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Πλέον δεν θα έχουμε... δικαιολογία

Τ

ελικά, ο κύβος ερρίφθη. Μπορεί κι επισήμως
να μην κάνουμε γιορτές στο χωριό, αλλά έχουμε σαφέστατη εικόνα για το τι μας περιμένει
από τη Δευτέρα του Πάσχα. Περάσαμε πλέον από το
Πάσχα στο χωριό σε ένα ασφαλές Πάσχα για ένα
ελεύθερο καλοκαίρι. Δυστυχώς η αντιπολίτευση πάλι
επέλεξε την αντίδραση για την αντίδραση.
Θεωρούμε δεδομένο πως, ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση θα ζητά κάτι άλλο. Στον ΣΥΡΙΖΑ και τις… λοιπές δυνάμεις πιστεύουν ότι έτσι θα
γίνουν ευχάριστοι στους πολίτες. Αντί να τους ζητούν
έστω και τώρα να τηρήσουν τα μέτρα, μπας και σταματήσουμε να μετράμε αδίκως νεκρούς και να αγωνιούμε για τους διασωληνωμένους, κάνουν αντιπολίτευση για όλα.
Είναι κρίμα, γιατί με αυτήν τη λογική δεν μπορούμε

να πάμε πουθενά. Η κυβέρνηση δεν τα έκανε όλα τέλεια, αλλά δεν τα έκανε και όλα χάλια. Όταν το καταλάβουν κάποιοι στην Κουμουνδούρου, ίσως αλλάξουν συμπεριφορά και σοβαρευτούν. Έως τότε το βάρος της ευθύνης πέφτει πάλι σε όλους εμάς. Εμείς
πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να αποκτήσουμε το προβάδισμα στη μάχη με τον ύπουλο δολοφόνο.
Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης έχουν χρονοδιάγραμμα αλλά και μέτρα. Μακάρι να τα τηρήσουμε. Σε
αντίθετη περίπτωση, ο εφιάλτης θα παραμείνει πρωταγωνιστής. Τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Τηρήστε
τα μέτρα, έστω και τώρα. Σταματήστε τα κορονοπάρτι,
σταματήστε τις πονηριές για να την κοπανήσετε από
την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη και να πάτε στα χωριά
σας. Δεν έχουμε το περιθώριο για ένα πισωγύρισμα,
το οποίο θα το πληρώσουμε ακριβά.

Από την αρχή η «Political» είχε επισημάνει ότι η
πανδημία δεν ήταν και δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά συνεννόησης. Ότι ο φονικός ιός δεν χτυπάει μόνο δεξιούς ή μόνο αριστερούς. Δεν μας άκουσαν και έστησαν… δικαστήρια και αντιπαραθέσεις. Η
κυβέρνηση έπρεπε να είναι πιο ανοικτή σε κάποιες
σωστές προτάσεις της αντιπολίτευσης και η αντιπολίτευση, σε ό,τι αφορά την πανδημία, έπρεπε να λειτουργεί ως συμπολίτευση.
Τώρα όλα δείχνουν το τέλος. Τουλάχιστον αυτής
της φάσης. Με αυτόν τον εχθρό δεν μπορείς ποτέ να
είσαι σίγουρος. Ο απολογισμός του καθενός από την
κοινωνία θα γίνει στην ώρα του. Έως τότε ας κάνουμε
υπομονή 20 μέρες. Αξίζει να σώσουμε έστω και μία
ζωή. Νισάφι πια με τις κομματικές σημαίες. Κατεβάστε τες λίγο…
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Ετεροχρονισμένη… Ανάσταση
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Α

νακοινώσεις για τον «οδικό χάρτη» με τα βασικά ορόσημα της
σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα έκανε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τηλεοπτικό του μήνυμα, όπως σας είχε ενημερώσει εγκαίρως η «Political». Στόχος του κ.
Μητσοτάκη, όπως μεταδίδουν στενοί του
συνεργάτες, ήταν αφενός να εξηγήσει επαρκώς γιατί η κυβέρνηση επέλεξε, τελικώς,
ύστερα και από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, να μην επιτρέψει τις
διανομαρχιακές μετακινήσεις εν όψει της
εορτής του Πάσχα και αφετέρου -ως αντίβαρο- να βοηθήσει την ευλόγως κουρασμένη
ελληνική κοινωνία να δει… το φως στην
άκρη του τούνελ της υγειονομικής κρίσης,
που σοβεί για περισσότερο από έναν χρόνο.
Όπως είχαμε επισημάνει από χθες στην
«Political», το άνοιγμα της εστίασης -κατόπιν πλήθος εισηγήσεων που είχε δεχθεί το
Μέγαρο Μαξίμου τις τελευταίες ημέρεςπραγματοποιείται κατά τι νωρίτερα απ’ ό,τι
αρχικώς είχε σχεδιαστεί και εν προκειμένω
αμέσως μετά το Πάσχα, ήτοι τη Δευτέρα του
Πάσχα, στις 3 Μαΐου. Βάσει της δήλωσης του
πρωθυπουργού, επιβεβαιώνεται η επιδίωξη
κυβέρνησης και ειδικών να επαναλειτουργήσουν όλα τα σχολεία από τη Δευτέρα 10
Μαΐου. Κομβική ημερομηνία, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι άλλη από τη 15η Μαΐου, καθώς τότε, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, αναμένονται η επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου αλλά και η άρση του περιορισμού των υπερτοπικών μετακινήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το
άνοιγμα της εστίασης είναι επόμενο να συνοδευθεί και από την παράταση της έναρξης
της απαγόρευσης της νυχτερινής κυκλοφορίας, η οποία πιθανώς να προσδιοριστεί για
τις 11 το βράδυ ή τα μεσάνυχτα.

«Όχι» στην έξοδο
«Έχω πει ότι στόχος μας είναι ένα ασφαλές Πάσχα και ένα ελεύθερο καλοκαίρι.
Όμως, το πρώτο δεν γίνεται να υπονομεύσει
το δεύτερο. Γι’ αυτό και το Πάσχα πρέπει να
μην ταξιδέψουμε. Η Αττική και οι μεγάλες
πόλεις έχουν, ακόμα, πολλούς φορείς του
Covid-19. Η μαζική μετακίνησή τους ενέχει
τον κίνδυνο να διασπείρει τον ιό παντού»,
τόνισε σχετικώς ο κ. Μητσοτάκης, που έκα-

νε λόγο για σταθεροποίηση της πανδημίας
σε υψηλά επίπεδα, για επιτυχία της στρατηγικής της ελεγχόμενης αποσυμπίεσης και
για ανθεκτικότητα του ΕΣΥ.

Εμπροσθοβαρής ο εμβολιασμός
των πολιτών 30 και άνω
Το μήνυμα Μητσοτάκη εμπεριείχε και μια
ευχάριστη είδηση, την ενεργοποίηση από τη
Μεγάλη Εβδομάδα μιας νέας εμβολιαστικής
γραμμής για την ηλικιακή ομάδα των 30 και
άνω, με στόχο, όπως ειπώθηκε, την όσο το
δυνατόν ταχύτερη οικοδόμηση ενός ασφαλούς τείχους ανοσίας ανά την επικράτεια.
Ταυτόχρονα, πάντως, ο πρωθυπουργός απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς όλους -και ειδικότερα τους πιο ευάλωτους- να σπεύσουν

να εμβολιαστούν: «Θα σας καλέσω, λοιπόν,
για μία ακόμη φορά, θα σας παρακαλέσω, να
θωρακίσετε την υγεία σας με αυτό το μεγάλο
δώρο της επιστήμης. Ο κίνδυνος δεν καραδοκεί στο εμβόλιο, αλλά στην αρρώστια και
στον πόνο».

πουργού ήταν αυστηρό: «Με την προοπτική
άρσης των περιορισμών, όποιος έχει κουραστεί δεν έχει, πια, το άλλοθι να αυθαιρετεί.
Και όσοι αλόγιστα συναθροίζονται σε πλατείες επιτέλους ας σταματήσουν. Αν και λίγοι
μπροστά στα εκατομμύρια των συνεπών,
μπορεί να βλάψουν πολλούς».

Αυστηρό μήνυμα για
τη μόδα… των κορονοπάρτι
Στο Μέγαρο Μαξίμου φέρονται πεπεισμένοι πως η παρουσίαση ενός σαφούς «οδικού
χάρτη» απελευθέρωσης συγκεκριμένων
κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων αναμένεται, μεταξύ άλλων, να εκτονώσει και τα ανεξέλεγκτα… κορονοπάρτι, που
πληθαίνουν, ιδίως στις πλατείες του Λεκανοπεδίου. Επ’ αυτού το μήνυμα του πρωθυ-

Νέα κανονικότητα, με εστίαση
και ταξίδια εντός της χώρας
αμέσως μετά το Πάσχα

Πυρά από την αντιπολίτευση για τις κυβερνητικές εξαγγελίες
Τον διχασμό της ελληνικής κοινωνίας ανάμεσα σε αυτούς που
τηρούν τα μέτρα και σε εκείνους οι οποίοι αντιδρούν επισήμανε με
παρέμβασή της η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. Η Φώφη Γεννηματά ασκεί
οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της πανδημίας, υποστηρίζοντας πως «η Ν.Δ.
δείχνει να πάσχει από έλλειψη αντίληψης της κατάστασης. Ο κ.
Μητσοτάκης παλινδρομεί συνεχώς στο πεδίο των μέτρων, μεταφέρει τις ευθύνες στους πολίτες και μαδά τη μαργαρίτα για ανοίγματα.
Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μια νέα εικονική πραγματικότητα, με τη
μαύρη λίστα των θυμάτων να μεγαλώνει διαρκώς».
Κάνει λόγο για την ανάγκη να υπάρξει ένας πειστικός «οδικός
χάρτης» επαναφοράς δραστηριοτήτων, ζητώντας το άνοιγμα του
τουρισμού να συνδυαστεί με το άνοιγμα της εστίασης και με άρση
των περιορισμών στην κυκλοφορία των πολιτών. Όπως λέει χαρακτηριστικά, «δεν αρκούν τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση για
την εστίαση. Χρειάζεται επιπλέον πρόγραμμα στήριξης της ρευ-

στότητας και της λειτουργίας τους».
Ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, σε άρθρο του
στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο», εκτιμά ότι «το μεγαλύτερο μέρος
του “εθνικού σχεδίου ανάκαμψης”, το 90% και παραπάνω, κατευθύνεται σε συγκεκριμένους, μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους,
στην κατεύθυνση των μεγάλων επενδύσεων της πράσινης ανάπτυξης, η οποία, βέβαια, είναι “μαύρη” για τον λαό και το περιβάλλον».
Θέμα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον πρωθυπουργό έθεσε
ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 στη Βουλή: «Οι πολίτες, όμως, δεν τον
εμπιστεύονται καθόλου πια… Δεν είναι ζήτημα εμπιστοσύνης τα
self-tests ακόμα και σε μαθητές. Αν είναι έτσι, αφήστε τους πολίτες
να βγάλουν και μόνοι τους τους φόρους - καταργήστε την Εφορία!». Στο ίδιο ύφος και η Ελληνική Λύση: «Οι πολίτες έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ πιο αξιόπιστοι στην τήρηση των μέτρων από
την ίδια την κυβέρνηση».
Α. Αντωνόπουλος
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Με κοινή γραμμή για την Πενταμερή

Μ

ε κοινή γραμμή πορεύονται
Ελλάδα και Κύπρος προς την
Πενταμερή για το Κυπριακό
που θα συγκληθεί σε λίγες
μέρες, στις 27 Απριλίου, στη Γενεύη,
όπως φάνηκε και στο ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Αναστασιάδη στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της
Τετάρτης.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το πλαίσιο
στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η Πενταμερής είναι απολύτως σαφές και στηρίζεται σε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού. «Η λύση μπορεί να εξευρεθεί μόνο
στο πλαίσιο της Διζωνικής, Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας. Μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνής εκπροσώπηση. Και, βέβαια, με την αποχώρηση των στρατών κατοχής αλλά και την κατάργηση του ανα-

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
g_evgenidis@yahoo.gr

χρονιστικού πλαισίου των εγγυήσεων»,
υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός, δε, υπογράμμισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά προσέρχεται «με καλή
διάθεση να βρεθεί μια λύση, η οποία θα
είναι δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη
προς όφελος όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων αλλά και Τουρκοκυπρίων».
Από την πλευρά του, ο Νίκος Αναστασιάδης τόνισε ότι η επικείμενη συνάντηση, τριάμισι χρόνια μετά την τελική
αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο
Κραν Μοντανά, είναι «μια νέα προσπάθεια να δημιουργηθούν οι συνθήκες,
ώστε να επιτρέψουν στον γενικό γραμ-

ματέα να διερευνήσει κατά πόσο υπάρχει κοινό έδαφος προκειμένου να επαναρχίσει ένας διάλογος για λύση ενός
προβλήματος, που εδώ και 47 τόσα
χρόνια οφείλεται καθαυτό στις ενέργειες της Τουρκίας».
Ο Κύπριος Πρόεδρος υπογράμμισε, δε,
ότι το πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας είναι το μόνο αποδεκτό με
βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ αλλά και τις
αρχές για την επανέναρξη του διαλόγου,
που είχαν συμφωνηθεί τον Νοέμβριο του
2019 στο Βερολίνο, όταν ο ίδιος είχε συναντηθεί με τον τότε επικεφαλής της
Τουρκοκυπριακής Κοινότητας Μουσταφά
Ακιντζί, παρουσία του γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
«Προσπάθειά μας δεν είναι να σφετεριστούμε του οποιουδήποτε τα δικαιώματα.
Προσπάθειά μας είναι να εξευρεθεί ένας

τρόπος ώστε και οι δύο να αισθάνονται
ασφαλείς, και οι δύο κοινότητες να αισθάνονται ασφαλείς, και των δύο κοινοτήτων
ολόκληρου του κυπριακού λαού τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι διασφαλισμένα», υπογράμμισε ο κ. Αναστασιάδης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Political», στο περιθώριο της Πενταμερούς
θα πρέπει να θεωρείται άκρως πιθανή και
μια νέα, κατ’ ιδίαν συνάντηση του Νίκου
Δένδια με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της
«Political», θα πρέπει να θεωρείται
άκρως πιθανή και μια νέα, κατ’ ιδίαν
συνάντηση του Νίκου Δένδια με
τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου
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Διάβημα α λα… γαλλικά στην Άγκυρα

Σ

ε διάβημα διαμαρτυρίας προς
την Τουρκία για την παρενόχληση του γαλλικού ωκεανογραφικού πλοίου «L’Atalante» προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα.
Αφορμή για την έντονη ελληνική αντίδραση στάθηκε η απόπειρα παρενόχλησης
του γαλλικού πλοίου από τουρκική φρεγάτα την περασμένη Πέμπτη.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Από τις 15 Απριλίου, το «L’Atalante»
πραγματοποιεί έρευνες επί στήλης ύδατος σε θαλάσσια περιοχή νοτίως και
ανατολικώς της Κρήτης. Η Υδρογραφική
Υπηρεσία, με NAVTEX που εξέδωσε στις
14 Απριλίου, ενημέρωνε τους ναυτιλλομένους για τις ερευνητικές δραστηριότητες του γαλλικού πλοίου, στο πλαίσιο
ευρωπαϊκού προγράμματος, με τη συνεργασία του ΕΛΚΕΘΕ. Λίγες ώρες μετά
την επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου του
Νίκου Δένδια και του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Άγκυρα, η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX, με την οποία ζητούσε
την ακύρωση της ελληνικής ναυτικής
οδηγίας, ισχυριζόμενη ότι η περιοχή
στην οποία πραγματοποιεί έρευνες το
«L’Atalante» ανήκει στον άξονα του
τουρκολιβυκού μνημονίου και αποτελεί
τμήμα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.
Μάλιστα, η Άγκυρα έστειλε στην ευρύτερη περιοχή φρεγάτα, καλώντας το
γαλλικό πλοίο να αποχωρήσει.
«Σταματήστε αμέσως τις έρευνες!
Βρίσκεστε σε τουρκική υφαλοκρηπίδα
χωρίς άδεια», ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, το μήνυμα που εξέπεμπε επίμονα διά ασυρμάτου η τουρκική φρεγάτα.
Η αντίδραση του Γάλλου κυβερνήτη,
ωστόσο, ήταν υποδειγματική, με το Παρίσι να δείχνει για άλλη μία φορά ότι
βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας όχι
μόνο στα λόγια, αλλά και στο πεδίο.
«Βρισκόμαστε εντός της ελληνικής
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και
έχουμε άδεια από την Ελλάδα», ήταν η
απάντηση του κυβερνήτη του «L’Atalante», όπως αποκάλυψε στην «Political»
ανώτατη στρατιωτική πηγή.
Πρόκειται, μάλιστα, για την πρώτη, επί
του πεδίου, προσπάθεια της Τουρκίας να
προσβάλει τη συμφωνία για οριοθέτηση

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης
ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Η
ελληνική NAVTEX όριζε ως περιοχή
ερευνών θαλάσσια πεδία μεταξύ του
26ου και του 27ου μεσημβρινού, ενώ
ένα πολύ μικρό τμήμα εξείχε του 28ου.
Ο 28ος μεσημβρινός αποτελεί το όριο
της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας και
ό,τι βρίσκεται δυτικά του ανήκει είτε
στην ελληνική είτε στην αιγυπτιακή ΑΟΖ.
Ακόμη και η μικρή περιοχή στα ανατολικά του 28ου που όριζε η ελληνική NAVTEX αποτελεί τμήμα της μη οριοθετημένης με την Αίγυπτο ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το «L’Atalante» συνεχίζει
κανονικά τις έρευνες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 29 Απριλίου. Η Άγκυρα,
ωστόσο, επιχείρησε για μία ακόμη φορά
να προβάλει τις μαξιμαλιστικές της θέσεις, διεκδικώντας περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στη βάση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.
Την ίδια ώρα, αν και έχει περάσει μία
εβδομάδα από το μπρα ντε φερ Δένδια Τσαβούσογλου, ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών δεν μπορεί ακόμη να κρύ-

ψει τον εκνευρισμό του. Ο Τσαβούσογλου έκανε παράπονα για τη στάση Δένδια, λέγοντας πως η συμπεριφορά του
ομολόγου του ήταν απρεπής και ανειλικρινής. «Αυτή η πρώτη μας συνάντηση
δεν ήταν εύκολη. Εμείς ήμασταν καλοί
οικοδεσπότες, αλλά ο κ. Δένδιας δεν
ήταν ειλικρινής». «Θέλω να συγχαρώ
τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για τις
απαντήσεις που έδωσε στον Νίκο Δένδια», έσπευσε να δηλώσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην πρώτη δημόσια στήριξη του υπουργού του, σχεδόν επτά
ημέρες μετά την επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου.
Ο διπλωματικός μαραθώνιος της Αθήνας, πάντως, συνεχίζεται, με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια να υποδέχεται χθες τον Σλοβάκο ομόλογό του
Ιβάν Κόρτσοκ στην Αθήνα. Στην πρώτη
τους συνάντηση επί ελληνικού εδάφους, οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν το
άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας Σλοβακίας, την κοινή βούληση για προώθηση της συνεργασίας σε διμερές και
ευρωπαϊκό επίπεδο. «Η κυβέρνηση του

Κυριάκου Μητσοτάκη επιδιώκει τη συνεννόηση με όλους - και με την Τουρκία.
Πάντα, όμως, στο πλαίσιο του Διεθνούς
Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.
Δεν μπορούν να αναζητηθούν λύσεις
εκτός αυτού του πλαισίου. Ελπίζουμε ότι
η αποκλιμάκωση από την πλευρά της
Τουρκίας θα συνεχιστεί», τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών. Ο Νίκος
Δένδιας είχε χθες συνάντηση και με τον
Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, που συνόδευε τον Νίκο
Αναστασιάδη στην Αθήνα. Οι δύο
υπουργοί συζήτησαν για την κοινή
γραμμή που θα ακολουθήσουν Αθήνα
και Λευκωσία στην άτυπη πενταμερή
διάσκεψη για το Κυπριακό.

Αφορμή για την έντονη ελληνική
αντίδραση στάθηκε η απόπειρα
παρενόχλησης του γαλλικού
πλοίου από τουρκική φρεγάτα
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Μετά την επιχείρηση αποσυμπίεσης στην
Πάτρα, η οποία στέφθηκε με επιτυχία, ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας ανέβηκε για τον ίδιο λόγο και
στη Βόρεια Ελλάδα. Συναντήθηκε με παράγοντες αλλά και με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο οποίος σήμερα απέστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό. Ο Πέτσας άκουσε με προσοχή τα επιχειρήματα του Ζέρβα, προκειμένου να
ανοίξει η αγορά στη συμπρωτεύουσα, και
δεσμεύτηκε να μεταφέρει όλες αυτές τις
αγωνίες στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ,
πάντως, μαθαίνω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδέχεται να ανέβει Θεσσαλονίκη και
να επισκεφτεί τα νοσοκομεία
της πόλης τις επόμενες
ημέρες…

Χρονικό

Σε δεύτερη αποστολή
ο Στέλιος Πέτσας

του

Χρόνου

OLITICAL

Τηλεδιάσκεψη
με τα εσώρουχα!

Επειδή πολύς ντόρος γίνεται για τα πρακτικά
των συνεδριάσεων της Επιτροπής, έχω να
προσθέσω τούτο: Από πουθενά δεν προκύπτει
ότι κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων υπάρχει πλήρης καταγραφή όλων όσα λέγονται και
ακούγονται, όπως γίνεται, για παράδειγμα,
στη Βουλή των Ελλήνων. Τα πρακτικά της Επιτροπής είναι ένα γενικό συμπέρασμα-περίληψη των όσων λέγονται ή ψηφίζονται στις
συσκέψεις. Δεν υπάρχει, δηλαδή, ηχογράφηση ή μαγνητοσκόπηση και ακριβής απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων, όπως κάποιοι επιχειρούν να μας πείσουν.

OLITICANTIS

Δίπλα στον Κυριάκο
ο Βαγγέλης

T

ο περιστατικό είναι για γέλια και για
κλάματα! Συνέβη την προηγούμενη
εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 14
Απριλίου, στη διαδικτυακή συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου στην Κόρινθο. Ένας
από τους συμμετέχοντες «πιάστηκε» να
συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη ελαφρώς
ενδεδυμένος, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση των υπόλοιπων συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, όπως παρατήρησαν
τα άλλη μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
βρέθηκε μπροστά από την κάμερα δίχως να
φοράει ρούχα, αλλά μόνο τα εσώρουχά του.
Μάταια προσπαθούσε να φτιάξει την κάμερά του, έτσι ώστε να δείχνει μόνο το πρόσωπό του. Η εικόνα καταγράφηκε αρκετές φορές, δείχνοντας τα εσώρουχά του στους
συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη, με κάποιους από αυτούς να επισημαίνουν πως
πρέπει να ντυθεί άμεσα, γιατί «αυτή δεν είναι εικόνα Δημοτικού Συμβουλίου». «Θα
μας βγάλει το Ράδιο Αρβύλα», έλεγαν χαρακτηριστικά, με τον δημοτικό σύμβουλο,
πάντως, να εμφανίζεται πιο καθησυχαστικός, λέγοντας πως «δεν πειράζει».

Υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι κάποια
κέντρα θέλουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να
κουκουλώσουν την έρευνα για την πολύνεκρη τραγωδία στο Μάτι και να κλείσουν την υπόθεση δικαστικά, χωρίς να πληρώσει κανείς - ούτε πολιτικά
ούτε ποινικά. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά μέχρι τώρα άπαντες έχουν βγει «λάδι». Δεν
υπάρχει κανένας καταλογισμός ευθυνών ούτε σε
πολιτικό επίπεδο ούτε, βεβαίως, σε ποινικό για
όσους εκείνη την περίοδο είχαν τον σχεδιασμό αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Μακάρι να διαψευστώ!

Περί πρακτικών
της Επιτροπής

P

Κομμένος και ο Παπαδημούλης
από τον Τσίπρα
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης και όχι «Παπασπιτούλης», όπως επιμένουν
να τον αποκαλούν οι κακές γλώσσες, καταβάλλει
μεγάλες προσπάθειες να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον πρόεδρο Αλέξη. Εις μάτην! Ο Τσίπρας δεν μπορεί να του συγχωρέσει την υπόθεση
«Παπαδημούπολη» και συνεχίζει να αντιμετωπίζει
τον αντιπρόεδρο της Ευρωβουλής ως στέλεχος το
οποίο βρίσκεται έξω από τα πλάνα και τον σχεδιασμό του. Τα μόνα άτομα που πουσάρει ο Τσίπρας είναι τον Αλέξη Χαρίτση και την Έφη Αχτσιόγλου…

Μπορεί κάποιοι «γαλάζιοι» ευρωβουλευτές
να έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους
τους τελευταίους μήνες και να ασχολούνται
μόνο με την προσωπική τους επιβίωση, δεν
συμβαίνει, όμως, το ίδιο και με τον Βαγγέλη
Μεϊμαράκη. Ο «Βαγγέλας» ήταν πρόσφατα
στο Μέγαρο Μαξίμου και είχε στενή συνεργασία με τον πρωθυπουργό. Είναι δίπλα
στην κυβέρνηση και στηρίζει 100% την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το έλεγε
καθαρά και στους «γαλάζιους» βουλευτές
στην Κ.Ο. του κόμματος.

Τα οικονομικά συμφέροντα
πίσω από τα κορονοπάρτι

Η Ντόρα δεν μασάει τα λόγια της και χθες
είπε μια μεγάλη αλήθεια. «Είναι σαφές ότι
δεν υπάρχει περίπτωση, όταν μαζεύονται
5.000 άνθρωποι και κάνουν πάρτι, να πάει η
Αστυνομία και το διαλύσει με τη βία. Τα
πάρτι αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι καλά οργανωμένα και από πίσω βρίσκονται συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα», εκτίμησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, σημειώνοντας ότι «η Αστυνομία μπορεί να συλλάβει τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη
της οργάνωσής τους. Ας αφήσουμε λίγο
χρόνο στην Αστυνομία να κάνει τη δουλειά
της - και θα την κάνει καλά». «Δεν γίνεται
ένας αστυνομικός να βρίσκεται πίσω από
κάθε πολίτη που δεν τηρεί τα μέτρα. Γίνεται, όμως, η Αστυνομία να δει τι κρύβεται
πίσω από αυτά τα πάρτι», είπε η κυρία Μπακογιάννη για τα κορονοπάρτι στις πλατείες.
Ας δει, λοιπόν, η Αστυνομία τι μοιράζουν
στη νεολαία οι διοργανωτές…

7

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Το... Πρόσωπο

ΡOLITICAL

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Δύσκολες ώρες για
τον Χάρη Θεοχάρη
Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Χάρη
Θεοχάρη, με τον υπουργό Τουρισμού
να το γνωστοποιεί μέσω Facebook σε
μια συγκινητική ανάρτηση. Αξίζει να
σημειωθεί πως πριν από περίπου έναν
χρόνο ο υπουργός Τουρισμού είχε χάσει και τη μητέρα του. Συγκεκριμένα,
στην ανάρτησή του ο Χάρης Θεοχάρης
γράφει μεταξύ άλλων: «Αρκουδάκι
μου, δεν άντεξες άλλο. Πήγες να βρεις
τη Γιωργίτσα σου, που τόσο σου έλειψε.
Μόλις προχθές βρήκαμε το ποίημα που
έγραψες για αυτήν. Ποιητής εσύ, ο άρχοντας του ορθολογισμού και της ψυχραιμίας. Που μου τα έδωσες ακέραια.
Έμαθα τόσα κοντά σου. Να διαβάζω.
Όχι γιατί με διάβαζες. Αυτό το έκανε η
μαμά, με επίμονη στοργή. Αλλά γιατί
έφευγες χαράματα για το νοσοκομείο
και γύριζες σκοτάδι μετά το ιατρείο, να
κάτσεις να διαβάσεις για το διδακτορικό σου πρώτα, για τις μεταφράσεις ιατρικών βιβλίων μετά, όταν και η κάθε
δραχμή μετρούσε. Με το παράδειγμά
σου. Να μην το βάζω κάτω στις αναποδιές. Έχει πολλές η ζωή, εξάλλου. Να
μου αρέσει η χειρωνακτική εργασία.
Σκάβαμε μαζί παιδιά και γονείς να φυτέψουμε τον κήπο μας κάθε Σαββατοκύριακο στο κτήμα… Φεύγεις και παίρνεις τα πρώτα μου χρόνια μαζί σου. Μένω και σε κρατώ μέσα μου για πάντα.
Αντίο, φίλα μου τη μαμά».

POLITICANTIS

Ο ιπτάμενος Κυριάκος
Ο πρωθυπουργός έφυγε από την 117 ΠΜ με ένα δερμάτινο μπουφάν, από αυτό που φοράνε οι
πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, με την πουλάδα του ιπτάμενου και το διακριτικό «Κυριάκος Μητσοτάκης - Πρωθυπουργός». Ήταν το δώρο που χάρισε στον κ. Μητσοτάκη ο αρχηγός
της Π.Α., αντιπτέραρχος Γιώργος Μπλιούμης. Ο αείμνηστος ο πατέρας του, Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης, είχε πετάξει, πάντως, με πολεμικό αεροσκάφος. Θυμίζω ότι ο πρώτος πρωθυπουργός που είχε τολμήσει κάτι τέτοιο ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1912 και ο δεύτερος ο
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε ηλικία 75 ετών, ο οποίος είχε φορέσει και ο ίδιος φόρμα πιλότου και είχε πετάξει με ένα διθέσιο μαχητικό F-16D Block 30. Η πτήση είχε γίνει στις 22 Μαρτίου 1992, στις 11.45 το πρωί, από την 111 Πτέρυγα Μάχης της 346 Μοίρας.

Η κυβίστηση της κυρίας Χατζησοφιά
Μια κυρία του ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να «παρτάρει μέχρι τα χαράματα» και δεν τη «νοιάζει αν
πεθάνουν οι γέροι», τα μάζεψε με νέα ανάρτησή της. Υπό το βάρος της κατακραυγής, η κυρία
Άννα Χατζησοφιά, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και σεναριογράφος, ζήτησε συγγνώμη για
την ανάρτησή της και το μόνο που βρήκε να
γράψει ήταν ότι επρόκειτο για μια άστοχη
ανάρτηση… «Ζητώ συγγνώμη, εάν άθελά μου
προσέβαλα κάποιους. Ήταν ένα αποτυχημένο,
αλλά ειρωνικό σχόλιο για όλους εμάς, τους μεγαλύτερους. Κατανοώ την ασφυξία που νιώθουν οι νέοι ύστερα από τόσους μήνες ατελέσφορου εγκλεισμού από τις κυβερνητικές παλινωδίες».

Ποιοι θα τρέξουν
το στοίχημα του Τουρισμού;

Ε

γώ ακούω δύο βασικά ονόματα: Αλέξης Πατέλης και Χάρης Θεοχάρης. Βεβαίως, υπάρχει αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη… Εξάλλου, παράγοντες
και εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού εμφανίζονται εξαιρετικά συγκρατημένοι για τη φετινή σεζόν, παρά τα αισιόδοξα μηνύματα από το εξωτερικό και τα
συνεχόμενα εγκωμιαστικά δημοσιεύματα από όλον τον κόσμο που προτείνουν
«Ελλάδα για διακοπές». Η πιο θετική εκτίμηση προήλθε από την τοποθέτηση του
προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιάννη
Ρέτσου, σε διαδικτυακή εκδήλωση του ΙΟΒΕ για την Οικονομία, ο οποίος ανέφερε
ότι τα φετινά τουριστικά έσοδα θα κυμανθούν από τα 7,5 έως τα 9 δισ. ευρώ μέχρι
το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή, θα φθάσουν έως το 50% των εσόδων του 2019, όταν
η Ελλάδα σημείωσε ρεκόρ-αφίξεων με 31.000.000 τουρίστες.

Γιατί έχουν λυσσάξει
με τον Κικίλια;
Με έκπληξη παρακολουθώ διάφορους
έμμισθους της Κουμουνδούρου οι οποίοι
έχουν λυσσάξει να διαδίδουν ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα «καθαρίσει» στον επόμενο
ανασχηματισμό τον Βασίλη Κικίλια και θα
βάλει στη θέση τον Άκη Σκέρτσο. Μάλιστα,
οι ίδιοι κονδυλοφόροι διαδίδουν ότι την
πληροφορία τη διακινεί ο Σκέρτσος! Προς το
παρόν γελάνε και τα τσιμέντα, με την προσπάθειά τους να ρίξουν… δηλητήριο στην
εσωτερική συνοχή της κυβέρνησης… Λυπηρό το φαινόμενο.

LOCK
Μαθαίνω ότι κάποιοι έχουν παραγγείλει κρυφή δημοσκόπηση εσωτερικής κατανάλωσης για την ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ… Να μετρηθεί, δηλαδή,
αν υπάρχουν άλλοι που μπορούν να
σταθούν απέναντι στον πρόεδρο
Αλέξη, σε ένα ενδεχόμενο αλλαγής
εξουσίας. Δεν ξέρω αν την έχουν
παραγγείλει πολιτικοί παράγοντες
ή επιχειρηματίες, πάντως θα έχει
ενδιαφέρον… Θα βγουν και καθαρά συμπεράσματα για την επόμενη
μέρα…
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Ευρωπαίοι Νέοι Αυτοδιοικητικοί - Committee of Young Europeans
Elected in Cities and Regions για πρώτη φορά στην Ευρώπη
του

Νεκτάριου
Καλαντζή
Πρόεδρος
του Συμβουλίου
των Ευρωπαίων
Νέων Αυτοδιοικητικών
- Committee of Young
Europeans Elected
in Cities and Regions

χοντας ως βάση την κοινή ευρωπαϊκή μας
προέλευση και τις κοινές μας ρίζες, την
ανάγκη συνεννόησης των λαών και την
ανάγκη ανταλλαγής πολιτισμών, καθίσταται πιο
σημαντική από ποτέ η συνεργασία μεταξύ των νέων ανθρώπων της Ευρώπης, η λεγόμενη Next Generation EU, η οποία θα διαμορφώσει την επόμενη μέρα στην Ευρώπη.
Η δημιουργία των Νέων Ευρωπαίων Αυτοδιοικητικών - Committee of Young Europeans Elected in Cities and Regions, με την επωνυμία European Local Leaders (ELL), γίνεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη και είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ξεκινάει από την Ελλάδα, με μέλη αιρετούς, νέες και νέους, από κάθε σημείο της Ευρώπης έως 40 ετών (ELL U40).
Στην προσπάθεια να προωθήσουμε και να συμβάλουμε ένα καλύτερο μέλλον για την τοπική διακυβέρνηση, δημιουργούμε το πρώτο ευρωπαϊκό
think tank με την επωνυμία «European Local
Leaders» (ELL) για νέους εκλεγμένους σε πόλεις
και περιφέρειες της Ευρώπης, με σκοπό να συζητήσουμε τα προβλήματα της τοπικής διακυβέρνησης σε όλα τα σημεία της Ευρώπης, να προτείνουμε λύσεις με την ανταλλαγή καλών πρακτικών και
να τους δώσουμε τα καλύτερα δυνατά εργαλεία
και τη γνώση, βοηθώντας τους να γίνουν οι Ευρωπαίοι νέοι ηγέτες τού αύριο.
Από σήμερα οι εκατοντάδες νέοι άνθρωποι που
ασχολούνται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην
Ευρώπη -εκλεγμένοι σε πόλεις και περιφέρειες
της Ευρώπης- θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν
πιο κοντά και να κατανοήσουν καλύτερα τις δια-

E

φορετικές κουλτούρες που συνθέτουν την πολιτιστική ενότητα της Ευρώπης.
Η ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα στις
ευρωπαϊκές περιφέρειες και τους δήμους είναι
πιο σημαντική σήμερα, αφού η τεχνολογία επιτρέπει την ταχύτερη εξέλιξη καινοτόμων πρακτικών και εφαρμογών από τη μια ευρωπαϊκή πόλη
στην άλλη.
Οι Ευρωπαίοι νέοι αυτοδιοικητικοί θα πρέπει να
γίνουν συμμέτοχοι στην αλλαγή της Ευρώπης, με
τη νέα γενιά μπροστά (ELL Under40), που υφίσταται τη μεγαλύτερη πίεση και καλείται να σηκώσει τα μεγαλύτερα βάρη για την Ευρώπη τού
αύριο, με στόχο να κάνουμε τις πόλεις μας σύγχρονες και καινοτόμες.
Η κλιματική αλλαγή, οι έξυπνες εφαρμογές (smart cities), η χρήση των νέων τεχνολογιών, της
ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, και η
αστικοποίηση, σε συνάρτηση με την προστασία
του περιβάλλοντος, όπως και η αντιμετώπιση της
κοινωνικής ανισότητας, θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα της νέας γενιάς αιρετών στις πόλεις

της Ευρώπης, όπου με την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας από άλλες πόλεις είναι ο
μόνος τρόπος να κάνουμε τις πόλεις μας πρωτοπόρες και πιο δημιουργικές.
Η ψηφιακή διακυβέρνηση, οι ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, τα δίκτυα ποδηλατοδρόμων, η ηλεκτροκίνηση, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και
το πράσινο τίθενται σε πρώτο πλάνο, αφού η ίδια
μας η ευρωπαϊκή Ιστορία, το ανθρώπινο δυναμικό
της, η ευρωπαϊκή μας κληρονομία απαιτούν να
πρωτοπορήσουμε για να κάνουμε την Ευρώπη πιο
ισχυρή και δυνατή στο αύριο.
Τα ιδρυτικά μέλη της Committee of Young Europeans Elected in Cities and Regions, με την
επωνυμία European Local Leaders (ELL), προέρχονται από κάθε σημείο της Ευρώπης: νέοι δήμαρχοι κάτω των 40 ετών και νέοι δημοτικοί και
περιφερειακοί σύμβουλοι από το μακρινό Ροβανιέμι της Λαπωνίας έως τη Λευκωσία και από τις
ακτές του Ατλαντικού στην Πορτογαλία έως το
Μπέλφαστ, το Δουβλίνο, τη Βαλτική και τα Καρπάθια.

Όταν ένα κόμμα σέβεται τον εαυτό του
Τι πρέπει να κάνει ένα κόμμα, αν οι αποφάσεις
των οργάνων του είναι αντίθετες από τις διαθέσεις της κοινής γνώμης; Στην Ελλάδα, όπου τα
κόμματα ως θεσμοί βρίσκονται δυστυχώς στο ναδίρ της αξιοπιστίας, μάλλον η απάντηση των πολλών είναι ότι «αλλάζει τις αποφάσεις του και τις
προσαρμόζει στις διαθέσεις της κοινής γνώμης».
Άλλωστε, γιατί υπάρχουν τα κόμματα, αν όχι για
να εκφράζουν με πολιτικούς όρους τις διαθέσεις
της κοινής γνώμης;
Κι όμως, ένα από τα πιο ισχυρά και δραστήρια
κόμματα της Ευρώπης, η γερμανική Κεντροδεξιά,
δεν ακολούθησε αυτό το μοτίβο. Ο Ζέντερ του
CSU είχε 60% δημοφιλία για υποψήφιος καγκελάριος. Ο Λάσετ του CDU είχε 19%. Επελέγη ο Λάσετ.
Ο Ζέντερ επέμενε αρχικά. Οι μέρες περνούσαν. Το
κόμμα εμφανιζόταν διχασμένο ενώπιον των Γερμανών πολιτών, την ώρα που οι Πράσινοι «πετούσαν» στις δημοσκοπήσεις. Η γερμανική Κεντρο-

δεξιά, όμως, δεν πήρε αποφάσεις υπό το άγχος
του «τι θα πει ο κόσμος». Η επιχειρηματολογία
στο εσωτερικό της εξελίχθηκε σε βάρος της εικόνας της προς τα έξω.
Και τελικά επικράτησε η κομματική λογική. Ο
Λάσετ είναι πολύ πιο εύκολα συνεργάσιμος με
τους Φιλελεύθερους και τους Πράσινους απ’ όσο
ο Ζέντερ. Ο Ζέντερ κέρδισε την εύκολη δημοφιλία
από την τηλεόραση, η οποία, όμως, εκτιμήθηκε
ότι δεν είχε το πολιτικό βάθος που απαιτεί η θέση
του καγκελάριου, ιδιαίτερα μετά την 16ετία Μέρκελ. Επίσης, ο Λάσετ είχε εκλεγεί αρχηγός του
κόμματος μόλις πριν από λίγους μήνες με ένα
σκεπτικό που επικράτησε στους κόλπους του
CDU. Το κόμμα αυτό αρνήθηκε να «πετάξει στον
κάλαθο των αχρήστων» αυτό το σκεπτικό, επειδή
άλλες είναι οι «διαθέσεις του κόσμου». Σημειώνω, δε, ότι και στην εσωκομματική μάχη ο Λάσετ
ήταν το αουτσάιντερ. Ωστόσο, εξελέγη.

Αυτό σημαίνει ότι θα εκλεγεί και καγκελάριος;
Ουδείς γνωρίζει. Μήπως, αντίθετα, όλα αυτά τον
έχουν καταδικάσει εκλογικά; Ούτε αυτό είναι
γνωστό. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ένα
κόμμα που σέβεται τον εαυτό του, όπως το CDU,
έχει το δικό του σκεπτικό και δεν άγεται ούτε φέρεται από τις εκάστοτε διαθέσεις του κόσμου.
Είναι καλό μάθημα αυτό για τα ελληνικά πολιτικά
κόμματα, που δυστυχώς παραμένουν αρχηγοκεντρικά (τα μεγάλα) και προσωποκεντρικά (τα μικρά).
Που δεν κάνουν πραγματικό διάλογο στο εσωτερικό
τους, στη βάση τους. Που μεταχειρίζονται τα think
tanks τους για άλλους λόγους από αυτόν για τον
οποίο εκείνα υπάρχουν. Κοντολογίς, τα πολιτικά
κόμματα στην Ελλάδα έχουν ακόμα πολύ δρόμο να
διανύσουν για να γίνουν CDU ή SPD. Αυτό τον δρόμο πρέπει κάποτε να τον ξεκινήσουν. Για να σέβονται τον εαυτό τους αλλά και για να τα σέβονται οι πολίτες κάθε πολιτικής απόχρωσης.

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Να τι πρέπει να μας αδειάζει τη γωνιά…

Ο
του

Κώστα
Κυριακόπουλου

δημοσιογράφος Νίκος Ζαχαριάδης μπορεί να έκανε πλάκα μαζί της. Γιατί ο Νίκος
ήταν και αυτό. Τσάκιζε τις ορθές γωνιές
της πραγματικής αστειότητας και τις έφερνε στα
μέτρα μιας ακόμα πιο σκληρής προσέγγισης. Της
βαθιάς, σχεδόν αρχαιοελληνικής σάτιρας, που
στο τέλος τέλος ήταν ό,τι πιο σοβαρό μπορούσε να
υπάρξει.
Αυτό που φέρεται να έγραψε πρώην βουλευτής
για τον θάνατο του Νίκου, το οποίο μετά την κατακραυγή φέρεται να κατέβασε, αλλά μετά άρχισε να
μοιράζει μηνύσεις, δεν είναι κάτι που μπορεί να διασκεδάζεται με αναφορές σε σκωπτικά σχόλια γεμάτα χιούμορ. Πρώτα απ’ όλα, γιατί δεν είναι όλα για να
κάνουμε χιούμορ. Και, δευτερευόντως, το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό απ’ όσο δείχνει, όσο βολικό και
αν είναι να μη θέλουμε να το βλέπουμε.
Είναι η εποχή τέτοια. Και δεν είναι μόνο ελληνικό αυτό το φαινόμενο. Αυτό που ανακατεύει το
ψέμα, τη βολική πραγματικότητα του καθενός,
τον παραλογισμό, τη χυδαιότητα, τη μισανθρωπία,
την κοινωνιοπάθεια στο μπλέντερ του και σκορπίζει τον πολτό δεξιά και αριστερά με τη βοήθεια
του ανέμου. Αλλά να μοιραστούμε μια αλήθεια;
Δεν ενδιαφέρει ούτε ποιος είναι αυτός που είπε
για έναν άνθρωπο που πέθανε ότι «μας άδειασε
τη γωνιά» ούτε τι συμπλέγματα μεταφέρει. Δεν
ενδιαφέρει, επίσης, ούτε τι εννοούσε και γιατί. Το
πιο σημαντικό είναι ότι αυτό που γράφτηκε υπάρχει ως αντικείμενο συλλογικού προβληματισμού,
ότι ο λόγος μίσους ακόμα και μπροστά στον θάνατο ενός ανθρώπου υπάρχει ανάμεσά μας.
Πιο σημαντικό από την ίδια τη φράση, λοιπόν,
είναι αυτό που προκαλεί. Ναι, ο συνδυασμός απορίας, οργής και χλευασμού πιθανότατα να είναι το

πρώτο επίπεδο. Σε δεύτερο, όμως, αναδύεται ως
μείζον θέμα μόνο και μόνο η ύπαρξη τέτοιων
απόψεων. Κάτι που σημαίνει ότι στον καιρό μας τον καιρό των ψευδαισθήσεων- προστίθεται ακόμα μία συλλογική παρανόηση: Κακώς πιστεύαμε
πως είχαμε ξεμπερδέψει με κάτι τόσο ακραίο και
βάρβαρο. Κακώς είχαμε πείσει τους εαυτούς μας
ότι αυτή η χώρα -η τόσο παράδοξα δυτική και νεωτερική- έχει καθαρίσει τους λογαριασμούς της
με όλους τους φασισμούς και τους τραμπισμούς
του κόσμου. Γιατί αν βάλουμε κάτω τα βασικά ερ-

γαλεία με τα οποία λειτουργεί ο κάθε φασισμός, ο
χυδαίος ευτελισμός της ανθρώπινης ζωής είναι
ένα από αυτά.
Δυστυχώς, η ανθρωπιά και η μνήμη λειτουργούν λυτρωτικά μόνο όταν υπάρχουν. Όταν
παύουν, έρχονται διάφορα ζωώδη για να θυμίσουν ότι οι δημοκρατίες δεν έχουν μόνο το προνόμιο να επαίρονται για τις κατακτήσεις τους.
Έχουν και το βαρύ ιστορικό καθήκον να αμύνονται και να αποδεικνύουν ποιοι και τι πρέπει διαρκώς «να μας αδειάζουν τη γωνιά»…

Ελλήνων Πάσχα: Όμορφα χωριά όμορφα καίγονται

Α

πό τον κωδικό «Πάσχα στα χωριά μας» στο
«όμορφα χωριά όμορφα καίγονται», δεν
ήταν ούτε ένα τσιγάρο δρόμος. Τόσο απλά
και γρήγορα κατέρρευσαν οι προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν στους πολίτες στο πλαίσιο ενός ευφυούς (!) σχεδίου κοινωνικής αποσυμπίεσης. Με
αφήνει παγερά αδιάφορο -φαντάζομαι όλους- το
ποιος ήταν ο εμπνευστής αυτής της επικοινωνιακής σαπουνόφουσκας.
Το βέβαιο είναι ότι το επιτελείο που επεξεργάστηκε αυτό το «σχεδιάκι» δεν είχε καμία επαφή με
την κοινωνία. Αυτό που προκαλεί ερωτήματα είναι
γιατί έγινε αποδεκτό. Δεν μπορεί όλοι να έχουν χάσει την επαφή με τη βάση… ή λόγω των ημερών «τα
αυγά και τα πασχάλια». Στο πολιτικό προσωπικό
της χώρας, ανεξάρτητα από κόμμα ή χρώμα, αρέσει
να μιλάει… και να μιλάει πολύ. Όταν συμβαίνει αυτό, τότε είναι αναπόφευκτο να πέσεις σε λούμπες.
Το σκηνικό γνώριμο: η αντιπολίτευση συνήθως έχει
την κριτική στο τσεπάκι και ανέξοδα. Ενίοτε κατα-

θέτει και προτάσεις. Η κυβέρνηση -αν δεν έχει παγιδευτεί στη δίνη της αλαζονείας- ακούει, αξιολογεί και ενίοτε εφαρμόζει κάποιες από αυτές τις
προτάσεις. Στη διαχείριση της πανδημίας δεν συνέβη κάτι διαφορετικό. Πόσω μάλλον που είναι από
τις λίγες φορές που ο στόχος είναι κοινός. Κανείς
δεν μπορεί να φανταστεί ότι υπάρχει διάθεση για
μικροκομματική εκμετάλλευση πάνω σε αυτό το
σκηνικό τρόμου. Άρα μιλάμε για εποικοδομητική
κριτική και δυνατότητες - ικανότητες της κάθε
πλευράς. Ταυτόχρονα, πολιτικοί και κοινωνία βρίσκονται στο ίδιο «κάστρο» απέναντι σε έναν κοινό
εχθρό, που χτυπάει ύπουλα και χωρίς εξαιρέσεις.
Η ιστορία έχει δείξει ότι τα κάστρα συνήθως πέφτουν εκ των έσω. Κάπως έτσι κινδυνεύουμε να
χάσουμε και το δικό μας κάστρο, χτυπώντας ανηλεώς «την κερκόπορτα της υπομονής» των πολιτών. Η
κοινωνία δεν είναι απλώς κουρασμένη. Είναι φοβισμένη, απογοητευμένη και οικονομικά αδύναμη.
Ατενίζει την επόμενη μέρα με αγωνία. Η επιστροφή

στην κανονικότητα δεν μπορεί να γίνει ούτε με «σαπουνόφουσκες» ούτε με κουτοπονηριές. Δηλαδή,
δεν μπορείς από τη μία να προετοιμάζεις μια βαριά
τραυματισμένη κοινωνική ψυχολογία για να κάνει
«Πάσχα στο χωριό» με το self-test στο χέρι και
ξαφνικά να λες «θυσιάζουμε το Πάσχα για το καλοκαίρι», την ώρα που τα κορονοπάρτι στις πλατείες
έχουν αποκτήσει επαγγελματική υπόσταση με djs
και ηχητικές εγκαταστάσεις. Σε λίγο, όπως πάνε, θα
κόβουν και εισιτήριο. Αν, μάλιστα, είναι και μάγκες
οι διοργανωτές, θα βάζουν τους πελάτες να κάνουν
και self-test!
Για να σοβαρευτούμε… Προτού να είναι πολύ αργά και δούμε τον αριθμό των κρουσμάτων να εκτινάσσεται, καλό θα ήταν οι αρμόδιοι -πολιτικοί και
επιστήμονες- μαζί με το self-test να έχουν και self
control στις δημόσιες παρεμβάσεις τους. Ή, όπως
σοφά είχε πει ο Πυθαγόρας (580-490 π.Χ.), «χρη
σιγάν ή κρείσσονα σιγής λέγειν» (πρέπει να σωπαίνεις ή να λες κάτι καλύτερο από τη σιωπή).

του

Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
Δημοσιογράφος
aantonopoulos10@gmail.com
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Κρίσιμος ο Ιούνιος

Ερωτήματα εργαζομένων
Η απόφαση που ανακοινώθηκε για μετεγκατάσταση των ΕΑΣ Υμηττού στο
Λαύριο δημιούργησε μια αναστάτωση. Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν: «Είδαμε τι έγινε στην ΕΛΒΟ, βλέπουμε τι γίνεται στην ΕΑΒ και διαπιστώσαμε
ότι με 4 δισ. εξοπλιστικά προγράμματα δεν εξασφαλίστηκε ούτε ένα ευρώ
για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Γιατί αποφασίστηκε “έτσι ξαφνικά”
η μετεγκατάσταση των ΕΑΣ Υμηττού;».

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του «Ελευθερία», που
χειρίζεται απολύτως ο Άκης
Σκέρτσος, στα τέλη Απρίλη θα
έχουμε περίπου 3,2 εμβολιασμούς, ενώ αναμένεται ο ρυθμός να ανέβει, καθώς θα παραλάβουμε από τις εταιρείες
που συνεργάζεται ο ΕΜΑ πάνω
από 3 εκατομμύρια εμβόλια. Ο
Μάιος και ο Ιούνιος θα είναι οι
πιο κρίσιμοι μήνες για το εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Άσχημα τα νέα με τις κρατήσεις

Α

νησυχητικά νέα για την τουριστική σεζόν. Στη
Γερμανία οι κρατήσεις για το καλοκαίρι έχουν
μειωθεί κατά 76% ακόμα και σε σχέση με το
ούτως ή άλλως ισχνό 2020. Από τις κρατήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο στη Γερμανία για τις διακοπές του καλοκαιριού οι περισσότερες (37%) αφορούν
στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή στην Ελλάδα και
στην Τουρκία. Ακολουθούν με διαφορά στη δεύτερη
θέση Ισπανία και Πορτογαλία (22%). Φαίνεται ότι οι
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Γερμανοί δεν ξεχνούν τις αγαπημένες τους παραλίες
στη Μεσόγειο. Σημαίνει, όμως, αυτό ότι η ελληνική
αγορά κερδίζει το στοίχημα της φετινής σεζόν έπειτα
από μια μέτρια σεζόν το 2020 λόγω πανδημίας; Μάλλον όχι. Δυστυχώς η συνολική εικόνα εμφανίζεται
απογοητευτική, τουλάχιστον προς το παρόν. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Γερμανικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, οι κρατήσεις για το φετινό καλοκαίρι έχουν
μειωθεί κατά 76% σε σύγκριση με πέρυσι.

Τα δημόσια ΙΕΚ

Κόμμα-άβυσσος

Οι σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ Αττικής συνεχίζουν τον αγώνα για να ανοίξουν οι σχολές τους με όλα
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών μαθημάτων και την έναρξη της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Επίσης,
ζητούν το αρμόδιο υπουργείο να πάρει πίσω τον νόμο
που υποβαθμίζει τα δημόσια ΙΕΚ και τις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ,
όπως λένε.

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμως να είπε… μισό
«μπράβο» και, πάντως, να μην αποδοκίμασε τον
υπουργό Εξωτερικών για τη στάση του έναντι του
Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Άγκυρα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι στην Κουμουνδούρου
αξιολόγησαν με τον ίδιο τρόπο τη διαχείριση των
κοινών δηλώσεων με τον Τσαβούσογλου από τον
επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Θέλουν και
αλλαγές συνόρων
να non paper-φάντασμα, που αναφέρεται σε
αλλαγές των συνόρων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, όπως και στην ειρηνική διάλυση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και την ένωση του
Κοσόβου με την Αλβανία, έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό στις χώρες της περιοχής αλλά
και στις Βρυξέλλες, καθώς φαίνεται ότι παραλήπτης αυτού του ανεπίσημου διπλωματικού εγγράφου, του οποίου οι συγγραφείς είναι άγνωστοι, ήταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.
Δημοσιογραφικές διαρροές κάνουν λόγο για
επαναπροσδιορισμό των συνόρων στην περιοχή
για να επιλυθούν μακροχρόνια προβλήματα στη
Βοσνία - Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο. Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο-φάντασμα αναφέρει ότι μετά τη Συμφωνία του Ντέιτον, που έληξε τον πόλεμο στη Βοσνία, η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής οδήγησε στη βελτίωση των
σχέσεων και στη σταθερότητα, αλλά δεν έλυσε
βασικά προβλήματα. Παράλληλα, αναφέρει ότι
είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς σήμερα ότι
υπάρχει περίπτωση για γρήγορη ένταξη στην Ε.Ε.
της Σερβίας και του Κοσόβου, ενώ άλλες χώρες,
όπως η Τουρκία, προσπαθούν να αυξήσουν την
επιρροή τους στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και τη Βόρεια Μακεδονία.
Οι «λύσεις» που αναφέρονται στο έγγραφο είναι
οι εξής:
α) Ενοποίηση του Κοσόβου και της Αλβανίας.
β) Παραχώρηση ως αντάλλαγμα στη Σερβία τής
Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας.
γ) Ένωση των κροατικών περιοχών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με την Κροατία ή παραχώρηση ειδικού καθεστώτος, όπως αυτό που ισχύει στο Νότιο
Τιρόλο.
δ) Το ίδιο καθεστώς προβλέπεται και για τις σερβικές περιοχές του Κοσόβου.
ε) Οι Βόσνιοι θα αποκτήσουν ανεξάρτητο κράτος
και με δημοψήφισμα θα μπορούν να επιλέξουν
είτε την Ε.Ε. είτε τη σύσφιγξη των σχέσεών τους
με άλλη χώρα, όπως η Τουρκία.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τουρκική εξωτερική
πολιτική μαζί με την Αλβανία δουλεύει το σενάριο της Μεγάλης Αλβανίας. Αν ανοίξει, όμως, ο
χορός, θα πρέπει να ανοίξει για όλους, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Άλλωστε, η χώρα μας είναι η ισχυρότερη στην περιοχή.

E
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Προανακριτική: Σήμερα ο Χρήστος Νικολάου, μετά το Πάσχα ο Καλογρίτσας
Παράταση πήρε η κατάθεση του πρωταγωνιστή της υπόθεσης με τις τηλεοπτικές άδειες Χρήστου Καλογρίτσα, καθώς τελικά ο επιχειρηματίας θα έρθει στη Βουλή μετά το
Πάσχα. Και αυτό διότι σε επιστολή του προς την Προανακριτική επικαλέστηκε κόπωση λόγω του εμβολίου, με τους
βουλευτές τελικά να επαναπροσαρμόζουν τις κλήσεις των
μαρτύρων, μη έχοντας άλλη επιλογή. Οι μέρες που εμφανίζονται διαθέσιμες είναι το τριήμερο που ακολουθεί μετά
την Τρίτη του Πάσχα, με την πλειοψηφία να διαμηνύει ότι αν
για οποιονδήποτε λόγο η κατάθεσή του δεν καταστεί εφικτή, τότε οι εργασίες θα παγώσουν μέχρι να βρεθεί η κα-

τάλληλη ημερομηνία. Σήμερα, πάντως, αναμένεται να βρεθεί στη Βουλή ο στενός συνεργάτης του Χρήστου Καλογρίτσα Χρήστος Νικολάου, ο οποίος εμφανίζεται σε εσωτερικά
έγγραφα να υπογραμμίζει ότι η εταιρεία «Τοξότης» δεν
ήταν σε θέση να εκτελέσει το έργο στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, ενώ ούτε ο ίδιος είχε ιδέα για τη συμμετοχή σε κάποιο έργο στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, η κατάθεσή
του δεν θεωρείται κορυφαία, όμως θα δώσει μια σαφή εικόνα σχετικά με την οικονομική κατάσταση του επιχειρηματία και της εταιρείας «Τοξότης». Στο μεταξύ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας να σφίγγει ο κλοιός στην Προ-

ανακριτική, επαναφέρουν στον δημόσιο διάλογο τα περί
λογοκρισίας στην ΕΡΤ. Σε ερώτηση που κατέθεσαν 48 βουλευτές του κόμματος προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ζητούν επιτακτικά έλεγχο της διαφάνειας στη λειτουργία της
δημόσιας τηλεόρασης, καθώς και των μηχανισμών ελέγχου των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σε
ποιες ενέργειες έχει προβεί ή πρόκειται να προβεί ο αρμόδιος υπουργός προκειμένου να εξασφαλιστούν η ελευθερία του λόγου, η πολυφωνία και η ανεξαρτησία στην κρατική τηλεόρασης», ρωτούν χαρακτηριστικά.

ΣΥΡΙΖΑ: Στους…
δρόμους για
το εργασιακό!

Τ

η ρητορική του… 2015 επανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη
διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν αφιερωμένη στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που
θα κατατεθεί στη Βουλή μετά το Πάσχα. Ο
επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχείρησε εκ νέου να ταυτίσει τη
Ν.Δ. με τον ΣΕΒ, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο νόμου «γραμμάτιο» του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα «μεγάλα
συμφέροντα» και στον ΣΕΒ. «Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση
της πανδημίας, αποφασίζει να ξεπληρώσει το γραμμάτιο παρά τη μεγάλη κοινωνική ένταση που γνωρίζει ότι δημιουργεί.
Νομοθετεί κατ’ εντολήν του ΣΕΒ και αποφασίζει να κηρύξει τον πόλεμο στις δυνάμεις της εργασίας», υπογράμμισε ο κ.
Τσίπρας, προετοιμάζοντας το κόμμα για
«τη μητέρα των μαχών». Στον ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε, θεωρούν ότι το σχέδιο νόμου μπορεί να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή,
την οποία προφανώς εκτιμούν ότι μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά.
Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε τα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, fake news περί
κατάργησης του οκταώρου, ενώ υποστήριξε ότι στόχος είναι να συρρικνωθούν οι
μισθοί. «Η Ν.Δ. με τη σπουδή της σε αυτό
το νομοσχέδιο επιβεβαιώνει ότι υπηρετεί
τα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών
και ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. είναι η παράταξη που

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

μάχεται για τα συμφέροντα του κόσμου
της εργασίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας», είπε χαρακτηριστικά,
τονίζοντας ότι «δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει γυρίσει την πλάτη στη μεσαία
τάξη, είναι φανερό πια ότι η συντριπτική
κοινωνική πλειοψηφία είναι απέναντι
στην εργασιακή αντιμεταρρύθμιση».
Σε άλλο σημείο, δε, της τοποθέτησής
του προανήγγειλε την… έναρξη αγώνα,
ήτοι διαδηλώσεων και πορειών, αψηφώντας φυσικά τον κορονοϊό. Πιο συγκεκριμένα, επισήμανε ότι «το σύνολο των
δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα θα εργαστεί για τη δημιουργία ενός
μεγάλου εργατικού και κοινωνικού κινήματος για την ανατροπή των κυβερνητικών σχεδιασμών». Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι «η μάχη ενάντια στις αντεργατικές ρυθμίσεις της Ν.Δ. δεν αποτελεί για
εμάς μια μάχη οπισθοφυλακής», προσθέτοντας ότι «η εμπειρία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι μπορεί να υπάρχει
άλλος δρόμος». Σε ό,τι αφορά την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτή
περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα,
την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την κατάργηση του υπο-

κατώτατου μισθού, την αύξηση του κατώτατου μισθού και έναν ισχυρό ελεγκτικό
μηχανισμό που σπάει τα άβατα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
Τέλος, εξαπολύοντας επίθεση στη Ν.Δ.
μίλησε για «πολιτικές που αποδείχθηκαν
κοινωνικά άδικες και οικονομικά αναποτελεσματικές». Και κατέληξε: «Η δική
μας πρόταση είναι μια πρόταση που διευρύνει δικαιώματα και εξασφαλίζει γερά
θεμέλια για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, ακριβώς για αυτό αποτελεί πρόταση που κοιτάει στο μέλλον και όχι στο παρελθόν του εργασιακού μεσαίωνα».

Ο επικεφαλής της αξιωματικής
αντιπολίτευσης επιχείρησε
εκ νέου να ταυτίσει τη Ν.Δ.
με τον ΣΕΒ, χαρακτηρίζοντας
το σχέδιο νόμου «γραμμάτιο»
του πρωθυπουργού
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ΚΙΝ.ΑΛ.: Η επιστροφήτων «Tζεντάι»

Σ

το μικροσκόπιο του ΚΙΝ.ΑΛ. ειδικά των στελεχών που έχουν
εισέλθει στην κούρσα για την
ηγεσία του κόμματος- έχει μπει
η αυξημένη κινητικότητα που αναπτύσσουν το τελευταίο διάστημα βουλευτές
και στελέχη που πρόσκεινται στον Γιώργο
Παπανδρέου. Με δημόσιες παρεμβάσεις
στελέχη, όπως οι Μιχάλης Καρχιμάκης,
Χάρης Καστανίδης, Δημήτρης Ρέππας αλλά και ο αδερφός του πρώην πρωθυπουργού Νίκος Παπανδρέου, έχουν βγει μπροστά με αντιδεξιά ρητορική αλλά και διάθεση να «φωτίσουν» στιγμές από το παρασκήνιο της πτώσης της κυβέρνησης Παπανδρέου.
Όπως είναι φυσικό, τέτοιες ενέργειες
προκάλεσαν σκέψεις καχυποψίας για το
πού το πάει ο Γιώργος. Σε συνδυασμό με
την εσωκομματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί στο ΚΙΝ.ΑΛ. και το απρόβλεπτο που χαρακτηρίζει τις κινήσεις του
κ. Παπανδρέου, αρκετοί βιάστηκαν να
βγάλουν το συμπέρασμα ότι σηκώνει τα
μανίκια για να διεκδικήσει την ηγεσία.
Από την άλλη πλευρά, στελέχη που με

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

τις παρεμβάσεις τους «σήκωσαν σκόνη»
υπογραμμίζουν σε όλους τους τόνους ότι
δεν είναι «λαγοί», αλλά απλώς πρόκειται
για μια συγκυρία και δεν κρύβεται τίποτα
από πίσω από τα λεγόμενά τους. Οι συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου, με τους
οποίους επικοινώνησε η «Political», ήταν
στο ίδιο κλίμα, ενώ τόνιζαν με έμφαση ότι
«ο Γιώργος Παπανδρέου ό,τι έχει να πει το
λέει μόνος του».
Στο πλαίσιο αυτό γεννιέται αυθόρμητα η
απορία για το ποια θα είναι η στάση του
Γιώργου Παπανδρέου στην κούρσα της
διαδοχής. Στην περίπτωση που δεν θα
συμμετέχει, τότε θα πρέπει λογικά να στηρίξει κάποια υποψηφιότητα. Μιλώντας
στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κ.Ο. του
ΚΙΝ.ΑΛ., εμφανίστηκε ενωτικός και με το
βλέμμα στραμμένο στην παράταξη. Υπε-

ραμύνθηκε των ανοιχτών διαδικασιών για
τις εσωκομματικές εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να τηρηθεί η αυτόνομη
πορεία του κόμματος. «Δεν είναι παρακολούθημα κανενός», είπε χαρακτηριστικά,
για να προσθέσει με νόημα ότι «απαιτείται
να τιμήσουμε την ιστορία και να αναδείξουμε την παράδοσή μας».
Έτσι, λοιπόν, μόνο τυχαία δεν ήταν η
αναφορά του γραμματέα του ΚΙΝ.ΑΛ. Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος πήρε θέση υπέρ του Γιώργου Παπανδρέου για τα
γεγονότα εκείνης της περιόδου, προσδοκώντας προφανώς στην ευρύτερη στήριξη της υποψηφιότητας της σημερινής
ηγεσίας.
«Ο πρώην πρωθυπουργός έχασε και
από στελέχη του κόμματος», είπε ο κ.
Χριστοδουλάκης μιλώντας στον Alpha
9,89 και πρόσθεσε πως «δεν θα παίξουμε
το παιχνίδι που βολεύει κάποιους. Μου
κάνει εντύπωση δέκα χρόνια μετά η ευαισθησία για αυτή την κυβέρνηση κάποιων
που τότε τους έλεγαν Πινοσέτ και Τσολάκογλου».
Έμπειρα πολιτικά στελέχη του Κινήμα-

τος, τα οποία γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης των στελεχών που είναι στη σφαίρα
επιρροής του κ. Παπανδρέου, εκτιμούν
ότι «δεν άνοιξαν τη συζήτηση αυτή τώρα
για να πλήξουν τη Φώφη Γεννηματά. Αυτό που επιδιώκουν είναι να λάμψει η αλήθεια».
Συμπληρώνουν, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία είναι ευνοϊκή για κάτι τέτοιο, διότι πιστεύουν ότι
απλώς τα πράγματα αποκτούν την πραγματική τους διάσταση. Υπενθυμίζουν,
μάλιστα, ότι οι λεγόμενοι «παπανδρεϊκοί» έχουν και υπερασπίζουν μια εικόνα για τον Γιώργο Παπανδρέου, ενός πολιτικού που βρέθηκε μπροστά σε μεγάλα αδιέξοδα και για να τα αντιμετωπίσει
δεν λογάριασε το όποιο προσωπικό πολιτικό κόστος.

Οι… παπανδρεϊκοί
είδαν φως και μπήκαν
στη Χαριλάου Τρικούπη

P
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Oι Έλληνες
«Top Gun» και
οι εκπλήξεις
του «Ηνίοχου»
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Ν

α διαπιστώσει και στην πράξη
το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και την αποτρεπτική ικανότητα των Ελλήνων αεροπόρων είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά
την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην
117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για
την τελική φάση της πολυεθνικής άσκησης «Ηνίοχος 21». Ο πρωθυπουργός,
αφού ευχαρίστησε την ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυνάμεων για την άκρως επιτυχημένη διοργάνωση, απένειμε βραβεία στους Έλληνες «Top Gun», οι οποίοι ξεχώρισαν για
τις επιδόσεις τους σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο.
Η Πολεμική Αεροπορία, άλλωστε, έχει
μακρά παράδοση στο «Σχολείο Αεροπορικής Τακτικής» του ΝΑΤΟ, με τους Έλληνες πιλότους να κατακτούν συχνά τον
τίτλο του «Καλύτερου Μαχητή». Την υψηλότατη αυτή διάκριση για το 2020 κατέκτησε ο σμηναγός ιπτάμενος Αναστάσιος
Ανδρονικάκης από την 340 Μοίρα «Αλεπού» με έδρα την 115 Πτέρυγα Μάχης της
Σούδας. Ο πιλότος από τον Πλάτανο Κισσάμου παρέλαβε από τον πρωθυπουργό
το ομοίωμα της Νίκης της Σαμοθράκης,
καθώς ανακηρύχθηκε από το σύνολο των
συναδέλφων του, μαθητών και εκπαιδευτών, ως ο «καλύτερος πιλότος του ΝΑΤΟ»,
κατακτώντας τον τίτλο «TLP Best Warrior». Με άλλα λόγια, είναι ο επικεφαλής
πιλότος που θα ήθελαν όλοι οι υπόλοιποι
να τους οδηγήσει στη μάχη. «Είναι μεγάλη τιμή για εμένα και την ομάδα μου και
κατ’ επέκταση για ολόκληρη την Ελλάδα.
Η επιτυχία αυτή προέκυψε μέσω της πολύ καλής συνεργασίας που είχαμε όλοι

στην ομάδα. Αυτό που δείξαμε στους
συμμετέχοντες των άλλων χωρών είναι
ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε
όλες τις προκλήσεις επάξια και ότι, με τα
μέσα που διαθέτουμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή», ανέφερε στην «Political» o Αν. Ανδρονικάκης. «Από όλες τις χώρες παίρνουμε και
δίνουμε εμπειρίες μέσω της συνεργασίας

μας και μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το τι μπορούμε να κάνουμε
καλύτερα και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον», τόνισε ο βραβευμένος σμηναγός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βράβευσε και
τους δύο πρωτεύσαντες στη Μεικτή Σειρά
του Σχολείου Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ) για
τα έτη 2019 και 2020, τον σμηναγό Χρήστο

Πετρόπουλο και τον επισμηναγό Γεώργιο
Κοντοφάκα της 337 Μοίρας «Φάντασμα».
«Είναι ιδιαίτερη τιμή να διακρίνεσαι ανάμεσα στους συναδέλφους σου που βρίσκονται όλοι σε άριστο επίπεδο. Παρ’ όλα
αυτά, σε ό,τι κάνουμε εμείς, νιώθουμε ότι
εκπροσωπούμε όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις και όλη την Ελλάδα. Οπότε πρωταρχικός σκοπός για εμάς είναι, όπου βρισκόμαστε, είτε στο εσωτερικό είτε στο
εξωτερικό, να προβάλλουμε τα ελληνικά
χρώματα όσο καλύτερα μπορούμε. Το
επίπεδο έχει ανέβει πολύ, εκπαιδευόμαστε σε άκρως ρεαλιστικά σενάρια, όπως
θα πολεμήσουμε, αν χρειαστεί», είπε
στην «Political» o Γ. Κοντοφάκας. Συγκινημένος παρέλαβε το βραβείο του από
τον πρωθυπουργό και ο σμηναγός Χρήστος Πετρόπουλος. «Είναι μεγάλη χαρά
και τιμή. Κάνουμε αυτά για τα οποία
έχουμε εκπαιδευτεί. Τίποτα περισσότερο,
τίποτα λιγότερο. Προσπαθούμε συνέχεια
για το καλύτερο. Όλο αυτό το αποτέλεσμα
είναι μια ομαδική δουλειά», ανέφερε ο
σμηναγός.
Η Ανδραβίδα έκρυβε εκπλήξεις και για
τον πρωθυπουργό, αφού έλαβε ως δώρο
από τον αρχηγό ΓΕΑ, αντιπτέραρχο Γεώργιο Μπλιούμη, ένα αεροπορικό δερμάτινο
μπουφάν με το όνομά του και το σήμα της
άσκησης «Ηνίοχος», ενώ προτού αναχωρήσει είχε μια σύντομη συνομιλία με τους
πιλότους που υπηρετούν στην 347 Μοίρα
της 111 Πτέρυγας Μάχης στον Αλμυρό
Μαγνησίας, εκεί όπου υπηρέτησε τη
στρατιωτική του θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από 29 χρόνια.

Μιλούν στην «P» οι πιλότοι
που βράβευσε ο Κυριάκος

P
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Πόσο διαρκεί η ανοσία
των εμβολίων
Τουλάχιστον τρεις μήνες διαρκεί η
προστασία των εμβολίων Pfizer,
Moderna και Johnson & Johnson
από τον κορονοϊό, με βάση τα δεδομένα από τις τελευταίες κλινικές μελέτες, σύμφωνα με τους ιατρούς της Θεραπευτικής Κλινικής
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνο Μαλανδράκη, Γιάννη
Ντάναση και Θάνο Δημόπουλο
(πρύτανη ΕΚΠΑ).
Στην πραγματικότητα, αυτό το χρονικό διάστημα αναμένεται να είναι
πολύ μεγαλύτερο, χωρίς, ωστόσο,
να είναι σαφές πόσο ακριβώς, καθώς ποικίλλει από άνθρωπο σε άνθρωπο, ανάλογα με την ανοσολογική απόκριση στο εμβόλιο. Υποθετικά, η ανοσία που παρέχουν τα εμβόλια θα διαρκεί τουλάχιστον 6-8
μήνες, ενώ, αν η ανοσία έναντι του
SARS-CoV-2 είναι παρόμοια με άλλων κορονοϊών, όπως του κοινού
κρυολογήματος, τότε η προστασία
μπορεί να επαρκεί και για ένα ή και
δύο έτη προτού χρειαστεί κάποια
δόση ενίσχυσης.
Σε ασθενείς που νόσησαν με
Covid-19 η ανοσία ήταν επαρκής
για παραπάνω από οκτώ μήνες. Οι
ασθενείς που νόσησαν βαρύτερα
έχουν ισχυρότερη ανοσιακή απάντηση σε σχέση με όσους νόσησαν
πιο ήπια. Το παράδοξο είναι ότι,
επειδή η ανοσία που επάγει το εμβόλιο προσομοιάζει με εκείνη η
οποία επετεύχθη με σοβαρότερη
μορφή της λοίμωξης, είναι πιθανό
πολλοί εμβολιασμένοι να έχουν
καλύτερη ανοσία από τους περισσότερους που αρρώστησαν. Παρ’
όλα αυτά, τα αντισώματα σταδιακά
θα πέσουν και, όταν φτάσουν έναν
ουδό ασφαλείας, το άτομο θα είναι
ξανά επίνοσο. Βέβαια, είναι πιθανό
η λοίμωξη να είναι πιο ήπια. Τα Βκύτταρα μνήμης που παραμένουν
στον οργανισμό μπορούν δυνητικά
να παραγάγουν ξανά αντισώματα
όταν εκτεθούν στον ιό και να προσαρμοστούν γρήγορα σε ένα διαφορετικό στέλεχός του, εξασφαλίζοντας, έτσι, μια παρατεταμένη
«ασφάλεια» - τουλάχιστον από τη
σοβαρότερη μορφή της νόσου.

Covid-19: Οδηγός για
τη Μεγάλη Εβδομάδα

Σ

τα μέτρα που θα ισχύσουν τη
Μεγάλη Εβδομάδα αναφέρθηκε
ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, χθες, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης.
Ταυτόχρονα, σημείωσε πως ο αριθμός εισαγωγών στα νοσοκομεία σταθεροποιείται, με μικρή τάση υποχώρησης, και τόνισε ότι βρισκόμαστε στην πιο ευαίσθητη
φάση της πανδημίας, εφιστώντας την
προσοχή των πολιτών για τις επόμενες 20
ημέρες.
Πιο αναλυτικά, ο κ. Κικίλιας -με βάση
τις εισηγήσεις της επιτροπής των επιστημόνων- ανέφερε πως, σχετικά με τον
αριθμό ατόμων στους ιερούς ναούς κατά
τη διάρκεια των Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, θα συνεχίσει να ισχύει η μέχρι σήμερα αναλογία
τού ενός ατόμου ανά 25 τ.μ., με τα υγειονομικά μέτρα που ήδη έχουν τεθεί
(επαρκής αερισμός των χώρων, τήρηση
αποστάσεων και κανόνων υγιεινής, αντισηψία χεριών, υποχρεωτική χρήση μάσκας).
Επίσης, στους εξωτερικούς χώρους
των ναών, τήρηση απόστασης 10 τ.μ. μεταξύ των πιστών, τήρηση των κανόνων
υγιεινής και υποχρεωτική χρήση μάσκας.
Κατά τις ακολουθίες της Μεγάλης
Εβδομάδας και του Πάσχα, θα πρέπει να
εφαρμοστεί η χρήση διπλής μάσκας για
τους πιστούς τόσο σε εσωτερικούς όσο
και σε εξωτερικούς χώρους. Σχετικά με

την εφαρμογή testing κατά τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, θα εφαρμοστεί υποχρεωτικό τεστ σε
ιερείς, νεωκόρους, ιεροψάλτες και στο
λοιπό προσωπικό που θα βρίσκεται εντός
του ναού.
Ακόμη, σχετικά με τις Ακολουθίες της
Μεγάλης Παρασκευής, ο υπουργός Υγείας τόνισε πως:
G η περιφορά του Επιταφίου θα τελείται
μόνο στον προαύλιο χώρο των ναών, χωρίς να ακολουθεί πομπή πιστών,
G το προσκύνημα του Επιταφίου θα τελείται εκτός του ναού,
G τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική
χρήση μάσκας και γενικότερα ένταση
στην εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων.

Έκκληση στις ευπαθείς ομάδες
Σχετικά με το χρονικό όριο απαγόρευσης κυκλοφορίας, θα εφαρμοστεί περιορισμός της κυκλοφορίας από τις 22.00
για τη Μεγάλη Εβδομάδα και την ημέρα
του Πάσχα, λαμβανομένης υπόψη της
ολοκλήρωσης των διαδικασιών των λειτουργιών κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα στις
21.00. Από τις 3 Μαΐου (Δευτέρα του Πάσχα), ο περιορισμός κυκλοφορίας ισχύει
από τις 23.00. Τέλος, σε ό,τι αφορά το πασχαλινό τραπέζι, θα υπάρχει κατ’ εξαίρεση δυνατότητα συγκέντρωσης δύο οικογενειών με ανώτατο αριθμό 9 ατόμων,
ενώ, εάν πρόκειται για υπαίθριο χώρο,

δύο ευρύτερες οικογένειες και πάντως
έως 12 άτομα.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία
του εμβολιασμού, λέγοντας ότι οι μεγάλες ηλικίες που έχουν εμβολιαστεί δεν
νοσούν βαριά και έκανε έκκληση σε
όλους -και ειδικά στις ευπαθείς ομάδεςνα εμβολιαστούν.
Ανακοίνωσε επίσης ότι από τη Μεγάλη
Τρίτη θα ανοίξει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας 30-39,
με το εμβόλιο της AstraZeneca.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.015, εκ
των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της Ελλάδας. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 831, ενώ
οι εισαγωγές νέων στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 556. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με Covid-19 είναι 86.

Έως 12 άτομα στο
πασχαλινό τραπέζι - Από
τις 22.00 ο περιορισμός
κυκλοφορίας Yποχρεωτικά τεστ
στο προσωπικό
των Εκκλησιών
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Στη φυλακή
για το φονικό
στον «Ερυθρό
Σταυρό»

Στην φυλακή οδηγήθηκε μετά την
απολογία του στον ανακριτή ο
60χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος πριν από λίγες μέρες, στη διάρκεια νοσηλείας του
στο νοσοκομείο, δολοφόνησε
76χρονο ασθενή, κόβοντάς του το
οξυγόνο, γιατί… τον ενοχλούσε ο
θόρυβος του αναπνευστήρα! Η ανακάλυψη του τρόπου θανάτου του
άτυχου 76χρονου που ήταν διασωληνωμένος στον «Ερυθρό Σταυρό»,
επειδή είχε προσληφθεί από τον
Covid-19, συγκλόνισε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου.
Ο κατηγορούμενος, που κρίθηκε
προφυλακιστέος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, νοσηλευόταν σε
διπλανό κρεβάτι. Σύμφωνα με την
κατηγορία, φέρεται να έβγαλε από
την πρίζα τον αναπνευστήρα του θύματος, γιατί τον ενοχλούσε ο θόρυβος. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το
σύστημα συναγερμού της αναπνευστικής συσκευής με την οποία ήταν
διασωληνωμένος ο άτυχος άνδρας,
αλλά, όταν οι γιατροί έπεσαν πάνω
του για να του σώσουν τη ζωή, εξέπνευσε, επειδή σταμάτησε να λειτουργεί ο αναπνευστήρας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γιατρών, ο
δράστης, ατάραχος, προσποιείτο ότι
κοιμόταν στο διπλανό κρεβάτι, την
ώρα που το προσωπικό του νοσοκομείου πάλευε να κρατήσει τον άτυχο ασθενή στη ζωή.

EΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα
ο d.j., στην... πλατεία
πάει η Αστυνομία

Σ

την «τσιμπίδα» του Νόμου πιάστηκε ο διοργανωτής του ξέφρενου κορονοπάρτι, εν μέσω πανδημίας, στην Κυψέλη, την ώρα
που ο αριθμός των κρουσμάτων στην Αττική είναι στο «κόκκινο», ενώ καθημερινά
πεθαίνουν στις ΜΕΘ δεκάδες ασθενείς.
Πρόκειται για τον 55χρονο d.j. τον
οποίο ταυτοποίησαν οι Αρχές ως τον
διοργανωτή των «κορονοπάρτι» της περασμένης Παρασκευής και του Σαββάτου
στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, στην Κυψέλη, όπου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες
θαμώνες χωρίς την τήρηση των μέτρων
που εφαρμόζει η Πολιτεία για την αποφυγή της διασποράς του Covid-19. Ο μεσήλικας d.j. καλείται με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινων πράξεων, καθώς φέρεται να είναι ο υπεύθυνος της
διοργάνωσης των απαγορευμένων συγκεντρώσεων της πλατείας στην Κυψέλη.
Η ανωμοτί κατάθεση (χωρίς όρκο) του
55χρονου αφορά στην παραβίαση των
μέτρων κατά του κορονοϊού (άρθρο 285
Π.Κ.) και θα δοθεί στην Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Αθηνών, η οποία χειρίζεται
την υπόθεση, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας.

Μοντέλο… Βαρνάβα
Με... μοντέλο πλατείας Βαρνάβα και
στόχο την πρόληψη και όχι την αποτροπή
διά της βίας θα πορευτεί η ΕΛ.ΑΣ. στο
ζήτημα των «κορονοπάρτι» και του συγχρωτισμού στις πλατείες. Στο πλαίσιο
αυτό, λίγο πριν από τις 17.00 την Τετάρτη,
στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην
Κυψέλη αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τη νεοσύστατη ΟΔΟΣ
να έχει κομβικό ρόλο, σε μια επιχείρηση

Γρηγοράκος:
Έχασα 42 κιλά
στην εντατική

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

ανάλογη με αυτήν της πλατείας Βεάκη το
απόγευμα της Τρίτης στο Περιστέρι. Στο
σημείο βρέθηκαν επίσης αστυνομικοί
της Τροχαίας, που ελέγχουν οδηγούς και
επιβάτες οχημάτων, αλλά και πεζούς, για
βεβαιώσεις μετακίνησης και sms στο
13033, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχουν και δυνάμεις ταχείας αντίδρασης,
σε περίπτωση που προκληθεί εστία έντασης.
Όσον αφορά στα αποτελέσματα από
την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην πλατεία
Βεάκη στο Περιστέρι, ελέγχθηκαν 256
άτομα και 183 οχήματα. Προσήχθησαν
εννέα πολίτες, από τους οποίους συνελήφθησαν τρεις για παράβαση του ΚΟΚ.
Βεβαιώθηκαν, παράλληλα, 113 παραβάσεις του ΚΟΚ, καθώς και 39 παραβάσεις των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.
Το μεγάλο ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται στο Σαββατοκύριακο, αφού την
περασμένη εβδομάδα είδαμε πρωτόγνωρες εικόνες, με «κορονοπάρτι» χιλιάδων ατόμων, χωρίς μάσκες και με παρουσία d.j.

Η ανωμοτί κατάθεση του
55χρονου αφορά στην
παραβίαση των μέτρων κατά
του κορονοϊού - Αυστηροί
έλεγχοι στο Περιστέρι

Για την πολύμηνη περιπέτειά του με
τον κορονοϊό μίλησε ο πρώην βουλευτής
και υπουργός Λεωνίδας Γρηγοράκος.
« Ήμουν δύο μήνες στην Εντατική, διασωληνωμένος», σημείωσε ο κ. Γρηγοράκος στο Mega. Ο πρώην υπουργός αντιμετώπισε μια σειρά επιπλοκών, οι
οποίες επιβάρυναν την κατάσταση της
υγείας του. «Πρέπει να έχεις μαζί σου το
χέρι του Θεού. Ήμουν δύο μήνες στην
Εντατική, διασωληνωμένος. Είναι πολύ
δύσκολο να επιβιώσεις από μια τέτοια
διαδικασία και από μακρόχρονη παραμονή στη ΜΕΘ. Μεγάλη ζημιά στην υγεία
μου ήταν η μυοπάθεια και η απώλεια κιλών. Έχασα 42 κιλά! Δεν μπορούσα να
κουνήσω ούτε χέρια ούτε πόδια», είπε ο
κ. Γρηγοράκος. «Μετά τη νοσηλεία μου
στη ΜΕΘ, πήγα σε κέντρο αποκατάστασης. Είναι μια τρομακτική εμπειρία», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο πρώην υπουργός και γιατρός, περιγράφοντας πώς κόλλησε τον κορονοϊό,
ανέφερε ότι, παρά τις προφυλάξεις που
έπαιρνε, δεν κατάφερε να γλιτώσει.
«Δουλεύω σε ιδιωτική μονάδα. Πήρα
ένα περιστατικό από τροχαίο, το οποίο
είχε αρνητικά τεστ. Κάναμε ό,τι έπρεπε
και προφυλαγμένοι. Ήταν νέο παιδί, 38
χρόνων. Έπειτα από δύο μέρες το δικό
μας PCR βγήκε θετικό - το πάθαμε εγώ
και η νοσηλεύτρια. Μπήκα σε καραντίνα.
Ύστερα από επτά μέρες νόσησα βαριά,
παρουσίασα πυρετό και διάφορα άλλα
συμπτώματα».
O ίδιος θέλησε να μιλήσει για να δώσει
ένα μήνυμα στους «φίλους, συμπατριώτες, αρνητές του εμβολίου και αμφισβητίες του κορονοϊού, να μη δίνουν την ευκαιρία στον ιό να καθορίζει τη ζωή μας.
Ο ιός αυτός έχει φοβερό ένστικτο επιβίωσης. Μεταλλάσσεται. Πρέπει να αναπτύξουμε το αίσθημα επιβίωσης, δημιουργώντας μηχανισμούς».
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Λάτρεις της αρχαίας γλώσσας οι Έλληνες

«Α

παραίτητα», αν θέλει κάποιος να μιλά σωστά την
ελληνική γλώσσα, χαρακτηρίζουν τα Αρχαία Ελληνικά 8 στους 10 Έλληνες, ενώ το ίδιο
ποσοστό θεωρεί ότι είναι αναγκαία η διδασκαλία τους στα σχολεία, αν και πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει βελτίωση
στον τρόπο και στις μεθόδους εκμάθησής
τους. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν,
μεταξύ άλλων, από την πανελλαδική
έρευνα για τη σχέση των Ελλήνων με τα
Αρχαία Ελληνικά, η οποία παρουσιάστηκε
σε συνέντευξη Τύπου της LanguageCert,
θυγατρικής της PeopleCert, με αφορμή
την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.
Ρεπορτάζ:

Εύη Πανταζοπούλου
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 80% δηλώνει ότι τα
Αρχαία Ελληνικά είναι «χρήσιμα και στην
καθημερινή ζωή, καθώς υπάρχουν πολλές φράσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που αξιοποιούμε». Όσον αφορά
στους λόγους που οι ερωτηθέντες εκτιμούν τα Αρχαία Ελληνικά, το 18,5% απάντησε πως εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό του
και μαθαίνει την προέλευση των λέξεων
τις οποίες χρησιμοποιεί και το 18,4% πως
είναι μια ευκαιρία να γνωρίσει τις ρίζες
του αλλά και τη γλώσσα που μιλούσαν οι
πρόγονοί του. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι αναγνωρίζουν τη
δυσκολία εκμάθησής τους, με το 33,9% να
δηλώνει πως «με δυσκόλευαν και δεν τα
καταλάβαινα».

Την ίδια ώρα, η συντριπτική πλειονότητα (94,2%) συμφωνεί ότι τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία,
ενώ εξίσου μεγάλο ποσοστό (82,9%) εκφράζει την άποψη ότι υπάρχει ομορφιά
στα αρχαία κείμενα η οποία χάνεται στη
μετάφραση. Σχεδόν 9 στους 10 παραδέχονται ότι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την αξία των Αρχαίων Ελληνικών
όταν τα διδάσκονταν στο σχολείο και
έπρεπε να περάσουν τα χρόνια για να αντιληφθούν πόσο σημαντική είναι η διδασκαλία τους.
Οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 87,2% δηλώνουν ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά ο
τρόπος διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνι-

κών στα σχολεία, ξεκινώντας με απλό λεξιλόγιο και καθημερινούς διαλόγους,
ακολουθώντας τις μεθόδους εκμάθησης
μιας ξένης γλώσσας, και όχι εισάγοντας
τους μαθητές στη Γραμματική και σε περίπλοκα κείμενα.
Ακόμα, 8 στους 10 εκτιμούν ότι μια διαφορετική προσέγγιση στη διδασκαλία της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας, με τη χρήση
θεατρικών, παιχνιδιών τεχνολογίας και
σχολικών ομίλων, θα συνέβαλλε στην ευκολότερη εκμάθησή της από τους μαθητές. Τέλος, ποσοστό μεγαλύτερο του 60%
υποστηρίζει ότι, αν υπήρχε κάποια διεθνής πιστοποίηση των Αρχαίων Ελληνικών, αντίστοιχη με αυτήν για τις Ξένες

Γλώσσες, οι μαθητές θα είχαν μεγαλύτερο
ενδιαφέρον να τα διδαχθούν και να τα κατανοήσουν σε βάθος.

Αναγκαία θεωρούν 8 στους
10 Έλληνες τη διδασκαλία
των Αρχαίων Ελληνικών στα
σχολεία, σύμφωνα με έρευνα
που έγινε με αφορμή την
επέτειο των 200 ετών από
την Επανάσταση του 1821

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο η ηθοποιός Νόρα Κατσέλη
Εγκεφαλική αιμορραγία υπέστη η γνωστή ηθοποιός Νόρα Κατσέλη και υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση. Πιο
συγκεκριμένα, η κυρία Κατσέλη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας 251. Ωστόσο, στη συνέχεια κρίθηκε
απαραίτητο να μεταφερθεί στην Ευρωκλινική, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, η κυρία
Κατσέλη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση
και βρίσκεται υπό στενή νευρολογική παρακολούθηση.
Όπως ανακοίνωσε η Ευρωκλινική Αθη-

νών, διακομίσθηκε στη ΜΕΘ την περασμένη Τρίτη με αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και αποφασίσθηκε η άμεση νευροχειρουργική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας.
Πιο αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:
«Σας ενημερώνουμε ότι χθες (Τρίτη)
20/4/2021 και ώρα 20.07 διακομίσθηκε
στη ΜΕΘ Ευρωκλινικής Αθηνών η κυρία
Νόρα Κατσέλη με αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Λαμβάνοντας υπόψη την
κλινική κατάσταση της ασθενούς και την
έκταση του αιματώματος, αποφασίσθηκε η
άμεση νευροχειρουργική παρέμβαση για

την αντιμετώπιση της αιμορραγίας.
Η χειρουργική παρέμβαση εξελίχθηκε
χωρίς επιπλοκές. Η ασθενής παραμένει
νοσηλευόμενη σε κρίσιμη, αλλά σταθερή
κατάσταση στη ΜΕΘ, υπό στενή νευρολογική παρακολούθηση». Την είδηση επιβεβαίωσε και η αδελφή της ηθοποιού, Λούκα
Κατσέλη. Σε ανάρτησή της αναφέρει πως η
κατάσταση της αδελφής της έχει σταθεροποιηθεί μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση.
«Η κατάστασή της έχει ευτυχώς σταθεροποιηθεί ύστερα από χειρουργική αντιμετώπιση και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά», έγραψε χαρακτηριστικά.
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«Ανάσα» στους φοιτητές ΤΕΙ που… τρέχουν για πτυχίο πανεπιστημίου
Λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες φοιτητές ΤΕΙ, οι οποίοι έχουν μείνει πίσω στην απόκτηση του
πτυχίου τους λόγω μη πραγματοποίησης των πρακτικών,
κλινικών ή εργαστηριακών ασκήσεων, έδωσε το υπουργείο Παιδείας, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή.
Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται προσαύξηση του μέγιστου αριθμού των εξαμήνων φοίτησης, που τίθεται ως
προϋπόθεση προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προπτυχιακοί φοιτητές Τμημάτων ΤΕΙ, «εφόσον περιλαμβάνεται

κλινική, πρακτική ή εργαστηριακή άσκηση και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωσή της», λόγω των μέτρων που
έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.
Ειδικότερα, τα εξάμηνα προσαυξάνονται για χρονικό
διάστημα ίσο με τον χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή την ολοκλήρωση των πρακτικών, κλινικών ή
εργαστηριακών ασκήσεων, με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος. Με την ίδια τροπολογία διευκρινίζεται ότι
οι Επιτροπές Ασφάλειας και Προστασίας (ΑΕΠ) των Πα-

νεπιστημίων συγκροτούνται με απόφαση του εκάστοτε
Πρυτανικού Συμβουλίου, ενώ διευκρινίζεται ότι εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης
τουλάχιστον τους εσωτερικούς χώρους των Ιδρυμάτων
και στους εξωτερικούς, όπου αυτό είναι δυνατόν. Τέλος,
αποφασίζεται ότι στις κατηγορίες προσωπικού που δύναται να εφημερεύουν στα πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
Αρεταίειο και Αιγινήτειο συμπεριλαμβάνονται και μέλη
ΔΕΠ καθώς και ακαδημαϊκοί υπότροφοι που υπηρετούν
σε αυτά.

Περίπου 20.000
υποψήφιοι εκτός
Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης!
Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

Μ

ετά το Πάσχα -και συγκεκριμένα στις 15 Μαΐου- θα ανακοινωθεί ο αριθμός των εισακτέων ανά Σχολή, Τμήμα
και Εισαγωγική Κατεύθυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτό προβλέπεται
σε τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή
το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την
οποία «ο καθορισμός του αριθμού των εισακτέων εκδίδεται ύστερα από γνώμη
των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών
Κατευθύνσεων και ισχύει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου σχολικού
έτους». Στο διάστημα που μεσολαβεί, το
υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να ανακοινώσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
(ΕΒΕ), η οποία κάνει πρεμιέρα φέτος, για
κάθε Τμήμα και Σχολής της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Παράλληλα, με την ανακοίνωση του
αριθμού των εισακτέων, θα γίνει γνωστό
και ποια Τμήματα δεν θα συμπεριληφθούν στο μηχανογραφικό που θα συμπληρώσουν φέτος οι υποψήφιοι, καθώς
είτε θα καταργηθούν είτε θα συγχωνευθούν με άλλη, ομοειδή. Με τα έως τώρα
δεδομένα, εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναμένεται να μείνουν περίπου

20.000 υποψήφιοι, ενώ τις μεγαλύτερες
απώλειες θα υποστούν τα περιφερειακά
τμήματα χαμηλής ζήτησης. Παρότι τα
τμήματα αυτά αναμένεται να προτείνουν
τον μικρότερο συντελεστή (0,8) για την εισαγωγή των υποψηφίων, προκειμένου να
διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα τις βάσεις τους και… να δελεάσουν τους επιτυχόντες, είναι πολύ πιθανό να έχουν πολύ
μικρό ή ακόμα και μηδαμινό αριθμό εισακτέων.

Παράλληλο μηχανογραφικό
Φέτος, οι διαγωνιζόμενοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων (όσοι από αυτούς
επιθυμούν) θα συμπληρώσουν για πρώτη
φορά το παράλληλο μηχανογραφικό, επιλέγοντας ανάμεσα στα δημόσια ΙΕΚ της
χώρας. Πρόκειται για μια εναλλακτική
επιλογή για τους υποψηφίους που δεν θα
καταφέρουν να εισαχθούν στο πανεπιστημιακό τμήμα της επιλογής τους. Στην
κατεύθυνση αυτήν, το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να ανακοινώσει έως τα τέλη
του επόμενου μήνα και τον αριθμό των εισακτέων ανά ΙΕΚ.
Σήμερα, πάντως, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει παράταση του σχολικού έτους κατά
δύο εβδομάδες, με αποτέλεσμα οι Πα-

νελλαδικές Εξετάσεις να ξεκινήσουν περί τα μέσα Ιουνίου. Θα ξεκαθαριστεί, επίσης, τι μέλλει γενέσθαι με τις προαγωγικές εξετάσεις και αν θα κάνει δεκτό το αίτημα του συνδικαλιστικού οργάνου των
καθηγητών να μην πραγματοποιηθούν. Σε
αυτήν την περίπτωση, όπως συνέβη και
πέρυσι, οι μαθητές θα προαχθούν στην
επόμενη τάξη με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν τα δύο τετράμηνα. Ωστόσο,
μια τέτοια απόφαση θα οδηγήσει, για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε έκρηξη
του αριθμού των αριστούχων μαθητών.

Στις 15 Μαΐου
θα ανακοινωθεί
από το υπουργείο ο αριθμός
των εισακτέων ανά
Σχολή, Τμήμα και Εισαγωγική
Κατεύθυνση

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Τρεις Περιφέρειες συμπράττουν
για τον θαλάσσιο τουρισμό
Οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ένα ενιαίο τουριστικό προϊόν, κατά κοινή τους δήλωση
στην πρώτη διαπεριφερειακή ημερίδα με θέμα «Θαλάσσιος
τουρισμός - Κρουαζιέρα - Γιότινγκ - Κατάδυση».
Η δημιουργία μιας «θαλάσσιας Εγνατίας οδού», όπως ανέφερε ο τομεάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος, «για να ενισχύσουμε ως περιφέρειες την εξωστρέφεια και να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες
είναι μια καλή ευκαιρία για να δημιουργήσουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και δυνατότητες».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έξι παρατάξεις καταγγέλλουν
τον περιφερειάρχη

Για «ακραία αντιθεσμική και εκβιαστική συμπεριφορά»
καταγγέλλουν τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα έξι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Πρόκειται για τις παρατάξεις
«Νέα Πελοπόννησος» (Π. Τατούλης), «Νέοι Δρόμοι για την
Πελοπόννησο» (Γ. Δέδες), «Πελοποννησιακή Συμμαχία» (Ι.
Μπουντρούκας), «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»
(Θ. Πετράκος), «Ανταρσία του Μωριά» (Π. Κάτσαρης), «Πράσινη Πελοπόννησος» (Δ. Λυμπεροπούλου).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εξώδικο Μουτζούρη στον Μηταράκη
Με αφορμή μια φράση του υπουργού Μετανάστευσης
Νότη Μηταράκη, ο περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. Ο κ. Μουτζούρης εθίγη όταν ο κ. Μηταράκης είπε με συνέντευξή του ότι «η
αντίδραση του κ. Μουτζούρη οδήγησε τελικά στη φωτιά
στη Μόρια και δέκα χιλιάδες πρόσφυγες να ζουν μέσα
στην πόλη της Μυτιλήνης». Από τη δική του πλευρά, ο
υπουργός Μετανάστευσης δηλώνει ότι «είναι ανήκουστο για δημόσιο πρόσωπο να μην αντέχει την πολιτική
κριτική για τις επιπτώσεις των επιλογών του».

!

ΟΤΑ

Ψαλίδι 12 εκατ. ευρώ στα έσοδα
Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,
Β. ΑΙΓΑΙΟ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Άδειες οδήγησης
μέσω gov.gr

Από σήμερα οι πολίτες στις Περιφέρειες
Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και
Βορείου Αιγαίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr, τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την αντικατάσταση του
εντύπου άδειας οδήγησης, καθώς επίσης
και να εκδίδουν αντίγραφο της άδειας οδήγησής τους λόγω φθοράς, απώλειας ή κλοπής. Στην περαιτέρω επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις άδειες οδήγησης προχωρούν τα υπουργεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Μεταφορών και Υποδομών, σύμφωνα με σχετική διαπιστωτική
πράξη του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα έχουν τη
δυνατότητα μέσα από μια απλή διαδικασία
να προβούν ψηφιακά σε αντικατάσταση
άδειας οδήγησης με νέου τύπου, έκδοση
αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς και έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω κλοπής ή απώλειας.

Με τροπολογία που ήδη κατατέθηκε, η κυβέρνηση με
αφορμή την πανδημία προχωρά σε μείωση (από 5% σε 0,5%)
ενός δημοτικού τέλους για το 2021 και το 2022. Πρόκειται για
το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων που πληρώνουν στους
δήμους οι εξής επιχειρήσεις: «Νυχτερινά κέντρα, αίθουσες
χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία,
κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα με μουσική».
Σύμφωνα με το ΓΛΚ, προκαλείται σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ Α’ Βαθμού μείωση εσόδων κατά 12 εκατ. ευρώ.

Σε δώδεκα δήμους 2,5 εκατ. ευρώ
για φυσικές καταστροφές
Δώδεκα δήμοι μοιράζονται 2,5 εκατ. ευρώ «για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες», σύμφωνα με απόφαση
του υπουργού Εσωτερικών. Οι ωφελούμενοι δήμοι είναι
της Βόρειας Κέρκυρας 100.000, Αμφιλοχίας 800.000,
Νοτίου Πηλίου 350.000, Μουζακίου 400.000, Καρπενησίου 200.000, Νότιας Κέρκυρας 100.000, Δέυα Καβάλας
120.000, Ηρακλείου Αττικής 100.000, Βόρειας Κυνουρίας 50.000, Ζαγορίου 120.000, Μαραθώνος 130.000,
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας 100.000.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας,
παρότι είμαστε δύο χρόνια από
τις εκλογές, έχουν αρχίσει οι
«γαλάζιες» εκκλήσεις για ενότητα προκειμένου να «ανακτηθεί» ο δήμος; Προφανώς η αιτία είναι πως αυτήν τη στιγμή
κινούνται τρεις διαφορετικές
«γαλάζιες» υποψηφιότητες (ο
τέως, ο προηγούμενος και ο
«ουρανοκατέβατος») που προσπαθώντας να «αναδειχτούν»
μόνο ενότητα δεν προκαλούν… Και ακόμα είναι νωρίς!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

«Οφείλουμε την
ανάδειξη του Αδριάνειου
Υδραγωγείου»
Στη σημαντική ιστορική, πολιτιστική
και περιβαλλοντική βαρύτητα του έργου ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης κατά τη
διάρκεια της παρέμβασής του στην
τηλεδιάσκεψη της
ΕΥΔΑΠ, στην οποία
συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η
υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και δήμαρχοι και
εκπρόσωποι των οκτώ δήμων που
διέρχεται το υδραγωγείο. Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση αποφασίστηκε οι
επενδύσεις για την ολοκληρωμένη
αξιοποίηση του έργου να προταθούν
για ένταξη στη νέα Προγραμματική
Περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, προκειμένου να επωφεληθούν όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στην προσπάθεια, αλλά κυρίως οι δήμοι που βρίσκονται στη διαδρομή του υπόγειου
υδραγωγείου από τις πηγές της Πάρνηθας έως το Κολωνάκι, συνολικού
μήκους πάνω από 20 χιλιόμετρα. Ο περιφερειάρχης έκανε σαφές ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι διαθέσιμη να
συνδράμει στον σχεδιασμό, στη διαχείριση και στην υλοποίηση αυτής της
ολοκληρωμένης παρέμβασης ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου.

Έως 31 Μαΐου οι προτάσεις
των ΟΤΑ στο «Αντώνης Τρίτσης»

Ν

α προχωρήσουν άμεσα, συγκεκριμένα έως τις 31 Μαΐου, στην
προτεραιοποίηση των προτάσεων
που έχουν ήδη υποβάλει ή θα υποβάλουν
στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ζητά
από τους ΟΤΑ το υπουργείο Εσωτερικών.
Για την ακρίβεια, με έγγραφό του το
υπουργείο Εσωτερικών ζητά από τους δήμους, τις περιφέρειες, τους συνδέσμους
δήμων και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ,
που είναι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος, να προχωρήσουν μέχρι αυτή
την ημερομηνία στην προτεραιοποίηση των
προτάσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανώτατα όρια συνολικού προϋπολογισμού
(πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων.
Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος
έχουν ομαδοποιηθεί σε επτά κατηγορίες
σε επίπεδο δήμων ή περιφερειών, ενώ τέθηκε ανώτατο όριο συνολικού προϋπολο-

γισμού (πλαφόν) προτάσεων (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου είναι επιλέξιμος) που
μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για
κάθε κατηγορία. Τώρα, λοιπόν, καλούνται
να προχωρήσουν σε προτεραιοποίηση των
προτάσεων που έχουν ήδη υποβάλει ή
προτίθενται να υποβάλουν στο πλαίσιο των
προσκλήσεων του προγράμματος και να
εκπονήσουν την προτεραιοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα όρια συνολικού
προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που
μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και
τις τυχόν τροποποιήσεις των τεχνικών δελτίων, που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο
των προσκλήσεων του προγράμματος και
στοιχείων φακέλου.
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ανώτατα όρια
προϋπολογισμού (πλαφόν) του πίνακα της
σχετικής ΚΥΑ έχουν οριστεί σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας, αντίστοιχα, οπότε περιλαμβάνουν και τα νομικά πρόσωπα των
δήμων και των περιφερειών.

Στην Αυτοδιοίκηση το μεγάλο βάρος του Προσφυγικού
Το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του μεταναστευτικού - προσφυγικού προβλήματος των τελευταίων ετών ανέπτυξε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου στη διαδικτυακή εκδήλωση
του Δήμου Ιωαννιτών με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτικές κοινωνικής ένταξης». Όπως επισήμανε ο κ. Παπαστεργίου, «στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πάντα η επόμενη μέρα και μέσω των τοπικών
Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων μπορούμε να αναπτύξουμε όλες εκείνες τις δράσεις που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους
αυτούς, που βρέθηκαν στην Ελλάδα και είτε δεν μπορούν να φύγουν είτε
επιλέγουν να μείνουν στον τόπο μας, να σταθούν στα πόδια τους». Μάλιστα, τόνισε ότι «με το
πρόγραμμα Εστία αλλά και τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών μπορούμε να ανοίξουμε νέους δρόμους για καλές πρακτικές, αξιοποιώντας και την ευρωπαϊκή εμπειρία».

Στο πλευρό των παιδιών
Με στόχο να βρίσκεται στο πλευρό
των παιδιών της πόλης, είτε αυτά
βρίσκονται σε κίνδυνο είτε όχι, ο δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
ανέλαβε την πρωτοβουλία να υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του δήμου και του οργανισμού Το
Χαμόγελο του Παιδιού. Έτσι, ξεκινούν κοινή προσπάθεια με σκοπό
την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο για ενίσχυση των διαδικασιών
προαγωγής του βιοτικού επιπέδου
και της υγείας των παιδιών και την
ενημέρωση της κοινής γνώμης, αναλαμβάνοντας την κοινή δέσμευση ότι
θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την καλύτερη και πιο
άμεση υποστήριξη των παιδιών.

Δωρεάν επαγγελματικός
προσανατολισμός
Δωρεάν συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μαθητές των λυκείων αλλά και σε
όσους δημότες το επιθυμούν ξεκινά
να δίνει ο Δήμος Φυλής, σε μια προσπάθεια να στηρίξει τους μαθητές
σε αυτήν τη δύσκολη απόφαση της
ζωής τους. Στο πλαίσιο των μέσων
στήριξης που προωθεί ο δήμαρχος
Χρήστος Παππούς, ο δήμος αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τη συνεργασία της επιστημονικής ομάδας της Career Gate Test, που έχει
τη βάση της στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με πολυετή αναγνωρισμένη
παρουσία στον τομέα της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί με τη χορήγηση σε όσους επιθυμούν του σχετικού διαγνωστικού τεστ δωρεάν και
με βάση αυτό πιστοποιημένοι σύμβουλοι στη συνέχεια θα παρέχουν
συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού μέσα από το Διαδίκτυο
και, όταν επιτραπεί, διά ζώσης.
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Νέα καταγγελία για
βιασμό 17χρονου!
της Μαρίας Δήμα

Α

κόμα μια συγκλονιστική καταγγελία για τον βιασμό ενός έφηβου αγοριού από τον πρώην
καλλιτεχνικό διευθυντή του
Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη διερευνάται από τον εισαγγελέα, καθώς το
αδίκημα φέρεται να είναι ενεργό, επειδή
έχει χρόνο τέλεσης το κοντινό 2015.
Η νέα ποινική έρευνα θα διενεργηθεί
από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, κατόπιν εντολής
της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, σε βάρος του ήδη προφυλακισμένου σκηνοθέτη ύστερα από την τέταρτη κατά σειρά καταγγελία στην ανακρίτρια
που χειρίζεται τη δικογραφία της υπόθεσης Λιγνάδη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καταγγέλλων, ένας 24χρονος νεαρός, προσήλθε
ενώπιον της 19ης ανακρίτριας Αθηνών,
στην οποία κατέθεσε ότι πριν από επτά
χρόνια κι ενώ ήταν ακόμα ανήλικος βιάστηκε από τον Δημήτρη Λιγνάδη.
Ακολούθως, η ανακρίτρια διαβίβασε τον
φάκελο στην Εισαγγελία και στο πλαίσιο
της έρευνας, που διενεργεί πλέον ο κ.

Μαύρος καπνός έπνιξε τον Πειραιά
Μεγάλη πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο του Πειραιά, στη συμβολή
των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση
και Δεληγιώργη, σήμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής. Η
φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις
14.00 το μεσημέρι της Τετάρτης και υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς η περιοχή
είναι πυκνοκατοικημένη, τα
γύρω κτίρια λειτουργούν κανονικά και άπαντες φοβήθηκαν τυχόν επέκταση. Επιτόπου έφτασαν 15
πυροσβέστες με οχήματα και ξεκίνησαν την
κατάσβεση, η οποία διήρκεσε περισσότερο
από δύο ώρες λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στον χώρο και των εύφλεκτων υλικών.
Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές, καθώς από
τα παράθυρα έβγαιναν πότε φλόγες και πότε
μαύροι καπνοί, ενώ ακούγονταν εκρήξεις

και τζάμια να σπάνε στο εσωτερικό του κτιρίου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν εγκλωβισμένα
άτομα ούτε οι φλόγες έφτασαν σε άλλο κτίριο. Μάλιστα, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση
και της ΕΛ.ΑΣ., που απέκλεισε τους γύρω
δρόμους τόσο για να δράσει απερίσπαστη η
Πυροσβεστική όσο και για να μην κινδυνεύσει διερχόμενο όχημα ή περαστικός.
Παπ.

Σπυρόπουλος, αναμένεται να καταθέσει ο
24χρονος καταγγέλλων. Στη συνέχεια θα
κληθεί για παροχή εξηγήσεων ενδεχομένως μέσα από τις φυλακές της Τρίπολης,
όπου κρατείται μετά την προφυλάκισή του
ο 56χρονος κατηγορούμενος.
Στη συγκλονιστική κατάθεσή του στην
ανακρίτρια ο νεαρός φέρεται να υποστηρίζει ότι «φιλοξενήθηκε» για επτά μήνες
στο σπίτι του ηθοποιού το 2015, όταν ήταν
17 ετών, και αναφέρεται λεπτομερώς όχι
μόνο στις σεξουαλικές κακοποιήσεις που
υποστηρίζει ότι υπέστη, αλλά και στον
τρόπο προσέγγισης εραστών από τον σκηνοθέτη.
Σύμφωνα με τον 24χρονο, ο πρώην
καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού
Θεάτρου τού δίδαξε τη μεθοδολογία του
ψαρέματος ανηλίκων μέσω του Διαδικτύου. «Ο Δημήτρης μού έδωσε κάποιες
οδηγίες, όπως να ανοίξω κάποιο προφίλ
στο Διαδίκτυο σε κάποια εφαρμογή τύπου Tinder. Μου έδωσε αυτές τις οδηγίες
ώστε να αντιληφθώ πώς θα πλησιάσω αυτά τα άτομα ερωτικά ώστε να μην προδοθώ ποιος είμαι και τι κάνω», λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του ο
νεαρός.

Στον ανακριτή αύριο οι τρεις
για την κτηνωδία στη Νέα Σμύρνη
Απολογούνται αύριο ενώπιον της ανακρίτριας οι τρεις κατηγορούμενοι -δύο άντρες
και μια γυναίκα- για την υπόθεση βιασμού στη Νέα Σμύρνη με θύμα μια νεαρή γυναίκα.
Και οι τρεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν έπειτα από καταγγελία μιας 27χρονης ότι
έπεσε θύμα βιασμού και άγριου ξυλοδαρμού στη Νέα Σμύρνη την περασμένη εβδομάδα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί από την Εισαγγελία της Αθήνας κακουργηματική ποινική δίωξη για βιασμό με συμμετοχική δράση (άρθρο 47 ΠΚ), όπως και δίωξη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 27χρονη, βιάστηκε
από τον έναν συλληφθέντα, με τον οποίο διατηρούσε σχέση, κι ενώ οι άλλοι δύο παρακολουθούσαν τον βιασμό της. Στην κατοχή των συλληφθέντων οι αστυνομικοί βρήκαν
και 65 γραμμάρια κοκαΐνης. Οι κατηγορούμενοι επρόκειτο να απολογηθούν χθες,
ωστόσο έλαβαν και νέα προθεσμία, καθώς δεν έχει ενσωματωθεί στη δικογραφία η ιατροδικαστική εξέταση της καταγγέλλουσας, ενώ εκκρεμεί και η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει ο 40χρονος βασικός κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να τέλεσε τον βιασμό, στο σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τρεις εμπλεκόμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ ο 40χρονος ισχυρίζεται ότι δεν βίασε την 27χρονη, αλλά φέρεται να παραδέχεται ότι τη χτύπησε και της
έκοψε τα μαλλιά επειδή επιχείρησε να τον κλέψει. Η πλευρά του βασικού κατηγορούμενου ισχυρίζεται ότι το διαμέρισμα έχει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το οποίο έχει
καταγράψει όσα συνέβησαν το επίμαχο βράδυ, και όταν το υλικό αυτό φτάσει στις ανακριτικές Αρχές, θα φανεί ότι ο 40χρονος ουδέποτε βίασε την καταγγέλλουσα. Επιπλέον, κατά πληροφορίες, προβάλλει και τον ισχυρισμό ότι ο ένας φίλος του που, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, παρακολουθούσε τη σκηνή του βιασμού είναι τυφλός!

P
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Στις φυλακές έξι Πακιστανοί
για βασανιστήρια μεταναστών

Π

ροσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν και οδηγήθηκαν στις φυλακές έξι από τους 13 συλληφθέντες Πακιστανούς για την υπόθεση των
διακινήσεων δεκάδων μεταναστών από τον Έβρο στη
Θεσσαλονίκη και από εκεί σε χώρες της Κεντρικής
και της Βόρειας Ευρώπης. Άλλοι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη
χώρα και ένας χωρίς κανέναν όρο.
Στις απολογίες τους στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν το σύνολο των κατηγοριών. Ειδικά, ο
20χρονος φερόμενος ως εγκέφαλος αρνήθηκε ότι
συμμετείχε
σε
βασανιστήρια,
όπως
κατηγορείται. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στο διάστημα από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου μετέφεραν από τα ελληνοτουρκικά σύνορα περίπου 150
μετανάστες έναντι αμοιβής από 1.000 έως 1.500 ευρώ
ο καθένας, ενώ προώθησαν προς τα ελληνοσκοπιανά
σύνορα περίπου 300, εισπράττοντας μέχρι 800 ευρώ
από τον καθένα για το ταξίδι μέχρι τη Σερβία. Οι πε-

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Με Άδωνι συναντήθηκε
ο Μανδαλιανός
Στην Αθήνα... μετακόμισαν για ένα τριήμερο ο δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου Κλεάνθης Μανδαλιανός και τέσσερις αντιδήμαρχοι του για σειρά επαφών και συναντήσεων στα υπουργεία. Μεταξύ αυτών που συνάντησε ο κ. Μανδαλιανός ήταν και ο
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, με τον
υπουργό να αναρτά σχετική φωτογραφία στο Twitter και να ενημερώνει ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν
τα αναπτυξιακά πλάνα του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου και τα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας.

Ακριβής στα ραντεβού ο Πέτσας
ρισσότεροι στη Θεσσαλονίκη έμειναν φυλακισμένοι
μέχρι οι ίδιοι ή συγγενείς τους να αποπληρώσουν το
αντίτιμο της διακίνησης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Υποψηφιότητα
γένους θηλυκού

Τον Σεπτέμβριο
«ανασχηματισμός»

Μπορεί να μην έχουν περάσει
παρά δύο χρόνια από την εκλογή του Κωνσταντινου Ζέρβα,
αλλά η μάχη για τις επόμενες
εκλογές του Δήμου Θεσσαλονίκης ήδη άρχισε. Μαθαίνουμε
ότι μετά το Πάσχα ήδη θα κάνει
την πρώτη κίνηση-παρέμβαση
δυνάμει υποψήφιος. Ή, καλύτερα, υποψήφια!

Προς το παρόν ο νυν δήμαρχος δεν
φαίνεται να ανησυχεί. Απλώς μετέθεσε τον ανασχηματισμό της διοίκησής
του για τον Σεπτέμβριο, όταν -Θεού
θέλοντος- θα έχει διαφοροποιηθεί
προς το καλύτερο το θέμα της καραντίνας. Και εκεί θα επιδιώξει να ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι στην παράταξή του και κυρίως να δημιουργήσει
νέες συμμαχίες προκειμένου να θεμελιώσει την εύθραστη πλειοψηφία
του εντός του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρών ο Ορφανός
Δεν είναι, όμως, η μοναδική. Ο
Γιώργος Ορφανός από τώρα δηλώνει «παρών» και για τις επόμενες
εκλογές. Η ισχνή διαφορά με την
οποία έχασε τη δυνατότητα διεκδίκησης του δήμου στον δεύτερο γύρο δεν έχει ξεπεραστεί. Όσο για το
ηλικιακό; Φέρνει παράδειγμα τον
Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος εξελέγη
για πρώτη φορά σε ηλικία 68 ετών...

Πρωτοβουλίες Καλαφάτη για τις μικρές επιχειρήσεις
Τη λύση που αναζητούσε φαίνεται ότι βρήκε για
τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων μαζί με τον υφυπουργό Εσωτερικών, με αρμοδιότητα σε θέματα
Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρο Καλαφάτη. Σύμφωνα με πληροφόρηση της «Political»,
έπειτα από πρωτοβουλίες του υφυπουργού γίνονται οι κατάλληλες αλλαγές ώστε να προχωρά

M

με ταχύτερους ρυθμούς η αποζημίωση των εταιρειών που επενδύουν στη Βόρεια Ελλάδα και εντάσσονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μάλιστα, ενισχύεται το προσωπικό που ασχολείται με
τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προτάσεων
για συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών σε επενδυτικά προγράμματα, ώστε να τύχουν των προνομίων του αναπτυξιακού νόμου.

Συνεπέστατος ήταν στα ραντεβού του στη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας στις συναντήσεις που
είχε με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο
Τζιτζικώστα, με τον δήμαρχο
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο
Ζέρβα και τον πρόεδρο της
ΠΕΔΚΜ και δήμαρχο Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Παρά
το «σφιχτό» πρόγραμμα, ο κ.
Πέτσας αποδείχθηκε «Εγγλέζος» στην προγραμματισμένη ώρα των συναντήσεων, παρά τις συζητήσεις
με τους αυτοδιοικητικούς, τις δηλώσεις στους δημοσιογράφους αλλά και τις αποστάσεις που είχε να καλύψει.

Επαφές Σιμόπουλου
για το επιχειρηματικό πάρκο
Επαφές με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων της πόλης,
που εμπλέκονται στη δημιουργία σύγχρονου
επιχειρηματικού πάρκου στη θέση της άτυπης
βιοτεχνικής - βιομηχανικής συγκέντρωσης
στην περιοχή του Καλοχωρίου-Οδό Πόντου,
ξεκίνησε ο Στράτος Σιμόπουλος. Ο βουλευτής
της Ν.Δ. είχε πλήρη ενημέρωση, καθώς
την Παρασκευή συζητείται στη Βουλή η επίκαιρη ερώτησή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη για το
συγκεκριμένο θέμα.

Στους πληγέντες παραγωγούς
ο Σάββας Αναστασιάδης
Την περιοχή Σοχού - Ασκού - Κρυονερίου επισκέφτηκε ο κυβερνητικός βουλευτής Σάββας
Αναστασιάδης, ο οποίος ενημερώθηκε από κοντά για το μέγεθος της ζημιάς που προκάλεσαν
στις δενδροκαλλιέργειες οι χαμηλές θερμοκρασίες του Απριλίου. Ο βουλευτής άμεσα επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ και ζήτησε να
στηριχτούν ταχύτητα οι πληγέντες.
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ΑΝΑΛΕΝΑ ΜΠΕΡΜΠΟΚ

Μια 40άρα Πράσινη
υποψήφια για
καγκελάριος στη Γερμανία

Τ

ην ώρα που οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες «σφάζονταν» για να
αποφασίσουν ποιος θα είναι ο υποψήφιος του κόμματός τους για τη
διαδοχή της Άνγκελα Μέρκελ, οι Πράσινοι
της Γερμανίας, σε πλήρη σύμπνοια και χωρίς
τριβές, αποφάσισαν να στηρίξουν τη 40άρα
Αναλένα Μπέρμποκ, συναρχηγό του Πράσι-

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

νου Κινήματος στη χώρα και εξαιρετικά δημοφιλή μεταξύ των Γερμανών - ιδιαίτερα των
νέων.
Ελάχιστοι γνώριζαν ποια ήταν η νεαρή που
ανέβηκε με ένα δερμάτινο μπουφάν στο βήμα του Συνεδρίου των Γερμανών Πρασίνων.
Μετά το τέλος μιας εκπληκτικής, παθιασμένης και γεμάτης επιχειρήματα και πολιτικό
όραμα ομιλίας, το όνομα της Αναλένα Μπέρμποκ ήταν στα χείλη όλων. Έτσι, η εκλογή της
ως συναρχηγού του κόμματος ήταν, πλέον,
τυπική υπόθεση…
Το πρώτο διάστημα της συναρχηγίας στο
κόμμα, η Μπέρμποκ ήταν λιγότερο γνωστή
και αποδεκτή από τον Ρόμπερτ Χάμπεκ.
Ωστόσο, το μείγμα της πολιτικής της παρουσίας γοήτευσε το κόμμα αλλά και ευρύτερα
στρώματα Γερμανών. Η Μπέρμποκ ήταν ταυτόχρονα εμπειρογνώμων της κλιματικής αλλαγής, αποδείχθηκε έμπειρη γνώστρια της
εξωτερικής πολιτικής της Γερμανίας, ενώ

ταυτίστηκε με την ανυποχώρητη μάχη κατά
του λαϊκισμού και της ξενοφοβίας.
Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών ήταν ο ιδανικός για μια υποψηφιότητα
στην Καγκελαρία, την οποία για πρώτη φορά
υπέδειξαν οι Πράσινοι. Η επιλογή της
Μπέρμποκ έγινε σχεδόν χωρίς καμία αντιπαράθεση. Η 40άρα πολιτικός αυτήν την περίοδο ταυτίζεται με την επιδίωξη για «Πρώτη
Φορά Πράσινοι» - ως κύριο κορμό της επόμενης γερμανικής κυβέρνησης. Η Μπέρμποκ
προωθεί την κατάργηση της παραγωγής
ενέργειας από άνθρακα στη Γερμανία πολύ
πριν από το 2028, καθώς και την επιβολή ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους μέχρι 130 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι αντίθετη
στην αύξηση των αμυντικών δαπανών στον
Προϋπολογισμό, ακόμη κι αν σημαντικοί
εταίροι, όπως οι ΗΠΑ και τα κεντροδεξιά κόμματα, το ζητούν επίμονα. Ζητά από τον Μπάιντεν όχι μόνο επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού αλλά και μια ξεκάθαρη
«Πράσινη Συμφωνία» Ευρώπης - ΗΠΑ.

Μητέρα δύο παιδιών
Η Ανναλένα Μπέρμποκ γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1980. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και
το 2005 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο από το φημισμένο London School of Economics.
Την ίδια χρονιά έγινε μέλος των Γερμανών Πρασίνων. Παράλληλα, εργάστηκε σε
γραφείο της ευρωβουλευτού Ελίζαμπετ
Σρέτερ και αργότερα στο γραφείο των Πρασίνων στη γερμανική Βουλή, ως σύμβουλος
Εξωτερικών Πολιτικών και Πολιτικών
Ασφαλείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του κόμματος.
Από το 2013 είναι μέλος της Μπούντεσταγκ.
Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο κοριτσιών.
Ζει με την οικογένειά της στο Πότσνταμ, στην
περιοχή του Βρανδεμβούργου.
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ΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: θρίλερ
για υποβρύχιο με
53 μέλη πλήρωμα

Σ

υναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι στο
Πολεμικό Ναυτικό της Ινδονησίας, καθώς ένα υποβρύχιο που λάμβανε μέρος
σε στρατιωτική άσκηση στη θαλάσσια
περιοχή η οποία βρίσκεται βόρεια του Μπαλί δεν
κατάφερε να ανταποκριθεί στην καθιερωμένη επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων.
Η στρατιωτική άσκηση περιλάμβανε εκτόξευση
τορπιλών. Ύστερα από αυτήν τη δράση, η άσκηση
προέβλεπε επικοινωνία του υποβρυχίου με το κέντρο, ώστε να υπάρξει αναφορά για το πώς εκτελέστηκε. Το υποβρύχιο «KRI Nanggala 402», όμως,
δεν έδωσε σημείο επαφής και έτσι ξεκίνησαν οι
έρευνες.
Ο αρμόδιος για την ενημέρωση στρατιωτικός, υποναύαρχος Τζούλιους Γουιτζοτζόνο, αλλά και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ινδονησίας έκαναν λόγο για έρευνες του υποβρυχίου, που είχε 53μελές πλήρωμα.
Αντίστοιχη αντίδραση είχαν και τα υπουργεία Άμυνας της Σιγκαπούρης και της Αυστραλίας, που δεν δέχτηκαν να σχολιάσουν την εξέλιξη αυτήν. Το υποβρύχιο «KRI Nanggala 402» έχει κατασκευαστεί στη Γερμανία το 1978, όπως τουλάχιστον αναφέρει στην επί-

Sex-Gate στη Σερβία, με πολιτικούς
και δήμαρχους σε όργια με ανήλικες
Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη
στην πόλη Γιάγκοντινα της Κεντρικής Σερβίας, μετά τις καταγγελίες περί ενός σεξουαλικού σκανδάλου ακόμα και με ανήλικες κοπέλες, στο οποίο εμπλέκεται και
ο δήμαρχος της πόλης, Ντράγκαν Μάρκοβιτς, ο οποίος είναι και επικεφαλής του
κόμματος «Ενιαία Σερβία», που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό.
Τις καταγγελίες έκανε μια γυναίκα πολιτικός, η Μαρινίκα Τέπιτς, αντιπρόεδρος
του κόμματος «Ελευθερία και Δίκαιο», η
οποία διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου,
όπου παρουσίασε βιντεοκασέτες με μαρτυρίες ενός ατόμου που παλαιότερα εργαζόταν στο ξενοδοχείο στο οποίο διοργανώνονταν αυτά τα «πάρτι».
Σύμφωνα με τη μαρτυρία, νεαρές κο-

πέλες μεταφέρονταν στο ξενοδοχείο από
δήθεν «υπαλλήλους του δήμου». Εκεί τις
μεθούσαν και ακολούθως τις κακοποιούσαν σεξουαλικά. Σε μερικά «πάρτι» μετείχαν και μέλη της κυβέρνησης, τα οποία
προσκαλούσε ο Μάρκοβιτς (που του είχαν δώσει το ψευδώνυμο «Πάλμα»),
όπως μια παρουσίαση αυτών των κοριτσιών σε δύο πρώην υπουργούς, Εξωτερικών και Ενέργειας. Ο «Πάλμα» αρνείται
κάθε κατηγορία.
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σημη ιστοσελίδα της η Γραμματεία του Υπουργικού
Συμβουλίου της Ινδονησίας. Το σκάφος είχε υποστεί
διετή διαδικασία επισκευής στη Νότια Κορέα, η οποία
ολοκληρώθηκε το 2012. Η Ινδονησία χρειάστηκε στο
παρελθόν έναν στόλο 12 υποβρυχίων τα οποία αγόρασε από την τότε Σοβιετική Ένωση, προκειμένου να
πραγματοποιεί περιπολίες στο αρχιπέλαγος της χώρας. Από αυτά σήμερα έχουν απομείνει πέντε, εκ των
οποίων τα δύο είναι γερμανικής κατασκευής και τα
τρία νοτιοκορεατικής.
Η Ινδονησία θεωρεί ότι έχει ανάγκη να αναβαθμίσει τις αμυντικές της δυνατότητες, προκειμένου
να βελτιώσει τον βαθμό ασφαλείας της χώρας.
Ωστόσο, ένα κομμάτι αυτού του εξοπλισμού, που
ακόμα βρίσκεται σε στάδιο συντήρησης ή επισκευής από βλάβες, κατά γενική παραδοχή είναι
«γερασμένο», με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια
να έχουν σημειωθεί δυστυχήματα.

Ένοχος ομόφωνα ο Σόβιν
για τον φόνο του Φλόιντ
Όπως αναμενόταν, το Δικαστήριο της Μινεάπολης κήρυξε ομόφωνα
ένοχο τον πρώην αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν για τον φόνο του Τζορτζ
Φλόιντ. Η απόφαση ικανοποίησε το περί δικαίου αίσθημα των Αμερικανών πολιτών αλλά και ευρύτερα των πολιτών στις χώρες της Δύσης,
καθώς ο θάνατος του Φλόιντ υπήρξε η σπίθα «έκρηξης» του κινήματος
«Black lives matter». «Ανακουφισμένος» δήλωσε ο πρόεδρος των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, μόλις πληροφορήθηκε την ετυμηγορία του δικαστηρίου. Και πρόσθεσε, απευθυνόμενος στην οικογένεια του Φλόιντ:
«Είστε μια απίστευτη οικογένεια. Πολύ θα ήθελα να ήμουν εκεί να σας
αγκαλιάσω». «Οι ένορκοι έκαναν το σωστό, ωστόσο η αληθινή δικαιοσύνη απαιτεί πολύ περισσότερα», σχολίασε το ζεύγος Ομπάμα και
συμπλήρωσε πως πρέπει να εξασφαλιστεί «για κάθε Αμερικανό η πλήρης δικαιοσύνη που ο Τζορτζ και τόσοι άλλοι στερήθηκαν». Στο ίδιο
πνεύμα ήταν οι δηλώσεις της Χίλαρι Κλίντον, του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, του κυβερνήτη της Μινεσότα αλλά και του
επικεφαλής του ΝΒΑ.
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Το κόστος της αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου

amaliakatzou@gmail.com

Από το ενημερωτικό δελτίο της Πειραιώς προκύπτει
πως το κόστος της αύξησης κεφαλαίου θα ανέλθει σε
83 εκατ. ευρώ, δηλαδή το καθαρό ποσό για την τράπεζα
θα ανέλθει στο 1,297 δισ. ευρώ. Τα κόστη αναλύονται
ως εξής: Για νομικές υπηρεσίες θα δοθούν 4 εκατ. ευρώ, για τους ελεγκτές 1 εκατ. ευρώ, για αμοιβές χρηματοοικονομικών συμβούλων 61 εκατ. ευρώ, για τις
προμήθειες των επικεφαλής αναδόχων 2 εκατ. ευρώ,
για την αμοιβή του Χρηματιστηρίου 1 εκατ. ευρώ, για
την Επιτροπή Ανταγωνισμού 1 εκατ. ευρώ, για φόρο
αύξηση κεφαλαίου 12 εκατ. ευρώ και για άλλα έξοδα 1
εκατ. ευρώ.
Είναι εντυπωσιακό πως το 4,5% του ποσού που θα αντληθεί από την αύξηση κεφαλαίου θα κατευθυνθεί για
να πληρωθούν οι αμοιβές χρηματοοικονομικών συμβούλων.

Σ

την τελική ευθεία μπαίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
(ΑΜΚ), ύψους μέχρι 1,38 δισ.
ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς,
καθώς χθες άνοιξε το βιβλίο προσφορών.
Σημειώνεται πως το έντονο επενδυτικό
ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε το προηγούμενο διάστημα είχε ως αποτέλεσμα
να αυξηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια
άνω του 1 δισ. ευρώ. Μάλιστα, οι πρώτες
εκτιμήσεις αναφέρουν πως αναμένεται
θεαματική υπερκάλυψη της ΑΜΚ, η
οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 4 το
απόγευμα της 23ης Απριλίου. Με βάση τις
προσφορές που θα γίνουν σε αυτό, θα
οριστεί και η τιμή διάθεσης των μετοχών,
το εύρος της οποίας θα κυμανθεί ανάμεσα στο 1 και το 1,15 ευρώ.
Σύμφωνα, πάντως, με τις μέχρι στιγμής
πληροφορίες, λόγω και του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρατηρείται, η τιμή
αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο
ανώτατο εύρος του φάσματος. Το βιβλίο
προσφορών αφορά στους επενδυτές του
εξωτερικού και η μέγιστη τιμή που θα
προκύψει θα είναι αυτή που θα ισχύει στη
δημόσια προσφορά για τους Έλληνες
επενδυτές. Μέσω του βιβλίου προσφορών θα καλυφθεί το 85% της έκδοσης,
ενώ το υπόλοιπο 15% μέσω της δημόσιας
προσφοράς. Με βάση την τελική τιμή που
θα διαμορφωθεί εντός του εύρους (1 ευρώ έως 1,15 ευρώ) θα καθοριστεί το τελικό ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Άνοιξε χθες το βιβλίο
προσφορών - Πόσα θα
επενδύσουν Paulson,
Helikon, Μυστακίδης Oι πρώτες εκτιμήσεις
αναφέρουν πως
αναμένεται θεαματική
υπερκάλυψη

Τα ποσά
Αντίστοιχα, με βάση τα στοιχεία που
αναφέρονται στην ανακοίνωση της πρόσκλησης από την Τράπεζα Πειραιώς,
προκύπτουν και τα ποσά που θα επενδύσουν οι τρεις «cornerstone investors», η
Paulson & Co, η Helikon Investment Limited και ο κ. Αριστοτέλης Μυστακίδης.
Συγκεκριμένα, η πλευρά Paulson θα
επενδύσει 265 εκατ. ευρώ, η Helicon 75
εκατ. ευρώ και ο κ. Μυστακίδης 40 εκατ.
ευρώ.
Αντίστοιχα, το ποσοστό του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα
διαμορφωθεί ανάμεσα στο 27% και το
33%, έναντι 61,34% που έφτασε μετά τη
μετατροπή των CoCo’s σε μετοχές της
τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι το ΤΧΣ θα
διαθέσει ανάμεσα στα 350 και 440 εκατ.
ευρώ, ανάλογα με την τιμή διάθεσης των

Χ

Μαγνήτης
επενδυτών
η ΑΜΚ
της Πειραιώς

νέων μετοχών.
Βάσει των παραπάνω, τα ποσοστά που
θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα:
G ΤΧΣ: 27%-33% έναντι 61,34%.
G Paulson & Co. Inc.: 18,62% έναντι 4,61%.
G Αριστοτέλης Μυστακίδης: 2,90% έναντι
3,04%.
G Helikon Investment Limited: 5,22%.
G Λοιποί (κάτω του 5%): 40,27% έναντι
31,03%.
Σημειώνεται ότι το ποσοστό του 40,27%
προκύπτει από τους επενδυτές που θα
πάρουν μέρος στην αύξηση (39,02%) και
από τους παλαιούς μετόχους πριν από την
αύξηση (1,25%).

Τα επόμενα βήματα
Σημειώνεται πως η τελική τιμή διάθεσης θα αποφασιστεί από το διοικητικό
συμβούλιο της Πειραιώς Holdings, ενώ
εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί μετά την
ολοκλήρωση της διεθνούς και της δημόσιας προσφοράς, δηλαδή στις 23 Απριλίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Η τιμή θα είναι κοινή για όλους τους
επενδυτές, ενώ οι νέες μετοχές αναμένεται να εισέλθουν προς διαπραγμάτευση
στο Χρηματιστήριο στις 7 Μαΐου.

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

25

POLITICAL

XΡΗΜΑ

Τροπολογία για τεκμήρια
και ανείσπρακτα ενοίκια
Δύο βασικές προϋποθέσεις για την απαλλαγή
από τα τεκμήρια διαβίωσης για το 2020 εισάγει
η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών,
έτσι ώστε να αποφευχθεί η επαχθής φορολόγηση πληττόμενων φυσικών προσώπων, ενώ
«κλειδί» για την αποφυγή της φορολόγησης
ανείσπρακτων ενοικίων αποτελεί το εξώδικο.
Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην τροπολογία,
όσοι εργαζόμενοι τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης ή εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-Εργασία», καθώς και όσοι επαγγελματίες είχαν κλειστές επιχειρήσεις με κρατική
εντολή ή εντάσσονται στις πληττόμενες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά δύο βασικά κριτήρια
απαλλαγής από τα τεκμήρια. Το ένα αφορά στη
μη αύξηση των δαπανών διαβίωσης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2019 και το δεύτερο στην
απόλυτη αντιστοίχιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου αποκτήθηκε με τα δηλωθέντα
εισοδήματα.
Από την άλλη, όσοι ιδιοκτήτες δεν εισέπραξαν
πέρυσι ενοίκια λόγω μη καταβολής από τον εκμισθωτή δεν θα φορολογηθούν, αν έχει κοινοποιηθεί εξώδικο. Όσοι έχουν κοινοποιήσει
εξώδικο οφείλουν έως τις 28 Ιουλίου, οπότε και
λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων, να προσκομίσουν διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική
απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων
ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής.

Συνεργασία
ΟΑΕΔ - Amazon

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο
ΟΑΕΔ και η Amazon Web Services
(AWS) σε ειδική διαδικτυακή εκδήλωση, παρουσία του υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη. Η συμφωνία προβλέπει κοινές δράσεις για την ψηφιακή ανάπτυξη
των δεξιοτήτων των εργαζομένων.
Όπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, «η συνεργασία μεταξύ ΟΑΕΔ και Amazon
Web Services αποτελεί μέρος του νέου
μοντέλου κατάρτισης που προωθεί το
υπουργείο Εργασίας». Σημειώνεται ότι
το πρώτο κοινό πρόγραμμα OAEΔ Amazon αφορά σε ανέργους με γνώσεις τεχνολογιών πληροφορικής.

Ελλάδα, η πιο ωφελημένη
από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η

πιο ευνοημένη χώρα της
Ευρωζώνης και η τρίτη πιο
ευνοημένη στους «27» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
είναι η Ελλάδα σε σχέση με τους πόρους που θα απορροφήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Αυτό επισημαίνει σε ανάλυσή του ο
γαλλικός χρηματοοικονομικός κολοσσός της Société Générale, αναλύοντας
τα τεράστια οφέλη που θα προκύψουν
για την ελληνική οικονομία σε βάθος
χρόνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
παραθέτει, η Ελλάδα θα λάβει ως μερίδιο του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος της το 10,5%, που αποτελεί
το μεγαλύτερο ποσοστό εντός της Ευρωζώνης. Σε σχέση με το σύνολο των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση
πίσω από την Κροατία (13%) και τη
Βουλγαρία (12,5%). Ενδεικτικά, ως
προς την εικόνα της κατανομής των
πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, η Société Générale επισημαίνει ότι η Ιταλία
και η Ισπανία θα λάβουν 83 και 76 δισ.
ευρώ αντίστοιχα ή σχεδόν το 20% του
συνόλου, ενώ αντιπροσωπεύουν μόνο

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

το 13% και το 9% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ως μερίδιο του
ΑΕΠ τους η Ισπανία θα λάβει το 6,1%
και η Ιταλία το 4,6%. Η δεύτερη χώρα
της Ευρωζώνης με τους υψηλότερους
πόρους είναι η Πορτογαλία με 7,4%.
Όπως σχολιάζει σχετικά στην έκθεσή του ο γαλλικός χρηματοοικονομικός όμιλος, η Ελλάδα θα είναι πρώτη
και με διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, επισημαίνοντας ότι οι κύριοι δικαιούχοι των
πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας είναι η πατρίδα μας, η
Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και οι
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης. Προσθέτει, δε, ότι μερικές
χώρες δεν έχουν κανένα οικονομικό
συμφέρον να λάβουν δάνειο από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων τους είναι στα ίδια
επίπεδα ή κάτω από το επίπεδο της

Ε.Ε. για όλες τις διάρκειες των ομολόγων τους.
Το οικονομικό όφελος, όπως αναφέρει η Société Générale, θα εξαρτηθεί από τη φύση των έργων, αλλά θα
ποικίλλει επίσης από τη μια χώρα στην
άλλη. Ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής (με βάση τις εισαγωγές, το ποσοστό αποταμίευσης και τον φορολογικό συντελεστή) διαμορφώνεται κατά
μέσο όρο στο 0,7x για την Ευρωζώνη,
αλλά με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ
των χωρών. Έτσι, η Ελλάδα, η Ιταλία
και η Γαλλία θα επηρεαστούν πολύ πιο
θετικά, με τη χώρα μας να βρίσκεται
στην κορυφή και κοντά στο 1x, ενώ ο
πολλαπλασιαστής στη Γερμανία και
την Ολλανδία διαμορφώνεται κοντά
στο 0,5x.

Οι κύριοι δικαιούχοι των
πόρων του Ταμείου είναι
η πατρίδα μας, η Ισπανία,
η Ιταλία, η Πορτογαλία και
οι χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης

P
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

DD Synergy Α.Ε.: Σημαντική αύξηση
πωλήσεων και κερδών το 2020

Μ

ία ακόμη χρονιά σημαντικής ανάπτυξης ολοκληρώθηκε για την εταιρεία πληροφορικής
DD Synergy. Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών
ξεπέρασε τα 2,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά
2,5% από τον αντίστοιχο του 2019, ενώ τα καθαρά προ φόρων
κέρδη ανήλθαν σε 391.000 ευρώ, σημειώνοντας τεράστια
αύξηση 365% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το λειτουργικό αποτέλεσμα της DD Synergy ανήλθε το 2020 σε
592.000 ευρώ, αυξημένο κατά 106% σε σχέση με το 2019,
ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονται σε
367.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τον Services Director της εταιρείας Γιώργο
Σερφιώτη, «το 2021 θα αποτελέσει ίσως τη σημαντικότερη
χρονιά για την DD Synergy. Για το 2021 προβλέπεται περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να ξεπεράσει τα 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα θα φτάσει τις 700.000 ευρώ. Έχουμε ήδη ετοιμάσει
πενταετές πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας».

Intracom Defense: Επέκταση της συνεργασίας
με Boeing για αναβάθμιση των AWACS
Ύστερα από διεθνή διαγωνισμό, η Intracom Defense (IDE) υπέγραψε σύμβαση με την Boeing, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα
εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης και
ελέγχου AWACS (Airborne Warning and Control System) της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με αυτήν τη νέα συμφωνία η IDE επεκτείνει την μέχρι
σήμερα επιτυχημένη συνεργασία της με την Boeing στο πρόγραμμα AWACS και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην παγκόσμια
αεροναυπηγική αγορά, ως ένας αξιόπιστος κατασκευαστής αεροπορικού υλικού υψηλής ποιότητας και ως ένας
έμπιστος συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο, στον χώρο της Άμυνας και της Αεροναυπηγικής.
Σημειώνεται πως τα AWACS είναι σχεδιασμένα για την ανίχνευση αεροσκαφών, πλοίων και οχημάτων σε μεγάλες
αποστάσεις και την εκτέλεση ελέγχου και διοίκησης, διευθύνοντας πλήγματα μαχητικών αεροσκαφών.

Webinar της SAS για την επόμενη μέρα στον τραπεζικό κλάδο
Η SAS, ο ηγέτης στον κλάδο των analytics και της τεχνητής νοημοσύνης, διοργάνωσε την περασμένη εβδομάδα, σε συνεργασία με την Accenture, webinar
με τη συμμετοχή κορυφαίων τραπεζικών στελεχών, με θέμα την εξατομίκευση του τραπεζικού κλάδου και τα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν η λεπτομερής συλλογή δεδομένων του πελάτη, κατόπιν συγκατάθεσής του, σε πραγματικό χρόνο, η επεξεργασία τους με τη χρήση της μηχανικής μάθησης και η
λήψη τελικών αποφάσεων με βάση αυτά τα δεδομένα. Το webinar επικεντρώθηκε στον ουσιαστικό ρόλο της εξατομίκευσης μέσα από προβλέψιμες αναλύσεις, που είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων μιας τράπεζας. Όπως τόνισε ο κ. Μπαχάς, κατά την τοποθέτησή του, η εξατομίκευση προσφέρει δυναμικές εμπειρίες σε κάθε χρήστη ξεχωριστά και διαφοροποιημένο πλαίσιο
με απρόσκοπτη λειτουργία σε όλα τα διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας.

Sunlight - ACE Power Electronics:
Αρωγοί στο Χαμόγελο του Παιδιού
Η Sunlight, μέλος του Ομίλου Olympia, και η
εταιρεία ACE Power Electronics συμβάλλουν
από κοινού στη στήριξη του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, προχωρώντας σε δωρεά
και εγκατάσταση συστημάτων UPS στο Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο
Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης
«Ανδρέας Γιαννόπουλος». Η Sunlight, ανταποκρινόμενη άμεσα στο αίτημα του συνεργάτη της
ACE Power Electronics, προχώρησε στη δωρεά μίας συστοιχίας 40 μπαταριών 12V-100Ah
αποθήκευσης ενέργειας με το αντίστοιχο
ικρίωμα, ώστε να υποστηρίξει τη λειτουργία
του συστήματος UPS 2 x 80KVA που εγκατέστησε η ACE στο Κέντρο. Με τον τρόπο αυτόν
εξασφαλίζεται η επαρκής και ασφαλής αυτονομία, ώστε το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης να συνεχίσει το ουσιαστικό
του έργο, λειτουργώντας απρόσκοπτα και με
ασφάλεια, ακόμη και ύστερα από ενδεχόμενη
διακοπή της ρευματοδότησης.

Όμιλος Ηρακλής:
Με νέα «πράσινα» σκυροδέματα
Με τη νέα σειρά σκυροδεμάτων ECOPact ο
Όμιλος Ηρακλής εμπλουτίζει το «πράσινο»
προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο, κάνοντας ακόμη
ένα σημαντικό βήμα στη μετάβαση προς μια
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία.
Πρόκειται για την πρώτη «πράσινη» σειρά σκυροδεμάτων στην ελληνική αγορά, με χαμηλό
ανθρακικό αποτύπωμα, που προσδίδει προστιθέμενη αξία στις αειφόρες κατασκευές. «Στον
Όμιλο Ηρακλής, η νέα “πράσινη” σειρά σκυροδεμάτων ECOPact, που συνδυάζει την καινοτομία με το βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποτελεί τη νέα μας κινητήρια δύναμη
για την ταχύτερη μετάβαση σε πιο αειφόρες
κατασκευές», ανέφερε ο κ. Λευτέρης Μουστάκας, διευθυντής της Δραστηριότητας Σκυροδέματος του Ομίλου Ηρακλής.

Epsilon Net: «Ελληνικοποίηση»
του Dynamics 365 Business
H ελληνικοποίηση του Dynamics 365 Business Central στο cloud είναι πλέον διαθέσιμη
στην ελληνική αγορά από τον Όμιλο Epsilon
Net. Η SaaS, ελληνικοποιημένη έκδοση, συνδυάζει τα καινοτόμα χαρακτηριστικά μιας κορυφαίας διεθνώς all-in-one λύσης με την εκτεταμένη εμπειρία του Ομίλου Epsilon Net στις
ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, καλύπτοντας πλήρως το σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε μεγάλης και μεσαίας επιχείρησης σε
Ελλάδα και Κύπρο, απόλυτα προσαρμοσμένη
στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κάτω από 5%
η συμμετοχή της Reggeborgh

ΔΕΗ: Έως το 2025 θα έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία
απολιγνιτοποίησης
United Airlines: Απευθείας
πτήσεις από Ουάσιγκτον
για Αθήνα την 1η Ιουλίου

Τ

ο αργότερο σε τέσσερα χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί η απολιγνιτοποίηση, καθώς μέχρι το 2025
θα έχει ολοκληρωθεί η μετατροπή της νέας λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ (Πτολεμαΐδα 5) σε φυσικού
αερίου, με δυνατότητα καύσης μείγματος υδρογόνου,
και ακόμη νωρίτερα θα έχει ολοκληρωθεί η απόσυρση
των λοιπών λιγνιτικών μονάδων.
Η μετατροπή θα συνοδευθεί από αύξηση της ισχύος
της μονάδας σε πάνω από 1.000 Μεγαβάτ, έναντι 660
MW που είναι η ισχύς που θα αποδίδει ως λιγνιτική μονάδα. Αυτά ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης στην τηλεδιάσκεψη
με τους χρηματιστηριακούς αναλυτές για τα αποτελέσματα της επιχείρησης το 2020. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε χες
υπερδιπλασιασμό της λειτουργικής κερδοφορίας στα
886 εκατ. και κέρδη προ φόρων ύψους 67 εκατ. ευρώ,
έναντι ζημιών 2,05 δισ. ευρώ το 2019.

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία United
Airlines προσθέτει τρεις νέους προορισμούς,
μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, στο δίκτυο
των διεθνών πτήσεών της, παρέχοντας στους
ταξιδιώτες, όπως ανέφερε στον ιστότοπό της,
περισσότερες επιλογές για να επισκεφθούν το
καλοκαίρι χώρες οι οποίες έχουν αρχίσει να
ξανανοίγουν για τους εμβολιασμένους επισκέπτες.
Από την 1η Ιουλίου η εταιρεία θα πραγματοποιεί δρομολόγια από το Διεθνές Αεροδρόμιο
Ντάλες της Ουάσινγκτον προς την Αθήνα, από
το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νιούαρκ Λίμπερτι
προς το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και από το
Διεθνές Αεροδρόμιο Ο’ Χέιρ του Σικάγο προς
το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας.

Στη CVC Capital Partners η Δωδώνη

Πλαίσιο: Αύξηση τζίρου και κερδών

Motor Oil Hellas: Στα 331 εκατ. ευρώ
τα προσαρμοσμένα EBITDA
Στα 6,12 δισ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του
Ομίλου Motor Oil Hellas το 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα. Η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία EBITDA (χωρίς την
επίπτωση της διακύμανσης της τιμής των αποθεμάτων) ανήλθε σε 331 εκατ. ευρώ, έναντι 453 εκατ. ευρώ
το 2019. Η δημοσιευμένη λειτουργική κερδοφορία
EBITDA ανήλθε σε 86 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα
κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 109 εκατ. ευρώ (έναντι
282 εκατ. ευρώ το 2019) και τα κέρδη μετά από φόρους
σε 76 εκατ. ευρώ (από 212 εκατ. ευρώ).

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα
γνωστοποίηση από τον μέτοχο Reggeborgh Invest
B.V., ότι στις 16/4/2021 επήλθε μεταβολή (μείωση)
στα δικαιώματα ψήφου τού ως άνω μετόχου, τα
οποία και κατήλθαν του ορίου του 5%. Στην ίδια ως
άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος Reggeborgh Invest
B.V. δήλωσε ότι δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα και δεν ελέγχει
άλλη επιχείρηση / επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου
κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής:
8.809.580, ήτοι ποσοστό 8,5179% επί του μετοχικού
κεφαλαίου.

Κατά 11,8% αύξησε τις πωλήσεις της η εταιρεία
Πλαίσιο το 2020, αν και τα καταστήματά της παρέμειναν επί τρεις μήνες κλειστά λόγω πανδημίας. Ο πρόσθετος τζίρος έφερε και αυξημένα
κέρδη. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι ετήσιες πωλήσεις ανήλθαν σε 354,6 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 20% στα
3,6 εκατ. ευρώ με την καθαρή κερδοφορία να
ενισχύεται κατά 59,7% στα 3,1 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει τη διανομή
μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στη γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη από τη CVC Capital Partners ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες. Ειδικότερα,
όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η SI Foods, ο βασικός μέτοχος της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη
Α.Ε., και η CVC Capital Partners VII (CVC Fund VII)
ανακοινώνουν ότι προχωρούν σε συμφωνία για
την από κοινού ιδιοκτησία της SI Foods Holding
Ltd (SIF), σύμφωνα με την οποία η CVC Fund VII
αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας.

Η ΔΕΛΤΑ αναλαμβάνει
την παραγωγή του Activia
Η ΔΕΛΤΑ, κορυφαία εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στη χώρα μας, με χαρά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με το Activia
της Danone στην Ελλάδα.
Χάρη στη νέα συνεργασία, η σειρά Activia εμπλουτίζεται με το πρώτο στραγγιστό γιαούρτι με
προβιοτικά, παραγόμενο στην Ελλάδα. Το νέο προϊόν, το οποίο θα κυκλοφορήσει αρχικά ως λευκό
στραγγιστό γιαούρτι σε συσκευασία 2x200 g, θα
συνδυάζει την πολυετή εμπειρία της ΔΕΛΤΑ στην
παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού, με την προηγμένη
έρευνα της Danone σχετικά με τα οφέλη των προβιοτικών.

P
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

European Super… φιάσκο!

νύχτα της 20ής Απριλίου 2021 θα μείνει
στην ιστορία ως το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό φιάσκο όλων των εποχών. Οι δώδεκα
από τις πιο πλούσιες ομάδες της Ευρώπης, που μερικές ώρες νωρίτερα είχαν ανακοινώσει τη δημιουργία κλειστής λίγκας με την επωνυμία «European Super League», που θα έπαιζε εκτός UEFA,
διαλύθηκαν εις τα εξ ων συνετέθη, γελοιοποιήθηκαν στα μάτια του κόσμου και ο Τύπος κάνει λόγο
για τη «μεγαλύτερη νίκη των οπαδών». Και οι εξελίξεις πλέον είναι καταιγιστικές.
Οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αδερφοί Γκλέιζερ, δήλωσαν ότι θα πουλήσουν τις μετοχές τους, ενώ παραιτήθηκε ο εκτελεστικός διευθυντής Εντ Γούντγουορντ. «Το ποδόσφαιρο είναι το εθνικό μας σπορ και το προστατεύσαμε», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον. Επίσης, παραιτήθηκε από πρόεδρος της Γιουβέντους ο Αντρέα
Ανιέλι και μετά… ανακάλεσε, ενώ ο Αμερικανός

Η

ιδιοκτήτης της Λίβερπουλ Τζον Χένρι ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς της ομάδας του αλλά και
από τη European Super League. Η ισπανική εφημερίδα «El Mundo Deportivo», που ελέγχεται πλήρως από τον ιδιοκτήτη της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεζ, είχε τον τίτλο «BRExit» και στο δημοσίευμα ανέφερε ότι οι έξι αγγλικές ομάδες -οι δύο
του Μάντσεστερ, οι τρεις του Λονδίνου (Τότεναμ,
Τσέλσι, Άρσεναλ) και η Λίβερπουλ- περίπου… δωροδοκήθηκαν από την UEFA και έτσι αποχώρησαν
από τη European Super League!
Ο Φλορεντίνο Πέρεζ… απείλησε τον κόσμο του
ποδοσφαίρου ότι η ιστορία δεν τελείωσε εδώ και
«θα ξανάρθουμε». Οι Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο
Μαδρίτης, συνιδρυτές του νέου σχήματος, σιώπησαν. Όπως και η Ίντερ. Η δε Μίλαν, επικεφαλής της
οποίας είναι ο Έλληνας μάνατζερ Ιβάν Γκαζίδης,
που είχε την πρωτόλεια ιδέα της δημιουργίας της
κλειστής λίγκας, εξαφανίστηκε. Στο μεταξύ, η UE-

FA ανακοίνωσε ότι καλωσορίζει όλους τους «συνωμότες», όπως τους χαρακτήρισε, και ότι οι αγώνες στο Champions και Europa League θα γίνουν
κανονικά.
Όσον αφορά στον ευρωπαϊκό Τύπο, η «Daily Express» ανέφερε ότι νίκησε η δύναμη των φιλάθλων, η «Mirror» είχε τίτλο «European Super
Leave» (σούπερ φευγιό, δηλαδή), η «Manchester
Evening News» έγραψε ότι «το παιχνίδι τελείωσε», η ισπανική «Marca» γράφει για «Super ρεζίλι», ενώ η «Gazzetta dello Sport» έκανε λόγο για
τη «Super... απόδραση», αναφερόμενη στους Άγγλους που έφυγαν πρώτοι από τη European Super
League.
Επί της ουσίας, ωστόσο, οι δώδεκα μπορεί να
έχασαν από χέρια τους τα 300 εκατ. ευρώ που έταζε
η European Super League, αλλά θα πάρουν από...
200 εκατ. ευρώ, που είναι τα χρήματα που θα τους
μοιράσει η UEFA.
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Οι «αρνητές» και οι… διπλωμάτες

Σ

το 48ωρο που συντάραξε το ευρωπαϊκό και το
παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με την αναγγελία δημιουργίας κλειστής λίγκας με την επωνυμία «European Super League» από δώδεκα μεγάλους συλλόγους και τελικά την κατάρρευσή της, έχει σημασία να
δούμε ποιες ήταν οι αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών.
Σύσσωμοι οι παίκτες της Λίβερπουλ έβγαλαν ανακοίνωση: «Δεν μας αρέσει και δεν θέλουμε να γίνει. Αυτή
είναι η θέση μας. Η δέσμευσή μας σε αυτή την ομάδα
και τους υποστηρικτές της είναι απόλυτη και αδιαμφισβήτητη». Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανοικτά θέση
κατά του νέου εγχειρήματος πήρε ο Μάρκους Ράσφορντ. Ο συμπαίκτης του, ο Πορτογάλος Μπρούνο
Φερνάντεζ, έδωσε ένα like στον συμπατριώτη του Ντανιέλ Ποντένσε της Γουλβς, ο οποίος κάτι σχετικό πόσταρε στα social media. Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι Πεπ Γκουαρντιόλα μίλησε σαν διπλωμάτης, λέγοντας πως
«έχω τη δική μου άποψη». Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ζιντεντίν Ζιντάν, ο οποίος τόνισε πως «δεν είναι
δική μου δουλειά». Ο Ζεράρ Πικέ της Μπαρτσελόνα δήλωσε γενναία ότι «το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους,
γκρεμίστηκε το παραμάγαζο του Πέρεζ», του ιδιοκτήτη της Ρεάλ και άτυπου ηγέτη του νέου εγχειρήματος.

SPORTS
Δώρο της UEFA
και στον Ολυμπιακό
Η UEFA έδωσε και δύο θέσεις δώρο στους ομίλους στην Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων για το
νέο Champions League το 2024. Θα τις παίρνουν
ομάδες που τα επόμενα τρία χρόνια θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα ευρωπαϊκά ματς, αλλά λόγω της άσχημης βαθμολογίας
της χώρας θα πρέπει να παίξουν προκριματικά.
Ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, ο οποίος μπορεί να το
πετύχει.

Γιόρτασαν τα 95 χρόνια ΠΑΟΚ

Ανάβοντας πυρσούς και καπνογόνα σε πολλά
σημεία της Θεσσαλονίκης γιόρτασαν οι οπαδοί
του ΠΑΟΚ τα 95α γενέθλια της ομάδας τους.
Αφού συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Πύργο, κατέληξαν στην Τούμπα, όπου με πυρσούς σχημάτισαν τον αριθμό «95».

Τιμωρία για τους αντάρτες

Νίκη με υπογραφή Σωκράτη
Έπειτα από την ήττα κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Αστέρα Τρίπολης για την 5η
αγωνιστική των πλέι οφ της Super League. Η ομάδα του Μαρτίνς δεν έπιασε το 100% της απόδοσής της,
όμως κατάφερε να βρει τη λύση απέναντι στους μαχητικούς Αρκάδες με γκολ του Παπασταθόπουλου
στο 52’. Ο Ολυμπιακός με αυτό το αποτέλεσμα έφτασε τους 79 βαθμούς. Από την άλλη, η ομάδα του
Ράσταβατς έμεινε στους 44 πόντους και έχει απομακρυνθεί από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.

Ο Ζαγοράκης έφερε χρήμα από
την UEFA για προπονητικό κέντρο
Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, ο πρόεδρός της Θοδωρής Ζαγοράκης, ο οποίος έλαβε μέρος στο κογκρέσο της UEFA στην Ελβετία, εξασφάλισε χρηματοδότηση από τις δύο υπερεθνικές συνομοσπονδίες (FIFA - UEFA) για την κατασκευή προπονητικού κέντρου των εθνικών ομάδων. Η Εθνική, όπως είναι
γνωστό, πρέπει να φύγει από τον Άγιο Κοσμά. Πού θα πάει;
Στα… Σπάτα; Οι κάτοικοι αντιδρούν εδώ και δύο χρόνια.

Την τιμωρία των έξι αγγλικών ομάδων -Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Τότεναμ,
Τσέλσι, Άρσεναλ και Λίβερπουλ- που συμμετείχαν ως ιδρυτικά μέλη στη European Super
League ζήτησε η Άστον Βίλα. Θα
φέρει το θέμα προς συζήτηση
στην ολομέλεια της Premier
League. Και όπως ανακοίνωσε,
θα ζητήσει και από τις υπόλοιπες
ομάδες να πράξουν το ίδιο.

Ποια ομάδα αγόρασα;
Με αφορμή την αποχώρηση των αγγλικών
ομάδων από τη European Super League, ο
δημοσιογράφος του αγγλικού Sky Sports Κάβε
Σόλεκολ έκανε μια αποκάλυψη που σόκαρε:
«Ιδιοκτήτης ομάδας πήγε στο γήπεδο για να δει
τον σύλλογο του οποίου είναι αφεντικό, κάθισε
στη σουίτα και χρειάστηκε να ρωτήσει έναν διπλανό του τι χρώμα φανέλα φορούσε η ομάδα
που είχε αγοράσει! “Ποια ομάδα είμαστε;”, ήταν
η ερώτησή του».
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• Γενναιόδωρος ο Γιάννης Πάριος
με τη νύφη του, την Αντελίνα Βαρθακούρη. «Ο πεθερός μου μού
έδωσε πολλά πράγματα και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο», αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

«S T A C O C O »

Τουριστική ατραξιόν
το πλοίο του Κόκοτα

POLITICAL GOSSIP

Τ

ο ναυαγισμένο πλοίο «Stacoco» του Σταμάτη Κόκοτα γίνεται μυθική ατραξιόν! Το
δώρο του Αριστοτέλη Ωνάση στον 84χρονο
σήμερα σημαντικό λαϊκό τραγουδιστή σώθηκε την τελευταία στιγμή από το να γίνει παλιοσίδερα χάρη στην παρατηρητικότητα των αρμοδίων!
Το ντιζελοκίνητο φορτηγό μεταφοράς ξηρού φορτίου, που επί χρόνια αποτελούσε εστία περιβαλλοντικής μόλυνσης στη θαλάσσια περιοχή της Ελευσίνας, αποδείχτηκε ιστορικής αξίας και το μοναδικό
διασωθέν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με απόφαση,
λοιπόν, του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας και του
Δ.Σ της Δημοτικής Ελευσίνας - Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021 θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Θα βυθιστεί (στη θαλάσσια περιοχή
της Ελευσίνας) με σκοπό τη μετατροπή του σε τεχνητό ύφαλο, αναζωογονώντας το καταδυτικό ενδιαφέρον στην πόλη των «Αρχαίων Μυστών»!
«Το “Stacoco” διαθέτει μια αρχιτεκτονική που το
κάνει ξεχωριστό! Είναι “καρφωτό”, δηλαδή η ένωση
στις λαμαρίνες του είναι με “πριτσίνια” και όχι με
κόλληση. Αυτή η ιδιαιτερότητα κατασκευής του γερμανικού “φορτηγού”, που αρχικά προοριζόταν για
πολεμικό, το κάνει τόσο ξεχωριστό. Είναι το μοναδικό που έχει διασωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη! Είναι ηλικίας 75 ετών και κατέχει σημαντικό κομμάτι
στη ναυτική αλλά και καλλιτεχνική ιστορία του τόπου
μας», αποκάλυψε στην «Political» ο πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου Καταδύσεων Κώστας Νιζάμης.
Και συνέχισε: «Το καράβι αρχικά ανήκε στη ναυτική
οικογένεια Μαρινάκη, κατόπιν αγοράστηκε από την
εταιρεία Στρίντζης, που το πούλησε με τη σειρά της
στον Αριστοτέλη Ωνάση. Ο Έλληνας εφοπλιστής,
έχοντας μεγάλη αδυναμία στον μεγάλο τροβαδούρο
Σταμάτη Κόκοτα, του το χάρισε».
Η διαδικασία βύθισής του, όπως ανέφερε ο κ. Νιζάμης, θα γίνει με ιδιαίτερη φροντίδα και διαδικασίες από ειδικούς, όπως ορίζει ο νόμος: «Η επιχείρηση έχει το όνομα “Περσεφόνη”. Και όχι τυχαία. Θα
δημιουργηθεί ένας ολόκληρος μύθος γύρω από το
κουφάρι του πλοίου. Θα είναι ο σύνδεσμος των
“Ελευσίνιων Μυστηρίων” με τον “Κάτω Κόσμο”!».

•«Δεν γίνεται να είσαι συνέχεια
μέσα στον τρελό έρωτα. Το συναίσθημα φουντώνει, το χάνουμε και μετά το ξαναβρίσκουμε»,
δήλωσε η Κάτια Ζυγούλη για
τον σύζυγό της Σάκη Ρουβά.
• Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83
χρόνων ο ηθοποιός Δημήτρης Γεννηματάς.
• Αναπάντεχη εξομολόγηση του
Σπύρου Μπιμπίλα για την προσωπική του ζωή: «Το σεξ το
συνδύαζα με την αγάπη. Όταν
είσαι στα 65 και έχεις κάνει σεξ
με περίπου 40 άτομα, είναι πάρα πολύ λίγα».

• Ο κούκλος ηθοποιός της σειράς «8
λέξεις» Στέφανος Μιχαήλ είναι
ερωτευμένος. Τυχερή, η Νάταλι
Κάτερ.
Όσον αφορά στο κομμάτι των καταδύσεων, υπάρχει
η σκέψη να απευθύνεται σε ανθρώπους εξαρτημένους, σε πολίτες μυημένους στην ιστορία και τους
μύθους της περιοχής.
Για την ανέλκυση, την εκποίηση και την απομάκρυνση του «κουφαριού» του πλοίου είχε γίνει διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με την υπ’ αριθμό
8/2019 απόφαση του ΟΛΕ, ενώ είχε προηγηθεί και
μια σειρά εξωδίκων προς τον Σταμάτη Κόκοτα με τελευταία το 2018-2019!
Το πλοίο του Σταμάτη Κόκοτα κατασκευάστηκε το
1952 και ναυπηγήθηκε στη Γερμανία με το όνομα
«St. Michael». Για τα επόμενα σχεδόν 20 χρόνια άλλαζε χέρια και μετονομαζόταν σε «Christina Vinnen», «Brisinga», «Αντώνιος Στρίντζης», «Άννα Μ.».

•Τάσος Τρύφωνος ή Γιώργος
Τσαλίκης για την παρουσίαση
του «Big Brother»;
• Η Σίσσυ Χρηστίδου θα βαφτίσει το
παιδάκι που θα υιοθετήσει από την
Ουγκάντα η σχεδιάστρια μόδας Χριστίνα Κοντοβά.
• Η Εύη Δρούτσα έβαλε τα
πράγματα στη θέση τους: «Ο
Τριαντάφυλλος έκανε όλη την
καριέρα της Νατάσας Θεοδωρίδου».
• Γενέθλια για την παρουσιάστρια
Πόπη Τσαπανίδου, η οποία έκλεισε τα 54!
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Φωτιά
στα κόκκινα

GOSSIP
Spoiler για γάμο
στο Διαφάνι

Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η
Κατερίνα Στικούδη στο Instagam για να γιορτάσει το 1
εκατομμύριο views που απέσπασε το νέο της τραγούδι
«Grande» σε λιγότερο από
έναν μήνα. Φορώντας μια
ασύμμετρη στράπλες δημιουργία, που άφηνε σε κοινή θέα τα
καλογυμνασμένα πόδια της, η
ηθοποιός πόζαρε ως άλλη ντίβα
με μαύρο καπέλο, σκούρα γυαλιά ηλίου, γάντια και εκκεντρικά κοσμήματα.
Η Ελένη Καρακάση έδωσε spoiler: «Κι άλλος
γάμος στο Διαφάνι! Ίσως ο πιο απρόβλεπτος!»,
αποκάλυψε η τηλεοπτική Ρίζω της σειράς
«Άγριες μέλισσες», φορώντας το… vintage
νυφικό από τις δικές της γαμήλιες χαρές, αφού
παντρεύτηκε (βάσει σεναρίου) τον γλυκύτατο
ενωμοτάρχη Προύσαλη, τον Γιώργο Σουξέ.
«Πάντως, τον χαρήκαμε πολύ! Και εγώ ακόμα
περισσότερο, φορώντας το τέλειο νυφικό για
τη Ρίζω αλλά και για την Ελένη», έγραψε στο
Instagram η ηθοποιός, εκθειάζοντας τους συνεργάτες του επιτυχημένου σίριαλ που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες.

Κ

όμπο δέθηκε η Σόφη Πασχάλη για να ανακοινώσει ότι ετοιμάζει ένα νέο πρότζεκτ! Με αφορμή τα καλά νέα, η γυμνάστρια έκανε μια απίστευτη αποκάλυψη, αναφέροντας πως,
παρότι ήταν μια βραβευμένη αθλήτρια με βαλκανικές διακρίσεις,
ένα σοβαρό ατύχημα φρέναρε τα όνειρά της, ανοίγοντας μπροστά
της μια άλλη διαδρομή: «Στα 20 μου χρόνια έσπασα έναν σπόνδυλο
στη μέση και έμεινα κατάκοιτη στο κρεβάτι για αρκετό καιρό! Η διάγνωση των γιατρών, καθόλου ενθαρρυντική. Αφού ξεπέρασα το
σοκ, με ρώτησαν τι θέλω. Να γίνω καλά ήθελα. Με κόπο, επιμονή,
πίστη και πολλή θέληση με γιάτρεψα. Χωρίς εγχείρηση, μόνη μου,
με τα βιβλία μου, με θετική σκέψη και τη γιόγκα που τυχαία και “όχι
τυχαία” γνώρισα εκείνη την περίοδο. Η παθητική πίστη, λοιπόν, σε
συνδυασμό με την ενεργητική κάνει θαύματα», έγραψε στο Διαδίκτυο η γυμνάστρια.

Κλικ και στο… λούσιμο
Τι άλλο θα σκαρφιστεί η εγκυμονούσα Χριστίνα Μπόμπα για την
προώθηση διαφημιστικών προϊόντων μέσω του λογαριασμού της
στα social media; Η influencer, η οποία σε ενάμιση μήνα θα φέρει
στον κόσμο δίδυμα κοριτσάκια, φωτογραφήθηκε την ώρα που λουζόταν προκειμένου να πείσει τους χιλιάδες followers της για την
άμεση αποτελεσματικότητα της νέας σειράς βιολογικών σαμπουάν
γνωστής εταιρείας για γερά μαλλιά.

Πρόβα νυφικού
Πρόβα πριγκιπικού νυφικού για την Τζένη Θεωνά. Η σύντροφος του Δήμου Αναστασιάδη και μαμά του τρίχρονου γιου
τους Αρίωνα πρόβαρε ένα εντυπωσιακό
δαντελένιο γαμήλιο φόρεμα της Σήλιας
Κριθαριώτη, μένοντας έκθαμβη με την τέλεια εφαρμογή και το σχέδιο-υπερπαραγωγή. Η ηθοποιός αποκάλυψε, μάλιστα,
ότι όταν έρθει η στιγμή να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, αυτό το νυφικό θα είναι από τα πρώτα στις επιλογές της.

Βγήκε νικήτρια
η Ελεονώρα

Τέλος καλό, όλα καλά για την Ελεονώρα Μελέτη,
η οποία νόσησε από τον κορονοϊό και το ξεπέρασε με ήπια συμπτώματα! Υγιής και έτοιμη να επιστρέψει στα τηλεοπτικά στούντιο, η δημοσιογράφος αποκάλυψε με χαρά ότι ο σύζυγος και η κόρη
της δεν «κόλλησαν», ενώ ευχήθηκε κουράγιο σε
όσους νοσούν: «Δεν είναι όλοι τόσο τυχεροί
όπως στάθηκα εγώ, ώστε να το περνάνε στο πόδι, επομένως τη σκέψη μας σε όλους όσοι δίνουν
τη μάχη τους σύντομα να βγουν νικητές».
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Επιμέλεια:
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kpapakosto@yahoo.gr

Φερριτίνη και κορονοϊός

Η

φερριτίνη είναι μια σημαντική ενδοκυτταρική
πρωτεΐνη που αποθηκεύει
τον σίδηρο στον οργανισμό. Τα χαμηλά επίπεδα φερριτίνης
οδηγούν σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις σιδήρου και στην εκδήλωση
αναιμίας. Όμως, οι ειδικοί βλέπουν
μια μεγάλη συσχέτιση των αυξημένων επιπέδων φερριτίνης με τη
φλεγμονή, τα αυτοάνοσα αλλά και τις
επιπλοκές του Covid-19.
«Η φερριτίνη μας μπορεί να δείξει
αν θα νοσήσουμε σοβαρά από κορονοϊό! Διότι η υπερφερριτιναιμία σχετίζεται με φλεγμονή, λοιμώξεις και
κακοήθειες. Έχει, επίσης, αξιολογηθεί και σε αυτοάνοσες ασθένειες. Τα
υψηλά επίπεδα φερριτίνης ενδεχομένως να είναι ένδειξη σοβαρότερης
νόσησης, στην περίπτωση που ο
ασθενής έχει προσβληθεί από Covid19, που προκαλεί ο νέος κορονοϊός
SARS-CoV-2» , τονίζει η ρευματολόγος Ελένη Κομνηνού, ενώ εξηγεί τον
ρόλο αλλά και την επίδραση της φερριτίνης στο ανοσοποιητικό σύστημα
γενικά. «Σύμφωνα με μελέτη, η
υπερβολική ποσότητα φερριτίνης
προκαλεί μια αλυσιδωτή αντίδραση
στον οργανισμό και το ανοσοποιητικό σύστημα τελικά υπεραντιδρά. Τα
αυξημένα επίπεδα φερριτίνης ή
υπερφερριτιναιμία υποδηλώνουν

την παρουσία ιών και βακτηρίων στο
σώμα. Η υπερφεριτιναιμία μπορεί
επίσης να προκληθεί από γενετική
μετάλλαξη. Σε αυτήν την περίπτωση,
οδηγεί σε νευρολογικές διαταραχές
και προβλήματα όρασης. Πρόσφατες
μελέτες έδειξαν ότι η φερριτίνη μπορεί να ενεργοποιήσει τα μακροφάγα,
ένα είδος λευκών αιμοσφαιρίων του
ανοσοποιητικού συστήματος που
παίζουν καίριο ρόλο στην ενδογενή
ανοσία. Αποτελούν, ουσιαστικά, την
πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού».
Η σύνθεση της φερριτίνης ρυθμί-

ζεται από κυτοκίνες. Τις ακούσαμε
πρόσφατα στις καθημερινές ενημερώσεις για την εξέλιξη του κορονοϊού στη χώρα από τα χείλη των ειδικών, όταν ήθελαν να μιλήσουν για μια
επιπλοκή του ιού, που προκαλούσε
κάτι σαν «έκρηξη» του ανοσοποιητικού, στην προσπάθειά του να καταπολεμήσει τον ιό.
«Οι ανοσολογικές δράσεις της
φερριτίνης περιλαμβάνουν δέσμευση σε Τ-λεμφοκύτταρα, καταστολή
της υπερευαισθησίας καθυστερημένου τύπου, καταστολή της παραγωγής αντισωμάτων από Β-λεμφοκύτ-

Τι είναι η «καταιγίδα κυτταροκινών»
Την περίοδο της πανδημίας ακούγαμε τους λοιμωξιολόγους να
μιλούν για την «καταιγίδα κυτταροκινών», ως επιπλοκή του κορονοϊού. Η καταιγίδα κυτταροκινών μπορεί να είναι θανατηφόρα
για το 50% των ασθενών και ειδικά όταν πρόκειται για ηλικιωμένους. «Άρα, η υπερφερριτιναιμία σωστά έχει σχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για μεγαλύτερη νοσηρότητα και ανεπιθύμητο τελικό αποτέλεσμα. Και αυτό αφορά και στον Covid-19. Ο στόχος τώρα είναι να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την
κατάσταση. Η υπερφερριτιναιμία έχει μελετηθεί επισταμένως
και έχει διαπιστωθεί ότι στο 50% των περιπτώσεων οι ασθενείς με
υπερβολικά επίπεδα φερριτίνης πεθαίνουν. Στην πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε αυτήν τη στιγμή με τη νέα λοίμωξη από τον
κορονοϊό θυμίζει την κατάσταση με το σύνδρομο υπερφερριτιναιμίας», αναφέρει η ρευματολόγος Ελ. Κομνηνού.

ταρα και μειωμένη φαγοκυττάρωση
κοκκιοκυττάρων. Αυτό, μάλιστα,
αποδεικνύεται από τα υψηλά επίπεδα φερριτίνης σε ασθενείς με σηπτικό σοκ, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και άλλες αυτοάνοσες παθήσεις
που χαρακτηρίζονται από τη δράση
των μακροφάγων. Υπάρχει ένας σημαντικός δείκτης ενεργοποίησης
των μακροφάγων, ο CD163, που δείχνει και την υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης επιπλοκών. Όταν ενεργοποιηθούν τα μακροφάγα, αρχίζουν να
εκκρίνουν κυτταροκίνες, ειδικά σηματοδοτικά μόρια που διαμεσολαβούν και ρυθμίζουν την ανοσία. Σε
χαμηλές συγκεντρώσεις, βοηθούν
τον οργανισμό να προστατευθεί από
ιούς και βακτήρια. Σε υψηλά επίπεδα, εκδηλώνεται “καταιγίδα κυτταροκινών”», αναφέρει η κυρία Κομνηνού.

Οι ειδικοί βλέπουν
μια μεγάλη συσχέτιση
των αυξημένων επιπέδων
της πρωτεϊνης με τη
φλεγμονή, τα αυτοάνοσα
και τις επιπλοκές
του Covid-19
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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)
Είναι η κατάλληλη μέρα για να
κλείσετε συμφωνίες που ξέρετε
ότι θα αποδώσουν. Ωστόσο, να
αποφύγετε να υποστηρίζετε σχέσεις που δεν διορθώνονται, με
την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει το
αντίθετο.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Αισθηματικά, να ενδώσετε εκεί
που έχετε συνεννόηση και επιτυχία. Σημαντικά θα είναι τα πράγματα στον ερωτικό τομέα, με την
Αφροδίτη στο ζώδιό σας. Οφείλετε να είστε σαφείς σε αυτά που
λέτε και σε αυτά τα οποία κάνετε.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Πρέπει να βρείτε λύσεις στη δουλειά, να τερματίσετε την απραξία,
να ενισχύσετε μια ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και να
αποκτήσετε έναν εργασιακό σύμμαχο. Ευκαιρία υπάρχει στην εξυπηρέτηση οικονομικής φύσεως
από τρίτους. Η υγεία σας θέλει
ακόμα λίγη προσοχή.

Ανούβις (8-27 Μαΐου,
29 Ιουνίου - 13 Ιουλίου)

Χαρακτηριστικά: Πονηρός, Ευφυής, Συμπαθητικός. Τυχερά χρώματα: Ώχρα για άνδρες, βατόμουρο για γυναίκες. Συνδεδεμένο ζώδιο: Λέων. Συμβατότητα: Μπάστετ και Ίσις.
Ο Ανούβις -ο θεός του βασιλείου των νεκρώνήταν υπεύθυνος για τη διαδικασία της μουμιοποίησης και της κηδείας καθώς και για τη διαμονή νεκρών ψυχών στη μεταθανάτια ζωή. Γνώριζε
τις ψυχές στην είσοδο του βασιλείου του, έκρινε
τις γήινες αμαρτίες της και καθόρισε τον τόπο κατοικίας τους
ή το μέτρο της τιμωρίας τους.
Χαρακτήρας: Κατά ειρωνικό
τρόπο, ο Ανούβις επιβράβευσε
τα παιδιά του με αίσθηση χιούμορ και την ικανότητα να βρίσκουν αστείες στιγμές στις πιο
δύσκολες καταστάσεις. Είναι
αλήθεια ότι το χιούμορ τους
μπορεί να χαρακτηριστεί «μαύρο», αλλά δεν μπορείς να αρνηθείς ότι έχουν πνεύμα. Αυτοί οι
άνθρωποι είναι «κουκουβάγιες»: τους αρέσει να μένουν
έως αργά και να ξυπνούν αργά.
Επιπλέον, προτιμούν τη μονα-

ξιά. Στην ομάδα δεν συνεργάζονται καλά. Αντίθετα, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ένα προς ένα
κι βρίσκουν γρήγορα μια λύση. Έχουν έντονη αίσθηση της δικαιοσύνης. Κανείς δεν μπορεί να
τους κρύψει την αλήθεια. Πάντα υπερασπίζονται
τους αδύναμους και προσβεβλημένους και προσπαθούν να τιμωρήσουν τους ενόχους. Η κρίση
τους είναι πάντα τίμια. Στα μάτια των άλλων, φαίνονται μυστηριώδεις, αλλά εκτιμώνται για την πίστη, την ειλικρίνεια και την ευαισθησία τους. Είναι ιδεαλιστές και συχνά απογοητεύονται πολύ
από τους ανθρώπους. Όταν συμβεί αυτό, πέφτουν σε κατάθλιψη
και σκέφτονται τη ματαιοδοξία
του κόσμου και τη ματαιότητα των
πραγμάτων. Σε μια ρομαντική
σχέση, δεν έχουν ευελιξία, επειδή
δεν τους αρέσει να αλλάζουν τις
αποφάσεις τους και είναι πολύ
ανυπόμονοι. Τραυματισμένοι
πολλές φορές, είναι εξαιρετικά
προσεκτικοί στο να επιλέξουν
τον/τη σύντροφό τους. Θα παντρευτούν μόνο αν είναι πεπεισμένοι ότι έχουν βρει πραγματικά
έναν/μία σύντροφο ψυχής και
μπορούν να ζήσουν με απόλυτη
ειρήνη και αρμονία.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η μέρα έχει συναισθηματική έμφαση, με αλλαγές διαθέσεων,
εξαιτίας πολλών περιστατικών
στο στενό περιβάλλον. Ωστόσο,
σας βοηθά να ελέγξετε καλύτερα τις καταστάσεις και να διαχειριστείτε με επιτυχία τις υποθέσεις σας.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Ίσως πρέπει να βρείτε έναν νέο
τρόπο ζωής, να ενισχύσετε τη διαβίωσή σας, να ασχοληθείτε με το
σπίτι και το περιβάλλον σας ή να
βρείτε λύσεις οικονομικές ή άλλες που αφορούν στη στέγασή
σας.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Η εικόνα σας βγαίνει γοητευτική
προς τα έξω, ό,τι κι αν κάνετε ή…
δεν κάνετε. Η μέρα θα είναι κουραστική για τις σχέσεις σας με το στενό περιβάλλον αλλά και στον εργασιακό χώρο.

Καρκίνος

Αιγόκερως

(22/6-22/7)
Ο τομέας της αισθητικής σας είναι
καιρός να μπει σε καινούργια κανάλια και να υιοθετηθεί ένας νέος
τρόπος περιποίησης, για να έχετε
καλύτερα αποτελέσματα στην εμφάνιση. Η μέρα έχει μια πίεση από
υποχρεώσεις και σκοπιμότητες.

(22/12-19/1)
Η μέρα σάς βοηθά να ανασυγκροτήσετε το μυαλό σας και να ακολουθήσετε καινούργια τακτική. Θα έχετε ευκαιρίες να αξιοποιήσετε τα ταλέντα σας ή να ασχοληθείτε με τον
εαυτό σας, την ψυχολογία σας και
τα χόμπι σας.

Λέων

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Η μέρα φέρνει αύξηση κατανάλωσης χρήματος και χρόνου και περιπλοκή συναισθημάτων. Φέρνει,
όμως, και μια ευκαιρία ανασυγκρότησης για την υπεράσπιση κεκτημένων και την ενίσχυση σχέσεων και συνεργασιών. Η ευκαιρία μπορεί να είναι και εμπορική
και δημιουργική και εργασιακή.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Έχετε αρκετές ευκαιρίες να τη συντηρήσετε την καλή σας εμφάνιση
και αρκετές να την ανανεώσετε. Είναι θέμα της δικής σας φροντίδας,
τελικά! Η μέρα φέρνει ποικίλες εξελίξεις σε επαγγελματικές και αισθηματικές σχέσεις.

(20/1-18/2)
Ίσως σήμερα να πρέπει να αφήσετε σε δεύτερη μοίρα το αντικείμενο της δουλειάς σας. Οι σχέσεις σας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, κυρίως για εσάς που είστε
σχολαστικοί, ευαίσθητοι αλλά
και στο βάθος ανικανοποίητοι.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Όσοι ξεκινήσετε μια καινούργια
ιστορία αγάπης αποφύγετε τις
υπερεκτιμήσεις. Υπάρχουν,
όμως, και περιπτώσεις που θα
ανακαλύψετε έναν πολύ σημαντικό έρωτα, ο οποίος θα παίξει
ρόλο στη ζωή σας για πολλά
χρόνια.
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Τα δύσκολα είναι μπροστά μας
Ε
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ίναι κάποιες φορές που χάνεται η μπάλα. Όταν πολιτικά στελέχη, καθ’ όλα
αναρμόδια, βγαίνουν κάθε τρεις και λίγο για να αναγγείλουν την άρση των τάδε μέτρων και την αναστολή των δείνα, καλλιεργώντας προσδοκίες που διαψεύδονται λίγες ημέρες ή λίγες ώρες μετά. Όταν έναν χρόνο και κάτι μήνες μετά τον εμφάνιση του κορονοϊού δεν
έχει γίνει ακόμη σαφές αν οι λοιμωξιολόγοι εισηγούνται και η κυβέρνηση αποφασίζει ή το
ανάποδο! Εκτός κι αν οι επιδημιολόγοι αποφασίζουν αυτά που θέλει η κυβέρνηση, οπότε
έχουμε πρόβλημα. Για να μη συζητήσουμε καν
για τη συνδρομή σε αυτό το απίστευτο έργο της
σπερμολογίας των ειδικών επιστημόνων που
είδαν το φως των τηλεοπτικών στούντιο ανοικτό και μπήκαν. Για να πουν τι; Τις εκτιμήσεις,
τις προβλέψεις τους ή τις διαφωνίες με τους
συναδέλφους τους στην Επιτροπή; Η ενημέρωση των 6 μ.μ. είναι το must της ημέρας. Όλοι
στηνόμαστε στις τηλεοράσεις για να μάθουμε τι
ισχύει το βράδυ απ’ όσα μας έταξαν το πρωί.
Αποτέλεσμα; Η απογοήτευση, η χαλαρότητα, η
περίφημη ανεμελιά που τόσο πληρώσαμε στο
δεύτερο κύμα της πανδημίας. Τι ακολουθεί; Η
απονομιμοποίηση των μέτρων. Η στέρηση κύρους από την πολιτική και την επιστήμη. Και το
χειρότερο όλων: Η απώλεια εμπιστοσύνης, η
αποδοκιμασία του συστήματος, η αποκοτιά.
Είπαμε και γράψαμε κατ’ επανάληψη για τον
θυμό των κουρασμένων και την αδιαφορία των

νέων. Για τα λάθη της κυβέρνησης. Τις σκοπιμότητες της αντιπολίτευσης. Τους σκοτεινούς
σχεδιασμούς όσων επιδιώκουν το μπάχαλο.
Αλλά, για να δούμε και την άλλη πλευρά, οι
ορατοί και επώνυμοι δεν έχουν ευθύνη για τις
«πλατείες», το «Πάσχα στο χωριό», το άνοιγμα
των καταστημάτων και της εστίασης; Σε ποια
χώρα του Δυτικού κόσμου γίνεται θέμα η ώρα
έναρξης της Λειτουργίας; Και σε ποια η κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοινώνει τη θέση της
κυβέρνησης πριν να ακούσει την εισήγηση της
επιστημονικής επιτροπής, ομολογώντας είτε
ότι η κυβέρνηση προαποφάσισε είτε πως έχει
στο τσεπάκι της τη θέση της επιτροπής;
Οι αστοχίες στην αντιμετώπιση της πανδημίας, παρά τη συγκριτικά καλύτερη θέση της
χώρας μας με άλλες, ελάχιστα έχουν να κάνουν
με το εμβολιαστικό πρόγραμμα και πολύ περισσότερο με την αποτελεσματικότητα των μέτρων που κάθε φορά αποφασίζονται, την

Ούτε η πειθώ των επιχειρημάτων
αξιολογήθηκε ούτε η εμπιστοσύνη
των πολιτών επιδιώχθηκε όσο στην
αντιμετώπιση του πρώτου κύματος
του κορονοϊού. Οι προσδοκίες που
λανθασμένα καλλιεργήθηκαν
επέτειναν τη δύσκολη κατάσταση…

εφαρμογή και την επικοινωνιακή τους διαχείριση. Η πειθώ των επιχειρημάτων δεν αξιολογήθηκε και η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν
επιδιώχθηκε στον αναγκαίο βαθμό. Η κοινωνική κόπωση ερμηνεύει την περιορισμένη επιτυχία των lockdowns, αλλά δεν εξηγεί την αυξανόμενη καχυποψία, που έχει ως αποτέλεσμα
την απροθυμία συμμετοχής των πολιτών. Αυτή,
άλλωστε, είναι η μεγάλη διαφορά στην αντιμετώπιση του πρώτου από τα επόμενα κύματα του
φονικού ιού. Αυτός είναι και ο λόγος για τον
οποίο τα ιικά φορτία αυξάνουν, όταν νομίζουμε
ότι κάμφθηκαν, και οι ΜΕΘ γεμίζουν την ώρα
που όλοι βεβαιώνουν ότι η ώρα της εξόδου από
την υγειονομική κρίση έχει φθάσει.
Τα φαινόμενα συγχρωτισμού τα οποία παρατηρήθηκαν και η απροθυμία εφαρμογής των
μέτρων που απέμειναν αιτιολογούν γιατί οι ειδικοί φοβούνται ότι τις ημέρες της Μεγάλης
Εβδομάδας οι αριθμοί των κρουσμάτων και
των διασωληνωμένων θα χτυπήσουν κόκκινο.
Ο υψηλός βαθμός της μόλυνσης των λυμάτων
προειδοποιεί ότι, παρά τις εξαγγελίες των ανέμελων της πολιτικής, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Και, αν θέλουμε να ξεπεραστεί στην πράξη
και όχι στα λόγια, πρέπει να προσπαθήσουμε
όλοι μαζί, περισσότερο. Διαφορετικά, η 8η, η
10η ή η 14η Μαΐου θα μείνουν απλώς ημερομηνίες δίχως σημασία.

Η κυβέρνηση αντέχει, αλλά…

Ε

ίχαμε πολλές φορές τονίσει ότι η κυβέρνηση από τον μόνο που κινδυνεύει ακόμη- είναι από τον κακό της εαυτό.
Από τα δικά της λάθη και τις παραλείψεις. Διότι,
ευτυχώς για εκείνη, η αντιπολίτευση-πλειστηριασμός δεν μπορεί να την ανατρέψει. Και όσο
το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν σοβαρεύεται, δεν
αποτελεί απειλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Επίσης, είχαμε επισημάνει ότι οι κυβερνήσεις
στην Ελλάδα δεν ανατρέπονται από την αντιπολίτευση, αλλά από τα δικά τους λάθη. Σπάνια οι
Έλληνες υπερψηφίζουν αντιπολίτευση, αλλά
σχεδόν πάντα καταψηφίζουν κυβερνήσεις.
Αυτά τα γράφαμε καιρό πριν, γιατί το σωστό
σε μια κριτική είναι να μη γίνεσαι… μετά Χριστόν προφήτης, αλλά να προειδοποιείς όταν
όλα μοιάζουν καλά και ωραία.
Δυστυχώς, η κυβέρνηση στην πορεία προς τη
μεγάλη Έξοδο, εάν θεωρήσουμε ότι ξεμπερδεύουμε παγκοσμίως με τον κορονοϊό, έκανε
λάθη. Ανθρώπινο, θα μου πείτε, αν αναλογιστούμε ότι βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάστα-

ση. Αλλά λάθος με… λάθος έχει μεγάλη διαφορά. Και σε αυτήν την πορεία έχουν γίνει αρκετά
λάθη και μάλιστα από πρόσωπα που έχουν
απευθείας αναφορά στον πρωθυπουργό. Αποτέλεσμα, τις όποιες δηλώσεις τους, που καλλιέργησαν μεγάλες προσδοκίες, να τις χρεώνεται το Μαξίμου. Αποτέλεσμα και αυτές οι κινήσεις χαλάρωσης και επανεκκίνησης να χαθούν.
Και, αντί να υπάρχει λελογισμένη ικανοποίηση
από το χαλάρωμα, να υπάρχουν θυμός και απογοήτευση.
Δηλαδή, τα λάθη τακτικής και όχι στρατηγικής έκαναν τη ζημιά και δημιούργησαν ένα κίνημα… αντίστασης στις πλατείες. Εάν σε αυτά
προσθέσουμε ότι υπάρχει στην Ελληνική Αστυ-

Ας ελπίσουμε ότι κάποιοι
θα διδαχθούν από τα λάθη που
έκαναν. Το σημαντικότερο,
δε, είναι να μην τα επαναλάβουν!

νομία και μια διάθεση να πάψουν να είναι… ο
σάκος του μποξ, τότε καταλαβαίνουμε ότι πλέον
δεν υπάρχουν περιθώρια να χαθούν άλλες εφεδρείες.
Τα περιθώρια στενεύουν και από εδώ και πέρα χρειάζονται λιγότερα λόγια και προσοχή στο
ποιος λέει τι. Διότι η ανοχή του κόσμου έχει περιοριστεί και, εάν καεί το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης, που ήταν η αξιοπιστία, τότε χαιρέτα
μου τον πλάτανο, που λέει και ο λαός μας!
Χρόνος υπάρχει και μάλιστα αρκετός, για να
διαγραφούν τα λάθη σε αυτήν την πορεία.
Ας ελπίσουμε ότι κάποιοι θα διδαχθούν από
τα λάθη που έκαναν. Το σημαντικότερο, δε, είναι
να μην τα επαναλάβουν! Όσο γρηγορότερα το
συνειδητοποιήσουν τόσο πιο γρήγορα θα ξεχαστούν οι όποιες αστοχίες.
Όχι τίποτε άλλο, αλλά η κυβέρνηση έχει
μπροστά της δύσκολες αναμετρήσεις. Με πρώτη αυτή των εργασιακών. Ας κρατήσει, λοιπόν,
δυνάμεις. Θα της χρειαστούν…
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