ΚΑΙΡΟΣ

ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ
ΟΒΕΛΙΑ ΜΕ
ΚΑΥΣΩΝΑ!

ΠΟΤΕ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ
ΤΑ SMS
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90 ΜΕΓΙΣΤΑΝΕΣ
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
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ΓΡΑΦΟΥΝ: Νικόλαος Βαφειάδης, Μίνως Λιάκος, Νίκος Ροδόπουλος, Νίκος Ταλαμάγκας, Ιάσων Φωτήλας
I.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Ελλάς
Ελλήνων
ανικανοποίητων!
ΣΕΛ. 34
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Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Όταν ο Χριστός
ένιψε τα πόδια
των μαθητών Του...
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Μόνο ο Παππάς αγνοείται
και διαφεύγει τη σύλληψη

ΠΑΣΧΑ
ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ
ΚΑΛΑΖΝΙΚΟΦ

ΣΤΗ ΓΑΔΑ
Ο ΜΕΝΙΟΣ

ΜΕ... ΛΑΓΟ!

ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 16

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

ΣΕ ΡΟΛΟ… ΣΤΑΛΙΝ
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΛ. 5

ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ
ΑΜΑΞΕΣ
ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΒΟΛΤΑ
ΣΕΛ. 30

ΑΡEΦ ΑΛ ΝΑΓEΝΤ

ΕΝΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ
ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
TΗΣΛΙΒΥΗΣ
ΣΕΛ. 22

3.313 κρούσματα, 813διασωληνωμένοι, 92 νεκροί ΥΓΕΙΑ: ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ
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Το κράτος χρειάζεται ροζο-φρουρούς;

Μ

ια ο Πολάκης, μια ο Τζανακόπουλος,
το αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα για
στροφή στο Κέντρο πάει περίπατο! Ο
πρώτος οραματίζεται ότι η δεύτερη
φορά Αριστερά θα είναι διαφορετική και ο δεύτερος εκκαθαρίσεις… ανυπάκουων στο Δημόσιο.
Και οι δύο, όχι τυχαία, βλέποντας ότι το κόμμα δεν
τραβάει στις δημοσκοπήσεις, προσπαθούν να συγκρατήσουν τουλάχιστον τους αριστερούς ψηφοφόρους. Αυτή είναι η ουσία των δηλώσεών τους. Προσπαθούν να καλλιεργήσουν κλίμα πόλωσης, δημιουργώντας προσδοκίες επιστροφής στην εξουσία.
Να είμαστε, όμως, ειλικρινείς: Το σχέδιο δεν είναι
δικό τους. Η κατάληψη του Δημοσίου ήταν έργο της
πρώτης περιόδου του ΠΑΣΟΚ. Οι περιβόητοι πρασινοφρουροί και οι Κλαδικές με τα… χαρτάκια είχαν γράψει ιστορία τα πρώτα χρόνια της Μεταπολί-

τευσης. Ήταν οι άνθρωποι που, ελέω κόμματος,
ανέτρεψαν ιεραρχίες, λογικές δημοσίου λειτουργού και μετέτρεψαν το Δημόσιο σε ένα ατέλειωτο
εκλογικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ! Οι Κλαδικές και οι
αναμνήσεις τους είναι αυτές που κράτησαν ζωντανό μέχρι τις ημέρες μας το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το μοντέλο επιχειρούν οι Πολάκηδες και οι Τζανακόπουλοι
να αντιγράψουν. Μόνο που λησμονούν ότι το 2021
δεν είναι 1981. Τότε υπήρχε - και σε κάποιες περιπτώσεις σωστά γίνονταν διαμαρτυρίες - το ότι όσοι
δεν ανήκαν στα αστικά κόμματα δύσκολα έμπαιναν
στο Δημόσιο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε αυτό το άλλοθι για τον ΣΥΡΙΖΑ, που οραματίζεται να αντικαταστήσει τους πρασινοφρουρούς του 1981 σε ροζοφρουρούς του 2021.
Οι πολιτικές συνθήκες έχουν αλλάξει. Όπως και
η κοινωνία. Το μοντέλο αυτό, λοιπόν, είναι καταδι-

κασμένο να αποτύχει. Το ελληνικό Δημόσιο δεν
χωράει ούτε κυανοφρουρούς ούτε πρασινοφρουρούς ούτε ροζοφρουρούς. Χρειάζεται πραγματικούς λειτουργούς, που δεν θα διακατέχονται από
νοοτροπίες τού χθες, τις οποίες τις πληρώσαμε
ακριβά για χρόνια.
Οι άνθρωποι του κ. Τσίπρα προσπαθούν να γυρίσουν το ρολόι του χρόνου πίσω. Ο ρεβανσισμός είναι η χειρότερη επιλογή τόσο για τον τόπο όσο και
για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τους μόνους που συγκρατεί είναι
τους ακραίους. Ανθρώπους του… κόμματος και όχι
της κοινωνίας. Ο κ. Τσίπρας, εάν δεν το καταλάβει
και παγιδευτεί σε αυτές τις λογικές, θα χάσει και πάλι τις εκλογές. Οι πολίτες έχουν κουραστεί από τις
κομματικές αποφάσεις. Ζητούν προτάσεις που να
υλοποιούνται και προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται. Τα άλλα έχουν μπει, όπως έλεγε και ο Ανδρέ-
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Χειροπέδες στον Γιάννη Λαγό
σμένος από τη Μεγάλη εβδομάδα της Ορθοδοξίας, τουιτάρισε στους απανταχού…
πιστούς του ένα από τα γνωστά του αποφθέγματα. «Είμαι σε βελγικό περιπολικό.
Οι κλέφτες, άθεοι και ανθέλληνες με πάνε
φυλακή. Μένω πιστός για Χριστό και Ελλάδα. Είμαι περήφανος που δεν προσκύνησα ποτέ. ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ, ΖΗΤΩ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ», έγραψε, γνωστοποιώντας, παράλληλα, τη σύλληψή του, που ήταν μονόδρομος μετά την απόφαση της Ολομέλειας της Ευρωβουλής.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λαγός καταδικάστηκε στις 7 Οκτωβρίου σε κάθειρξη 13 ετών και φυλάκιση οκτώ μηνών για
διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης
Χρυσή Αυγή, ενώ έχει και δεύτερη καταδίκη εννέα μηνών για την επίθεση στον
κοινωνικό χώρο «Συνεργείο» το 2013.
Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο
Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Γιάννης Λαγός
και άλλοι πέντε πρώην βουλευτές της
Χρυσής Αυγής κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και δεν
δόθηκε αναστολή στην εκτέλεση της
ποινής τους. Ανάμεσά τους ο Χρήστος
Παππάς, που παραμένει φυγόποινος μέχρι σήμερα.

Ρεπορτάζ: Μαρία Δήμα

Μ

ε το ευρωπαϊκό ένταλμα
σύλληψης «παραμάσχαλα»,
το οποίο ενεργοποιήθηκε
από τις ελληνικές δικαστικές
Αρχές με… ταχύτητα φωτός, μετά την άρση
της ασυλίας του Γιάννη Λαγού από την
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
οι άνδρες της Europol χτύπησαν χθες το
μεσημέρι το κουδούνι της οικίας του χρυσαυγίτη ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες.
Εκεί είχε καταφύγει, αεροπορικώς, μία
μέρα πριν από την έκδοση της ετυμηγορίας του ελληνικού δικαστηρίου στις αρχές του περασμένου Οκτώβρη, το οποίο
τον είχε κρίνει ένοχο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, της Χρυσής Αυγής, κάνοντας χρήση της ασυλίας του ως
ευρωβουλευτή.
Ενδεχομένως ο Γιάννης Λαγός να μην
περίμενε ότι η σύλληψή του θα ήταν σχεδόν αυτόματη μετά την ανακοίνωση χθες
το πρωί της ψήφου των ευρωβουλευτών
υπέρ της άρσης της ασυλίας του (658 υπέρ
και 25 κατά, ενώ 10 απείχαν). Ίσως και να
μη φανταζόταν ότι το σπίτι του παρακολουθείτο στενά και διακριτικά το τελευταίο τριήμερο, αφού τα ανακλαστικά των
ελληνικών Αρχών είχαν λειτουργήσει
άψογα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», η επιμελής μέριμνα του εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα οδήγησε στην ταχύτατη εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης του Γιάννη Λαγού. Μάλιστα, οι Αρχές, για παν ενδεχόμενο, είχαν εκδώσει και «ερυθρά αγγελία»:
Σε περίπτωση που ο Λαγός εντοπιζόταν
εκτός ευρωπαϊκού εδάφους με βάσει τη

διεθνή αναζήτηση, θα ενημερωνόταν η
Ελλάδα, η οποία με τη σειρά της θα ξεκινούσε τις διαδικασίες έκδοσης στη χώρα
μας, σύμφωνα, πάντα, με τις διακρατικές
συμφωνίες που βρίσκονται σε ισχύ.

Έκδοση στην Ελλάδα
Ωστόσο, η έκδοση του ευρωβουλευτή
της Χρυσής Αυγής στη χώρα μας δεν θα
είναι και πάλι άμεση. Θα εξαρτηθεί από τις
νομικές κινήσεις στις οποίες είναι αποφα-

σισμένος να προβεί ο ίδιος ο συλληφθείς,
καθώς δικαιούται να προβάλει αντιρρήσεις κατά του εντάλματος σύλληψής του,
σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία. Σε
αυτήν την περίπτωση, οι διαδικασίες μπορεί να κρατήσουν και δύο μήνες. Πάντως,
καθώς φάνηκε, ο ίδιος χθες, μόλις οι
αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες,
παράκαμψε για λίγο την πίκρα της σύλληψής του, όταν, ευρισκόμενος μέσα στο περιπολικό των Βέλγων και μάλλον επηρεα-

Πού στρέφονται οι έρευνες για τον φυγόποινο Χρήστο Παππά
Σχεδόν έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση
της δίκης της Χρυσής Αυγής, ο καταδικασμένος υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, Χρήστος Παππάς, παραμένει άφαντος. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για μια εξαφάνιση που «πληγώνει» τις ελληνικές Αρχές,
καθώς άπαντες εμφανίζονταν σίγουροι ότι η
σύλληψη των ηγετικών στελεχών του ακροδεξιού μορφώματος θα ήταν μια... τυπική
διαδικασία.
Το μεγάλο ερώτημα σε όσους ασχολούνται με την υπόθεση είναι, φυσικά, «πού βρίσκεται ο Χρήστος Παππάς», με την εισαγγε-

λία να έχει εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα
σύλληψης, την Interpol να είναι ενήμερη,
αλλά να μην υπάρχει καμία ουσιαστική πληροφορία. Κανείς, μάλιστα, δεν μπορεί να πει
με βεβαιότητα αν ο πρώην βουλευτής της
Χρυσής Αυγής βρίσκεται ακόμη στην Ελλάδα ή αν έχει διαφύγει στο εξωτερικό, την
ώρα που -όσο κι αν επισήμως διαψεύδεταιτο σπίτι του τουλάχιστον τελούσε υπό αστυνομική παρακολούθηση.
Ένα από τα σενάρια που εξετάστηκε, αλλά
μέχρι στιγμής δεν έχει επαληθευτεί, είναι
αυτό το οποίο θέλει τον πάλαι ποτέ υπαρχη-

γό της εγκληματικής οργάνωσης να έχει διαφύγει σε κάποια βαλκανική χώρα, ντυμένος
καλόγερος και με μεγάλη γενειάδα.
Ένα άλλο σενάριο θέλει τον Χρήστο Παππά
καλόγερο στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα
στη Μονή Εσφιγμένου, που τελεί υπό κατάληψη από αιρετικούς μοναχούς! Πάντως, με δεδομένη την εμπειρία κι από… τον Αρτέμη Σώρρα, κάθε άλλο παρά μπορεί να αποκλειστεί το
ενδεχόμενο να κρύβεται, ντυμένος, σε κάποιο
μικρό διαμέρισμα κάπου στην Αττική και από
εκεί να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα.
Κώστας Παπαδόπουλος

Η επιμελής μέριμνα
του εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου Βασίλη
Πλιώτα οδήγησε στην ταχύτατη
εκτέλεση του ευρωπαϊκού
εντάλματος σύλληψης
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το comeback των… αρμών της εξουσίας

Π

ολιτικούς κραδασμούς στο υψηλότερο επίπεδο προκαλεί η αναφορά του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ
Δημήτρη Τζανακόπουλου σε
«αυτονομημένες εστίες εξουσίας στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης που θα πρέπει να εκκαθαριστούν», καθώς στο Μέγαρο
Μαξίμου αυτή διαβάστηκε ως… νοητή συνέχεια της δήλωσης Τσίπρα για τους περίφημους «αρμούς της εξουσίας» αλλά και
των δηλώσεων Πολάκη για το πώς θα μοιάζει η… δεύτερη φορά Αριστερά.
«Είναι πλέον εμφανές ότι οι απόψεις του
κ. Τζανακόπουλου είναι οι απόψεις του κ.
Πολάκη, που είναι οι απόψεις του κ. Τσίπρα
και οι απόψεις όλου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεδομένου
ότι η Ελλάδα είναι ένα ευνομούμενο κράτος,
όπου οι -κατά ΣΥΡΙΖΑ- «αρμοί της εξουσίας» λειτουργούν ο καθένας ανεξάρτητα,
τέτοιες εκφράσεις και διατυπώσεις δείχνουν την καθεστωτική αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, μάλιστα, έχει απειλήσει ότι τη
“δεύτερη φορά” θα είναι αλλιώς. Δείχνουν
ότι το “ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν” και αυτή η καθεστωτική αντίληψη
περί αρμών της εξουσίας είναι κεντρική πολιτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε
χθες με νόημα η κυβερνητική εκπρόσωπος

Γράφει
ο Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Αριστοτελία Πελώνη.
Το ηχητικό της τοποθέτησης του κ. Τζανακόπουλου σε εκδήλωση με δημάρχους της
Ανατολικής Αττικής είχε έρθει στην επιφάνεια το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας
αίσθηση όχι μόνο στο Μαξίμου, αλλά και στα
άλλα κόμματα. «Χρειάζονται συγκεκριμένες
και πολύ τολμηρές παρεμβάσεις ώστε να
σπάσουν αυτά τα δίκτυα εξουσίας στο εσωτερικό του κρατικού μηχανισμού», είχε πει ο
κ. Τζανακόπουλος. «Νομίζω ότι επιτρέψαμε
σε μεγάλο βαθμό πολυπλόκαμους και βαθείς μηχανισμούς να φιλτράρουν πολιτικές
επιλογές, να φρενάρουν πολιτικές επιλογές,
να δημιουργούν εμπόδια σε συγκεκριμένες
κυβερνητικές επιλογές», είχε πει ο κ. Τζανακόπουλος, αναφερόμενος και αυτός, εμμέσως πλην σαφώς, στο πώς θα πρέπει να
είναι η… δεύτερη φορά Αριστερά.
Από το Μέγαρο Μαξίμου στέκονταν στο
ότι οι δηλώσεις αυτές ποτέ δεν διαψεύστηκαν στην ουσία τους, όπως έλεγαν, έστω και

αν από τη μεριά του Κουμουνδούρου έκαναν
λόγο για διαστρέβλωση. «Γαλάζιες» πηγές,
δε, έλεγαν ότι όλη αυτή η ρητορική για τους
«μηχανισμούς εξουσίας», την οποία ανακυκλώνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αποτυπώνει
«τι πραγματικά συζητείται πίσω από τις κλειστές πόρτες στην Κουμουνδούρου».

«Αντιπερισπασμός»
Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, έσπευσε να κάνει λόγο
για διαστρέβλωση και αντιπερισπασμό από
τον «προπαγανδιστικό μηχανισμό της Ν.Δ.».
Για άλλη μια φορά έβαλε στο στόχαστρο μέσα ενημέρωσης που, όπως έλεγαν, «αδυνατούν να κατανοήσουν ή κάνουν πως δεν κατανοούν ότι είναι άλλο πράγμα η εκκαθάριση μηχανισμών παραεξουσίας, διαφθοράς
και παράκαμψης της λαϊκής κυριαρχίας, καθώς και στρατηγικών οχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων στη Δημόσια Διοίκηση
και άλλο πράγμα οι απολύσεις δημοσίων
υπάλληλων». Την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου έσπευσε να αναπαράξει και ο
ίδιος ο κ. Τζανακόπουλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του, εμμένοντας και αυτός
με τη σειρά του στα περί αντιπερισπασμού.
Ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για μια Δημόσια Διοίκη-

ση που θα δημιουργήσει «η επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ» και η οποία θα είναι «φιλική
προς τον πολίτη, μακριά από τις λογικές
κομματικού κράτους που τροφοδοτεί μηχανισμούς παράκαμψης της λαϊκής κυριαρχίας και εστίες διαφθοράς».
Η τοποθέτηση του κ. Τζανακόπουλου,
πάντως, βρέθηκε στο στόχαστρο και άλλων
κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΚΙΝ.ΑΛ.
υπογραμμίζει ότι «η αναφορά σε εκκαθαρίσεις και η έννοιά τους προκαλούν ανατριχίλα σε κάθε δημοκρατικό πολίτη», προσθέτοντας ότι «αποκαλύπτει μια βαθιά καθεστωτική και αυταρχική νοοτροπία». Και το
ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ήθελε
ούτε θέλει να συγκρουστεί με τα πραγματικά
κέντρα και τους μηχανισμούς της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας».

Πελώνη: «Οι απόψεις του
κ. Τζανακόπουλου είναι
οι απόψεις του κ. Πολάκη, που
είναι οι απόψεις του κ. Τσίπρα
και οι απόψεις όλου του ΣΥΡΙΖΑ»
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Για το ΕΣΠΑ γράφονται και ακούγονται
πολλά, όμως ο πρωθυπουργός εμπιστεύεται μόνο έναν. Τον υφυπουργό Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη. Παρότι οι ευρωπαϊκοί
κανονισμοί για το νέο ΕΣΠΑ δεν έχουν
ακόμη κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ελληνική πλευρά έχει προετοιμαστεί σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε η χώρα
μας να είναι από τις πρώτες που θα υπογράψουν τα νέα προγράμματα. Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, αθόρυβα
και μεθοδικά, έχει καταφέρει να αλλάξει
ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του παρόντος
ΕΣΠΑ, επιτυγχάνοντας ρεκόρ απορρόφησης και εισροών ευρωπαϊκών κονδυλίων
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει την τελευταία εικοσαετία.

Χρονικό

Ποιον εμπιστεύεται
ο Κυριάκος για το ΕΣΠΑ

Χρόνου

OLITICAL

Προς αποφυγή
παρεξηγήσεων…

P

OLITICANTIS

Η Πρόεδρος πάει Λήμνο

Ε

ντάξει, ο Γιώργος Αλογοσκούφης τα
έχει κάνει θάλασσα με τα άρθρα του.
Επανήλθε και προσπάθησε να μαζέψει τα όσα έγραψε περί συνεργασίας Ν.Δ.
με ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο θόρυβος έμεινε. Το κακό
είναι ότι τα όσα ενστερνίζεται ο Αλογοσκούφης είναι βασικά αφηγήματα του ΣΥΡΙΖΑ.
Να υπάρξει, δηλαδή, κυβέρνηση συνεργασίας, χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
Για να είμαστε ακριβείς, αυτό είναι το σενάριο που προωθεί στο παρασκήνιο ο Τσίπρας.
Την ίδια ώρα, προς αποφυγή οποιασδήποτε
ταύτισης των απόψεων Αλογοσκούφη με
τον Κ. Καραμανλή, συνομιλητές του πρώην
πρωθυπουργού διεμήνυαν πως ο ίδιος σε
καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται τη ρητορική του άλλοτε κορυφαίου υπουργού
των κυβερνήσεών του, σε ό,τι αφορά το σενάριο αμφισβήτησης της απόλυτης πολιτικής κυριαρχίας της κυβέρνησης, και πως
έχει πλήρη εμπιστοσύνη στους χειρισμούς
του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας.

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η ΠτΔ θα
περάσει το Πάσχα στα νησιά του Αιγαίου μας.
Στην 130 Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο, στην
καρδιά του Αιγαίου, εκεί όπου η Πολεμική
Αεροπορία αντιμετωπίζει τους εναέριους εισβολείς στο FIR Αθηνών, θα βρεθεί την ημέρα
του Πάσχα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για να γιορτάσει με
τους πιλότους και τους σμηνίτες. Αλλά η Λήμνος δεν θα είναι το μοναδικό νησί που θα
επισκεφθεί η Πρόεδρος ανήμερα το Πάσχα.
Από τη Λήμνο θα μεταβεί με ελικόπτερο στον
Άη Στράτη, στο νησί που μετατρέπεται σε
πράσινο, με ενέργεια κατά 85% από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Θα είναι ένα από
τα λίγα ενεργειακά αυτόνομα νησιά της Μεσογείου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ απλώνει δίχτυα
στον συνδικαλισμό

Μεγάλη καθυστέρηση βλέπω να υπάρχει για το
μέλλον των δύο σημαντικών ναυπηγείων της χώρας, Ελευσίνας και Σκαραμαγκά. Πρακτικά υπάρχει σιγή ιχθύος από τα συναρμόδια υπουργεία, τόσο για τα χρέη των ναυπηγείων όσο και για τους
νέους… αγοραστές. Οι μεγάλες προσδοκίες για τα
ναυπηγεία βρίσκονται υπό διερεύνηση, τα οικονομικά συμφέροντα είναι μεγάλα, αλλά και τα γεωστρατηγικά.

Περί υποψηφιότητας
Χαρδαλιά

Εγράφη τελευταίως στον Τύπο ότι ο Νίκος
Χαρδαλιάς είναι έτοιμος να κατέλθει στις
επικείμενες εκλογές ως υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής και διάφορα τέτοια
όμορφα και γλαφυρά. Επειδή, όμως, είμαι
παλιά καραβάνα, σας λέω ότι το θεωρώ από
απίθανο έως αδύνατον. Το πρόβλημα της Ν.Δ.
δεν είναι ο Πατούλης, αδέρφια. Δεν χρειάζεται να ανοίξει νέο μέτωπο εσωστρέφειας
η «γαλάζια» παράταξη. Θέλω να σκέφτεστε
έξυπνα. Αλλού θα κατέλθει ο Νίκος για να
μπορέσει να φρενάρει την ανοδική τάση συναδέλφων και συνυποψηφίων του. Θέλω να
σκέφτεστε πολιτικά και όχι μπακάλικα!

Ας διαβάσει λίγη Ιστορία
Ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ και της
«Καθημερινής της Κυριακής», για λογαριασμό μάλιστα της ιστορικής εφημερίδας, μας ενημέρωσε
από τηλεοράσεως ότι έχει πάρει συνέντευξη από
τον Ερσίν Τατάρ, με τον οποίο συναντήθηκε, λέει,
στο «Βόρειο Τμήμα της Λευκωσίας». Ας ενημερώσει κάποιος τον κ. Μανώλη Κωστίδη ότι δεν υπάρχει Βόρειο Τμήμα Λευκωσίας, αλλά υπάρχει Κατεχόμενο Τμήμα της Λευκωσίας. Αν δεν το γνωρίζει,
ας πάρει μια άδεια από την εφημερίδα του να διαβάσει Ιστορία!

Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να στηρίξει τη μεσαία τάξη την οποία
συνέτριψαν Τσίπρας και Τσακαλώτος, ο ΣΥΡΙΖΑ απλώνει δίχτυα… σε σκελετούς από
την ντουλάπα. Βάζει μπροστά την προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μπας και μαζέψει κάνα ψηφαλάκι από τον διαλυμένο χώρο του συνδικαλισμού. Ψάχνει δίαυλους επικοινωνίας με τις
ανύπαρκτες, εδώ και χρόνια, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ
και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν χάσει κάθε επαφή με τον κόσμο
της εργασίας. Μιλάμε για την απόλυτη παρακμή…
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Το «ευχαριστώ» του δημάρχου Γαλατσίου στον Δημητριάδη
Οι υποσχέσεις γίνονται πράξεις… Με χαρά και ικανοποίηση ο δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος ανακοίνωσε την
υπογραφή συμφωνίας που ανοίγει τον δρόμο ώστε να μετατραπεί το ΠΑΛΑΙ στο Γαλάτσι σε ένα σύγχρονο κέντρο αθλητισμού
και πολιτισμού. Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Γαλατσίου περιέγραψε τις κινήσεις της δημοτικής Αρχής για την υλοποίηση του
οράματος χρόνων για τον δήμο, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους υπουργούς και τους φορείς που στάθηκαν αρωγοί
στον αγώνα του για την αναβάθμιση του αθλητικού χώρου. Ωστόσο, ο Γιώργος Μαρκόπουλος είπε ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ»
στον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στην επιτυχία του εγχειρήματος: «Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον γενικό γραμματέα της κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη, για την πολύτιμη και καθοριστική αρωγή του, καθώς και
τους συνεργάτες του, κυρία Διαμάντη και κ. Κατσαούνο», έγραψε στο Facebook o δήμαρχος.

Γράφει η

Ο Μάνος… λοιμωξιολόγος

Ο Βορίδης και
το lobbying

Μετά τον Σημίτη, τον Αλογοσκούφη, τον Αντώναρο και τα
άλλα παιδιά, σειρά παίρνει και ο
Στέφανος Μάνος, ο οποίος χτυπάει την κυβέρνηση με τακτικά
άρθρα του στα «ΝΕΑ». Βρήκε
και αυτός μια καλή στέγη αντιπολίτευσης… Μάλιστα, διεκδικεί και ρόλο λοιμωξιολόγου,
αφού παραθέτει τα στοιχεία για
τους θανάτους στην Ελλάδα και
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
την τελευταία εβδομάδα και επισημαίνει ότι «το γεγονός, όμως, ότι υπάρχουν πολλοί
ανεμβολίαστοι στις ηλικίες 75 και άνω εξηγεί ενδεχομένως τον υψηλό αριθμό θανάτων
στην Ελλάδα». Και προτείνει: «Χρειάζεται μια δυνατή καμπάνια για να ξεπεραστούν οι
παράλογες φοβίες που χωρίς αμφιβολία καθυστερούν τον εμβολιασμό και ενισχύουν
τους θανάτους. Ίσως και κάποια αντικίνητρα για όσους δεν εμβολιάζονται και επιβαρύνουν το ΕΣΥ».

Ντένη Καρέλη

Η έννοια του λόμπι (lobby) έχει αγγλική προέλευση και αρχικά υποδήλωνε
την παρουσία ενδιαφερομένων στους
διαδρόμους της Βουλής, οι οποίοι
προσπαθούσαν να μιλήσουν στους
βουλευτές για τα αιτήματά τους. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για «διαδρομιστές» που είχαν αναγάγει σε υψηλά
επίπεδα την τέχνη του επηρεασμού
του Κοινοβουλίου. Πλέον το lobbying
έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις και
η Ε.Ε. εξετάζει τρόπους για να γίνεται
με όρους διαφάνειας. Εδώ, στην Ελλάδα, ειδικό ρόλο στο νομοθετικό κομμάτι θα αναλάβει ο κ. Μάκης Βορίδης,
ο οποίος θα πρέπει να παρουσιάσει
μια σειρά προτάσεων που, μεταξύ άλλων, θα ρυθμίσουν ζητήματα που αφορούν ασυμβίβαστα αλλά και σύγκρουση συμφερόντων. Θα πρέπει, επίσης,
να υπάρξει ένα ειδικό μητρώο των νομικών και των φυσικών προσώπων
που ασκούν lobbying, εποπτεία αυτών
και μηχανισμός επιβολής κυρώσεων
σε όσους παραβούν τους κανόνες που
θα θεσπιστούν. Η νέα αποστολή του κ.
Βορίδη είναι να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που υπάρχει στο lobbying, κάτι το οποίο ζητά από την Ελλάδα η Ε.Ε.

POLITICANTIS

Ο Χαρδαλιάς τούς έκοψε… τη μάσα

E

νας από τους ανθρώπους που έκοψε το φαγοπότι διάφορων νταλαβεριτζήδων
με τα self-tests είναι ο Νίκος Χαρδαλιάς. Ο υφυπουργός έβαλε τέλος στη φαρσοκωμωδία που παραλίγο να ζημιώσει το Δημόσιο κατά πολλά εκατομμύρια
ευρώ, με την απόφασή του να διαπραγματευθεί απευθείας με το κινεζικό εργοστάσιο
παραγωγής τεστ αυτοδιάγνωσης (self-tests). Πέτυχε, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τιμή εξαιρετικά χαμηλότερη από όλες όσες προσέφεραν για το ίδιο προϊόν διάφοροι μεσάζοντες. Πάντως, ο Χαρδαλιάς έπραξε το σωστό, διότι βλέπεις σε έναν διαγωνισμό να εμφανίζονται πολλές εταιρείες με το ίδιο προϊόν και να αποδεικνύεται μάλιστα
ότι κυκλοφορούν και «μαϊμού» τεστ της ίδιας της εταιρείας. Με την ενέργεια αυτήν του
Νίκου Χαρδαλιά σταμάτησε το φαγοπότι και στο ευρύτερο Δημόσιο, διότι ουδείς πλέον
θα τολμήσει να στήσει διαγωνισμό με τα συγκεκριμένα προϊόντα υπερτιμολογημένα.

Το απωθημένο
του Δένδια
Την Προεδρική Φρουρά επισκέφτηκε ο Νίκος Δένδιας, όπως έκανε γνωστό στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Μάλιστα,
ο Δένδιας τόνισε πως το έχει απωθημένο που
δεν έγινε εύζωνας. «Πρέπει να σας πω ότι
ίσως ήταν ένα απωθημένο μου εδώ και πολλά
χρόνια, διότι, όταν κατατάχθηκα στον Ελληνικό Στρατό, κατ’ αρχάς είχα προεπιλεγεί, λόγω
ύψους, για την Προεδρική Φρουρά. Αλλά,
επειδή δεν μπορούσα να στερηθώ μόνιμα τα
γυαλιά μου, τελικά έγινα μόνον έφεδρος
αξιωματικός και όχι εύζωνας. Ήταν, λοιπόν,
και για εμένα μια στιγμή προσωπικής επιστροφής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

LOCK
Για να ξέρετε, ο τουρισμός είναι
ακόμα στο μηδέν. Ούτε προ-κρατήσεις υπάρχουν ούτε προκαταβολές.
Μπορεί στις 14 Μαΐου να έχουμε
«σέντρα», αλλά η μπάλα θα μπει
στη μικρή περιοχή μέσα Ιουνίου.
Αργούμε, δηλαδή, και όλα εξαρτώνται από την πορεία των εμβολιασμών σε σκανδιναβικές χώρες,
Αγγλία και Γερμανία.
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ΕΣΕΙΣ

Επιτέλους, μια Ελλάδα εξωστρεφής

Ε

του

Ιάσονα
Φωτήλα
Βουλευτής
Αχαΐας Ν.Δ.

πιτέλους και -ευτυχώς- η χώρα μας μέσω της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ασκεί ενεργητική εξωτερική
πολιτική, προκαλώντας αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας και αυτοπεποίθησης στους απανταχού Έλληνες. Έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το
μέρος μας και διεκδικούμε την εφαρμογή του.

πλαίσιο υποχωρήσεων και εκπτώσεων. Η κυβέρνησή μας μάχεται για τα εθνικά κυριαρχικά
δικαιώματα και το απέδειξε τόσο με τη σθεναρή
στάση που κράτησε στον Έβρο όσο και απέναντι
στην παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας
στην Ανατολική Μεσόγειο από τον περασμένο
Μάιο και μετά.

Το σύνολο των Ελλήνων θαύμασε τη στάση του
ΥΠ.ΕΞ., ο οποίος δεν μάσησε τα λόγια του αλλά
ήταν ξεκάθαρος, σαφής και κατηγορηματικός. Η
σθεναρή και υπερήφανη απάντηση του Νίκου
Δένδια στις προκλήσεις του Τούρκου ομολόγου
του ήταν ανάλογη της συνολικής στάσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Το μήνυμα εστάλη! Βασική προϋπόθεση για τη
βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι η
αποφυγή προκλητικών τουρκικών ενεργειών
και δηλώσεων.

Αξιώνουμε σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, στις
Διεθνείς Συνθήκες και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για
το Δίκαιο της Θάλασσας.
Τίποτα λιγότερο από το αυτονόητο που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματευόταν στο

Σαφώς και η Ελλάδα προωθεί το κλίμα συνεργασίας και ειρήνης στη βάση των αρχών της καλής γειτονίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν διαπραγματεύεται τα αναφαίρετα δικαιώματά της.
Ναι μεν είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε
σταδιακά σε μια θετική ατζέντα με την Τουρκία,
ναι είμαστε, επίσης, σύμφωνοι στο γεγονός ότι
υπάρχει περιθώριο για την ανάπτυξη διμερών

σχέσεων στην οικονομία και το εμπόριο, αλλά
αυτό δεν σημαίνει επ’ ουδενί αλλαγή των πάγιων
και διαρκών θέσεων της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής.
Η Ελλάδα πλέον έχει αποκτήσει ισχυρούς
συμμάχους και η Τουρκία οφείλει να συνειδητοποιήσει τη μειονεκτική της θέση έναντι της χώρας μας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέτρεψε τις τουρκικές προκλήσεις προς την Ελλάδα σε προκλήσεις εναντίον ολόκληρης της Ευρώπης. Κατόρθωσε να αναγάγει το ελληνοτουρκικό σε ζήτημα
με ευρωπαϊκές διαστάσεις.
Η θέση μας, αδιαπραγμάτευτη! Ορθώνουμε
ανάστημα και ξεκαθαρίζουμε ότι η Ελλάδα αυτοπροσδιορίζεται, απαντά στις προκλήσεις με
«όπλο» το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ανακτά την
αποφασιστικότητα και την εξωστρέφεια που της
αρμόζει.

Η κοινωνική και ψηφιακή συμμαχία ενώνει δήμο και δημότες

Δ

ύσκολοι καιροί. Οι προκλήσεις αναμφισβήτητες για όλους. Πολύ δε περισσότερο για τις ευάλωτες ομάδες της πόλης
μας. Ωστόσο, ο Δήμος Αθηναίων έχει δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις να παραμένει κοντά στους δημότες ακόμα και σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες που όλοι βιώνουμε.
Με ποιον τρόπο; Όχι με έναν, αλλά με δύο.
Πρώτον, παρέχοντας μια συνεχώς ανανεούμενη ομπρέλα ασφάλειας για τους δημότες που το
έχουν περισσότερο ανάγκη, σε μια προσπάθεια
διεύρυνσης και διευκόλυνσης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, η οποία στοχεύουμε να φτάσει πιο γρήγορα και πιο εύκολα σε περισσότερους συμπολίτες μας, κυρίως στους πιο ευάλωτους.
Έτσι ενισχύουμε τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες με τη διανομή τροφίμων με τα προγράμματα για την τρίτη ηλικία και τα ΑμεΑ, το Βοήθεια στο Σπίτι, τις λέσχες Φιλίας, τη συνεργασία
με την εταιρεία Νόσου Alzheimer, τη συνεργασία με την Ψυχογηριατρική εταιρεία Νέστωρ
και τη συνεργασία της ΑΜΚΕ «Με άλλα μάτια»
για στήριξη γυναικών ΑμεΑ που βιώνουν θέματα βίας και διακρίσεων.
Αναβαθμίζουμε τους όρους εξασφάλισης της
ισότητας και την προστασία απέναντι στα φαινόμενα βίας με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας,
τον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών και την
Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων
και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων, καθώς και με τη συνεργασία

με τη Διοτίμα με το 11528, τη γραμμή υποστήριξης για την Κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ.
Φροντίζουμε για την ψυχική υγεία και τη
στέγαση με το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους και τις ομάδες προστασίας ανηλίκων. Με τη συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου
Αθηναίων «Αθηνά Υγεία», που εκπροσωπεί
την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με
τίτλο «Make the Difference».
Κάνουμε πιο άμεση την παρέμβασή μας με
τις ομάδες του «Street Work», που όλο το εικοσιτετράωρο προσφέρουν βοήθεια σε όσους
έχουν ανάγκη στους δρόμους της πόλης. Με τη
σε 24ωρη βάση φιλοξενία για αστέγους, όπως
το Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου,
όπου όσοι φιλοξενηθούν θα υποβληθούν σε
rapid tests, ενώ παρέχουμε βοήθεια μετακίνησης σε ευπαθείς ομάδες προκειμένου να εμβολιαστούν.
Δεύτερον, δεν σταματάμε να επενδύουμε
στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών
του δήμου. Όταν αναλάβαμε, οι ψηφιακές υπηρεσίες του δήμου ήταν σε εμβρυακό στάδιο.
Σήμερα οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει
ο Δήμος Αθηναίων -μαζί με τις 16 που προστέθηκαν αυτές τις μέρες- έχουν φτάσει τις 90,
πολλές από τις οποίες αξιοποιούνται ήδη και
από άλλους δήμους της χώρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη πολλά έγγραφα,
που στο παρελθόν χρειάζονταν μέρες ή και

εβδομάδες για να διεκπεραιωθούν, πλέον εκδίδονται άμεσα από την ψηφιακή
πλατφόρμα eservices.cityofathens.gr. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες μπορούν εύκολα
να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για νέα παροχή ρεύματος, για απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού αλλά και για τη χορήγηση
άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα. Ενώ οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν με ταχύτητα μια σειρά βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή επαφή
τους με το κράτος, όπως πιστοποιητικά γέννησης, εγγυτέρων συγγενών, εντοπιότητας, αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων γάμου, γέννησης,
θανάτου κ.ά.
Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες κάνουν την καθημερινότητα των δημοτών μας ευκολότερη
και χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς αναμονή σε ουρές
και χαμένες ώρες, ενώ παράλληλα αποτρέπουν
τα φαινόμενα συνωστισμού στις κατά τόπους
υπηρεσίες, προστατεύοντας τόσο τους εργαζόμενους του Δήμου όσο και τους πολίτες. Ποτέ
πριν δεν ήμασταν τόσο μακριά αλλά ταυτόχρονα και τόσο κοντά στον δημότη.
Με αυτούς τους τρόπους απαντάμε δυναμικά
στις προκλήσεις της εποχής και δημιουργούμε
μια κοινωνική αγκαλιά και μια ψηφιακή γέφυρα προκειμένου στην Αθήνα οι δημότες να αισθάνονται τον δήμο σύμμαχό τους σε κάθε
τους βήμα.

του

Νικόλαου
Βαφειάδη
Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Δήμου Αθηναίων
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POLITICAL

ΘΕΣΕΙΣ

«Ελλάδα 2.0»: Επενδύσεις και ΜμΕ

Τ
του

Νίκου
Ροδόπουλου
Πρόεδρος
και διευθύνων
σύμβουλος OnLine
Data A.E.,
μέλος Γενικού
Συμβουλίου ΣΕΒ,
επιστημονικός
σύμβουλος ΕΒΕΠ

όσο το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης όσο
και ο ΣΕΒ αλλά και πλήθος άλλων θεσμικών οργανισμών σε διάφορες μελέτες
αποτυπώνουν την πραγματική οικονομική γεωγραφία της Ευρώπης και της Ελλάδας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 99,8% των επιχειρήσεων σε
όλους τους κλάδους, εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού, είναι ΜμΕ, απασχολώντας 93 εκατομμύρια ανθρώπους, που αντιστοιχεί στο 67%
της συνολικής απασχόλησης. Σημειωτέον ότι η
πλειονότητα αυτών των ΜμΕ, στην Ε.Ε. το 93% και
στην Ελλάδα το 97%, απασχολεί λιγότερα από δέκα άτομα.
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας καταγράφονται πολλές απόψεις για την ανάγκη ύπαρξης μεγάλων επιχειρήσεων και την απαραίτητη προσπάθεια συνένωσης μικρότερων σε αντίστοιχες συστάδες. Προβάλλεται, δε, ο μέσος όρος των ΜμΕ
στην υπόλοιπη Ευρώπη χωρίς από την άλλη πλευρά να δίδεται η ιδιαίτερη σημασία στους παραγωγικούς τομείς και κλάδους που αναπτύσσονται
στην Ευρώπη και το «βάθος» και «εύρος» των αντίστοιχων αγορών. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται το
αφήγημα των μεγάλων ξένων επενδύσεων, οι

οποίες -καλοδεχούμενες, βέβαια- δεν θα μπορέσουν να στηρίξουν την οικονομία στο επίπεδο που
απαιτείται. Αν, μάλιστα, οι επενδύσεις αυτές είναι
«άγονες», δηλαδή δεν αποτελούν δομικό στοιχείο
μόχλευσης των ελληνικών ΜμΕ, τότε η αποτελεσματικότητά τους θα είναι μονοδιάστατη. Με λίγα
λόγια, δεν πρέπει ο παραγόμενος στην Ελλάδα
πλούτος να μεταναστεύει. Πρέπει να μένει και να
αποτελεί όχι μόνο φορολογητέα ύλη, αλλά και συστατικό δευτερογενούς παραγωγής πλούτου από
τις ΜμΕ, δηλαδή την ίδια την κοινωνία.
Στην Ελλάδα της αποβιομηχανοποίησης, του
(αυτο)αφανισμού της μεταποίησης, της (αυτο)καταστροφής του γεωργικού τομέα και της -σχεδόν
αποκλειστικής - στροφής στην ευκαιρία των rooms to let και greek mouzaka, ψάχνουμε σήμερα
για μια νέα παραγωγική ταυτότητα.
Το «Ελλάδα 2.0» με τη συνύπαρξη του Ταμείου
Ανάκαμψης έχει ακριβώς αυτό τον στόχο. Όμως,
κατά πόσο είναι εύκολο (γιατί εφικτό είναι) να
τροποποιήσουμε ή, καλύτερα, να δημιουργήσουμε νέο παραγωγικό μοντέλο, αυτό αποτελεί μεγάλο ερώτημα. Για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε

τον ίδιο μας τον -κακό- εαυτό πρέπει να αρχίσουμε να δημιουργούμε. Να δημιουργούμε μακριά
από αγκυλώσεις, στρεβλώσεις, προσωπικά μίκρο- και μάκρο- συμφέροντα, να στηριχτούμε
στα μέσα, τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά
που έχουμε. Διαφορετικά, γινόμαστε συνένοχοι
σε ένα παιχνίδι στημένο και σίγουρα χαμένο. Η
σημερινή υγειονομική και οικονομική κρίση αποτελεί ένα «μάθημα» αυτοοργάνωσης, ευκαιριών
συναίνεσης και εμπιστοσύνης, αλλά κυρίαρχα
γκρεμίσματος των διαχωριστικών γραμμών. Αποτελεί μια ευκαιρία να αλλάξουμε τον εθνικό ρου
της ιστορίας. Μπορούμε να δώσουμε στις μελλοντικές γενιές μια πατρίδα που δεν μπόρεσε να
δοθεί μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σήμερα, σε έναν νέο διαμορφούμενο κόσμο των
παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, της πολυπλοκότητας
και της πληροφορίας αλλά και της δημοκρατίας,
οφείλουμε όλοι να εργαστούμε προς όφελος των
κοινωνιών και των επερχόμενων γενιών. Αν σήμερα αφήσουμε ανοιχτές τις πόρτες σε παλιές πρακτικές, απ’ όπου και αν προέρχονται, τότε θα δώσουμε τη χαριστική βολή στο μέλλον.

Η δύναμη των φιλάθλων

Γ

ια όλους εμάς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο
και γενικότερα τον υγιή ανταγωνισμό στον
αθλητισμό και σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι τελευταίες μέρες
ήταν μέρες αγανάκτησης, οργής αλλά και ανακούφισης. Η ανακοίνωση ενός επιχειρηματικού λόμπι
ιδιοκτητών των μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών
συλλόγων της Ευρώπης (από Αγγλία, Ισπανία και
Ιταλία) για τη δημιουργία μιας κλειστής διοργάνωσης που υποτίθεται ότι θα ανταγωνιζόταν το UEFA
Champions League -στην πραγματικότητα θα το
ευτέλιζε μέχρι εξαφάνισης- αναστάτωσε και
εξόργισε κάθε πραγματικό φίλαθλο στην Ευρώπη
αλλά και σε όλο τον κόσμο. Χάρη στη δύναμη των
φιλάθλων, που λειτούργησαν συντονισμένα με μια
τεράστια φωνή διαμαρτυρίας, φαίνεται ότι η κρίση
για την ώρα αποσοβήθηκε. Ωστόσο, το πρόβλημα
παραμένει.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το
επιχείρημα περί μη βιωσιμότητας του οικονομικού μοντέλου πάνω στο οποίο βασίζεται το σύγχρονο ποδόσφαιρο, που εξέφρασε ο κρατικοδίαιτος Ισπανός επιχειρηματίας (ιδιοκτήτης της
Ρεάλ Μαδρίτης) που προεδρεύει του κινήματος
(συνεπικουρούμενος και από άλλους, κυρίως
Αμερικανούς συναδέλφους του), σαφώς έχει
κάποια αληθινή βάση. Κρύβει, όμως, και μεγάλες δόσεις υποκρισίας.

Η Ένωση των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών
Ομοσπονδιών -η γνωστή UEFA- παρότι έχει δημιουργήσει και εξελίξει ένα αξιόλογο προϊόν

στο όνομα του Champions League αλλά και του
Europa League, δυστυχώς έχει αποτύχει να
εφαρμόσει τους μηχανισμούς οικονομικού
ελέγχου (που η ίδια έχει θεσπίσει), που στόχο
έχουν, μεταξύ άλλων, να αποτρέψουν τη δημιουργία φούσκας και επομένως να αποφευχθεί
οιαδήποτε μελλοντική οικονομική καταστροφή.
Η αδυναμία αυτή, σε συνδυασμό με τα τεράστια
κέρδη που το άθλημα παράγει, άνοιξε την όρεξη
σε επιχειρηματικούς ομίλους -εν πολλοίς άσχετους με την κουλτούρα του ποδοσφαίρου- να
επενδύσουν με απληστία και επί της ουσίας χωρίς κανέναν περιορισμό.
Η φύση και η κουλτούρα του αθλήματος, καθώς επίσης και η ανοικτή δομή των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων περιέχουν έναν βαθμό μη
προβλεψιμότητας του αποτελέσματος ενός
αγώνα ή ακόμη ενός πρωταθλήματος. Αυτό με
τη σειρά του δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για
τον επενδυτή. Οι επιχειρηματικοί αυτοί όμιλοι,
έχοντας επενδύσει τεράστια χρηματικά ποσά
και βλέποντας τις επενδύσεις τους να κινδυνεύουν -κατάσταση που επιδεινώθηκε δραματικά και λόγω της πανδημίας- δεν είχαν παρά να
επιλέξουν τα ασφαλή επιχειρηματικά μοντέλα
διαχείρισης αθλημάτων (κλειστές διοργανώσεις) που έχουν εφαρμοστεί αλλού και σε άλλα
αθλήματα, ούτως ώστε να διασφαλίσουν αλλά
και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.
Λογάριασαν, όμως, χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν
έλαβαν υπόψη τους τον σημαντικότερο παρά-

γοντα της παγκόσμιας επιτυχίας και απήχησης
του ποδοσφαίρου. Αυτόν του υγιούς ανταγωνισμού και της ανοικτής πρόσβασης στις διοργανώσεις -με αξιοκρατικά κριτήρια, βέβαια- σε
όλους ανεξαιρέτως τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Επίσης, τον μεγάλο ή και μικρό ενίοτε αλλά υπαρκτό- βαθμό μη προβλεψιμότητας του
αποτελέσματος ενός αγώνα, ανεξαρτήτως μεγέθους ή ονόματος του αντιπάλου. Αυτό ακριβώς, δηλαδή, που θέλουν οι φίλαθλοι. Πήγαν να
καταργήσουν την πραγματική ομορφιά του
αθλήματος. Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο οι φίλαθλοι συσπειρώθηκαν (ιδιαίτερα στην Αγγλία)
και τους χάλασαν τα σχέδια. Αυτοί τους ταπείνωσαν. Αυτοί έσωσαν το ποδόσφαιρο.
Το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν έγκειται στη
μονοπωλιακή διαχείρισή του, που, ούτως ή άλλως, αντίκειται στην ιστορία του και στην κουλτούρα του. Δεν έγκειται στις κλειστές και ανιαρές διοργανώσεις που δυστυχώς υπάρχουν αλλού, σε άλλα αθλήματα. Το μέλλον του βρίσκεται
στα χέρια όλων των εμπλεκομένων -πολιτικές
ηγεσίες, παράγοντες, επιχειρηματίες κ.λπ.- που
πρέπει να συμφιλιωθούν με την ιδέα ότι μόνο αν
συνεννοηθούν επί υγιούς βάσεως, θα πάρουν
αποφάσεις που θα δώσουν βιώσιμες λύσεις.
Πρέπει να αποδείξουν ότι αγαπούν πραγματικά
το ποδόσφαιρο και ό,τι αυτό πρεσβεύει. Πάνω
απ’ όλα, όμως, το μέλλον του βρίσκεται στα χέρια των απλών φιλάθλων, όλων ημών, για τους
οποίους και υπάρχει.

του

Μίνωα
Λιάκου
Μαθηματικός

P

Μ. TΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Αρμαγεδδών

Νέος υποψήφιος;

Το σενάριο αυτό
φαντάζει πιο ρεαλιστικό από ποτέ. Η
Πράσινη Αναλένα
Μπέρμποκ είναι πολύ πιθανό να διαδεχτεί την Άνγκελα
Μέρκελ στην Καγκελαρία το φθινόπωρο και η Μαρίν
Λεπέν τον Εμανουέλ
Μακρόν στο ανάκτορο του Ελιζέ στις εκλογές της άνοιξης του 2022. Σημάδια των
καιρών ή η τραγική διαχείριση της πανδημίας τόσο στη Γερμανία
όσο και στη Γαλλία;

Υπέρ της επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ
τάσσεται ο πρώην υπουργός του
κόμματος Χάρης Καστανίδης. «Ναι,
θέλω την επιστροφή του ιστορικού
ακρωνύμιού μας (ΠΑΣΟΚ) στον τίτλο της δημοκρατικής παράταξης,
γιατί αυτό θα προσδώσει στο Κίνημα Αλλαγής το βάρος μιας μεγάλης
πολιτικής κληρονομιάς και της πίστης σε μια ανάλογη συνέχεια».
Όσο για το αν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος στις εσωκομματικές εκλογές του Κινήματος Αλλαγής για την
ηγεσία, το άφησε ανοιχτό.

Τα ισχυρότερα διαβατήρια και η Ελλάδα

Κ

άθε χρόνο από το 2006 το Henley Passport
Index παρακολουθεί τα διαβατήρια του κόσμου και δημοσιεύει τη λίστα με τα ισχυρότερα. Μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που έχουν τεθεί σε ισχύ λόγω της πανδημίας, κατατάσσει την Ιαπωνία στην κορυφή της λίστας
του, καθώς προσφέρει πρόσβαση χωρίς βίζα ή έκδοση βίζας κατά την άφιξη σε 193 προορισμούς σε όλο
τον πλανήτη.
Η Σιγκαπούρη ακολουθεί την Ιαπωνία στη λίστα,

Επιλεκτική μνήμη

Σφοδρές αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
αποχώρησε από την ψηφοφορία, προκάλεσε η
τροπολογία για το ακαταδίωκτο των επιστημόνων που συγκροτούν τις επιτροπές για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ ξεχνάει πως όταν ήταν στην κυβέρνηση έφερε
τροπολογίες που έδιναν ασυλία στα μέλη του
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ) και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

N
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καθώς οι κάτοχοι του διαβατηρίου της μπορούν να
επισκεφτούν 192 χώρες. Νότια Κορέα και Γερμανία
μοιράζονται την τρίτη θέση (191 χώρες). Ιταλία, Φινλανδία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Δανία, Αυστρία,
Σουηδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Ιρλανδία,
Ελβετία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο και Νέα
Ζηλανδία ακολουθούν στις επόμενες θέσεις. Το ελληνικό διαβατήριο βρίσκεται στην 8η θέση προσφέροντας πρόσβαση σε 186 χώρες. Μοιράζεται τη θέση
αυτή με Νορβηγία, Μάλτα και Τσεχία.

Υπερβολές
H εκδήλωση που πραγματοποιούνταν στην κεντρική
πλατεία του Μεσολογγίου μπροστά από την Πινακοθήκη
με αφορμή τις Γιορτές Εξόδου του Μεσολογγίου διακόπηκε έπειτα από επέμβαση της Αστυνομίας. Όμως, κάποια
στιγμή συγκεντρώθηκε και αρκετός κόσμος και παρενέβη
η Αστυνομία, οδηγώντας τον διοργανωτή στο Αστυνομικό
Τμήμα, καθώς η εκδήλωση δεν είχε ολοκληρωθεί στις 9,
όπως προβλέπεται από τον νόμο. Υπερβολές.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Οι γιαλαντζί
διανοούμενοι
εποχή της πανδημίας έχει βοηθήσει στη
σκέψη και στον προβληματισμό. Ένα από
τα θέματα που βλέπουμε αυτή την περίοδο είναι οι σκέψεις που εκφράζουν για τη σύγχρονη πραγματικότητα ορισμένοι που επιθυμούν
να προβάλλονται ως «διανοούμενοι».
Σκοπός μας δεν είναι να εμπλακούμε σε αντιμαχίες με συγκεκριμένα πρόσωπα, καταδεικνύοντας τη θεωρητική ένδειά τους. Πολύ συνηθισμένη οπτική και καθόλου δημιουργική.
Εξαρχής θέλουμε να τηρήσουμε μια όχι αρνητική στάση και θα καταγράψουμε κάποιες βασικές τεχνικές στη σκέψη των συγκεκριμένων.
Η πρώτη και βασική τεχνική δεν είναι η επιλογή του αντικειμένου. Τα θέματα της επικαιρότητας είναι άφθονα. Εκείνο που κάνει ο «διανοούμενος» είναι να βρει την κατάλληλη οπτική γωνία, υπό την οποία θα χειριστεί το όποιο
θέμα. Δηλαδή, εκείνη στην οποία δεν έχουν
αναφερθεί άλλοι συχνά.
Το επόμενο βήμα είναι η διαχείριση του θέματος. Εδώ ουσιαστικό ρόλο θα παίξει το παιχνίδι
των αντιθέσεων που κυριαρχεί τα τελευταία
χρόνια στη «λόγια» σκέψη. Σημασία δεν έχει
τόσο το περιεχόμενο της σκέψης όσο η δόμησή της και κυρίως η έκφρασή της μέσω των
αντιθέσεων. Είναι κάτι πολύ απλό.
Ξεκινούν θέτοντας μια σκέψη, στη συνέχεια
βρίσκουν την αντίθετή της και τη συνθέτουν
με την πρώτη. Προχωρούν με αυτό τον τρόπο,
συνδέοντας τη μια αντίθεση με την άλλη.
Για να αποκτήσει μια επαρκή επίφαση λογιοσύνης η σκέψη τους, θα πρέπει να εκφραστεί
με περίτεχνο λόγο, είτε με διάφορα επίθετα
είτε με ασυνήθιστα για την περίσταση ουσιαστικά.
Τέλος, σχεδόν ανερυθρίαστα αναφέρονται σε
κάποιον γνωστό διανοούμενο (φιλόσοφο, λογοτέχνη, πολιτικό, αναλυτή), ασχέτως του αν
έχουν διαβάσει έστω και μία σελίδα του, και
αυτομάτως οι σκέψεις τους θα είναι μια ολοκληρωμένη πνευματική παραγωγή γεμάτη
«λογιοσύνη».
Με λίγη εξάσκηση ο καθένας πια μπορεί να
εντάσσεται στη συμπαθή τάξη των «διανοουμένων» που όλα τα σχολιάζουν, όλα τα «σφάζουν και όλα τα μαχαιρώνουν». Από ζητήματα
της πνευματικής ηγεσίας μέχρι… κατασκοπικά θέματα. Σημεία των φθηνών καιρών.

Η
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΙΝ.ΑΛ.: «Στροφή» στην καθημερινότητα μέσω… Βαρβακείου
Στην καθημερινότητα δίνει έμφαση το ΚΙΝ.ΑΛ., καθώς με
το άνοιγμα των δραστηριοτήτων επιχειρείται -έστω και με
δειλά βήματα- μια πιο ουσιαστική προσέγγιση και επικοινωνία με τους πολίτες. Η αρχή έγινε με τη χθεσινή επίσκεψη κλιμακίου του κόμματος στη Δημοτική Αγορά της Βαρβακείου
και ακολουθεί σήμερα η επίσκεψη της Φώφης Γεννήματα στο
Εμβολιαστικό Κέντρο Ασκληπιείου Βούλας.
Χθες, βουλευτές και δημοτικοί σύμβουλοι του κόμματος
βρήκαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με επαγγελματίες και πολίτες για τη δυσμενή κατάσταση στην αγορά και τη
μειωμένη, όπως διαπίστωσαν, κίνηση εν όψει του φετινού
Πάσχα. «Οι πολίτες δυσκολεύονται να αγοράσουν τα απαραίτητα, λόγω των οικονομικών απωλειών που υπέστησαν, ενώ
εμφανίζονται διστακτικοί και ανήσυχοι για το μέλλον. Οι
επαγγελματίες δίνουν τη δική τους μάχη επιβίωσης, μέσα
στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, χωρίς να έχουν στηριχθεί ουσιαστικά έως σήμερα», υποστήριξε ο επικεφαλής
του κλιμακίου και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΚΙΝ.ΑΛ. Μιχάλης Κατρίνης. Και είπε για την κυβέρνηση: «Πέρα από το να αποδίδει τις τσιμπημένες τιμές στο Καθολικό

Πάσχα, οφείλει να στηρίξει την αγορά
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το «βαρύ
του
και να προστατέψει τους καταναλωτές.
πυροβολικό» να είναι στραμμένο στην κυΑντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
Το πασχαλινό τραπέζι είναι δικαίωμα
βέρνηση, ενώ στην Κουμουνδούρου «τα
όλων των πολιτών».
πυρά» θα είναι στοχευμένα.
Το επόμενο διάστημα η πολιτική στόΑυτήν τη φορά η αφορμή δόθηκε από
aantonopoulos10@gmail.com
χευση της Χαριλάου Τρικούπη θα είναι,
τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής
όπως λένε, να «θερίσει αυτό που έσπειτου ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Τζανακόπουλο, που
ρε», δηλαδή τους καρπούς μιας συγκροτημένης πολιτικής, με σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο βγήκε στη δημορεαλιστικές προτάσεις και στοχευμένη αντιπολίτευση. Ενδει- σιότητα υποστήριζε πως «οι αυτονομημένες εστίες εξουσίας
κτική είναι η θέση που διατύπωσε ο γραμματέας του κόμμα- στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να εκκατος Μανώλης Χριστοδουλάκης, μιλώντας στη Δημόσια Τηλεό- θαριστούν». Η απάντηση ήταν άμεση και με σκληρή γλώσσα:
ραση: «Το Κίνημα Αλλαγής από την πρώτη στιγμή επέλεξε μια «Η αναφορά σε “εκκαθαρίσεις” και η έννοιά τους προκαλούν
στάση σοβαρή, συνεπή και υπεύθυνη, όχι βάζοντας πλάτη ανατριχίλα σε κάθε δημοκρατικό πολίτη. Αποκαλύπτει μια
στην κυβέρνηση, αλλά βάζοντας πλάτη στην προσπάθεια που βαθιά καθεστωτική και αυταρχική νοοτροπία, που θεωρεί το
έκανε η ελληνική κοινωνία να σταθεί όρθια στην πολύ δύσκο- κράτος λάφυρο». Από το στόχαστρο του ΚΙΝ.ΑΛ., όμως, «δεν
λη συγκυρία που βιώνουμε». Μεγάλη προσδοκία παραμένει η γλίτωσε» και πάλι η κυβέρνηση: «Το κακό είναι, δυστυχώς, ότι
αποτύπωση της θετικής ανταπόκρισης, που, όπως λένε, δια- την ίδια ακριβώς αντίληψη για το κράτος-λάφυρο έχει και η
κρίνουν από τους πολίτες, για την πολιτική τους στάση, να κυβέρνηση της Ν.Δ., που απλώς αντικαθιστά επάξια το “ροζ
αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις. Στο μεταξύ, η προσπά- κράτος” με το “γαλάζιο”, επιβεβαιώνοντας και πάλι ότι είναι…
θεια απεγκλωβισμού από τις «μυλόπετρες» Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ χρώματα απολύτως ταιριαστά!».

Κορόνες και ρητορική α λα... 2015

Τ

ο… σήμα για κινητοποιήσεις εν
όψει της κατάθεσης του εργασιακού νομοσχεδίου έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του στη χθεσινή διαδικτυακή εκδήλωση που οργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με ρητορική που
θύμιζε έντονα το… 2015 (και την περίοδο
της πλατείας), χρέωσε στην κυβέρνηση
ότι λειτουργεί υπέρ των επιχειρηματιών
και παράλληλα προχώρησε σε μια… επίθεση φιλίας προς τους νέους.
«Υποχρεώνουν τους νέους να εργάζονται με πενιχρή αμοιβή και απαράδεκτες
συνθήκες ή να βλέπουν τα όνειρα και τη
ζωή τους να λιμνάζουν στην ανεργία. Ο κ.
Μητσοτάκης, για να ξεπληρώσει τις προεκλογικές του υποχρεώσεις, οδηγεί τους
εργαζομένους στις ερπύστριες του οδοστρωτήρα. Δεν θα επιτρέψουμε στον κ.
Μητσοτάκη να δώσει τη χαριστική βολή
στους εργαζομένους», τόνισε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, ο ίδιος ζήτησε απ’ όλους να
«λάβουν θέσεις μάχης», προϊδεάζοντας
για τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά το Πάσχα, όταν πιθανότατα θα κατατεθεί το σχέδιο νόμου. «Διότι η κυβέρνηση
αποφάσισε -παρά το ότι είμαστε ακόμη
στην κορύφωση του δράματος της πανδημίας- να κηρύξει τον πόλεμο στην εργασία, δηλαδή τον πόλεμο στην κοινωνική πλειοψηφία. Και όταν κηρύσσεται πόλεμος, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

να πολεμήσεις. Όχι με στόχο τις λιγότερες απώλειες, αλλά με στόχο να τον κερδίσεις τον πόλεμο», προσέθεσε, με έμφαση, ο κ. Τσίπρας.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του επανέφερε το επιχείρημα περί «υποχρεώσεων» που έχει η Νέα Δημοκρατία σε τράπεζες και μεγάλα επιχειρηματικά τζάκια.
«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτές τις
προθέσεις για τη διάλυση της εργασίας
και την ταπείνωση των μισθών τα τζάκια
αυτά δεν τις έχουν εκφράσει τώρα. Τις
έχουν επιχειρήσει χρόνια τώρα, με
αφορμή τα μνημόνια και σύμμαχο τους
τεχνοκράτες του ΔΝΤ», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και λίγο αργότερα
εκτίμησε ότι η κυβέρνηση, με αφορμή
την πανδημία, φέρνει αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις. «Αυτό που δεν γνωρίζαμε
ήταν ο κυνισμός με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρούσε να αξιοποιήσει
τη πανδημία ως ευκαιρία για να ξεπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να οδηγήσει την εργατική τάξη στην κόλαση της
θεσμοθετημένης ασυδοσίας και τους
εργαζομένους στις ερπύστριες του οδοστρωτήρα που είχε υποσχεθεί και προεκλογικά», επισήμανε.

Ειδική μνεία έκανε στα πεπραγμένα
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφοντας
έναν εργασιακό… παράδεισο την περίοδο 2015-2019. Μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση:
• Μείωσε την ανεργία κατά 10%, με
675.000 νέες θέσεις εργασίας.
• Αύξησε τον κατώτατο μισθό κατά 11%
και κατάργησε τον υποκατώτατο για τους
νέους (αύξηση 27%). Περίπου 800.000
συμπολίτες μας ωφελήθηκαν άμεσα ή
έμμεσα από την αύξηση.

• Επανέφερε τις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας.
• Μείωσε την αδήλωτη εργασία από το
19,2% το 2014 σε 8,94% το 2018.

Το… σήμα για κινητοποιήσεις
εν όψει της κατάθεσης του
νομοσχεδίου για τα εργασιακά
έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας

P
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Τα… ξύλινα τείχη του 21ου αιώνα

Τ

ην ώρα που τα φτερά του «Ηνίοχου» σκέπαζαν τον εθνικό εναέριο χώρο με 120 απογειώσεις
μαχητικών αεροσκαφών από το
πρώτο φως του ηλίου μέχρι και μετά τα
μεσάνυχτα, το Πολεμικό Ναυτικό επιδιδόταν σε μια άνευ προηγουμένου προβολή
ισχύος στο ελληνικό αρχιπέλαγος. Περισσότερες από 30 μονάδες επιφανείας και
το σύνολο των διαθέσιμων υποβρυχίων
αναπτύχθηκαν σε Αιγαίο και Ιόνιο, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αποτροπής προς
κάθε κατεύθυνση.
Φρεγάτες, ταχέα σκάφη κατευθυνόμενων βλημάτων και αποβατικές δυνάμεις
έλαβαν μέρος σε μια σειρά από σενάρια
αεροναυτικού πολέμου στο Βόρειο και
Κεντρικό Αιγαίο, το Μυρτώο και το Κρητικό Πέλαγος αλλά και στη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων με τις παράλληλες ασκήσεις «Λαίλαπα» και «Αιγιαλός». Τα πλοία
του Στόλου δοκίμασαν το σύνολο των αντιαεροπορικών τους όπλων σε κοινά σενάρια με τα αεροσκάφη που συμμετείχαν
στον «Ηνίοχο», πετυχαίνοντας μάλιστα και
εικονική κατάρριψη «εχθρικών» μέσων.

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Ταυτόχρονα, «πολεμικές επιχειρήσεις»
βρίσκονταν σε εξέλιξη και κάτω από την
επιφάνεια του νερού. Το σύνολο σχεδόν
των υποβρυχίων τύπου 214 και 209 του
Πολεμικού Ναυτικού συμμετείχε στις
ασκήσεις «Αναπνευστήρας» και «Περισκόπιο», ενώ πραγματοποιήθηκε και βολή τορπίλης με απόλυτη επιτυχία.
Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού συντόνισε μια τεράστια κινητοποίηση μέσων και
προσωπικού, κατά την οποία εκτελέστηκαν πυρά κατά στόχων επιφανείας και αέρος, σύνθετα γυμνάσια αεράμυνας, αποβατικές ασκήσεις, αντικείμενα πολέμου
μεταξύ υποβρυχίων αλλά και κάθε είδους
σενάριο ναυτικών επιχειρήσεων.
Και όλα αυτά ενώ το σύνολο σχεδόν των
μεγάλων μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται συνεχώς εν πλω, είτε συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις αποτροπής

της τουρκικής προκλητικότητας είτε λαμβάνοντας μέρος σε διεθνείς αποστολές
όπως η «Unifil» στον Λίβανο και η «Irini»
στα ανοιχτά της Λιβύης. Οι ελληνικές φρεγάτες έχουν «γράψει» σε δώδεκα μήνες
όσα ναυτικά μίλια θα «έγραφαν» σε μια
πενταετία, τονίζουν έμπειρα στελέχη του
Πολεμικού Ναυτικού, μεταφέροντας την
ελληνική σημαία ακόμα και στον Περσικό
Κόλπο, όπου η φρεγάτα «Ύδρα» συμμετείχε σε διεθνή έκθεση αμυντικού υλικού.
Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη επιτακτικότερη την ενίσχυση του Στόλου με νέες φρεγάτες, καθώς η κόπωση, ειδικά στις
παλαιότερες τύπου S, είναι παραπάνω
από εμφανής. Το Γενικό Επιτελείο εξετάζει τις 7+1 προτάσεις που έχουν φτάσει
στη Μεσογείων, με την τελική έκθεση της
επιχειρησιακής αξιολόγησης να αναμένεται στα τέλη Μαΐου. Στελέχη του Ναυτικού
έχουν μεταβεί σε ναυστάθμους της Ευρώπης για να δουν από κοντά τα πλοία που
προτείνονται ως ενδιάμεση λύση από τις
χώρες που έχουν καταθέσει προτάσεις,
ενώ εντός των ημερών αναμένεται και η
αμερικανική απάντηση στο επίσημο αίτη-

μα (LoR) της Αθήνας για τις φρεγάτες
MMSC της Lockheed Martin. Ο φάκελος
με την αξιολόγηση του Πολεμικού Ναυτικού θα παραδοθεί στη συνέχεια στην πολιτική ηγεσία για τις τελικές αποφάσεις,
ενώ την σύμβαση για το πρόγραμμα των 5
δισ. ευρώ θα κληθεί να συντάξει ο νέος διευθυντής της ΓΔΑΕΕ Αριστείδης Αλεξόπουλος.
Νωρίτερα, πάντως, το Πολεμικό Ναυτικό θα έχει στη διάθεσή του την 7η πυραυλάκατο Super Vita «Βλαχάκος», που αναμένεται να ενταχθεί σε υπηρεσία στις αρχές του 2022, ενώ στη δύναμη της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών του Στόλου ανήκει
ήδη η πυραυλάκατος «Καραθανάσης».

Φρεγάτες, ταχέα σκάφη
κατευθυνόμενων βλημάτων,
υποβρύχια και αποβατικές
δυνάμεις έλαβαν μέρος
σε μια σειρά από σενάρια
αεροναυτικού πολέμου
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ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Σήμερα μπαίνουν στα… βαθιά

Σ

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι
διεργασίες της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, που ξεκίνησε χθες στη Γενεύη. Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με
τις διαδοχικές διμερείς συναντήσεις ανάμεσα στον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, και τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων,
ενώ ακολούθησε το δείπνο προς τιμήν των
εμπλεκομένων όλων των μερών.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Στο περιθώριο της πρώτης ημέρας, ο
Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Νίκο Αναστασιάδη, κατά την οποία επαναβεβαιώθηκε η πλήρης ταύτιση Αθήνας Λευκωσίας για λύση στο πλαίσιο της διζωνικής - δικοινοτικής ομοσπονδίας, στη
βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Οι εργασίες της Πενταμερούς συνεχίζονται σήμερα με την πρώτη συνάντηση
της Ολομέλειας, στην οποία, εκτός από
τον Νίκο Αναστασιάδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, θα λάβουν μέρος
ο Νίκος Δένδιας, ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου αλλά και ο ΥΠ.ΕΞ. του Ηνωμένου Βασιλείου,
Ντόμινικ Ράαμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερσίν Τατάρ, στην ομιλία του στην
Ολομέλεια, αναμένεται να παρουσιάσει
ένα υπόμνημα 20 σελίδων που περιέχει τη
θέση του, η οποία αποτελεί και αδιάλλακτη θέση της Άγκυρας, για λύση δύο ξεχωριστών κρατών. Τα επιχειρήματα που
έχει στη φαρέτρα του, προκειμένου να
πείσει τους συνομιλητές του, περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και
εκτενείς αναφορές σε ιστορικά γεγονότα.
Η ελληνοκυπριακή πλευρά προσέρχεται
με ομάδα νομικών και διαπραγματευτών
που συστάθηκε υπό την επίβλεψη του Νίκου Αναστασιάδη.
«Θέλω να μου αναγνωρίσουν την κυριαρχία μου. Άλλωστε η κυριαρχία μου
υπάρχει. Κανείς δεν μπορεί να μου την
πάρει από τα χέρια μου. Η Τουρκία με αναγνωρίζει. Η Τουρκοκυπριακή Δημοκρατία
υπάρχει και παράγει έργο εδώ και 60 χρόνια», δήλωσε ο Τατάρ στο τουρκικό VOA,
λίγο πριν να αναχωρήσει για τη Γενεύη,

δημιουργώντας κλίμα εν όψει της άτυπης
διαπραγμάτευσης.
Την υποστήριξή του στον Ερσίν Τατάρ
εξέφρασε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
επισημαίνοντας ότι «θα μεταφέρει το όραμά του για λύση με ισότιμη κυριαρχία, με
δύο κράτη. Και εμείς ως Τουρκία θα στηρίξουμε απόλυτα αυτό το όραμα».
«Φτάσαμε στη Γενεύη για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, την κυριαρχική ισότητα και τον
εθνικό μας σκοπό», ανέφερε με ανάρτησή
του στο Twitter o Μεβλούτ Τσαβούσογλου,
κατά την άφιξή του στο Αεροδρόμιο της
Γενεύης.
Ηχηρή, πάντως, είναι η απουσία εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με
την Αθήνα να εκφράζει τη λύπη της γι’ αυτή την εξέλιξη μέσω της κυβερνητικής εκπροσώπου. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η Αριστοτελία Πελώνη τόνισε ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι παρούσα στα επόμενα βήματα, «προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πιθανή λύση θα

είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο». Επανέλαβε ακόμη την πάγια θέση της
Αθήνας για κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγυήσεων και άμεση αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από το νησί.
Χαμηλές προσδοκίες από την Πενταμερή φαίνεται να έχει και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, δεδομένου ότι οι δύο πλευρές προσέρχονται με εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις, με τον εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντούζαρικ, σε ερώτηση δημοσιογράφου να απαντά ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες
παραμένει «ρεαλιστής».
Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, από
την πλευρά του, ζήτησε «δημιουργικότητα
και ευελιξία» απ’ όλες τις πλευρές, τονίζοντας την ανάγκη για «δίκαιη λύση στο
Κυπριακό».

Επιστολή Λε Ντριαν σε Δένδια
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο
Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Ιβ Λε
Ντριαν, έστειλε συγχαρητήρια επιστολή

στον Νίκο Δένδια, υπογραμμίζοντας τη
δέσμευση της Γαλλίας να εργαστεί από
κοινού με την Ελλάδα για μια ενοποιημένη και αλληλέγγυα Ευρώπη.
Στην απαντητική του επιστολή, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει
από πλευράς του την προσήλωση της Ελλάδας στην εμβάθυνση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς, καθώς και των
κοινών προσπαθειών για την ενίσχυση
μιας υπεύθυνης και αλληλέγγυας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βασίζεται σε
αξίες όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα
δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται
οι διεργασίες της άτυπης
πενταμερούς διάσκεψης
για το Κυπριακό,
που ξεκίνησε στη Γενεύη...
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Πότε θα καταργηθούν τα SMS

Σ

την πιο κρίσιμη φάση της εισέρχεται από αρχές Μαΐου η κυβερνητική στρατηγική της τμηματικής απελευθέρωσης κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς από τη Δευτέρα του Πάσχα έως τα μέσα Μαΐου επαναλειτουργούν κατά σειρά: η
εστίαση στις 3/5, γυμνάσια και δημοτικά
στις 10/5 και ο τουρισμός στις 15/5.
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Με δεδομένο ότι στο Μέγαρο Μαξίμου
δεν επιθυμούν επ’ ουδενί λόγο να υποχρεωθούν σε ένα εξαιρετικά αρνητικό -από
κάθε άποψη- πισωγύρισμα, στις κλειστές
συσκέψεις των τελευταίων 24ώρων παραμετροποιούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες της ευαίσθητης αυτής διαδικασίας, ενόσω, μάλιστα, ο δείκτης των διασωληνωμένων και, ως εκ τούτου, η πίεση στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
Παρά το γεγονός ότι η γενική επιδημιολογική εικόνα παραπέμπει σε μια αργή
αποκλιμάκωση, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν με νόημα πως η έναρξη της
επαναλειτουργίας κομβικών κλάδων της
οικονομίας, όπως είναι η εστίαση, δεν θα
πρέπει να ταυτιστεί με ένα μήνυμα προς
τους πολίτες ότι έχουμε αφήσει πίσω μας
τον κορονοϊό και πως είναι αυτομάτως…
ξεπερασμένοι όλοι ανεξαιρέτως οι περιορισμοί που ίσχυαν έως τώρα. Εξ ου και στο
κυβερνητικό επιτελείο εξετάζουν το κατά
πόσον το άνοιγμα της εστίασης θα συμπέσει χρονικά με τον τερματισμό της αποστολής sms για μετακινήσεις στο 13033. Καλά
πληροφορημένες πηγές μεταδίδουν στην
«Political» πως το ζήτημα δεν αποκλείεται
να ξεκαθαριστεί ακόμη και εντός της ημέρας, εν όψει των αποψινών, καθιερωμένων
ανακοινώσεων του διδύμου Κικίλια - Χαρδαλιά. Χθες, άλλωστε, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη αρκέστηκε
στο να δηλώσει, ερωτηθείσα σχετικώς, ότι
για το θέμα θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες κεντρικές επίσημες ανακοινώσεις. Ειδάλλως, οι οριστικές αποφάσεις θα παραπεμφθούν για την επόμενη εβδομάδα.
Στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται… το
οξύμωρο της αποστολής sms όταν θα ανοίξει η εστίαση, εξ ου και δεν αποκλείεται
αυτή να καταργηθεί εν όψει της 3ης Μαΐου.

Σε διαφορετική περίπτωση και μόνο για
λόγους συμβολισμού θα παραμείνει για λίγες ημέρες, για να καταργηθεί εν όψει της
επανεκκίνησης του τουρισμού στις 15 Μαΐου. Στο ίδιο πλαίσιο, θεωρείται πολύ πιθανή
η άρση του περιορισμού στις διαδημοτικές
μετακινήσεις άμα τη επαναλειτουργία της
εστίασης στις 3 Μαΐου. Όπως, εξάλλου, σας
ενημέρωσε εγκαίρως χθες η «Political»
και εφόσον δεν διαπιστωθεί επιβάρυνση
του ιικού φορτίου, η έναρξη της απαγόρευσης της νυχτερινής κυκλοφορίας αναμένεται να μετακινηθεί κατά μία ώρα και, από
τις 23.00 που θα είναι, από τη Δευτέρα 3/5
να πάει στις 24.00, ύστερα από 15 ημέρες.

Επιταχύνεται ο εμβολιασμός
Την ίδια ώρα, η νέα εμβολιαστική
γραμμή για την ομάδα 30-39 ετών, που
τέθηκε χθες σε λειτουργία, καθώς και οι
άλλες δύο για τις ομάδες 40-44 και 45-49
ετών, οι οποίες ακολουθούν έως το Μεγάλο Σάββατο, μαζί με την αυξημένη διαθεσιμότητα δόσεων για τους μήνες Μάιο
και Ιούνιο, επιβεβαιώνουν την επιδίωξη

της κυβέρνησης να αυξηθεί η ταχύτητα
υλοποίησης του εν λόγω project, ώστε να
τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου να έχει
χτιστεί ένα πρώτο ασφαλές τείχος ανοσίας. Χθες, μάλιστα, ο κ. Σκέρτσος προανήγγειλε μέσω της ΕΡΤ και την έναρξη
των κατ’ οίκον εμβολιασμών για την ηλικιακή ομάδα 85+, ενώ ο γ.γ. των Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα διαταραχθεί η συνέχεια του εμβολιαστικού προγράμματος
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει
την πιθανότητα να γίνεται η δεύτερη δόση
στην εξοχική κατοικία. Μάλιστα, τα εμπλεκόμενα κυβερνητικά στελέχη και οι
επιστήμονες αξιολογούν καθημερινά τα
δεδομένα και συσχετίζουν τις διαθέσιμες
δόσεις, τις επερχόμενες παρτίδες εμβολίων με τη στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου, προκειμένου να επιλέγεται κάθε
φορά η πιο έξυπνη προτεραιοποίηση.
Σε συμβολικό επίπεδο, χθες έσπευσαν
να εμβολιαστούν οι 30άρηδες της κυβέρνησης, ήτοι η υφυπουργός Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, ενώ άμεσα, όπως σας ενημέρωσε από χθες η «Political», αναμένεται
να δοθεί στη δημοσιότητα σποτάκι υπέρ
του εμβολιασμού του πληθυσμού, με έμφαση στους πολίτες άνω των 60 ετών, στις
ευπαθείς ομάδες αλλά και στις παραγωγικές ηλικίες.

O υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ,
Άκης Σκέρτσος, έδωσε
το κυβερνητικό στίγμα,
τονίζοντας ότι «το επιτυχημένο
σταδιακό άνοιγμα των
δραστηριοτήτων μάς δίνει
τη δυνατότητα να μιλάμε
για οριστική άρση
των περιορισμών»
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Θρήνος για
τον γιατρό του
«Θριάσιου»

Απέραντη θλίψη στον ιατρικό κόσμο έχει
προκαλέσει ο θάνατος του 65χρονου διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής του
Θριάσιου Νοσοκομείου, Μιχάλη Κόμη, ενός
γιατρού που όλο αυτό το διάστημα έδωσε τεράστια μάχη για να σώσει ασθενείς από τον
κορονοϊό, ενώ ο ίδιος αντιμετώπιζε σοβαρά
προβλήματα υγείας. Η είδηση έχει σκορπίσει
θλίψη σε οικογένεια, φίλους, συναδέλφους
και όσους τον γνώριζαν, οι οποίοι κατέκλεισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Παρέμεινε στην πρώτη γραμμή με ατέλειωτες εφημερίες, χωρίς ποτέ να επιδιώξει
κάποια άδεια, παρότι αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Δυστυχώς, ο ανιδιοτελής αγώνας του για τις ζωές των ασθενών είχε ως τραγική συνέπεια να καταλήξει
στα 65 του χρόνια. Αυτή, κατά τη γνώμη μου,
θα έπρεπε να είναι η πρώτη είδηση στα δελτία ειδήσεων», αναφέρεται σε συγκινητικό
μήνυμα στο Twitter. «Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να έχουμε ως παράδειγμα, γιατί
κρατούν την κοινωνία μας ζωντανή. Καλό ταξίδι, Μιχάλη», καταλήγει το μήνυμα.
«Ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά
του Covid και στις αλλεπάλληλες εφημερίες,
ενώ πολλοί άλλοι στη θέση του θα είχαν πάρει αναρρωτική για τα προβλήματα υγείας
που αντιμετώπιζε. Επιβαρυμένος από την
υπεράνθρωπη προσπάθεια την οποία καταβάλλει όλο το νοσοκομειακό προσωπικό,
έφυγε από κοντά μας σε προγραμματισμένο
χειρουργείο για τον ίδιο, ενώ μέχρι την προηγούμενη μέρα έσωζε ασθενείς με Covid19», δήλωσε ο βουλευτής Δυτικής Αττικής
του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας.
Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια εξέφρασε
και ο δήμαρχος Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου: «Πιστός στον όρκο του Ιπποκράτη, ιατρός πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση
της πανδημίας του Covid-19, με το καθημερινό του “παρών” έδωσε αγώνα για την υγεία
των συνανθρώπων του. Εύχομαι από καρδιάς
Καλό Παράδεισο». O Μιχάλης Κόμης ήταν
μέλος του ιατρικού τιμ του Ολυμπιακού στο
ποδόσφαιρο, στο παρελθόν.

Στα ύψη τα κρούσματα «Πέφτει» το ιικό φορτίο

Ν

έα έξαρση παρουσίασαν το
τελευταίο 24ωρο τα κρούσματα σε όλη τη χώρα, με
την Αττική να εξακολουθεί
να είναι… πρωταθλήτρια. Πάντως, αξίζει
να σημειωθεί ότι τα νέα για το Λεκανοπέδιο από τις μετρήσεις των επιστημόνων
στα λύματα μπορούν να φέρουν μια «χαραμάδα» αισιοδοξίας, καθώς τα αποτελέσματα δείχνουν πως μπορεί το ιικό
φορτίο να βρίσκεται ακόμη σε υψηλά
επίπεδα, αλλά παρουσιάζει μείωση.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.313,
εκ των οποίων έξι εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 813, ενώ οι εισαγωγές νέων Covid-19 στα νοσοκομεία
της επικράτειας είναι 367. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό το τελευταίο
24ωρο είναι 92, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
10.179.
Στην Αττική καταγράφονται τα περισσότερα νέα κρούσματα κορονοϊού στην
Ελλάδα και το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την κατανομή των κρουσμάτων που
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα, από

τα συνολικά 3.313 κρούσματα κορονοϊού, στην Αττική καταγράφονται 1.581 νέα,
στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 418, ενώ
στην Αχαΐα καταγράφηκαν άλλα 65.
Στο μεταξύ, σταθεροποιήσεις ή οριακές μεταβολές παρατηρήθηκαν την
εβδομάδα 19-25 Απριλίου σε σχέση με
την εβδομάδα 12-18 Απριλίου στο ιικό
φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των 7 από τις 11 περιοχές που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ, ενώ παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις σε τρεις περιοχές.
Μείωση του ιικού φορτίου στα αστικά
λύματα παρατηρήθηκε στην Περιφέρεια
της Αττικής (-33%), με το φορτίο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Οι οριακές μεταβολές σημειώνονται στη Θεσσαλονίκη
(-21%), στο Ρέθυμνο (+11%) και στον Άγιο
Νικόλαο (+25%), ενώ σταθερό παραμένει
ουσιαστικά το φορτίο στις πόλεις των Χανίων, του Βόλου, του Ηρακλείου και της
Λάρισας, όπου η μεταβολή του ιικού
φορτίου στα λύματα κυμαίνεται από -4%
έως +10%. Αντίθετα, αυξητικές τάσεις
παρατηρήθηκαν σε 3 από τις 11 περιοχές
και συγκεκριμένα στην Πάτρα (+35%),
στην Ξάνθη (+63%) και στην Αλεξανδρούπολη (+156%).

Ακυρώσεις ραντεβού
Στο μεταξύ, άνοιξε από το βράδυ της
Δευτέρας η πλατφόρμα των ραντεβού
για εμβολιασμό για την ηλικιακή ομάδα
30-39 ετών.
Αρκετοί είναι οι πολίτες που έχουν ήδη
κλείσει ραντεβού για να εμβολιαστούν
με το σκεύασμα της AstraZeneca.
Υπήρξαν, ωστόσο, ορισμένες περιπτώσεις 30άρηδων που έλαβαν ακυρωτικό
SMS στο αίτημα το οποίο έκαναν, καθώς
δεν λήφθηκε υπόψη από το σύστημα το
γενέθλιο έτος τους (1991), αλλά η ημερομηνία κατά την οποία θα συμπληρώσουν
το 30ό έτος της ηλικίας τους.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, εκ
παραδρομής στάλθηκαν ελάχιστα μηνύματα ακύρωσης ραντεβού. Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε στο 100% και σε
όσους έλαβαν μηνύματα ακύρωσης τα
ραντεβού τους θα επαναπρογραμματιστούν.

Τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα
του κορονοϊού είναι 3.313
- Οι νέοι θάνατοι ασθενών
το τελευταίο 24ωρο είναι 92
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Απάτη 460.000 ευρώ από κύκλωμα «συμβούλων μάρκετινγκ»
Χειροπέδες σε κύκλωμα απατεώνων, που κατάφερε
να αποσπάσει περί τις 460.000 ευρώ από έντεκα ανυποψίαστους πολίτες, πέρασαν αστυνομικοί της Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πρόκειται για τρία άτομα
που κατηγορούνται ότι υπόσχονταν μεγάλα κέρδη από
επενδυτικά προγράμματα, κυρίως σε πολίτες με οικονομική άνεση.
Τα μέλη του κυκλώματος είχαν στήσει από το 2019
εταιρεία με αντικείμενο «συμβουλευτικές υπηρεσίες
μάρκετινγκ», χωρίς όμως να έχουν λάβει άδεια από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παροχή επενδυτικών δρα-

στηριοτήτων. Προσποιούμενοι εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς και επενδυτικούς συμβούλους για λογαριασμό χρηματιστηριακής εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό, έβρισκαν και έπειθαν ανθρώπους με οικονομική
ευχέρεια να επενδύσουν σε χαρτοφυλάκια που δήθεν θα
τους απέφεραν υψηλά ποσοστά απόδοσης αλλά και
«κρυπτονομίσματα». Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι επαφές με τα υποψήφια θύματα δεν γίνονταν ποτέ δια ζώσης, παρά μόνο τηλεφωνικά ή με email.
Οι τρεις συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία «για απάτες με το πρόσχημα παροχής

επενδυτικών υπηρεσιών», είναι υπήκοοι Βουλγαρίας. Σε
έρευνα που έγινε στα γραφεία της εταιρείας που χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά κινητά
τηλέφωνα, δύο σκληροί δίσκοι, φορητή μονάδα αποθήκευσης, καθώς και πλήθος εγγράφων και παραστατικών
που σχετίζονται με την υπόθεση.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες που περιήλθαν στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες.
Παπ.

Το Καλάζνικοφ,
ο Μένιος και…
οι δύο ποινικοί

Σ

την προσαγωγή του Μένιου
Φουρθιώτη και δύο Ελλήνων
ποινικών προχώρησε το Τμήμα
Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής, στο πλαίσιο έρευνας για
τους πυροβολισμούς στο φυλάκιο έξω
από τη μονοκατοικία του παρουσιαστή
στον Διόνυσο και τα πυρά εναντίον αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Νέα
Ερυθραία…
Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, στο σπίτι αλλά και στο
γραφείο του παρουσιαστή τηλεοπτικού
σταθμού τοπικής εμβέλειας. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών κατέσχεσαν σημειώσεις και ψηφιακό υλικό,
το οποίο θα εξεταστεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια. Πρόκειται για εξέλιξη που
έρχεται μετά τις καταγγελίες του εκδότηδημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη ότι ο
Μένιος Φουρθιώτης -σύμφωνα με άτομο
που τον επισκέφτηκε- «αναζητούσε στην
“πιάτσα” κάποιον για να εκτελέσει συμβόλαιο γι’ αυτόν. Το συμβόλαιο προέβλεπε
να πυροβολήσει το σπίτι του (σ.σ.: του Μένιου Φουρθιώτη), προκειμένου να δείξει
ότι κινδυνεύει, αλλά και να χτυπήσει εμένα και έναν ακόμη δημοσιογράφο, του
οποίου δεν θυμόταν το όνομα».
Οι καταγγελίες είχαν προκαλέσει την
παρέμβαση της Εισαγγελίας αλλά και του
αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγου Μιχά-

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

λη Καραμαλάκη, ο οποίος επικοινώνησε
προσωπικά με τον κ. Βαξεβάνη. Οι ίδιες
πηγές αναφέρουν ότι φέρεται να προκύπτει συσχέτιση ανάμεσα στους πυροβολισμούς έξω από το παλιό φυλάκιο στην είσοδο της πολυτελούς μονοκατοικίας του
Μένιου Φουρθιώτη στον Διόνυσο και την
παρ’ ολίγον αιματηρή «συνάντηση» των
δύο ποινικών με τους αστυνομικούς -λίγες ώρες πριν- στη Νέα Ερυθραία. Πιο
αναλυτικά, οι κάλυκες από τα δύο αυτά
περιστατικά ταυτοποιήθηκαν και φαίνεται
να ανήκουν στο ίδιο Καλάζνικοφ.
Το γεγονός ότι στη Νέα Ερυθραία οι δύο
αναβάτες της μηχανής άφησαν πίσω τους
το σακίδιο που έκρυβε το όπλο κατεύθυνε
τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. σε δύο Έλληνες
σεσημασμένους -για υποθέσεις εκβιασμών και άλλων αδικημάτων- ποινικούς,
οι οποίοι προσήχθησαν και αυτοί στη ΓΑΔΑ μαζί με τον παρουσιαστή.
Σε κάθε περίπτωση, η προανακριτική
διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη, με λήψεις καταθέσεων και εξέταση των στοιχείων που έχει συλλέξει η Ασφάλεια Αττικής, ενώ «κλειδί» θεωρούνται τα στοιχεία

που ενδεχομένως θα προκύψουν από την
εξέταση των ψηφιακών αρχείων του
36χρονου παρουσιαστή.
Να σημειώσουμε, τέλος, ότι ο Μένιος
Φουρθιώτης διαμαρτυρήθηκε έντονα για
την προσαγωγή του, υποστηρίζοντας ότι
δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να τον
εμπλέκει.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης
Εκβιαστών έκαναν «φύλλο
και φτερό» το σπίτι και το
γραφείο του παρουσιαστή,
που προσήχθη στη ΓΑΔΑ
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«Είδα 30 θανάτους σε 8 μήνες»

Σ

ε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση του οίκου ευγηρίας στα Χανιά, καθώς κάθε
μέρα πληθαίνουν οι καταγγελίες
εργαζομένων στο γηροκομείο αλλά και
συγγενών θανόντων, σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν οι τρόφιμοι.
Για 53 μάρτυρες οι οποίοι είναι έτοιμοι να καταθέσουν κάνει λόγο η πλευρά
του γηροκομείου, που αρνείται όλα όσα
βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι
Αρχές προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο σχετικά με το πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο συγκεκριμένο
ίδρυμα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν
πως εξετάζονται περισσότεροι από 500
θάνατοι για το εάν συνδέονται με όσα
συνέβαιναν εντός του οίκου ευγηρίας.
Όπως κατήγγειλε χθες στον ΑΝΤ1
πρώην εργαζόμενη στο γηροκομείο, η
οποία δεν θέλησε να δώσει στη δημοσιότητα το όνομά της, «είδα γύρω στους
25-30 θανάτους το οκτάμηνο που ήμουν
εκεί». Όπως είπε, η ίδια είχε έρθει πολλές φορές σε αντιπαράθεση για τον τρόπο που δούλευαν στη μονάδα. Ανέφερε
χαρακτηριστικά ότι ούτε χαρτί υγείας
δεν υπήρχε στη δομή για τους ηλικιωμένους, επιβεβαίωσε ότι το φαγητό το
οποίο δινόταν στους τροφίμους ήταν λίγο, ενώ είπε ότι τους χορηγούνταν ύποπτα κατασταλτικά χάπια. Η πρώην εργαζόμενη κατήγγειλε ακόμη ότι έβλεπε
αστυνομικούς να πηγαινοέρχονται ως
μάρτυρες και ηλικιωμένοι με άνοια
υπέγραφαν χαρτιά που κανείς δεν ήξερε τι ήταν. «Εμείς δεν ξέραμε τι υπογράφουν και δεν μας λέγανε, φυσικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα χέρια των
ηλικιωμένων έτρεμαν και τους βοηθούσαν να υπογράψουν.
Την ίδια στιγμή, η κυρία Αργυρώ, η

Έγκλημα στην Αγία Βαρβάρα: Ένοχοι οι τρεις ανήλικοι
Ποινή κάθειρξης οκτώ ετών επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στους τρεις νεαρούς που κατηγορούνται για
την άγρια δολοφονία -με πάνω από 70 μαχαιριές- 50χρονης
μητέρας στην Αγία Βαρβάρα. Ως ηθική αυτουργός του σχεδίου δολοφονίας καταδικάστηκε η 15χρονη κόρη του θύματος,
ενώ οι δύο φίλοι της, ηλικίας 16 και 17 ετών, καταδικάστηκαν ως οι δράστες του εγκλήματος (φυσικοί αυτουργοί).
Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της ανηλικότητας των δραστών, ενώ η απόφαση των δικαστών ήταν
ομόφωνη και δεν αναγνωρίσθηκε στους κατηγορουμένους

οποία είχε συγγενή της στο γηροκομείο,
που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, δήλωσε
στο Mega: «Εγώ ήμουν πρώτη ξαδέρφη
με τη συγχωρεμένη. Τώρα τα ανακάλυψαν αυτά; Αν έχουν λίγο προσωπικό,
αυτά συμβαίνουν». «Είδα άλλους δεμένους, άλλους να τους αφήνουν να κάθονται με τις ακαθαρσίες τους. Οι άνθρωποι πεινούσαν. Οι μερίδες ήταν για
να χορτάσει ένα μωρό. Ο κόσμος ζητού-

κανένα ελαφρυντικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας, στη διάρκεια της αγόρευσής της, ζήτησε να κηρυχθούν
ένοχοι οι τρεις ανήλικοι, όπως κατηγορούνται, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πιο συγκλονιστικά εγκλήματα που έχουν συμβεί, με τρομακτική σκληρότητα. Η άτυχη γυναίκα τον περασμένο Νοέμβριο είχε βρεθεί άγρια δολοφονημένη με περισσότερες από 70 μαχαιριές μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε με τη 15χρονη κόρη της, στην Αγία Βαρβάρα, στο οποίο φιλοξενούσαν και τον 17χρονο εκ των δύο
ανηλίκων.

σε φαγητό», περιέγραψε. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του γηροκομείου
Νίκος Ρουσσόπουλος αναφέρει ότι
όλες οι καταγγελίες θα απαντηθούν, σημειώνοντας πως όλα όσα βλέπουν το
φως της δημοσιότητας δεν έχουν καμία
σχέση με την πραγματικότητα. Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 68 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους στο συγκεκριμένο
γηροκομείο τους τελευταίους 15 μήνες,

με το πιστοποιητικό θανάτου να υπογράφεται από τον ίδιο γιατρό και να γράφει για όλους «ανακοπή καρδιάς».

Μαρτυρίες-σοκ για
το γηροκομείο Εξετάζονται περισσότερες
από 500 περιπτώσεις
ηλικιωμένων

Με καύσωνα το σούβλισμα του οβελία - Σε επίπεδα-ρεκόρ η θερμοκρασία
Πάσχα με… μαγιό αναμένεται να κάνουμε φέτος, καθώς,
σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, τις αμέσως
επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ
για την εποχή. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις, ο
υδράργυρος από τη Μεγάλη Πέμπτη και έπειτα ενδέχεται να
φτάσει ακόμη και στους 35 βαθμούς Κελσίου!
Πιο συγκεκριμένα, οι θερμές αέριες μάζες, που αναμένεται
να μεταφερθούν προς τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, θα
προκαλέσουν σταδιακή, σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, η
οποία θα κορυφωθεί το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του
Πάσχα. Με βάση την έως τώρα εικόνα, είναι πολύ πιθανό να ση-

μειωθούν νέα θερμοκρασιακά ρεκόρ. Σύμφωνα με τα τελευταία
προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών/meteo.gr, από αύριο, Μεγάλη Πέμπτη, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν σε αρκετές περιοχές τους
30 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη να φτάσουν στους 35 βαθμούς, ενώ το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα οι μέγιστες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσουν τους
33-34 βαθμούς Κελσίου. Τα πανελλαδικά θερμοκρασιακά ρεκόρ για τον μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με μετεωρολογικούς σταθμούς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, είχαν σημειωθεί το 2008 (Ηράκλειο

37,4 βαθμοί και Σούδα Χανίων 37 βαθμοί). Ο επόμενος θερμότερος Απρίλιος ήταν του 1985 (Άργος 36,4 βαθμοί και Λαμία 35,3),
ενώ στην Αθήνα η υψηλότερη θερμοκρασία είχε καταγραφεί τον
Απρίλιο του 2013 (32 βαθμοί) και στη Θεσσαλονίκη τον ίδιο μήνα
του 1985 (31,2).
Τα πανελλαδικά θερμοκρασιακά ρεκόρ για το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, σύμφωνα με μετεωρολογικούς σταθμούς της
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ήταν το 2013 (Άγιοι Θεόδωροι 35,9 βαθμοί)
και το 1988 (Λάρισα 35,6), ενώ στην Αθήνα η υψηλότερη θερμοκρασία για αρχές Μαΐου είχε καταγραφεί το 1999 (33,8 βαθμοί).

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Διεθνές μίτινγκ στίβου «Βενιζέλεια Χανιά 2021»
Διαδικτυακή συνεργασία είχαν ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και η νεοεκλεγείσα προέδρος
του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα. Κεντρικό θέμα συζήτησης
ήταν η διοργάνωση του Διεθνούς Μίτινγκ Στίβου «Βενιζέλεια - Χανιά 2021», που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στα Χανιά την Κυριακή 30 Μαΐου. Ο δήμαρχος πρόταξε την εμπειρία και τις γνώσεις για τη διοργάνωση του
μίτινγκ των δύο μεγάλων σωματείων της πόλης του. Η
πρόεδρος από την πλευρά της τόνισε ότι για τον ΣΕΓΑΣ η
διοργάνωση κρίνεται από τις πιο σημαντικές, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη βεβαιότητά της για την επιτυχία
του αθλητικού γεγονότος.

Πασχαλινά δώρα στα παιδιά
του ΕΛΕΠΑΠ o Χρήστος Τεντόμας

Τη δομή του ΕΛΕΠΑΠ στο Παγκράτι επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, Χρήστος Τεντόμας, προσφέροντας πασχαλινά δώρα αγάπης στα παιδιά.
«Με κάθε πασχαλινό αυγό που τους έδωσα, πήρα ως αντάλλαγμα ένα χαμόγελο ανεκτίμητης αξίας. Πολλές ευχές
από καρδιάς για Καλό Πάσχα και καλή δύναμη, ώστε να
συνεχίσουν το σημαντικό τους έργο θεραπευτές, παιδαγωγοί, βοηθοί, γιατροί, διοικητικό προσωπικό και, φυσικά, οι
πολύτιμοι εθελοντές», δήλωσε ο κ. Τεντόμας μετά την επίσκεψή του.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

Τιμάει τη Γενοκτονία των Αρμενίων
Η σημαία της Αρμενίας κυματίζει στο Δημαρχείο Νεάπολης
- Συκεών ως ελάχιστος φόρος τιμής για τους νεκρούς της
Γενοκτονίας των Αρμενίων. Η απόφαση του δημάρχου Σίμου
Δανιηλίδη ελήφθη με αφορμή την αναγνώριση της Γενοκτονίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν 106 χρόνια
έπειτα από αυτό το έγκλημα της Τουρκίας. Υπενθυμίζεται ότι
η αρμενική σημαία κυμάτιζε και τον Οκτώβριο, όταν μαινόταν ο πόλεμος στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, με την Τουρκία να
στέκεται για ακόμα μια φορά κατά των Αρμενίων.

!

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ

Έκτακτες αιμοδοσίες σε Πέλλα,
Σέρρες και Κιλκίς

Ψήφισμα
υπέρ ΚΕΘΕΑ

Την αμέριστη στήριξή του στο ΚΕΘΕΑ
και το έργο του εκφράζει το Δημοτικό
Συμβούλιο της συμπρωτεύουσας με
έκτακτο ψήφισμά του. «Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης στηρίζει διαχρονικά το έργο του ΚΕΘΕΑ και αναγνωρίζει
την προσφορά και την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών του προγραμμάτων για την απεξάρτηση», αναφέρεται
σχετικά. Την αντίθεσή του είχε εκφράσει
και τον Οκτώβριο του 2019 στην Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου που καταργούσε το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ, απειλώντας τη φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα του ως θεραπευτικής κοινότητας. Με
το ψήφισμα ζητά:
1. Την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου.
2. Την προώθηση οργανωτικών και διοικητικών αλλαγών που δεν θα αλλοιώνουν το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ.
3. Την ενίσχυση της συνέχισης του θεραπευτικού του μοντέλου με οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Μεγάλες ήταν η προσέλευση και η συμμετοχή του κόσμου
στις τέσσερις έκτακτες εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργάνωσε τον Απρίλιο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Την
ευθύνη της οργάνωσης είχε η Αντιπεριφέρεια Υγείας σε συνεργασία με τις Αντιπεριφέρειες Πέλλας, Σερρών, Κιλκίς και
με τα Γενικά Νοσοκομεία Πέλλας (Νοσοκομειακές Μονάδες
Έδεσσας και Γιαννιτσών), Σερρών και Κιλκίς, το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας και το «Όλοι μαζί μπορούμε». Λόγω των αυξημένων αναγκών σε αίμα, οι δράσεις των αιμοδοσιών θα συνεχιστούν το προσεχές διάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αντιπλημμυρική προστασία
σε Κίμωλο, Σέριφο και Σίφνο
Εγκρίθηκε η δημοπράτηση τριών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στα νησιά Κίμωλο, Σέριφο και Σίφνο
από την οικεία περιφέρεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.248.688 ευρώ και καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τον κωδικό «Αντιπλημμυρική προστασία νησιών Π.Ε. Κυκλάδων».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ
Ποιος είναι ο δήμος της Αττικής
που «δέχεται» τις περισσότερες «εδαφικές διεκδικήσεις»
από τους γειτονικούς δήμους;
Πριν από μερικά χρόνια αντιμετώπισε με πολυετείς δικαστικούς αγώνες την «επίθεση»
από τη μια πλευρά των συνόρων
του και τώρα, έπειτα από μια
πρόσφατη αντιπαράθεση των
δύο δημάρχων, ετοιμάζεται για
καινούργιο «πόλεμο» στην άλλη πλευρά των συνόρων… Για
να μη γίνει παρεξήγηση, να σημειώσουμε ότι άλλος δήμαρχος
ήταν τότε και άλλος τώρα.

Μπήκαν οι βάσεις
για το Φιξ

Δεν πτοήθηκε από την αρνητική
εξέλιξη της προηγούμενης εβδομάδας με την καταψήφιση της πρότασής
τους για απευθείας αγορά του «κτήματος Φιξ» ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος και επανέφερε
το θέμα κάνοντας ένα μεγάλο βήμα,
καθώς εξασφάλισε απόφαση με την
οποία ξεκινά τις διαδικασίες για την
αναγκαστική απαλλοτρίωση των 27
στρεμμάτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο
της πόλης αποφάσισε την έναρξη της
διαδικασίας για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των 27
στρεμμάτων του κτήματος και τη δρομολόγηση της αποζημίωσης των ιδιοκτητών του, προκειμένου να περάσει
στην κυριότητα του δήμου, στην κυριότητα των πολιτών. Στόχος με την
ολοκλήρωση της αγοράς είναι οι πόρτες να ανοίξουν για το κοινό, αφού ο
χώρος έχει διαμορφωθεί ως ένα πάρκο για την πόλη, ένας χώρος πρασίνου
που θα μείνει κληρονομιά για την τωρινή και τις επόμενες γενιές κατοίκων.

Με όλες τις νόμιμες διαδικασίες
οι «πασχαλινοί λαγοί»

Α

παντήσεις τόσο για τη σκοπιμότητα
όσο και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την προμήθεια των
στολιδιών πασχαλιάτικου χαρακτήρα που
μπήκαν σε διάφορα σημεία της Αθήνας
έδωσε ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Νικόλας Πέππας. Το θέμα «σηκώθηκε» πολύ
τόσο από δημοσιεύματα και αναρτήσεις σε
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που στοχεύουν στην αισθητική τους όσο και από καταγγελία του πρώην περιφερειάρχη Γιάννη
Σγουρού, ο οποίος έκανε λόγο για «φωτογραφικό διαγωνισμό» και μεγάλο κόστος
αλλά και για αισθητική που παραπέμπει σε
όσα αναπαράγει η ταινία «Λούφα και παραλλαγή»(!).
Για την ακρίβεια, ο κ. Σγουρός είδε
«ασφυκτικές προθεσμίες στον διαγωνισμό,
με αποτέλεσμα να εμφανιστεί μόλις μία
εταιρεία στον διαγωνισμό» αλλά και μεγάλο
κόστος, καθώς θεώρησε ότι «η διάθεση

73.408 ευρώ για τέσσερις φωτιζόμενες κατασκευές με λαγουδάκια παραπέμπει σε
προμήθεια αλήστου μνήμης, καθώς και σε
πασχαλιάτικες αισθητικές παρεμβάσεις άλλων εποχών». Στην μακροσκελή απάντησή
του ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Νικόλας Πέππας, αφού κάνει λόγο για μια
συμβολική ενέργεια για να ενισχύσει το
εορταστικό κλίμα και να τονώσει την αισιοδοξία των καταναλωτών και την αγορά, παραθέτει όλα τα βήματα του διαγωνισμού, τονίζοντας ότι υλοποίησε μια νόμιμη διαδικασία. Όσον αφορά στο «σφιχτό χρονοδιάγραμμα», ο κ. Πέππας επισημαίνει ότι
«οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο ότι
δεν γνωρίζαμε εκ των προτέρων αν η κυβέρνηση και οι επιστήμονες θα προχωρούσαν ή όχι στο άνοιγμα της αγοράς». Ενώ
όσον αφορά στο κόστος, τονίζει ότι έφτασε
σε αυτό το ύψος γιατί πρόκειται για κατασκευές με όλους τους όρους ασφάλειας αλλά και μεγάλου μεγέθους.

Έως τις 7 Μαΐου η κινητικότητα
Ξεκίνησε από τη Μεγάλη Δευτέρα και ολοκληρώνεται στις 7 Μαΐου το δεύτερο στάδιο
υλοποίησης του Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2021.
Σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, αφορά στον έλεγχο και την έγκριση προς τελική υποβολή στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας των αιτημάτων πλήρωσης θέσεων, ενώ υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα
Κινητικότητας είναι η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό οργανόγραμμά του. Τέλος, τονίζεται ότι δεν θα εγκρίνεται
κανένα αίτημα για μετάταξη ή απόσπαση, αν προηγουμένως δεν έχει αναρτηθεί η κενή
οργανική θέση για μετάταξη ή το ψηφιακό οργανόγραμμα του φορέα, εφόσον πρόκειται
για απόσπαση.

Ανάπλαση του Πάρκου
Ενόπλων Δυνάμεων
Ξεκίνησαν οι εργασίες του Πάρκου
Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο. Τη
μελέτη του έργου συνέταξαν οι υπηρεσίες του δήμου, ενώ στη συνέχεια
ο φάκελος υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής και με αποτελεσματικές ενέργειες η δημοτική Αρχή πέτυχε την ένταξη και χρηματοδότησή
του με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ στο πρόγραμμα της Περιφέρειας.
Με την έναρξη των εργασιών ο δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου τονίζει ότι «υλοποιούμε
μία - μία τις δεσμεύσεις μας. Υπογράψαμε τη σύμβαση για την αποκατάσταση των αιθουσών των παλαιών
Σφαγείων που καταστράφηκαν από
τη φωτιά, προϋπολογισμού
1.200.000 ευρώ, και με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι η ανάπλαση
του Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων, ένα
έργο που επίσης αποτελούσε δέσμευσή μας στους πολίτες του Ταύρου, ξεκίνησε».

Η ΚΕΔΕ για
τη σκλήρυνση
κατά πλάκας
Μια κοινή δράση, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στις 30 Μαΐου, οργανώνει η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με
την Ελληνική Εταιρεία Σκλήρυνσης
Κατά Πλάκας. Μετά τη συνάντηση
που είχε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου με τον γενικό γραμματέα της Εταιρείας Κώστα
Μιχαλάκη αποφασίστηκε να υπάρξει μια σε πανελλήνιο επίπεδο
προσπάθεια φωτισμού των δημαρχείων ή των εμβληματικών μνημείων κάθε πόλης με το πορτοκαλί
χρώμα της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Ο κ. Μιχαλάκης ευχαρίστησε
τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ για την
ενεργό στήριξή του σε αυτή την πανελλήνια προσπάθεια προκειμένου
οι πολίτες (πάσχοντες, συγγενείς,
ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό) να ενημερωθούν για τη νόσο,
διευρύνοντας το πεδίο δράσεων.
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ΕΛΛΑΔΑ

«Πράσινο φως» για
πρακτικές φοιτητών

Ξ

εκινούν, τον επόμενο μήνα, κατόπιν αιτήματος
του υπουργείου Παιδείας και θετικής εισήγησης της Επιτροπής των Ειδικών, οι διά ζώσης
πρακτικές, κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις. Υπενθυμίζεται ότι τον τελευταίο χρόνο, σχεδόν
από την έναρξη της πανδημίας, έχουν ανασταλεί ασκήσεις και εργαστήρια, καθώς δεν είναι εφικτή η εξ αποστάσεως υλοποίησή τους. Η σχετική Υπουργική Απόφαση, στην οποία θα προβλέπεται ως προϋπόθεση
συμμετοχής στις κλινικές και τις πρακτικές ασκήσεις
και τα εργαστήρια η υποβολή σε self-test και θα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή τους, αναμένεται να εκδοθεί άμεσα.
Ειδικότερα, και με την προϋπόθεση τήρησης όλων
των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων και αυτοδιαγνωστικών εξετάσεων, από τις 10 Μαΐου θα διενεργούνται με φυσική παρουσία οι πρακτικές ασκήσεις
του τελευταίου έτους και επί πτυχίω σε όλα τα τμήματα, σε προγράμματα σπουδών α’ και β’ κύκλου. Από τις
15 του ίδιου μήνα επιτρέπεται η διά ζώσης λειτουργία
κλινικών ασκήσεων φοιτητών του πέμπτου, έκτου
έτους και επί πτυχίω των προγραμμάτων σπουδών α’

Παράταση για τη δικαιολόγηση απουσιών
Παράταση στην προθεσμία
υποβολής των απαραίτητων
δικαιολογητικών καθώς και
οδηγίες για τη δικαιολόγηση
των απουσιών μαθητών που
συνοικούν με άτομα τα οποία
πάσχουν από σοβαρό υποκείμενο νόσημα δίνει το υπουργείο Παιδείας με νέα εγκύκλιο.
Υπενθυμίζεται ότι μαθητές
που ανήκουν στην κατηγορία
αυτήν έχουν το δικαίωμα να
παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως την εκπαιδευτική διαδικασία, υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.
Για τη δικαιολόγηση των απουσιών, οι γονείς
των μαθητών, εφόσον είναι ανήλικοι, που συνοικούν με άτομα τα οποία πάσχουν από σοβαρό
υποκείμενο νόσημα καλούνται, έως τις 12 Μαΐου,
να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: αίτησηυπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή τους στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και δικαιολογητικά που
έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Υγείας τα οποία αποδεικνύουν ότι συνοικούν με πρόσωπο που πάσχει
από σοβαρό υποκείμενο νόσημα.

Για δικαιούχους μαθητές που έχουν ήδη υποβάλει τα δικαιολογητικά και δεν έχει επέλθει μεταβολή στην κατάσταση της υγείας των συνοικούντων ατόμων δεν απαιτείται η επανυποβολή
των δικαιολογητικών. Στη συνέχεια, ο διευθυντής
του σχολείου πρωτοκολλά την αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή και
διαβιβάζεται, αρχικά, στην οικεία Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και στην Επιτροπή του υπουργείου Υγείας. Μέχρι
να εκδοθεί και να πρωτοκολληθεί η απόφαση της
Επιτροπής, οι αιτούντες μαθητές εντάσσονται
υποχρεωτικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Γράφει η

Εύη Πανταζοπούλου
κύκλου τμημάτων Ιατρικής και κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων του τελευταίου έτους και επί πτυχίω σε όλα τα τμήματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται και
πρακτικά μαθήματα (αθλήματα) σε ΤΕΦΑΑ, ατομικά
και ομαδικά εργαστηριακά μαθήματα στα Τμήματα
Μουσικών Σπουδών, εικαστικά εργαστηριακά μαθήματα ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής και των
εφαρμοσμένων εργαστηρίων τους στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.
Από τις 15 Μαΐου τα πανεπιστήμια δύνανται, με απόφαση της Συγκλήτου, να υλοποιούν κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών του β’ κύκλου (μεταπτυχιακά). Τέλος, η συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, που έχουν προγραμματιστεί για τις 22-23 και 2930 Μαΐου, θα γίνεται μόνο με την επίδειξη δήλωσης αρνητικού self-test, το οποίο πραγματοποιείται έως και 24
ώρες πριν από την εξέταση, ή άλλου τύπου διαγνωστικό
έλεγχο, που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν
από την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.

Αναγνώριση διδακτορικών
και κάτω των τριών ετών
Με μια σημαντική απόφαση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)
ανοίγει ο δρόμος για την αναγνώριση διδακτορικών με διάρκεια
σπουδών μικρότερη των τριών ετών. Ειδικότερα, ο ΔΟΑΤΑΠ, επικαλούμενος την ορθότερη ερμηνεία και την εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του ιδρυτικού νόμου του Οργανισμού αλλά και σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), αποφάσισε
να μην απορρίπτονται a priori οι αιτήσεις οι οποίες αφορούν σε εκπόνηση διδακτορικού με διάρκεια μικρότερη των τριών ετών. Σημειώνεται ότι στα ελληνικά πανεπιστήμια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τρία πλήρη ημερολογιακά έτη για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος και
τέσσερα πλήρη ημερολογιακά έτη για όσους δεν διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Για την αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τη
σχετική αίτηση, παράβολο, ταυτότητα ή διαβατήριο και υπεύθυνη
δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια, πως έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές για
τον κρινόμενο τίτλο σπουδών (και δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση
αναγνώρισής του) καθώς και ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων. Επιπλέον, πρέπει να καταθέσουν έντυπο συγκατάθεσης,
φωτοαντίγραφο βασικού πτυχίου, πρωτότυπο του κρινόμενου τίτλου σπουδών, εργασία μεταπτυχιακού ή διδακτορική διατριβή, πιστοποιητικό μαθημάτων και βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών.

P

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

21

OLITICAL

Άλλος ένας αντιδήμαρχος
εμβολιάστηκε εκτός σειράς

Γ

ια αντιδήμαρχο που εμβολιάστηκε εκτός σειράς
έκανε λόγο στο Δημοτικό
Συμβούλιο ο τέως πρόεδρός του
και πλέον ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δρόσος Τσαβλής, ο οποίος -όπως είπε στην
ίδια συνεδρίαση- κατέθεσε
στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας
σχετικά με τους εμβολιασμούς
στον Δήμο Θεσσαλονίκης για
χρονικό διάστημα προτού ο ίδιος αναλάβει ως υπεύθυνος. Όπως εξήγησε ο κ. Τσαβλής, οι έρευνες της ΕΑΔ
επικεντρώνονται στους εμβολιασμούς που πραγματοποιήθηκαν στον κεντρικό δήμο πριν από τις 19/1 και ζήτησε από τη διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα να διευκρινίσει αν οι λίστες του προγράμματος Βοήθεια στο Σπί-

τι καταρτίστηκαν με βάση την
εγκύκλιο και αν σε αυτές συγκαταλέχθηκε και αντιδήμαρχος
που εμβολιάστηκε «εκτός σειράς, κρυφά και ως μη όφειλε».
Ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης
Δημοτικών Κοινοτήτων και
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Στέλιος Λιακόπουλος παραδέχτηκε στη δική του τοποθέτηση ότι το όνομά του ήταν
πρώτο στην κατάσταση για τους εμβολιασμούς μαζί με
υπαλλήλους του ΚΑΠΗ και του Βοήθεια στο Σπίτι. «Είμαι
επικεφαλής του προγράμματος, επισκέπτομαι άτομα στα
σπίτια, έχω σοβαρό πρόβλημα υγείας και έπρεπε να κάνω και εγώ το εμβόλιο. Ήμουν μέσα στη λίστα κανονικά»,
είπε ο κ. Λιακόπουλος.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οξεία αντιπαράθεση
Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση στη συνεδρίαση μετά την
παραδοχή του αντιδημάρχου,
με αποτέλεσμα να ακολουθήσει
ένας θερμός διάλογος μεταξύ
Λιακόπουλου και Τσαβλή, ενώ
επενέβη στο θέμα και η τέως
αντιδήμαρχος Παιδείας και
πλέον ανεξάρτητη Δήμητρα
Ακριτίδου.

«Εμβόλιο από
τα σκουπίδια»

«Ντροπή σου!»
«Δεν έπρεπε να είστε σε αυτήν
τη λίστα, κ. Λιακόπουλε. Θα
έπρεπε τότε ο δήμαρχος να σεβαστεί αντιστοίχως και την κατάσταση υγείας της πρώην αντιδημάρχου, κ. Ακριτίδου. Δυο μέτρα
και δυο σταθμά. Άλλους τους καλύπτει και άλλους όχι», είπε ο
Δρόσος Τσαβλής. «Λυπάμαι πολύ για τον κ. Τσαβλή που ξέρει
πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα
υγείας που αντιμετωπίζω. Ντροπή σου, είσαι και αναγνωρίσιμος
γιατρός», απάντησε ο Στέλιος
Λιακόπουλος.

Με αφορμή την αναφορά του ονόματός της η τέως αντιδήμαρχος Παιδείας και πλέον ανεξάρτητη Δήμητρα
Ακριτίδου σχολίασε στη διάρκεια της
συζήτησης ότι «εγώ πήρα εμβόλιο από
τα σκουπίδια, ενώ ο αντιδήμαρχος
έβαλε το όνομά του μπροστά στη λίστα».

Χαλί 4.000 ευρώ στο δημαρχείο!
Ένα καινούργιο χαλί αξίας 4.000 ευρώ στρώθηκε στο
γραφείο του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου
Ζέρβα, με την αγορά και το ποσό να έχει αναρτηθεί στη
Διαύγεια. Το θέμα έθιξε στη διάρκεια του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Ορφανός,

κάνοντας λόγο για «προκλητική κίνηση», την ώρα που
υπάρχουν πολίτες που τους λείπουν ακόμη και τα βασικά
είδη διαβίωσης. «Γιατί έπρεπε να το πάρει όταν υπάρχουν τόσες άλλες ανάγκες», αναρωτήθηκε ο επικεφαλής
της παράταξης «Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον».

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Σπανού: Οκτώ εκτός
σειράς στον «Άγιο Στυλιανό»!
Οι καταγγελίες για τους εμβολιασμούς εκτός
σειράς συνεχίστηκαν και από την Ιωάννα Σπανού.
Η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος και πρώην
πρόεδρος του δημοτικού βρεφοκομείου «Άγιος
Στυλιανός», κατήγγειλε οκτώ εμβολιασμούς στην
εν λόγω δομή εκτός σειράς στις 11 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της στο Σώμα, επρόκειτο για πέντε διοικητικούς και τρία άτομα από
τον παιδικό σταθμό.

Στο Δημαρχείο
Αμπελοκήπων ο Μπάνε

Το κατώφλι του δημαρχείου Αμπελοκήπων - Μενεμένης πέρασε ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος είχε
συνάντηση σε θερμό κλίμα με τον δήμαρχο Λάζαρο Κυρίζογλου. Ο κ. Πρέλεβιτς ως γ.γ. του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μαζί με τον
πρόεδρο Κώστα Γεωργάκο συζήτησε με τον δήμαρχο για τους ισχυρούς δεσμούς των δύο χωρών, για τη διαχρονική φιλία και
την κοινή θρησκευτική και πολιτισμική παράδοση.
Αντάλλαξαν, επίσης, ευχές για Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση.

Συγχαρητήρια στον
Πετρούνια από Λεκάκη
Συγχαρητήρια στον Λευτέρη Πετρούνια έδωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης για το 5ο χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε ο Έλληνας «βασιλιάς των
κρίκων» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ελβετίας. Ο πρόεδρος μοίρασε συγχαρητήρια εκ μέρους όλου του Σώματος για τη μεγάλη επιτυχία
του Πετρούνια με τα γαλανόλευκα χρώματα και
την κατάκτηση του ψηλότερου σκαλιού στο βάθρο, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ομόφωνη απόρριψη
της προσφυγής Νασιούλα
Απορρίφθηκε ομόφωνα η προσφυγή του
Ιωάννη Νασιούλα ενάντια στην απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης περί εκλογής νέου προέδρου. Ο κ. Νασιούλας προσέφυγε στην Επιτροπή του Άρθρου 152 ενάντια στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικύρωνε τη διαδικασία εκλογής του Πέτρου Λεκάκη, ο οποίος αντικατέστησε στην προεδρία τον Δρόσο
Τσαβλή.
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ΑΡEΦ ΑΛ ΝΑΓEΝΤ

Ένας φιλέλληνας
υποψήφιος για την
προεδρία της Λιβύης

Ε

ίναι ένας από τους κορυφαίους
μουσουλμάνους του κόσμου. Η
σχετική λίστα των 500 σημαντικότερων εκπροσώπων της ισλαμικής θρησκείας τον κατατάσσει στην 50ή
θέση παγκοσμίως. Ο Αρέφ Αλί Ναγέντ, που
προχθές κατέθεσε την υποψηφιότητά του
για την προεδρία της Λιβύης στις εκλογές

κε στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, δικτύων και τραπεζικών υποδομών σε όλη τη Λιβύη. Πριν από τη αλλαγή καθεστώτος το 2011, η
Agathon εκπροσωπούσε 33 παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας στη Λιβύη, όπως τις IBM, CITRIX, NCR, Nortel, Microsoft, APC κ.ά. Ο Ναγέντ επέβλεπε αυτοπροσώπως την υλοποίηση
έργων σε ολόκληρη τη Λιβύη και ανέπτυξε μερικά από τα πρώτα έργα αυτοματοποίησης τόσο του πετρελαϊκού όσο και του τραπεζικού τομέα της χώρας. Το 2009 ίδρυσε την Kalam Research & Media, ένα συλλογικό κέντρο σκέψης και κατάρτισης αφιερωμένο στην έρευνα,
την εκπαίδευση, την ανάπτυξη περιεχομένου
και ικανοτήτων στην Ισλαμική Θεολογία και τη
Φιλοσοφία. Παράλληλα, δίδαξε μέχρι την πτώση του Καντάφι στο Uthman Pasha Madrasa
της Τρίπολης.

Ενεργό μέλος στην αλλαγή καθεστώτος

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

του προσεχούς Δεκεμβρίου, είναι ένας από
τους πιο ένθερμους φίλους της Ελλάδας
αλλά και ένας από τους στυλοβάτες της
χώρας του στη μετα-Καντάφι περίοδο.
Γεννημένος το 1962 στη Βεγγάζη και μεγαλωμένος στην Τρίπολη, ο Ναγέντ είδε την περιουσία της οικογενείας του να κατάσχεται (1978)
από τον Μουαμάρ Καντάφι, τα μέλη της να κινδυνεύουν και γι’ αυτό να μεταναστεύουν. Η οικογένεια Ναγέντ μετεγκαταστάθηκε στην Κόστα Ρίκα, στο Χονγκ Κονγκ και μετά στις ΗΠΑ,
όπου ο Αρέφ προχώρησε τις σπουδές του ως
μηχανικός, τις οποίες ολοκλήρωσε στον Καναδά. Στο Οντάριο έκανε τα μεταπτυχιακά του στη
Φιλοσοφία της Επιστήμης και το διδακτορικό
του στην Ερμηνευτική του Κορανίου. Επέστρεψε στη Λιβύη ως καθηγητής στην Ισλαμική Θεολογία.
Το 1998, ο Ναγέντ διέκοψε την ακαδημαϊκή
του καριέρα με εντολή του πατέρα του και
ίδρυσε την Agathon Systems, μια επιχείρηση
μηχανικής και τεχνολογίας που επικεντρώθη-

Ο Ναγέντ μετείχε ενεργά στην αλλαγή καθεστώτος το 2011. Υπήρξε μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου Μετάβασης και ο ρόλος του στη
διεθνή υποστήριξη του νέου καθεστώτος αποδείχθηκε καταλυτικός. Ηγήθηκε της Ομάδας
Κρούσης για τη διασφάλιση της λειτουργίας
των κρίσιμων υποδομών της χώρας και την
εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Πρωταγωνίστησε στην αποστολή διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη το
πρώτο, κρίσιμο διάστημα. Τον Αύγουστο του
2011 ήταν ο πρώτος που διορίστηκε πρεσβευτής της χώρας (μετά την περίοδο Καντάφι) στα
Εμιράτα, θέση από την οποία παραιτήθηκε
πέντε φορές, χωρίς η παραίτηση να γίνει αποδεκτή από τη λιβυκή κυβέρνηση. Τελικά παραιτήθηκε, ίδρυσε το κόμμα Ilya Libya και τώρα διεκδικεί την προεδρία της Λιβύης. Είναι
συνειδητός πολέμιος της Μουσουλμανικής
Αδελφότητας, έχει καταγγείλει το μνημόνιο
Τουρκίας - Λιβύης και έχει διαμαρτυρηθεί για
το ότι η Ελλάδα δεν προσκλήθηκε στη διάσκεψη για το μέλλον της χώρας του.
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Ξέφυγε ο Ερντογάν:
Λέει ότι οι… Αρμένιοι
έσφαζαν Τούρκους!

Μ

ια απίστευτη εκδοχή της... Ιστορίας, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του «τουρκικού αλάθητου» που εμφανίζει παντού ο
πρόεδρος της χώρας Ταγίπ Ερντογάν,
ήταν η «απάντηση» της Άγκυρας στην αναγνώριση της
Γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Οθωμανούς την
περίοδο 1915-1918 από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν.
Αν και είχε ενημερωθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο
τηλεφωνικά, ωστόσο ο Ερντογάν έκανε σχεδόν δύο μέρες να βρει το κουράγιο να δώσει μια απάντηση στον
Μπάιντεν. Και ποια ήταν αυτή; Ότι δήθεν «οι Αρμένιοι
έσφαζαν τους Τούρκους» και όχι το αντίθετο. Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι δήθεν αυτό αποδεικνύεται από… ένα
εκατομμύριο έγγραφα, χωρίς όμως να μπει στον κόπο
να προσκομίσει ούτε ένα, ώστε να… ενημερωθούν οι
απόγονοι των περίπου 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων που
σφαγιάστηκαν από τους Οθωμανούς, σε ένα από τα πιο
ειδεχθή εγκλήματα της νεότερης Ιστορίας.
Σύμφωνα με τους προκλητικούς και ανυπόστατους
ισχυρισμούς Ερντογάν, όπως τους μεταφέρει η «Daily
Sabah», συμμορίες Αρμενίων (τις οποίες ο Τούρκος
πρόεδρος υπολόγισε σε 150.000 με 300.000) έσφαζαν
Τούρκους σε εδάφη τουρκικά. «Οι Αρμένιοι», συνέχισε
ο Ερντογάν, «σε συνεργασία με ρωσικές δυνάμεις πολε-

E.E.: Κατηγορηματικό «όχι» από τις Βρυξέλλες
στην αλλαγή συνόρων στα Δυτικά Βαλκάνια
Απόλυτη είναι η εναντίωση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε κάθε απόπειρα ή πρόταση για αλλαγή
των συνόρων στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς η σχετική ηρεμία που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή
δεν θέλει πολύ να αποτελέσει παρελθόν και να
αντικατασταθεί από νέες εχθροπραξίες.
«Είμαστε απολύτως ενάντια σε οποιεσδήποτε
αλλαγές συνόρων», δήλωσε ο Έρικ Μάμερ, εκπρόσωπος της πρόεδρου της Κομισιόν Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν, σχολιάζοντας το έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters και
κάνει λόγο για διάλυση του κράτους της Βοσνίας,
ενοποίηση το Κοσσυφοπεδίου με την Αλβανία και
ενσωμάτωση τμημάτων της σημερινής Βοσνίας
στη Σερβία και την Κροατία. Δύο ομόσπονδες δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, η Κροατία
και η Σλοβενία, έχουν ενταχθεί στην Ε.Ε. Το Μαυ-

ροβούνιο, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία, η Αλβανία και το Κόσοβο πασχίζουν να ενταχθούν».

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

μούσαν εναντίον της Τουρκίας κι έτσι η Οθωμανική Αυτοκρατορία… αναγκάστηκε να αμυνθεί»…Φυσικά, η
όλη προσπάθεια του Ερντογάν είναι να χαρακτηρίσει το
θέμα «ιστορικό» και όχι «πολιτικό», δηλαδή να αποφύγει την περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ Τουρκίας, καθώς υπάρχουν ήδη οι αμερικανικές κυρώσεις στην τουρκική οικονομία λόγω της προμήθειας των
ρωσικών S-400 και, μάλιστα, σε μια περίοδο που η
τουρκική λίρα δέχεται καθημερινές πιέσεις, ενώ στις
ΗΠΑ εξελίσσεται η δίκη της Halkbank, που μπορεί να
λειτουργήσει καταλυτικά για το καθεστώς Ερντογάν.
Ο Ερντογάν παρουσιάζει τη συμφωνία για συνάντησή
του με τον Μπάιντεν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής
το ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου ως τουρκική επιτυχία, ωστόσο
ανεξάρτητοι παρατηρητές επισημαίνουν ότι η συμφωνία
συνιστά παραδοχή της Άγκυρας ότι η έως τώρα πολιτική
της Ουάσιγκτον απέναντί της (S-400, Halkbank, κυρώσεις, αποκλεισμός από τα F-35, αναγνώριση Γενοκτονίας Αρμενίων) δεν της αφήνει περιθώρια αντίδρασης.

Όλο και πιο κοντά στον
βρετανικό θρόνο ο Κάρολος
Με «ελαφρά πηδηματάκια» πλησιάζει στον θρόνο του Ηνωμένου
Βασιλείου ο πρίγκιπας Κάρολος, καθώς μετά την απώλεια του
πατέρα του Φιλίππου και, σύμφωνα με το
βασιλικό πρωτόκολλο, αναλαμβάνει τα
καθήκοντα της παρουσίας του στο πλευρό της βασίλισσας, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «The Sun». Ο
Κάρολος, λοιπόν, θα είναι αυτός που θα
συνοδεύει τη βασίλισσα στις εμφανίσεις
της, όπως αυτή που θα κάνει στην εκδήλωση για την έναρξη του Κοινοβουλίου, όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια ο πρίγκιπας Φίλιππος. Η επιφόρτωση του πρίγκιπα
της Ουαλίας με τα νέα του καθήκοντα γίνεται και μετά την απόφαση της βασίλισσας να μην αλλάξει το πρωτόκολλο της διαδοχής,
δηλαδή να μη δώσει απευθείας το στέμμα στον εγγονό της Ουίλιαμ. Έτσι, ο Κάρολος πλησιάζει όλο και περισσότερο στον θρόνο
του Ηνωμένου Βασιλείου.
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«Κουρεμένες» μισθώσεις: Έως 14 Μαΐου οι δηλώσεις Covid
Προθεσμία έως τις 14 Μαΐου έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για
να δηλώσουν τα «κουρεμένα» ενοίκια του Μαρτίου. Η ΑΑΔΕ άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα δέχεται τις δηλώσεις
Covid από τους ιδιοκτήτες που εισέπραξαν προκαταβολικά από το
κράτος την αποζημίωση για τα «κουρεμένα» έως 100% ενοίκια του
Μαρτίου, χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν τη δήλωση Covid.
Όσοι δεν υποβάλουν τη δήλωση Covid θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό της αποζημίωσης που έχουν εισπράξει, όπως προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, ο δικαιούχος
είσπραξης αποζημίωσης για τον μήνα Μάρτιο εκμισθωτής ή
υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως εάν έλαβε την αποζημίωση, υπο-

χρεούται να υποβάλει «Δήλωση Covid» μέχρι τις 14 Μαΐου 2021. Σε
περιπτώσεις που δεν υποβληθεί «Δήλωση Covid» εντός της προθεσμίας, το ποσό της αποζημίωσης που εισπράχτηκε καθίσταται
απαιτητό και ξεκινά η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως
καταβληθέντος.
Η διαδικασία καταβολής του ποσού της αποζημίωσης σε νέους
δικαιούχους για τον μήνα Μάρτιο που δεν είχαν υποβάλει «Δήλωση
Covid» θα καθοριστεί με νέα απόφαση. Δηλαδή, αν κάποιος ιδιοκτήτης εισέπραξε τον Μάρτιο ολόκληρο το ενοίκιο ή μεγαλύτερο
ποσό σε σχέση με τον Φεβρουάριο, θα πρέπει να επιστρέψει τη διαφορά που τυχόν προκύπτει από το ποσό το οποίο εισέπραξε ως
αποζημίωση για τον Μάρτιο.

Μηδενικά
ενοίκια: Προς
παράταση
και τον Μάιο

Κ

λειδώνουν τις επόμενες ημέρες τα μέτρα στήριξης για τον
Μάιο, με το οικονομικό επιτελείο να προσανατολίζεται
στην παράταση του μηδενικού ενοικίου.
Ακόμα, ωστόσο, δεν έχει «κλειδώσει» αν
η απαλλαγή από το ενοίκιο θα αφορά μόνο στις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν
κλειστές. Επίσης, υπάρχει η σκέψη για τις
πληττόμενες επιχειρήσεις η μείωση του
μισθώματος για τον επόμενο μήνα να είναι της τάξης του 40%.
Αναφορικά με τους εργαζομένους σε
κλειστές επιχειρήσεις, θα διατηρηθούν η
αναστολή συμβάσεων εργασίας και η
αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ για όσες ημέρες του μήνα δεν ανεβάσουν ρολά.

Έως 30/9 το ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Παράλληλα, επεκτείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τρεις μήνες, έως
και τις 30/9/2021 (αντί έως τις 30/6/2021,
που ισχύει), γεγονός το οποίο συνεπάγεται και την καταβολή σε ποσοστό 100%
από τον κρατικό προϋπολογισμό του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που
αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον εν
λόγω μηχανισμό δεν απασχολούνται. Με
την ίδια ρύθμιση θα παραταθεί κατά τρεις
μήνες, έως και τις 30/9/2021 (αντί έως τις
30/6/2021, που ισχύει), η διάρκεια κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό των
ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών
που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή
τομέα, στους κλάδους των αεροπορικών
και ακτοπλοϊκών μεταφορών και στον
κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης - Επενδύσεων
και Εργασίας - Κοινωνικών Υποθέσεων,
θα καθοριστούν ο τρόπος, η διαδικασία,
οι όροι και οι προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης, ιδίως η απαιτούμενη
μείωση του κύκλου εργασιών του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας ή των ακαθάριστων εσόδων και ο κύκλος εργασιών

αναφοράς ή τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, η επιδότηση από τον κρατικό
προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών (εργατικών ή εργοδοτικών), καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
της ρύθμισης.
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες θα
παραταθεί μέχρι 31 Μαΐου και η υποχρεωτική τηλεργασία στο 50%, ενώ, λόγω του
ότι ανοίγουν όλες οι σχολικές βαθμίδες
στις 10 Μαΐου, η άδεια ειδικού σκοπού θα
αφορά μόνο σε ειδικές κατηγορίες.
Με το νέο μέτρο «κόβονται» ωρομίσθιοι που φαίνονται να απασχολούνται ελάχιστες ώρες εργασίας τον μήνα καθώς
και εργαζόμενοι με μερική απασχόληση
οι οποίοι φαίνεται να εργάζονται με συμ-

βάσεις για τρίωρα ή ακόμα και δίωρα
ημερησίως.
Τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, προκειμένου να ξεπεράσουν τις οικονομικές πληγές της πανδημίας, φτάνουν πλέον τα 15 δισ. ευρώ για
φέτος και έρχονται να προστεθούν στα 24
δισ. ευρώ του 2020, ανεβάζοντας τον συνολικό λογαριασμό στα 39 δισ. ευρώ.

Έως 31 Μαΐου υποχρεωτική
τηλεργασία στο 50% Παρατείνονται
οι αναστολές συμβάσεων
και το ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
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Άρειος Πάγος: Απόφασηφρένο στις ενστάσεις
για δόλο του δανειολήπτη
Απόφαση-σταθμό σε σχέση με
τον ενδεχόμενο δόλο κατά τη μεταβίβαση ενός ακινήτου έλαβε ο
Άρειος Πάγος. Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας εξέτασε την περίπτωση δανειολήπτη, ο οποίος
έφτασε να βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και να
ζητήσει την υπαγωγή του στον νόμο Κατσέλη, ενώ ταυτόχρονα είχε
μεταβιβάσει ένα ακίνητο με αποτέλεσμα τη μείωση της περιουσίας του.
Η απόφαση που έλαβε ο Άρειος
Πάγος είναι ιστορική, καθώς
έκρινε ότι κάθε μεταβίβαση ή
αποξένωση περιουσιακού στοιχείου από την περιουσία του
οφειλέτη δεν αποτελεί και απόδειξη δολιότητας αυτού. Με την
απόφαση αυτή αποσυνδέεται η
στοιχειοθέτηση του δόλου για τυχόν μεταβιβάσεις που έχουν σημειωθεί εντός της τελευταίας
τριετίας από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, δεχόμενη ότι
κρίσιμο είναι όχι το πότε μεταβιβάστηκε το περιουσιακό στοιχείο,
αλλά το τι περιουσιακό στοιχείο
ήταν αυτό, ποιας αξίας και πώς
αυτό θα βοηθούσε στην αποπληρωμή των χρεών και όχι τόσο το
χρονικό σημείο που έγινε η πώληση.
Αποτέλεσμα της νέας αυτής νομολογίας, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος,
θα είναι το φρένο στη μαζική
απόρριψη αιτήσεων υπαγωγής
στον νόμο Κατσέλη με έρεισμα
την ένσταση δόλου, που οι τράπεζες προβάλλουν στα δικαστήρια.

ΧΡΗΜΑ

Επιλέγουν Ελλάδα
για φορο-έδρα
90 μεγιστάνες

Α

ίτηση μεταφοράς της φορολογικής έδρας στην Ελλάδα έχουν
υποβάλει 90 πλούσιοι επιχειρηματίες και 180 συνταξιούχοι
του εξωτερικού, στέλνοντας ενθαρρυντικά
μηνύματα σχετικά με την απήχηση των νέων φορολογικών κινήτρων που δίνει το
υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με το υπουργείο, ήδη για το
2020 και το 2021 έχουν υποβληθεί περίπου 90 αιτήσεις επενδυτών και συγγενικών τους προσώπων, με το ποσό του βεβαιωθέντος φόρου να αγγίζει τα 4,5 εκατ.
ευρώ για την πρώτη διετία εφαρμογής,
ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν
υποβληθεί μέχρι στιγμής 180 αιτήσεις
συνταξιούχων.

Αυξημένο ενδιαφέρον
Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος
των φορολογουμένων, όπως επισημαίνει
το υπουργείο, χορηγήθηκε πρόσφατα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το 2021.
Πιο συγκεκριμένα, η παράταση δίνεται
έως τις 31 Μαΐου για νέους φορολογικούς
κατοίκους που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα και για δικαιούχους σύνταξης εξωτερικού, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας, και έως τις 30 Σεπτεμβρίου για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και θα
απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας ή
θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ως
αυτοαπασχολούμενοι.
Στα φορολογικά κίνητρα εγκατάστασης

Ακίνητα: Αυξήθηκαν
οι τιμές πώλησης,
αυξομειώσεις
στις ενοικιάσεις

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

στην Ελλάδα συγκαταλέγονται οι διατάξεις
του νόμου 4758/2020, που στοχεύουν
στην προσέλκυση αλλοδαπών εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, αλλά και
Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Το ενδιαφέρον για την υπαγωγή στις νέες διατάξεις είναι αυξημένο, δεδομένου ότι
προβλέπουν για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία
και θα απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας ή θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 50%
του εισοδήματος που θα αποκτούν στην
Ελλάδα για μία επταετία.

Έχουν υποβληθεί και
180 αιτήσεις συνταξιούχων Στα 4,5 εκατ. ευρώ
οι βεβαιωθέντες φόροι
που θα καταβάλουν

Αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης των ακινήτων και οριακή μείωση των
μηνιαίων ενοικίων καταγράφονται στον
έναν χρόνο της πανδημίας. Βάσει του δείκτη τιμών του Spitogatos.gr, από τον
Μάρτιο του 2020 έως και τον Μάρτιο του
2021 στην ελληνική επικράτεια διαφαίνεται μείωση της τάξης του 0,8% στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης, ενώ στις ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών παρατηρείται αύξηση 3,7%. Σύμφωνα με τις τιμές
της πλατφόρμας, σε πανελλαδικό επίπεδο η μέση τιμή ενοικίασης διαμορφώνεται στα 6,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο,
ενώ η μέση τιμή πώλησης στα 1.244,20
ευρώ. Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις
ζητούμενες τιμές ενοικίασης σημειώνεται στη Λέσβο (25%), ενώ η μεγαλύτερη
αύξηση στις ζητούμενες τιμές πώλησης
παρατηρείται στα Γρεβενά (24%). Στον αντίποδα, μεγάλη μείωση στις ζητούμενες
τιμές ενοικιάσεων κατοικιών εντοπίζεται
στην Ηλεία (18,2%), ενώ η μεγαλύτερη
μείωση στις ζητούμενες τιμές κατοικιών
προς πώληση παρατηρείται στις Σποράδες (-10,3%).
Στην Αττική μικρή μείωση σημειώθηκε
στις ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας με ποσοστό
0,7%, ενώ οι τιμές ενοικίασης υποχώρησαν κατά 7%. Στα βόρεια προάστια οι τιμές
ενοικίασης και πώλησης ακινήτων αυξήθηκαν 6,1% και 6,4% αντίστοιχα, στα δυτικά προάστια κατά 12,7% και 6,3%, στα νότια προάστια οι τιμές ενοικίασης μειώθηκαν κατά 5,7%, ενώ οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν 5,1%. Στον Αργοσαρωνικό οι τιμές ενοικίασης εκτινάχθηκαν κατά 24,4%,
με τις τιμές πώλησης να μειώνονται 9,1%,
ενώ στον Πειραιά σημειώθηκε πτώση
στις τιμές ενοικίασης κατά 3,5% και αύξηση στις τιμές πώλησης κατά 3,7%. Τέλος,
στον Δήμο Θεσσαλονίκης οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 4,4% και οι τιμές
ενοικίασης μειώθηκαν κατά 2,9%.

P
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USINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Μεγάλα έργα σε Ισπανία
και Χιλή αναλαμβάνει η Mytilineos

Η

Mytilineos, μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας
(RSD), ανακοίνωσε την ανάληψη νέου έργου για
τη μελέτη, την προμήθεια και την κατασκευή
(EPC) ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 28 MW στην Ισπανία, με
τη θυγατρική της Ellomay Capital Ltd, την Ellomay Solar SLU (Ellomay Solar). Ο τομέας RSD αναμένεται να ολοκληρώσει τις εργασίες, βάσει της συμφωνίας, εντός εννέα μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης έναρξης εργασιών
(Notice to Proceed). Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν την 1η
Μαρτίου 2021 και η ειδοποίηση έναρξης εργασιών αναμένεται να παρασχεθεί κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2021. Η
συμφωνία EPC προβλέπει ένα σταθερό και κατ’ αποκοπή
ποσό ύψους 15.32 εκατ. ευρώ για την πλήρη εκτέλεση των
έργων, όπως ορίζονται.
Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε μία επιπλέον EPC συμφωνία με την EnfraGen, LLC (EnfraGen), για 10 έργα 12,5
MWp το καθένα (συνολικής δυναμικότητας 125 MWp). Όλα
τα έργα βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα της Χιλής και πρό-

κειται να κατασκευαστούν σε δύο φάσεις, ξεκινώντας από
τα τέλη Απριλίου και έως τα τέλη Ιουνίου του 2021. Τα 10 αυτά έργα αναμένεται να διασυνδεθούν με το Δίκτυο έως τον
Ιανουάριο του 2022. Για το έργο αυτό, ο τομέας RSD συνεργάζεται με την Elector S.A. Η σύμβαση ανέρχεται σε 76,8
εκατ. δολάρια.

Την Gizelis Robotics επισκέφτηκε ο Χρίστος Δήμας
Τις εγκαταστάσεις της Gizelis Robotics στο Σχηματάρι επισκέφθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας. H
Gizelis Robotics αναπτύσσει στην ελληνική διεθνή αγορά μια
υπερσύγχρονη γκάμα συνεργατικών, αυτόνομων ρομπότ, που αναβαθμίζουν την παραγωγική ικανότητα και την ικανότητα διαχείρισης υλικών των επιχειρήσεων σε τομείς όπως είναι η βιομηχανία,
το λιανεμπόριο, τα logistics κ.ά. Ο Ευάγγελος Γκιζελής, ιδρυτής
και πρόεδρος της Gizelis Robotics, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά
είχαμε την τιμή να υποδεχθούμε τον υφυπουργό στο σπίτι της ελληνικής ρομποτικής, στο Σχηματάρι. Τονίσαμε ότι η διοίκηση και
οι εργαζόμενοί μας, με ακλόνητη πίστη στην ανατρεπτική δύναμη της ρομποτικής και των εφαρμογών της και με
βαθύ σεβασμό στους πελάτες μας, έχουμε καταστήσει την Gizelis Robotics κορυφαίο integrator συστημάτων
ρομποτικής και εφαρμογών αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας που, με βάση τη χώρα μας, απευθύνεται πλέον
στη παγκόσμια βιομηχανία».

Η Sunlight στην κορυφαία διεθνή έκθεση «Promat 2021»
Η Sunlight παρουσίασε την πλήρη γκάμα προϊόντων μολύβδου και λιθίου στην κορυφαία διεθνή έκθεση εξοπλισμού μεταφορών, εφοδιαστικής αλυσίδας και χειρισμού υλικών «Promat 2021», η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, από τις 12 έως και τις 16 Απριλίου 2021. Προσαρμόζοντας τις προϊοντικές λύσεις για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες της αμερικανικής αγοράς, συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική της, να αποτελέσει τον πλέον ισχυρό παίχτη στον κλάδο βιομηχανικών μπαταριών και στη συγκεκριμένη αγορά, δημιουργώντας τη
μεγαλύτερη μονάδα συναρμολόγησης και διαγράφοντας δυναμική πορεία στην αγορά της Αμερικής τα τελευταία
εννέα χρόνια. Μέσα από σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες, συνεχίζει με πρωτοβουλίες που δημιουργούν νέες
επιχειρηματικές προοπτικές και εδραιώνουν περαιτέρω τη θέση της.

Η Alpha Bank στο πρόγραμμα επιδότησης
τόκων υφιστάμενων δανείων ΜμΕ
Η Alpha Bank, υλοποιώντας τη δέσμευσή της
για στήριξη της ελληνικής οικονομίας και της
επιχειρηματικότητας, συμμετέχει ενεργά και
στον 2ο Κύκλο του Προγράμματος Επιδότησης
Τόκων Επιχειρηματικών Δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει σε 200
εκατ. ευρώ και αφορά στην επιδότηση τόκων
από 1/1/2021 έως και 31/3/2021, επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών και
κοινοπρακτικών δανείων, συμβάσεων πίστωσης των οποίων οι οφειλές ήταν ενήμερες κατά
την 30/9/2020 (δεν υπερβαίνουν τις 90 ημέρες
καθυστέρησης) ή έχουν καταστεί ενήμερες
πριν από την υποβολή της αίτησης επιδότησης
και οι συμβάσεις είχαν υπογραφεί έως την
31/12/2020.

Νέα σειρά Αλλατίνη, «Bread you Love»
Η Αλλατίνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το
αλεύρι, την πρώτη ύλη για το ψωμί, αλλά και
με μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που συνδυάζουν την ποιότητα με τη γεύση, τη θρεπτικότητα με την απόλαυση και την παράδοση με
την καινοτομία. Σήμερα η μάρκα Αλλατίνη
παρουσιάζει τη νέα σειρά «Αλλατίνη - Bread
you Love». Πρόκειται για μια νέα πρόταση
στην κατηγορία του αλεύρου με διαφορετικές επιλεγμένες ποικιλίες, σε μία συσκευασία για προζυμένιο ψωμί. Η νέα σειρά «Bread You Love», ένας συνδυασμός καινοτομίας, παράδοσης αλλά και ευκολίας, περιλαμβάνει τις εξής προτάσεις: Ηπειρώτικα
Ζυμώματα για Χωριάτικο Ψωμί και Πίτες,
Αγιορείτικο με Άλευρα Ολικής Άλεσης Πετρόμυλου, Διαλεχτό Πολύσπορο και Ιταλικά
Ζυμώματα για Pizza και Focaccia.

Ηρακλής: Δωρεά ιατρικού
εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Βόλου
Ο Όμιλος Ηρακλής προχωρά σε δωρεά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας
και την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών του
Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Αχιλλοπούλειου
Γενικού Νοσοκομείου Βόλου. Στο πλαίσιο του πολύπλευρου προγράμματος ΕΚΕ «Ένας άθλος ακόμα»,
που πραγματοποιεί με αφορμή την επέτειο των 110
χρόνων, ο Όμιλος τοποθετεί στο επίκεντρο τον «άνθρωπο» και την κοινωνία, στηρίζοντας έμπρακτα
τους «άθλους» τους οποίους επιτυγχάνει καθημερινά το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου για
όλους τους πολίτες της Μαγνησίας. Ο Όμιλος υλοποιεί με τη σειρά του « Έναν άθλο ακόμα για την
Υγεία» και χορηγεί ένα πλάγιο δωδεκαδακτυλοσκόπιο καθώς και ειδικό εξοπλισμό ακτινοπροστασίας.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Αύξηση 6,6% στον κύκλο
εργασιών της Byte το 2020

ΕΟΤ: Διπλή προβολή
της Ελλάδας στην Πολωνία

Δ

ύο από τα πλέον καταξιωμένα και δημοφιλή
τουριστικά περιοδικά της Πολωνίας, τα «All Inclusive» και «Traveler» του National Geographic, σε συνεργασία με την υπηρεσία
ΕΟΤ Εξωτερικού Πολωνίας, επέλεξαν να
αφιερώσουν στην Ελλάδα τα εξώφυλλα του
Απριλίου 2021 και να
προβάλουν τη χώρα
μας ως ιδανικό τουριστικό προορισμό για
το φετινό καλοκαίρι.
Το περιοδικό «All Inclusive» της Πολωνίας
κυκλοφόρησε με
15σέλιδο αφιέρωμα στην Ελλάδα, φιλοξενώντας άρθρα
για τον τουρισμό πολυτελείας αλλά και ειδική αναφορά
από τον εκδότη στο editorial του περιοδικού.

ΕΥΑΘ: Στα 11,87 εκατ. ευρώ
τα κέρδη μετά φόρων το 2020
Πτώση στα έσοδα και στα κέρδη κατέγραψε η
ΕΥΑΘ για το 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
που ανακοινώθηκαν. Συγκεκριμένα, τα έσοδα
του 2020 ανήλθαν στα 71,91 εκατ. ευρώ έναντι
72,68 εκατ. ευρώ το 2019, το κόστος πωλήσεων
στο ποσό των 44,29 εκατ. ευρώ έναντι 43,61 εκατ.
ευρώ, τα προ φόρων κέρδη στα 16,71 εκατ. ευρώ
έναντι 20,65 εκατ. ευρώ και τα μετά φόρων σε
11,87 εκατ. ευρώ έναντι 14,65 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 22,60 εκατ.
ευρώ έναντι 25,92 εκατ. ευρώ. Το προτεινόμενο
μέρισμα ανά μετοχή, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης, ανέρχεται σε 0,223 ευρώ.

Το 2020 η Byte κατάφερε να σημειώσει σημαντικές επιδόσεις κερδοφορίας και ανάπτυξης, παρά
την πρωτόγνωρη κατάσταση που προκάλεσε η πανδημία. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 31,669 εκατ. ευρώ έναντι
29,716 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση
της τάξης του 6,6%. Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στο ύψος των 6,050 εκατ. ευρώ από 4,490 εκατ.
ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 34,7%.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 74,3%
και ανήλθαν σε 3,456 εκατ. ευρώ έναντι 1,983 εκατ.
ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου τριπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 1,915 εκατ.
ευρώ από 0,667 εκατ. ευρώ το 2019.

Στα 2 ευρώ το placement της Viohalco
για το 6,6% της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Σε νέα έξοδο στις αγορές
προχωρά η Eurobank
Ελληνικά Πετρέλαια: Νέα δωρεά στο ΕΣΥ
Μέσα από τη νέα δωρεά 50 σύγχρονων συσκευών
θεραπείας υψηλής ροής οξυγόνου, ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ενισχύει νοσοκομεία σε ολόκληρη
τη χώρα, με έμφαση τη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, σημαντικός αριθμός των συσκευών θα εγκατασταθεί άμεσα στα Νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο, Άγιος Παύλος και Γ. Παπανικολάου. Ο νέος
εξοπλισμός παρέχει τη δυνατότητα μετατροπής
απλών κλινών σε κλίνες ΜΑΦ, συμβάλλοντας σημαντικά στην αποσυμφόρηση των ΜΕΘ, αφού με τη
χρήση τους αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό η διασωλήνωση των ασθενών. Επιπλέον, οι συσκευές είναι φορητές, γεγονός που επιτρέπει τη μεταφορά
και χρήση τους ακόμη και σε διαφορετικά νοσοκομεία, εάν αυτό απαιτηθεί λόγω των συνθηκών.

Στην έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ προχωρά εντός της εβδομάδας η Eurobank, εκμεταλλευόμενη την καλή συγκυρία
που δημιούργησε η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης
Standard & Poor’s. Η τράπεζα έδωσε εντολή
στις Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC και UBS Investment Bank
να προγραμματίσουν σειρά συναντήσεων με
θεσμικούς επενδυτές για τη νέα έξοδο στις
αγορές. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έχει
ανακοινώσει πως θα προχωρήσει σε νέα τιτλοποίηση ύψους 3,3 δισ. ευρώ, ενώ βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη συμφωνία με τη Nexi για την πώληση του συστήματος εκκαθάρισης συναλλαγών (POS), με το τίμημα να κινείται μεταξύ 250 και 300 εκατ. ευρώ.

Έναντι δύο ευρώ ανά μετοχή (χθεσινό κλείσιμο
2,32 ευρώ) έκλεισε η διάθεση 25 εκατομμυρίων
μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ από τη Viohalco,
όπως ανακοίνωσε η τελευταία στις χρηματιστηριακές αρχές. Στα 50 εκατ. ευρώ τα έσοδα, από το
placement 25 εκατομμυρίων τίτλων σε θεσμικούς
επενδυτές. H Viohalco έχει συμφωνήσει σε περίοδο δέσμευσης 60 ημερών.

Ολοκλήρωσε έργα
31 MW η ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Με γεωμετρική πρόοδο προχωρά η υλοποίηση
του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕH Ανανεώσιμες, καθώς το χαρτοφυλάκιο των εν λειτουργία
έργων από τα 250 MW, που αναμένεται να φθάσει
στους επόμενους μήνες, θα διπλασιαστεί στα 500
MW στο τέλος του 2022 και θα διαμορφωθεί στο 1,5
GW εντός τριετίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες,
από την εταιρεία έχουν ολοκληρωθεί έργα ισχύος
31 MW. Προχώρησαν το πρώτο τμήμα του εμβληματικού έργου της Πτολεμαΐδας, ισχύος 15 MW αλλά
και αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 16 MW σε Κεφαλονιά, Κρήτη και Λήμνο.

P
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PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Βελούδινη
επανάσταση» στη
EuroLeague

Α

πό την Αθήνα και τον ιδιοκτήτη του μπασκετικού Παναθηναϊκού Δημήτρη Γιαννακόπουλο
ξεκίνησε η «βελούδινη επανάσταση» του
μπάσκετ στη EuroLeague, η οποία πλέον ξεφεύγει από το μοντέλο τού ενός ανδρός αρχή του επικεφαλής μάνατζερ Τζόρντι Μπερτομέου και εισέρχεται
σε εκείνο της αντιπροσωπευτικότητας. Πλέον, στη EuroLeague, που στην ουσία είναι μια εταιρεία που σύστησαν έντεκα ιδρυτικά μέλη-ομάδες, θα υπάρχουν
εκπρόσωποι όλων των ομάδων, κυρίως στην οικονομική επιτροπή.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όταν ξεκίνησε αυτό τον
«πόλεμο» με τον Μπερτομέου -με αφορμή τη διαιτησία- που επεκτάθηκε στη συνέχεια και στα οικονομικά,
ήταν απελπιστικά μόνος. Ουδείς τον πίστευε όταν τόνιζε
ότι ο Μπερτομέου, ο οποίος αποφάσιζε μόνος του, έκανε οικονομικές ατασθαλίες, με συνέπεια να καταντήσει

γραφικός! Έτσι συνήθως ενεργούν τα κάθε τύπου «συστήματα». Όποιος αντιστέκεται και ζητάει περισσότερες πληροφορίες και δεν πείθεται εύκολα αντιβαίνει
βασικούς κανόνες της λεγόμενης «πολιτικής ορθότητας». Μέχρι που αποκαλύφθηκε ο -όχι και τόσο- διάφανος ρόλος του Μπερτομέου. Ο Γιαννακόπουλος
διοργάνωσε «μυστικό δείπνο» στην Αθήνα με εκπροσώπους της Εφές, της Μακάμπι, της ΤΣΣΚΑ, της Ζαλγκίρις και της Αρμάνι. Και του Ολυμπιακού, βέβαια.
Ήταν εκεί και οι ορκισμένοι εχθροί του Γιαννακόπουλου, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, αλλά θα έχουν χρόνο για
να «σκοτωθούν», αφού πρώτα πάρουν περισσότερα
χρήματα.
Αυτή η «κίνηση των 7» θορύβησε κυρίως το «ισπανικό τόξο», που αποτελείται από τη Ρεάλ Μαδρίτης, την
Μπαρτσελόνα και την Μπασκόνια, οι οποίες αναμενόμενα στήριξαν τις επιλογές του συμπατριώτη τους

Τζόρντι Μπερτομέου για προφανείς λόγους. Δεν είναι
τυχαίο που η διαιτησία δεν τους αδίκησε πουθενά στα
μέχρι τώρα παιχνίδια, τουναντίον τους ευνόησε, ούτε
τυχαίο που ο Παναθηναϊκός «σφαγιάστηκε» από τους
διαιτητές την τρέχουσα σεζόν. Μαζί τους και η τουρκική
Φενερμπαχτσέ. Το ποτάμι, ωστόσο, δεν είχε γυρισμό.
Πλέον στο Δ.Σ. της EuroLeague θα συναποφασίζουν
και οι διαιτητές δεν θα τελούν υπό την «αόρατη» καθοδήγηση του Μπερτομέου. Δικαίως αναρωτήθηκε ο
Γιαννακόπουλος: «Μας στέρησαν δύο final 4 και πληρώσαμε πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ. Αυτά ποιος θα τα δώσει
πίσω;». Πίσω δεν τα πάρουν ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε
ο Ολυμπιακός, ο οποίος επίσης αδικήθηκε. Τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν, μια και οι δύο ελληνικοί
σύλλογοι αποκλείστηκαν από τα πλέι οφ, θα ξέρουν ότι
αν επενδύσουν σε καλούς παίκτες, κανένας Μπερτομέου δεν θα μπορεί να τους στερήσει τη διάκριση.
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Ολυμπιακός - ΠΑΣ: Η ρεβάνς και η ιστορία

Ο

Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τον
ΠΑΣ Γιάννινα στο «Γ. Καραϊσκάκης» στον
δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου, στη
ρεβάνς του 1-1 στους «Ζωσιμάδες». Προφανώς
έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση με βάση τη
δυναμικότητα, αλλά και η ιστορία μπορεί να έχει
και αυτή τα δικά της σχέδια... Άλλωστε, Κύπελλο και έκπληξη είναι δίδυμα αδέλφια. Μπορεί
να επαναληφθεί ως φάρσα ή ως τραγωδία. Τον
Ιανουάριο του 2007 στον προημιτελικό του Κυπέλλου ο ΠΑΣ είχε πάρει την πρόκριση στο ίδιο
γήπεδο από τον Ολυμπιακό, κι ας αγωνιζόταν
στη Β’ Εθνική. Με γκολ των Ντομορό, Κοντογουλίδη είχε νικήσει 2-0 στα Γιάννενα και στον
επαναληπτικό -στην παράταση κι ενώ έχανε 2-0
από γκολ των Τζόρτζεβιτς, Μπαμπαγκίτα- ο Κοντουγουλίδης ξαναχτύπησε από λάθος των Ζεβλάκοφ, Τοροσίδη και
έδωσε την πρόκριση στον ΠΑΣ (2-1). Έμειναν στην ιστορία η πρόκριση αλλά και ο πανηγυρισμός… οκλαδόν του «ερυθρόλευκων» αισθημάτων Κοντογουλίδη. Πριν από δύο χρόνια η Λαμία επίσης είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό (3-3
στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας και 1-0 νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης»).

SPORTS
Απαρνήθηκε τον Τούρκο
για τον αντιπρόεδρο
Λένε ότι η δημοσιογραφία ανοίγει πόρτες. Η
εκρηκτική τηλεπερσόνα των αγωνιστικών χώρων στο ποδόσφαιρο Ντιλέτα Λεότα πήγε για…
συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο της Ρόμα, τον
Αμερικανό Ράιαν Φρίντκιν, και έγιναν… ζευγάρι, όπως υποστηρίζουν τα σκανδαλοθηρικά έντυπα της Ιταλίας. Η Ντιλέτα μόλις είχε απαρνηθεί τον Τούρκο ηθοποιό Τζαν Γιαμάν για τον πιο
περιζήτητο γαμπρό της Ρώμης.

Μαρτίνς θέλει η Αλ Χιλάλ

Στο στόχαστρο της Αλ Χιλάλ της Σαουδικής
Αραβίας βρίσκεται ο Πορτογάλος προπονητής
του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος έχει
συμβόλαιο με τους «ερυθρολεύκους» μέχρι το
καλοκαίρι του 2022 και ρήτρα αποδέσμευσης τα 4
εκατ. ευρώ. Στην ίδια ομάδα εργάστηκε ο άλλοτε
του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Εναλλακτική
προοπτική της, ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, ο Πορτογάλος Μάρκο Σίλβα.

Έρευνα για
τις μετοχές
του Ζλάταν

Στον εισαγγελέα
για τα πρωτόκολλα

Η UEFA ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τις έρευνες για το «σκάνδαλο Ιμπραΐμποβιτς», ο οποίος
είναι μέτοχος σε στοιχηματική εταιρεία και παίζει μπάλα στη Μίλαν. Η έκβαση της υπόθεσης
ενδιαφέρει και την Εθνική Ελλάδας, διότι αν κριθεί ένοχος, η Σουηδία, αντίπαλος της Εθνικής μας
στα προκριματικά του Μουντιάλ 2022, θα μηδενιστεί στα δύο ματς που έχει δώσει.

Απειλούν τη ζωή του!
Απειλές κατά της ζωής της δικής του και του πατέρα
του δέχτηκε ο 17χρονος γιος του Αντρέα Πίρλο, Νικ,
στα social media. Αιτία, η αποτυχία της Γιουβέντους
αυτήν τη σεζόν να στεφτεί πρωταθλήτρια Ιταλίας και
ο πρόωρος αποκλεισμός της από το Champions
League. Ο Αντρέα Πίρλο παραιτήθηκε από την «Κυρία» του Καμπιονάτο και τη θέση του ξαναπήρε ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο
πρόεδρος του Ηροδότου Αλικαρνασσού στην Κρήτη, με την κατηγορία
ότι η ομάδα του δεν τήρησε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, επιτρέποντας
την είσοδο 300 και πλέον θεατών στο
παιχνίδι με τον Αλμυρό Γαζίου. Του
επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ και
ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Σε πολλά
γήπεδα, ωστόσο, δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα όσον αφορά στην προσέλευση.

Ανοίγουν ή όχι
τα γυμναστήρια;
Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης τόνισε ότι τα γυμναστήρια και οι ακαδημίες
θα ανοίξουν στις 10 Μαΐου μαζί με τα δημοτικά
και τα νηπιαγωγεία. Ωστόσο, η επιτροπή των λοιμωξιολόγων δεν έχει πάρει σχετική απόφαση και
παρέπεμψε το αίτημα του υφυπουργού Αθλητισμού για μετά το Πάσχα.
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•«Πάσχα με το Mega» σε ένα γιορτινό γλέντι με τους Νίκο Κουρκούλη
και Κέλλυ Κελεκίδου, το οποίο θα
προβληθεί το βράδυ του Μεγάλου
Σαββάτου.
•Σε προγραμματισμένο χειρουργείο ρουτίνας υποβλήθηκε ο συνεργάτης της Ναταλίας
Γερμανού στο «Καλύτερα δεν
γίνεται» Παναγιώτης Ραφαηλίδης.

POLITICAL GOSSIP

•Μια δήλωση της Κατερίνας Λέχου
στο «φλΕΡΤ» προκάλεσε ερωτήματα για την προσωπική της ζωή και
τον γάμο της με τον Μάνο Στρατάκη:
«Στα προσωπικά δεν τα κατάφερα
πολύ καλά. Χάλια, χάλια στα προσωπικά, όλα λάθος».

Τατόι: «Ζωντανεύουν» οι
δώδεκα βασιλικές άμαξες

Ο

μόφωνα εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων η Μελέτη
Συντήρησης και Αποκατάστασης των δώδεκα τροχήλατων αμαξών της πρώην βασιλικής οικογένειας, οι οποίες βρίσκονταν αποθηκευμένες από το 1973 στο παλιό βουστάσιο στο Τατόι.
Η μελέτη προβλέπει τη συντήρηση των μεταλλικών, ξύλινων, υφασμάτινων και δερμάτινων στοιχείων των αμαξών με χημικό και μηχανικό καθαρισμό,
συμπλήρωση κενών τμημάτων και συγκόλληση
αποκολλημένων τμημάτων, ενώ προβλέπονται έλεγχος και αποκατάσταση της κίνησής τους!
Τον Δεκέμβριο του 2020 οι άμαξες απομακρύνθηκαν από τον στάβλο και μεταφέρθηκαν σε ειδικά
διαμορφωμένο λυόμενο οικίσκο εντός του κτήματος. Τοποθετήθηκαν σε νέο αποθηκευτικό χώρο
σύγχρονων προδιαγραφών με συνθήκες αποθήκευσης ασφάλειας και προστασίας, ο οποίος κατασκευάστηκε με τη χορηγία της ΑΜΚΕ Αιγέας, δίπλα
στον χώρο που φυλάσσονται τα αυτοκίνητα.
Η συλλογή περιλαμβάνει την επίσημη άμαξα τύπου Berlin, που κατασκευάστηκε στη Γαλλία το 1870
για τον κόμη του Chambort και αγοράστηκε από τον
Γεώργιο Α’ το 1871, ενώ χρησιμοποιήθηκε στον γάμο
της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας. Περιλαμβάνονται, επίσης, μια ανοιχτή άμαξα τύπου Ascot Landau, η οποία ήταν η γαμήλια άμαξα του τέως βασιλιά
Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας, μια άμαξα,
επίσης, για συγκεκριμένες εκδηλώσεις τύπου Town
Chariot, δύο ανοιχτές σπορ άμαξες τύπου Phaeton,
που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για τις καθημερινές
μετακινήσεις του Γεωργίου Β’ αλλά και σε διάφορες

επίσημες εκδηλώσεις της οικογένειας, τρεις κλειστές άμαξες τύπου Brougham, εκ των οποίων η μία
δεν φέρει τους άξονες κίνησης, μία κυνηγετική
άμαξα Brake, ένα μόνιππο τύπου Tilbury και δύο μόνιππα τύπου Chaise.
Στη μελέτη περιλαμβάνεται λεπτομερής περιγραφή κάθε άμαξας ξεχωριστά και παρουσιάζονται
ιστορικά στοιχεία που τεκμηριώνονται φωτογραφικά σχετικά με το είδος και τη χρήση των αμαξών από
τη βασιλική οικογένεια, καθώς και περιγραφή της
τεχνολογίας και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν
για την κατασκευή τους. Οι επεμβάσεις που προτείνονται παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε επιμέρους υλικό και περιορίζονται στη διατήρηση και
αποκατάσταση αυτών ως στατικών μουσειακών αντικείμενων μεγάλης ιστορικής και καλλιτεχνικής
αξίας και όχι στην αποκατάστασή τους ως χρηστικών οχημάτων, καθώς απαιτείται περαιτέρω μελέτη.
Τέλος, προτείνεται η δημιουργία ενός κατάλληλα
διαμορφωμένου εκθεσιακού χώρου αυστηρών
προδιαγραφών με συγκεκριμένες και ελεγχόμενες
συνθήκες εντός του κτήματος του Τατοΐου.
Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα
Μενδώνη σε δήλωσή της αναφέρει: «Είναι πολύ σημαντικό τέτοιου είδους μελέτες να εκπονούνται
εσωτερικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου. Οι άμαξες έχουν δεχτεί τις επείγουσες σωστικές επεμβάσεις από το κλιμάκιο συντηρητών της Διεύθυνσης Συντήρησης για την προσωρινή συγκράτηση και προστασία των αποκολλημένων χρωματικών στρωμάτων και την απομάκρυνση ρύπων και
χαλαρών επικαθίσεων μετά τη μακρόχρονη παραμονή σε εντελώς ακατάλληλες συνθήκες».

•Σε πέντε rapid tests και ένα
μοριακό υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα η Μαίρη
Συνατσάκη, θέλοντας να είναι
σίγουρη για την υγεία της!
•Το είδαμε κι αυτό. Ο Σάκης Ρουβάς
κόβει ξύλα με κοστούμι και σκούρα
γυαλιά ηλίου.

•Στο νέο τηλεπαιχνίδι του Χρήστου Φερεντίνου «Τέλεια απόδραση» συμμετείχαν για καλό
σκοπό η Σταματίνα Τσιμτσιλή
και ο Κώστας Φραγκολιάς, με
τα έσοδα να πηγαίνουν στον
Σύλλογο «Ελπίδα». Το επεισόδιο θα μεταδοθεί το Μεγάλο
Σάββατο.
•Ο μεγάλος αναστεναγμός! Η Κατερίνα Στικούδη πόζαρε ολόγυμνη στο
Instagram με λίγα κόκκινα πέταλα
να καλύπτουν τα επίμαχα σημεία!
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Αναπάντεχη
επίσκεψη

GOSSIP
Θυμήθηκε τα παλιά…

Απερίγραπτη ήταν η συγκίνηση
της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου
στην αναπάντεχη επίσκεψη-έκπληξη του πρώην συζύγου της
Ταξιάρχη Χάνου και της κόρης
τους Μαρίας Χάνου στην Αίγινα. Η ηθοποιός, η οποία επέλεξε
να περάσει τις μέρες του lockdown στο εξοχικό που διατηρεί
στο νησί του Σαρωνικού, ενθουσιάστηκε με την οικογενειακή...
απόβαση και ποζάροντας στην
αγκαλιά τους σχολίασε: «Γέμισε η ψυχή μου χαρά».
Με μια throwback φωτογραφία η Άντζελα
Γκερέκου θυμήθηκε την πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση στο πλευρό κορυφαίων Ελλήνων ηθοποιών! Η πρόεδρος του ΕΟΤ ανάρτησε
το απίθανο ενσταντανέ στο Instagram σχολιάζοντας: «Ξεφυλλίζοντας απόψε. Από την πρώτη
μου ταινία “Το Κορίτσι της Μάνης” με τους σπουδαίους και αξέχαστους Γιώργο Φούντα και
Γιώργο Κοτανίδη. Τον παραγωγό Μάνο Κυριαζή
και τον Αντρέα Μανωλικάκη, που μας κάνει περήφανους στην Αμερική! Εδώ, στο Φεστιβάλ
Καννών που προβλήθηκε σε τιμητική προβολή η
ταινία μας».

Η

Άση Μπήλιου αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό (για τη
σεζόν) παρουσιάζοντας το περασμένο Σάββατο το τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής της «Star System». Συγκινημένη και με μάτια βουρκωμένα, η σημαντική κυρία των άστρων πόζαρε στο Διαδίκτυο για μια αναμνηστική φωτογραφία παρέα με το
team της. «Μεγάλο ευχαριστώ στα καμάρια μου που τα βλέπετε, όχι
όλα, γιατί είμαστε πολλοί. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά όλα πήγαν πολύ καλά! Ευχαριστώ όλους εσάς που έχετε κάνει το “Stars
System” παρέα τα Σαββατοκύριακα, εδώ και 15 χρόνια, αφού η εκπομπή ξεκίνησε το 2006 στο τότε Μega», έγραψε η αστρολόγος,
ανανεώνοντας το ραντεβού με τους τηλεθεατές μέχρι το καλοκαίρι
στην πρωινή εκπομπή «Η φωλιά των Κου Κου», όπου εμφανίζεται
καθημερινά! Ωστόσο, έκλεισε το ποστ με την υπόσχεση ότι ετοιμάζει και άλλα στην πορεία χωρίς περαιτέρω αποκαλύψεις!

«Εισέβαλε» στη Μουρμούρα!
Στην επιτυχημένη σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» έκανε
την παρθενική της τηλεοπτική εμφάνιση η νεαρή Θαλασσινή
Μποσταντζόγλου. Η πανέμορφη κόρη της Δήμητρας Παπαδήμα
και του Γιάννη Μποσταντζόγλου αποφάσισε να ακολουθήσει τα
καλλιτεχνικά βήμα των γονιών της, ανοίγοντας τα φτερά της στην
υποκριτική αλλά και στη μουσική. Η 22χρονη ηθοποιός υποδύθηκε μια μυστήρια κοπέλα, η οποία επέμενε ότι είναι κόρη του Ηλία
(Βλαδίμηρου Κυριακίδη)!

Η απόλυτη μεταμόρφωση

Διαψεύδει το «διαζύγιο»

Ο Αλέξης Παππάς με το που επέστρεψε
στην Ελλάδα έπειτα από τέσσερις μήνες
παραμονής στο «Survivor» έκανε την έκπληξη ποζάροντας στο Instagram… καινούργιος. Ο ηθοποιός έκανε τα beaute
του, ξυρίστηκε, κουρεύτηκε, πλύθηκε,
φόρεσε καθαρά ρούχα και εμφανίστηκε
αγνώριστος στο Διαδίκτυο στην πρώτη
του ανάρτηση. Το σίγουρο είναι πως όλοι
αναμένουν τις αποκαλύψεις που θα κάνει
για τους συμπαίκτες του στο νησί.

Το Open με επίσημη ανακοίνωσή του διαψεύδει
τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Νίκο Κοκλώνη να
αποχωρεί από το κανάλι της Παιανίας, ενημερώνοντας ότι η συνεργασία τους συνεχίζεται κανονικά: «Σε συνέχεια ψευδών και ανυπόστατων αναφορών στον Τύπο, που διακινούνται τις τελευταίες μέρες, ουδέποτε τέθηκε στο Διοικητικό του Συμβούλιο θέμα διακοπής της συνεργασίας με την Barking
Well Media, δεδομένου ότι η διαχείριση των συμβάσεων που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς παραγωγούς δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου».
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Δρ Νικολέτα Κοΐνη, Ιατρός

Νέες θεραπείες για τα αυτοάνοσα

Ν

έες θεραπείες δίνουν ελπίδες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πολλών χρόνιων
παθήσεων. Οι θεραπείες αυτές βασίζονται
στη χορήγηση ενός συνδυασμού φαρμακευτικών ουσιών που περιλαμβάνει πεπτίδια.
«Έχουν ανακαλυφθεί πολλά και διαφορετικά πεπτίδια. Κάποια από αυτά συμβάλλουν στη ρύθμιση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματός μας, γι’ αυτό
και χορηγούνται συχνά για τη θεραπεία των αυτοάνοσων
νοσημάτων, παρέχοντας ελπιδοφόρα αποτελέσματα.
Επίσης, έχουν καλή επίδραση σε παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα, στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, στην ινομυαλγία και στις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου. Υπάρχουν επιπλέον πεπτίδια που χορηγούνται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών παθήσεων, για την αύξηση της λίμπιντο, τη μείωση του νευροπαθητικού άλγους, τη θεραπεία του μεταβολικού συνδρόμου, την αντιμετώπιση της αντίστασης στην ινσουλίνη
καθώς και για την αναγέννηση των κυττάρων», αναφέρει
η δρ Νικολέτα Κοΐνη, ιατρός Λειτουργικής, Προληπτικής, Αντιγηραντικής και Αναγεννητικής Ιατρικής.
Η ίδια τονίζει πως από το 2015 έχουν εγκριθεί από την
αρμόδια Αρχή έγκρισης φαρμάκων FDA των ΗΠΑ περισσότερα από 60 φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία
περιέχουν πεπτίδια, ενώ έχει πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση 140 πεπτιδικών φαρμάκων σε κλινικές δοκιμές.
Πρόκειται για μια πρωτοπόρα θεραπευτική προσέγγιση
για τα χρόνια και μεταβολικά νοσήματα, ενώ εφαρμόζεται και για τη θεραπεία των νευροεκφυλιστικών νόσων.
«Τα πεπτίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξι-

Τι ρόλο παίζουν τα πεπτίδια;
Τα πεπτίδια είναι μικροσκοπικά μόρια και
οι δομές των αμινοξέων από τις οποίες
αποτελούνται είναι συνήθως απλές. Τα
πεπτίδια ευνοούν την επικοινωνία μεταξύ
των κυττάρων, διότι έχουν τον ρόλο του
σηματοδότη και του μεταβιβαστή μηνυμάτων και μπορούν και κινητοποιούν τα
κύτταρα, προκειμένου αυτά να λειτουργήσουν πιο σωστά. Πρόκειται για μόρια
που μπορούν να συνδέονται απευθείας με
τους υποδοχείς κυττάρων και δρουν επιλεκτικά και στοχευμένα. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα πεπτίδια μπορούν να είναι ενεργά
σε μικρές δόσεις και παρέχουν καλή
αποτελεσματικότητα. Το πιο γνωστό πεπτίδιο είναι η ινσουλίνη, η οποία, μάλιστα,
αποτελεί το πρώτο, παγκοσμίως, συνθετικό πεπτίδιο. Τα πεπτίδια, όπως εξηγεί η
δρ Νικολέτα Κοΐνη, M.D. ιατρός Λειτουργικής, Προληπτικής, Αντιγηραντικής και
Αναγεννητικής Ιατρικής, είναι σύνθετα
μόρια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα αμινοξέα, τα οποία υπάρχουν φυσιολογικά στο σώμα μας και διεκπεραιώνουν διάφορες βιολογικές δραστηριότητες.

σορρόπηση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, συμβάλλοντας, με αυτόν τον τρόπο, στην αντιμετώπιση ορισμένων αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως είναι η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος του Κρον. Η θυμοσίνη Α-1 και η θυμοσίνη Β-4, για παράδειγμα, είναι δύο
πεπτίδια που χρησιμοποιούνται συχνά για τη θεραπεία
των αυτοάνοσων παθήσεων, καθώς μπορούν να συμβάλουν στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Χρειάζεται, βέβαια, να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι τα
πεπτίδια δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις υπόλοιπες θεραπευτικές προσεγγίσεις, στις οποίες συγκαταλέγεται η αντιμετώπιση νόσων στην οξεία φάση, η αποκατάσταση της ισορροπίας του ορμονικού συστήματος,
η τροφοδότηση του οργανισμού με όλες τις απαραίτητες
θρεπτικές ουσίες και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής του
ασθενούς. Η θετική επίδραση των πεπτιδίων στη θεραπευτική αντιμετώπιση των αυτοάνοσων νοσημάτων είναι μεγαλύτερη όταν οι ασθενείς είναι ορμονικά ισορροπημένοι και διαθέτουν επάρκεια θρεπτικών συστατικών», συμπληρώνει η ειδικός.

Πρόκειται για πρωτοπορία
στην ιατρική προσέγγιση
των μεταβολικών νοσημάτων
αλλά και των νευροεκφυλιστικών
ασθενειών

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

Πώς θα είναι η γενέθλια χρονιά σας;

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Το διάστημα αυτό θα είναι αρκετά ευνοϊκό και κάποιες καθυστερήσεις που είχατε μέχρι τώρα φαίνεται να εξαλείφονται
και τα πράγματα να είναι πιο βατά. Τα εμπόδια και το κλίμα μαχητικότητας παραμένουν.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Ο Πλούτωνας είναι η μεγάλη εγγύηση για τη δημιουργικότητά
σας. Καλείστε να αξιοποιήσετε
τον χρόνο, κερδίζοντας ότι χάσατε, εκμεταλλευόμενοι διερχόμενες ευκαιρίες και, αν χρειαστεί,
να εργαστείτε περισσότερο από
το σύνηθες.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Θα πρέπει να είστε πιο προσγειωμένοι και λιγότερο επιρρεπείς
σε εξαπατήσεις εξαιτίας εντυπώσεων και μεγάλης γοητείας που
εξασκούν τρίτοι επάνω σας. Δεν
πρέπει να κάνετε λάθη στις επιλογές και στις αποφάσεις σας.

Ο

πλανήτης Ουρανός στο ζώδιό σας από
τον Μάιο του 2018 συνεχίζει να σας ωθεί
σε αναθεωρήσεις και συχνά σας βοηθά
να βλέπετε τη ζωή με άλλα μάτια, αλλά και τον
ίδιο σας τον εαυτό. Από τα φετινά μέχρι τα επόμενα γενέθλιά σας, το διάστημα που θα μεσολαβήσει προβλέπεται ενδιαφέρον αλλά και συχνά
αγωνιστικό. Εμπόδια και δυσκολίες, αντιξοότητες και αιφνιδιασμοί δεν θα λείψουν. Σε όποιους
τομείς και αν χρειαστούν αλλαγές, η βάση ξεκινά από τη σχέση σας με τον εαυτό σας. Ο Ουρανός που είναι εγκαταστημένος στο ζώδιό σας
εδώ και καιρό σάς βοηθά να αναζητήσετε τις αιτίες για τις ανησυχίες τις οποίες συνεχίζετε να
έχετε, αλλά και τις προσπάθειες, πιο οργανωμένα φέτος, για τις λύσεις που πρέπει να φανούν
σε αυτόν τον τομέα.
Οι σχέσεις σας με τους άλλους θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Από την άλλη πλευρά, η εγκατάσταση του Κρόνου στον Υδροχόο και η επίμονη δυσαρμονία του με τον Ουρανό έρχεται να
σταθεροποιήσει αποφάσεις και να διαμορφώσει ένα καινούργιο κλίμα, πιο οργανωμένο και
πειθαρχημένο, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα και γενικότερα στην καριέρα σας.
Το 2021 μέχρι τα γενέθλιά σας του χρόνου
μπορεί να μην είναι εύκολη χρονιά, αλλά είναι
σημαντική. Θα σας οδηγήσει σε συνετές και ρεαλιστικές τοποθετήσεις, θα σας βοηθήσει να

αναθεωρήσετε αρκετά πράγματα και θα σας
υποχρεώσει να γίνετε πιο αγωνιστές αλλά και
εργατικοί, προκειμένου να φτάσετε είτε στους
προορισμούς που θέλετε από πλευράς φιλοδοξιών είτε σε μια τακτοποίηση την οποία χρειάζεστε, από ανησυχία για το γενικότερο κλίμα.
Ο Δίας, προειδοποιητικά στους Ιχθύς, από τα
μέσα Μαΐου έως τον Ιούλιο του 2021 και σταθερά από το τέλος του Δεκεμβρίου της χρονιάς αυτής μέχρι τα επόμενα γενέθλιά σας, θα παίξει
έναν αρκετά ευεργετικό ρόλο σε βασικούς τομείς της ζωής σας, προκειμένου να σας κάνει να
νιώσετε περισσότερο αισιόδοξοι, ασφαλείς ή
σίγουροι. Από αστρολογικής πλευράς, σχετίζεται με τον 11ο τομέα του ωροσκοπίου σας. Αυτό
προβλέπεται να σας φέρει βοήθεια από εξωτερικούς παράγοντες. Θα αποκτήσετε νέους συμμάχους, θα ενεργοποιηθούν παλιές φιλίες που
θα αποδειχτούν χρήσιμες ή θα κάνετε νέες κοινωνικές γνωριμίες, οι οποίες θα σας σταθούν σε
ώρα ανάγκης ή θα μεσολαβήσουν για να πετύχετε κάτι σημαντικό. Αυτό το ζήτημα σχετίζεται
με την υλοποίηση προσδοκιών.
Γενικότερα, όμως, η δυσαρμονία Ουρανού Κρόνου σάς προετοιμάζει μέσα από κάποιες
καινούργιες συνθήκες πειθαρχίας και σχετικής
αυστηρότητας να θεμελιώσετε μια νέα βάση πάνω στην οποία θα στηρίξετε το μέλλον της ζωής
σας για πολλά χρόνια.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Αποφύγετε τις ευθύνες που θα συνεπαγόταν μια επανάσταση ή μία
αντίρρηση. Αρχίζει μία περίοδος
αποφασιστικών αγώνων για την
οικονομική σας άνοδο. Φροντίστε
λοιπόν να είστε προσεκτικοί σε κάθε οικονομική κίνηση.

Λέων

(23/7-22/8)
Κάτι που μπορείτε να πετύχετε
είναι η βελτίωση στις συνθήκες
ή στους όρους μιας οικονομικής
συμφωνίας η οποία ενδεχομένως να σας προκαλεί «ασφυξία». Αποφύγετε αντιθέσεις με
κάποιον φίλο ή γνωστό σχετικά
με ένα οικονομικό θέμα.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Μην αμελείτε οικονομικές εκκρεμότητες. Ο Άρης σάς βοηθά να αποφύγετε αντιθέσεις με κάποιον φίλο ή
γνωστό σχετικά με ένα οικονομικό
θέμα, ενώ οι επιχειρηματίες καταφέρνετε να τακτοποιήστε τυχόν νομικές υποθέσεις.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(23/9-23/10)
Έχετε μαχητική διάθεση, την
οποία μπορεί… να μεταδώσετε
και στους άλλους, κάτι που δεν
είναι συμφέρον για την έκβαση
των προσωπικών και των επαγγελματικών σας. Οικονομικά
έχετε καλύτερες προοπτικές.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Οι προσωπικές και οι κοινωνικές σας σχέσεις εγκυμονούν άλλοτε κινδύνους και άλλοτε πιέσεις. Πρέπει να επιστρατεύστε
την αντίληψη και προπαντός την
έμφυτη διπλωματία που διαθέτετε και να ελιχθείτε. Πολύ σημαντική περίοδος για τα οικονομικά σας.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Δεν θα λείψει η συμπαράσταση κάποιων φίλων ή η υπεράσπιση από
τους δικούς σας ανθρώπους. Συνειδητοποιήστε, όμως, τι αφήνετε
πίσω και τι υπερασπίζεστε εσείς οι
ίδιοι για το μέλλον.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Κατακτάτε πιο εύκολα έναν συνεργάτη ή ένα μελλοντικό ταίρι και επιβάλλετε εσείς τους όρους που θέλετε στο περιβάλλον της εργασίας
σας ή σε μία νέα συμφωνία που
εδώ και πολύ καιρό θέλετε να κλείσετε.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Υποδεχτείτε τις μέρες αυτές με
υπομονή και όχι βιασύνη, με προνοητικότητα και με την αξιοποίηση της πείρας που έχετε αποκομίσει αλλά και των μέσων που
διαθέτετε. Κάποιες αντιξοότητες
δεν θα λείψουν.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Να υπερασπίσετε μεν τα συμφέροντα σας, αλλά παράλληλα να
σκεφτείτε τι ακριβώς θέλετε
από τον εαυτό σας και τους άλλους και να το επιδιώξετε με περισσότερη ηρεμία και υπομονή.
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Ελλάς Ελλήνων ανικανοποίητων!
Ξ
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

έρω πολλούς Έλληνες του εξωτερικού
που ήρθαν στη χώρα μόνο και μόνο για
να εμβολιαστούν. Δεν νομίζω πως είναι
κολλητοί του Μητσοτάκη. Επέλεξαν το ελληνικό πρόγραμμα επειδή το θεώρησαν καλύτερο
(«πολύ καλύτερο», είπαν) από το εμβολιαστικό
πρόγραμμα των χωρών στις οποίες διαμένουν,
με ισχυρότερο και πληρέστερο εθνικό σύστημα
υγείας σε σχέση με το ελληνικό. Ξέρω, επίσης,
αρκετούς ξένους που διαμένουν στην Ελλάδα
και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να εμβολιαστούν εδώ με προσωρινό ΑΜΚΑ, όπως ο νόμος
τούς δίνει τη δυνατότητα. Αλλά δεν ξέρω κανέναν που πήρε των ομματιών του για να εμβολιαστεί. Εκτός από έναν που σηκώθηκε και πήγε στη Σερβία προτιμώντας το ρωσικό Sputnik,
το οποίο (κακώς - και να το προσέξουμε!) δεν
διατίθεται εδώ. Και αυτός ήταν ο γνωστός
πρώην πολιτικός αρχηγός.
Διαβάζοντας, όμως, προχθές την έρευνα της
Pulse στάθηκα σε έναν από τους πίνακες που
αφορούσε στον βαθμό ικανοποίησης από το
εμβολιαστικό πρόγραμμα στη χώρα μας. Και με
έκπληξη διαπίστωσα ότι μόνο το 25% δήλωνε
«πολύ ικανοποιημένο» από την οργάνωση και
την πορεία των εμβολιασμών. Βέβαια, αν προστεθεί στο 25% και το 23% του «αρκετά», προκύπτει το διόλου ευκαταφρόνητο και ασφαλώς
πλειοψηφικό ποσοστό του 48%, το οποίο κινείται μακράν του 25% των «λίγο» και «ελάχιστα».
Ωστόσο, η αρχική απογοήτευση από το χαμη-

λότερο του αναμενόμενου ποσοστό ικανοποίησης παρέμεινε. «Μα τι θέλουμε επιτέλους;»,
σάρκασε συνάδελφος και φίλη, «με το εμβόλιο
να μας δίνουν και μια τυρόπιτα;».
Η έκπληξή μου δεν είχε να κάνει με όσα απολύτως θετικά -αν όχι ενθουσιαστικά- είχα
ακούσει για το σύστημα ενημέρωσης, προγραμματισμού, οργάνωσης και διεκπεραίωσης
των εμβολιασμών όσο με την προσωπική εμπειρία μου. Όλα σχετικά με την αρχική ειδοποίηση και τις αλλεπάλληλες υπενθυμίσεις μέσω
μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο είναι προφανώς στους περισσότερους γνωστά και δεν
απαιτούν επιπλέον επαίνους. Τη μέρα του εμβολιασμού, προσερχόμενος σε μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο της Αθήνας, συνάντησα, όπως
και όλοι, ευγένεια. Αυτήν που κάτι χρόνια τώρα
απαιτούμε από τις δημόσιες υπηρεσίες μαζί με
την εξυπηρέτηση, την άνεση, το ενδιαφέρον, τη
βοήθεια, τον σεβασμό. Δεν χρειάζονται λεπτο-

Υποθέτω ότι απαιτήθηκαν ώρες,
μέρες προεργασίας ώστε να στηθεί
ο ακριβής εμβολιαστικός
μηχανισμός, τον οποίο λειτουργούν
επαγγελματικά και ευσυνείδητα
γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ
και των Ενόπλων Δυνάμεων...

μέρειες για να περιγραφεί η όλη διαδικασία:
από την άψογη υποδοχή έως τον ευγενικό χαιρετισμό κατά την αναχώρηση. Υποθέτω ότι
απαιτήθηκαν ώρες, μέρες προεργασίας και
προσομοίωσης ώστε να στηθεί αυτός ο ακριβής μηχανισμός, τον οποίο λειτουργούν επαγγελματικά και ευσυνείδητα άνδρες και γυναίκες του ΕΣΥ και των Ενόπλων Δυνάμεων. Ένας
μηχανισμός συνέπειας και αποτελεσματικότητας πρωτοπόρος για τα ελληνικά δεδομένα.
Ίσως φανεί υπερβολικό, αλλά το αίσθημα
ήταν ανάλογο με εκείνο όταν πριν από χρόνια
μπαίναμε με το αυτοκίνητο στην Αττική Οδό
οδηγώντας έως το «Ελ. Βενιζέλος». «Η μεγαλύτερη ευχαρίστησή μου», έλεγε τότε ένας φίλος, «είναι να οδηγώ με ταχύτητα δίπλα στους
συρμούς του μετρό για να πάω στο αεροδρόμιο. Και ας μην ταξιδεύω. Δεν μπορείς να φανταστείς, βρε παιδί μου. Γίνομαι άλλος άνθρωπος. Λες και είμαι στην… Ευρώπη!». Θυμάμαι
και τότε την γκρίνια. Ότι η «Αττική Οδός» είχε
το ατελείωτο. Ότι το νέο αεροδρόμιο «έπεφτε
μακριά». Ότι το «μετρό είναι πανάκριβο». Ότι
«εδώ που σκάβουν μας αναστατώνουν τη ζωή».
Τα ξεχάσαμε;
Ας παρηγορηθούμε, λοιπόν, όσοι στην οργάνωση και την πορεία των εμβολιασμών περιμέναμε μεγαλύτερη αποδοχή από το φτωχό (και
κάτω των προσδοκιών μας!) 25%. Κάποτε όλοι
θα εκτιμήσουμε την αξία του. Και χωρίς να μας
δώσουν τυρόπιτα!

Όταν ο Χριστός ένιψε τα πόδια των μαθητών Του…

Ν

α μου επιτρέψετε και σήμερα να μην
ασχοληθώ με τα της πολιτικής και των
εμβολίων. Δόξα Σοι ο Θεός, στις σελίδες
της «Political» υπάρχουν πολλές αποκαλύψεις
και θέματα που αφορούν στην πλούσια ειδησεογραφία. Βλέπετε, η ατζέντα των ημερών λόγω
κορονοϊού έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα λέω να αναφερθώ σε κορυφαία -σε επίπεδο συμβολισμού- πράξη του Χριστού με πολλαπλά μηνύματα, με κυρίαρχο αυτό
της ταπεινότητας και αλληλεγγύης.
Όσοι πάνε σήμερα στην εκκλησία ή όσοι την
παρακολουθήσουν θα ακούσουν το βράδυ το
Ευαγγέλιο στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:
«Και ενώ γινόταν το δείπνο, όταν ο Διάβολος ήδη
είχε βάλει στην καρδιά του Ιούδα, του γιου του Σίμωνα του Ισκαριώτη, να τον παραδώσει, επειδή
ήξερε ο Ιησούς ότι όλα του τα έδωσε ο Πατέρας
στα χέρια του και ότι από τον Θεό εξήλθε και προς
τον Θεό πηγαίνει, σηκώνεται από το δείπνο και
θέτει κάπου τα εξωτερικά του ρούχα και, αφού
έλαβε μια πετσέτα, έζωσε γύρω τον εαυτό του.

Έπειτα βάζει νερό στον νιπτήρα και άρχισε να νίβει τα πόδια των μαθητών του και να τα σκουπίζει
με την πετσέτα που ήταν γύρω ζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο. Εκείνος του
λέει: “Κύριε, εσύ μου νίβεις τα πόδια;”. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: “Αυτό που εγώ κάνω
εσύ δεν το ξέρεις τώρα, θα το καταλάβεις όμως
έπειτα από αυτά”. Του λέει ο Πέτρος: «Δεν θα μου
νίψεις τα πόδια στον αιώνα”. Του αποκρίθηκε ο
Ιησούς: “Αν δεν σε νίψω, δεν έχεις μέρος μαζί
μου”. Του λέει ο Σίμωνας Πέτρος: “Κύριε, τότε όχι
τα πόδια μου μόνο, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι”. Του λέει ο Ιησούς: “Ο λουσμένος δεν έχει
ανάγκη παρά μόνο τα πόδια να νίψει, γιατί αλλιώς
είναι καθαρός όλος. Και εσείς είστε καθαροί, αλ-

Με αυτόν τον τρόπο για άλλη μία φορά
ο Ιησούς διδάσκει με πράξεις. Δείχνει
το πώς υπηρετείς τον άλλον χωρίς
να λειτουργείς σαν «αφεντικό»
και «επικυρίαρχος»...

λά όχι όλοι”. Επειδή ήξερε εκείνον που θα τον παράδινε, για αυτό είπε: “Δεν είστε όλοι καθαροί”.
Όταν, λοιπόν, ένιψε τα πόδια τους και έλαβε τα
ρούχα του και κάθισε πάλι για να φάει, τους είπε:
“Καταλαβαίνετε τι σας έχω κάνει; Εσείς με φωνάζετε, “ο Δάσκαλος” και “ο Κύριος”, και καλά λέτε,
γιατί είμαι. Αν, λοιπόν, εγώ σας ένιψα τα πόδια, ο
Κύριος και ο Δάσκαλος, και εσείς οφείλετε να νίβετε τα πόδια ο ένας στον άλλον. Γιατί σας έδωσα
παράδειγμα για να κάνετε και εσείς, καθώς εγώ
σας έκανα. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, δεν υπάρχει δούλος μεγαλύτερος από τον Κύριό του”».
Με αυτό τον τρόπο για άλλη μια φορά ο Ιησούς
διδάσκει με πράξεις. Με απόλυτη ταπείνωση πλένει τα πόδια των μαθητών Του. Δείχνει το πώς υπηρετείς τον άλλον χωρίς να λειτουργείς ως «αφεντικό» και «επικυρίαρχος». Χωρίς εξουσιαστικά
συμπλέγματα και σύνδρομα. Χωρίς διαταγές. Πόσοι από εμάς έχουμε τη δύναμη να αντισταθούμε
στην ψευδαίσθηση μιας πρόσκαιρης εξουσίας; Να
ταπεινωθούμε μπροστά στον άλλον, τον αδύναμο;
Να το κάνουμε πράξη και όχι θεωρία;
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