοίνωση, «έγινε σε πολύ καλό
κλίμα με αντικείμενο τον τρόπο λειτουργίας
των ιερών ναών και των εξωτερικών χώρων
αυτών την περίοδο του Πάσχα με τήρηση
όλων των υγειονομικών μέτρων».
Ο Αρχιεπίσκοπος μιλώντας σε δημοσιο-

νοντας το ούτως ή άλλως σοβαρό συγκριτικό της μειονέκτημα
έναντι του κυβερνώντος κόμματος στον δείκτη της αξιοπιστίας. Χθες ήταν η ώρα να… πειραματιστεί με το πολύ σοβαρό
ζήτημα της εστίασης. Ενώ πριν από περίπου ενάμιση μήνα,
συγκεκριμένα στις 31 Μαρτίου, ο Αλέξης Τσίπρας διερωτάτο και μάλιστα χαμογελώντας ειρωνικά- πως η κυβέρνηση μπορεί να εξετάζει την απελευθέρωση συγκεκριμένων κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων με 4.500 κρούσματα
και 750 διασωληνωμένους, χθες μέσω επίσημης ανακοίνωσής του ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά το ελεγχόμενο άνοιγμα της εστίασης.

γράφους τόνισε: «Βρήκαμε μια λύση, θα κάνουμε έναν συμψηφισμό ώστε να μην ταράξουμε τα πράγματα με περισσότερη ελευθερία, αλλά δεν πιστεύουμε να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στα χωριά μας. Η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει γύρω από τον Ναό.
Ας κάνουμε υπομονή, πιστεύω ο Μάιος θα
είναι καλύτερος».
Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο,
που συνδιαμόρφωσε όλες τις προηγούμενες μέρες ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος
Γεραπετρίτης με εκπροσώπους της Ιεράς
Συνόδου, αναμένεται να χαλαρώσει κατά τι ο
κανόνας για τη χωρητικότητα εντός των ναών -έως σήμερα ισχύει η αναλογία ένας πιστός ανά 25 τ.μ.-, ενώ πιθανολογείται ότι εν
όψει του Μεγάλου Σαββάτου η έναρξη του
απαγορευτικού νυχτερινής κυκλοφορίας
αναμένεται να μετακινηθεί κατά μία ώρα ή,
το πολύ, δύο ώρες από τις 9 που ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται
πως δεν θα υπάρξει περιφορά του Επιταφίου τη Μεγάλη Παρασκευή, ενώ η Ανάσταση
προγραμματίζεται να γίνει πριν από το μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου. Συγκεκριμένος κανόνας θα ισχύσει και για τις συναθροίσεις στα σπίτια, με το ανώτατο αριθμό

ατόμων να εκτιμάται στα 8 ή 9 άτομα.
Τέλος, καμία διάθεση να επαναληφθούν
φαινόμενα… Νέας Σμύρνης, καθώς υπάρχει η εκτίμηση ότι στα πάρτι που οργανώνονται σε διάφορες πλατείες της πρωτεύουσας
υπάρχουν άτομα και ομάδες που επιθυμούν
την ευθεία αντιπαράθεση με τις αστυνομικές
δυνάμεις, δεν εκφράζεται από την πλευρά
του Μεγάρου Μαξίμου. Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι η ΕΛ.ΑΣ. θα εξακολουθήσει
να δρα προληπτικά, αποκλείοντας πλατείες
ή χώρους όπου υπάρχει η πληροφόρηση ότι
οργανώνονται μαζικές συναθροίσεις, όπως
έγινε προ ημερών στην πλατεία Βαρνάβα,
ενώ επισημαίνουν ότι τέτοια φαινόμενα ήδη
απομονώνονται κοινωνικά, απαξιώνονται
και εν τέλει θα εκφυλιστούν οσονούπω, καθώς θα ανοίγουν προοδευτικά και άλλες
δραστηριότητες.

Διπλό «όχι»
σε μετακινήσεις εκτός
περιφέρειας και άνοιγμα
της εστίασης, για
να σωθεί ο τουρισμός
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Χ. Θεοχάρης: «Προτεραιότητα για εμάς είναι το άνοιγμα του τουρισμού»
Ναι μεν η κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα το
άνοιγμα του τουρισμού, αλλά οι επιδημιολόγοι θα πουν την τελευταία… λέξη. Αυτό εξήγησε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης
Θεοχάρης στη Βουλή, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για το άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου, κάνοντας μικρά αλλά σταθερά βήματα, όπως το άνοιγμα των
χερσαίων συνόρων για τους εμβολιασμένους αλλά και τους
τουρίστες από τις ΗΠΑ, ωστόσο τόνισε ότι αν οι επιδημιολόγοι

βάλουν κόκκινες γραμμές, «θα κάνουμε πίσω». «Χρειάζεται
μεγάλη προσοχή όταν λέμε ότι η χώρα δεν είναι ασφαλής. Τη
δυσφημούμε. Τα παρακολουθούν και οι τουριστικοί πράκτορες όλα αυτά και καταγράφονται», είπε χαρακτηριστικά.
Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός των εργαζομένων στα τουριστικά επαγγέλματα θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων.
«Ο εμβολιασμός των εργαζομένων του τουρισμού έχει απο-

φασιστεί. Θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός
των πιο ευάλωτων. Ο προγραμματισμός της ομάδας που σχεδιάζει τα εμβόλιά μας έχει ληφθεί υπόψη», είπε προσθέτοντας ότι μέχρι να προχωρήσει ο εμβολιασμός υπάρχει πρόβλεψη για συχνότατα τεστ σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί.
Τέλος, επισήμανε ότι ολόκληρη η χώρα είναι Covid free:
«Όλη η χώρα είναι ασφαλής. Δεν υπάρχουν Covid free και no
Covid free νησιά».

Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα
κλείνει το μάτι
στην… εστίαση!

Σ

ε θολά νερά επιχειρεί εκ νέου να
αλιεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, προτείνοντας -παρά τα (δύσκολα) επιδημιολογικά δεδομένα- το άνοιγμα της εστίασης. «Καλούμε επιτέλους τον
κ. Μητσοτάκη να πάρει μέτρα για τις
πραγματικές εστίες υπερμετάδοσης και
να προχωρήσει παράλληλα σε ένα ελεγχόμενο άνοιγμα της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους με αυστηρά υγειονομικά
πρωτόκολλα», αναφέρει χαρακτηριστικά
η αξιωματική αντιπολίτευση, τη στιγμή
που το ΕΣΥ ασφυκτιά, ενώ και οι επιδημιολόγοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί
όσον αφορά στην απελευθέρωση των μετακινήσεων το Πάσχα.
Την ίδια ώρα, η αξιωματική αντιπολίτευση εξαπολύει τα πυρά της προς την
κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι συνεχίζει το πιο μακρόχρονο και αποτυχημένο
lockdown της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον
ΣΥΡΙΖΑ, «αυτό έχει οδηγήσει την κοινωνία στα όριά της και τη χώρα σε ένα τραγικό θέατρο του παραλόγου». Παράλληλα,
επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει χάσει
πλήρως την αξιοπιστία της και οι πολίτες
την υπομονή τους. «Από τη μία, συνεχίζει
προσχηματικά ένα αποτυχημένο ιδιότυπο
lockdown, την ώρα που οι πολίτες συνεχίζουν να στοιβάζονται κάθε μέρα στα
ΜΜΜ, στους μαζικούς χώρους εργασίας
και, από την άλλη, προσπαθεί να πείσει
ότι ο μοναδικός υπαρκτός κίνδυνος για
την πανδημία είναι ο συνωστισμός σε
πλατείες και δημόσιους χώρους», ανα-

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

φέρει ως απάντηση στην προσπάθεια της
κυβέρνησης να σταματήσει τα περιβόητα
κορονοπάρτι στις πλατείες της Αθήνας.
Μάλιστα, φτάνει στο σημείο να υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση στοχοποιεί τους πολίτες. «Η κυβέρνηση οφείλει να δράσει.
Να σταματήσει να στοχοποιεί τους πολίτες. Να σταματήσει τον παραλογισμό που
οδηγεί τη χώρα στη διάλυση», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η αξιωματική αντιπολίτευση.
Στο μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να μιλά
για «σκάνδαλο» αναφορικά με τα selftests, καταγγέλλοντας -μετά την κήρυξη
ως έκπτωτης της εταιρείας που ανέλαβε
τη διάθεση των τεστ- ότι «το σκάνδαλο
δεν κρύβεται». «Μετά τις αποκαλύψεις
και τις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ και αφού
το θέμα έφτασε πια στη Βουλή, η κυβέρνηση έσπευσε το βράδυ του Σαββάτου σαν τον κλέφτη και πάλι- να κηρύξει έκπτωτη την εταιρεία στην οποία επιχείρησε
μέσα από ένα στημένο διαγωνισμό να
δώσει 10 εκατ. ευρώ. Μια εταιρεία που
ιδρύθηκε λίγο καιρό πριν αυτός προκηρυχθεί, με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο
και μόνα “προσόντα” τα χρέη και την “εμπειρία” των ιδιοκτητών της σε άσχετες
δραστηριότητες», επισημαίνει η Κου-

μουνδούρου, προσθέτοντας ότι «οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εγκληματική διαχείριση της πανδημίας αλλά και στην κατασπατάληση δημόσιου
χρήματος είναι τεράστιες».
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση
απαντώντας υπενθυμίζει ότι κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας τηρήθηκε απαρέγκλιτα η νομιμότητα και έγινε πλήρης
έλεγχος των δικαιολογητικών από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε
ότι η νομιμότητα τηρήθηκε απολύτως. «Ο

ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει κάθε επαφή με την
πραγματικότητα», συμπλήρωναν χαρακτηριστικά.

Η Κουμουνδούρου επιμένει
να μιλά για «σκάνδαλο
που δεν κρύβεται»,
αναφορικά με τα self-tests
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Στήριξη σε Χατζηδάκη
Για όσους έχετε ανησυχίες και απορίες: Ο
Μητσοτάκης θα στηρίξει… φουλ την προσπάθεια που κάνει ο Κωστής Χατζηδάκης
στο υπουργείο Εργασίας. Σας το λέω για να
μην ψάχνετε για ρωγμές… Ο Χατζηδάκης
έχει ήδη «τεντώσει» το σύστημα μέχρι
εκεί που δεν παίρνει, για να βγουν οι εκκρεμείς συντάξεις, και εδώ που τα λέμε
κάτι έχει καταφέρει. Τον προηγούμενο μήνα κατάφερε να εκδώσει 20.000 συντάξεις
και πάει για 30.000-35.000 τον μήνα.

Χρονικό

του

Χρόνου

OLITICAL

Δυο ξένοι
στο ίδιο κόμμα

P

OLITICANTIS

Κι άλλο τραγούδι
για τον Χαρδαλιά

Π

λέον οι σχέσεις Τσίπρα - Τσακαλώτου είναι σε οριακό σημείο. Δεν το
λέω εγώ. Τα ίδια τα στελέχη του κόμματος το ομολογούν… Ο ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου σχολίασε με
άρθρο του την «εξαφάνιση» του πρώην
υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Το άρθρο δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες στο TVXS, με τίτλο «Επιλογή
στελεχών στον ΣΥΡΙΖΑ: Έτοιμοι από καιρό
για την... πάσα». «Δεν ξέρω τι ακριβώς χωρίζει τον Τσίπρα από τον Τσακαλώτο. Σε πολιτικό επίπεδο, γιατί η πάλη των τάσεων δεν
ενδιαφέρει παρά έναν πολύ στενό κύκλο και
δεν έχει καμία σχέση με την πάλη των τάξεων! Οι πολιτικές διαφωνίες θα πρέπει να
συζητηθούν επιτέλους, θα παρθούν αποφάσεις σεβαστές απ’ όλους, ενώ πρέπει και
από τους δύο να γίνουν βήματα συνεννόησης και συνεργασίας. Από τη μάχη εναντίον
της πιο διεφθαρμένης και ανίκανης κυβέρνησης δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απουσίες για προσωπικούς ή άλλους λόγους,
που μάλιστα δεν διατυπώνονται ευθαρσώς», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Το νέο άσμα για τον Νίκο Χαρδαλιά έχει τον
τίτλο «Τα Πασχαλινά» και οι στίχοι μεταξύ
άλλων αναφέρουν: «Χαρδαλιάς μού ψιθυρίζει, το αρνί δεν θα σουβλίσεις πια». Ένα νέο
τραγούδι, με χιουμοριστική διάθεση, κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο Διαδίκτυο και
σχολιάζει με τον τρόπο του την πανδημία του
κορονοϊού, το lockdown και το Πάσχα που
πλησιάζει. Ήδη έχει γίνει viral… Θυμίζω ότι
και πέρυσι την ίδια εποχή ένα τραγούδι με
παρόμοιο χαρακτήρα είχε κάνει την εμφάνισή του και, φυσικά, έκανε θραύση. Αυτό δεν
ήταν άλλο από το «Ρώτησα τον Χαρδαλιά
πού θα κάνω Πασχαλιά». Τουλάχιστον ο κόσμος έχει χιούμορ…

Τι θέλει ο Κυριάκος
για το Πάσχα;

Στον ΣΥΡΙΖΑ ψάχνουν, λέει, κάποιον από το παλιό
ΠΑΣΟΚ να τον κατεβάσουν στις Περιφερειακές
Εκλογές και να χτυπήσει στα ίσια τον Κώστα Αγοραστό. Για ανέκδοτο καλό μου ακούγεται, αλλά μέχρι εκεί… Σύντροφοι, ο Αγοραστός είναι εδώ και
δεκαετίες σημείο αναφοράς στην περιφέρειά του.
Κομματάκι δύσκολο να σταθεί κάποιος απέναντί
του με τόσα έργα.

Ντόρα: Κάθε κατεργάρης
στον πάγκο του…

Την άποψη ότι θα μπορούσαμε με τεστ και
ελέγχους να πάμε στα χωριά μας, αν φυσικά
το επιτρέψει και η επιτροπή, εξέφρασε για
άλλη μία φορά η Ντόρα Μπακογιάννη, αν και
πλέον ήταν πιο συγκρατημένη η πρώην
υπουργός. «Η κυβέρνηση ακούει τις εισηγήσεις και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει.
Τις τελικές αποφάσεις τις παίρνει η κυβέρνηση - δεν κρύβεται πίσω από την επιτροπή»,
είπε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ερωτηθείσα αν θα
πάει η ίδια στην Κρήτη το Πάσχα, σύμφωνα
με προηγούμενες δηλώσεις της, σχολίασε
πως θα το κάνει εφόσον επιτραπούν οι μετακινήσεις, αλλιώς θα μείνει σπίτι της. «Κάθε
κατεργάρης στον πάγκο του», τόνισε.

«Πόρτα» στους
νταλαβεριτζήδες
Στην κυβέρνηση πήραν χαμπάρι σύντομα ότι πίσω
από τον διαγωνισμό για τα self tests εμφανίστηκαν
διάφοροι νταλαβεριτζήδες και φρόντισαν να λήξουν την υπόθεση. Μία εκ των εταιρειών κρίθηκε
έκπτωτη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αφού μία μέρα πριν από την προθεσμία
παράδοσης φαίνεται να πουλήθηκε σε άλλη, επίσης άσχετη με το αντικείμενο του διαγωνισμού…
Κοινώς μπλέξανε τα εμβόλια με… φούρνους και
ψωμιά!

Μην είστε τόσο βέβαιοι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να ανοίξουν οι υπερτοπικές
μετακινήσεις για το Πάσχα. Άλλο πράγμα οι
εκτιμήσεις και οι εισηγήσεις των υπουργών
κι άλλο πράγμα ο Μητσοτάκης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει μια προσπάθεια να
ανοίξουν προσεκτικά οι εκκλησίες, για να
υπάρξει μια αποσυμπίεση των πολιτών που
θέλουν να μεταβούν στους ναούς. Πάντως, ο
πρωθυπουργός δεν έχει πειστεί ακόμα ότι θα
μπορέσουν οι Έλληνες να μεταβούν στην
επαρχία χωρίς να υπάρξει περαιτέρω διασπορά του ιού.
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Το... Πρόσωπο

ΡOLITICAL

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Πολλοί θα χάσουν
τον ύπνο τους…
Ένας άλλος… Αλέξης θα μας απασχολήσει το προσεχές διάστημα. Ο Αλέξης
του Μαδούρο, ο τραπεζίτης που έκανε
όλες τις δουλειές με το χρυσό και τα
ναρκωτικά για λογαριασμό του Νικολά.
Ο Άλεξ Σάαμπ βρίσκεται, λοιπόν, ένα
βήμα πριν από την έκδοσή του στο Μαϊάμι, όπου οι υπηρεσίες που εμπλέκονται εκτιμούν ότι θα αποκομίσουν σημαντική πληροφόρηση για τη δράση
του σε διάφορες χώρες του κόσμου, με
έμφαση στη λεκάνη της Μεσογείου, τη
Μόσχα, το Χoνγκ Κονγκ αλλά και τη
Σιγκαπούρη. Θυμίζω ότι το καλοκαίρι
του 2018 ένα αεροσκάφος Gulfstream
G280 προσγειώθηκε στο Αεροδρόμιο
της Μυκόνου με τον Σάαμπ… Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την παραμονή του στη χώρα μας ένα ελικόπτερο
ενοικιάστηκε, προκειμένου να μεταφέρει τον ίδιο και δύο ακόμη συνεργάτες
του στην Αθήνα. Τώρα που θα εκδοθεί
στις ΗΠΑ, έτσι κι ανοίξει το στόμα του,
θα είναι πολλοί αυτοί που θα χάσουν
τον ύπνο τους μαθαίνω…

POLITICANTIS

Ο Δένδιας έδωσε «ανάσα» στη Ν.Δ.
Μεγάλη πολιτική «ανάσα» έδωσε στην κυβέρνηση ο Νίκος Δένδιας με την εμφάνισή του στην Άγκυρα. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση πιεζόταν πολύ από το μέτωπο της πανδημίας
και από τα πισωγυρίσματα των επιστημόνων. Για να καταλάβετε, όπως μαθαίνω, μετά την κόντρα
με τον Τσαβούσογλου η Ν.Δ. φαίνεται να παίρνει πάλι τα πάνω της στις κρυφές δημοσκοπήσεις.
«Τσίμπησε», λοιπόν, 2-3 μονάδες, όπως μαθαίνω, στις κυλιόμενες. Δεν είναι κακό… Παράλληλα,
ύστερα από καιρό, υπήρξε μια περίσταση που στάθηκε αφορμή για να ενεργοποιηθεί το θυμικό
της «γαλάζιας» βάσης. Σημαντικό, εν όψει και της συζήτησης για την κύρωση των συμβάσεων με
τη Βόρεια Μακεδονία, που προβλημάτιζε και προβληματίζει έντονα μια σημαντική μερίδα στελεχών της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Επανεμφάνιση Αλογοσκούφη
Τον είχαμε χάσει από το 2009. Έκανε την εμφάνισή του -όλως τυχαίως- στα «Νέα» και με άρθρο του
ζητά, ούτε λίγο ούτε πολύ, να υπάρξει «αρραβώνας» μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ. Γράφει, λοιπόν, ο
Γιώργος Αλογοσκούφης: «Η συναίνεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι
αναγκαία σήμερα περισσότερο από ποτέ. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της σημερινής κρίσης, όπως η ανάγκη αναδιάρθρωσης του παραγωγικού προτύπου της χώρας και η ανάγκη μείωσης του επιπλέον δημοσίου χρέους που προκαλείται λόγω κρίσης,
θα απαιτήσει ένα πρόγραμμα σταδιακής διαρθρωτικής και δημοσιονομικής προσαρμογής». Ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας πως «για να αποδώσει ένα τέτοιο φιλόδοξο πρόγραμμα,
θα χρειασθούν συνέχεια και συνέπεια που υπερβαίνουν μία ή δύο κυβερνητικές θητείες.
Το κύριο πολιτικό προαπαιτούμενο είναι μια ελάχιστη διακομματική συναίνεση στις βασικές κατευθύνσεις ενός προγράμματος ανάκαμψης και προσαρμογής». Καταλάβαμε,
Γιώργο, εντάξει!

Επέμβαση στις πλατείες
δεν θα υπάρξει

Μ

ην περιμένετε να στείλει τα ΜΑΤ και τη ΔΙ.ΑΣ. για να μαζέψει όλους αυτούς που διοργανώνουν τα κορονοπάρτι. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία
διάθεση να ξαναζήσουμε σκηνικά ανάλογα με την πλατεία Νέας Σμύρνης, με επεισόδια και ξυλοδαρμούς. Δεν πρόκειται, δηλαδή, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να πέσει στην παγίδα και να δώσει ζωτικό χώρο σε μπαχαλάκηδες που επιθυμούν να προκληθεί πάλι κάποιο κίνημα αγανακτισμένων σε πλατείες. Όπως μου έλεγε κορυφαίο στέλεχος, «ξέρουμε καλά ποιοι είναι οι διοργανωτές αυτών των πάρτι και προσπαθούμε με ήπιο τρόπο να τους αποτρέψουμε…
Πάντως, δεν μας ενδιαφέρει να παίξουμε σε αυτό το παιχνίδι της κοινωνικής αναταραχής».

Δεύτερη φορά
γιαγιά η Ζέττα
Πλέει σε πελάγη ευτυχίας η Βολιώτισσα
πολιτικός. Η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα
Μακρή έγινε για δεύτερη φορά γιαγιά. Η σύζυγος του μεγάλου γιου της, του Μιχάλη, ο
οποίος ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, έφερε
στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και,
όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, η Βολιώτισσα πολιτικός είναι πολύ χαρούμενη.
Εμείς να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στο νέο
μέλος της οικογένειας και ό,τι καλύτερο στη
Ζέττα…

LOCK
Υπάρχει «γαλάζιο» στέλεχος από
τα παλιά που διαδίδει ότι θα είναι ο
επόμενος υπουργός Υγείας, όταν
και εφόσον γίνει ανασχηματισμός.
Υπάρχει μου λένε… και έχει περάσει και από το συγκεκριμένο
υπουργείο. Πάντως, μέχρι στιγμής
είναι δικές του εκτιμήσεις, γιατί
δεν προκύπτει κάτι από το πολιτικό
ρεπορτάζ.
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Η Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης
και Ασύλου: Ώρα για σκληρές αποφάσεις
του

Γιώργου
Καμίνη
Βουλευτής
Επικρατείας,
κοινοβουλευτικός
τομεάρχης
Μετανάστευσης
και Ασύλου
και ΚΙΝ.ΑΛ.

Η

ριζική αναθεώρηση της μεταναστευτικής
και προσφυγικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί εδώ και χρόνια
βασική επιδίωξη της Ελλάδας. Η προσφυγική
κρίση, που κορυφώθηκε το 2015 και διχάζει
έκτοτε την Ευρώπη, ήρθε να αποδείξει το αδιέξοδο του σημερινού συστήματος. Ένα πλέγμα
ατάκτως ερριμμένων πολιτικών, που υπερφορτώνει άδικα τα κράτη πρώτης υποδοχής, βυθίζει
στην ανασφάλεια τους ευρωπαϊκούς λαούς και
εξαθλιώνει τους ίδιους τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή ακόμα
και μικρών παιδιών.
Ήταν, λοιπόν, αναμενόμενο η αντιμετώπιση αυτής της θλιβερής πραγματικότητας να μπει υψηλά στην ατζέντα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτή συστάθηκε το 2019 από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η πρόταση για ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα μετανάστευσης και ασύλου,
βασισμένο στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατώνμελών, προβλήθηκε από τη νέα ευρωπαϊκή ηγεσία ως προτεραιότητα. Η ανάθεση, μάλιστα, της
εποπτείας του σχετικού χαρτοφυλακίου στον
Έλληνα Μαργαρίτη Σχοινά αναπτέρωσε τις ελπίδες για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του αποτυχημένου νομικού πλαισίου.
Δυστυχώς, όμως, φαίνεται ότι ο δρόμος προς
μια πραγματική ευρωπαϊκή ενοποίηση σκοντάφτει για ακόμα μια φορά στις αγκυλώσεις και τη
μυωπική στάση ορισμένων χωρών, κυρίως εκεί-

νων που δεν έχουν την υποχρέωση να διαχειριστούν προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Η
πρόταση για ένα νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, που ανακοινώθηκε με
τυμπανοκρουσίες τον περασμένο Σεπτέμβριο,
πάσχει από απογοητευτική έλλειψη φιλοδοξίας
και τόλμης. Δυστυχώς, και παρά τις διαβεβαιώσεις του Έλληνα επιτρόπου, το κείμενο δεν
αποτελεί προϊόν συμβιβασμών.
Κάθε άλλο, η διαβόητη λογική του Δουβλίνου
είναι ακόμα εκεί, υποχρεώνοντας τις χώρες που
βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα να διατηρήσουν τον ρόλο τού οιονεί Ευρωπαίου χωροφύλακα. Αντί για έναν υποχρεωτικό μηχανισμό μετεγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών, υπάρχει μια πολυδαίδαλη και ελάχιστα δεσμευτική
διαδικασία «θεωρητικής» αλληλεγγύης, που
φαίνεται να βασίζεται κυρίως στη «χορηγία» επιστροφών. Θα πληρώνουν, δηλαδή, κάποιες χώρες τα έξοδα της επιστροφής των μεταναστών,
που δεν δικαιούνται άσυλο, στις χώρες προέλευσης.
Μια διαδικασία χρονοβόρα και παραδοσιακά
ατελέσφορη, καθώς οι αριθμοί για τις επιστροφές πανευρωπαϊκά είναι εδώ και χρόνια απογοητευτικά μικροί. Εν τω μεταξύ, τα νησιά μας θα
παραμείνουν περιοχές τρίτης ταχύτητας μέσα
στην Ευρώπη, αφού όλες οι διαδικασίες καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων ασύλου θα εξακολουθήσουν να διεξάγονται στα σύνορα, ενώ

προστίθενται και νέες διαδικασίες «ελέγχου διαλογής», με τις οποίες αιτούντες άσυλο και παράτυποι μετανάστες θα συνεχίσουν να εγκλωβίζονται σε αυτές τις σύγχρονες «νήσους Έλις».
Πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητό από την ελληνική κοινή γνώμη το εξής: Αφού το σύμφωνο
εγκριθεί, θα δεσμεύει στο ακέραιο την Ελλάδα
για δεκαετίες. Πρόκειται, άλλωστε, για μια συλλογή νομικών κειμένων με τη μορφή Κανονισμών, που σημαίνει ότι στην τελική τους μορφή
δεν τροποποιούνται εύκολα. Από την τελευταία
τέτοια μεταρρύθμιση, άλλωστε, τον Κανονισμό
του Δουβλίνου, έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια.
Απαιτείται, λοιπόν, μια πανευρωπαϊκή συμμαχία μεταξύ των δυνάμεων που αντιλαμβάνονται
το Σύμφωνο ως αυτό που είναι: Μια απαράδεκτη
διαιώνιση του παρόντος συστήματος με ελάχιστα
στοιχεία επιφανειακού καλλωπισμού. Στις πολιτικές μάχες που θα δοθούν τους επόμενους μήνες τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ελλάδα οφείλει να
εξαντλήσει κάθε διπλωματικό περιθώριο για την
ουσιαστική βελτίωση του Συμφώνου. Ακόμα και
αν πρέπει τελικά να μπλοκάρει με βέτο μια πιθανή συμφωνία.
Σε αυτή την προσπάθεια η κυβέρνηση θα βρει
σύμμαχο το Κίνημα Αλλαγής, στον βαθμό που θα
μπορέσει και αυτή να σταθεί αντάξια των προσδοκιών των πολιτών.

Καλοθελητές

Π

ροφανώς δεν θα ξεχάσουμε τα αυτονόητα.
Πολιτική είναι κατεξοχήν σύγκρουση συμφερόντων. Και αυτά συγκρούονται πολλές
φορές αντίθετα ακόμα και με το λαϊκό αίσθημα. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, όμως, όπου η πολιτική επιμένει
να διχάζει (αφού συμφέροντα συγκρούονται), ενώ το
λαϊκό αίσθημα επιτάσσει ενότητα, χαμένοι είναι όσοι
υποδαυλίζουν τη σύγκρουση.
Κάτι τέτοιο έγινε την επαύριον των δηλώσεων
Δένδια στην Άγκυρα. Ενώπιον της οριζόντιας αποδοχής της στάσης που τήρησε ο υπουργός Εξωτερικών,
ορισμένοι «καλοθελητές» διέγνωσαν, λέει, διαφοροποίηση μεταξύ Μητσοτάκη και Δένδια, χρεώνοντας
στον πρώτο ενδοτική στάση σε αντίθεση με την υπερήφανη του δεύτερου. Ενέπλεξαν, μάλιστα, και τον
Κώστα Καραμανλή, ο οποίος είχε προ καιρού εκφράσει δημοσίως την αντίθεσή του στην πολιτική Σημίτη για τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Όλα στο μίξερ,
δηλαδή, και… ό,τι προκύψει.
Το γεγονός ότι απολύτως κανένα στοιχείο συνηγορεί υπέρ αυτής της άποψης προφανώς είναι… λεπτομέρειες. Πρώτον, η διαρροή για συνεννόηση Μη-

τσοτάκη - Δένδια έγινε από το περιβάλλον του
υπουργού Εξωτερικών. Και αν κάποιοι λένε ότι
«υποχρεώθηκε» να το κάνει, τότε προς τι η «ανταρσία»; Παράλογα πράγματα, που δεν αντέχουν σε καμία λογική επεξεργασία.
Δεύτερον, πότε ακριβώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έκανε έστω έμμεση ή παρενθετική ή ως υπόνοια
αναφορά που να ανθίσταται της εθνικής γραμμής;
Πότε, δηλαδή, είπε ή υπαινίχθηκε ότι μπορεί με την
Τουρκία να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο πλην της
υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ; Να τον σταυρώσουμε
τον Μητσοτάκη, δεν λέω, αλλά πρώτα να υπάρξει το
«κατηγορητήριο». Πού είναι το κατηγορητήριο; Διότι
αν επιδιώκεται «σταύρωση» χωρίς κατηγορητήριο,
τότε επιδιώκεται εξαπάτηση των πολιτών μέσω fake
news, δηλαδή μέσω ξεδιάντροπης παραποίησης γεγονότων.
Όλοι όσοι έχυσαν τόνους μελανιού προσπαθώντας
να διχάσουν τους Έλληνες, οι οποίοι στο σύνολό
τους αισθάνθηκαν υπερήφανοι με τη στάση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην Άγκυρα, έχουν
στοιχειώδη υποχρέωση να απαντήσουν στο εξής:

Πότε ακριβώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε έστω ένα υπονοούμενο για απόκλιση από
την εθνική γραμμή; Διότι, από την άλλη μεριά, μπορούμε όλοι εύκολα (με ένα απλό γκουγκλάρισμα) να
προσκομίσουμε δεκάδες δηλώσεών του στις οποίες
ξεκαθαρίζει χωρίς ελαστικότητα, χωρίς αμφισημίες,
αλλά απερίφραστα πως το μόνο θέμα που συζητούμε
με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών
κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας, ενώπιον αυτής της πρωτοφανούς διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι «η εξωτερική πολιτική
της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι πολύ δραστήρια
και προσωπικά την υπηρετώ όσο καλύτερα μπορώ».
Είναι αυτό «ανταρσία»; Δεν καταλαβαίνουν οι καλοθελητές πόσο «κονταίνουν» τον Δένδια, όταν ισχυρίζονται ότι δήθεν «διαφοροποιήθηκε» από έναν πρωθυπουργό, ο οποίος στη χειρότερη φάση της πανδημίας είναι χωρίς αντίπαλο στο πολιτικό σκηνικό; Κυρίως οι καλοθελητές δεν νιώθουν το πολιτικό αισθητήριο των Ελλήνων πολιτών, το οποίο δεν υπακούει
σε τέτοιου είδους σκοπιμότητες…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Προσεκτική διαχείριση απαιτεί
η απόκλιση φορολογικών εσόδων και στόχων

Η
του

Βασίλη
Κορκίδη
Πρόεδρος
ΕΒΕΠ

ήπια υστέρηση των φορολογικών εσόδων το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά
669 εκατ. ευρώ -από τον αρχικό στόχο
των 12,2 δισ. στα 11,5 δισ. ευρώ- αντισταθμίζεται
μεν από τη συγκράτηση των δαπανών κατά 1,55
δισ. ευρώ, αλλά τριπλασιάζει το έλλειμμα από
1,82 δισ. ευρώ πέρυσι σε 5,73 δισ. ευρώ το αντίστοιχο φετινό χρονικό διάστημα, το οποίο όμως
θεωρείται το πλέον οικονομικά αδύναμο.
Ο βασικός εισπρακτικός στόχος για τα φετινά
φορολογικά έσοδα είναι να φτάσουν τα 48,15 δισ.
ευρώ, δηλαδή να αυξηθούν κατά 3,88 δισ. ευρώ
σε σύγκριση με τα φορολογικά έσοδα του 2020,
ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει για
φέτος ότι τα φορολογικά έσοδα που θα εισπραχθούν θα είναι αυξημένα κατά 3,57 δισ. ευρώ σε
σύγκριση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2020 και
ότι θα ανέλθουν σε 47,84 δισ. ευρώ. Ειδικότερα,
για τις επιμέρους βασικές κατηγορίες φορολογικών εσόδων οι εισπρακτικοί στόχοι που τέθηκαν
στην ΑΑΔΕ από το ΥΠ.ΟΙΚ. διαμορφώνονται αυξητικά για τους φόρους εισοδήματος φυσικών
και νομικών προσώπων, ενώ παραμένουν στα
ίδια επίπεδα για ΦΠΑ και ΕΦΚ, σε 17,5 δισ. και
6,5 δισ. αντίστοιχα.
Αναλυτικά για τον φόρο εισοδήματος φυσικών
προσώπων ζητείται να εισπραχθούν 10,38 δισ.
ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός προβλέπει 10,19
δισ. ευρώ, δηλαδή πρέπει να εισπραχθούν 190
εκατ. ευρώ περισσότερα από αυτά που προβλέ-
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πει ο φετινός προϋπολογισμός. Σε σύγκριση με
το 2020 η ΑΑΔΕ καλείται φέτος να αυξήσει τις εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος φυσικών
προσώπων κατά 353 εκατ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση των εισπράξεων
αυτών κατά 163 εκατ. ευρώ. Από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων οι υπηρεσίες καλούνται να εισπράξουν 3,92 δισ. ευρώ, ενώ ο
προϋπολογισμός προβλέπει ότι αρκούν 3,42 δισ.
ευρώ. Ζητείται, δηλαδή, από τις εταιρείες και τις
λοιπές νομικές οντότητες να πληρώσουν 506
εκατ. ευρώ περισσότερα από αυτά που προβλέπει ο φετινός προϋπολογισμός. Σε σύγκριση με
το 2020 το ΥΠ.ΟΙΚ. καλείται φέτος να αυξήσει τις
εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος των εταιρειών και των λοιπών νομικών προσώπων κατά
1,34 δισ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση των εισπράξεων αυτών κατά 830
εκατ. ευρώ.
Η ΑΑΔΕ στο επιχειρησιακό της σχέδιο έχει
προγραμματίσει για φέτος 181.120 φορολογικούς, τελωνειακούς και ηλεκτρονικούς ελέγχους για διασταύρωση και εντοπισμό 1,3 δισ. ευρώ αδήλωτων εισοδημάτων και 2,1 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επισημαίνεται, πάντως,
ότι τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου αναγνωρίζουν πως, παρά τις τεράστιες δυσκολίες,
παρατηρείται υψηλός βαθμός συμμόρφωσης
των φορολογουμένων στις υποχρεώσεις τους.
Σημειωτέον ότι το 2020 εισπράχθηκαν 43,2 δισ.

ευρώ, δηλαδή -16% ή -8,2 δισ. ευρώ λιγότεροι
φόροι από τον αρχικό στόχο των 51,4 δισ. ευρώ,
ενώ ο αριθμός των ΑΦΜ που έχουν «ανοιχτούς
λογαριασμούς» με την Εφορία αυξήθηκε το
πρώτο τρίμηνο σε 4,14 εκατ. οφειλέτες. Το ερώτημα που προβληματίζει είναι πώς μπορούν να
εισπραχθούν περισσότεροι φόροι το 2021 από τα
λιγότερα εισοδήματα του 2020;
Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί υπ’
όψιν ότι 1,7 εκατ. μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα
είχαν μείωση εισοδήματος το 2020 από 30% έως
50% και 1,4 εκατ. επαγγελματικοί ΑΦΜ απώλειες
τζίρου 42 δισ. ευρώ.
Τα μέτρα, λοιπόν, που προτείνονται για δόσεις, εκπτώσεις, τεκμήρια, τέλη, εισφορές, eαποδείξεις και προκαταβολή φόρου δεν συνιστούν φοροελαφρύνσεις, αλλά έναν τρόπο επιβίωσης των επιχειρήσεων και μια φορολογική
διέξοδο, σύμφωνα με τη φοροδοτική ικανότητα των πληττόμενων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Ως εκ τούτου, η προσαρμογή των φετινών φορολογικών απαιτήσεων θα βοηθήσει
νοικοκυριά και επιχειρήσεις να παραμείνουν
συνεπή, θα αποτρέψει «λογιστική έκρηξη» ληξιπρόθεσμων οφειλών και θα διευκολύνει το
κράτος να εισπράξει έγκαιρα τους ετήσιους
φόρους. Ας ελπίσουμε ότι στις κυβερνητικές
αποφάσεις που αναμένονται θα υπάρξει προσεκτική διαχείριση στην απόκλιση φορολογικών εσόδων και στόχων.

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

1. Τις περισσότερες φορές πολλά απ’ όσα δεν
τεκμαίρονται από τις δημοσκοπήσεις τεκμηριώνονται μέσα από την κάλπη.
2. Η προοπτική της φυγής προς τα εμπρός μπορεί να υλοποιηθεί όταν ο οδηγός και οι επιβάτες κοιτούν συνεχώς προς τα πίσω;
3. Οι φωτογραφίες στο προφίλ κάποιων πολιτικών λειτουργούν και ως χρονομηχανή. Μας
γυρίζουν χρόνια πίσω μέχρι να έρθει η εικόνα
της πραγματικότητας να μας επαναφέρει στον
ενεστώτα χρόνο.
4. Ο «μυαλωμένος» πολιτικός αποφεύγει να είναι μάντης ακόμα και θετικών εξελίξεων, χαϊδεύοντας τα αυτιά των πολιτών, προτού να είναι 100% σίγουρος. Παραμένει προσεκτικός
και επιφυλακτικός στις δημόσιες εκτιμήσεις
του, φυλάσσοντας τα νώτα του.
5 . « Ο μύ θος κ ατ ερ ρ ίφθη , λ έω π άν τα τ η ν
αλήθεια». Δήλωση ή σύνθημα πολιτικού

που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα.
6. Όταν ο πολιτικός όταν διαφωνεί με τα δρώμενα του κόμματός του, άμεσα οδεύει προς την
έξοδο για να κρατήσει την αξιοπρέπεια και
την υστεροφημία του. Το συνεχές αντάρτικο ή
η πιθανή αποστασία του δύσκολα συγχωρούνται από τους πολίτες.
7. Ο έξυπνος πολιτικός πρέπει να βλέπει τον πολίτη ως κέντρο του κόσμου. Ο πολίτης το καταλαβαίνει και το ανταποδίδει με την ψήφο
του.
Κανόνας της κβαντομηχανικής, «ο παρατηρητής επηρεάζει το παρατηρούμενο απλά και
μόνο μέσα από την παρατήρηση».
8. Το mea culpa, η συγγνώμη ενός πολιτικού
οδηγεί στη μερική άφεση αμαρτιών, όχι γιατί
αρέσει στους πολίτες, αλλά επειδή είναι το
πρώτο βήμα προς την αυτοβελτίωσή του και
το βλέπουν.

9. Αρκετοί σύγχρονοι πολιτικοί έχουν διαγνωστεί με βαρύ εθισμό στους μαύρους καθρέπτες των τάμπλετ και κινητών, με αποτέλεσμα
να έχουν στενή αντίληψη και θολή εικόνα των
μεταρρυθμίσεων που έχουν ανάγκη οι κοινωνίες.
10. Στην πολιτική η μεγαλύτερη ήττα μπορεί να
μετατραπεί σε νίκη, αν τη διαχειριστείτε σωστά.
11. Ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτικών ανδρών
μιλάει για τους ανθρώπους αλλά δεν τους
ακούει ποτέ.
12. Ο έξυπνος πολιτικός, όταν αδυνατεί να δημιουργήσει κάτι νέο, επικαιροποιεί το ένδοξο
παρελθόν του.
13. Η εξουσία μοιάζει με το ποδήλατο. Χρειάζεται να κρατήσετε ισορροπία για να πάτε μακριά. Κρατώντας χαλαρά το τιμόνι, «πέφτετε».
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Σωστός

Ενοχλήθηκαν

Ένα προσωπικό παράδειγμα για να δείξει τις, σύμφωνα με
αυτόν, στρεβλώσεις
της κυβερνητικής
πρότασης για την ψήφο των αποδήμων
έφερε ο Γιάνης Βαρουφάκης. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής
του ΜέΡΑ25 αναφέρθηκε στην κόρη του, η οποία ζει στην Αυστραλία:
«Θα μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Η κόρη μου του χρόνου, που θα είναι
18 χρόνων, θα μπορεί να πάρει το αεροπλάνο, όπως γίνεται και τώρα,
να έρθει στην Ελλάδα και να ψηφίσει στις εκλογές. Αλλά δεν μπορεί να
ψηφίσει στο Σίντνεϊ, όπου ζει».

Οργή έχει προκαλέσει η απόφαση κάποιων να κατεβάσουν τις
ελληνικές σημαίες από την ανατολική πλευρά της πόλης της
Αλεξανδρούπολης, συγκεκριμένα από τον οικισμό του Απαλού.
Μαθητές της περιοχής αγόρασαν
τις σημαίες με δικά τους έξοδα
και τις τοποθέτησαν με σκάλα
στους στύλους. Οι σημαίες κατέβηκαν από συνεργείο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μάλλον υπερβολικά είναι όλα αυτά.

Θετικά νούμερα στο Μεταναστευτικό

ιατηρείται το θετικό ισοζύγιο αποχωρήσεων
- αφίξεων μεταναστών και προσφύγων το α’
τρίμηνο του 2021, από Ιανουάριο έως Μάρτιο. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αποχώρησαν από την Ελλάδα 3.072 άτομα, ενώ την ίδια στιγμή έφτασαν στα νησιά του Αιγαίου και τον Έβρο
1.597. Πλέον, στις δομές φιλοξενίας όλης της χώρας ζουν λιγότεροι από 60.000 αιτούντες άσυλο και

Δ

πρόσφυγες, ενώ στα νησιά η εικόνα έχει αλλάξει
ριζικά: στη Λέσβο διαμένουν προσωρινά περίπου
8.000 αιτούντες (από 21.000 τον Μάρτιο του 2020),
στην Κω 360 (από 3.500), στη Σάμο 3.150 (από 7.500
πριν από έναν χρόνο), στη Χίο 1.600 (από 6.000, μείωση που ξεπερνά το 70%) και στη Λέρο αυτήν τη
στιγμή ζουν 385, όταν τον Μάρτιο του 2020 ήταν
2.300 (μείωση 80%).

Περί Κοντονή

Κατά των λεωφορείων

Την είδηση ότι «ο Κοντονής “καίει” την κυβέρνηση Τσίπρα» ανήρτησε σε λογαριασμό του στα social media ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. «Η καταγγελία
από τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ
είναι πολύ βαριά», σχολίασε. Η αλήθεια είναι ότι
στη Χαριλάου Τρικούπη ποτέ δεν χαιρέτισαν την
εν λόγω ρύθμιση, φοβούμενοι νέες σκανδαλώδεις υποθέσεις.
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Ακατάλληλα χαρακτηρίζει το Κίνημα Αλλαγής τα 40
λεωφορεία που παρέλαβε η κυβέρνηση, με την παρουσία μάλιστα του πρωθυπουργού. Για το ΚΙΝ.ΑΛ. τα
λεωφορεία δεν πληρούν τον απαράβατο όρο που έθεσε το 7ο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να υπογραφεί η σύμβαση, ότι όλα ανεξαιρέτως τα πλευρικά
παράθυρα θα πρέπει να είναι ανοιγοκλειόμενα. Πολλή γρουσουζιά στα λεωφορεία από την αρχή.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Οι κυβερνητικοί
βουλευτές
ν ενεργεία πολιτικός παράγοντας με πολύχρονη κοινοβουλευτική παρουσία στην Κεντροδεξιά είναι ξεκάθαρος: «Η εθνική κυριαρχία και τα
δικαιώματα της Ελλάδας δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση ούτε παραπέμπονται σε ένα Διεθνές Δικαστήριο. Είναι ανεκχώρητα και αδιαπραγμάτευτα.
Όποιοι καλλιεργούσαν ή πρότειναν κάτι διαφορετικό θα έπρεπε να γνωρίζουν καλά ότι θα ανήκαν σε
μια θλιβερή μειοψηφία σε τούτο τον τόπο και δεν
θα διέθεταν κανένα λαϊκό έρεισμα. Η πολιτική τόσο
του κατευνασμού όσο και των υποχωρήσεων δεν
μπορεί να συνεχιστεί, γιατί απεδείχθη ότι απλώς
οδηγεί στην περαιτέρω αποθράσυνση της άλλης
πλευράς».
Και συνεχίζει: «Βεβαίως, πέρα από το τι θα ακολουθήσει η Τουρκία ως πρακτική και τακτική από
δω και μπρος, το ζητούμενο είναι τι θα πράξει η Ελλάδα προς μια τέτοια κατεύθυνση. Τι θα μπορούσε,
λοιπόν, να συμπεριληφθεί σε ένα συνυποσχετικό
και να παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο από
ελληνικής πλευράς; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη:
Δεν υπάρχει παρά μία μόνο διαφορά με την Τουρκία. Και αυτή είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και, κατ’ επέκταση, της ΑΟΖ. Αυτό αποτελεί μια
εθνική γραμμή, η οποία ταυτόχρονα είναι και η
κόκκινη γραμμή για την ελληνική πλευρά. Οτιδήποτε άλλο ούτε χωρεί ούτε μπορεί να τεθεί είτε στο
τραπέζι των συζητήσεων είτε πολύ περισσότερο
στην κρίση του διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Η
στάση των ΗΠΑ προς την Άγκυρα αλλά και αρκετών
άλλων κρατών, όπως της Γαλλίας, δείχνει ότι πολλοί δεν είναι διατεθειμένοι να επιτρέψουν στην
Τουρκία να διαδραματίζει τον ρόλο του ταραξία
στην περιοχή μας. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι αντίστοιχες προθέσεις εκδηλώνει και η
Ρωσία. Η Ελλάδα οφείλει να χρησιμοποιήσει και να
επενδύσει σε αυτά τα “όπλα”. Να αξιοποιήσει τις
ούτως ή άλλως εξαιρετικές σχέσεις με τις ΗΠΑ,
τώρα ακόμα περισσότερο με τη νέα ηγεσία, και να
αναβαθμίσει την ήδη πολύ καλή σχέση της με τη
Γαλλία».
Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποιες θα είναι οι
αντιδράσεις σειράς βουλευτών του κυβερνώντος
κόμματος -πολλοί συμμετέχουν στην Επιτροπή
Εξωτερικών και Άμυνας- αν επικρατήσει πέριξ του
Μαξίμου η διαχρονική άποψη του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη για «συνολική επίλυση»
των ελληνοτουρκικών διαφορών. Ας έχουν γνώση
οι φύλακες.

Ε
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΚΙΝ.ΑΛ. έγινε
για λίγο… ΠΑΣΟΚ!

Μ

ε σκεπτικισμό έκαναν δεκτό στη Χαριλάου
Τρικούπη το «ξέσπασμα» βουλευτών στη
συνεδρίαση της Κ.Ο του ΚΙΝ.ΑΛ., αν και δεν
αποτέλεσε αιφνιδιασμό το περιεχόμενο των
παρεμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση, ήταν μια καλή ευκαιρία για πολιτική εκτόνωση, καθώς βουλευτές και στελέχη
«είπαν έξω από τα δόντια» τις ενστάσεις τους για την πορεία του κόμματος ενώπιον της προέδρου. Το γεγονός ότι
είχε αρκετούς μήνες να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της
Κ.Ο. ενίσχυσε και την ένταση των επιχειρημάτων, κυρίως
όσον αφορά στις εσωκομματικές διεργασίες.
Οι διεκδικητές της ηγεσίας απέφυγαν να
δώσουν δικαιώματα και περιορίστηκαν σε
«αναίμακτες» παρεμβάσεις. Ο Ανδρέας
Λοβέρδος έδωσε έμφαση σε θέματα
Εξωτερικής Πολιτικής, που είναι ο τομέας ευθύνης του, και για τα εσωκομματικά περιορίστηκε στο να πει με νόημα ότι είναι θετικό που ασχολείται ο κόσμος με τα του κόμματος.
Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης, που επιμένει να μην
αποκαλύπτει τις προθέσεις του. Παρά ταύτα, οι
εσωκομματικές του αναφορές φανερώνουν
το έντονο ενδιαφέρον του, καθώς επικεντρώθηκαν στον τρόπο εκλογής νέου
προέδρου, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να γίνουν με ανοιχτές διαδικασίες,
όπως και τα προηγούμενα χρόνια. «Είναι η ιστορική μας προίκα. Όσο περισσότεροι μας αγκαλιάσουν τόσο ισχυρότερο θα είναι το αποτύπωμα αλλά και η
προοπτική για το μέλλον στην κοινή μας πορεία», είπε.
Από τις κριτικές παρεμβάσεις των βουλευτών ξεχώρισαν αυτές των Νάντιας Γιαννακοπούλου, Χαράς Κεφαλίδου και Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης και ανέβασε
τους τόνους, αναφερόμενος κυρίως στην έξωθεν εικόνα
του κόμματος. «Το ΚΙΝ.ΑΛ. δεν είναι νέο κόμμα. Είναι
κόμμα με μηχανή και σασί ΠΑΣΟΚ. Πορεύεται και θα συνεχίσει να πορεύεται με αυτές τις αξίες», είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι «τώρα είμαστε μικρό κόμμα,
αλλά εκπροσωπούμε μια μεγάλη παράταξη. Είμαστε ο πυρήνας της». Ζήτησε με τη σειρά του ανοιχτές διαδικασίες
για την εκλογή προέδρου και δεν δίστασε να αντιπαρατεθεί με τον γραμματέα της Κ.Ο. Β. Κεγκέρογλου, καλώντας
τον να μην τροφοδοτεί την εσωστρέφεια με δηλώσεις
όπως ότι θα έρθουν να ψηφίσουν «Κύρτσοι και Αδώνιδες». Εκτίμησε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν «ότι έχουμε μπει στον γύψο» και πως, για να γίνει ξανά μεγάλο το
κόμμα, «υπάρχει μόνο μια επιλογή: Η πρόεδρος να καλέσει στη Χαριλάου Τρικούπη τους Σημίτη, Βενιζέλο και Παπανδρέου και όλοι μαζί να στείλουν προσκλητήριο επι-
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Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

στροφής σε όλους». Εμμέσως πλην σαφώς, ζήτησε και
καταστατικές αλλαγές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μείναμε σε ένα κόμμα που την ονοματοδοσία την έδωσε ο
Θεοδωράκης (σ.σ.: Σταύρος) και το καταστατικό το έγραψε ο Θεοχαρόπουλος. Και οι δυο είναι εκτός. Τέρμα οι
φτωχοσυγγενείς στην πολιτική».
Στοχευμένη και με επιχειρήματα, κατά γενική ομολογία, ήταν η παρέμβαση της Χαράς Κεφαλίδου, που αναφέρθηκε κυρίως
στην εικόνα του ΚΙΝ.ΑΛ. στις δημοσκοπήσεις, στην ενότητα και στην ανάγκη για
εξωστρέφεια. «Ξεχάσαμε να μιλάμε», είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας αιτίες για πολιτικό προβληματισμό στους συναδέλφους
της. Στο ίδιο ύφος και η Νάντια Γιαννακοπούλου,
η οποία υποστήριξε πως «ο ανοιχτός πολιτικός διάλογος, η κατάθεση διαφορετικών απόψεων, δεν συνιστά εσωστρέφεια για το κόμμα μας. Του προσδίδει δυναμισμό. Οι ίντριγκες, οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί, τα υπονοούμενα, αυτά
είναι που προκαλούν εσωστρέφεια. Η δύναμη του ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η πολυσυλλεκτικότητά του».
Η κυρία Γεννηματά, που στην πρωτολογία της είχε αναφερθεί με αιχμηρά
σχόλια στο εσωκομματικό παρασκήνιο,
κλείνοντας τη συνεδρίαση επιχείρησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις. «Με λένε Φώφη Γεννηματά χρειάζεται να ξαναγνωριστούμε», είπε, για να δεσμευτεί πως οι διαδικασίες που προβλέπονται στο καταστατικό θα τηρηθούν στο ακέραιο.
Η επόμενη μέρα, πάντως, βρίσκει το κόμμα να ακολουθεί την πολιτική χάραξη που έχει επιλεγεί για στοχευμένη
αντιπολίτευση. Χθες στη Βουλή συζητήθηκε η επερώτηση
του ΚΙΝ.ΑΛ για τον τουρισμό. Στην παρέμβασή της, η Φώφη Γεννηματά κατηγόρησε την κυβέρνηση για πλήρη αποτυχία στη διαχείριση της πανδημίας και κατέθεσε πέντε
προτάσεις για την ασφαλή λειτουργία του τουρισμού: εμβολιασμός εργαζομένων, πιστοποιητικό εμβολιασμού για
τα ταξίδια, μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τουρισμό - εστίαση
έως το τέλος του 2021, πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, στήριξη των εργαζομένων σε τουρισμό - εστίαση.

Με σκεπτικισμό έκαναν δεκτό στη
Χαριλάου Τρικούπη το «ξέσπασμα»
βουλευτών στη συνεδρίαση
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
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τό επιμένει και δεν πρόκειται να κάνει πίσω.
Την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Τσίπρας παρουσίασε ένα οικονομικό πρόγραμμα για την
έξοδο από την πανδημία, για το οποίο η κυβέρνηση εξέφρασε σοβαρές ενστάσεις. Γιατί;
Τελικά, το ψέμα, η χυδαιότητα και το θράσος
του ΣΥΡΙΖΑ, ως αντιπολίτευση, δεν έχουν όρια.
Επί μία τετραετία, χωρίς να έχουμε πανδημία,
ο κ. Τσίπρας αύξησε φόρους και εισφορές,
μείωσε συντάξεις και έκοψε το ΕΚΑΣ, πάγωσε
κάθε επένδυση, εξαθλίωσε το ΕΣΥ, παρέδωσε
τη χώρα για 99 χρόνια στους δανειστές. Ήρθε
πάλι τώρα, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με
μια σειρά από γενικόλογες, χωρίς τεκμηρίωση
και πρόχειρα κοστολογημένες προτάσεις,
επαναφέροντας την ανεδαφική θέση του περί
«σεισάχθειας», που είχε υποσχεθεί και το
2014. Το δυσάρεστο γι’ αυτόν είναι ότι πλέον
άπαντες τον γνωρίζουν. Έχει δοκιμαστεί, έχει
κριθεί και βαδίζει ολοταχώς προς τα μονοψήφια ποσοστά από τα οποία ξεκίνησε προτού
καβαλήσει το κύμα λαϊκισμού και κυβερνήσει
τη χώρα. Ήρθε η ώρα να καταλάβει ότι είναι τέως πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όχι troll του Διαδικτύου!

neleftheroglou@gmail.com

Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας

ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στον ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν…
στο κυνήγι μαγισσών
στον
Νίκο Ελευθερόγλου

ΜΑΚAΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡIΔΗΣ

Σ

Μ

ε αφορμή την πρόσφατη επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου στην
Άγκυρα των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Ν.
Δένδια και Μ. Τσαβούσογλου, κάποιοι εκτιμούν ότι οι υψηλοί τόνοι θα επιδεινώσουν
ακόμα περισσότερο τις σχέσεις των δύο χωρών. Ποια είναι η γνώμη σας;
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη,
όπως έχει αποδείξει επανειλημμένα, προσέρχεται με ειλικρίνεια και καλή διάθεση στις συνομιλίες με την Τουρκία. Και, φυσικά, στο πλαίσιο
αυτού του διαλόγου προβάλλουμε τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Αυτό έγινε και στην Άγκυρα,
όπου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας,
σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, δεν θα
μπορούσε να μην απαντήσει με τον τρόπο που
έπρεπε στις προκλήσεις του κ. Τσαβούσογλου. Η
ελληνική εξωτερική πολιτική έγραψε ιστορία
μέσα στην Άγκυρα. Αποδείχθηκε ότι η Ελλάδα
έχει μια ισχυρή, σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση, που το προηγούμενο διάστημα είχε κρατήσει σθεναρή στάση στον Έβρο, τον Φεβρουάριο του 2020, και στην παραβατική συμπεριφορά
της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο στη συνέχεια. Πετύχαμε το πρόβλημα
από Ελληνοτουρκικό να το κάνουμε Ευρωτουρκικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τούτο χωρίς
να σημαίνει ότι δεν θέλουμε να διατηρήσουμε ανοικτούς
διαύλους επικοινωνίας με τη γείτονα χώρα, καθώς και
την εμπέδωση θετικού κλίματος, που θα επιτρέψει τη
μείωση των εντάσεων και την υιοθέτηση μιας θετικής
ατζέντας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν και, ως γνωστόν, το ταγκό χρειάζεται δύο!
Πολύς θόρυβος έχει ξεσπάσει για την πρωτοβουλία
της κυβέρνησης να επαναφέρει στην ατζέντα την
ψήφο των αποδήμων. Επί της αρχής, ο ΣΥΡΙΖΑ, το
ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 καταψήφισαν το νομοσχέδιο
στην αρμόδια επιτροπή. Γιατί ανακινήσατε το θέμα;
Ουσιαστικά, το ανακίνησε η κυρία Τζάκρη, αρμόδια
τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ για τον απόδημο Ελληνισμό, σε
συνέντευξή της στον «Εθνικό Κήρυκα». Υποστήριξε ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά των περιορισμών, τους οποίους θα
καταργήσει μόλις γίνει ξανά κυβέρνηση! Και ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης τι έκανε; Είπε ιδού η
Ρόδος, ιδού και η κατάργηση των περιορισμών, με έναν
νόμο και ένα άρθρο! Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Νέα «κωλοτούμπα»! Πήρε πίσω όσα ισχυρίστηκε η κυρία Τζάκρη! Ο

γνωστός κ. Τσίπρας, δηλαδή. Οφείλει, πλέον, να απολογηθεί σε αυτούς τους συμπατριώτες μας για τη στάση
του κόμματός του.
Κάποιοι συνέδεσαν τη συγκεκριμένη κυβερνητική
πρωτοβουλία με σενάρια πρόωρων καλπών.
Ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει κατ’ επανάληψη
και με απόλυτο τρόπο ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος
της τετραετίας, το 2023. Θέλει να κριθεί στο τέλος της
θεσμικά προσδιορισμένης θητείας του, όχι μόνον για τον
τρόπο που αντιμετώπισε τις πολύπλευρες και πολυεπίπεδες κρίσεις, αλλά και για τη δυνατότητα να ξαναμπεί η
χώρα σε μια δυναμική τροχιά ανάκαμψης. Και αυτό
μπορεί να γίνει μόνο στο τέλος της τετραετίας, όταν οι
πολίτες θα κληθούν να απαντήσουν με την ψήφο τους
στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας, όραμα για την
επόμενη μέρα ή πισωγύρισμα επιστρέφοντας στο παρελθόν». Και τότε η νίκη θα είναι εκκωφαντική! Εξάλλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας απόλυτα θεσμικός πολιτικός και ανέκαθεν υποστήριζε πως οι θητείες
των κυβερνήσεων θα πρέπει να ολοκληρώνονται. Σε αυ-

Σε κορυφαίο πεδίο αντιπαράθεσης εξελίσσεται το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Κατηγορείστε από τα άλλα κόμματα ότι καταργούνται
το οκτάωρο και το πενθήμερο, με παράλληλη
επιστροφή στον εργασιακό Μεσαίωνα. Τι
απαντάτε;
Η αντιπολίτευση -και δη η αξιωματική- επιμένει… στο κυνήγι μαγισσών όσον αφορά στο
υπό κατάρτιση νομοσχέδιο, το οποίο βάζει τέλος στην αυθαιρεσία και την ανομία στο εργασιακό τοπίο. Ζητούμενο με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είναι
να επιλυθούν ζητήματα που έχουν προκύψει από τις καταιγιστικές αλλαγές των τελευταίων ετών στον χώρο της
απασχόλησης. Και, φυσικά, δεν καταργούνται, αλλά
προστατεύονται το οκτάωρο και το πενθήμερο, καταπολεμούνται η «μαύρη εργασία» και οι αδήλωτες υπερωρίες, ενώ θεσμοθετείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, με
την οποία ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να ελέγχεται αν
υπάρχουν αυθαίρετες υπερβάσεις στο ωράριο του εργαζομένου. Επίσης, όχι μόνο δεν θα απελευθερωθούν οι
απολύσεις, αλλά υπάρχει ειδική διάταξη όπου θα αναφέρεται σειρά λόγων για τους οποίους θα απαγορεύεται
πλήρως να γίνει απόλυση, όπως καταγωγής, φύλου,
θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, συνδικαλιστικής δραστηριότητας κ.λπ. Όπως και σε όλους τους
άλλους τομείς, έτσι και στα εργασιακά ήρθε η ώρα να
μπει, επιτέλους, μια τάξη. Ήταν προεκλογική δέσμευση
της Νέας Δημοκρατίας και έρχεται πλέον να την υλοποιήσει, έστω κι αν κάποιοι επιμένουν να θέλουν τη χώρα
εγκλωβισμένη στα δεσμά του παρελθόντος.
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«Ηνίοχος» πάνω από την... Ελλάδα

Τ

ο άρμα του «Ηνίοχου» σκεπάζει
ολόκληρη την Ελλάδα, από τα βόρεια σύνορα μέχρι τα νότια της Κρήτης και από τα Επτάνησα μέχρι το
Ανατολικό Αιγαίο και το σύμπλεγμα της Μεγίστης. Η μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση της
Ευρώπης για το 2021 προκαλεί δέος, με 60
αεροσκάφη από επτά αεροπορίες να πετούν
μέρα και νύχτα, εκτελώντας κάθε είδους σενάριο αεροπορικού πολέμου.
Την άσκηση θα παρακολουθήσει σήμερα
από το Αεροδρόμιο της Ανδραβίδας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ τις
Ένοπλες Δυνάμεις θα εκπροσωπήσουν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος, και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Γεώργιος
Μπλιούμης.
Επιτελείς της Πολεμικής Αεροπορίας μιλούν για μία από τις μεγαλύτερες ασκήσεις
που έχουν διοργανώσει ποτέ οι Ένοπλες Δυνάμεις. 2.500 στελέχη μετακινούνται καθημερινά από και προς την αεροπορική βάση,
ενώ εφαρμόζονται ιδιαίτερα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του κορονοϊού. «Φέτος η άσκηση
είχε ιδιαίτερες δυσκολίες και εξαιτίας της
περσινής ακύρωσης λόγω του κορονοϊού. Η
περισσότερη δουλειά έγινε διαδικτυακά. Τηρήσαμε όλα τα πρωτόκολλα και δημιουργήσαμε ένα ασφαλές περιβάλλον για το προσωπικό», αναφέρει στην «Political» o αντισμήναρχος Μηχανικός Παναγιώτης Μητρούλιας,
τμηματάρχης Υποστήριξης του ΚΕΑΤ.
Ο άκρως επιτυχημένος «Ηνίοχος 21» ακό-

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

μα και κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της
πανδημίας αποδεικνύει ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και ξέρουν και μπορούν να
αναλάβουν τη διοργάνωση μεγάλης κλίμακας πολυεθνικών ασκήσεων.
«Έρχονται άνθρωποι από τις τέσσερις μεριές του κόσμου. Διαφορετικές θρησκείες
και κουλτούρες. Ανταλλάσσουμε βολές, εμπειρίες και γνώσεις», αναφέρει ο σμήναρχος
Γεώργιος Μπόντζιος, διευθυντής Εκπαίδευσης του ΚΕΑΤ.
Τις τελευταίες δέκα μέρες η αεροπορική
βάση της Ανδραβίδας, το σπίτι της 117 Πτέρυγας Μάχης, έχει μετατραπεί στο πιο ενεργό
αεροδρόμιο της Ευρώπης. Τα μαχητικά αεροσκάφη απογειώνονται κατά κύματα πρωί, μεσημέρι και βράδυ, ενώ από χθες στο άρμα του
«Ηνίοχου» έχει προσδεθεί και το Πολεμικό
Ναυτικό, που συμμετέχει με μονάδες επιφανείας σε ασκήσεις προστασίας αλλά και ναυτικής κρούσης. Η μεγάλη πολυεθνική άσκηση «Ηνίοχος 21» δικαίως έχει εντυπωσιάσει
ακόμα και τους πιο έμπειρους ξένους πιλότους που λαμβάνουν μέρος στις επιχειρήσεις
τόσο εξαιτίας του υψηλού βαθμού δυσκολίας
των σεναρίων που καλούνται να εκτελέσουν
όσο και λόγω του ελληνικού ανάγλυφου που
προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για εκπαίδευση σε βουνά, θάλασσες και χαράδρες,

που αποτελούν το σκηνικό του εικονικού
«πολέμου» που στήνεται καθημερινά στο FIR
Αθηνών για χάρη του «Ηνίοχου». «Είμαστε
αποφασισμένοι, οπλισμένοι και έτοιμοι να
αντιμετωπίσουμε ό,τι χρειαστεί», είναι το μήνυμα του σμήναρχου Γεώργιου Μπόντζιου.
Για πρώτη φορά, μάλιστα, σε άσκηση που
διοργανώνει η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιήθηκε το περίφημο «Elephant Walk».
33 μαχητικά αεροσκάφη βγήκαν ταυτόχρονα
στην πίστα της Ανδραβίδας, προβαίνοντας σε
μια άνευ προηγουμένου επίδειξη ισχύος, μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα. Στην κεφαλή της ιδιαίτερης αυτής «παρέλασης» τα F-16
Block 52+ ADV της 336 Πολεμικής Μοίρας
«Όλυμπος» από τον γειτονικό Άραξο και πίσω τους μαχητικά αεροσκάφη από τη Γαλλία,
τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ισπανία, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την
Κύπρο. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα εξωστρέφειας της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και μια
επίδειξη των ισχυρών συμμάχων που βρίσκονται στο πλευρό της Αθήνας, αποδεικνύοντάς το και στο πεδίο.
Τις εντυπώσεις, βέβαια, κλέβουν δικαίως
τα γαλλικά αεροσκάφη Rafale, που σε λίγους
μήνες θα επιχειρούν με το ελληνικό εθνόσημο, αφού το καλοκαίρι αναμένεται να ενταχθούν τα πρώτα Rafale στην 332 Μοίρα «Γεράκι» της 114 Πτέρυγας Μάχης στην Τανάγρα. Οι Γάλλοι πιλότοι δεν χάνουν ευκαιρία
να κάνουν επίδειξη των δυνατοτήτων του
υπερσύγχρονου μαχητικού τόσο των επιχειρησιακών όσο και των πτητικών. Με ελιγμούς που κόβουν την ανάσα ακόμα και σε

πτήσεις χαμηλής πλεύσης, καθώς και με τα
καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτουν, που τους δίνουν τη δυνατότητα να
στοχοποιούν και να «κλειδώνουν» τα «εχθρικά» αεροσκάφη προτού γίνουν αντιληπτά,
τραβούν τα βλέμματα και των επιτελών και
των χειριστών. «Είναι εντυπωσιακά αεροσκάφη. Είναι αυτό που λέμε Game Changer.
Στα δικά μας χέρια θα δείξουν ακόμα περισσότερο τις δυνατότητές τους», τονίζει ο σμήναρχος Μπόντζιος.
Εντυπωσιακή, πάντως, είναι και η παρουσία των «γερόλυκων» F-4E Phantom II της
Πολεμικής Αεροπορίας, που «παίζουν» εντός
έδρας και παρά τα χρόνια υπηρεσίας τους
προσφέρουν την πολύτιμη συμβολή τους σε
αποστολές κρούσης.
Τις επόμενες μέρες στο φάσμα των επιχειρήσεων θα ενταχθεί και ο Στρατός Ξηράς
με ελικόπτερα Apache και Chinook αλλά
και τμήματα JTAC, κατάδειξης στόχων, της
Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, δίνοντας στον
«Ηνίοχο» τον χαρακτήρα διακλαδικής
άσκησης.

Την άσκηση θα
παρακολουθήσει σήμερα από
το Αεροδρόμιο της Ανδραβίδας
ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
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Έφτασε η ώρα των 50άρηδων

Μ

ε γοργούς ρυθμούς προχωρά το πρόγραμμα των εμβολιασμών στη χώρα μας, ενώ
αυτήν την εβδομάδα ανοίγει
η πλατφόρμα για τους πολίτες των ηλικιακών ομάδων 55-59 και 50-54 ετών. Μέχρι
χθες είχαν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 2.530.000 εμβολιασμοί. Περισσότεροι από 1.760.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί, τουλάχιστον με μία δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε εμβολιαστική
κάλυψη 16,75%, και 770.000 πολίτες
έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις
(ποσοστό 7,35%).
Πιο συγκεκριμένα, χθες, κατά την ενημέρωση για την πορεία του σχεδίου
«Ελευθερία», ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε πως, με βάση τον
προγραμματισμό που έχει γίνει, άνοιξε η
πλατφόρμα ραντεβού για τους πολίτες με
υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου των ηλικιών από 18-59, ενώ αύριο θα
ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορούν να
κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι
πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59. Ακολούθως, το Σάββατο 24 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να
κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 50-54.
Σχετικά με τις παραδόσεις των εμβολίων
το αμέσως επόμενο διάστημα, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε πως αναμένουμε:
• Από τη Pfizer 2.150.000 δόσεις τον Μάιο
και άλλες 2.425.000 δόσεις τον Ιούνιο.
• Από τη Mοderna αναμένουμε 324.000
δόσεις τον Μάιο και άλλες 308.000 δόσεις τον Ιούνιο.
• Από την Johnson & Johnson περιμένουμε 300.000 δόσεις τον Μάιο και άλλες
960.000 δόσεις τον Ιούνιο.
• Από την AstraZeneca δεν έχει επιβεβαιωθεί ο αριθμός των παραλαβών μας.
Αναμένουμε, ωστόσο, 450.000 δόσεις τον
Μάιο και άλλες 500.000 τον Ιούνιο.

Τι συμβαίνει με το Johnson & Johnson
Στο μεταξύ, την αναστολή του εμβολιασμού με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, που θα ξεκινούσε χθες στη χώρα
μας, εξήγησε η ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου. Είπε ότι στην Αμερική εξετάζονται
έξι περιπτώσεις θρομβώσεων σε σύνολο
περίπου 7 εκατ. εμβολιασμών. Ανέφερε
ότι βασικό πλεονέκτημα του εμβολίου είναι η μία δόση. Η προστασία του αρχίζει
ύστερα από 14 μέρες και η αποτελεσματι-

Περικοπές στους εκπαιδευτικούς-αρνητές
Αντιμέτωποι με περικοπή των αποδοχών τους θα βρίσκονται εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό που αρνούνται να υποβληθούν σε self-test, σύμφωνα με Υπουργική
Απόφαση, ενώ και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων
θα είναι υπόλογοι για πειθαρχικό παράπτωμα, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις από την πλευρά τους. Όπως επισημαίνεται, τα όργανα
που είναι αρμόδια να διαπιστώσουν ότι οι εκπαιδευτικοί
και το λοιπό προσωπικό των σχολείων έχουν υποβληθεί
στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο υποχρεούνται να
μην επιτρέψουν την παροχή εργασίας με φυσική παρου-

κότητά του εκδηλώνεται μετά τις 28 μέρες. Η κυρία Θεοδωρίδου αναφέρθηκε
στον εμβολιασμό των εγκύων και τόνισε
πως, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία,
δεν εντοπίζεται κανένα σήμα κινδύνου.

«Ασφυξία» στις ΜΕΘ
Για άλλη μία φορά καταρρίπτεται το αρνητικό ρεκόρ σε αριθμό διασωληνωμένων από την αρχή της πανδημίας στην Ελλάδα, καθώς και πάλι παρατηρείται αυξητική τάση στις ΜΕΘ. Τα νέα κρούσματα είναι λιγότερα, δεδομένων των μειωμένων

σία στα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί στη
διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή
δεν επιδεικνύουν δήλωση αποτελέσματος ή προσκομίζουν δήλωση ή βεβαίωση θετικού αποτελέσματος που
προέκυψε από τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου.
Αντιστοίχως, διευκρινίζεται ότι για εκπαιδευτικούς και
διοικητικό προσωπικό που δεν υποβάλλονται σε self-test
ή δεν καταχωρούν το αποτέλεσμα αυτού θα πρέπει η αρμόδια για θέματα προσωπικού υπηρεσία του φορέα να
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την περικοπή
των αποδοχών τους, λόγω υπαίτιας μη παροχής εργασίας.

ελέγχων ανά τη χώρα την Κυριακή. Αντιθέτως, και πάλι οι ανθρώπινες απώλειες
είναι δεκάδες σε ένα 24ωρο.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.607. Οι νέοι
θάνατοι ασθενών είναι 78, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 9.540.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 847, ενώ
οι εισαγωγές νέων ασθενών στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 468.

Ανοίγει αύριο, 21 Απριλίου,
η πλατφόρμα των ραντεβού
για τους εκπαιδευτικούς και
τους πολίτες της ηλικιακής
ομάδας 55-59 ετών.
Το Σάββατο παίρνουν σειρά
οι πολίτες ηλικίας 50-54
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Σε απόγνωση
οι κάτοικοι
Ιδιαίτερο προβληματισμό έχουν
προκαλέσει οι εικόνες του Σαββατοκύριακου στην πλατεία της Κυψέλης, όπου στήθηκαν… τρικούβερτα γλέντια, στα οποία βρέθηκαν
εκατοντάδες νεαρά άτομα, χωρίς
καμία προστασία. Το τρίτο κύμα της
πανδημίας εξακολουθεί να «θερίζει» τη χώρα μας και η Αττική δέχεται ισχυρή πίεση, με τα νοσοκομεία στο Λεκανοπέδιο να βρίσκονται στο «κόκκινο». Την ίδια στιγμή,
οι κάτοικοι στην Κυψέλη βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς τις τελευταίες τρεις μέρες έχασαν τον ύπνο
τους, ενώ, ταυτόχρονα, ανησυχούν
για την πιθανότητα υπερμετάδοσης. Υπενθυμίζεται πως από την
Παρασκευή η πλατεία Βαρνάβα
στο Παγκράτι βρίσκεται υπό αστυνομικό κλοιό, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχε… την τιμητική
της για τα κορονοπάρτι του τρόμου!
Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό δεν
πτόησε τους διοργανωτές, οι οποίοι βρήκαν άλλη πλατεία.
Οι κάτοικοι γύρω από την πλατεία
Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη είναι
αγανακτισμένοι και διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, αίσθηση προκάλεσε η καταγγελία μίας γυναίκας. «Όλοι αυτοί
που είναι εδώ δεν φοράνε μάσκες,
αφοδεύουν στις πόρτες μας, κάνουν σεξ στις πιλοτές», δήλωσε
χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί είναι οι νέοι που
τις προηγούμενες ημέρες παρέμεναν στην περιοχή μέχρι τα ξημερώματα, καταναλώνοντας άφθονο
αλκοόλ. Όλα αυτά συμβαίνουν την
ώρα που οι ειδικοί εμφανίζονται
ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε χαλάρωση μέτρων το επόμενο διάστημα και τονίζουν πως,
αν τα κρούσματα ανέβουν πάλι, τότε όλες οι ημερομηνίες οι οποίες
έχουν σχεδιαστεί για ανοίγματα
δραστηριοτήτων θα πάνε πίσω.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα συνωστισμός παρατηρείται και σε άλλες πλατείες,
όπως στα Εξάρχεια, στο Περιστέρι
αλλά και στο Κολωνάκι.

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για
μπλόκο στα κορονοπάρτι

Μ

ετά τις απίστευτες εικόνες
συνωστισμού, με οργανωμένα «κορονοπάρτι» χωρίς μάσκες ακόμη και με παρουσία
d.j. στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην
Κυψέλη, η πολιτική και η φυσική ηγεσία
της ΕΛ.ΑΣ. αποφάσισαν να αντιδράσουν.
Μάλιστα, όπως λένε πηγές της «Political», το σχέδιο που είδαμε να εφαρμόζεται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή
στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι θα
αποτελεί «οδηγό» και για τις υπόλοιπες
πλατείες των Αθηνών.
Τα «κορονοπάρτι» αποτέλεσαν βασικό
θέμα συζήτησης σε σύσκεψη που έγινε
στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς απαιτούν
λεπτούς χειρισμούς, για να μη βιώσουμε
και πάλι σκηνικά τύπου Νέας Σμύρνης. Η
εξίσωση είναι πραγματικά δύσκολη, καθώς στην πλατεία Αγίου Γεωργίου εκτιμούν οι Αρχές ότι «φωλιάζουν» και καθοδηγούν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Η «αυτοψία» της εφημερίδας μας

στη συγκεκριμένη πλατεία το πρωί της
Δευτέρας, εντοπίζοντας ακόμη και βόμβα Μολότοφ έτοιμη προς χρήση, δείχνει
ότι αυτός ο ισχυρισμός μάλλον απηχεί την
αλήθεια.
Το βάρος θα κληθεί να σηκώσει -τουλάχιστον ως πρώτη γραμμή- η νεοσύστατη
Ομάδα Διαχείρισης Οριοθέτησης Συναθροίσεων (Ο.Δ.Ο.Σ.), που είναι η πιο ήπια
και εντελώς άοπλη αστυνομική υπηρεσία.
Βέβαια, στα... μετόπισθεν θα υπάρχουν
και οι βαριά εξοπλισμένες μονάδες της
ΕΛ.ΑΣ., όπως η ΟΠΚΕ, η ΥΜΕΤ και φυσικά
τα ΜΑΤ, σε περίπτωση που κάποιοι επιχειρήσουν να στήσουν σκηνικό έντασης. Μια
πρώτη γεύση αυτού του σχεδίου πήραμε
το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Βαρνάβα, στο Παγκράτι, όπου ο στόχος επετεύχθη, καθώς δεν στήθηκε «κορονοπάρτι»,
αλλά πιθανότατα οι υποψήφιοι... συμμετέχοντες έδωσαν το «παρών» στην Κυψέλη.
«Δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τον κόσμο.

Η γραμμή είναι να κινούμαστε με περιπολικά, ηχητικά μηνύματα και παραινέσεις στους πολίτες», σχολιάζουν πηγές
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Με αυτήν την εικόνα, πάντως, δυναμώνουν οι φωνές που ζητούν άμεσα άνοιγμα
της εστίασης με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Την ίδια ώρα, ο συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ. Σταύρος Μπαλάσκας σημειώνει: «Ο κόσμος, η νεολαία,
δεν μπορεί να αντέξει άλλο. Όταν μέσα
στην πλατεία που υπάρχει συνωστισμός
και έχει μετατραπεί σε κλαμπ υπάρχουν
παιδιά 12χρονα, 14χρονα, μπαχαλάκηδες, ζευγάρια ακόμα και κάτοικοι, τι
μπορεί να κάνει η Αστυνομία; Είμαστε
δεμένοι από τον λαιμό». Τέλος, αξίζει να
σημειώσουμε, ότι το απόγευμα της Δευτέρας έγινε αστυνομική επιχείρηση-σκούπα
για την τήρηση των μέτρων στην πλατεία
του Αγίου Παντελεήμονα, όπου ελέχθησαν άπαντες για βεβαιώσεις μετακινήσεις, sms κ.ά.

Το μοντέλο της πλατείας
Βαρνάβα και ο κίνδυνος
από τις Μολότοφ
των αντιεξουσιαστών
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«Ελάτε, σκότωσα τον γιο μου»
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Σ

οκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Κορωπί, μετά την αποκάλυψη ότι ένας 76χρονος συνταξιούχος ξυλουργός σκότωσε τον
48χρονο γιο του, μπροστά τα μάτια του δεύτερου παιδιού του. Ο τραγικός επίλογος στη
γεμάτη ένταση -τα τελευταία χρόνια- σχέση
πατέρα και γιου γράφτηκε λίγο πριν από τις
10 το πρωί της Δευτέρας, στην αυλή μίας
μονοκατοικίας επί της οδού Αναγνώστου.
«Όλοι γνωρίζαμε ότι καβγάδιζαν, συχνά
και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, όμως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτήν την
εξέλιξη», σχολίασε στην «Ρolitical» γείτονας της οικογένειας. Ένας τέτοιος καβγάς,
που ξεκίνησε γύρω στις 8 το πρωί και διήρκεσε -με κάποια διαλείμματα- για σχεδόν
δύο ώρες, στάθηκε αφορμή για να πάρει ο
76χρονος την καραμπίνα που υπήρχε στο
σπίτι, να βγει στην αυλή, να πατήσει τη
σκανδάλη και να τραυματίσει θανάσιμα
στην κοιλιακή χώρα τον 48χρονο. Μάλιστα,
το τραγικό περιστατικό συνέβη μπροστά στα
μάτια του άλλου γιου του, με τον ηλικιωμένο
άνδρα να ειδοποιεί ο ίδιος την Άμεση Δράση και να λέει: «Σκότωσα τον γιο μου, ελάτε
να με συλλάβετε».
Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί
και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ήταν πλέον
αργά, καθώς το θύμα είχε χάσει πολύ αίμα
και είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. Ο
ηλικιωμένος άνδρας συνελήφθη και κρα-

τείται, χωρίς και ο ίδιος να μπορεί να πιστέψει τι έγινε. Σύμφωνα με πληροφορίες, πατέρας και γιος είχαν έντονους καβγάδες λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζε με το
αλκοόλ ο 48χρονος άνδρας, ενώ τον τελευταίο καιρό είχε επιστρέψει στο σπίτι της οικογένειας, στην οδό Αναγνώστου. Το πρόβλημα φαίνεται πως είχε επιβαρυνθεί μετά
το διαζύγιό του. Το θύμα αφήνει πίσω και
δύο ανήλικα παιδιά (ένα αγόρι και ένα κορίτσι).
Την προανάκριση για το περιστατικό

έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλεια
ΝΑ Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
συνταξιούχος ξυλουργός φέρεται να ανέφερε πως συχνά ο γιος του γυρνούσε σπίτι
σε άθλια κατάσταση, εξαιτίας της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Φέρεται, μάλιστα, να υποστήριξε ότι γινόταν και βίαιος
εναντίον του. Τέλος, ιατροδικαστής της
υπηρεσίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών μετέβη στο σημείο,
όπου εξέτασε τον χώρο και τη σορό του
θύματος.

Ένας 76χρονος συνταξιούχος
ξυλουργός δολοφόνησε
τον 48χρονο γιο του
μπροστά στα μάτια
του δεύτερου παιδιού του

Θάνατος Βαλυράκη: Νέες έρευνες μετά την κατάθεση-φωτιά κατοίκου της περιοχής
Με μεγάλη προσοχή αλλά και με επιφυλάξεις ερευνούν οι
Αρχές τη μαρτυρία κατοίκου της περιοχής της Ερέτριας στην
εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο Τούνελ», η
οποία δείχνει να ανατρέπει τα δεδομένα σχετικά με τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη. Ο αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για
δύο ψαράδες οι οποίοι με το αλιευτικό τους πλησίασαν τον
Σήφη Βαλυράκη, ενώ φαίνεται πως διέκρινε τα χαρακτηριστικά τους. Ανέφερε ότι λογομάχησαν με τον πολιτικό και
στη συνέχεια ο ένας από τους δύο τον χτύπησε με ένα κοντάρι. Ο ίδιος αναμενόταν χθες να προσέλθει στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών για κατάθεση, ωστόσο οι Αρχές διατηρούν επιφυλάξεις. Μερικά από τα ερωτήματα των έμπειρων αστυνομικών είναι γιατί ο αυτόπτης μάρτυρας επέλεξε να μιλήσει για
τη δολοφονία Βαλυράκη τρεις μήνες μετά και γιατί όλο αυτό
το διάστημα επέλεξε να παραμείνει σιωπηλός. Επίσης, αξί-

ζει να σημειωθεί ότι τα άτομα που κατονομάζει είχαν ελεγχθεί στην αρχή της έρευνας και είχαν άλλοθι.
Την πλήρη διαλεύκανση του θανάτου
του Σήφη Βαλυράκη ζητά το ΚΙΝ.ΑΛ. με
ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή τέσσερις βουλευτές, με επικεφαλής τον Βασίλη Κεγκέρογλου. Οι βουλευτές του
ΚΙΝ.ΑΛ., με αφορμή την πρόσφατη ανατρεπτική μαρτυρία γύρω από τον θάνατο
του Σήφη Βαλυράκη, επισημαίνουν ότι η
περαιτέρω έρευνα συνιστά όχι μόνον υποχρέωση της Πολιτείας, αλλά και ελάχιστη
ένδειξη τιμής στην ιστορία και τους αγώνες του ιστορικού
στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Οι βουλευτές του ΚΙΝ.ΑΛ. καλούν
τους υπουργούς Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη να

απαντήσουν:
G Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να

προβείτε, προκειμένου να προχωρήσουν
απρόσκοπτα τόσο η διενέργεια της προανάκρισης από το Λιμενικό Σώμα όσο και η
συνέχιση της υπόθεσης στην Ποινική Δικαιοσύνη, ώστε να διαλευκανθούν οι συνθήκες θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, να
αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη;
G Για ποιον λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί και
δεν έχει υποβληθεί ακόμη η τεχνική έκθεση που έχει ζητηθεί από τον περασμένο
Φεβρουάριο;
G Έχετε διασφαλίσει και με ποιον τρόπο την προστασία των
μαρτύρων της υπόθεσης;
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ΕΛΛΑΔΑ

Ομαδικός βιασμός,
κόκα και βασανιστήρια...

Ε

φιαλτικές στιγμές καταγγέλλει ότι έζησε άφησε να φύγει από το σπίτι του τα ξημερώματα
μια 27χρονη κοπέλα από την Αλβανία, η της Παρασκευής έπειτα από τρεις ώρες βασανιοποία το βράδυ της περασμένης Πέμ- στηρίων. Μετά την καταγγελία αστυνομικοί της
πτης μετέβη στο σπίτι
Ασφάλειας και της ΟΠΚΕ πραγενός 40χρονου ομοεθνούς της
ματοποίησαν έφοδο στο διαμέριΓράφει
για να κάνουν χρήση ναρκωτισμα του 40χρονου, ο οποίος είναι
ο Κώστας
κών. Ωστόσο, ο «φίλος» της είχε
σεσημασμένος για υποθέσεις
Παπαδόπουλος
τελικά διαφορετικά σχέδια, καναρκωτικών, και του πέρασαν χειpapadkos@gmail.com
θώς -όπως υποστηρίζει η 27χροροπέδες.
νη- την περίμενε με ακόμα δύο
Στο σπίτι του βρέθηκε κοκαΐνη
άτομα και τη βίασε μπροστά τους.
(περισσότερα από 80 γραμμ. και ακόμα ένα «βραΠιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα φέρεται να χάκι» 300 γραμμ.), μεγάλο χρηματικό ποσό, πιέχει καταθέσει στους αστυνομικούς του Τμήματος στόλι με σφαίρες και στο μπάνιο τα μαλλιά της
Ασφαλείας Νέας Σμύρνης η 27χρονη, όταν έφτα- 27χρονης. Πηγές της «Political» ανέφεραν ότι ο
σε στο σπίτι και κάθισε στο σαλόνι, ο 40χρονος την συλληφθείς φέρεται να υποστήριξε ότι η κοπέλα
ακινητοποίησε και άρχισε να τη βασανίζει. Όταν από την Αλβανία τού χρωστούσε χρήματα και ανεκείνη αντέδρασε, τότε αυτός φαίνεται πως της τέδρασε άσχημα όταν του είπε πως δεν έχει να τα
έδεσε τα χέρια με πλαστικές χειροπέδες και, πα- επιστρέψει. Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηρουσία δύο ακόμα αντρών, τη βίασε. Ο βασανι- κε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ
σμός συνεχίστηκε όταν, όπως περιέγραψε η νεα- στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν οι έκνομες
ρή κοπέλα από την Αλβανία, της ξύρισε με κου- δραστηριότητές του στην Αθήνα, συγκεκριμένα η
ρευτική μηχανή το κεφάλι, ενώ φαίνεται πως την διακίνηση κοκαΐνης.

ΣτΕ: Προσφυγή για τον εμβολιασμό
των δικαστικών λειτουργών
Η πρώτη προσφυγή για την παράλειψη της Πολιτείας από το σύστημα προτεραιοποίησης εμβολιασμού κατά του Covid-19 των συλλειτουργών της
Δικαιοσύνης κατατέθηκε χθες στο Συμβούλιο της
Επικρατείας. Ο προσφεύγων Αντώνης Ξενάκης
ζητεί να ανασταλεί ως αντισυνταγματική, παράνομη κ.λπ. η παράλειψη των αρμόδιων οργάνων του
κράτους να συμπεριλάβουν τους συλλειτουργούς
της Δικαιοσύνης στο σύστημα για τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων. Παράλληλα,
αιτείται την έκδοση προσωρινής διαταγής, αναστολής και ακύρωσης της παράλειψης αυτής. Την

ίδια ώρα, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, απαντώντας στη δημόσια καταγγελία τριών άλλων δικαστικών Ενώσεων, ότι έγινε κατ’ εξαίρεση εμβολιασμός μόνο ενός μικρού αριθμού εισαγγελικών
λειτουργών, ανέφερε ότι «είχε ήδη μεριμνήσει για
τη σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων των μελών της που εκδήλωσαν πρόθεση εμβολιασμού
(ποσοστό άνω του 50% των εισαγγελικών λειτουργών της χώρας). Όταν το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό, άρχισε άμεσα ο εμβολιασμός αυτών, οι οποίοι
ασφαλώς και δεν αποτελούν “μικρό αριθμό εισαγγελικών λειτουργών” ούτε πρόκειται για “επιλεκτικό εμβολιασμό”».

Επίθεση με καυστικό υγρό:
Στον ανακριτή ο 25χρονος
Ενώπιον του ανακριτή έχει παραπεμφθεί να απολογηθεί
για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας ο νεαρός άνδρας που πριν από λίγες μέρες φέρεται να επιτέθηκε με καυστικό υγρό εναντίον μιας 25χρονης εγκύου στην
Κυψέλη. Πρόκειται για έναν 25χρονο, με τον οποίο το θύμα διατηρούσε ερωτική σχέση πριν από δύο χρόνια και είχαν κανονίσει να συναντηθούν για να συζητήσουν αργά το
βράδυ της Κυριακής 11 Απριλίου κοντά στην εκκλησία
της Αγίας Κυριακής στην Κυψέλη. Όπως είπε στους αστυνομικούς η 25χρονη κοπέλα, ο συγκεκριμένος άνδρας
τής επιτέθηκε και της έριξε καυστικό υγρό, γιατί ήθελε να
επανασυνδεθούν. Αστυνομικοί της Ασφάλειας και της
ΟΠΚΕ προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση και λίγες μέρες αργότερα συνέλαβαν τον 25χρονο μέσα στο
διαμέρισμά του στο κέντρο της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι
η κοπέλα μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο πρόσωπο και
στα χείλη στον «Ευαγγελισμό» για νοσηλεία. Αμέσως μετά την επίθεση ο δράστης, σύμφωνα με την καταγγελία,
επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η νεαρή γυναίκα στους αστυνομικούς, ένα αυτοκίνητο σταμάτησε δίπλα της όταν αυτή
περπατούσε στην οδό Ηπείρου στην Κυψέλη. Ο άνδρας
κατέβηκε από αυτό, της επιτέθηκε, την έριξε στο έδαφος
και κάλυψε το πρόσωπό της με πανί, το οποίο ήταν εμποτισμένο με καυστικό υγρό.
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

«Να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα
του Ιόνιου Πανεπιστημίου»
Την εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων ώστε να καταστεί και να παραμείνει βιώσιμο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ζητά από την κυβέρνηση η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Προς τούτο, υπενθυμίζει ότι το ΕΚΠΑ είναι ίδρυμα
από τα Ιόνια Νησιά, διάδοχο σχήμα της Ιονίου Ακαδημίας, το οποίο και
μεταφέρθηκε στην Αθήνα με τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους…
Με ψήφισμα η περιφερειακή Αρχή ζήτησε «να ληφθεί ειδική μέριμνα
στο νέο σύστημα εισακτέων για τα περιφερειακά ιδρύματα, όπως το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, ούτως ώστε να καταστεί εφικτό να υποδεχτούν το σύνολο
των εισακτέων που θα τους αναλογούν (ως ποσοστό εισακτέων επί του
συνόλου), όπως αυτό θα οριστεί το προσεχές διάστημα από το υπουργείο
Παιδείας. Σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος σε μικρό βάθος χρόνου να τεθεί εν αμφιβόλω η βιωσιμότητα της περιφερειακής ανώτατης εκπαίδευσης».

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Όλα για τον καταδυτικό τουρισμό

O καταδυτικός τουρισμός ως προοπτική και δυνατότητα
ανάπτυξης απασχολεί τη δημοτική Αρχή της Αμοργού, κυρίως
στη μετα-πανδημία εποχή. Προς τούτο ο δήμος συμμετείχε σε
τηλεημερίδα, που διοργάνωσε για το θέμα η Ενεργειακή Αναπτυξιακή Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Εκπρόσωποι δημόσιων
και ιδιωτικών φορέων, που σχετίζονται με επιχειρήσεις τουρισμού, την προστασία της θάλασσας, τις καταδύσεις, τις ενάλιες αρχαιότητες και τα θαλάσσια πάρκα, κατέθεσαν τις απόψεις τους μαζί με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών πιστοποίησης κατάδυσης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αποκατάσταση Ιερού Ναού
Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος
Το ιστορικό διατηρητέο μνημείο της τρίκλιτης θολοσκέπαστης βασιλικής του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος, με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στα τέλη του 18ου
αιώνα, αποκαθιστά η περιφέρεια. Προς τούτο ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη του έργου
στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 - 2020 με χρηματοδότηση 500.000
ευρώ, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την
προστασία και ανάδειξη του ναού που είναι χαρακτηρισμένος ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο. Δικαιούχοι του έργου
είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων και Φορέας Λειτουργίας και η Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων.

!

Οργισμένη αντίδραση Μπακογιάννη
για το κορονοπάρτι της Κυψέλης
ΕΝΠΕ

Διαδικτυακή ημερίδα
καταγραφής
θεμάτων υγείας

Διαδικτυακή Ημερίδα των Επιτροπών
Καταγραφής Θεμάτων Υγείας πραγματοποιεί σήμερα η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ). Στόχοι της ημερίδας είναι η
καταγραφή και η χαρτογράφηση των υγειονομικών συνθηκών και αναγκών αλλά και
των δεδομένων και ελλείψεων σε θέματα
παροχής υπηρεσιών υγείας στις 13 περιφέρειες της χώρας. Η ημερίδα διεξάγεται με
πρωτοβουλία του προέδρου της Επιτροπής
Υγείας και α’ αντιπροέδρου της ΕΝΠΕ
Γιώργου Πατούλη και του πρόεδρου της
ΕΝΠΕ Απόστολου Τζιτζικώστα. Παρεμβάσεις θα κάνουν ειδικοί επιστήμονες, ιατροί,
πνευμονολόγοι και λοιμωξιολόγοι, ενώ εισηγήσεις θα κατατεθούν από τους εκπροσώπους των Επιτροπών Καταγραφής Υγείας των 13 περιφερειών, καθώς και από τους
περιφερειάρχες.

Οργισμένα αντέδρασε ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης
για το κορονοπάρτι της περασμένης Παρασκευής το βράδυ
στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη. Τα ξημερώματα
του Σαββάτου, μετά το κορονοπάρτι χιλιάδων ατόμων, τα συνεργεία του δήμου ήρθαν αντιμέτωπα με μια τριτοκοσμική
κατάσταση, καθώς ο χώρος θύμιζε σκουπιδότοπο. Εργάτης
φωτογράφισε πολίτη την ώρα που ουρούσε σε άγαλμα της
πλατείας. Αυτήν τη φωτογραφία ανήρτησε ο δήμαρχος στο
Facebook, με την επισήμανση: «Μπράβο. Άλλος λερώνει και
η Αθήνα πληρώνει».

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Οι δημότες συμμετέχουν
στον σχεδιασμό του ΣΒΑΚ

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) βάζει σε δημόσια διαβούλευση ο Δήμος Φλώρινας. Προς
τούτο καλεί τους δημότες να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό, καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις για το
«πώς θέλουν να μετακινούνται στην πόλη τους». Οι δημότες καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και με διαβεβαίωση ότι «η έρευνα είναι
ανώνυμη» και «τηρούνται πλήρως τα πρωτόκολλα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΚΕΔΕ

Ποια δημοτική Αρχή μεγάλου
δήμου της Αττικής πανηγυρίζει γιατί κατάφερε να ψηφίσει
στο Δημοτικό Συμβούλιο την
ικανοποίηση αιτημάτων των
εργαζομένων του δήμου, για
τα οποία εδώ και αρκετό καιρό
αδιαφορούσε; Μάλιστα, την
ίδια ώρα κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι την εμπόδιζε να
τα ικανοποιήσει, ενώ όλοι
γνωρίζουν ότι στο Δημοτικό
Συμβούλιο η παράταξη της διοίκησης δεν έχει την πλειοψηφία...

«Σαν έτοιμοι από καιρό»
για την πανδημία

Αναπτυξιακά έργα
στην Καισαριανή

Τ

Τη συνδρομή της περιφέρειας προκειμένου να υλοποιηθεί μια σειρά
από έργα και αναπτυξιακές δράσεις
στην περιοχή ζήτησε ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος από
τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη στη συνάντηση που είχαν με
αντικείμενο την πορεία υλοποίησης
αναπτυξιακών έργων και υποδομών,
οι οποίες χρηματοδοτούνται από την
περιφέρεια. Μεταξύ άλλων, έγινε
αναφορά σε τεχνικά και αποχετευτικά
έργα, καθώς και σε έργα ασφαλτόστρωσης, ενώ συζητήθηκε και η δυνατότητα ένταξης σε χρηματοδοτικό
πρόγραμμα της περιφέρειας έργων
που αφορούν στο Σκοπευτήριο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενεργειακή
αναβάθμιση του δημαρχείου, η οποία
χρηματοδοτείται ήδη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014 2020, ενώ συζητήθηκε και η διερεύνηση της δυνατότητας επιπλέον χρηματοδότησης. Ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι «μαζί με τους 66 δήμους της
Αττικής υλοποιούμε δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν στην υγεία,
στην πρόληψη, στην άθληση, στην
ανακύκλωση, στον πολιτισμό και στην
προστασία του περιβάλλοντος».

ην εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα
στον έναν χρόνο της πανδημίας και
το σημαντικό έργο που έγινε από την
ΚΕΔΕ και τους δήμους της Ελλάδας για την
αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης κατάστασης που δημιούργησε σε υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο η πανδημία
παρουσίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Δημήτρης Παπαστεργίου σε ημερίδα που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα «Σύστημα
υγείας και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Στην ημερίδα που οργάνωσε το Δίκτυο
Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης επισημάνθηκε ότι η ΚΕΔΕ και οι δήμοι από την πρώτη μέρα της πανδημίας
ανέλαβαν ρόλο ακόμη και μεγαλύτερο από
αυτόν που τους αντιστοιχούσε, όμως δεν
θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά,
αφού η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πάντα
στο πλευρό των πολιτών. Όπως τόνισε ο κ.

Παπαστεργίου, «με μεταφορά προμηθειών,
με ενεργό ρόλο στην καθαριότητα των σχολείων και την προμήθεια υλικών υγιεινής
για μαθητές και προσωπικό οι δήμοι δεν
σταμάτησαν να είναι ετοιμοπόλεμοι. Μέσω
των κοινωνικών δομών, όπως το Βοήθεια
στο Σπίτι και τα δημοτικά ιατρεία, οι δήμοι
στάθηκαν αρωγοί δίπλα και στις ευπαθείς
ομάδες αλλά και στους ανθρώπους που
βρέθηκαν σε ανάγκη λόγω των μέτρων περιορισμού της διασποράς του φονικού
Covid-19».
Τέλος, τόνισε ότι η ΚΕΔΕ ενεργοποίησε
τη «Συμμαχία Αλληλεγγύης», στην οποία
πήραν μέρος και εξακολουθούν να συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες, που με την
προσφορά τους συνέδραμαν το έργο όλων
των δήμων της χώρας, κάνοντας σαφές ότι
«η πανδημία και τα μέτρα έδειξαν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν σαν έτοιμη από
καιρό».

Νέες υποδομές, ύψους 10 εκατ. ευρώ
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, όπως όλοι οι δήμοι,
άλλωστε, από την πανδημία του κορονοϊού, ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης καταφέρνει να προχωρά στην
υλοποίηση έργων που έχουν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής αλλά και της ασφάλειας των κατοίκων της πόλης. Ο προϋπολογισμός των έργων ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ
και πρόκειται για σημαντικά έργα κατασκευής νέων υποδομών, καθώς επίσης και ανακατασκευής, αναβάθμισης και
συντήρησης υφιστάμενων. Πάνω σε αυτήν τη βάση πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση του δημάρχου Περάματος με την αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Σταυρούλα Αντωνάκου, προκειμένου να
καταγραφεί η εξέλιξη των έργων που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία πιστοποιήθηκε και από την επίσκεψη στα εργοτάξια.

Λαχανόκηποι
για… μάθημα!
Το μεγάλο κοινωνικό έργο που προσφέρει εδώ και αρκετά χρόνια ο Δήμος Αγίου Δημητρίου με τη λειτουργία των Δημοτικών Λαχανόκηπων
πήρε και μια εντελώς διαφορετική
διάσταση, πολύ πιο… εκπαιδευτική.
Και αυτό γιατί πρόσφατα παρουσιάστηκε στο μεταπτυχιακό μάθημα
«Ανθεκτικές πόλεις και μπλε υποδομές: Το Αδριάνειο Υδραγωγείο»
του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Διαχείριση μνημείων: Αρχαιολογία, πόλη και αρχιτεκτονική» από την εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και υπεύθυνη για τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους Κατερίνα Ασημακοπούλου.
Έτσι η πρωτοβουλία της δημάρχου
Μαρίας Ανδρούτσου θα γίνει παράδειγμα για πολλούς ακόμα, όπως τόνισε κατά την παρουσίαση και η αρμόδια καθηγήτρια Λενιώ Μυριβήλη.

Πέρασαν οι αλλαγές
Νόμο του κράτους αποτελούν πλέον οι
αλλαγές στη λειτουργία των δήμων και
των περιφερειών που ψηφίστηκαν την
περασμένη εβδομάδα στο νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς το περασμένο Σάββατο
δημοσιεύτηκαν και στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Θυμίζουμε ότι σε
αυτές περιλαμβάνεται μια σειρά από
αιτήματα που πρόβαλαν οι δήμαρχοι
μέσω της ΚΕΔΕ εδώ και πολύ καιρό, με
κάποια από αυτά να αποσκοπούν στην
απαλοιφή εμποδίων στη λειτουργία
των ΟΤΑ, ενώ κάποια άλλη στη βελτίωση της καταστατική θέσης των αιρετών. Τέλος, με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν δίνεται λύση και σε αρκετά θέματα των εργαζομένων στους δήμους,
με κάποιες από αυτές να ισχύουν και
αναδρομικά.
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«Πράσινο φως» για τη διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων από το υπ. Παιδείας
Το «πράσινο φως» για τη διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων (γλωσσομάθειας, πιστοποίησης δεξιοτήτων
κ.λπ.), σε μια προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα, έδωσε το υπουργείο Παιδείας.
Μέχρι σήμερα επιτρεπόταν η διεξαγωγή εξετάσεων
μόνο για τελειόφοιτους μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές
ή αποφοίτους, οι οποίες απαιτούνταν από πανεπιστήμια
του εξωτερικού για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά.
Με σχετική Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι πρέπει
να τηρούνται τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, όπως

η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και ο συχνός καθαρισμός αιθουσών,
επιφανειών και εξοπλισμού. Προβλέπεται, ακόμα, ότι η
είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την
επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης αρνητικού self-test,
που έχει πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες νωρίτερα, ή
άλλου τύπου διαγνωστικού τεστ στο οποίο έχει υποβληθεί ο εξεταζόμενος έως και 72 ώρες νωρίτερα. Σε κάθε
περίπτωση, το κόστος επωμίζεται ο εξεταζόμενος και,
εφόσον πρόκειται για ανήλικο, η δήλωση πρέπει να φέ-

ρει την υπογραφή του γονέα. Αναλόγως, και τα εξεταστικά κέντρα οφείλουν να διασφαλίσουν ότι κάθε είδους
προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία για
τη διενέργεια των εξετάσεων έχει υποβληθεί σε τεστ
Covid-19. Με την ίδια Απόφαση, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής παρέχει οδηγίες για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργία και τη διαχείριση της
ύλης, εν μέσω πανδημίας, και για την ψυχοκοινωνική
προσαρμογή των μαθητών στις παρούσες συνθήκες κατά την επιστροφή τους στη διά ζώσης διδασκαλία.

Παρατείνεται
το σχολικό έτος
- Στον «αέρα»
οι προαγωγικές

Σ

ε παράταση του σχολικού έτους
για δύο εβδομάδες προσανατολίζεται το υπουργείο Παιδείας,
προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος της τηλεκπαίδευσης.
Αν και η ηγεσία του υπουργείου αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις -πιθανότατα- μετά το Πάσχα, επικρατέστερη ημερομηνία για τη λήξη του σχολικού έτους για
τα γυμνάσια και τα λύκεια είναι η 11η Ιουνίου και για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία η
26η του ίδιου μήνα. Υπενθυμίζεται ότι τα
λύκεια λειτουργούν διά ζώσης από την
προπερασμένη Δευτέρα με υποχρεωτικά
self-tests για μαθητές, εκπαιδευτικούς και
το προσωπικό των σχολικών μονάδων δύο
φορές εβδομαδιαίως, ενώ η υπουργός Νίκη Κεραμέως έχει ζητήσει από την επιτροπή των ειδικών να εξετάσει το ενδεχόμενο
ανοίγματος γυμνασίων, δημοτικών και νηπιαγωγείων τη Δευτέρα 10 Μαΐου.
Όσον αφορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα ξεκινήσουν περίπου στα μέσα του
μήνα, την ώρα που οι προαγωγικές βρίσκονται «στον αέρα». Όλα δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό και φέτος να μην πραγματοποιηθούν προαγωγικές εξετάσεις στο
γυμνάσιο, στην Α’ και στη Β’ λυκείου και οι
μαθητές να προχωρήσουν στην επόμενη

τάξη βάσει της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στα δύο τετράμηνα. Σχετικό αίτημα
έχει διατυπώσει στην υπουργό Παιδείας
και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι δεν είναι
εφικτή η ολοκλήρωση της εξεταστέας
ύλης λόγω της παρατεταμένης τηλεκπαίδευσης.
Προβληματισμό, ωστόσο, προκαλούν οι
εξαιρετικά υψηλές βαθμολογίες που καταγράφηκαν πέρυσι εξαιτίας της απουσίας
των προαγωγικών εξετάσεων.
Εντός των επόμενων ημερών, πάντως, το
υπουργείο θα πρέπει να ανακοινώσει την
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) για όλες
τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
έπειτα από εισήγηση των Συγκλήτων των
Πανεπιστημίων, καθώς και τον αριθμό των
εισακτέων. Προς το παρόν, έχουν ανακοινωθεί μόνο οι ΕΒΕ των Αστυνομικών και
Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.
Παράταση αποφασίστηκε να δοθεί και
στην προθεσμία καταγραφής της ύλης για
όλες τις τάξεις του γυμνασίου καθώς και
για την Α’ και τη Β’ τάξη γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Με εγκύκλιο του
υπουργείου Παιδείας και έπειτα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολι-

τικής (ΙΕΠ), οι διευθυντές σχολείων καλούνται να καταχωρίσουν στην πλατφόρμα
myschool την καταγραφή της ύλης έως τις
23 Απριλίου. Πιο συγκεκριμένα, έως την
Παρασκευή, οι διευθυντές θα πρέπει να
ενημερώσουν την πλατφόρμα για το κατά
πόσο έχει προχωρήσει η διδασκαλία της
εξεταστέας ύλης, ώστε να ληφθεί μέριμνα
από το ΙΕΠ για μείωση αυτής.
Εύη Πανταζοπούλου

Επικρατέστερη ημερομηνία
για τη λήξη της χρονιάς
η 11η Ιουνίου,
ενώ οι Πανελλαδικές
θα ξεκινήσουν
περίπου στα μέσα του μήνα

P
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Έρευνα για την ενόργανη: 35 μέχρι
στιγμής καταγγελίες για κακοποίηση

A

ρχισαν οι διαδικασίες της εισαγγελικής έρευνας
για τις καταγγελίες κακοποίησής τους που έχουν
κάνει οι 22 αθλήτριες και αθλητές της ενόργανης
με την επιστολή τους στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο νομικός τους εκπρόσωπος κλήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση να καταθέσει τα στοιχεία των αθλητριών προκειμένου να κληθούν και να καταθέσουν.
Όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος τους Αλέξανδρος Αδαμίδης, πλέον οι καταγγέλλοντες έχουν φτάσει τους 35 και,
εκτός των καταθέσεών τους, πρόκειται να προταθεί στον εισαγγελέα να καταθέσουν ως μάρτυρες και 70 ακόμα άτομα
προκειμένου να επιβεβαιώσουν όσα υποστηρίζουν. Από

την Τρίτη αναμένεται να φτάσουν οι πρώτες κλήσεις προς
τους καταγγέλλοντες για να καταθέσουν. Αρχικά θα καταθέσουν οι αθλητές που ζουν στη Θεσσαλονίκη και, σύμφωνα με τον δικηγόρο, είναι δέκα, ενώ στην επόμενη φάση θα
κληθούν να καταθέσουν στοιχεία οι υπόλοιποι 25, οι οποίοι
κατά κύριο λόγο βρίσκονται στην Αθήνα.
Στη Θεσσαλονίκη τη λήψη των καταθέσεων ανέλαβε με
την εισαγγελική παραγγελία το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας, καθώς διερευνώνται αδικήματα που
σχετίζονται τόσο με τη σωματική όσο και με τη σεξουαλική
κακοποίηση αθλητριών και αθλητών σε ηλικίες που δεν ξεπερνούσαν τα 14 χρόνια.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η νέα κίτρινη φανέλα
του Μαργαρίτη Σχοινά

Συζήτηση για
ασφαλή τουρισμό

Κορνιζαρισμένη στο γραφείο
του στις Βρυξέλλες έχει τοποθετήσει τη φανέλα του Άρη με
το νούμερο «6» ο αντιπρόεδρος
της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς. Ο Α.Σ. Άρης τού έκανε δώρο μια φανέλα της ομάδας μπάσκετ της σεζόν 1987-88 και ο κ.
Σχοινάς, γνωστός για τα κιτρινόμαυρα αισθήματά του, όχι
απλώς τη δέχτηκε με μεγάλη
χαρά, αλλά την έχει τοποθετήσει και σε περίοπτη θέση στο
γραφείο του ώστε να τη βλέπουν όλοι όσοι εισέρχονται σε
αυτό.

Με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρήγορη Τάσιο και τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Ανδρέα Μανδρίνο συναντήθηκε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Η συζήτηση του βουλευτή
Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. με τους δύο εκπροσώπους του Τουρισμού είχε θέμα
ένα ασφαλές καλοκαίρι. Όλα όσα συζητήθηκαν ο κ. Βαρτζόπουλος τα έθεσε
υπ’ όψιν του πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
και του υπουργού Υγείας στην παρέμβασή του στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων στη Βουλή.

Φόρεσε γαλότσες
η Βούλα

Σε ρόλο... ξυλοκόπου είδαμε την
αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης
Βούλα Πατουλίδου. Μπορεί τις καθημερινές να κυκλοφορεί με ταγέρ,
συνολάκια και ψηλοτάκουνες γόβες
και να τρέχει να τακτοποιήσει υποχρεώσεις της περιφέρειας, ωστόσο
δεν φοβάται σε καμία περίπτωση να
τσαλακώσει το προφίλ της. Σε βιντεάκι που ανέβασε η ίδια στα social
media, φορώντας φόρμες και γαλότσες και κρατώντας στο χέρι ένα
τσεκούρι, η κυρία Πατουλίδου έκοβε με ιδιαίτερη μαεστρία τα ξύλα.
«Η χαρά της δουλειάς», σχολίασε
χαρακτηριστικά.

Συνάντηση για τις σχολές οδηγών
Στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι Ιδιοκτήτες Σχολών Οδηγών και
στη λύση αυτών αναφέρθηκε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Δημήτρης Κούβελας στη συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη
στο υπουργείο. Ο κ. Κούβελας πρότεινε στον υφυπουργό
Μεταφορών «το νέο σύστημα εξετάσεων υποψήφιων

οδηγών να προϋποθέτει τη σύσταση Σώματος Πιστοποιημένων Εξεταστών και την εκπαίδευσή τους». Ο κ. Κεφαλογιάννης εμφανίστηκε θετικός στο αίτημα του κ.
Κούβελα να ακούσει με προσοχή τις προτάσεις των εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών για το νέο σύστημα εξετάσεων προτού το νομοσχέδιο για την Εκπαίδευση και
Κατάρτιση Υποψήφιων Οδηγών φτάσει στη Βουλή.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Στο επίκεντρο η οικονομία

Με τη Διοίκηση του 3ου Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου είχε συνάντηση ο βουλευτής της Ν.Δ.
Θεόδωρος Καράογλου. Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, η στροφή που πρέπει να κάνει
προς νέους καινοτόμους τομείς, οι επιδράσεις του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην
Κεντρική Μακεδονία και η τόνωση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν.

Πήγαν λαϊκή Σιμόπουλος Νοτοπούλου

Βόλτα στη λαϊκή αγορά της Ξηροκρήνης βγήκαν
ταυτόχρονα δύο βουλευτές Θεσσαλονίκης από διαφορετικά κόμματα με αφορμή το νομοσχέδιο για τις
λαϊκές που βρίσκεται σε διαβούλευση. Ο Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής της Ν.Δ., είδε ξαφνικά μπροστά του την Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, έβγαλαν και αναμνηστική φωτογραφία μαζί με τον πρόεδρο των Επαγγελματιών Πωλητών Άγγελο Δερετζή.

Συγχαρητήρια
στα κορίτσια του ΠΑΟΚ

Τα θερμά του συγχαρητήρια στην ομάδα βόλεϊ
Γυναικών του ΠΑΟΚ έδωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος. Επισήμανε στο μήνυμά του ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία
για τον «δικέφαλο του Βορρά» και συνολικά για
τη Θεσσαλονίκη και, μάλιστα, σε μια τόσο δύσκολη χρονιά για τον αθλητισμό αλλά και για όλη
την κοινωνία, με άδειες κερκίδες, αναβολές και
διακοπές των πρωταθλημάτων.

Καθάρισαν τον βυθό
στην Αρετσού
Δύο βάρκες και μια μηχανή έβγαλαν από τα
νερά της παραλίας στην Αρετσού τα συνεργεία
του Δήμου Καλαμαριάς. Η επιχείρηση για τον
καθαρισμό του βυθού, όπου βρέθηκαν οι συγκεκριμένοι «θησαυροί», πραγματοποιήθηκε παρουσία του δημάρχου Γιάννη Δαρδαμανέλη. Ο
δήμαρχος, μάλιστα, έκανε και ζωντανή μετάδοση στα social media, με τους δημότες να μην
μπορούν να πιστέψουν τα ευρήματα που ήταν
πεταμένα εντός του πυθμένα της θάλασσας.
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ΡΟΣΩΠΟ

ΑΛΕΣAΝΤΡΑ ΓΚΑΛOΝΙ

Η πρώτη γυναίκα στο
«τιμόνι» του Reuters
στα 170 έτη ζωής του

H

ταν μία από τις πιο διακεκριμένες δημοσιογράφους του
πρακτορείου Reuters. Απολάμβανε την εκτίμηση και την
παραδοχή των συναδέλφων της. Έτσι, η
προαγωγή της ως η πρώτη γυναίκα διευθύντρια του Reuters ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη για την Αλεσάντρα Γκαλόνι.

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Γεννήθηκε στη Ρώμη το 1974 και το 1995
αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Ξεκίνησε σχεδόν αμέσως να εργάζεται στη δημοσιογραφία, κάνοντας πολιτικό και οικονομικό ρεπορτάζ, αλλά σύντομα εστίασε στο
επιχειρηματικό. Τα κείμενα της Γκαλόνι δεν
άργησαν να αποκτήσουν την αξία ενός «βαρόμετρου». Παρουσίαζε εταιρικά νέα και
προφίλ επιχειρήσεων με μια τεκμηρίωση που
αποτελούσε ταυτόχρονα υπόδειγμα εγκυρότητας και δημοσιογραφικής έρευνας. Άλλωστε, η Αλεσάντρα Γκαλόνι μιλά τέσσερις
γλώσσες, κάτι που διευκολύνει την πρωτογενή έρευνά της.
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της από το πρακτορείο Reuters, καλύπτοντας γι’ αυτό τα νέα
της πατρίδας της, της Ιταλίας. Το 2002 πήρε
τον μεταπτυχιακό τίτλο των Οικονομικών
Σπουδών από το London School of Economics και αποφάσισε να μετακομίσει στο Λονδί-

νο, ώστε να παρακολουθεί από κοντά τις οικονομικές, χρηματιστηριακές και επιχειρηματικές εξελίξεις στο Σίτι. Νωρίτερα, το 2000,
είχε δεχθεί μια δελεαστική πρόταση συνεργασίας από τη «Wall Street Journal», στην
οποία εντάχθηκε, αφήνοντας το Reuters.
Η νέα δουλειά τής επέτρεπε να ταξιδεύει
συχνά στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και
να γεμίζει τις σελίδες της μεγάλης, διεθνούς
εφημερίδας με τα ρεπορτάζ της, τα οποία την
καθιέρωσαν ως μία από τις πιο «βαριές πένες» της εφημερίδας. Ύστερα από 13 χρόνια
στη «WSJ», η Γκαλόνι επέστρεψε ως βασικό
στέλεχος στο πρακτορείο Reuters το 2013,
στην ιεραρχία του οποίου ανέβηκε γρήγορα.
Έως τώρα ήταν διευθύντρια Σύνταξης του
πρακτορείου, δηλαδή συντόνιζε δημοσιογράφους που εργάζονται για το Reuters σε
200 μέρη του κόσμου. Χθες, 19 Απριλίου, ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά της ως διευθύντριας και επικεφαλής του πρακτορείου,
αντικαθιστώντας τον άμεσο προϊστάμενό της,
Στίβεν Άντλερ, ο οποίος, μετά μία δεκαετία ως
διευθυντής, βγήκε στη σύνταξη.

Επτά βραβεία Πούλιτζερ
Το πρακτορείο Reuters ιδρύθηκε το 1851
και μετρά 170 χρόνια ζωής. Είναι ένας πολύπλοκος ειδησεογραφικός μηχανισμός, που
απασχολεί περίπου 2.450 δημοσιογράφους
σε όλο τον κόσμο και αποτελεί τμήμα μιας
πολύ μεγαλύτερης επιχείρησης παροχής ειδήσεων. Βασικοί του ανταγωνιστές είναι τα
πρακτορεία Bloomberg, Associated Press,
το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αλλά και το φωτογραφικό Getty Images. Ο Άντλερ παραδίδει στην Γκαλόνι ένα πρακτορείο
που κατάφερε να κερδίσει επτά Πούλιτζερ
και εκατοντάδες άλλα δημοσιογραφικά βραβεία. Το πρώτο project που θα κληθεί να
προωθήσει η Γκαλόνι είναι η νέα του ιστοσελίδα, που θα απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες και θα χρεώνει την πρόσβαση στο περιεχόμενό της.
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«Μυστικό συμβούλιο»
συγκάλεσε η Ελισάβετ:
Τα σενάρια διαδοχής

Μ

ια συνολική αναδιάταξη δυνάμεων, με
νέους ρόλους και ίσως νέα πρόσωπα,
αναβαθμίσεις και ανατροπές δρομολογεί η βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, Ελισάβετ, μετά την κηδεία του συζύγου
της, πρίγκιπα Φιλίππου, στη σκιά των τελευταίων
γεγονότων που έγιναν γνωστά γύρω από τη Μοναρχία, με επίκεντρο την απόσχιση του ζεύγους Χάρι Μέγκαν.
Η βασίλισσα, που αύριο κλείνει 95 χρόνια ζωής,
συγκάλεσε σύσκεψη με τον γιο της, Κάρολο, και
τον πρωτότοκο εγγονό της, Ουίλιαμ, στην οποία θα
εξεταστεί συνολικά το μέλλον της βρετανικής Μοναρχίας. Εκεί αναμένεται να κατανεμηθούν αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και ευθύνες στους δυο
επιγόνους, κάτι το οποίο έχει φουντώσει τα σενάρια περί αποχώρησης από τον Θρόνο της βασίλισσας, ακόμα και την ημέρα των γενεθλίων της.
Ωστόσο, το Μπάκιγχαμ τηρεί σιγήν ιχθύος και συσκέπτεται.
Ήδη είναι γνωστό ότι η βασίλισσα τα προηγούμενα χρόνια έχει σταδιακά μεταβιβάσει μια σειρά αρμοδιοτήτων στον γιο της, Κάρολο, ο οποίος για πολλούς τον τελευταίο καιρό τις αξιοποιεί και ουσιαστικά «συμβασιλεύει». Ωστόσο, μια δημοσκόπηση
που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει ότι η
βρετανική κοινή γνώμη προτιμά ο Θρόνος της Ελι-

Στο «κόκκινο» οι σχέσεις Ρωσίας
και Δύσης - Η Μόσχα απέλασε
20 Τσέχους διπλωμάτες
Κορυφώνεται η όξυνση των σχέσεων Δύσης - Ρωσίας σχεδόν σε όλα τα
μέτωπα, με απροσδιόριστα αποτελέσματα. Μετά την Ιταλία, τη Γερμανία,
τη Σουηδία και την Πολωνία, ήλθε η
σειρά της Τσεχίας να απελάσει 18 Ρώσους διπλωμάτες, με την κατηγορία
ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Μόσχας
έχουν εμπλοκή στην ανατίναξη αποθήκης πυρομαχικών το 2014. Η Ρωσία, ως αντίδραση, απέλασε 20 Τσέχους διπλωμάτες από την πρεσβεία
στη Μόσχα.
Ενδεικτική των σχέσεων Δύσης Ρωσίας είναι η ασυνήθιστη δημόσια
στήριξη της Βρετανίας στην κυβέρνη-

ση της Τσεχίας. Ο υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ σημείωσε στο
Τwitter: «Το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει την πλήρη στήριξή του στους
Τσέχους συμμάχους μας, οι οποίοι
αποκάλυψαν μέχρι πού μπορεί η φθάσει η GRU (η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών), στην προσπάθειά της να πραγματοποιεί επικίνδυνες και κακόβουλες επιχειρήσεις».
Η Βρετανία, όμως, δεν έμεινε στα
λόγια. Ετοιμάζεται να στείλει τον Μάιο
στη Μαύρη Θάλασσα πολεμικά πλοία,
προκειμένου αυτά να στηρίξουν την
Ουκρανία, όπως αναφέρουν οι «Sunday Times».

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

σάβετ να περάσει απευθείας στον Ουίλιαμ, χωρίς
τη μεσολάβηση του Καρόλου. Δεν αποκλείεται
ακόμα και η επάνοδος του πρίγκιπα Χάρι στους
κόλπους της βασιλικής οικογένειας.
Παράλληλα, τρεις κυρίες αναμένεται να αναλάβουν ενεργότερους ρόλους στο πλαίσιο της βρετανικής Μοναρχίας: Οι δύο είναι οι αδελφές πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, εγγονές του Φιλίππου και της Ελισάβετ, κόρες του δευτερότοκου γιου της βασίλισσας Άντριου και της Σάρα
Φέργκιουσον.
Η Ευγενία είναι η στενότερη φίλη της Μέγκαν
Μαρκλ μέσα στο παλάτι, ενώ η Βεατρίκη έχει κερδίσει τον τίτλο της πιο αγαπημένης εγγονής της
Ελισάβετ, καθώς στον γάμο της το 2020 η γιαγιά
της τής είχε δώσει τη βασιλική τιάρα που και εκείνη
είχε φορέσει, όταν παντρεύτηκε τον Φίλιππο. Η
Ελισάβετ δεν έχει δώσει την τιάρα της σε καμία άλλη διάδοχο του βρετανικού θρόνου. Η τρίτη είναι η
πριγκίπισσα Σοφία, η 55χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Εδουάρδου.

Πανικός στην Τουρκία
του Ερντογάν για ένα σακί πατάτες!
Συνωστισμός με τον έναν πολίτη πάνω στον άλλον, ακόμα και «ρεσάλτο»
πάνω στο φορτηγό που έκανε τη διανομή - και όλα αυτά για ένα σακί πατάτες! Αυτή είναι η εικόνα που μετέδωσαν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία
της σημερινής Τουρκίας, από τα σημεία όπου η κυβέρνηση μοίραζε από
ένα σακί πατάτες στους… ευημερούντες πολίτες της, ύστερα από 20 χρόνια του Ερντογάν στο τιμόνι της χώρας. Όπως είχε υποσχεθεί η Άγκυρα,
αγόρασε τις πατάτες
και τα κρεμμύδια που
είχαν μείνει αδιάθετα,
προκειμένου να τα
διαθέσει στους φτωχούς Τούρκους. Όπως
είπε ο Ερντογάν, διέθεσε «1,2 εκατ. τόνους
πατάτες και 300.000
τόνους κρεμμύδια».

P
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Τεκμήρια: Κερδισμένοι οι πληττόμενοι από την πανδημία - Το «φίλτρο» του υπουργείου
Πιο απλά, αν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας -που σήμερα
πλήττεται από την πανδημία- δήλωσε στην Εφορία εισοδήματα για
το 2019 τα οποία δεν δικαιολογούνταν από τον τρόπο διαβίωσής του
και φορολογήθηκε το 2020 με τεκμαρτό τρόπο, τότε αυτός θα εξαιρεθεί της ευνοϊκής ρύθμισης. Σημειώνεται ότι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης αποτελούν οι κατοικίες, τα αυτοκίνητα, τα δίδακτρα που πληρώνονται σε ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια, η
δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους
και λοιπό προσωπικό, τα σκάφη αναψυχής, οι πισίνες, ενώ υπάρχει
και η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου,
που ανέρχεται σε 3.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για
τους συζύγους οι οποίοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που πλήττονται από την πανδημία,
οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε αναστολή, οι εργαζόμενοι
που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ΣΥΝ-Εργασία και οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι υπέστησαν «κούρεμα» ενοικίων θα εξαιρεθούν φέτος από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, ήτοι θα φορολογηθούν αποκλειστικά με βάση τα εισοδήματα που θα δηλώσουν.
Ωστόσο, για να μην επιβραβεύσει τους κατά σύστημα φοροφυγάδες, το υπουργείο Οικονομικών βάζει ένα «φίλτρο». Αποφάσισε
πως της τεκμαρτής φορολόγησης θα γλιτώσουν μόνον όσοι από
τους προαναφερόμενους δικαιούχους δεν είχαν φορολογηθεί με
αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης σε μία τουλάχιστον από τις δύο
προηγούμενες χρονιές.

Τι θα ισχύσει
για τα τέλη
κυκλοφορίας
με τον μήνα

Τ

η δυνατότητα πληρωμής τελών
κυκλοφορίας με τον μήνα και
μόνο για το διάστημα που θα κυκλοφορήσει το όχημα προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε την Παρασκευή
στη Βουλή.
Η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα σε
δεκάδες χιλιάδες οδηγούς που είχαν θέσει το όχημά τους σε καθεστώς ακινησίας
να πάρουν πίσω τις πινακίδες, πληρώνοντας αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας μόνο
για τους μήνες κατά τους οποίους θα κυκλοφορήσει το όχημα.
Η άρση ακινησίας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής Μycar
(aade.gr) της ΑΑΔΕ και μόνο για μία φορά
μέσα στο 2021.
Το ύψος των τελών είναι ανάλογο με
τους μήνες άρσης ακινησίας, χωρίς «πέναλτι», ενώ η πληρωμή των τελών πρέπει
να γίνει πριν από την άρση της ακινησίας,
με απαραίτητη προϋπόθεση την ασφάλιση του οχήματος.
Σύμφωνα με την τροπολογία, προβλέπονται και για το έτος 2021 (ίσχυε ήδη για
τα έτη 2018-2020):
G Η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα άρσης ακι-

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

νησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης, με μερική
καταβολή των τελών κυκλοφορίας, κατά
τα οριζόμενα ποσοστά τελών σε αναλογία
με τους μήνες για τους οποίους γίνεται η
άρση ακινησίας, αντί της καταβολής του
συνόλου των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, που κατά κανόνα ισχύει. Ορίζεται
ότι διάστημα μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται γι’ αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
G Η υποχρέωση καταβολής κατ’ αναλογία
των τελών κυκλοφορίας, για τους μήνες
που υπολείπονται μέχρι το τέλος του
έτους και όχι το σύνολο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση άρσης
της αναγκαστικής ακινησίας οχήματος.
G Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία
και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του
οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το

σημείο ακινητοποίησης. Σε περίπτωση
εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές
πρόστιμο, ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων
τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του
διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών
κυκλοφορίας.

νήτου 2.400 κυβικών με ετήσια τέλη 920
ευρώ θελήσει να «πάρει πίσω» τις πινακίδες του για το διάστημα Ιουλίου - Δεκεμβρίου, θα πρέπει να καταβάλει 459,6 ευρώ (76,6 ευρώ για καθέναν μήνα από τους
έξι).

Παραδείγματα
Με βάση τη ρύθμιση, ένας ιδιοκτήτης
αυτοκινήτου 2.000 κυβικών το οποίο επιβαρύνεται κανονικά με ετήσια τέλη 690
ευρώ, που θα θελήσει να βάλει ξανά τις
πινακίδες κυκλοφορίας στο αυτοκίνητό
του για διάστημα δύο μηνών (Ιούλιο και
Αύγουστο), θα επιβαρυνθεί με τέλη 115
ευρώ (δύο μήνες, από 57,5 ευρώ ο καθένας).
Αντίστοιχα, αν ένας ιδιοκτήτης αυτοκι-

Κατατέθηκε η τροπολογία
στη Βουλή - Χωρίς πέναλτι
η πληρωμή - Η άρση ακινησίας
μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και
μόνο για μία φορά μέσα στο 2021
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Παράταση για τις βεβαιωμένες
οφειλές έως το τέλος του 2021
Μεγάλη «ανάσα» για χιλιάδες
επιχειρήσεις
και πληττόμενους από την
πανδημία αποτελεί η απόφαση
του υπουργείου
Οικονομικών να προχωρήσει σε παράταση της
προθεσμίας πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών
έως το τέλος του έτους. Πιο συγκεκριμένα, ο
υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέγραψε απόφαση με την οποία παρατείνεται, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η
καταβολή των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τα Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών, οι οποίες τελούν σε αναστολή
είσπραξης μέχρι 30/4/2021. Η παράταση αναστολής κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των συνθηκών που επικρατούν, στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
πανδημίας σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την
τρίτη παράταση που δίνει το υπουργείο Οικονομικών από τότε που ξέσπασε η πανδημία.

Αποζημιώσεις
σε συγγενείς θυμάτων
φυσικών καταστροφών

Ξεκίνησε η εφαρμογή του μηχανισμού αποζημιώσεων για συγγενείς θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας
φυσικών καταστροφών. Με κοινή απόφαση
των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας
και ειδικότερα των Θεόδωρου Σκυλακάκη
και Δόμνας Μιχαηλίδου, οι συγγενείς πρώτου βαθμού των πολιτών που έχασαν τη ζωή
τους στα πλημμυρικά φαινόμενα του Αυγούστου στην Εύβοια και του Σεπτεμβρίου 2020
στην Καρδίτσα, καθώς και στον σεισμό του
Οκτωβρίου στη Σάμο θα λάβουν αποζημίωση
10.000 ευρώ. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή επίδομα καταβλήθηκε ή καταβάλλεται για τη στήριξη των πληγέντων. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Όπως δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, «προς
τις οικογένειες των θυμάτων αποφασίσαμε
να καταβάλουμε μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ως μια ελάχιστη πράξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης».

«Ζεστό» χρήμα 4 δισ.
ευρώ έως τη Μ. Πέμπτη

Π

ερίπου 4 εκατομμύρια
συνταξιούχοι, μισθωτοί
και επιδοματούχοι, θα
μοιραστούν «ζεστό»
χρήμα ύψους 4 δισ. ευρώ, αρχής γενομένης από σήμερα και έως τη Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου. Πιο συγκεκριμένα:
1. Σήμερα καταβάλλεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε 4.984 δικαιούχους. Αναλυτικά: 425.108
ευρώ θα καταβληθούν σε 729 δικαιούχους για τις αναστολές συμβάσεων κατά τη διάρκεια του περσινού έτους και 752.021 ευρώ σε
1.705 δικαιούχους για τις αναστολές Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021.
Επίσης, 912.688 ευρώ σε 1.712
επαγγελματίες της τέχνης και του
πολιτισμού, ξεναγούς, τουριστικούς συνοδούς και άλλους εργαζομένους ειδικών κατηγοριών
που απασχολούνται στον κλάδο
του τουρισμού, 37.548 ευρώ σε 80
εργαζομένους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε
τουριστικά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία και 77.666,39
ευρώ σε 758 δικαιούχους για το
επίδομα εορτών Χριστουγέννων
του 2020.

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

2. Από τον e-ΕΦΚΑ έως την Παρασκευή θα καταβληθούν 12,2 εκατ. ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια
έκδοσης αποφάσεων για Εφάπαξ, 12
εκατ. ευρώ σε 19.251 δικαιούχους για
παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας) και 6.500 ευρώ
σε 14 δικαιούχους για κληρονομικές
παροχές επικουρικής σύνταξης.
3. Την Παρασκευή 23 Απριλίου και τη
Μεγάλη Δευτέρα θα καταβληθούν
οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ύψους 2,4 δισ. ευρώ σε
2.400.000 συνταξιούχους. Την
Παρασκευή θα πληρωθούν όσοι
έχουν λήγοντα ΑΜΚΑ σε 1, 3, 5, 7,
9 και τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου όσοι έχουν ΑΜΚΑ που λήγει
σε 2, 4, 6, 8 και 0.
4. Έως την Παρασκευή ο ΟΑΕΔ θα
πληρώσει 30 εκατ. ευρώ σε 25.000
δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
25 εκατ. ευρώ σε 62.000 δικαιούχους

για καταβολή επιδομάτων ανεργίας
και λοιπών επιδομάτων, 300.000 ευρώ σε 850 μητέρες για επιδοτούμενη
άδεια μητρότητας και 3 εκατ. ευρώ
για 6.000 δικαιούχους που είναι ενταγμένοι σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (καταβολή εισφορών σε φορείς).
5. Τη Μεγάλη Τετάρτη θα καταβληθεί
το Δώρο του Πάσχα σε όσους βρίσκονταν ή βρίσκονται σε αναστολή
σύμβασης, με υπολογισμό του επί
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
των 534 ευρώ. Το ποσό ξεπερνάει
τα 100 εκατ. ευρώ.
6. Τη Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου
(μία μέρα νωρίτερα λόγω της αργίας
της Μεγάλης Παρασκευής) θα καταβληθούν όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους.

Το δεκαήμερο
20-29 Απριλίου
θα μοιραστούν ποσά
για μισθούς, κύριες
και επικουρικές
συντάξεις, επιδόματα
και Δώρο Πάσχα
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Τέρνα Ενεργειακή: Γίνεται «πράσινη
εγκατάσταση» η 115 Πτέρυγα Μάχης

Σ

ε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η
σημαντική δωρεά της Τέρνα Ενεργειακή προς τις Ένοπλες Δυνάμεις
της χώρας, που αφορά στη μετατροπή
του Αεροδρομίου της 115 Πτέρυγα Μάχης
στη Σούδα σε «πράσινη εγκατάσταση»,
δηλαδή σε εγκατάσταση Μηδενικού
Αποτυπώματος Άνθρακα, με παράλληλη
κάλυψη του συνόλου των αναγκών σε
ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη κατά
100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων, ξεκινούν οι εργασίες στις εγκαταστάσεις
του στρατιωτικού αεροδρομίου, οι οποίες αναμένεται να έχουν
ολοκληρωθεί σε διάστημα 15 μηνών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ετήσιο όφελος από την πλήρη απαλλαγή της Μονάδας

από το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψης
των αναγκών θέρμανσης θα ξεπεράσει τις 400.000 ευρώ. Θα
υπάρξει δωρεά ύψους 3,5 εκατ. ευρώ από την εταιρεία. Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί σε 15 μήνες από την έναρξή του.

Εξορυκτική βιομηχανία: Επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ
Πάνω από μισό δισ. ευρώ επενδυτικών κεφαλαίων
μπορεί να κινητοποιήσει ο κλάδος της εξορυκτικής
βιομηχανίας στο πλαίσιο «Ελλάδα 2.0», σύμφωνα με
τον πρόεδρο του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Αθανάσιο Κεφάλα. Εστιάζοντας στα πλεονεκτήματα της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, ο κ. Κεφάλας τονίζει ότι αναγνωρίζονται και από την Επιτροπή
Πισσαρίδη. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΣΜΕ, η εξόρυξη, εντασσόμενη στις προβλέψεις του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», μπορεί να κινητοποιήσει επιπλέον επενδύσεις που αφορούν στην προσαρμογή του κλάδου, στις
ευκαιρίες και στις προκλήσεις της Βιομηχανίας 4.0 με
υλοποίηση έργων αναβάθμισης των μεταλλουργικών
μονάδων και των μονάδων καθετοποίησης προϊόντων,
στον εκσυγχρονισμό των μεταλλείων και των λατομείων με αυτοματοποίηση διαδικασιών, σε εφαρμογές
ρομποτικής, λειτουργία μηχανημάτων με δυνατότητες μηχανικής εκμάθησης, καθώς και στις αναγκαίες
αλλαγές εξοπλισμού με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις εκπομπές τους.

Aegean Airlines: Μερική αλλαγή χρήσης των κεφαλαίων από το ομολογιακό
Σε μερική αλλαγή χρήσης των κεφαλαίων από το ομολογιακό δάνειο των 200 εκατ. ευρώ προχωρά η Aegean Airlines, με σκοπό να
ενισχύσει τα κεφάλαια κίνησης έως το τέλος του 2021. Η εταιρεία
ανακοίνωσε σήμερα ότι, μετά την απόφαση της συνέλευσης των
ομολογιούχων δανειστών κατά τη συνεδρίαση της 30ής Μαρτίου
2021, υπεγράφη η σύμβαση τροποποίησης του προγράμματος του
κοινού ομολογιακού δάνειου ποσού 200 εκατ. ευρώ της εταιρείας,
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μερική αλλαγή χρήσης των κεφαλαίων τα οποία αντλήθηκαν από το ΚΟΔ.

ΒΙΠΕ: Ζητούν να ενταχθούν
στο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης
Να ενταχθούν στις χρηματοδοτούμενες δράσεις
του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας
μέτρα εξυγίανσης, εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης
υποδομών στις υπάρχουσες βιομηχανικές περιοχές,
ώστε να μην επιβαρυνθούν με το κόστος τους οι δοκιμαζόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, πρότεινε ο
πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών, Πέτρος Μαντάς, στη
Βουλή. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο
κ. Μαντάς, εκπροσωπώντας τους 22 τοπικούς συνδέσμους στις ΒΙΠΕ, που αποτελούν τη συλλογική έκφραση άνω των 1.200 βιομηχανικών επιχειρήσεων
της επικρατείας, κατά τη διαδικασία ακρόασης των
εκπροσώπων φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εμπορίου της Βουλής, επί του νομοσχεδίου του
υπουργείου Ανάπτυξης, ζήτησε επίσης την απόσυρση δύο συγκεκριμένων άρθρων, που προβλέπουν,
όπως υποστήριξε, δραματική επιδείνωση των πολεοδομικών όρων στις βιομηχανικές περιοχές.

Ergo Hellas: Πρωτιά
στις γενικές ασφαλίσεις
Σύμφωνα με την έκθεση φερεγγυότητας 2020,
η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Ergo
Hellas ανήλθε στα 244 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 1,9% σε σύγκριση με το έτος 2019, εκ των
οποίων 235,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε δραστηριότητες ασφάλισης Ζημιών και 8,2 εκατ. ευρώ
δραστηριότητες ασφάλισης Ζωής. Με τα 235,8
εκατ. ευρώ η Ergo καταλαμβάνει την πρώτη θέση
στην παραγωγή γενικών ασφαλίσεων μεταξύ
όλων των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών και
είναι αυτό μια πολύ καλή προίκα για τη νέα διοίκηση. Το αποτέλεσμα μετά από φόρους της εταιρείας για τη χρήση 2020 διαμορφώθηκε σε κέρδη
25,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 0,8 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, με την κυριότερη
επίδραση να προέρχεται από τη βελτίωση της τεχνικής κερδοφορίας και του επενδυτικού αποτελέσματος.

ΑΓΕΤ Ηρακλής: Πρωτοβουλία
ανθρωπιάς
Μια πρωτοβουλία για την ανακούφιση οικογένειας της Μαγνησίας ανακοίνωσε η ΑΓΕΤ Ηρακλής, η
τσιμεντοβιομηχανία που δραστηριοποιείται και στον
Βόλο, αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα του μόλις 2,5
ετών παιδιού που έμεινε χωρίς μητέρα από το διπλό
φονικό της Μακρινίτσας. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, αναλαμβάνει να βοηθήσει με κάθε τρόπο τούς
παππούδες που αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά
προβλήματα και απηύθυναν εκκλήσεις για βοήθεια
στην κοινωνία και τους φορείς του Βόλου. Συγκεκριμένα, η ΑΓΕΤ θα καταβάλει άμεσα στην οικογένεια
χρηματικό ποσό 10.000 ευρώ για την οικονομική
στήριξή της, ενώ μέσω της «υιοθεσίας» του παιδιού
θα δίνει κάθε μήνα χρηματικό ποσό 500 ευρώ για τις
ανάγκες του, μέχρι να ενηλικιωθεί.
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Παυλίδης Μάρμαρα
Τζίρος άνω των 100 εκατ.
ευρώ το 2020
Παραδόσεις για λογαριασμό
της Amazon αναλαμβάνουν τα ΕΛ.ΤΑ.

Τ

ο 2020, αν και είναι συνυφασμένο με τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βίωσε όλη η ανθρωπότητα,
με τις επιπτώσεις του Covid-19 να επηρεάζουν την
παγκόσμια οικονομία μέχρι και σήμερα, για την Παυλίδης Μάρμαρα Γρανίτες αποτέλεσε ιδιαίτερα σημαντική
και δημιουργική χρονιά, καθώς, πέρα από το γεγονός ότι
έκλεισε 40 συναπτά έτη επιτυχημένης παρουσίας στον
κλάδο των φυσικών πετρωμάτων, συγκαταλέγεται στις
κορυφαίες εταιρείες-leader του μαρμάρου σε όλον τον
κόσμο, ενώ δεν είχε απόκλιση από τον στρατηγικό σχεδιασμό της. Για το 2020 ο Κύκλος Εργασιών του ομίλου
ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA θα κυμανθεί σε πάνω από 50 εκατ. ευρώ - αποτελέσματα ιδιαίτερα
ικανοποιητικά, βάσει των δεδομένων συγκυριών.

Φθηνότερες και ταχύτερες υπηρεσίες ενεργοποιεί η συμφωνία του αμερικανικού κολοσσού Amazon με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Η
υπογραφή της σχετικής συμφωνίας έγινε πρόσφατα, ανοίγοντας τον δρόμο: για ταχύτερες
παραδόσεις παραγγελιών από την Amazon,
παρακολούθηση της πορείας της παραγγελίας
μέχρι την πόρτα του πελάτη και χαμηλότερο
κόστος. Πρόκειται για μια συμφωνία στο πλαίσιο των συνεργασιών της Amazon σε εθνικό
επίπεδο που αφορούν στο «τελευταίο μίλι»,
δηλαδή στην παράδοση των εμπορευμάτων
στον τελικό προορισμό. Η επιλογή των ΕΛ.ΤΑ.
έγινε ύστερα από διαδικασία προσφορών. Αν
και δεν είναι αποκλειστική, αφορά στο σύνολο
της χώρας, καθώς θα αξιοποιηθεί το εκτεταμένο δίκτυο των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε
όλη την Επικράτεια.

Η Mytilineos Α.Ε. έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas,
Citigroup και HSBC -ως γενικούς συντονιστές και συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών- να διοργανώσουν για λογαριασμό της μια σειρά από εξ αποστάσεως
συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους
σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες θα ξεκινήσουν τη 19η Απριλίου 2021. Υπό την επιφύλαξη των
συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής
αξίας 500 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 5,5 έτη.

Η Wolt καλωσορίζει τα καταστήματα Μουστάκας
στη δημοφιλή εφαρμογή της, με πάνω από 500 κωδικούς προϊόντων. Μαμάδες, μπαμπάδες, θείοι,
θείες, νονοί και νονές δεν έχουν λόγο, πλέον, να αγχώνονται για τα πασχαλινά δώρα. Μέσα από την
εφαρμογή της Wolt μπορούν να επιλέξουν από μία
μεγάλη ποικιλία προϊόντων, τα οποία οι συνεργαζόμενοι διανομείς παραδίδουν στην πόρτα τους σε περίπου 30 λεπτά,από Δευτέρα έως Σάββατο, 09.00 με
20.00, και πάντα με ασφάλεια. Η υπηρεσία αρχικά
είναι διαθέσιμη στην Αθήνα από τα καταστήματα
Μουστάκας σε Κάτω Κηφισιά, Περιστέρι, Μοναστηράκι, Αιγάλεω, Πειραιά, Μελίσσια, ΟΑΚΑ - Μαρούσι
και Ελληνικό.

Νέο κατάστημα «Βιολογικό Χωριό»
στο Παλαιό Φάληρο

Πράσινη ενέργεια από τη ΔΕΗ
για την Παγκόσμια Ημέρα της Γης
Πράσινο ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
από τη Mytilineos

Στη Wolt τα καταστήματα Μουστάκας

Τη συμμετοχή της ΔΕΗ στην Παγκόσμια Ημέρα
της Γης 2021, με μια πρωτοφανή, όπως αναφέρει,
πρωτοβουλία για τα ελληνικά δεδομένα ανακοίνωσε η επιχείρηση. Συγκεκριμένα, στις 22 Απριλίου η ΔΕΗ θα ηλεκτροδοτήσει 4.500.000 νοικοκυριά για 24 ώρες με ενέργεια αποκλειστικά από
ανανεώσιμες πηγές, με τη δωρεάν διάθεση της
υπηρεσίας GreenPass. Μέσω της υπηρεσίας
GreenPass, η ΔΕΗ εξασφαλίζει ότι η ποσότητα
ενέργειας που καταναλώνεται έχει παραχθεί από
Ανανεώσιμες Πηγές. Μπορεί να προστεθεί σε
οποιοδήποτε προϊόν ρεύματος και κοστίζει 0,8
ευρώ τον μήνα.

Το «Βιολογικό Χωριό», η μεγαλύτερη αλυσίδα
λιανικής βιολογικών τροφίμων στην Ελλάδα, παραμένει πιστό στο αναπτυξιακό του πλάνο, εγκαινιάζοντας πρόσφατα το νέο κατάστημα στο Παλαιό
Φάληρο, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων και των
πελατών της. Το νέο κατάστημα αποτελεί το 17ο
του «Βιολογικού Χωριού», ενώ αναπτύσσεται σε
έναν υπερσύγχρονο χώρο πώλησης 180 τ.μ., με
μοναδική διαρρύθμιση, διαθέτοντας στο εσωτερικό του και μπαρ που θα λειτουργήσει όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Επιπλέον, με στόχο την
αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας των πελάτων του, το νέο κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες άνω των 25 ευρώ με home
delivery, ενώ για την καλύτερη online εξυπηρέτηση η εταιρεία διαθέτει πλατφόρμα e-shop στην
ιστοσελίδα www.biologikoxorio.gr.

Lavazza στην αλυσίδα
λιανικής Μασούτης
Η Lavazza, η ιταλική εταιρεία καφέ, ανακοινώνει
τη συνεργασία της με την κορυφαία ελληνική αλυσίδα λιανικής πώλησης Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., με
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Από τον Απρίλιο, όλοι οι λάτρεις του καφέ θα είναι στην ευχάριστη θέση να
ανακαλύψουν, σε όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης Μασούτης, τη γεύση του καφέ Lavazza και να
φέρουν την κορυφαία ιταλική γεύση απευθείας στο
σπίτι τους.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Ευρω-βόμβα» απειλεί
το παγκόσμιο ποδόσφαιρο
ιδρυτική διακήρυξη δημιουργίας κλειστής λίγκας με την επωνυμία «European
Super League» είναι γεγονός και… ανατινάζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο! Το
«σχίσμα» είναι πλέον αναπόφευκτο, το χρήμα… αήττητο και τίποτα πια δεν θα θυμίζει το παρελθόν. Το δε
Champions League της UEFA χάνει την αίγλη του.
Μίλαν, Γιουβέντους και Ίντερ από την Ιταλία, Ρεάλ
Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα από
την Ισπανία και Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Τσέλσι, Λίβερπουλ και Άρσεναλ
από την Αγγλία (ίσως Μπάγερν και Ντόρτμουντ από τη
Γερμανία και Πόρτο από την Πορτογαλία), με την υποστήριξη της τράπεζας JP Morgan, που θα χρηματοδοτήσει το νέο πρότζεκτ με 4 δισ. ευρώ, εγκαταλείπουν την UEFA και στήνουν δική τους διοργάνωση,
που αναμένεται να επιφέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις
τόσο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις. Η UEFA καλεί τις ομοσπονδίες να

Η

αποβάλουν άμεσα τις ομάδες από τα εθνικά πρωταθλήματα, ενώ απαγορεύει τη συμμετοχή τους στους
ημιτελικούς του Champions και Europa League.
Ανάχωμα στα σχέδια των πλουσίων για να μαζέψουν
όλο το χρήμα από το ποδόσφαιρο ήταν στην αρχή οι
Γερμανοί και οι Γάλλοι, αλλά δημοσίευμα της «Daily
Mail» αναφέρει ότι η Μπάγερν και η Ντόρτμουντ θα
προσχωρήσουν.
Η ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης έγινε μόλις λίγες ώρες προτού η UEFA ανακοινώσει το νέο
format του Champions League, όπου και πάλι, υποκύπτοντας στις πιέσεις των «μεγάλων», θα τους έδινε περισσότερο χρήμα. Αυτοί, ωστόσο, τα θέλουν όλα
- αυτή είναι η διαφορά. Και όπως ήταν αναμενόμενο,
ξεσηκώθηκαν εναντίον τους οι «τιφοζερίες» στην
Ιταλία, τα fan clubs στην Αγγλία, ενώ σχεδόν σύσσωμος ο ευρωπαϊκός Τύπος τούς καταδικάζει, καθώς
τους χαρακτηρίζει «άπληστους». «Θα είναι καταστροφή για την Premier League», δήλωσε σχετικά ο

Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. «Μπράβο
στις γαλλικές ομάδες για τη στάση τους», ήταν τα λόγια του Εμανουέλ Μακρόν. Ωστόσο, δημοσίευμα της
ισπανικής «El Mundo» αναφέρει ότι η Παρί Σεν Ζερμέν θα συνταχθεί με τους «μεγάλους».
Η UEFA, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι θα αποβάλλονται
άμεσα από τα πρωταθλήματα των χωρών τους και οι
ποδοσφαιριστές τους δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές ομάδες! Τέλος το Μουντιάλ, τέλος
τα Copa America, Copa Africa κ.λπ. Έρχεται και το
Euro 2020 το προσεχές καλοκαίρι. Ο δε άτυπος πρόεδρος της European Super League, πρόεδρος της
Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεζ, δήλωσε ότι θα
προσφύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια αν η UEFA
κάνει πράξη τις απειλές της. Και ότι τα παιχνίδια θα
αρχίσουν τον προσεχή Αύγουστο. Σήμερα θα συνεδριάσουν οι λίγκες και οι συνομοσπονδίες υπό την
αιγίδα της UEFA και αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις.
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«Πρίγκιπας» του Μονακό ο Τσιτσιπάς

Ο

Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο5 στην παγκόσμια
κατάταξη) είναι ο νέος… πρίγκιπας του Μόντε Κάρλο, κέρδισε 2-0 σετ (6-3, 6-3) τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ
(Νο8) έπειτα από μία ώρα και 11 λεπτά και κατέκτησε το πρώτο Μaster στην καριέρα του. Στο κρατίδιο
αυτό ο Στέφανος έζησε αρκετά χρόνια. Η νίκη του
Έλληνα τενίστα παίρνει μεγαλύτερη αξία, καθότι ο
Ρούμπλεφ ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και στον
προημιτελικό γύρο είχε αφήσει έξω τον «θρύλο»
Ράφα Ναδάλ! Ο Τσιτσιπάς, ωστόσο, ήταν αποφασισμένος να νικήσει στο χωμάτινο τερέν κόντρα σε
έναν αντίπαλο με τον οποίο ήταν ισόπαλος στις μέχρι τώρα αναμετρήσεις τους (4-4). Με τη νίκη του
αυτή ο Στέφανος πρόσθεσε 251.085 ευρώ στον λογαριασμό του. Στην καριέρα του μέχρι τώρα -είναι μόλις 22 ετών- έχει βγάλει με τη ρακέτα του περισσότερα από 10
εκατ. ευρώ. Επόμενος σταθμός του είναι η Βαρκελώνη, ενώ ακολουθούν οι Μαδρίτη (2/5), Ρώμη (9/5) και φυσικά το
Roland Garros (30/5).

Απολύθηκε
ο Μουρίνιο
λόγω European
Super League!

SPORTS
Ο Βενγκέρ το είχε
πει το 2009!
Ο θρυλικός προπονητής της Άρσεναλ Αρσέν
Βενγκέρ, ο οποίος σταμάτησε να προπονεί τα τελευταία πέντε χρόνια, είχε δηλώσει το 2009 ότι
«σε δέκα χρόνια θα δημιουργηθεί ένα κλειστό
κλαμπ των μεγάλων ομάδων για να μαζέψουν όλα
τα χρήματα του ποδοσφαίρου, αδιαφορώντας για
τις μικρές ομάδες». Ο Βενγκέρ είναι αυτός που,
εκτός από προπονητής, ήταν και μάνατζερ στην
Άρσεναλ - έπαιρνε φτηνούς παίκτες και τους μεταμόρφωνε σε παικταράδες.

Ο Μέσι σπάει τα ρεκόρ

Η Μπαρτσελόνα νίκησε 4-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας και κατέκτησε το τρόπαιο. Δύο γκολ πέτυχε ο Αργεντινός
σούπερ σταρ, ο οποίος έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ.
Έγινε ο πρώτος στην ιστορία που πέτυχε εννέα
γκολ σε δέκα τελικούς!

Ο ΠΑΟΚ έφτασε
τις 1.000 νίκες

Βόμβα μεγατόνων στην Τότεναμ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ομάδας ότι θα συμμετέχει στο European Super League. Η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να απομακρύνει από την τεχνική ηγεσία τον Ζοσέ Μουρίνιο. Η απόφαση ταράζει τα νερά της ομάδας λίγες μέρες πριν από τον τελικό του Λιγκ Καπ με τη
Μάντσεστερ Σίτι την προσεχή Κυριακή. Αντικαταστάτης του αναλαμβάνει προσωρινά ο Ράιαν Μέισον,
ενώ φαβορί για να πάρει τη θέση του είναι ο Μαουρίτσιο Σάρι.

Φεύγει και ο αριστερός Κλοπ;
Μετά την ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης του
European Super League και την παράλληλη απόσχιση από τους κόλπους της UEFA, στη Λίβερπουλ απέκτησαν έναν ακόμα πονοκέφαλο, εκτός από την άμεση αποπομπή από την Πρέμιερ Λιγκ. Ο Γερμανός προπονητής της Γιούργκεν Κλοπ μπορεί να την εγκαταλείψει αμέσως γιατί είναι… αριστερός. Και είχε δηλώσει στο πρόσφατο παρελθόν ότι αντιτίθεται στη
νέα διοργάνωση.

Ο ΠΑΟΚ με δύο γκολ του Σέρβου επιθετικού Αντρίγια Ζίβκοβιτς νίκησε εύκολα 2-0 τον Ολυμπιακό στην Τούμπα στην 4η αγωνιστική των πλέι
οφ και έφτασε τις 1.000 νίκες στο -αδιάλειπτης
παρουσίας του- 62 ετών πρωτάθλημα της εθνικής κατηγορίας. Ο «δικέφαλος του Βορρά»
έχει ακόμα σημειώσει 519 ισοπαλίες και 510 ήττες σε 2.026 παιχνίδια.

Ξαφνικά, τέλος
ο Λόπεζ
από τον Βόλο

Απολύθηκε από τον Βόλο ο Ισπανός προπονητής Άνχελ Λόπεζ. Συναντήθηκε με τον
δήμαρχο της πόλης Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος
του διεμήνυσε ότι η ομάδα χρειάζεται άλλου τύπου προπονητή! Ο Βόλος έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο τη σεζόν που διανύουμε, είναι πρώτος
στη βαθμολογία των πλέι άουτ της Super
League και η απομάκρυνσή του δημιουργεί
ερωτήματα.

«Έφυγε»
ο στιχουργός
των επιτυχιών
Σπύρος Γιατράς
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Ξέσπασε πόλεμος
για τον... θησαυρό
του Κώστα Βουτσά

Ψ

υχρός πόλεμος για την κληρονομιά των 70
πανάκριβων έργων Τέχνης του Κώστα
Βουτσά ξέσπασε ανάμεσα στην πρωτότοκη κόρη του Σάντρα Βουτσά και τη Θεανώ
Παπασπύρου, τη δεύτερη σύζυγό του. Δεκατέσσερις
μήνες μετά τον θάνατο του κωμικού πρωταγωνιστή, η
Σάντρα Βουτσά κατήγγειλε δημοσίως ότι η τεράστια
συλλογή του μπαμπά της, που προοριζόταν (μετά τον
θάνατό του) για εκείνη και τις δύο ετεροθαλείς αδελφές της, βρίσκεται στην κατοχή της πρώην συζύγου
του, η οποία και αρνείται να την παραδώσει. «Ο πατέρας
μου αγαπούσε την Τέχνη και ήταν γνωστός συλλέκτης.
Αγόρασε τα έργα με τα δικά του λεφτά και τον δικό του
κόπο για τα τρία του κορίτσια, γιατί τότε δεν υπήρχε ο
Φοίβος. Θεωρώ αδιανόητο, από τη στιγμή που την εμπιστεύτηκε να τα φυλάξει και να τα μοιράσει στα κορίτσια του, που κάποιος δεν σέβεται την επιθυμία του ανθρώπου που αγαπούσε πολύ. Αγαπώ τις αδελφές μου
(σ.σ.: Νικολέτα και Θεοδώρα) και δεν θέλω να τις φέρω
σε δύσκολη θέση», ανέφερε σε συνέντευξή της.
Οι αποκαλυπτικές δηλώσεις της γνωστής PR manager προκάλεσαν κόλαση ανάμεσα στις δύο οικογένειες, οι οποίες δεν έμειναν με τα χέρια σταυρωμένα. «Η Σάντρα Βουτσά έχει αποποιηθεί την περιουσία του πατέρα της. Μέχρι και την τελευταία στιγμή εγώ ήμουν δίπλα στον Κώστα Βουτσά ως πρώην
σύζυγός του και μητέρα των παιδιών του και είχαμε
μια πάρα πολύ καλή σχέση. Ήμασταν αγαπημένοι»,
ήταν η απάντηση της Θεανώς Παπασπύρου, με τη
Σάντρα Βουτσά να απειλεί ότι θα κινηθεί νομικά.
Στον χορό της αντιπαράθεσης μπήκε την Κυριακή
και η γνωστή ηθοποιός Θεοδώρα Βουτσά, η οποία

πήρε δημόσια θέση, όχι υπέρ της ετεροθαλούς
αδελφής της, αλλά υπέρ της μητέρας της Θεανώς
Παπασπύρου, ρίχνοντας και άλλο λάδι στη φωτιά της
αντιπαράθεσης. «Δεν πρέπει να σπιλωθεί η μνήμη
του Κώστα Βουτσά με ψεύδη, εμμονές και επιθέσεις
προσωπικού τύπου, που στόχο έχουν προσωπικό
όφελος», έγραψε με νόημα στο Instagram. «Επειδή
πολλά λέγονται που τραβάνε την προσοχή σε ψεύδη
και καταστάσεις πάρα πολύ μακριά από τον χαρακτήρα και ήθος του πατέρα μου, ας μιλήσουμε για το
πώς θα συνεχίσουμε το έργο του. Όταν έφυγε ο
μπαμπάς, το κενό ήταν -και παραμένει- μεγάλο»,
υπογράμμισε, αποκαλύπτοντας ότι δημιούργησε μια
ΑΜΚΕ με σκοπό να συνεχίσει το έργο του. Μέλος
της, όπως ανέφερε, είναι η μητέρα της, την οποία
παρουσίασε ως Θεανώ Βουτσά και όχι Παπασπύρου.

Την τελευταία του πνοή άφησε χθες
σε ηλικία 77 ετών ο σπουδαίος στιχουργός Σπύρος Γιατράς. Ο εκλιπών ήταν ο στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών του Στράτου Διονυσίου, του Τόλη Βοσκόπουλου, του
Γιάννη Πάριου, του Θέμη Αδαμαντίδη, του Σταμάτη Γονίδη, της Πίτσας
Παπαδοπούλου, του Δημήτρη Κοντολάζου, του Αντύπα, του Βασίλη
Καρρά, του Νότη Σφακιανάκη, της
Πάολας, του Κωνσταντίνου Αργυρού, του Νίκου Οικονομόπουλου
και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Ο
σημαντικός καλλιτέχνης νοσηλευόταν τις τελευταίες 35 μέρες
αρχικά στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
Ο Σπύρος Γιατράς νοσηλεύτηκε για
μια επέμβαση ρουτίνας, αλλά δυστυχώς έπειτα από κάποιες επιπλοκές δεν τα κατάφερε. Στο πλευρό
του σε όλο το διάστημα της νοσηλείας του ήταν η αγαπημένη του σύζυγος Μάχη. Την είδηση του θανάτου
έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο
Facebook ο Ηλίας Φιλίππου. Ο Σπύρος Γιατράς μεγάλωσε φτωχός ανάμεσα σε πλουσίους. Η οικογένειά
του μετανάστευσε για πολλά χρόνια
στη Νότια Αφρική. Όταν επέστρεψε
στην Ελλάδα σε ηλικία 27 ετών, ήταν
πια διπλωματούχος οπτικός, επάγγελμα που εξάσκησε με ιδιαίτερη
αγάπη και ζήλο χωρίς διακοπή, θέλοντας να είναι κοντά στον κόσμο.
« Ήμουν ένα άτακτο παιδί, ήμουν
πάρα πολύ καλός μαθητής, αντιδραστικός και επειδή η επανάσταση
των όπλων είναι δεύτερη -πρώτη είναι η επανάσταση της σκέψηςήμουν επαναστάτης», είχε πει ο
ίδιος για την παιδική του ηλικία.
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Φταίει ο έρωτας…

Στην μπανιέρα μόνο με τα εσώρουχα
Γονάτισε το Instagram με τη νέα σέξι φωτογραφία που ανήρτησε
στα προσωπικά της social media η Μάγκυ Χαραλαμπίδου. Η καυτή
ραδιοφωνική παραγωγός έλιωσε από τις υψηλές ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και πόζαρε στην μπανιέρα μόνο με τα εσώρουχά της,
προκαλώντας απανωτά εγκεφαλικά στους άντρες followers της.
«Ready for summer! Προσέξατε κι εσείς την αύξηση της θερμοκρασίας αυτές τις μέρες;», αναρωτήθηκε με νάζι η dj!

Συγχαρητήρια από τον… 007

Ο μοναχογιός της Ελένης Μενεγάκη είναι ερωτευμένος. Η
στενή παρέα του 18χρονου
Άγγελου Λάτσιου με την εντυπωσιακή 17χρονη κόρη της
Δωροθέας Μερκούρη Γαία
εξελίχθηκε σε ένα νεανικό
ερωτικό ειδύλλιο, το πρώτο
και για τους δύο. Ο πρωτότοκος γιος της γνωστής παρουσιάστριας από τον γάμο της με
τον Γιάννη Λάτσιο είναι τόσο
full in love που δεν χορταίνει
να φωτογραφίζεται με την
καλή του!
Ο διάσημος Χολιγουντιανός σταρ Πιρς Μπρόσναν υποκλίθηκε στο ταλέντο του Πάνου Μουζουράκη στην ταινία «Mama mia», με τον τραγουδοποιό να αποκαλύπτει το παρασκήνιο της
συνάντησής τους. «Βλέπω στο γύρισμα τον
Πιρς Μπρόσναν, με κοιτάει, με προσπερνάει
και μετά γυρίζει πίσω και μου λέει: “Είδα την
οντισιόν σου, ήσουν εξαιρετικός, σε ευχαριστούμε που θα είσαι σε αυτή την ταινία, συγχαρητήρια”. Εγώ, βέβαια, “έκανα τσισάκια” από τη
χαρά μου», αποκάλυψε ο ηθοποιός σε συνέντευξή του.

Τ

ην πολυαγαπημένη της γιαγιά που έχει φύγει από τη ζωή τιμά η Μαρία Κορινθίου σε κάθε της επαγγελματικό βήμα,
σκέψη και ανάμνηση. Η πρωταγωνίστρια δημοσίευσε μια
φωτογραφία της από την εξοχή και η εικόνα ξύπνησε τρυφερές
μνήμες από τα παιδικά της χρόνια. «Να αυτή η φωτογραφία μού ξυπνάει μνήμες, νοσταλγικές, παιδικές, με τη γιαγιά μου να λέει την
κλασική φράση: “Πάμε για χόρτα;” και να τρελαίνομαι, να τρέχω στα
χωράφια μαζί της με ένα μικρό μαχαιράκι και να ρωτάω συνέχεια:
“Γιαγιά, αυτό κάνει; Είναι καλό;”», εξομολογήθηκε η ηθοποιός. «Και
μετά να επιστρέφουμε με σακούλες χόρτα και να μου βράζει αυτό
τον φανταστικό ζωμό από χόρτα, βάζοντας και λίγο λεμονάκι και
ένα τσικ αλατάκι. Αχ, γιαγιά μου. Ετοιμάζω κάτι, κάτι για εσένα, κάτι
δικό σου, κάτι δικό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά για το βιβλίο που
θα εκδώσει.

GOSSIP

Έγκυος και πολυάσχολη

Αναπάντεχη απώλεια…

«Μεταξύ μας, νιώθω ήδη ότι θα σκάσω»,
έγραψε χαριτολογώντας στο Διαδίκτυο η
εγκυμονούσα Νάντια Μπουλέ, η οποία
διανύει τον έκτο μήνα. Η ηθοποιός συνεχίζει κανονικά τα γυρίσματα στη σειρά
«Αγγελική», με τους σεναριογράφους να
προσαρμόζουν τον ρόλο της με την τωρινή
«ενδιαφέρουσα» κατάστασή της προκειμένου να παραμείνει στο καστ, πρωταγωνιστώντας στις εξελίξεις του καθημερινού σίριαλ που προβάλλεται στον Alpha.

Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος από
την αυτοκτονία της σκηνογράφου Έλλης Παπαγεωργακοπούλου σε ηλικία 55 ετών. Πρωταγωνιστές και σκηνοθέτες αποχαιρέτησαν δημοσίως
τη βραβευμένη ενδυματολόγο, μεταξύ των οποίων και η Ελισάβετ Μουτάφη. «Σπουδαία καλλιτέχνις, σπουδαίος άνθρωπος, πώς μας την έκανες έτσι, ρε Έλλη;», έγραψε στο Διαδίκτυο συγκινημένη. Η συνεργάτιδα του Γιώργου Λάνθιμου
και δημιουργός των κοστουμιών της Τελετής
Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας
έδωσε τέλος στη ζωή της την Κυριακή, πέφτοντας από την ταράτσα του σπιτιού της.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

«Να προσέχουν οι νέοι,
ξεκληρίζονται οικογένειες»!

Ο

γνωστός χορογράφος και
ηθοποιός Κωνσταντίνος
Μενούνος είναι ένας νέος
άνθρωπος, δραστήριος,
που δούλευε σε όλη τη διάρκεια της
πανδημίας. Παρουσίαζε μαθήματα
Χορού μέσα από τηλεοπτικά κανάλια,
για να δίνει χαρά σε όσους δεν μπορούσαν να γυμνασθούν ή να βγουν
έξω λόγω κορονοϊού. Κι όμως, έμελλε να κολλήσει και ο ίδιος, από τη μαμά του, η οποία νοσηλεύτηκε στο
«Αττικό». Η ιστορία του αποδεικνύει
περίτρανα πως ο ιός αυτός δεν κάνει
διακρίσεις, ενώ η μετάδοση αυτήν
την περίοδο είναι κυρίως ενδοοικογενειακή.
Του μιλήσαμε μέσα από το Τζάνειο
Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, και
η ανησυχία ήταν έκδηλη στη φωνή
του. «Μου χορηγούν ενδοφλέβια αντιβίωση, αντιπηκτική αγωγή, οξυγόνο και φάρμακα για το στομάχι μου,
που είναι ταλαιπωρημένο. Για 12 μέρες πονούσα στο στομάχι και είχα
ασταμάτητα πυρετό από 37,8 έως
38,2, μέχρι που κάλεσα το ασθενοφόρο. Η μητέρα μου παίρνει τώρα
εξιτήριο για να στηρίξει την 103 ετών
γιαγιά μου, η οποία είναι μόνη στο

σπίτι. Η μητέρα μου, όταν κόλλησε
κορονοϊό, είχε αρχικά μόνο κομμάρες και κόπωση για τέσσερις μέρες.
Όμως, μετά την 4η μέρα παρουσίασε
μεγάλη επιδείνωση. Δεν είχε σωστό
οξυγόνο, έφτασε στο 82, και άρχισε
να μην καταλαβαίνει. Έχανε τις αισθήσεις της. Δεν καταλάβαινε τι της
έλεγα. Νόμιζα ότι δεν με άκουγε. Ο
μπαμπάς μου νοσηλεύεται κι αυτός
με Covid-19 στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Πάσχει από ΧΑΠ, έχει κι ένα
πρόβλημα στο συκώτι και η κατάσταση είναι δύσκολη», μας λέει.
Τον ρωτήσαμε πώς κόλλησε η μη-

τέρα του και αν έπαιρναν μέτρα προστασίας. Ο Κωνσταντίνος Μενούνος
μάς εξηγεί τι πιστεύει ότι έφταιξε για
τη διασπορά του ιού στο σπίτι: «Η μαμά φορούσε μάσκα και πήγαινε ως
νοικοκυρά μόνο για ψώνια. Δυστυχώς, όμως, έβαζε συνέχεια τα χέρια
της στο στόμα και στο πρόσωπο. Και
της έλεγα: “Μαμά, μη βάζεις άλλο τα
χέρια στο στόμα σου”. Εγώ κόλλησα
σίγουρα από εκείνη, γιατί πρόσεχα
πάρα πολύ εκτός σπιτιού και στα κανάλια όπου δούλευα έκανα συνέχεια
τεστ. Το εντυπωσιακό σε μένα είναι
ότι έκανα τέσσερα τεστ, δύο από το

«Δεν είναι μια απλή γρίπη»
Τον ρωτάμε τι θα μπορούσε να πει στους νέους που δεν πιστεύουν στον ιό: «Σας μιλάω με όλη μου την ειλικρίνεια. Να μην
πηγαίνουν πουθενά. Να προσέχουν. Να μην ακούνε τι λένε οι
γύρω. Δεν είναι μια απλή γρίπη. Μπορεί να νοσήσεις και χωρίς
να έχεις υποκείμενα νοσήματα. Είναι ένας ιός που ξεκληρίζει
οικογένειες! Είσαι μόνος σε ένα δωμάτιο, τα τηλέφωνα χτυπάνε, αλλά κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Πιο πολύ κουράζεσαι να μιλάς λόγω της έλλειψης οξυγόνου, παρά ανακουφίζεσαι
που ακούς φίλους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν. Προσέχετε
τους εαυτούς σας!».

φαρμακείο και δύο rapid και μόνο το
τελευταίο, το δεύτερο rapid, βγήκε
θετικό. Τώρα μου έκαναν και μοριακό PCR, για να επιβεβαιωθεί η θετικότητά μου».
Τώρα που βρίσκεται στο νοσοκομείο σκέφτεται τη γιαγιά του που είναι μόνη στο σπίτι και χρειάζεται
φροντίδα. Η μητέρα του πήρε εξιτήριο από το Αττικό και μέσα στην ήδη
επιβαρυμένη κατάστασή της θα πρέπει να φροντίσει και τη μεγάλη σε
ηλικία γιαγιά. Ο ίδιος ανησυχεί για
την υγεία του αλλά και για τον πατέρα
του που νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο αλλά σε άλλους θαλάμους.

Ο ηθοποιός και χορογράφος
Κωνσταντίνος Μενούνος
προχωράει σε μια κατάθεση
ψυχής για όσα έχει ζήσει
τις τελευταίες ημέρες,
χτυπημένος
από τον κορονοϊό
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ΩΔΙΑ

Γράφει

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

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

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Προσέξτε τις δημόσιες σχέσεις
σας και τη συμπεριφορά σας
στο περιβάλλον. Κάποιες παλιές υποθέσεις ή μπλεξίματα
ίσως σας προβληματίσουν εκ
νέου. Καλά μπορούν να πάνε τα
οικονομικά σας, παρότι έχετε
αρκετά έξοδα.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Μην έρθετε σε σύγκρουση με ανωτέρους σας και μην γκρεμίσετε ό,τι
έχετε χτίσει όσον αφορά στην καριέρα και το κοινωνικό σας στάτους, μόνο και μόνο για λόγους…
πρεστίζ ή περηφάνιας.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Κάποιοι σας προκαλούν νεύρα και
θέλετε να αποδράσετε από μια κατάσταση ή να απομονωθείτε. Άλλες φορές πάλι θα θέλετε να χτυπήσετε το χέρι σας στο τραπέζι και
να επιβληθείτε. Μην κάνετε τίποτα
από τα δύο. Υπομονή και ψυχραιμία!

Θωθ (1-19 Απριλίου,
8-17 Νοεμβρίου)

Χαρακτηριστικά: Στοργικός, ενεργητικός,
γενναίος. Τυχερά χρώματα: Ροζ για άνδρες,
λευκό για γυναίκες. Σχετικό ζώδιο: Παρθένος.
Συμβατότητα: Μπαστέτ και Ίσις.
Ο Θεός Θωθ δίδαξε στους ανθρώπους την ομιλία, τη γραφή και τα μαθηματικά και έγινε ο προστάτης των επιστημόνων, των φιλοσόφων, των
γεωπόνων, των γραφέων και
των λογιστών. Όταν έκανε
ακριβείς υπολογισμούς, για
παράδειγμα, αστρολογικούς, οι
ιερείς και οι μάγοι ζητούσαν τη
βοήθειά του. Διαθέτοντας βαθιά σοφία, ήταν σύμβουλος του
Όσιρι και μέντορας του Ώρου.
Χαρακτήρας: Τα παιδιά του
Θωθ έχουν την τάση να υπολογίζουν, είναι πάντα λογικά, προσεκτικά στις λεπτομέρειες και
ακριβή. Μπορείς να βασιστείς
πάνω τους, καθώς κρατούν τον
λόγο τους και είναι πολύ υπεύθυνοι. Έχουν δυνατή μνήμη
και, χρησιμοποιώντας την, εξε-

τάζουν τη ζωή τους και αναπτύσσουν τις δικές
τους επιτυχημένες στρατηγικές και αρχές. Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι εύκολη η ύπνωση και
η μαντεία, ειδικά εάν τα μάτια τους έχουν πράσινο ή καφέ χρώμα. Ωστόσο, τα γκρίζα μάτια -αγαπημένα του Θωθ- μπορούν εύκολα να δώσουν
λύσεις. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούν
τη δύναμή τους ασυνείδητα και, ως εκ τούτου,
μπορούν πάντα να πείσουν ένα άτομο. Διακρίνουν, επίσης, εύκολα την αλήθεια από τα ψέματα.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι ταπεινοί,
αλλά γοητευτικοί. Ειλικρινείς και
ικανοί να αντέξουν τα χτυπήματα
της μοίρας, χωρίς να διαμαρτύρονται, με το κεφάλι ψηλά. Αντιμετωπίζουν τα χρήματα με σεβασμό, προσπαθώντας να εξοικονομήσουν ένα συγκεκριμένο ποσό
για μια δύσκολη μέρα ή για να
εξασφαλίσουν άνετα γερατειά.
Στην αγάπη, είναι αφοσιωμένοι
και ανιδιοτελείς και προσπαθούν
να προσφέρουν το καλύτερο
στον/στη σύντροφό τους. Μπορεί
να είναι κάπως απόμακροι, αλλά
είναι δοτικοί και γενναιόδωροι.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(23/9-23/10)
Είστε πολύ ερωτικοί, αλλά προσέξτε: Ξεχωρίστε ποιο άτομο
είναι για σας σημαντικό. Μην
καθυστερείτε να πληρώσετε
λογαριασμούς και άλλες υποχρεώσεις, γιατί μπορεί να έχετε
απρόοπτα. Ο Άρης σάς δυναμώνει, σας κάνει αισθησιακούς και
γοητευτικούς.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Καλά πάνε τα εργασιακά σας, αν
και πάντα παραμονεύει ο κίνδυνος
κάποιοι συνεργάτες να μην είναι
έντιμοι απέναντί σας. Ωστόσο, ξέρετε πώς να επιβάλλεστε και λίγοι
τολμούν να σας αμφισβητήσουν.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Ο Άρης βρίσκεται ακόμα απέναντί
σας, οπότε πρέπει και στα αισθηματικά σας και στα οικονομικά σας να
βαδίζετε αργά και πολύ προσεκτικά
και να κατοχυρώνετε τον εαυτό σας
από όλες τις πλευρές.

Καρκίνος

Αιγόκερως

(22/6-22/7)
Μπορεί να υπάρξουν στιγμές που
θα νιώθετε ότι εκνευρίζεστε, αλλά
και σεις και το ταίρι σας θα βάζετε
νερό στο κρασί σας. Έτσι κι αλλιώς, είστε δυνατοί και μπορείτε
να ξεπεράσετε μικροπαρεξηγήσεις.

(22/12-19/1)
Μπορείτε να ξανασκεφτείτε τι έχετε κάνει σωστά και τι λάθος στον
έρωτα, ενώ κάποιοι ίσως ικανοποιήσετε τον εγωισμό σας, βλέποντας να γυρνούν άτομα που σας
είχαν πληγώσει και να σας ζητούν
μια δεύτερη ευκαιρία.

Λέων

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Καλά θα κάνετε να μη στήνετε
τους άλλους στον τοίχο, ιδίως οι
αδέσμευτοι, προσπαθώντας να
τους πείσετε είτε για την αξία σας
είτε για το δίκιο σας. Είστε αρκετά
δυναμικοί και καταφέρνετε να είστε καλά στα εργασιακά σας.

(20/1-18/2)
Μπορείτε να έχετε κέρδη, αλλά
πρέπει να τρέξετε για να μαζέψετε αυτά που σας ανήκουν. Κάποιες καθυστερήσεις σε πληρωμές
και εισπράξεις θα σας εκνευρίσουν μερικές φορές, αλλά τέλος
καλό, όλα καλά.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Εσείς δεν φαίνεται να έχετε οικονομικό πρόβλημα. Κάποιοι μάλιστα
ίσως βγάλετε και πολλά. Εξαιτίας
του Άρη, προσέξετε μικροατυχήματα και ιώσεις. Βέβαια, η υγεία σας
σε γενικές γραμμές είναι καλή.
Αποφύγετε υπερβολές και εκκεντρικότητες.

(19/2-20/3)
Ο Άρης βρίσκεται σε τετράγωνο,
τεντώνοντας λιγάκι παραπάνω…
τις χορδές του νευρικού σας συστήματος. Ωστόσο, θα έχετε πάντα μια λύση της τελευταίας στιγμής, όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Προσέξτε τους εθισμούς
και τις καταχρήσεις.
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Από τον θυμό στην αδιαφορία
Π
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

οιος πατριωτισμός, εκσυγχρονισμός,
φιλελευθερισμός και ό,τι ακόμη θέλετε; Δεν νομίζω ότι υπάρχει έννοια που,
επί των ημερών μας, να λοιδορήθηκε τόσο όσο
η ατομική ευθύνη. Μπορεί τον χορό να έσυρε η
αξιωματική αντιπολίτευση, μια πολιτική δύναμη ικανή να απευθύνεται περισσότερο στην οργή των ανθρώπων παρά στην κρίση τους, αλλά
και οι οπαδοί της θεωρίας πως «η πραγματικότητα ακυρώνει τα μέτρα» δεν πάνε πίσω. Τις τελευταίες ημέρες επανεμφανίσθηκαν, αθωώνοντας αζημίως τους νέους που, δίχως προφυλάξεις, συνωστίζονται στις πλατείες, βέβαιοι
πως οι πύλες των ΜΕΘ δεν τους αφορούν. Δίχως οι μυαλοπώλες του δήθεν μοντέρνου και
προοδευτικού να υποψιάζονται πως γίνονται
κήρυκες της ακραία συντηρητικής αντίληψης
που θέλει τους νέους θύματα. Πολίτες δεύτερης κατηγορίας, με βασικό προσόν το ακαταλόγιστο, οι οποίοι αξίζουν την κατανόηση και τη
συμπάθεια όλων. Αν αυτό δεν είναι το έσχατο
άκρο της χειραγώγησης, τότε ποιο είναι;
«Λαός» και «νεολαία» ήταν ανέκαθεν… οι
ιερές αγελάδες του καθ’ ημάς πολιτικού και
μιντιακού συστήματος. Στην ποδιά τους μπορεί
να σφάζονταν παλικάρια, όποιος, όμως, είχε
μια κουβέντα κριτικής τον έπαιρνε και τον σήκωνε. Συνεπώς, μπορούμε με άνεση σήμερα
να παρακολουθούμε το έξοχο σουρεαλιστικό
σκηνικό. Εκατοντάδες ή χιλιάδες να συρρέουν

στις πλατείες (τις οποίες κάνουν ρημαδιό αλλά,
σιγά, αυτό είναι πρόβλημα του Μπακογιάννη)
πίνοντας, κάνοντας κόντρες με μηχανές και
αυτοκίνητα, ζαλικωμένοι μεγάφωνα, κονσόλες
και ηχεία και από τα μπαλκόνια να τους ρίχνουν
κουβάδες με νερό οι νοικοκύρηδες, μπας σηκωθούν και φύγουν, αφήνοντάς τους να κοιμηθούν! Ποιος Παπαγιαννόπουλος και ποια Βασιλειάδου;
Την ίδια ώρα, η Αστυνομία μένει ακίνητη,
αμίλητη, αγέλαστη, διότι όποιος έχει καεί από
τον χυλό της Νέας Σμύρνης φυσά και το γιαούρτι της πλατείας Αγίου Γεωργίου. Λογικό!
Σου λένε οι άνθρωποι: Κατά την παρέμβαση θα
προκληθούν επεισόδια. Τα επεισόδια θα προκαλέσουν διαδηλώσεις κατά των μέτρων καταστολής. Κατά τις διαδηλώσεις θα προκληθούν
νέα επεισόδια, οπότε άσ’ τους να κόψουν τον
σβέρκο τους. Άλλωστε, μάτια έχουν και βλέπουν. Γιατί, ενώ στις συγκρούσεις σε Γαλλία,

Οι λίγοι εκμεταλλεύονται
την πίεση που οι πολύμηνες
απαγορεύσεις άσκησαν στους
πολλούς. Ωστόσο, η απόσταση
μεταξύ της αδιαφορίας και
του θυμού είναι μεγάλη…

Γερμανία κ.λπ. πρωταγωνίστησαν ακροδεξιοί,
εδώ βλέπουν τον γνωστό συνδυασμό αντιεξουσιαστών και χουλιγκάνων να βάζουν την ουρά
τους.
Ότι οι λίγοι εκμεταλλεύονται την πίεση που
οι πολύμηνες απαγορεύσεις άσκησαν στους
πολλούς δεν χωρά αμφιβολία. Σε κάθε, όμως,
περίπτωση η απόσταση από τον θυμό στην
αδιαφορία είναι μεγάλη. Και δεν μπορεί να έχει
ως άλλοθι ούτε τα τιγκαρισμένα λεωφορεία
ούτε τις γεμάτες τάξεις των σχολείων ούτε την
απουσία μέτρων πριν από τα self-tests στους
χώρους εργασίας. Πρόκειται για τη μία όψη του
νομίσματος. Υπάρχει και η άλλη: Τα παρατεταμένα και αναποτελεσματικά μέτρα, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η οικονομική δυσπραγία και
η ανασφάλεια έδωσαν χώρο σε αντιδράσεις,
ακόμη και όπως αυτές στις πλατείες των πόλεων. Πρόκειται για χώρο που άφησαν ακάλυπτο
σχεδιασμοί και επιχειρήματα δίχως επεξεργασία. Αλληλοαναιρούμενα μέτρα, τηλεοπτική
πολυγλωσσία, πολιτικές συγκρούσεις, προσωπικές στρατηγικές δεν βοήθησαν. Αντιθέτως,
υπονόμευσαν προσπάθειες πειθούς και δημιουργίας αισθήματος εμπιστοσύνης. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι έννοιες όπως αυτή της
ατομικής ευθύνης δεν υπονομεύονται μόνο
από εκείνους που τις αμφισβητούν, αλλά και
από αυτούς που υπέρ το δέον τις χρησιμοποιούν, με αποτέλεσμα να τις φθείρουν.

Το (άλλο) κίνημα της πλατείας και το… μείγμα μέτρων

A

κουγα πάλι τους… γνωστούς ειδικούς και
επιστήμονες, των οποίων η ειδικότητα,
εκτός των άλλων, είναι και άσχετη από τον
κορονοϊό, να ζητούν πάλι σκληρά μέτρα. Να κλειστούμε στα σπίτια μας για να σωθούμε. Από καθέδρας και εξ αποστάσεως δίνουν συμβουλές
και οδηγίε, που ακόμα και σωστές να είναι, πλέον
δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
Λίγη αίσθηση του τι συμβαίνει στην Ελλάδα να
είχαν, δεν θα έβγαιναν να υποστηρίζουν δημοσίως ότι η μόνη λύση είναι να κλειστούμε μέσα.
Αυτή η εύκολη συνταγή ό,τι ήταν να δώσει το
έδωσε. Καλώς ή κακώς, πλέον δεν περνάει. Όχι
μόνο στην ελληνική κοινωνία, αλλά και σε όλη τη
Δύση. Για αυτό μόνο ερωτήματα εγείρουν αυτές
οι εκ του ασφαλούς τοποθετήσεις καθηγητών
από την… Εσπερία.
Όποιος δει τι γίνεται καθημερινά στους δρόμους και στις πλατείες μπορεί να καταλάβει ότι η
μόνη λύση είναι να βρεθεί ένα άλλο μείγμα πολιτικής και μέτρων που θα μπορούν να αποδώσουν.
Να γίνουν αποδεκτά από την κοινωνία ώστε να

εφαρμοστούν. Αυτή είναι η δύσκολη εξίσωση
που καλούνται να λύσουν οι επιστήμονες και κυρίως η Πολιτεία.
Τα άλλα είναι πλέον ρόλοι που ο καθένας επιλέγει να παίξει. Από εκείνον που τον είχαμε
φροντίσει να έχει αστυνομικούς και τζιπ για να μη
μας πάθει τίποτε μέχρι τους διάφορους οι οποίοι
βγαίνουν στα παράθυρα καθημερινά και αξιοποιούν τη δωρεάν προβολή που τους γίνεται, αποκτώντας πελατεία, αναγνωρισιμότητα και καλές
θέσεις. Ο ένας παίζει τον κακό, ο άλλος τον καλό
και στη μέση μια κοινωνία -ζαλισμένη από την

Ο ένας παίζει τον κακό, ο άλλος
τον καλό και στη μέση
μια κοινωνία -ζαλισμένη από
την πληροφόρηση,
την υπερπληροφόρηση και
την παραπληροφόρησηνα μην ακούει πλέον κανέναν

πληροφόρηση, την υπερπληροφόρηση και την
παραπληροφόρηση- να μην ακούει πλέον κανέναν. Αν τώρα αυτά είναι επιστημονικές συμπεριφορές και λογικές, να μου επιτρέψετε να πω
«όχι». Δυστυχώς οι… ειδικοί έπεσαν και οι ίδιοι
στην παγίδα των παραθύρων και από λύση έγιναν
μέρος του προβλήματος - και είναι κρίμα. Όταν
τελειώσει αυτή η περιπέτεια και τα φώτα της δημοσιότητας σβήσουν, θα βγάλουμε ίσως όλοι καλύτερα τα συμπεράσματά μας.
Έως τότε η Πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει τις
ευθύνες της. Εκείνη είναι στο κάτω κάτω της γραφής αυτή που θα απολογηθεί. Η ευκαιρία για συνεννόηση, συναίνεση και σύνθεση απόψεων έχει
πλέον χαθεί. Ακόμα και τα πρακτικά έγιναν πλέον
φέιγ βολάν, εντασσόμενα και αυτά στο παιχνίδι
της μικροπολιτικής από ανεύθυνους και επικίνδυνους ανθρώπους.
Κάθε κίνηση από εδώ και πέρα θα έχει κόστος.
Και αυτό μόνο η κυβέρνηση μπορεί να το αναλάβει. Το μείγμα πρέπει να αλλάξει, καθώς η Πλατεία ήδη το έχει πράξει στο... πεδίο.

Γράφει

o Νίκος
Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

