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Η
κυβέρνηση αυτή πριν από περίπου δύο
χρόνια κέρδισε τον Αλέξη Τσίπρα γιατί η
μεσαία τάξη τιμώρησε τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά
και για έναν ακόμα λόγο. Διότι η Ν.Δ. εί-

χε το ηθικό -και όχι μόνο- πλεονέκτημα απέναντι
στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες δεν μπορούσαν να αποδε-
χτούν ότι η «πρώτη φορά Αριστερά» ανακάλυψε τα
καλά του καπιταλισμού βουλιάζοντας μέσα σε κα-
ταγγελίες για τη μεγάλη ζωή και τη διαφθορά σε οι-
κονομικά κυρίως σκάνδαλα. Συνέπεια ήταν να αι-
σθανθούν διπλά προδομένοι τόσο σε οικονομικό
όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επελέγη
γιατί οι ψηφοφόροι πίστεψαν ότι είχε μάθει από τα
λάθη παρελθόντων χρόνων και μπορούσε να «χτί-
σει» πάνω στο ηθικό πλεονέκτημά της απέναντι στον

ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, ότι είχε στελέχη που ξέρουν τη
δουλειά του «κυβερνάν». 

Επίσης, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να δημι-
ουργήσει την «καγκελαρία», ένα επιτελικό κράτος
που θα λειτουργούσε με κύρια αποστολή να διορ-
θώνει τις… παρεκκλίσεις από το σχέδιο. Τους τε-
λευταίους μήνες, όμως, φαίνεται ότι οι άνθρωποι
που στελέχωσαν το επιτελικό κράτος ξοδεύουν πε-
ρισσότερο χρόνο στο να κάνουν τη δουλειά των
υπουργών απ’ ό,τι να διορθώνουν τα λάθη τους και
να τους συντονίζουν. Λησμόνησαν ότι στην Ελλάδα
το… πέταγμα του μπαλακίου στον άλλον αποτελεί το
εθνικό μας σπορ.

Έτσι, μια σειρά από κυβερνητικά στελέχη, όταν
ζορίζονται, ιδιαίτερα τώρα που η πανδημία είναι
στην πιο δύσκολη περίοδο, δείχνουν το Μαξίμου.

Αντί να συμβαίνει το αντίστροφο. Αυτές οι συμπερι-
φορές έφτασαν στον πρωθυπουργό, ο οποίος είναι
αποφασισμένος να στείλει ο ίδιος πλέον μηνύματα,
διαχωρίζοντας ρόλους και υποχρεώσεις.

Οι υπουργοί θα καταλάβουν ότι εκείνοι είναι
υπεύθυνοι για το τι κάνουν και δεν πρέπει να κρύ-
βονται πίσω από το… Μαξίμου για να αποφεύγουν
τα δύσκολα. Όσοι το καταλάβουν θα διασωθούν. Οι
υπόλοιποι, μετά το πέρας της πανδημίας, θα δουν...
εξέδρα. Για αυτό καλό είναι να σοβαρευτούν και να
σταματήσουν το κρυφτούλι. Να βγουν μπροστά και
να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο. Αν δεν
μπορούν, οφείλουν να το πουν στον πρωθυπουργό.
Δεν μπορεί να είναι και με τον αστυφύλαξ και με τον
χωροφύλαξ. Και, κυρίως, δεν μπορεί να ακυρώσουν
το πλεονέκτημα της Ν.Δ.
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Μη χαθεί το πλεονέκτημα της κυβέρνησης
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Μ
ια χαραμάδα αισιοδοξίας, εν
μέσω μπαράζ κρουσμάτων και
πίεσης στα νοσοκομεία, ως
προς τις μετακινήσεις του Πά-

σχα άφησε χθες ο υπουργός Επικρατείας
και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού
Γιώργος Γεραπετρίτης, απηχώντας την πρό-
θεση του Μεγάρου Μαξίμου να δοθούν ορι-
σμένες «ανάσες» στους πολίτες έπειτα από
13 μήνες περιορισμών. 

Και μπορεί επισήμως η κυβέρνηση να
έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι πρόωρο από τώ-
ρα να γίνει συγκεκριμένη συζήτηση για τη
μετακίνηση από νομό σε νομό εν όψει του
Πάσχα, αλλά στο τραπέζι έχουν πέσει πολλά
σενάρια. Ένα από αυτά ανέλυσε ο κ. Γερα-
πετρίτης, ο οποίος περιέγραψε μια ενδιά-
μεση φόρμουλα για μετακινήσεις από νομό
σε άλλον νομό με το ίδιο επιδημιολογικό
επίπεδο με τον τόπο κατοικίας. Μια μετάβα-
ση από έναν «κόκκινο» σε έναν επίσης
«κόκκινο», αλλά όχι σε έναν «βαθύ κόκκι-
νο» νομό δηλαδή, για παράδειγμα. 

«Καλώς εχόντων των πραγμάτων, εάν δεν
έχουμε κάποια μεγάλη επιδημιολογική επι-
βάρυνση, είναι λογικό να επιτραπεί η υπερ-
τοπική μετακίνηση κατά τη διάρκεια του
Πάσχα, όχι όμως σε περιοχές που θα είναι
εξαιρετικά επιβαρυμένες. Το λογικό είναι
περιοχές που βρίσκονται στο ίδιο επιδημιο-
λογικό επίπεδο να είναι σχετικώς προσβά-
σιμες», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης
(ΣΚΑΪ). Άλλο ένα σενάριο που έχει πέσει στο
τραπέζι είναι να γίνονται self tests σε όσους
σκοπεύουν να ταξιδέψουν στα νησιά, κάτι
βέβαια που έχει δυσκολίες. Άλλη μια πρό-
ταση που έχει πέσει είναι να ταξιδέψουν
μόνο όσοι έχουν εξοχικό σε κάποια περιο-
χή, αλλά και η άποψη ότι θα μπορούν να τα-
ξιδέψουν ελεύθερα όσοι έχουν κάνει και τις
δύο δόσεις. Όλα τα σενάρια πάντως θα εξε-
ταστούν αργότερα, καθώς υπάρχουν και οι
αισιόδοξοι που θεωρούν ότι μέσα στις δύο
επόμενες εβδομάδες μπορεί να έχει καλυ-
τερέψει η κατάσταση και να επιτραπούν οι
μετακινήσεις.  Σαφές είναι ότι η σχετική συ-
ζήτηση θα γίνει και στην Επιτροπή των Λοι-
μωξιολόγων τις ερχόμενες εβδομάδες υπό
το φως των επικαιροποιημένων επιδημιο-
λογικών δεδομένων και της κατάστασης
που θα επικρατεί τότε στα νοσοκομεία. 

Όλα ανοιχτά 
Παράλληλα, σήμερα είναι εξαιρετικά πι-

θανό να λάβει χώρα συνεδρίαση και της
Ολομέλειας της Επιτροπής των Λοιμωξιο-
λόγων, προκειμένου να αξιολογηθεί το

άνοιγμα ή μη των λυκείων από την ερχόμε-
νη Δευτέρα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι
η επαναλειτουργία τους να δρομολογηθεί
με όπλο τα self tests, τα οποία από σήμερα
θα ξεκινήσουν να διατίθενται από τα φαρ-
μακεία και έως το τέλος της εβδομάδας θα
διατίθενται από τα φαρμακεία σε όλη τη χώ-
ρα. Εξ ου και στη συνεδρίαση αναμένεται να
λάβει μέρος και η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως, προκειμένου να παρουσιάσει το
σχέδιο για την επαναλειτουργία των σχολεί-
ων, αν και είναι σαφές ότι δεν μπορεί να
επαναλειτουργήσει μόνο η Γ΄ Λυκείου,
όπως κάποιοι επιστήμονες έχουν πει. Και
χθες, δε, έλαβαν χώρα τηλεδιασκέψεις στο
κυβερνητικό επιτελείο για τις λεπτομέρειες
του σχεδίου διανομής των αυτοδιαγνωστι-
κών τεστ. 

Βεβαίως, η απόφαση δεν αναμένεται να
είναι απλή, καθώς υπάρχουν αρκετά μέλη
της Επιτροπής που είναι επιφυλακτικά, σε
αυτήν τη φάση, εν μέσω τέτοιας επιδημιο-
λογικής κατάστασης, να προσθέσουν και
άλλες δραστηριότητες στο μείγμα. Παράλ-
ληλα, αρκετά μέλη της Επιτροπής έχουν
επιφυλάξεις ως προς τον σχεδιασμό με τα
self tests, καθώς θέλουν μερικές μέρες
ακόμα, προκειμένου να δουν αν το μέτρο
αυτό είναι λειτουργικό και πώς έχει δρομο-
λογηθεί ο εφοδιασμός των μαθητών και των
εκπαιδευτικών ανά τη χώρα. 

Καμπανάκι Μητσοτάκη
Χθες, δε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκρου-

σε άλλη μια φορά καμπανάκι για τη συνέ-
χεια, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στη
Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ, κάνοντας λόγο
για ένα κρίσιμο δίμηνο που έπεται. «Αυτό το
δίμηνο είναι το πιο κρίσιμο, καθώς στη διάρ-
κειά του θα δοκιμαστεί η συνύπαρξη της
άμυνας της Υγείας με τα προσεκτικά βήματα
της οικονομίας και της κοινωνίας. Κάτι που
σημαίνει ότι Πολιτεία, επαγγελματικοί φο-
ρείς και πολίτες καλούμαστε μαζί να τηρή-
σουμε μία νέα συμφωνία εμπιστοσύνης:
Όσο προφυλασσόμαστε τόσο να εργαζόμα-
στε. Και όσο πειθαρχούμε τόσο να κυκλο-
φορούμε. Ώστε ό,τι ανοίγει, να μην ξανα-
κλείνει», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. 

Τα σενάρια για την έξοδο
της Μεγάλης Εβδομάδας 
και οι επιφυλάξεις 
των λοιμωξιολόγων για 
την επαναλειτουργία 
των σχολείων με τα self-tests

«Παράθυρο» 
για το Πάσχα 
και αγωνία
για τα λύκεια

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Ν
έο κεφάλαιο στις σχέσεις Ελ-
λάδας - Λιβύης επιχειρεί να
εγκαινιάσει η χθεσινή επίση-
μη επίσκεψη του Κυριάκου

Μητσοτάκη στη χώρα της Βόρειας Αφρι-
κής, μέσω της οποίας επισφραγίστηκε και
η επαναλειτουργία της ελληνικής πρε-
σβείας στην Τρίπολη. 

Στις κοινές του δηλώσεις με τον μετα-
βατικό πρωθυπουργό Αμπντούλ Χαμίντ
Ντμπεϊμπά, ο Έλληνας πρωθυπουργός
επανέλαβε ότι η παρουσία του εκεί κομί-
ζει μήνυμα στήριξης στις προσπάθειες
της χώρας για τη διασφάλιση της ειρήνης
και της προόδου στο πλαίσιο τόσο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΟΗΕ.
Ωστόσο, συνέδεσε ευθέως τη νέα αφετη-
ρία στις διμερείς σχέσεις αλλά και σε
εκείνες της Λιβύης με την Ε.Ε. με την ακύ-
ρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου συ-
νεργασίας, στο οποίο, μολονότι δεν το κα-
τονόμασε, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε
εμμέσως πλην σαφώς δύο φορές. 

Αφού σημείωσε ότι θεμέλιος λίθος της
νέας αφετηρίας στις διμερείς σχέσεις θα
πρέπει να είναι η ειλικρίνεια, η διάθεση
διαλόγου και η πίστη στις αρχές της νομι-
μότητας και του Διεθνούς Δικαίου, ξεκα-
θάρισε ότι «για εμάς είναι πολύ σημαντι-
κή η ακύρωση παράνομων εγγράφων, τα
οποία μπορεί κάποιοι εμφανίζουν ως
διεθνείς συμφωνίες, αλλά για εμάς δεν
έχουν καμία νομική ισχύ», επιμένοντας
προς τον συνομιλητή του ότι προϋπόθεση
κάθε προόδου κατά την επιχείρηση ανοι-
κοδόμησης της χώρας καθίσταται η πλή-
ρης αποχώρηση ξένων στρατευμάτων

και μισθοφόρων από το λιβυκό έδαφος. 
Στενοί συνεργάτες του πρωθυπουρ-

γού ξεκαθάριζαν αργά χθες βράδυ πως
αν η Τρίπολη επιθυμεί τον προσεταιρι-
σμό των Βρυξελλών αλλά και την Ε.Ε.
ως κινητήριο δύναμη της ανοικοδόμη-
σής της, έχει μόνο έναν δρόμο: να συμ-
μορφωθεί προς τις ευρωπαϊκές επιτα-
γές και να ακυρώσει το τουρκολιβυκό
μνημόνιο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί
από την Ένωση παράνομο. Μάλιστα, ο
κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να ανα-
φερθεί και στη γεωγραφία ως βασική
παράμετρο που αποδομεί εκ των πραγ-

μάτων την όποια λογική του τουρκολι-
βυκού μνημονίου, τονίζοντας ότι «οι
φίλοι της Λιβύης βρίσκονται κοντά της
και εν τέλει η γεωγραφία καθορίζει το
πλαίσιο των διμερών σχέσεων, όχι οι
τεχνητές γραμμές που κάποιοι τραβάνε
σε χάρτες». Κυβερνητικός αξιωματού-
χος μετέφερε την ικανοποίηση της
Αθήνας, καθώς η χώρα μας ανέκτησε
τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με
τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει
προσεχώς την οριοθέτηση των μεταξύ
μας θαλάσσιων ζωνών. 

Κατά τις επαφές του, μάλιστα, στη Λι-
βύη ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρα-
σε την ελπίδα ότι ο δύσκολος δρόμος της
μετάβασης στη Λιβύη θα συμβάλει στην
εμπέδωση σταθερότητας, της ειρήνης
και της ευημερίας στη Μεσόγειο, ενώ τό-
νισε εμμέσως πλην σαφώς ότι η Ελλάδα
και το επιχειρείν της μπορούν να διαδρα-
ματίσουν κομβικό ρόλο στην ανάταξη της
Λιβύης, αναφέροντας χαρακτηριστικά
τους τομείς της ενέργειας, του τουρι-
σμού, της υγείας, των κατασκευών και
των θαλάσσιων μεταφορών. Εξ ου και δι-
ευκρίνισε εκ νέου ότι «είναι καιρός να
αφήσουμε πίσω μας όσα δοκίμασαν τις
σχέσεις μας το προηγούμενο χρονικό
διάστημα.

«Παίκτης» ξανά στη Λιβύη η Ελλάδα

Συνάντηση με Ντράγκι
Η πολύ καλή χημεία που έχουν αναπτύξει εδώ και αρκετά χρόνια ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι επιβεβαιώθηκε με
τη συνάντηση-έκπληξη των δύο επί λιβυκού εδάφους, καθώς αμφότεροι επι-
σκέφτηκαν χθες την Τρίπολη με διαφορά λίγων ωρών. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της «Political», η συνάντηση «κλείδωσε» τις τελευταίες ώρες διά της δι-
πλωματικής οδού και επισφραγίζει τη νέα πνοή στις διμερείς σχέσεις μετά
και τη συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών ανάμεσα στις δύο
χώρες τον περασμένο Ιούνιο. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο άν-
δρες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για το μέλλον της Λιβύης
αλλά και για τον συντονισμό Αθήνας και Ρώμης σε επίπεδο Ε.Ε. τόσο για το
Μεταναστευτικό όσο και για το Ταμείο Ανάκαμψης.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Τ
ο ψέμα έχει κοντά ποδάρια, όπως
λέει ο θυμόσοφος λαός, και δυ-
στυχώς για τον Αλέξη Τσίπρα τα
fake news τον… κυνηγούν. Όταν,

μάλιστα, έρχεται η ώρα να δικαιολογήσει τα
αδικαιολόγητα, καταφεύγει σε λεκτικές
ακροβασίες και, κυρίως, σε επιδέξιες ανα-
διπλώσεις. 

Η συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθ-
μό Kontra επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο, τη
στιγμή που για μια ακόμα φορά υιοθέτησε
ανυπόστατες «ειδήσεις» - αυτήν τη φορά
με αφορμή δήθεν επιγραφή στην Ακρόπο-
λη, στην οποία θα αναγραφόταν το όνομα
της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.
Κάτι που προφανώς, σύμφωνα με το ΥΠ-
ΠΟΑ, δεν ισχύει...

Η αρχή έγινε χθες, όταν o πρώην πρωθυ-
πουργός επιχείρησε να χρεώσει τα fake
news για τη Siemens «σε τοποθετήσεις
κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ η
Κουμουνδούρου επισήμως είχε εκδώσει
σχετική ανακοίνωση και, μάλιστα, επέμει-
νε με νέα του ανακοίνωση ο εκπρόσωπος
Τύπου του κόμματος Νάσος Ηλιόπουλος.
Μάλιστα, 52 βουλευτές του κόμματος είχαν
«τρέξει» να καταθέσουν επίκαιρη ερώτηση
στη Βουλή. «Ορθώς, όταν βγήκε ότι δεν εί-
ναι η Siemens αλλά γίνεται διαγωνισμός,
είπαμε “λάθος”, αλλά να δούμε τι γίνεται με
τον διαγωνισμό», πρόσθεσε ο Αλέξης Τσί-

πρας, εντούτοις ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμως ουδέ-
ποτε προχώρησε σε διόρθωση, παρά μόνο
ο Κώστας Ζαχαριάδης ψέλλισε ότι έγινε
«λάθος».

Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας σπεύδει
τώρα να αλλάξει τη ρητορική του σε ό,τι
αφορά τους εμβολιασμούς. Πιο συγκεκρι-
μένα, πριν από κάποιους μήνες κατηγο-
ρούσε την κυβέρνηση ότι δημιουργεί ελπί-
δες στους πολίτες με ένα εμβόλιο που δεν
υπάρχει, αργότερα ισχυριζόταν ότι δεν
πρόκειται ποτέ να πιαστεί ο στόχος των
25.000 εμβολιασμών τη μέρα και, τελικά,
προχθές υποστήριξε ότι δεν είναι ευχαρι-
στημένος με τον ρυθμό των εμβολιασμών.
Για την ιστορία, πάντως, τη Δευτέρα σημει-
ώθηκε ρεκόρ με 56.000 εμβολιασμούς.

Το κερασάκι στην τούρτα των fake news
ήρθε χθες, όταν έσπευσε να καταγγείλει
(με βάση δημοσίευμα της «Αυγής») ότι η
Λίνα Μενδώνη τοποθετεί επιγραφή στον
Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στην οποία θα
περιέχεται το όνομά της. «Αφού η κυρία
Μενδώνη έριξε τσιμέντο στην Ακρόπολη,
τώρα θέλει να βάλει και μαρμάρινη επιγρα-
φή με το όνομά της σε μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς. Για να μείνει

στην αιωνιότητα το έργο κακοποίησης του
Πολιτισμού, το οποίο υλοποιεί με επιμονή
εδώ και ενάμιση χρόνο. Κυβέρνηση αχρή-
στων αλλά και βέβηλων συνάμα», έγραψε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραβλέποντας ότι
το ΥΠΠΟΑ διέψευσε το σχετικό δημοσίευ-
μα, δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα
την επιγραφή, στην οποία δεν αναφέρεται
πουθενά το όνομα της κυρίας Μενδώνη. 

Κόντρα με Πολάκη 
Την ίδια ώρα, ο «πονοκέφαλος» που

ακούει στο όνομα «Πολάκης» παραμένει. Ο
Αλέξης Τσίπρας έσπευσε χθες ξεκάθαρα
να τον «αδειάσει», ξεκαθαρίζοντας ότι η
Ν.Δ. δεν είναι παράταξη δωσιλόγων, προ-
σθέτοντας ότι «στη Βουλή πολλές φορές
και στον πολιτικό διάλογο, όταν η πολιτική
αντιπαράθεση είναι σκληρή, ακούγονται
και υπερβολές». 

Όμως, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός

δεν άφησε τη φράση του Τσίπρα να πέσει
κάτω, προχωρώντας σε ένα νέο ιδιότυπο
αντάρτικο. Μιλώντας για «παρανοήσεις»,
τόνισε ότι η ιστορία της Ελλάδας είχε δύο
παρατάξεις. «Η δεύτερη φτιάχτηκε από
τους κοτζαμπάσηδες τους Τουρκοκρατίας
και σε αυτή βρήκαν καταφύγιο από μαυρα-
γορίτες και δωσίλογους μέχρι ο υπόκο-
σμος των Γκοτζαμάνηδων και οι χουντι-
κοί», επιμένοντας ουσιαστικά σε όσα ξε-
στόμισε από το βήμα της Βουλής.

Απαντήσεις για την υπόθεση με τον Μένιο Φουρθιώτη θα
δώσει την προσεχή Παρασκευή στη Βουλή ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έπειτα από ερώ-
τηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. Γιώργος
Καμίνης. Θα πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη επίσημη
παρέμβαση του υπουργού, με εντολή του οποίου επανεξετά-
στηκε το ζήτημα με τη φύλαξη του κ. Φουρθιώτη.

Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε χθες στο ζήτημα μετά
την «παρέμβαση» του βουλευτή της Ν.Δ. και αντιπροέδρου
της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ο κ. Κακλαμάνης εκτίμησε
ότι ορθώς έφερε η αντιπολίτευση το θέμα στη Βουλή, προ-
σθέτοντας ότι και ο ίδιος περιμένει να ακούσει τις απαντή-

σεις που θα δώσει η κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου υπουρ-
γού. Η Κουμουνδούρου, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον κ.
Κακλαμάνη, υπογραμμίζει ότι για τρίτη μέρα ο κ. Μητσοτά-
κης κρύβεται αναφορικά με τις σχέσεις της κυβέρνησής του
με τον κ. Φουρθιώτη. «Τα αυτονόητα ερωτήματα συμμερί-
ζονται πλέον ανοιχτά μέχρι και τα στελέχη της Ν.Δ., όπως η
κυρία Μάρκου και ο κ. Κακλαμάνης. Με τι πλάτες ο συγκε-
κριμένος “μάνατζερ” εισέβαλε με μπράβους σε υπουργείο
και απειλούσε υπουργό; Με τι πλάτες εκβιάζουν “με αποδει-
κτικά υλικά”, όπως αναφέρουν στην επιστολή τους, την ηγε-
σία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη; 

Με τι πλάτες, αντί ο κ. Φουρθιώτης να είναι υπό αστυνομι-

κή έρευνα, είχε μισό αστυνομικό τμήμα να τον φυλάει; Και,
τέλος, τι έχει κάνει το αρμόδιο υπουργείο για να ανακτήσει
τα χρήματα του Δημοσίου από την απάτη με το πρόγραμμα
“Συν-Εργασία” και να αποδοθεί δικαιοσύνη;», είναι τα ερω-
τήματα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. 

�Να ακυρωθεί η πράξη του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., που μεί-
ωσε δραστικά τη φρούρησή του από αστυνομικούς της
Ασφάλειας αλλά και τα συνοδευτικά οχήματα, ζητάει από το
Συμβούλιο της Επικρατείας ο Μένιος Φουρθιώτης. Ο 36χρο-
νος υποστηρίζει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του
και η μείωση των μέτρων είναι αντισυνταγματική και παρά-
νομη.

Απαντήσεις για την υπόθεση Φουρθιώτη δίνει ο Μ. Χρυσοχοΐδης 

alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

Τσίπρας με... fake 
news και ολίγον 
από Πολάκη!



Σ
ήμερα, Τετάρτη 7 Απριλίου, ξεκινά η
Προανακριτική Επιτροπή για τον Νίκο
Παππά και, συγκεκριμένα, θα έχουμε

τα διαδικαστικά για την εκλογή προεδρείου.
Η Ν.Δ. θα προτείνει για πρόεδρο τον Σταύρο
Κελέτση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η
ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμη να κάνει την
επιτροπή «Κούγκι» σε επικοινωνιακό επίπε-
δο, όπως είχαν κάνει και στο παρελθόν. Από
τη Ν.Δ. (εκτός του Κελέτση) θα μετέχουν οι
Πλεύρης, Μαρκόπουλος, Τσαβδαρίδης, Χιο-
νίδης, Τσιγκρής, Μπαρτζώκας, Νικολακό-
πουλος, Παπακώστα και Μάνη, ενώ από τον
ΣΥΡΙΖΑ Τζανακόπουλος, Πολάκης, Καλαμα-
τιανός, Τζάκρη και Χατζηγιαννάκης. Από το
ΚΙΝ.ΑΛ. ο Κεγκέρογλου, από το ΚΚΕ ο Καρα-
θανασόπουλος και από την Ελληνική Λύση ο
Βιλιάρδος. Το ΜέΡΑ25 δεν θα συμμετέχει,
όπως και στην Προανακριτική για τον Παπαγ-
γελόπουλο. Το θέαμα θα αγγίξει τα όρια τηλε-
οπτικού ριάλιτι. Όρεξη να έχετε να βλέπετε…

Ποια ονόματα παίζουν
για Εθνική Τράπεζα;

Εντόνως ακούγεται το όνομα του Γκίκα Χαρ-
δούβελη για την Εθνική Τράπεζα. Φαβορί που
λέμε… Υπάρχουν, βέβαια, και backup λύ-
σεις, όπως μαθαίνω, σε περίπτωση που έχου-
με… καραμπόλες. Ο ένας είναι ο Άγις Λεό-
πουλος, ο οποίος αποτελεί μια ιδιαίτερα πιθα-
νή υποψηφιότητα. Ο κ. Λεόπουλος είχε δια-
τελέσει σύμβουλος του αείμνηστου Θ. Καρα-
τζά στην ΕΤΕ, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε γε-
νικός διευθυντής με αρμοδιότητα το διεθνές
τμήμα της τράπεζας, που διέθετε στο παρελ-
θόν. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στη UBS
στην Ελβετία. Σημαντικό είναι ότι διατηρεί
σχέσεις φιλίας με τον πρωθυπουργό από την
παιδική τους ηλικία. Υπάρχει και ένα τρίτο
πρόσωπο, στο οποίο δεν δίνω πολλές ελπί-
δες, καθώς πρόκειται για άνθρωπο πρώην
υπουργού της Ν.Δ.

Στο ΚΙΝ.ΑΛ. βλέπουν 
φαντάσματα 
Στο Κίνημα Αλλαγής έχουν πάθει το «σύν-
δρομο της Κουμουνδούρου». Οι συνεργάτες
της Φώφης Γεννηματά βλέπουν κύκλους
που επιχειρούν να ενσπείρουν εσωστρέ-
φεια στο κόμμα. Και, μάλιστα, όλο αυτό το
βλέπουν -λένε- να γίνεται με όχημα τα ΜΜΕ.
Όπως εκτιμά η Χαριλάου Τρικούπη, υπάρχει
κεντρικό σχέδιο από το Μέγαρο Μαξίμου με
στόχο την πολιτική εξουδετέρωση του Κινή-
ματος Αλλαγής και τη μετατροπή του σε ουρά
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βέβαια, το ίδιο
σχέδιο έβλεπαν και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ήθε-
λε να τους καταστρέψει η Κουμουνδούρου.
Το σενάριο να μην πείθουν τον κόσμο δεν το
συζητούν καθόλου…

Το παρασκήνιο με 
τον πρέσβη της Λιβύης 

Για να καταλάβετε πόσο ρευστά είναι τα
πράγματα στη Λιβύη και πόσο σημαντικές εί-
ναι οι κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρ-
κεί να σας υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρος του
Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης Μοχά-
μεντ αλ Μένφι είναι ο πρώην πρέσβης της
Λιβύης στην Αθήνα, ο οποίος είχε κηρυχθεί
persona non grata λόγω της άρνησής του να
δώσει στις ελληνικές Αρχές το τουρκολιβυ-
κό σύμφωνο. Τον Δεκέμβριο του 2019 ο Νί-
κος Δένδιας τον απέλασε, αλλά ευτυχώς δεν
πέρασε την κόκκινη γραμμή και κράτησε την
ισορροπία με τον Μένφι, αφού δεν απέλασε
και την οικογένειά του. Έκτοτε δεν έσπασε
ποτέ το νήμα της επικοινωνίας μεταξύ τους.

Ο Πάνος καλεί 
πάλι σε πορείες;

«Την ευθύνη για το γεγονός ότι ο κόσμος
βγαίνει και θα ξαναβγεί στον δρόμο την έχει
η κυβέρνηση», λέει ο Πάνος Σκουρλέτης
για τις διαδηλώσεις. Μάλιστα, αναρωτήθη-
κε: «Τώρα ποιος θα φταίει, αν μεθαύριο θα
κατέβουν οι εργαζόμενοι στον δρόμο; Οι
ίδιοι που είναι ανεύθυνοι ή η κυβέρνηση
που δεν σέβεται τις ιδιαίτερες συνθήκες;
Θέτω ένα ερώτημα», είπε σε ραδιοφωνική
του συνέντευξη, προϊδεάζοντάς μας ότι ο
κόσμος θα βγει πάλι στους δρόμους… 
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«Κούγκι»

Πάσχα στο χωριό; 
Ανεπισήμως ακούγεται ότι η κυβέρνηση καταβάλ-
λει προσπάθειες για να υπάρξει ασφαλής μετακί-
νηση των πολιτών την περίοδο του Πάσχα, έστω και
για ένα τριήμερο. Μάλιστα, την ονομάζουν «υπερ-
τοπική μετακίνηση». Ρώτησα στελέχη της κυβέρ-
νησης να μου πουν πώς μεταφράζεται κάτι τέτοιο
πρακτικά. Απάντηση δεν πήρα… «Δεν το έχουμε
ακόμα καθαρό», μου είπαν επ’ ακριβώς. Εγώ, πάν-
τως, επιμένω, όπως είχα γράψει από αυτή εδώ τη
στήλη: «Ξεχάστε το Πάσχα στο χωριό». Μέχρι τώρα
δεν έχουμε πέσει έξω στις εκτιμήσεις και τις πλη-
ροφορίες μας.

Για όσους αναρωτιούνται, η μεγάλη κόντρα του
μπαρμπα-Γιώργου του Μπόμπολα με τον πρό-
εδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Θεόδωρο Βενιά-
μη δείχνει να παίρνει μυθικές διαστάσεις. Τα
εξώδικα και οι μηνύσεις πάνε κι έρχονται, αρχι-
κά για 40 εκατ. ευρώ. Δεν θα έχει καλό τέλος η
υπόθεση…



Ο Σταϊκούρας ποντάρει στις καταθέσεις… 
Τα δύο σενάρια για την ελληνική οικονομία αποκάλυψε ο υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε, «στο βασικό σενάριο θεω-
ρούμε ότι η κατάσταση τείνει προς τη σταθερότητα. Και έχουμε δύο θετικούς δείκτες. Ο ένας είναι ότι ο τουρισμός θα πάει
πολύ καλύτερα από το 2020 και αυτό μεταφράζεται σε έσοδα πολλών δισ. ευρώ. Ο άλλος είναι ότι τον τελευταίο χρόνο
έχουμε 21 δισ. ευρώ περισσότερες καταθέσεις. Από αυτά, τα 11 δισ. ευρώ αφορούν σε καταθέσεις των νοικοκυρών. Προσ-
δοκούμε ένα μέρος αυτών να πέσει φέτος στην πραγματική οικονομία μέσω της ενίσχυσης της κατανάλωσης, όταν αλλάξει
η ψυχολογία της αγοράς και σταθεροποιηθεί η κατάσταση».  Μιλώντας χθες στη Βουλή, κατά την παρουσίαση του σχεδίου
στις Διαρκείς Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου και στην Ειδική
Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τόνισε ότι δημοσιονομικό χώρο για την περαιτέρω μείωση φόρων και εισφο-
ρών θα δημιουργήσει η ορθή υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικτότητας.

Μια διαφορετική τηλεοπτική εμφά-
νιση ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, που δεν θα είναι πολιτική. Ο
πρωθυπουργός αποδέχτηκε την
πρόσκληση της εκπομπής «Πλάνα
με ουρά» της ΕΡΤ2 και το Σάββατο
10 Απριλίου θα βρεθεί καλεσμένος
της. Η εκπομπή θα προβληθεί στις
18.00 από το κρατικό κανάλι.

Στη Δικαιοσύνη για 
την υπόθεση Φουρθιώτη

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με πηγές από
το Μέγαρο Μαξίμου, θα προσφύγει άμεσα
στον εισαγγελέα, ζητώντας την πλήρη διε-
ρεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης
Φουρθιώτη. Ήδη έχει παρέμβει οικονομι-
κός εισαγγελέας και διερευνώνται οι οι-
κονομικές πτυχές της υπόθεσης.

Τον λόγο πλέον έχει η Δικαιοσύνη. 
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POLITICAL

Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Ξανανοίγουν 
οι καταγγελίες
Κοντονή 
Ανασύρθηκε από το αρχείο, με από-
φαση της Εισαγγελίας Εφετών Αθη-
νών, η δικογραφία που είχε σχηματι-
στεί προκειμένου να ερευνηθούν οι
δηλώσεις του πρώην υπουργού Δι-
καιοσύνης Σταύρου Κοντονή σχετικά
με τη μετατροπή του αδικήματος της
δωροδοκίας από κακούργημα σε
πλημμέλημα με τον νέο Ποινικό Κώ-
δικα, ο οποίος ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα, ο κ. Κοντονής αναμένεται τις
επόμενες μέρες να καταθέσει ως
μάρτυρας στην έρευνα που «άνοιξε»
και πάλι. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην
υπουργός είχε καταγγείλει ότι η μετα-
τροπή του κακουργήματος της δωρο-
δοκίας σε πλημμέλημα στον νέο Ποι-
νικό Κώδικα, που δημιουργήθηκε επί
ΣΥΡΙΖΑ, έγινε έπειτα από πιέσεις και
για εξυπηρέτηση συμφερόντων. Στις
αρχές Μαρτίου ο κ. Κοντονής έριξε
νέες «βόμβες» για την αλλαγή του
Ποινικού Κώδικα λίγο πριν από τις
εκλογές του Ιουλίου του 2019. «Μίλη-
σα και πλήρωσα για τις αλήθειες που
είπα. Ψηφίστηκαν 1.000 άρθρα σε μία
συνεδρίαση. Και άλλαξε δολίως διά-
ταξη κειμένου να μετατραπεί η δωρο-
δοκία από κακούργημα σε πλημμέλη-
μα. Υπήρξε σκοπιμότητα, το λέω ευ-
θέως έτσι ώστε κάποιες δίκες να οδη-
γηθούν στο αρχείο προεκλογικά. Έχω
υπ’ όψιν μου συγκεκριμένες υποθέ-
σεις και αν με καλέσει οποιαδήποτε
δημόσια Αρχή ή η Δικαιοσύνη, είμαι
έτοιμος να καταθέσω», ανέφερε ο κ.
Κοντονής. Να που ήρθε η ώρα…

T
ο μέγα ζήτημα με τα χρέη της Χαλυβουργικής, που είναι και οικονομικό και
πολιτικό, δεν έχει λήξει, να ξέρετε. Για την ακρίβεια, τώρα αρχίζει… Τη Δευτέ-
ρα συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση της Εθνικής Τραπέζης για

υπαγωγή της Χαλυβουργικής Α.Ε. σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Υπέρ της αίτη-
σης της Εθνικής τάχθηκαν τόσο η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank όσο και η
ΔΕΗ. Οι απαιτήσεις τους αγγίζουν το αστρονομικό ποσό της τάξης των 500 εκατ. ευ-
ρώ. Το τι θα γίνει τελικά είναι δύσκολο να το μαντέψει κάποιος… Πάντως, τα χρέη
της εταιρείας, σύμφωνα με τα έγγραφα που κατέθεσε η Εθνική στο Πρωτοδικείο,
ξεπερνούν τα 560 εκατ. ευρώ. Η Εθνική διατηρεί απαίτηση κατά της Χαλυβουργι-
κής, η οποία στα τέλη του 2018 ήταν 296 εκατ. ευρώ και στα τέλη του 2020 είχε φτά-
σει με τις προσαυξήσεις στα 343,77 εκατ.

Το... Πρόσωπο

Το θρίλερ της Χαλυβουργικής… LOCK

Ο ράπερ του ΣΥΡΙΖΑ απειλεί
Προσβολές, ύβρεις και απειλές ότι τη

«δεύτερη φορά Αριστερά» οι αστυνομικοί θα
σταλθούν στον Έβρο για να «βλέπουν την
τουρκική σημαία» εκτοξεύει μέσω λογαρια-
σμού του στο Instagram o γνωστός ράπερ και
φίλος του Αλέξη Τσίπρα, Υποχθόνιος. Όπως
φαίνεται και στο βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος,
οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί εναντίον των
αστυνομικών είναι στην κυριολεξία οχετός. Το επιθετικό κρεσέντο, όμως, του ράπερ δεν
σταματά εκεί. Σε άλλο βίντεο όπου εμφανίζεται ο ίδιος αναφέρει: «Μάγκες, εδώ στη μέση
του δρόμου. Μια εβδομάδα, τρία μαύρα ασφαλίτικα παρακολουθούσανε εμένα, γιατί νό-
μιζαν είχα όπλα, όπλα από τα jumbo είχα…» και συνεχίζει τις χυδαίες ύβρεις. Αφορμή για
την επίθεση στάθηκε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η προσαγωγή του στο Αστυνομικό
Τμήμα Κοζάνης έπειτα από έλεγχο. Ο γνωστός ράπερ είχε πάρει θέση στο παρελθόν ανοι-
χτά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και, μάλιστα, είχε παρευβρεθεί σε εκδήλωση του κόμματος τον Μάιο
του 2019 και φωτογραφηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο εκδήλωσης του τομέα Πολι-
τισμού του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο «Gazarte».

Πληροφορήθηκα ότι ο Κυριάκος τα «έχει
πάρει» για τα καλά με αρκετούς υπουρ-
γούς και υφυπουργούς και έχει δώσει εν-
τολή σε συνεργάτες του να… σκανάρουν
τους «γαλάζιους» βουλευτές και να του
κάνουν προτάσεις. Λέτε να έχουμε καμία
έκπληξη;

Αληθεύει, κύριοι της κυβέρνησης, ότι οι
αστυνομικοί και τα… περιπολικά στον
Φουρθιώτη δόθηκαν με εντολή υψηλό-
βαθμου υπουργού;
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της
Ηλιάνας 
Κωστή

Δικηγόρος 
με ειδίκευση 
στα Προσωπικά 
Δεδομένα/GDPR 
και την Πνευματική
-Βιομηχανική 
Ιδιοκτησία 

Η
ελληνική μυθολογία έχει ισχυρούς συμ-
βολισμούς, γι’ αυτό κι αντέχει στον χρό-
νο. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς

είναι ο μύθος του Σισύφου. Ο μυθικός ήρωας είχε
καταφέρει να ξεγελάσει τρεις-τέσσερις φορές
τους θεούς, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί από αυ-
τούς να κουβαλάει αιώνια έναν βράχο από τους
πρόποδες έως την κορυφή ενός βουνού. Λίγο
πριν από την κορυφή, ο βράχος κατρακυλούσε
πάλι στους πρόποδες κι ο Σίσυφος επαναλάμβα-
νε την προσπάθεια, στους αιώνες. 

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον Αλέξη Τσί-
πρα. Κατά την αντιμνημονιακή περίοδο, κατάφε-
ρε να πείσει τους εκλογείς για τον «ριζοσπαστι-
σμό» του, τώρα όμως τον πληρώνει: Ενώ ο ίδιος
εμφανίζεται (όπως το βράδυ της Δευτέρας στο
Kontra) μειλίχιος, ψύχραιμος, έως και ενωτικός,
οι παλαιότερες «αμαρτίες» του τον προδίδουν. Ο
«διάλογος» Τσίπρα -  Πολάκη είναι ενδεικτικός:
Βγαίνει η ενσάρκωση του αριστερού τσαμπουκά
και «βαφτίζει» τον Κολοκοτρώνη Συριζαίο και
τους Νεοδημοκράτες «δωσίλογους». Ο Τσίπρας

ήπια και νωχελικά διαφωνεί μπροστά στον τηλε-
οπτικό φακό, αλλά ο Πολάκης επανέρχεται και
επαναλαμβάνει τις ίδιες παλαβομάρες με άλλα
λόγια «για να μην υπάρχουν παρανοήσεις», όπως
διευκρινίζει. Έτσι, έβαλε στη θέση του τον αρχη-
γό του και στη συνέχεια απείλησε όλους μας ότι
«τη δεύτερη φορά που θα κυβερνήσουμε, τα
πράγματα θα είναι… πολύ αλλιώς», μεταμφιέ-
ζοντας το κοινωνικό μίσος σε πολιτικό λόγο.

Οι πολίτες, βέβαια, ουδόλως ενδιαφέρονται για
το αν διαφωνεί στα λόγια και πόσο ο Τσίπρας με
τον Πολάκη. Αυτό που ενδιαφέρει είναι πως ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ εμφανίζει μια εικόνα πολιτικού διπολισμού:
Ο αρχηγός του και μια μικρή, δυστυχώς, μερίδα
του στελεχιακού του δυναμικού κάνουν ένα
διαρκές άνοιγμα προς τους μετριοπαθείς κεν-
τροαριστερούς πολίτες, αλλά ταυτόχρονα μια με-
γάλη, δυστυχώς, μερίδα στελεχών πρώτης γραμ-
μής γκρεμίζει τον βράχο και πάλι στους πρόπο-
δες του βουνού: Μια ο Πολάκης, μια ο Σκουρλέ-
της με τον Κουρουμπλή, μια ο Φίλης, μια ο Παπ-
πάς, και μετά ξανά ο Πολάκης κ.λπ.

Σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο αντιλήψεις για την
ταυτότητά του στη συσκευασία της μίας: Οι πολ-
λοί τον θέλουν να παραμένει κόμμα της Ριζοσπα-
στικής Αριστεράς, που όταν ξανάρθει στην εξου-
σία «τα πράγματα θα είναι πολύ αλλιώς»… Κι οι
άλλοι αντιλαμβάνονται ότι χωρίς την πολιτική βά-
ση της ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας δεν έχουν
ελπίδες ανάκτησης της πολιτικής τους κυριαρ-
χίας. 

Αυτό τον εσωτερικό διχασμό τον αντιλαμβάνε-
ται, συνειδητά ή εξ ενστίκτου, ο πολίτης. Και πε-
ριμένει να δει ποια από τις δύο αντιλήψεις για την
ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ τελικά θα επικρατήσει,
ώστε και ο ίδιος να τοποθετηθεί θετικά ή αρνητι-
κά επί μιας συγκεκριμένης φυσιογνωμίας της
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όσο παλινδρομεί
μεταξύ αριστερού ριζοσπαστισμού και σοσιαλ-
δημοκρατικής ηπιότητας, δεν έχει καμία ελπίδα
να δει τον Τσίπρα με τον κομματικό βράχο στους
ώμους του να φτάνει ξανά στην κορυφή. Το σύν-
δρομο του Σισύφου βαραίνει τον ΣΥΡΙΖΑ και είναι
στο χέρι του να απαλλαγεί από αυτό. 

Ο Τσίπρας και ο Σίσυφος

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Τ
ο εμπορικό σήμα είναι το πιο σημαντικό περιου-
σιακό στοιχείο μίας επιχείρησης, καθώς αποτε-
λεί το μέσο επικοινωνίας της ποιότητας των προ-

ϊόντων της με το καταναλωτικό κοινό και καθίσταται
ταυτόσημο με την καλή ή την κακή της φήμη. Ο διακριτι-
κός χαρακτήρας του σήματος καθιστά το σήμα κατοχυ-
ρώσιμο και σε συνδυασμό με την πρωτοτυπία καθιστά
την επιχείρηση και τα προϊόντα της διακριτά από αυτά
άλλων επιχειρήσεων, ενώ, σε περιπτώσεις επιχειρήσε-
ων ή προϊόντων με μακρά ηγετική πορεία στην αγορά,
το σήμα τους καθίσταται σήμα φήμης και ταυτίζεται με
την ίδια την έννοια της ποιότητας για το είδος των προ-
ϊόντων που αφορά. Παραδείγματος χάριν, τα σήματα της
Coca-Cola, της Adidas, της Nike, της Dior και της Louis
Vuitton είναι σήματα φήμης, με τις εταιρείες να έχουν
κατορθώσει να τα ταυτίσουν όχι απλώς με την έννοια
της ποιότητας, αλλά με έναν εξαιρετικό τρόπο ζωής, τον
οποίο υιοθετεί ή προσδοκά να υιοθετήσει το αγοραστι-
κό κοινό εκάστης.

Δεδομένου του γεγονότος ότι οι σύγχρονες οικονο-
μίες παρέχουν τη δυνατότητα ευρείας δραστηριοποί-
ησης στον τομέα των επιχειρήσεων, ενώ σε πολλές πε-
ριπτώσεις οι εταιρικές εμπορικές πολιτικές διαμορφώ-
νονται απευθυνόμενες στην παγκόσμια αγορά και όχι
μόνο στην εθνική, υφίσταται πλέον πληθώρα κατοχυ-
ρωμένων εμπορικών σημάτων για κάθε προϊόν και
υπηρεσία που προβλέπει η ταξινόμηση της Νίκαιας,
ήτοι το σύστημα ταξινόμησης προϊόντων και υπηρεσιών
του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς γραφείου κατο-
χύρωσης. Για παράδειγμα, αυτήν τη στιγμή στο κοινοτι-
κό γραφείο (EUIPO) υφίστανται περισσότερα από έντε-
κα εκατομμύρια κατοχυρωμένα σήματα. Ως εκ τούτου,

στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επι-
χειρήσεις έχει προστεθεί και αυτή της πρωτοτυπίας,
καθώς έχει καταστεί πολύ πιο δύσκολο για μία επιχεί-
ρηση να πρωτοτυπήσει κατά τη δημιουργία του σήματός
της ή του σήματος για κάποιο νέο προϊόν της. Η πρωτο-
τυπία είναι εξέχουσας σημασίας, καθώς το σήμα θα
πρέπει να καθιστά σαφές στο καταναλωτικό κοινό την
επιχείρηση ή το προϊόν που αφορά, χωρίς να αφήνει
περιθώρια σύγχυσης με προγενέστερο για ταυτόσημα ή
όμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ένα σήμα είναι ταυτό-
σημο ή όμοιο με προγενέστερο σήμα, υφίσταται η δυνα-
τότητα άσκησης ανακοπής κατά της μεταγενέστερης αί-
τησης, προκειμένου να μην απονεμηθεί τίτλος προστα-
σίας ή η δυνατότητα αίτησης ακύρωσης, προκειμένου
ένα ήδη καταχωρηθέν μεταγενέστερο σήμα να ακυρω-
θεί. Καθώς μία στις τρεις αιτήσεις κατοχύρωσης σημά-
των στατιστικά ανακόπτονται, είναι εξαιρετικά σύνηθες
για μία επιχείρηση να κληθεί να διαχειριστεί μία ανακο-
πή κατά της αίτησης για το νέο της σήμα, με κίνδυνο να
μην κατορθώσει να το κατοχυρώσει τελικά, ενώ ενδε-
χομένως έχει ήδη δαπανήσει χρήματα για τη δημιουρ-
γία του, την υλική του αποτύπωση και την προώθησή
του, ενώ στην περίπτωση της αίτησης ακύρωσης, η
οποία λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο στάδιο και
εφόσον το σήμα έχει κατοχυρωθεί, η οικονομική ζημία
είναι ακόμα μεγαλύτερη για μία επιχείρηση. 

Καθώς, λοιπόν, η πρωτοτυπία είναι εξαιρετικής ση-
μασίας ως προς την επιτυχή έκβαση της αίτησης κατο-
χύρωσης, αποδεικνύεται στην πράξη ολοένα και δυ-
σκολότερο για μία επιχείρηση, σε αναζήτηση σήματος,
να πρωτοτυπήσει. Υπάρχουν, όμως, δικλείδες προστα-

σίας από τους κινδύνους που δημιουργεί η δυσκολία
της πρωτοτυπίας; Το πρώτο και βασικότερο βήμα για τη
δημιουργία ενός εμπορικού σήματος είναι η αποτύπω-
ση του προσωπικού στοιχείου μίας επιχείρησης. Το σή-
μα διαμορφώνεται ανάλογα με το τι είναι σημαντικό για
τους ανθρώπους που απαρτίζουν την εταιρεία, πού στο-
χεύει η εταιρεία ή το προϊόν, τι μήνυμα θέλει να περάσει
στο κοινό της. Το δεύτερο σημαντικό βήμα είναι ο ενδε-
λεχής έλεγχος από εξειδικευμένο σε θέματα δικαιωμά-
των βιομηχανικής ιδιοκτησίας δικηγόρο ως προς τη
διαθεσιμότητα του σήματος πριν από την κατάθεση της
αίτησης κατοχύρωσης. Και το τρίτο βήμα είναι η διαχεί-
ριση μίας ενδεχόμενης ανακοπής ή αίτησης ακύρωσης.
Είναι σίγουρα δυσάρεστο για μία εταιρεία να αναγκάζε-
ται να διαχειριστεί μία ανακοπή ή αίτηση ακύρωσης κα-
τά σήματος για τη δημιουργία του οποίου έχουν δαπα-
νηθεί χρόνος και χρήμα. Εντούτοις, καθώς η πρωτο-
βουλία για την άσκηση ανακοπής ή αίτησης ακύρωσης
επαφίεται στην κρίση και την οπτική τρίτου μέρους, η
άσκηση και μόνο των ανωτέρω δε συνεπάγεται και την
επιτυχή έκβασή τους. Εφόσον ο ειδικός σε θέματα δι-
καιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας δικηγόρος της
εταιρείας κρίνει ότι υφίσταται πιθανότητα να μην ευδο-
κιμήσει η ανακοπή ή αίτηση ακύρωσης, εκάστη εται-
ρεία θα πρέπει να υπερασπίζεται νομικά το σήμα της και
όχι να παραιτείται a priori του δικαιώματός της.

Τα εμπορικά σήματα ταυτίζονται με την αξία της επι-
χείρησης ή των προϊόντων που αφορούν, ενώ δύνανται
να μεταβιβαστούν ή να παραχωρηθεί η χρήση τους σε
τρίτους. Αποτελούν, δηλαδή, ένα περιουσιακό στοιχείο
στο οποίο αξίζει να επενδύσει μία επιχείρηση, όπως αν-
τίστοιχα και στα λοιπά περιουσιακά της στοιχεία. 

Εμπορικά σήματα: Η πρόκληση της πρωτοτυπίας
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Η
πανδημία εξακολουθεί να βρίσκεται σε επί-
πεδο κορύφωσης. Οι αντιπαραθέσεις συνε-
χίζονται σε αμείωτο ρυθμό και η ουσία πα-

ραμένει ότι το συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης
είναι εγκλωβισμένο σε τραγικά νούμερα. Πραγμα-
τικά βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο με έναν άγνωστο
εχθρό και η μόνη αντιμετώπιση είναι, φυσικά, ο εμ-
βολιασμός του πληθυσμού. 

Τα κακώς κείμενα δεν είναι έργα ενός ανδρός και
σίγουρα πηγάζουν τόσο από το πρόσφατο παρελ-
θόν των μνημονίων όσο και από το μακρινό παρελ-
θόν που τα ράντζα βρίσκονταν μονίμως σε πρωτο-
σέλιδα. Ουδείς αναμάρτητος.

Η πανδημία φέρνει μια γνώση που μπορεί να με-
τατραπεί σε συμπεράσματα και δράσεις. Δράσεις
που πρέπει να σχεδιαστούν χωρίς αγκυλώσεις και
παρωπίδες, χωρίς μνησικακίες και μικροπολιτι-
κές. Το σίγουρο είναι ότι η Δημόσια Υγεία αποδείχ-
θηκε ότι αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τα κράτη
που θέλουν να έχουν σταθερή πορεία για τους λα-
ούς τους.

Ένα μεγάλο ερώτημα όμως τίθεται για τις οικονο-
μίες. Σαφώς δεν ήταν προετοιμασμένες για μια τέ-
τοια διαταραχή και σίγουρα, ακόμα και σήμερα, πο-

ρεύονται σε αχαρτογράφητα νερά με κίνδυνο εμφά-
νισης -στη μετα-Covid εποχή- να βρεθούν -όλες-
μπροστά σε φαινόμενα «Τιτανικού». Στην Ε.Ε. δια-
νύουμε την περίοδο του «ξοδέψτε ό,τι χρειάζεται και
μετά βλέπουμε», δόγμα μιας γραμμής Μαζινό απέ-
ναντι σε άγνωστες επιπτώσεις. Τα μαζικά προγράμ-
ματα στήριξης έχουν ωθήσει το χρέος της Ευρωζώ-
νης περίπου στο 100% της οικονομικής παραγωγής,
ποσοστό που σε ορισμένες χώρες είναι σημαντικά
υψηλότερο, στην προσπάθεια των κυβερνήσεων να
σώσουν εταιρείες και θέσεις εργασίας.

Μια σημαντική ανησυχία αρχίζει να δημιουργεί-
ται από μία λέξη που μέχρι σήμερα -από πολλούς-
θεωρούνταν «νεκρή», τον πληθωρισμό. Ο πληθω-
ρισμός θα αποτελέσει το επόμενο γιγαντιαίο «πα-
γόβουνο» στην οικονομία της Ε.Ε. και κυρίως στις
οικονομίες των κρατών του Νότου. Το τεράστιο
φορτίο του χρέους πιθανόν να δημιουργήσει ση-
μαντικές διαταραχές και οικονομική ασφυξία. Στην
παρούσα κατάσταση, τα επίπεδα των επιτοκίων δα-
νεισμού είναι ιδιαίτερα χαμηλά και οι αγορές αντα-
ποκρίνονται αρκετά αισιόδοξα στα εκδιδόμενα
κρατικά ομόλογα. Η χώρα μας έχει ήδη «εκμεταλ-
λευτεί» τη συγκυρία, «γυρίζοντας» αρκετά «ακρι-

βά» δάνεια και κερδίζοντας μεσοπρόθεσμα ση-
μαντικά οφέλη. 

Τι θα γίνει όμως την επόμενη ημέρα, όταν -και
ελπίζουμε να καθυστερήσει σημαντικά- τα μέτρα
χαλάρωσης πάψουν να υπάρχουν και ο πληθωρι-
σμός επιστρέψει; Τότε είναι σαφές ότι ακόμα και
μικρές διακυμάνσεις στα επιτόκια δανεισμού θα
εκτοξεύσουν το κόστος χρήματος και θα δημιουρ-
γήσουν σημαντική αύξηση κόστους σε προϊόντα
και υπηρεσίες. Μια τέτοια διαταραχή του χρέους
στην Ευρωζώνη θα μπορούσε να σημάνει ένα με-
γάλο «crash test» του ευρώ και η αλλαγή κατεύ-
θυνσης της νομισματικής πολιτικής (της Ε.Ε.) θα
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα. 

Μοναδικό -ίσως- ανάχωμα είναι αυτό που ανα-
φέρει ο Μάντις Μούλερ, μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ,
«είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε όχι μόνο στις
επιδοτήσεις για τους ανθρώπους και τις επιχειρή-
σεις, αλλά και στις επενδύσεις που μπορούν να θέ-
σουν τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη», συμ-
πληρώνοντας ότι «η μελλοντική ανάπτυξη των οι-
κονομικών συνθηκών της Ευρωζώνης είναι το
κλειδί που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να μει-
ώσουν τα χρέη τους με την πάροδο του χρόνου».

Χρέος και πληθωρισμός τα επόμενα «παγόβουνα»

Νεοαποκτηθείσα μορφή κατάθλιψης: 
«Το σύνδρομο της παραίτησης»

Μ
ας ήρθε από τη Σουηδία, όταν η επιστη-
μονική κοινότητα αντίκρισε ιδίοις όμμα-
σι εφήβους να κοιμούνται για μήνες δί-

χως ιατρική ανάγκη. Παιδιά, προσφυγόπουλα, εμ-
φάνισαν σταδιακή παραίτηση από οτιδήποτε φαί-
νεται φυσιολογικό για την ηλικία τους, είτε αυτό
είναι σχολείο, παιχνίδι, αλληλεπίδραση είτε μία
υποτυπώδης (αυτο-)φροντίδα. Αναφερόμαστε σε
άτομα παιδικής και εφηβικής ηλικίας που βρί-
σκονται σε μία κατάσταση ενός ψυχολογικού λή-
θαργου, αφού πρώτα έχει προηγηθεί μία έκπτωση
στις δραστηριότητες μέσα απο αγχώδεις διαταρα-
χές, καταθλιπτικές περιόδους και, εν τέλει, έναν
ύπνο που δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μία εξωτερι-
κευμένη ψυχοπαθολογία, η οποία αφορά αμιγώς
σε παιδιά που αναζήτησαν και χρειάστηκαν άσυλο
επί μακρόν ως πρόσφυγες πολέμου. 

Ο υφέρπων υπαίτιος της εν λόγω παραίτησης
(Uppgivenhetssyndrom) μοιάζει να είναι το σύν-
δρομο του μετατραυματικού σοκ (Post Traumatic
Stress Syndrome). Το δεύτερο άπτεται μίας μνή-
μης τραυμάτων που δεν εξασθενεί ποτέ. Η παραί-
τηση αυτή καθηλώνει τα παιδιά σε μία αποσυρμέ-
νη θέση απέναντι σε ό,τι συνιστά ζωή, επιβίωση
και ανάπτυξη. Είναι ένα είδος κλιμακωτής αυτο-
χειρίας, καθώς σιγά-σιγά διαπιστώνεται η απώ-
λεια μίας βαθιάς νοηματοδότησης για οτιδήποτε
και οποιοδήποτε στίγμα προσωπικού παλμού, κα-
θώς και η απόλυτη αποσύνδεση (νοός και σώμα-

τος) από τα πράγματα του φυσικού κόσμου και των
λοιπών ανθρώπων. Αυτό το καινό σύνδρομο  πιθα-
νότατα να βασίζεται στo ιστορικό πείραμα του
Αμερικανού ψυχολόγου Μάρτιν Σέλινγκμαν το
1967 στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, όπου
χρησιμοποίησε σκύλους ως πειραματόζωα για να
δείξει την έννοια της επίκτητης αίσθησης αδυνα-
μίας (learned helplessness) ως μια προέκταση
της κλινικής κατάθλιψης όπως τη γνωρίζουμε μέ-
χρι και σήμερα. 

Τα πειράματα ανέδειξαν την ενδότερη επιλογή
που έχει ο άνθρωπος απέναντι στην επαναληπτική
και ανελέητη ματαίωση από κάτι -είτε ενδογενές
είτε εξωγενές- στη ζωή του. Η συνεχής ματαίωση
που βίωσαν αυτά τα σκυλιά (ηλετροσόκ δίχως έξο-
δο διαφυγής) τα ώθησε στην παραίτηση από κάθε
προσπάθεια να σωθούν πράγμα που τα καθήλωσε

στην ίδια θέση, αδρανοποιημένα εκεί που θα δέ-
χονταν ακόμα το ηλεκτροσόκ. 

Η επίκτητη αίσθηση αδυναμίας του Μάρτιν Σέ-
λινγκμαν έγινε βάση για την εξήγηση της κλινικής
κατάθλιψης, ενώ το σύνδρομο του μετατραυματι-
κού σοκ δύναται να γίνει ένας πιστός ηθικός αυ-
τουργός και συνοδοιπόρος της κατάθλιψης, φέ-
ροντας έτσι τους έφηβους πρόσφυγες σε απόλυτη
ψυχοσωματική, συναισθηματική και πνευματική
παραίτηση από όλα. 

Η εν λόγω παραίτηση μοιάζει πολύ με την επιλε-
κτική αλαλία, όπου ένα παιδί ή ένας ενήλικας επι-
λέγει να μην επικοινωνεί λεκτικά με κανέναν για
ένα διαστημα άνω των έξι μηνών. Η επιλογή πα-
ραίτησης, αλαλίας και οιασδήποτε μορφής από-
συρσης οφείλει να αφυπνίσει επιστημονικές συ-
νειδήσεις για μία περαιτέρω έρευνα σε βάθος για
το συγκεκριμένο ψυχολογικό φαινόμενο. Η σύν-
δεση μεταξύ σώματος, νοός και ψυχής ήταν ανέ-
καθεν άρρηκτη, είτε το αποδεχόμαστε ως μετρή-
σιμη αλήθεια είτε όχι. 

Τελικά, τι είναι αυτό που καθορίζει τη ζωή των
ανθρώπων; Ένας άρτια οργανωμένος νους, ένα
καλά γυμνασμένο σώμα ή μία ψυχή που δεν παύει
ποτέ να ελπίζει; Μήπως η ενότητα των τριών συνι-
στά όλο το κύτταρό μας; Μήπως ο Αριστοτέλης,
που είπε πως το όλον είναι μεγαλύτερο από το
άθροισμα των μερών του, να έχει τελικά περισσό-
τερο δίκιο από τότε; 

του
Νίκου 
Ροδόπουλου

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

της
Χριστίνας 

Μπογιατζή

Ψυχολόγος 
- Παιδοψυχολόγος ΜΑ,

Λογοπαθολόγος -
Ακοολόγος ΜΑ,

Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ



Βαρύ, αν ισχύει 
Ο πρώην υπουρ-

γός Στέφανος Μάνος
τονίζει ότι μεταφέρει
πληροφορία που
έχει περιέλθει σε
γνώση του και ανα-
φέρει ότι στην Εθνι-
κή Επιτροπή Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων θα συζη-
τηθεί η μείωση των
τελών χρήσης του φάσματος από την Digea κατά 50%, υποστηρίζοντας ότι κάτι
τέτοιο θα αποτελούσε σκάνδαλο υπέρ των καναλαρχών μέσω Digea. Όπως
αναφέρει, «αν είναι αλήθεια, θα πρόκειται περί μεγάλου σκανδάλου προς
όφελος των καναλιών εθνικής εμβέλειας».

Προσοχή 
στις δηλώσεις 

Το γεγονός ότι ο Γιάννης
Βρούτσης επέλεξε να επιβε-
βαιώσει καταγγελίες για την
υπόθεση με τα κονδύλια του
Προγράμματος «Συν-Εργα-
σία» δεν ήταν το μόνο που συ-
ζητήθηκε στο Μαξίμου. Οι εν-
τολές ήταν να ερευνηθούν οι
όποιες καταγγελίες, έστω και
άτυπα. Βέβαια, έγιναν και
υπομνήσεις στον πρώην
υπουργό να είναι προσεκτι-
κός πού κάνει δηλώσεις.

Τα στρατιωτικά νοσοκομεία 
Την ώρα που στο υπουργείο Υγείας ψάχνουν

συνεχώς λύσεις για το σύστημα Υγείας, κάποιοι
στην κυβέρνηση δεν είναι καθόλου ικανοποιημέ-
νοι με τον τρόπο που βλέπει το υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας τα πράγματα. Τα στρατιωτικά νοσο-
κομεία έχουν διατεθεί στο ΕΣΥ για να προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους στη μάχη κατά του κορο-
νοϊού και στο υπουργείο Υγείας ψάχνουν να δουν
πόσο βοηθούν, με εξαίρεση το ΝΙΜΤΣ.

Εμβόλια τώρα 
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σημειώνει ότι «βρί-

σκονται καθημερινά εκτεθειμένοι στην πανδημία χιλιάδες δι-
καστικοί λειτουργοί, δικηγόροι και πολίτες που μεταβαίνουν σε
μεγάλα δικαστήρια της χώρας χωρίς προηγούμενο εμβολια-
σμό». Μια πρόχειρη εκτίμηση υπολογίζει πάνω από 2.000 τους
πολίτες και παράγοντες της δίκης που θα συγκεντρώνονται κα-
θημερινά στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Από τη στιγμή που πρόκει-
ται για τη μεγαλύτερη και μαζικότερη συγκέντρωση ανθρώπι-
νου προσωπικού, ζητάει εμβόλια κατά προτεραιότητα.

Μόνιμη λλύση για τον ΦΠΑ στα νησιά 

Ο
Νότης Μηταράκης έκανε σαφές σε αυτοδιοικη-
τικούς παράγοντες και στους βουλευτές της Πε-
ριφέρειας Βορείου Αιγαίου ότι γίνεται προσπά-

θεια εξεύρεσης μόνιμης λύσης στον ΦΠΑ των πέντε νη-
σιών, που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος των μετανα-
στευτικών ροών. 

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου διευκρίνι-
σε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση να αφορά

και στις Λέρο και Κω, παρά το γεγονός ότι υπό κανονι-
κές συνθήκες, με τους αριθμούς των αιτούντων άσυλο
που έχουν σήμερα, δεν θα έπρεπε να δικαιούνται μει-
ωμένο ΦΠΑ. Για τις μεταναστευτικές ροές ο Νότης Μη-
ταράκης αναφέρθηκε στην ουσιαστική μείωση των ρο-
ών στα νησιά, η οποία αγγίζει το 90%, αλλά και στην απο-
συμφόρηση, καθώς από 41.000 διαμένοντες στα
ΚΥΤ πέρυσι φέτος καταγράφονται 11.000. 
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Π
αρά τη μεγάλη κρίση με τους απόστρατους

ναυάρχους, τους τελευταίους μήνες οι

χαίνουσες πληγές του καθεστώτος Ερντο-

γάν περνούν και από το κεφάλαιο «Κουρδικό».

Οι απειλές κατά του φιλοκουρδικού κόμματος HDP,

οι αεροπορικές επιδρομές εναντίον των Κούρδων

στη Συρία, η αποχώρηση από την ευρωπαϊκή συνθή-

κη για την αποτροπή της βίας κατά των γυναικών, η

εκδίωξη του διοικητή της κεντρικής τράπεζας και οι

δηλώσεις του Ερντογάν για τις αλλαγές στο τουρκικό

Σύνταγμα εντάσσονται στον συνήθη τρόπο λειτουρ-

γίας του, με στόχο τη δημιουργία κρίσεων και εντά-

σεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της

χώρας. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μεί-

ωση της δημοτικότητας του κυβερνώντος κόμματος,

που βλέπει την κοινωνική του βάση να συρρικνώνε-

ται. Ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί με κάθε τρόπο

να ανακτήσει την πρωτοβουλία.

Για να αυξήσει τη δημοτικότητά του ο Ερντογάν

στηρίζεται σε δύο πόλους. Ο ένας είναι το ακροδεξιό

κόμμα εθνικιστικής δράσης (ΜΗΡ), που είναι

ακραιφνώς αντικουρδικό και επέτρεψε στο ΑΚΡ να

κερδίσει πολλές μάχες στις τελευταίες δημοτικές

εκλογές. Ο άλλος πόλος είναι τα πιο συντηρητικά

στρώματα του εκλογικού σώματος - σε αυτά «έκλει-

σε το μάτι» με την αποχώρηση της χώρας από τη

σύμβαση για τη βία κατά των γυναικών.

Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η στάση του κυβερ-

νώντος κόμματος απέναντι στο κουρδικό ΗDP. Η επι-

θετική πολιτική που έχει επιλέξει το τουρκικό κρά-

τος για να λύσει το Κουρδικό είναι απολύτως λανθα-

σμένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Εργατικό Κόμμα

του Κουρδιστάν είναι σήμερα ισχυρότερο απ’ ό,τι τη

δεκαετία του ’80. Η επίσημη ρητορική του Ερντογάν,

που εμφανίζει το HDP ως προπέτασμα του ΡΚΚ,

υπήρξε άστοχη. Γιατί ακόμα και αν υπάρχουν σχέ-

σεις ανάμεσα στα δύο κόμματα, δεν μπορείς να χα-

ρακτηρίζεις «τρομοκράτες» ένα κόμμα που έλαβε το

10% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές.

Ο Ερντογάν εκμεταλλεύεται τη στιγμή που οξύ-

νονται οι εντάσεις για να δημιουργήσει συσχετι-

σμούς που θα του χρησιμεύσουν στις εκλογές του

2023. Και για αυτό θα κάνει τα πάντα για να πετύχει

τον στόχο του. 

Βασίλης Tαλαμάγκας

Το κουρδικό 
πρόβλημα 
και η Τουρκία 

anetnews24@gmail.com 
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Π
ροσωρινή ανακωχή στη μάχη παρα-
σκηνίου που διεξάγεται στο Κίνημα
Αλλαγής -τόσο από τις «τροχιοδει-

κτικές βολές» που έπεσαν από την πλευρά
της Φώφης Γεννηματά όσο και από τα μηνύ-
ματα δυσφορίας που εκπέμπει η βάση του
κόμματος- φαίνεται ότι επικρατεί το τελευ-
ταίο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι η καχυπο-
ψία παραμένει ένθεν κακείθεν, φαίνεται ότι
έχει γίνει κατανοητό ότι στην παρούσα συγ-
κυρία η κλιμάκωση της εσωκομματικής αντι-
παράθεσης δεν ευνοεί κανέναν, απεναντίας
«θολώνει» ακόμα πιο πολύ τη συνολική εικό-
να του κόμματος.

Ωστόσο, στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν ση-
μειώσει στο ημερολόγιό τους την ερχόμενη
Δευτέρα, καθώς το απόγευμα ο Ανδρέας Λο-
βέρδος θα παρουσιάσει, όπως έχει προαναγ-
γείλει, τις πολιτικές του θέσεις για το ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝ.ΑΛ. Αν και εφόσον προκληθούν,
όμως, θεωρείται βέβαιο ότι θα απαντήσουν
και η οποία ανακωχή «θα πάει περίπατο»!

Πάντως, ο κ. Λοβέρδος μετά την υπόγεια

ένταση των τελευταίων ημερών φαίνεται ότι
αναπροσαρμόζει τη στρατηγική του και δεν
ανεβάζει τους τόνους. Απεναντίας, εμφανίζε-
ται άρρηκτα δεμένος με το «κοινοβουλευτικό
άρμα» του Κινήματος Αλλαγής. Μάλιστα,
χθες τάραξε τα νερά και ως αρμόδιος τομεάρ-
χης κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό
Εξωτερικών με θέμα τη Συμφωνία των Σκο-
πίων, θέτοντας τα ακόλουθα ερωτήματα:
• Συμφωνία των Πρεσπών τρία χρόνια μετά. Τι
μας έμεινε;

• Υπάρχουν μέχρι στιγμής συγκεκριμένα
αποτελέσματα; 
• Με βάση τη μέχρι τώρα εφαρμογή της Συμ-
φωνίας, προκύπτουν ωφέλειες για τη χώρα
μας; 

Την ίδια στιγμή, δεν περνάει απαρατήρητη
η κινητικότητα που δείχνει ακόμα ένας δελ-
φίνος για την ηγεσία του κόμματος. Ο ευρω-
βουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης το τελευταίο
διάστημα έχει πυκνώσει τις δημόσιες παρεμ-
βάσεις του, κρατώντας, όμως, αποστάσεις
ασφαλείας από εσωκομματικές προστριβές. 

Στο «ενιαίο» ΚΙΝ.ΑΛ. επιμένουν στη στο-
χευμένη αντιπολίτευση σε θέματα αιχμής
που συνοδεύονται και από συγκεκριμένες
προτάσεις. 

Από την Κυριακή έχει σημάνει συναγερ-

μός για τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνη-
ση στο τοπίο των εργασιακών σχέσεων.
Όπως λένε, «το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ν.Δ.
στηρίζεται στη φτηνή και απαξιωμένη εργα-
σία, με το βάρος της κρίσης να το πληρώσουν
πάλι οι πιο αδύναμοι». Εκτιμούν ότι το «πρά-
σινο φως» για ανατροπές εργασιακών κε-
κτημένων έχει δοθεί και σύντομα θα ανοίξει
ένα καυτό μέτωπο για την κυβέρνηση. Προ-
βλέπουν, μάλιστα, δέσμη σκληρών ανατρο-
πών στο Εργατικό Δίκαιο: «Κατάργηση της
συλλογικής διαπραγμάτευσης, δεκάωρη
δουλειά, απλήρωτες υπερωρίες και χωρίς
κανόνες ακόμα και για το Σαββατοκύριακο.
Ο εργαζόμενος μένει απροστάτευτος απέ-
ναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, με το
ωράριο εργασίας και τη ζωή του να γίνονται
λάστιχο». Προς το παρόν, θεωρούν ότι η κυ-
βέρνηση με τη δημοσιοποίηση των προθέ-
σεων του αρμόδιου υπουργού «ψαρεύει αν-
τιδράσεις», ποντάροντας στο γεγονός ότι η
«κουρασμένη κοινωνία» δεν θα αντιδράσει
με ένταση.

«Προσωρινή ανακωχή» 
στο Κίνημα Αλλαγής

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Σ
αν την επίμονη αρρώστια που
δεν λέει να γιατρευτεί είναι και οι
προσπάθειες των Τούρκων να
περνούν όσο περισσότερους με-

τανάστες μπορούν στο Αιγαίο, ειδικότερα
στη Λέσβο. Χθες επιχείρησαν να περάσουν
πέντε βάρκες, οι οποίες μετέφεραν συνο-
λικά περίπου 220 μετανάστες προς το με-
γαλύτερο νησί του Ανατολικού Αιγαίου,
όμως για μια ακόμα φορά το ελληνικό Λι-
μενικό τις απέτρεψε με επιτυχία.

Την περασμένη Παρασκευή άλλο ένα
«φορτίο» με 300 μετανάστες σε έξι βάρκες
δεν έφτασε στη Λέσβο. Με επικίνδυνους
ελιγμούς αντέδρασαν οι Τούρκοι. Χθες,
ωστόσο, δεν επέμειναν. «Πολεμάμε κάθε

μέρα», λένε τα στελέχη της ελληνικής
Ακτοφυλακής για τις συνεχείς αναχαιτίσεις
των σκαφών με τους μετανάστες κρεμα-
σμένους σαν τα τσαμπιά, που στέλνει η
Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά, κυρίως
προς τη Λέσβο.

Η Ελλάδα έχει αντιληφθεί πλήρως τις
τουρκικές προθέσεις. «Θέλουν να ξεκινή-
σουν από τη Λέσβο, που είναι πολύ κοντά
στα παράλιά τους, και όταν αυτό το καταφέ-
ρουν, να απλωθούν στα υπόλοιπα νησιά,
στη Χίο, τη Σάμο, την Κω και τα υπόλοιπα»,
λένε στελέχη του Λιμενικού. Τα στελέχη
του είχαν, επίσης, καταλάβει το τουρκικό
κόλπο. Η Άγκυρα χαλάρωσε τις μετανα-
στευτικές ροές για μερικούς μήνες, ώστε

να «αποκοιμίσει» την ελληνική πλευρά και
έτσι, την ώρα που εκείνη θα επέλεγε, να
αιφνιδιάσει την Ακτοφυλακή μας. Ωστόσο,
η ελληνική πλευρά κατάλαβε το χονδροει-
δές κόλπο των «μπουνταλάδων» και περί-
μενε υπομονετικά τον… αιφνιδιασμό. Έτσι,
από την πρώτη προσπάθεια των Τούρκων
να περάσουν λαθραία μετανάστες στη Λέ-
σβο η Ελλάδα αντέδρασε αποφασιστικά και
με επιτυχία. Οι ελληνικές Αρχές κάνουν
λόγο για έξι περιστατικά τις τελευταίες μέ-
ρες, τα οποία στο σύνολό τους αποκρού-
στηκαν.

Η Ελλάδα παραμένει σε πλήρη επιφυλα-
κή, καθώς μέσω της έκρυθμης κατάστασης
στην Τουρκία -με την οικονομική κατάρ-

ρευση, τις αλλεπάλληλες υποψίες Ερντο-
γάν για πραξικόπημα και τις αμερικανικές
κυρώσεις να την πλήττουν καίρια- ο Τούρ-
κος πρόεδρος μπορεί να «εργαλειοποι-
ήσει» το Μεταναστευτικό για εσωτερική
κατανάλωση. Οι αρμόδιες Αρχές της χώ-
ρας μας, όμως, παραμένουν σε πλήρη επι-
φυλακή.

Επιχείρησαν να περάσουν 
πέντε βάρκες, οι οποίες 
μετέφεραν συνολικά 
περίπου 220 μετανάστες

Το βρόμικο σχέδιο 
της Τουρκίας στη Λέσβο
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«Επταμερής» πάνω από το... Αιγαίο
Ε

κατό αεροσκάφη από την Ελλάδα και

άλλες έξι χώρες θα σκεπάσουν με τα

φτερά τους κάθε γωνία του FIR Αθη-

νών, από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι τα νότια της

Κρήτης και από τα Επτάνησα μέχρι το σύμ-

πλεγμα της Μεγίστης. Ο «Ηνίοχος 2021», μια

από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές ασκήσεις

στον κόσμο, στέλνει και φέτος ηχηρά μηνύ-

ματα.

Από τη μία, αποδεικνύει ότι η Πολεμική Αε-

ροπορία με την υποστήριξη του ΓΕΕΘΑ και του

υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει την ικανό-

τητα και την τεχνογνωσία να διοργανώσει μια

άκρως απαιτητική άσκηση με εμπλοκή εκα-

τοντάδων στελεχών από συνολικά επτά χώρες

μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας,

λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προ-

στασίας που ορίζουν τα υγειονομικά πρωτό-

κολλα. Και από την άλλη, αποδεικνύει ότι η

Πολεμική Αεροπορία είναι μια από τις κορυ-

φαίες στον κόσμο στον επιχειρησιακό τομέα,

αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την εκτέ-

λεση σύνθετων σεναρίων μάχης, που απαι-

τούν τον άριστο συντονισμό όλων των συμμε-

τεχόντων. Και δεν είναι λίγοι. Εκτός από τα

σχεδόν 100 αεροσκάφη, στον «Ηνίοχο» θα λά-

βουν μέρος μονάδες του Πολεμικού Ναυτι-

κού, ελικόπτερα και των τριών κλάδων των

Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τμήματα Ειδικών

Επιχειρήσεων, όπως οι ομάδες JTAG για κατά-

δειξη στόχων.

Στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας μιλούν

για δεκαήμερο-φωτιά από τις 12 έως τις 22

Απριλίου, όταν τα μαχητικά αεροσκάφη, τα

ιπτάμενα τάνκερ και τα ραντάρ θα πετούν σε

επιχειρήσεις μέρα και νύχτα πάνω από την

ηπειρωτική και τη νησιωτική χώρα.

Αυτές τις μέρες στην 117 Πτέρυγα Μάχης

στην Ανδραβίδα, όπου παραδοσιακά είναι η

βάση των επιχειρήσεων του «Ηνίοχου», επι-

κρατεί πυρετός προετοιμασιών, όπως, βέβαια,

και σε όλες τις Πολεμικές Μοίρες της χώρας

που θα λάβουν μέρος στη μεγάλη άσκηση. Η

ελληνική συμμετοχή αποτελείται από 40 μα-

χητικά F-16, Mirage 2000-5 και F-4. Σε αυτά

θα προστεθούν έντεκα Rafale και πέντε Mi-

rage 2000D από τη Γαλλία, 16 αεροσκάφη F-

16, δύο ιπτάμενα τάνκερ και ένα μη επανδρω-

μένο αεροσκάφος MQ-9 των Ηνωμένων Πολι-

τειών, έξι F-16 Sufa, έξι F-15 και ένα ιπτάμενο

τάνκερ από το Ισραήλ, έξι F-18 της Ισπανικής

Πολεμικής Αεροπορίας, έξι F-16 από τα Ηνω-

μένα Αραβικά Εμιράτα και ελικόπτερο της

Εθνικής Φρουράς της Κύπρου.

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας έχει

σχεδιάσει προσεκτικά την άσκηση, διατηρών-

τας υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο, με τους

χειριστές να αντιμετωπίζουν συνδυασμένες

απειλές από αέρα, στεριά και θάλασσα. Τα σε-

νάρια που επιβλέπουν το Σχολείο Όπλων Τα-

κτικής και το Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής

περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των αποστολών

της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως επιθετικές

και αμυντικές επιχειρήσεις, αποστολές με

συνδρομή της Αεροπορίας σε χερσαίες και

θαλάσσιες δυνάμεις, αποστολές αναγνώρι-

σης, έρευνας και διάσωσης και επιχειρήσεις

άμεσης καταστολής στόχων, επιθετικής σά-

ρωσης και υποστήριξης.

Επιδίωξη του Γενικού Επιτελείου Αεροπο-

ρίας είναι ο «Ηνίοχος» να διατηρηθεί ως η πιο

ανταγωνιστική άσκηση στη Μεσόγειο και την

Ευρώπη, παρέχοντας υψηλό επίπεδο εκπαί-

δευσης με τη συμμετοχή πληθώρας οπλικών

συστημάτων.

Την ίδια ώρα, βέβαια, η συνεκπαίδευση

των Ελλήνων αεροπόρων με συμμαχικές δυ-

νάμεις τόσο από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες

Πολιτείες όσο και από τον αραβικό κόσμο

στέλνει ένα σαφές μήνυμα αποτροπής στην

Τουρκία. Η Άγκυρα δεν μπορεί να κρύψει τον

εκνευρισμό της, γνωρίζοντας ότι το Αιγαίο και

οι περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας

στην Αν. Μεσόγειο έχουν «κλείσει» για τα αε-

ροσκάφη της κι έτσι τις τελευταίες μέρες πριν

από την έναρξη του «Ηνίοχου» επιδίδεται σε

υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, σε μία

κίνηση «εντυπωσιασμού», όπως τονίζουν με

νόημα ανώτατες πηγές του Γενικού Επιτελεί-

ου Αεροπορίας. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Το ελληνικό επιτελείο φρόντισε να «αδειάσει» τον Ακάρ αλλά και να δείξει ποιος 
έχει το πάνω χέρι στον ζωτικό για τα ελληνικά συμφέροντα χώρο του Αιγαίου
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Σ
ε αναβρασμό βρίσκεται η Τουρκία, με
τις διώξεις σε βάρος πρώην αξιωμα-
τικών του Ναυτικού να προκαλούν
αντιδράσεις εντός κι εκτός συνόρων

και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παίζει το
«χαρτί» του πραξικοπήματος, συνεχίζοντας
το κυνήγι μαγισσών στο εσωτερικό της χώ-
ρας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Τούρκος πρό-
εδρος υποδέχτηκε στο Ακσαράι, το Λευκό
Παλάτι της Άγκυρας, την Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν και τον Σαρλ Μισέλ για να συζητήσουν
τον οδικό χάρτη για τη βελτίωση των σχέσεων
Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πρόεδροι της Κομισιόν και του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου χαιρέτισαν την αποκλι-
μάκωση της έντασης και την επανέναρξη των
διερευνητικών επαφών ανάμεσα στην Αθήνα
και την Άγκυρα, στέλνοντας, όμως, και ένα
ξεκάθαρο μήνυμα για πάγωμα των παράνο-
μων γεωτρήσεων και ερευνών στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, δή-
λωσαν την ικανοποίησή τους για την άτυπη
πενταμερή και εξήγησαν τους λόγους που η
Ε.Ε. πρέπει να είναι παρούσα στη διαδικασία
της Γενεύης. Στο τραπέζι της συνάντησης τέ-
θηκαν τα θέματα της Τελωνειακής Ένωσης
και του υψηλού πολιτικού διαλόγου, η ελεύ-
θερη μετακίνηση Τούρκων πολιτών στις ευ-
ρωπαϊκές χώρες και το Προσφυγικό - Μετα-
ναστευτικό, όπου η πρόεδρος της Κομισιόν
ζήτησε από την Τουρκία να τηρήσει τις δε-
σμεύσεις που προκύπτουν από την Κοινή Δή-
λωση του 2016, μεταξύ των οποίων και οι επι-
στροφές μεταναστών από τα ελληνικά νησιά.

Μισέλ και Φον ντερ Λάιεν τόνισαν στον
Ερντογάν ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπό-
θεση για τη «θετική ατζέντα», εκφράζοντας
παράλληλα την ανησυχία τους για την αποχώ-
ρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κων-
σταντινούπολης για την προστασία των γυναι-
κών από τη βία. Οι δύο Ευρωπαίοι πρόεδροι
μετέφεραν ακόμα τη θέση της Ένωσης για
άμεση αποχώρηση των τουρκικών στρατευ-
μάτων από τη Λιβύη, ώστε η χώρα να οδηγη-
θεί στις εκλογές σε κλίμα ομαλότητας.

Κι ενώ στην Άγκυρα περιμένουν από τις 20
Ιανουαρίου το τηλεφώνημα του Αμερικανού
προέδρου Τζο Μπάιντεν και την πρόσκληση
για επίσημη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, η
Ουάσιγκτον στέλνει στην Τουρκία κυρώσεις
για τους ρωσικούς πυραύλους S-400. Το
αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών θα εξει-
δικεύσει σήμερα τη λίστα των μέτρων που
ψήφισε σε βάρος της Άγκυρας τον περασμέ-
νο Οκτώβριο, στο πλαίσιο του νόμου για την

Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής
Μέσω Κυρώσεων (CAATSA). Σύμφωνα με
πληροφορίες, στο επίκεντρο των κυρώσεων
βρίσκονται η τουρκική αμυντική βιομηχανία
αλλά και ανώτερα στελέχη της, μεταξύ των
οποίων και ο πρόεδρός της Ισμαήλ Ντεμίρ.

Στο προσχέδιο, που είδε το φως της δημο-
σιότητας, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητά τη διακο-
πή κάθε άδειας ή εξουσιοδότησης της αμερι-
κανικής κυβέρνησης για εξαγωγή ή επανε-
ξαγωγή αγαθών ή τεχνολογίας προς την
τουρκική αμυντική βιομηχανία. Με άλλα λό-
για, η Τουρκία δεν θα έχει πλέον πρόσβαση
σε αμερικανική τεχνολογία, απαραίτητη για
τα υπό κατασκευή έργα της, όπως το μαχητι-
κό 5ης γενιάς, και θα αναζητά πλέον λύσεις

σε τρίτες χώρες. Το σημαντικότερο, όμως, εί-
ναι ότι κλείνει η κάνουλα των ανταλλακτικών.
Στο τουρκικό επιτελείο γνωρίζουν καλά ότι η
εξέλιξη αυτή μπορεί να έχει καταστροφικές
συνέπειες στη διατήρηση της επιχειρησιακής
ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων της χώ-
ρας, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
αμερικανική βιομηχανία όπλων. Τα σημάδια
των κυρώσεων είναι ήδη εμφανή στην αερο-
πορία των γειτόνων, με τα καθηλωμένα λόγω
ανταλλακτικών F-16 να γεμίζουν τα υπόστεγα
στις τουρκικές βάσεις.

Η Ουάσιγκτον αποφάσισε ακόμα να βάλει
φρένο για τουλάχιστον ένα έτος στα δάνεια
και τις πιστώσεις προς την τουρκική αμυντική
βιομηχανία για ποσά που υπερβαίνουν τα 10

εκατ. δολάρια. Η απαγόρευση αυτή αφορά σε
όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ,
ενώ πίεση θα ασκηθεί και σε όλα τα διεθνή
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να αντιταχ-
θούν σε οποιοδήποτε δάνειο προς την αμυν-
τική βιομηχανία των γειτόνων.

Στο «στόχαστρο» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
βρίσκονται και φυσικά πρόσωπα που είχαν
εμπλοκή στη διαδικασία απόκτησης του ρω-
σικού πυραυλικού συστήματος S-400. Εκτός
από τον πρόεδρο της τουρκικής βιομηχανίας,
κυρώσεις επιβάλλονται στον αντιπρόεδρο
Φαρούκ Γιζίτ, τον επικεφαλής Αεράμυνας και
Διαστήματος Σερχάτ Γκντσόγλου και τον δι-
ευθυντή των Προγραμμάτων Περιφερειακής
Αεράμυνας Μουσταφά Αλπέρ Ντενίζ.

Άλλο Ευρώπη, άλλο... Μπάιντεν

Αποφασισμένος να κάνει χρήση του δικαιώματος
αρνησικυρίας (βέτο) στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, προ-
κειμένου να ακυρώσει την τελωνειακή ένωση Ευ-
ρώπης - Τουρκίας, εμφανίζεται ο Κύπριος Πρό-
εδρος Νίκος Αναστασιάδης, σε περίπτωση που η
Άγκυρα δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις της έναντι
των κρατών-μελών της Ε.Ε. Αυτό ξεκαθάρισε ο επι-
κεφαλής της Κυπριακής Δημοκρατίας κατηγορημα-
τικά σε συνέντευξή του στην ελληνική δημόσια τη-
λεόραση. Το πιο σημαντικό είναι ότι στις τουρκικές
υποχρεώσεις ο Κύπριος Πρόεδρος συμπεριλαμβά-
νει την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
κάτι που η Τουρκία αρνείται χωρίς συζήτηση, επί
δεκαετίες. 
«Έχω κάνει ξεκάθαρο προς τον Σαρλ Μισέλ, όπως

και στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι εάν και εφό-
σον η Τουρκία δεν εφαρμόσει τις υποχρεώσεις της
έναντι του συνόλου των κρατών της Ε.Ε., δεν μπορεί
να τύχουν της δικής μας σύμφωνης θέσης», υπο-
γράμμισε ο κ. Αναστασιάδης και πρόσθεσε: «Θα εί-
μαστε αντίθετοι, συνεπώς θα πρέπει να ληφθεί σο-
βαρά υπ’ όψιν και από τους Ευρωπαίους εταίρους
και από την Τουρκία ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η
συμπεριφορά της Τουρκίας, της μη αναγνώρισης
της Κυπριακής Δημοκρατίας ή των υποχρεώσεών
της που προκύπτουν έναντι του συνόλου των κρα-
τών. Αυτό το έχω κάνει ξεκάθαρο και δεν υπάρχει
θέμα υπαναχώρησης». Σε διευκρινιστική ερώτηση
εάν αυτό σημαίνει ότι θα θέσει βέτο, ο Κύπριος Πρό-
εδρος απάντησε: «Χωρίς αμφιβολία».

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Με βέτο προειδοποιεί ο Αναστασιάδης την Τουρκία



Ν
έο σοκ προκάλεσε χθες ο
αριθμός των κρουσμάτων σε
όλη τη χώρα, ενώ η Αττική
εξακολουθεί να βρίσκεται

στο «μάτι του κυκλώνα», προκαλώντας
έντονη ανησυχία στους ειδικούς, δύο
ημέρες μετά από το προσεκτικό άνοιγμα
του λιανεμπορίου. Την ίδια στιγμή, τα νο-
σοκομεία του Λεκανοπεδίου εξακολου-
θούν να δέχονται ασφυκτική πίεση, με τις
εισαγωγές να γίνονται με διαφορά λίγων
λεπτών. 

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα του Covid-19 που καταγρά-
φηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 4.309,
εκ των οποίων 30 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 εί-
ναι 79, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 8.532. Ο
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 751, ενώ οι εισα-
γωγές νέων ασθενών στα νοσοκομεία της
Επικράτειας είναι 526.

Ο αριθμός των κρουσμάτων στην Αττι-
κή τρομάζει. Από τα 4.309 νέα κρούσματα
που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, οι 1.883 μολύν-
σεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο. Ειδι-
κότερα, η Ανατολική Αττική κατέγραψε
268 κρούσματα, ο Βόρειος Τομέας Αθη-
νών 208, η Δυτική Αττική 144, ο Δυτικός
Τομέας Αθηνών 289, το κέντρο της Αθή-
νας 486, ενώ ο Πειραιάς εξακολουθεί να
βρίσκεται στο κόκκινο με 296 κρούσμα-
τα. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 622
νέες μολύνσεις, ενώ στην Αχαΐα κατα-
γράφηκαν άλλα 135 κρούσματα.

Διευκρινίσεις για τα self tests
Στο μεταξύ, ο εφοδιασμός των φαρμα-

κείων με self tests έχει ήδη ξεκινήσει και
έως το τέλος της εβδομάδας τα 11.000
φαρμακεία όλης της χώρας θα έχουν
επαρκείς ποσότητες για να τις διαθέσουν
σε πρώτη φάση στους μαθητές λυκείου
16-18 ετών και τους εκπαιδευτικούς, με
την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομι-
κής ταυτότητας. 

Τα κιτ για τα ανήλικα τέκνα τα παρα-
λαμβάνουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδε-
μόνες τους. Στην Αττική και στη Θεσσα-
λονίκη, η διάθεση των self tests ξεκινά
από σήμερα. 

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλο-
γος (ΠΦΣ) διευκρινίζει ότι τα άλλα ΑΜΚΑ
θα είναι «κλειστά» και επομένως οι υπό-
λοιποι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να προ-
σέρχονται στα φαρμακεία για την προμή-

θειά των self tests. Επίσης απευθύνει έκ-
κληση προς τους πολίτες-δικαιούχους να
μην προσέρχονται στα εφημερεύοντα
φαρμακεία για λόγους εύρυθμης λει-
τουργίας, για λόγους δημόσιας Υγείας και
για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, προ-
γραμματίζοντας την προμήθεια των self
tests σε ώρες που θα είναι όλα τα φαρμα-
κεία ανοικτά. 

Εξάλλου, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλ-

λογος (ΠΙΣ) σημειώνει σε ανακοίνωσή
του πως η χρήση των self tests δεν απο-
τελεί τη λύση για την καταπολέμηση της
πανδημίας, αλλά ένα μικρό βήμα για τον
πιθανό εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων.
Υπερτερεί ο ευρύς έλεγχος του πληθυ-
σμού με rapid test και PCR, τονίζει ο ΠΙΣ
και καλεί τους πολίτες να κάνουν υπεύ-
θυνη χρήση και στη συνέχεια να δηλώ-
νουν το ακριβές αποτέλεσμα. 

Από τα 4.309 
νέα κρούσματα 
που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, 
οι 1.883 μολύνσεις 
εντοπίζονται 
στο Λεκανοπέδιο

«Σαρώνει» οο κορονοϊός στην Αττική 
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SOSΤσιόδρα για ηλικίες από 20 έως 50 ετών
Προσοχή στις ηλικίες από 20 έως 50 ετών συνέστησε ο

Σωτήρης Τσιόδρας μιλώντας χθες σε εκδήλωση της Ακαδη-
μίας Αθηνών με θέμα «Πανδημία SARS-Cov-2: Η επιστήμη
συνοδοιπόρος με την αβεβαιότητα στην αναζήτηση της αλή-
θειας», ενώ αναφέρθηκε στα εμβόλια κατά του κορονοϊού.
Όπως τόνισε ο επιστημονικός σύμβουλος του ΕΟΔΥ, τα εμ-
βόλια «δεν έχουν ζωντανό ιό», παρά «διδάσκουν την άμυνα
μας πώς να τον σκοτώσει». Δεύτερον, «οδηγούν σε σημαντι-
κή μείωση των επιβεβαιωμένων περιστατικών της νόσου
και των θανάτων που αποδίδονται σε αυτή». Μάλιστα, ανα-

φέρθηκε στο παράδειγμα του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι στη
χώρα εμβολιάστηκαν περισσότεροι από 5 εκατομμύρια άν-
θρωποι, με αποτέλεσμα η υγειονομική κρίση να περιορι-
στεί. «Η πανδημία παραμένει ελεγχόμενη στο Ισραήλ», είπε.

Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε και στον «θόρυβο» για το εμ-
βόλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και της AstraZene-
ca, λέγοντας ότι τα περιστατικά θρομβώσεων που φέρονται
να σχετίζονται με αυτό αφορούν σε 1 άτομο ανά 100.000,
«στο χειρότερο σενάριο», ενώ οι θρομβώσεις στις σοβαρές
περιπτώσεις νόσου Covid-19 «αγγίζουν» το 69%. 

Δικαστικές διακοπές
Με τροπολογία που κατέθεσε στη
Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώ-
στας Τσιάρας, περιορίζονται οι δικα-
στικές διακοπές κατά 15 μέρες. Συμ-
φώνα με την αιτιολογική έκθεση, ο
περιορισμός των δικαστικών διακο-
πών οφείλεται στην πολύμηνη ανα-
στολή λειτουργίας των δικαστηρίων
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
Οι διακοπές θα διαρκέσουν φέτος
από την 1η Ιουλίου έως την 31η Αυ-
γούστου 2021. 



Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης

Μ
εγάλη αναστάτωση προκάλε-
σαν χθες οι δηλώσεις του
υψηλόβαθμου αξιωματού-
χου του Ευρωπαϊκού Οργα-

νισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) Μάρκο Καβα-
λέρι για το εμβόλιο της AstraZeneca, κα-
θώς τόνισε ότι υπάρχει σύνδεσή του με
περιστατικά θρομβώσεων. Λίγες ώρες
αργότερα ο οργανισμός «άδειασε» τον
επικεφαλής των εμβολίων, σημειώνοντας
ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι ακόμα
υπό εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες,
τα αποτελέσματα των τελευταίων ερευ-
νών του ΕΜΑ θα ανακοινωθούν σήμερα ή
αύριο. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η σύγχυ-
ση προκαλεί προβλήματα στην ομαλή
διεξαγωγή των εμβολιασμών και στη χώ-
ρα μας, αφού είναι πολλοί οι πολίτες που
αν μάθουν ότι έχουν να εμβολιαστούν με
το AstraZeneca, είτε αναβάλλουν τα ραν-
τεβού τους είτε ζητούν -χωρίς, φυσικά,
αυτό να είναι εφικτό- από τα φαρμακεία
να αλλάξουν το εμβόλιο.

Συγκεκριμένα, υπάρχει σύνδεση μετα-
ξύ του εμβολίου της AstraZeneca και των
περιστατικών θρομβώσεων, αλλά δεν
έχει εξακριβωθεί ακόμα η αιτία, ανέφερε
την Τρίτη υψηλόβαθμος αξιωματούχος
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο
επικεφαλής εμβολίων του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων Μάρκο Καβαλέρι
τόνισε χθες στην ιταλική εφημερίδα «Il
Messaggero» ότι «μπορούμε να το πούμε
τώρα, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει σύνδε-
ση με το εμβόλιο». Παράλληλα, άφησε να
εννοηθεί ότι η συσχέτιση αυτή θα ανακοι-
νωθεί και επίσημα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων,
κατά το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), συνε-

χίζει να εξετάζει αν το εμβόλιο της As-
traZeneca κατά του Covid-19 συνδέεται
με τον σπάνιο σχηματισμό θρόμβων. Η
Επιτροπή Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής
Ρυθμιστικής Αρχής «δεν έχει ακόμα κα-
ταλήξει σε συμπέρασμα και η εξέταση
βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρεται σε
ανακοίνωση του EMA. Υπενθυμίζεται
πως μετά το ντόμινο χωρών που ανέστει-
λαν προσωρινά τη χρήση του εμβολίου, ο
EMA δήλωσε ότι τα οφέλη υπερτερούν
των κινδύνων και θα πρέπει να συνεχιστεί
η χρήση του.

Η επίτροπος Υγείας της Ε.Ε. Στέλλα Κυ-
ριακίδου ανέφερε με ανάρτησή της ότι η
Κομισιόν βρίσκεται σε στενή επαφή με

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
Ειδικότερα, επισήμανε: «Βρισκόμαστε σε
στενή επαφή με τον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Φαρμάκων σχετικά με την αξιολόγη-
ση φαρμακοεπαγρύπνησης του εμβολίου
AstraZeneca. Η αξιολόγηση αναμένεται
αργά την Τετάρτη».

Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί ότι εσω-
τερική έκθεση που επικαλείται το πρα-
κτορείο Bloomberg αναφέρει ότι τα πε-
ρισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα έχουν επαρκή αποθέματα εμ-
βολίων κατά του Covid-19 για να χτίσουν
ένα πρώτο «τείχος ανοσίας» μέχρι τα τέλη
Ιουνίου, και πολύ νωρίτερα από τον επί-
σημο στόχο της Ε.Ε.

Σύγχυση για το εμβόλιο AstraZeneca

Μετά το Πάσχα θα επαναλειτουργήσει η εστίαση
στους εξωτερικούς χώρους με βάση το σχέδιο που έχει
επεξεργαστεί το υπουργείο Ανάπτυξης και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτό θα το επιτρέψουν και οι επιδημιο-
λογικές συνθήκες.

Αυτό δήλωσε προχθές στο Blue Sky στην εκπομπή
«Παρεμβάσεις» ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος επεσήμανε ότι η κυβέρ-
νηση περιμένει την κατάλληλη στιγμή ώστε να λειτουρ-
γήσει ο κλάδος με τήρηση των υγειονομικών πρωτο-
κόλλων. Επιπλέον, ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι

μέσα στον Μάιο θα εκταμιευτούν και οι πόροι του πακέ-
του στήριξης της εστίασης, έτσι ώστε οι επαγγελματίες
να είναι σε θέση να καλύψουν τις υποχρεώσεις από την
επανεκκίνηση της δραστηριότητάς τους. Ο αναπληρω-
τής υπουργός υπογράμμισε ότι ο τουρισμός, που έχει
σχέση με την εστίαση, θα επαναλειτουργήσει ανεξαρ-
τήτως του πότε θα λειτουργήσει αυτόνομα ο κλάδος της
εστίασης. Ωστόσο, παρέπεμψε στους ειδικούς σχετικά
με τον χρόνο λειτουργίας. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά
στη λειτουργία του λιανεμπορίου και το ενδεχόμενο να
ξανακλείσει, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι «δεν μπο-

ρεί να αποκλειστεί τίποτα και προέχει η προστασία της
δημόσιας υγείας». Στο ερώτημα αν οι υπουργοί πιέζουν
την Επιτροπή των Ειδικών για την άρση των μέτρων,
υποστήριξε ότι «κάθε υπουργείο, όταν καλείται, δίνει
προτάσεις για το πώς θα λειτουργήσει η δραστηριότητα
που σχετίζεται με αυτό».  Τέλος, σχετικά με τις αποφά-
σεις για το λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και
Αχαΐα, ανέφερε ότι «το υπουργείο Ανάπτυξης θέλει η
οικονομία να είναι ανοικτή, αλλά οι ειδικοί πρέπει να
μετρήσουν τη διασπορά του ιού σε αυτές τις περιοχές, η
οποία είναι ήδη πολύ μεγάλη».

Νίκος Παπαθανάσης: Μετά το Πάσχα η επαναλειτουργία της εστίασης 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων «άδειασε» 
υψηλόβαθμο αξιωματούχο
του, ο οποίος νωρίτερα είχε
δηλώσει ότι υπάρχει σύνδεση 
του εμβολίου με περιστατικά
θρομβώσεων
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«Το τρίτο κύμα είναι εξαιρετικά δύσκο-
λο. Δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο
και το δεύτερο. Δουλεύουμε ασταμάτη-
τα κάτω από αντίξοες συνθήκες, χωρίς
άδειες και ρεπό, όμως εκτός από το τυ-
πικά εργασιακό σκέλος είναι και το ψυ-
χοσυναισθηματικό. Βιώνουμε το άγχος,
την αγωνία, τον φόβο των ασθενών που
είναι αποκομμένοι
από τους δικούς
τους. Στα 30 χρόνια
που είμαι νοσηλευ-
τής, αυτό που ζούμε
είναι πρωτόγνωρο.
Είναι ο δικός μας πό-
λεμος. Εγώ νόσησα
πριν προλάβω να εμ-
βολιαστώ και έμει-
να 20 μέρες μακριά
από την οικογένειά
μου. Κάθε μέρα
στην κλινική ζούμε
με την αγωνία πιθανών διασωληνώσε-
ων ασθενών. Υπάρχουν περιπτώσεις
ασθενών που αλλάζει η κλινική τους
εικόνα μέσα σε δύο ώρες. Αυτό που με
συγκλόνισε και θα θυμάμαι για πάντα
είναι η περίπτωση μιας γυναίκας μετα-
ξύ 40 και 50 ετών, μητέρας δύο παιδιών,
που λίγο πριν από τη διασωλήνωσή της
ζήτησε να μιλήσει για δύο λεπτά με τα
παιδιά της. Διασωληνώθηκε, μπήκε
στη ΜΕΘ σε άλλο νοσοκομείο, γύρισε
μετά σε εμάς και πήγε καλά. Αυτό δεν

θα το ξεχάσω ποτέ!
Μπήκα στη θέση της

και σκέφτηκα τι θα
έκανα κι εγώ και τι
θα μπορούσα να

πω στους δικούς
μου μέσα σε δύο λεπτά».

Ήρωες στη μάχη 
με έναν αόρατο εχθρό 

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Η Μ Ε Ρ Α  Υ Γ Ε Ι Α Σ

Η
περασμένη χρονιά στιγμα-
τίστηκε από την έλευση της
πανδημίας του κορονοϊού.
Η ασθένεια Covid-19 εισέ-

βαλε στη ζωή μας και το υγειονομικό
προσωπικό κλήθηκε να κάνει έναν τι-
τάνιο αγώνα για να αντιμετωπίσει έναν
δύσκολο και συνάμα άγνωστο εχθρό. 

Το τρίτο κύμα βρίσκει τους υγειονο-

μικούς ακόμα πιο κουρασμένους και
αρκετά θορυβημένους από την εξέλιξη
της πανδημίας με τις μεταλλάξεις και
τις εισαγωγές στις ΜΕΘ ατόμων σε νεα-
ρότερη ηλικία σε σχέση με το πρώτο
κύμα. Οι άνθρωποι της πρώτης γραμ-
μής μίλησαν στην «Political» για
τη μάχη που δίνουν καθημε-
ρινά αλλά και για το τι θα

θυμούνται από αυτή την υγειονομική
περιπέτεια σε μια μέρα όπως η σημερι-
νή, που είναι αφιερωμένη στην Υγεία!

«Είμαι 24 χρόνια τραυματιοφορέας. Έχω δει πολυ-
τραυματίες, ανθρώπους που έχουν υποστεί σοβαρούς
τραυματισμούς από όπλα, γέννες… Ποτέ δεν έχω βιώ-
σει κάτι ανάλογο με τον Covid-19. Είμαστε αντιμέτωποι
με τον αόρατο εχθρό. Έτσι και για ένα λεπτό ξεχάσεις τη
μάσκα, την απόσταση και τα γάντια, μπορεί να εκτεθείς
στον ιό. Εγώ τηρούσα όλα τα μέτρα και δυστυχώς κόλ-
λησα από τον γιο μου, που έφερε τον ιό από το μπάσκετ.
Όμως θέλω να σας πω πως η δουλειά του τραυματιο-
φορέα, στη ΜΕΘ όπου εργάζομαι, είναι σημαντική για
τον ασθενή. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι όταν ο διασω-

ληνωμένος ξυπνάει και δεν ξέρει πού βρίσκεται, να
ακούσει μια φωνή ήρεμη να του λέει “έλα Νίκο, μην αγ-
χώνεσαι, είμαι ο Μιχάλης και θα σε φροντίσω”. Αυτο-
μάτως βλέπεις ένα χαμόγελο. Είμαστε ο άγγελός τους.
Είμαστε η ζυγαριά που πρέπει να γύρει από τη σωστή
πλευρά ώστε ο ασθενής να ζήσει. Εγώ φροντίζω την
καθαριότητά τους, αλλάζω τα σεντόνια τους, τους κα-
θαρίζω, τους πλένω, τους ξυρίζω, με αγάπη και στοργή,
και σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι ο δικός μου
πατέρας. Δυστυχώς, πλέον, βλέπουμε πολλούς νέους
και θέλω να τους συμβουλεύσω να προσέχουν πολύ».

«Βιώνουμε το άγχος
και την αγωνία τους»

Νίκος Ορφανός, 
νοσηλευτής 
και προϊστάμενος 
κλινικής Covid 
στο Λαϊκό Νοσοκομείο

Μιλήσαμε με τον εντατικολόγο Κώστα Ουρανό
έπειτα από μια δύσκολη εφημερία. Η κόπωση και
η εξάντληση ήταν έκδηλες στη φωνή του, όπως
και η αγωνία για τον άγνωστο εχθρό αλλά και ο εν-
θουσιασμός για τους ανθρώπους που καταφέρ-
νουν να βγαίνουν νικητές από τις ΜΕΘ. «15 χρόνια
εντατικολόγος είναι η πρώτη φορά που δίνουμε
μάχη με τον “άγνωστο Χ”. Η κούραση είναι απε-
ριόριστη. Η αγωνία μας μεγάλη, όπως και των
ασθενών. Η μοναξιά τους είναι βασανιστική. Όσα
χρόνια είμαι στην εντατική, δεν έχω ξαναδεί κάτι
τέτοιο. Παλιά θυμόμασταν να έχουμε πολυτραυ-

ματίες από τροχαία και να τους
βλέπουμε να γυρίζουν. Τώρα χά-
νουμε δεκάδες ανθρώπους. Ει-
δικά στο τρίτο κύμα, η θνητότητα
είναι πιο μεγάλη. Στο πρώτο κύ-
μα, έβγαιναν περισσότεροι
ασθενείς από τις ΜΕΘ. Τώρα
έχουμε νέους 45-65 ετών. Δεν
μπορείτε να καταλάβετε τη χαρά
και τον ενθουσιασμό μας όταν
βγάζουμε ανθρώπους από τη
ΜΕΘ! Παλιά ήταν μια ρουτίνα να
βγαίνουν οι άνθρωποι ζωντανοί.

Ήταν κάτι αναμενόμενο. Τώρα όχι. Πραγματικά,
αυτός ο ιός διαλύει τον οργανισμό μέσα σε μερικά
δευτερόλεπτα. Είναι ένα εξωγήινο πράγμα αυτό
που ζούμε. Δεν είναι μόνο η πνευμονία, είναι ένας
καταρράκτης παθολογίας που ξεκινά και διαλύει
όλα τα όργανα. Μόνο ο εγκέφαλος μένει, που κι
αυτός επηρεάζεται στο τέλος από την έλλειψη
οξυγόνου. Ο εμβολιασμός θα βοηθήσει σημαντικά
μέχρι η ανοσία να φτάσει το 50%-60% του πληθυ-
σμού. Μέχρι τότε αντιμετωπίζουμε τις μεταλλά-
ξεις, το κύκνειο άσμα του ιού».

Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

kpapakosto@yahoo.gr

Κώστας Ουρανός, 
εντατικολόγος 
στο Θριάσιο 
Νοσοκομείο

«Δεν έχω ξαναζήσει 
κάτι τέτοιο στις ΜΕΘ»

Μιχάλης Αρέστης, 
τραυματιοφορέας 
στη ΜΕΘ Λατσείου 
στο Θριάσιο Νοσοκομείο

«Είμαστε ο άγγελός τους όταν ξυπνούν»
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Α
ύξηση των βάσεων, που εκ των
πραγμάτων θα οδηγήσει σε
μείωση του αριθμού των εισα-
κτέων, «δείχνουν» οι συντελε-

στές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ)
που ορίστηκαν στις Στρατιωτικές και
Αστυνομικές Σχολές, τις Πυροσβεστικές
Ακαδημίες, τις Σχολές Λιμενικού, τις
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και τις
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευ-
σης. Υπενθυμίζεται ότι ο συντελεστής
ΕΒΕ για κάθε σχολή προκύπτει από τη μέ-
ση επίδοση των υποψηφίων ανά επιστη-
μονικό πεδίο, με απόκλιση που μπορεί να
κυμαίνεται από 0,80 έως 1,20, ενώ για τον
καθορισμό της υποβάλλουν τις προτάσεις
τους οι Σύγκλητοι των Ιδρυμάτων. Ειδικά
για τους συντελεστές ΕΒΕ των συγκεκρι-
μένων Τμημάτων, ζητήθηκε από τα συ-
ναρμόδια υπουργεία να αποστείλουν τις
προτάσεις τους, πάνω στις οποίες στηρίχ-
θηκε και η τελική απόφαση του υπουρ-
γείου Παιδείας.

Στην πλειοψηφία των σχολών επιλέχ-
θηκαν οι υψηλότεροι συντελεστές 1,00 και
1,20, γεγονός που ευνοεί την ανοδική πο-
ρεία των βάσεων εισαγωγής σε αυτές.

«Στις σχολές με βάση υψηλότερη των
13.000 μορίων, οι βάσεις θα παραμείνουν
στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη
χρονιά. Για όσες βρίσκονται κάτω από το
όριο των 13.000 μορίων, οι βάσεις τους θα
έχουν αυξητική τάση, με αποτέλεσμα να
μειωθούν κατά 20% οι εισακτέοι. Αν, για
παράδειγμα, ένα Τμήμα είχε βάση εισα-
γωγής τα 10.500 μόρια και 80 θέσεις, φέ-
τος οι 15 θα μείνουν κενές», εξηγεί στην
«Political» ο εκπαιδευτικός αναλυτής
Χρήστος Κάτσικας. Ο ίδιος εκφράζει την
άποψη ότι σχολές που επέλεξαν τον υψη-
λότερο συντελεστή (1,20) στοχεύουν στη
μείωση του αριθμού των επιτυχόντων που
υποδέχονται. 

«Στην Ιατρική Σχολή, για παράδειγμα,
και τον υψηλότερο συντελεστή να επιλέ-
ξουν, οι βάσεις θα παραμείνουν σε υψηλά
επίπεδα λόγω των βαθμολογιών που θα
πετύχουν οι υποψήφιοι. Όμως, όταν βά-
ζεις τον υψηλότερο συντελεστή σε μια
σχολή που παραδοσιακά βρίσκεται λίγο
πάνω από τα 11.000 μόρια, τότε ο στόχος

είναι η αύξηση των βάσεων και η μείωση
του αριθμού των εισακτέων», σημειώνει ο
κ. Κάτσικας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτι-
μήσεις, εν αναμονή της ανακοίνωσης των
συντελεστών ΕΒΕ και στα υπόλοιπα πανε-
πιστημιακά Τμήματα, περίπου 16.000-
17.000 υποψήφιοι των πανελλαδικών εξε-
τάσεων θα μείνουν εκτός Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο αριθμός των κε-
νών θέσεων, ιδιαίτερα στα Ιδρύματα της
Περιφέρειας, θα είναι σαφώς υψηλότε-
ρος εξαιτίας της πανδημίας. 

«Το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη γνω-
στοποιήσει την πρόθεσή του να αυξήσει
τις θέσεις στα περιφερειακά Ιδρύματα και
να τις μειώσει στα κεντρικά (Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη κ.λπ.). Πολλά παιδιά θα δηλώ-
σουν στο μηχανογραφικό τους Τμήματα
της Περιφέρειας, με τη λογική ότι δεν
έχουν τίποτα να χάσουν. Ωστόσο, επειδή

οικονομικά δεν μπορούν να αντεπεξέλ-
θουν οι περισσότερες πλέον οικογένειες,
θα φαίνεται ότι οι θέσεις έχουν καλυφθεί
από επιτυχόντες, οι οποίοι τελικά δεν θα
φοιτήσουν ποτέ. Άρα, οι κενές θέσεις θα
είναι ακόμα περισσότερες και πολλές από
αυτές αθέατες», καταλήγει ο κ. Κάτσικας.

Παράταση έξι μηνών στη διαδικασία υποβολής αντιρ-
ρήσεων για τους δασικούς χάρτες, με μείωση των τε-
λών στο 50%, αποφάσισε η κυβέρνηση, μετά τις αντι-
δράσεις που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη την Ελλά-
δα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργή-
σιμης γης έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά. 

Το συγκεκριμένο θέμα κρίνεται ως πρώτης προτεραι-
ότητας για την κυβέρνηση, λόγω των αντιδράσεων, και
οι αποφάσεις ελήφθησαν σε συνάντηση που είχε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους υπουρ-
γούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, Ερ-
γασίας Κωστή Χατζηδάκη και τους υφυπουργούς Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά και Γιώργο
Αμυρά.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που θα
αναληφθούν άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων
που κληρονομήθηκαν από τον νόμο 4389/2016 της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης, οι διατάξεις του οποίου έχουν
καταπέσει με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, σε ό,τι αφορά τόσο τις οικιστικές πυκνώσεις όσο
και τις εκχερσωμένες εκτάσεις. Όπως υπογραμμίζει το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τον λόγο
αυτόν η κυβέρνηση ψήφισε τον Μάιο του 2020 τον νόμο
4685/2020, ενώ το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας θα καταθέσει άμεσα νομοθετική ρύθμιση και θα
προχωρήσει σε οριζόντιες παρεμβάσεις για την επίλυ-
ση των σφαλμάτων που έχουν προκύψει στο είδος χα-
ρακτηρισμού της γης. 

Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, η παράταση δίνεται λαμβάνοντας υπόψη,
αφενός, τις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί
λόγω της πανδημίας και, αφετέρου, την ανάγκη να δο-
θεί ο απαιτούμενος χρόνος για εσωτερικές και οριζόν-
τιες διορθώσεις, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, του θε-
ματικού περιεχομένου των δασικών χαρτών, χωρίς τα-
λαιπωρία και κόστος για τους πολίτες.

Παράταση έξι μηνών για τους δασικούς χάρτες μετά τις αντιδράσεις

Ανεβαίνουν 
οι βάσεις και
μειώνονται
οι εισακτέοι!

Τι δείχνουν οι συντελεστές
για Στρατιωτικές και 

Αστυνομικές Σχολές, 
Ακαδημίες Εμπορικού

Ναυτικού και Σχολές 
Τουριστικής  Εκπαίδευσης

Γράφει η
Εύη Πανταζοπούλου



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Επανέρχεται η ελεγχόμενη στάθμευση

Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία, όπως τονίζεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση του δήμου, επανέρχεται η ελεγχόμενη στάθ-
μευση στην πρωτεύουσα από τη Δευτέρα 12 Απριλίου. Προς
τούτο, υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας ενημερώνουν
τους πολίτες με σχετικά έντυπα για τις αλλαγές που επιφέρει
το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Υπενθυμίζεται ότι η
ελεγχόμενη στάθμευση ισχύει στις θέσεις επισκεπτών τις ερ-
γάσιμες μέρες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και το Σάβ-
βατο από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, ενώ στις θέσεις
των κατοίκων και στις ειδικές θέσεις το σύστημα ελεγχόμενης
στάθμευσης ισχύει όλο το 24ωρο και καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου χωρίς χρονικό περιορισμό για όλες τις μέρες και
ώρες.

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

«Όχι “βαθύ κόκκινο”, έχουμε 
μηδενικά κρούσματα»

Κριτική ασκεί ο δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομηνέας
στην απόφαση της Πολιτικής Προστασίας να ενταχθεί το νησί
στο «βαθύ κόκκινο». Όπως υποστηρίζει ο δήμαρχος, η από-
φαση ελήφθη λανθασμένα, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια της
εβδομάδας «δεν έχει εντοπιστεί στο νησί κανένα θετικό
κρούσμα κορονοϊού».

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Θετική εξέλιξη στα απορριφθέντα
αιτήματα των κτηνοτρόφων
Επανεξετάζονται από τον ΕΛΓΑ τα αιτήματα αποζημιώ-
σεων των κτηνοτρόφων των Ιονίων Νήσων λόγω της
καταστροφής του ζωικού τους κεφαλαίου. Σε πρώτη
φάση τα αιτήματα είχαν απορριφθεί, ωστόσο μετά τη
θετική συνηγορία της οικείας περιφέρειας γίνονται
αποδεκτά από τη διοίκηση του ΕΛΓΑ και τα συμπερι-
λαμβάνει στη διαδικασία του άρθρου 18 του Κανονι-
σμού Ασφαλίσεων. «Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στέ-
κεται κοντά στους πληγέντες κτηνοτρόφους και θα
πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να στηριχθούν», δηλώνει
ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σωτήρης
Κουρής.

Διαπεριφερειακή συνεργασία για τα «κοινά αγροτικά
ζητήματα» που απασχολούν την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας και την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, η
οποία ανήκει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, συζή-
τησαν ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεόδωρος Βασιλόπουλος και ο αντιπεριφερειάρχης
Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος. «Έχουμε να αντι-

μετωπίσουμε από κοινού τα προβλήματα που απα-
σχολούν τους καλλιεργητές της κορινθιακής σταφί-
δας, τους ελαιοπαραγωγούς και τους κτηνοτρόφους

μας», τόνισε ο κ. Βασιλόπουλος. 

Με μοναδικό θέμα το «άνοιγμα του λια-
νεμπορίου» συνεδρίασε εκτάκτως το Δημο-
τικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης προχθές
το απόγευμα. Ελήφθη η απόφαση για «στή-
ριξη των επαγγελματιών» και θα ζητηθεί από
την κυβέρνηση να «επανεξετάσει το θέμα
και να ανοίξουν άμεσα τα καταστήματα».

Οι φορείς εμπορίου και οικονομίας της
Θεσσαλονίκης εξέφρασαν μέσω τηλεδιά-
σκεψης την έντονη διαμαρτυρία τους, καθώς
«πληροφορήθηκαν για την αναστολή του
ανοίγματος από τα ΜΜΕ, παρά τις διαβεβαι-
ώσεις που είχαν ότι θα ανεβάσουν ρολά στις
5 Απριλίου, όπως σε όλη τη χώρα».

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Ζορπίδης
είπε ότι η αγορά «είναι σε μεγάλη αναστάτω-
ση», ενώ ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Ιωάννης Μασούτης υπο-
γράμμισε ότι «είναι δεύτερη φορά που οι
επαγγελματίες δεν ενημερώνονται για απο-
φάσεις της Πολιτείας». Για «αιφνιδιασμό,
ψεύτικες ελπίδες και σκοτσέζικο ντουζ»
έκανε λόγο ο Αναστάσιος Καπνοπώλης,
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου,
χαρακτηρίζοντας τα μέτρα της κυβέρνησης
«ασπιρίνη».

Ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας έκλει-
σε τη συνεδρίαση, λέγοντας «διεκδικούμε
ενημέρωση, ίση μεταχείριση και οικονομική
προοπτική».

!ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υπέρ του ανοίγματος
του λιανεμπορίου

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΤΑ 

Στο ΣτΕ για την 3Κ
Την ακύρωση της διάταξης με την οποία απαγορεύεται οποι-
αδήποτε μετάταξη, απόσπαση και μετακίνηση των εργαζο-
μένων της 3Κ για μια επταετία ζητά με προσφυγή του στο ΣτΕ
το Πανελλαδικό Σωματείο ΟΤΑ «Ο Ηρακλής». Ως κεντρικό
επιχείρημα προβάλλεται ότι «για όλους τους υπόλοιπους
εργαζομένους στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ ισχύει η διετία».
Με τη συγκεκριμένη νομική διαδικασία, εφόσον η αίτηση γί-
νει δεκτή από το ΣτΕ, θα ακυρωθεί στην πράξη η διάταξη για
την επταετία.
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Κοινό μέτωπο με Ζάκυνθο 
για την κορινθιακή σταφίδα

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Δ
εν δείχνει μόνο με τα προγράμματα
ενίσχυσης το ενδιαφέρον για τις
επιχειρήσεις της Αττικής ο περιφε-

ρειάρχης Γιώργος Πατούλης, καθώς
έσπευσε από την πρώτη στιγμή που ανέβα-
σαν ξανά τα ρολά να δείξει ότι είναι στο
πλευρό των επαγγελματιών. 

Με αφορμή την επαναλειτουργία της
αγοράς, ο περιφερειάρχης μαζί με τον ανα-
πληρωτή υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Παπα-
θανάση και τον πρόεδρο του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζη-
θεοδοσίου έκανε βόλτα σε εμπορικά κατα-
στήματα του κέντρου της Αθήνας διανέ-
μοντας υγειονομικό υλικό προστασίας.
Όπως επισημάνθηκε, ήταν μια ουσιαστική
αλλά και συμβολική πρωτοβουλία στήρι-
ξης του επιχειρηματικού κόσμου, η οποία
υλοποιείται για άλλη μια φορά, στο πλαίσιο
σχετικής δράσης του Επαγγελματικού Επι-

μελητηρίου Αθηνών, σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Αττικής. 

Ο κ. Πατούλης, παράλληλα με τη διανομή
υγειονομικού υλικού -μάσκες, αντισηπτικά
και ενημερωτικά φυλλάδια-, είχε την ευ-
καιρία να συνομιλήσει με καταστηματάρ-
χες αλλά και καταναλωτές σχετικά με τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καθώς και
να διαπιστώσει την πιστή και αυστηρή τή-
ρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων σε όλες τις επιχειρήσεις που επανα-
λειτουργούν. Μάλιστα, μετά την «αυτοψία»
επισήμανε: «Η εντύπωση που σχημάτισα
σήμερα είναι ότι όλα τα εμπορικά καταστή-
ματα έχουν ήδη προσαρμοστεί στη λογική.
Ανοίξαμε, περιμένουμε τον πολίτη αλλά και
τον προστατεύουμε. Τώρα που άνοιξε η
αγορά, είναι πολύ βασικό να κάνουμε όλα
όσα πρέπει, προκειμένου να διατηρήσουμε
ανοιχτά όλα τα μαγαζιά».

Αρμοδιότητες και προκλήσεις 
Τα κρίσιμα θέματα που αφορούν την Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση, όπως οι αρμοδιότητες των Δήμων και ο
τρόπος λειτουργίας τους ήταν τα βασικά στην συ-
νάντηση του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη
με την διοίκηση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (ΙΤΑ). Μάλιστα ο πρόεδρος του Ινστιτούτου
και δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστο-
λόπουλος και ο αντιπρόεδρος και δήμαρχος Αμα-
ρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου παρουσίασαν στον Υπουργό προτάσεις προκειμένου η Τοπική
Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις. Συζητήθηκε επίσης, η
συμβολή του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως ένα σημαντικό εργαλείο, ως μια δεξαμενή
σκέψεων και ιδεών, για την ενίσχυση του ρόλου των Δήμων και δόθηκαν στον Υπουργό τεύχη με-
λετών από την επιστημονική βιβλιοθήκη του ΙΤΑ.

Υπάρχουν 
και αντιρρήσεις  

Παρά τον πανηγυρικό χαρακτήρα που
δόθηκε με την εξαγγελία του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για
την παρέμβαση στο παλαιό εργοστά-
σιο της ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό με τη δη-
μιουργία χώρου πρασίνου και «κυ-
βερνητικού πάρκου», φαίνεται ότι
υπάρχουν και αρκετές αντίθετες από-
ψεις από αυτοδιοικητικά στελέχη της
περιοχής. Ήδη έχουν βγει ανακοινώ-
σεις από παρατάξεις της αντιπολίτευ-
σης που εγκαλούν τον δήμαρχο Δάφ-
νης - Υμηττού Αναστάσιο Μπινίσκο,
ζητώντας να μάθουν αν γνώριζε για τα
κυβερνητικά σχέδια και, αν ναι, γιατί
δεν είχε ενημερώσει το Δημοτικό
Συμβούλιο. Όμως, οι περισσότερες
διαφωνίες είναι για την ουσία του έρ-
γου και τη μεταφορά των υπουργείων,
καθώς πιστεύουν ότι θα επιβαρυνθεί
η περιοχή τόσο σε… τσιμέντο όσο και
σε όχληση. Ζητούν να μάθουν, λοιπόν,
πότε εγκαταλείφθηκε το πάγιο, δια-
χρονικό και διαπαραταξιακό αίτημα
για απόδοση του χώρου στον Δήμο
Δάφνης - Υμηττού;

H Περιφέρεια Αττικής δίπλα
στον επιχειρηματικό κόσμο Υπαίθρια γυμναστική 

Την εποχή που όλα τα γυμναστήρια
είναι κλειστά, τι πιο χρήσιμο για
τους πολίτες από ένα υπαίθριο γυ-
μναστήριο; Κάπως έτσι σκέφτηκε ο
δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Πα-
πανικολάου και προχώρησε στη δη-
μιουργία ενός ακόμα υπαίθριου χώ-
ρου άθλησης, αυτήν τη φορά στην
Άνω Γλυφάδα. Μάλιστα, ακριβώς
δίπλα θα δημιουργηθεί παιδότοπος
για να μπορούν τα παιδάκια να απο-
λαμβάνουν το παιχνίδι, την ώρα που
οι γονείς θα αθλούνται… Όπως επι-
σημαίνει ο δήμαρχος: «Εν μέσω
πανδημίας, η ανάγκη για ανοικτούς
χώρους άσκησης και άθλησης είναι
τεράστια και στην πόλη μας αξιοποι-
ούμε κάθε διαθέσιμο χώρο και με
μπόλικη φαντασία τούς αυξάνουμε
διαρκώς. Πάντα με τρόπο ποιοτικό,
ασφαλή και σύγχρονο».

Ποια δημοτική Αρχή με-
γάλου δήμου της Αττικής
διέδιδε με κάθε τρόπο ότι
έδωσε λύση για κάποια
χρέη μεγάλου αθλητικού
συλλόγου της πόλης, αλ-
λά τελικά αποδείχτηκε
ότι έκανε μνημόσυνο με
ξένα κόλλυβα; Και αυτό
γιατί πρόσφατα αποκαλύ-
φθηκε ότι το χρέος πλη-
ρώθηκε από κυβερνητικό
φορέα έπειτα από πιέ-
σεις της διοίκησης της
ομάδας και δεν βγήκε
ούτε ευρώ από τα ταμεία
του δήμου…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Έρχεται η ανάπτυξη
Τεράστια ικανοποίηση εκφράζει ο
δήμαρχος Παλλήνης Θανάσης Ζού-
τσος για τα οφέλη που θα φέρει στην
πόλη η επένδυση στο Κτήμα Καμπά. H
επένδυση, όπως ανακοίνωσε το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, εισέρχεται σε τελική ευθεία
μετά την έκδοση του Προεδρικού
Διατάγματος, με το οποίο εγκρίνεται η
Πολεοδομική Μελέτη. Με το Μνημό-
νιο Συνεργασίας που υπέγραψε ο δή-
μαρχος με την εταιρεία που ανέλαβε
την επένδυση τον Μάρτιο του 2019,
ικανοποιήθηκαν πλήρως και απολύ-
τως όλα τα αιτήματα και οι παρατηρή-
σεις που έθεσε ο Δήμος Παλλήνης
προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Αναμένονται, λοιπόν, νέες θέσεις ερ-
γασίας για τους κατοίκους της πόλης,
επιχειρηματικές ευκαιρίες και κοι-
νωφελή έργα αξίας 6 εκατ. ευρώ, που
θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής
των κατοίκων.
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Θρήνος και οργή για 
το άγριο διπλό φονικό 

Χειροπέδες στο καρτέλ
της Κορινθίας - 
Πωλούσαν «χώμα» 
και «κότες» 
Τέσσερις συμμορίες Ρομά είχαν συστή-
σει από κοινού ένα από τα μεγαλύτερα
κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών της
Πελοποννήσου. Χρειάστηκε έρευνα του-
λάχιστον τριών μηνών για την προετοι-
μασία της αστυνομικής επιχείρησης,
που με «χειρουργικό» τρόπο έγινε στον
καταυλισμό στα Εξαμίλια Κορινθίας και
οδήγησε σε 33 συλλήψεις εμπλεκομέ-
νων.
Από τους 33 συλληφθέντες, οι 21 είναι
άνδρες ηλικίας από 22 έως 55 ετών και οι
12 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 44 ετών,
ενώ, εκτός από τη δικογραφία για εγκλη-
ματική οργάνωση, σε βάρος τριών εκ των
συλληφθέντων απαγγέλθηκαν κατηγο-
ρίες και για κατοχή όπλων. Τα μέλη του
κυκλώματος με έδρα τον καταυλισμό εί-
χαν στήσει ένα σουπερμάρκετ ναρκωτι-
κών όπου μπορούσε να αγοράσει κανείς
ηρωίνη, κάνναβη, κοκαΐνη και χάπια,
ενώ χρησιμοποιούσαν ως αποθηκευτι-
κούς χώρους τα σπίτια τους και ειδικές
κρύπτες απόκρυψης.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι, παρά το γε-
γονός ότι χρησιμοποιούσαν πολλές τη-
λεφωνικές συνδέσεις, που δεν ήταν δη-
λωμένες στα πραγματικά τους στοιχεία,
αλλά σε στοιχεία αλλοδαπών υπηκόων
τρίτων χωρών και επικοινωνούσαν μετα-
ξύ τους με συνθηματικές εκφράσεις, οι
αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν
στην εξάρθρωση του κυκλώματος. Εν-
δεικτικά αναφέρουμε ότι την ηρωίνη την
ανέφεραν ως «χώμα» ή «κόκκινη
μπλούζα» και την κοκαΐνη ως «κότα» ή
«άσπρη μπλούζα».
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες
ηρωίνης συνολικού βάρους 749,8 γραμ-
μαρίων, ποσότητες κάνναβης συνολικού
βάρους 122 γραμμαρίων, ποσότητες κο-
καΐνης συνολικού βάρους 61,1 γραμμα-
ρίων, 1 περίστροφο, 2 κυνηγετικά όπλα,
36 κινητά τηλέφωνα κ.ά. 

Κώστας Παπαδόπουλος

«Β
οήθεια, σώστε με. Έχει
έρθει να μας σκοτώσει.
Σπάει την τζαμαρία για
να μπει στο σπίτι μας»,

αυτά τα λόγια πρόλαβε να φωνάξει στην
κλήση που έκανε στο «100» η 28χρονη
Κωνσταντίνα προτού ο εν διαστάσει σύ-
ζυγός της ορμήσει με ένα μαχαίρι προς
τον 30χρονο αδερφό της Γιώργο.

Αν και έχουν περάσει περισσότερες
από 24 ώρες, η τοπική κοινότητα της Μα-
κρινίτσας Πηλίου είναι σοκαρισμένη από
το άγριο διπλό φονικό που σημειώθηκε
το βράδυ της Δευτέρας. Τα δύο αδέρφια
βρίσκονταν στο πατρικό τους σπίτι, όταν ο
31χρονος πρώην σύζυγός της σε κατά-
σταση αμόκ εισβάλλει και αρχίζει να
απειλεί θεούς και δαίμονες, ζητώντας να
του δώσουν το δύο ετών παιδί τους, πα-
ρότι υπήρχαν ενεργά ασφαλιστικά μέτρα.

Μπροστά στα μάτια της πρώην πεθεράς
του, ο 31χρονος έβγαλε το μαχαίρι και
άρχισε να το καρφώνει με μανία στην
πρώην σύζυγό του, πετυχαίνοντας στην
κοιλιά και στα πλευρά. Ο αδερφός του
θύματος πήρε ένα ξύλο και προσπάθησε
να τον αφοπλίσει, ωστόσο η λεπίδα τον
πέτυχε στην κοιλιά και την καρδιά, αφή-
νοντας επιτόπου την τελευταία του πνοή.

Με αίματα στα χέρια και το πρόσωπο,
ο μακελάρης μπήκε στο Ι.Χ. και επιχεί-
ρησε να πάει σε άλλο χωριό του Πηλίου
για να κρυφτεί. Τελικά, έπειτα από κατα-

δίωξη για γερά νεύρα και με δεκάδες
αστυνομικούς να συμμετέχουν στην επι-
χείρηση εντοπισμού του, ο 31χρονος συ-
νελήφθη λίγο πριν από τα Άνω Λεχώνια
και αφού πρώτα εμβόλισε ένα όχημα της
Ασφάλειας. 

«Τα καλύτερα παιδιά»
«Ήταν τα καλύτερα παιδιά του χωριού

και η οικογένειά τους δεν είχε απασχο-
λήσει ποτέ για οτιδήποτε. Είμαστε όλοι
συγκλονισμένοι στο χωριό από αυτό που
συνέβη. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε
ότι χάσαμε δύο από τα καλύτερα παιδιά»,
είναι τα λόγια του κοινοτάρχη Μακρινί-
τσας Ευάγγελου Σαρακατσάνου. Στο ίδιο
μήκος κύματος και οι γείτονες, οι οποίοι
κάνουν λόγο για «μια εξαιρετική οικογέ-
νεια. Οι γονείς και ο αδερφός της Κων-
σταντίνας δεν την άφηναν ποτέ μόνη της
υπό τον φόβο του πρώην συζύγου της».

Το μεσημέρι της Τρίτης ο 31χρονος, ο
οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχο-
λογικά προβλήματα, οδηγήθηκε στον ει-
σαγγελέα, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες
και ζήτησε προθεσμία για να προετοιμά-

σει την απολογία του. Κατά την προανά-
κριση στην Αστυνομική Διεύθυνση Μα-
γνησίας φέρεται να υποστήριξε: «Δεν θυ-
μάμαι τι έκανα. Εγώ πήγα για να δω το
παιδί μου και με εμπόδισαν. Μου το απα-
γόρευσαν και μου είπαν ότι θα με κλεί-
σουν σε ψυχιατρείο. Θόλωσα, έσπρωξα
τη γυναίκα μου και τον αδερφό της για να
ανέβω στον πάνω όροφο που ήταν το παι-
δί μου. Δεν κατάλαβα ότι χρησιμοποίησα
μαχαίρι. Έχω σκοτεινό πέπλο».

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι σε κακή
ψυχολογική κατάσταση είναι και ο αστυ-
νομικός που έφτασε πρώτος στον τόπο
του εγκλήματος τόσο για το θέαμα που
αντίκρισε όσο και γιατί φέρεται να πι-
στεύει ότι, αν έφτανε νωρίτερα, θα μπο-
ρούσε να προστατεύσει τα δύο αδέρφια.

Σοκ στη Μακρινίτσα 
από τις σκηνές θρίλερ 
που εκτυλίχθηκαν το βράδυ
της Δευτέρας και τον βίαιο 
χαμό δύο νέων ανθρώπων

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Έβγαλαν κρούσματα τα rapid tests στα δικαστήρια 

E
βγαλαν… κρούσματα τα πρώτα rapid tests που
ξεκίνησαν από το πρωί της Τρίτης στο Δικαστικό
Μέγαρο Θεσσαλονίκης και συνδυάστηκαν με το

μερικό άνοιγμα διαδικασιών των δικαστηρίων. Κλιμά-
κια του ΕΟΔΥ και του Ερυθρού Σταυρού έκαναν τεστ
από το πρωί σε δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους και
δικαστικούς υπαλλήλους, διαδικασία που θα συνεχι-
στεί και την Τετάρτη.

Στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου μέχρι αργά το
μεσημέρι υποβλήθηκαν σε γρήγορα τεστ για την ανί-
χνευση κορονοϊού 380 άτομα. Σύμφωνα με την ενημέ-
ρωση που είχε η ηγεσία των δικαστηρίων, δύο υπάλ-
ληλοι ήταν θετικοί και άμεσα επέστρεψαν στα σπίτια
τους. Και οι δύο δεν είχαν συμπτώματα και, μάλιστα,
μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαν υποβληθεί σε

τεστ, τα οποία είχαν διενεργηθεί από τον Ερυθρό
Σταυρό με πρωτοβουλία του συλλόγου δικαστικών
υπαλλήλων.

Από την Τρίτη το μερικό άνοιγμα συγκεκριμένων
διαδικασιών, κυρίως οι ειδικές διαδικασίες, έγινε αι-
σθητό στα δικαστήρια, καθώς δικηγόροι ζητούσαν αν-
τίγραφα προκειμένου να προλάβουν προθεσμίες που
άρχισαν να τρέχουν κανονικά σε όλα τα δικαστήρια,
παρότι τα περισσότερα εξακολουθούν να μη λειτουρ-
γούν. Στις πολιτικές διαδικασίες τα περισσότερα δικα-
στήρια αναβλήθηκαν, ωστόσο εργατικές διαφορές,
διατροφές και Ανακοπές πλέον βρίσκονται κανονικά
στα πινάκια και με καταθέσεις μαρτύρων. Από την Τρί-
τη πλέον λειτουργεί και η δεύτερη είσοδος του Δικα-
στικού Μεγάρου μόνο για τους δικηγόρους. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θυμήθηκε το αθλητικό
παρελθόν του 
Την εποχή που... όργωνε τα γήπε-
δα του χάντμπολ θυμήθηκε ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών (τομέας
Μακεδονίας - Θράκης) Σταύρος
Καλαφάτης με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Αθλητισμού. Είναι
γνωστό ότι ο κ. Καλαφάτης υπήρ-
ξε αθλητής χάντμπολ στα σωμα-
τεία Τρίτων και ΧΑΝΘ, καθώς και
στην Εθνική ομάδα νέων. Ο ίδιος
ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του
ότι ο αθλητισμός τού χάρισε μερι-
κούς από τους πιο αγαπημένους
φίλους και πολλές αξέχαστες
αναμνήσεις, ενώ του δίδαξε στο-
χοθεσία, σκληρή δουλειά και επι-
μονή, μαθήματα που τον συνο-
δεύουν σε κάθε προσωπικό και
επαγγελματικό βήμα.

Δηλητηρίασαν 
αλεπούδες 
στον Παύλο Μελά
Τρεις αλεπούδες νεκρές από φό-
λες βρήκε ο αντιδήμαρχος Περι-
βάλλοντος και Πρασίνου του Δή-
μου Παύλου Μελά Σάκης Λαζαρί-
δης στην ορεινή διαδρομή πάνω
από το Νοσοκομείο «Παπαγεωργί-
ου». Τα ζώα ήταν δηλητηριασμένα
και, όπως έγραψε σε σχετική
ανάρτηση ο κ. Λαζαρίδης μαζί με
τις φωτογραφίες των νεκρών αλε-
πούδων, «το χειρότερο ον στη Γη
είναι ο άνθρωπος».

Απινιδωτές εξασφάλισε
η  Καλαμαριά
Με απινιδωτές σε 37 σημεία εξο-
πλίστηκε ο Δήμος Καλαμαριάς. Οι
απινιδωτές είναι διαθέσιμοι για
τους δημότες και μπορούν οι εν-
διαφερόμενοι, μέσω ενός σχετι-
κού χάρτη που έχει διαμορφώσει
η Πολιτική Προστασία και των βη-
μάτων που θα ακολουθήσουν, να
γνωρίζουν πού ακριβώς βρίσκον-
ται. «Όλοι οι απινιδωτές είναι
ετοιμοπόλεμοι και μακάρι να είναι
αχρείαστοι», λέει ο δήμαρχος
Γιάννης Δαρδαμανέλης. 

Για απίστευτη οπισθοχώρηση του δημάρχου Θερμαϊ-
κού Γιώργου Τσαμασλή και νίκη των κατοίκων του Με-
σημερίου, μετά τη γενική κατακραυγή για το θέμα της
μονάδας βιοαποβλήτων στην περιοχή, κάνει λόγο επι-
κεφαλής της αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος
Γιάννης Μαυρομάτης. Προσθέτει, δε, ότι οι αντιδράσεις

ανάγκασαν τον κ. Τσαμασλή να κάνει στροφή 180 μοι-
ρών και να ακυρώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο την αρ-
χική βούλησή του, όπως εκφράστηκε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, για εγκατάσταση της ΜΕΒΑ στο Με-
σημέρι. «Βλέποντας το αδιέξοδο, ο κ. Τσαμασλής έβαλε
την ουρά στα σκέλια», ανέφερε ο κ. Μαυρομάτης.

Κατακραυγή για τα βιοαπόβλητα στον Δήμο Θερμαϊκού

Δριμεία κριτική στη διοίκηση
του Δήμου Συκεών  
Σκληρή κριτική στον δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη
άσκησε ο επικεφαλής της παράταξης «Κοινω-
νική Συνεργασία» Ηλίας Ζάχαρης, με αφορμή
το θέμα της αστυνόμευσης στον Δήμο Νεάπο-
λης - Συκεών. Με ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει
τον κ. Δανιηλίδη «φύσει και θέσει ανεύθυνο»,
τον κατηγορεί ότι «μυξοκλαίει για την ασφάλεια
που δεν υπάρχει» προκειμένου να κερδίσει
ψήφους και καλεί τόσο τον δήμο όσο και την
Αστυνομία να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Δόμνα Μιχαηλίδου: 
Ανανεώσαμε τις συμβάσεις
σε όλες τις δομές
Η πορεία των δράσεων σε ό,τι αφορά τις δομές
φιλοξενίας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπη-
ρίες σε Μακεδονία και Θράκη ήταν στο επίκεν-
τρο της συνάντησης του υφυπουργού Εσωτερι-
κών (Μακεδονίας - Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη
με την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου στο Διοικητήριο.
Σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων που ανα-
νεώθηκε η σύμβασή τους, η κυρία Μιχαηλίδου
ανέφερε ότι «σε όλες μας τις δομές έχουμε 1/3
περισσότερους υπαλλήλους», δηλαδή 500 άτο-
μα υγειονομικό προσωπικό.

Με πατερίτσα η Κατερίνα  
Ένα πρόβλημα τενοντίτιδας στο πόδι φαίνεται

ότι ταλαιπώρησε τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Θεσσα-
λονίκη Μαζί» Κατερίνα Νοτοπούλου. Λόγω του
πόνου έμεινε λίγα 24ωρα στο κρεβάτι, ενώ στη
συνέχεια οι μετακινήσεις της έγιναν με πατερί-
τσα. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης πριν από την ει-
δική συνεδρίαση του Σώματος για την πορεία του
λιανεμπορίου τής ευχήθηκε διαδικτυακά τα πε-
ραστικά, με αποτέλεσμα το θέμα που την ταλαι-
πώρησε να γίνει ευρέως γνωστό και στους υπό-
λοιπους συναδέλφους αυτοδιοικητικούς.

«Έφυγε» ο Χρήστος Θωμάρεϊς
από κορονοϊό 
Θλίψη σκόρπισε στον Δήμο Θέρμης η είδηση
του θανάτου του Χρήστου Θωμάρεϊ, προέδρου
της Κοινότητας Νέου Ρυσίου. Έχασε τη μάχη
έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία χτυπημένος
από κορονοϊό. Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος
Παπαδόπουλος εξέφρασε τα ειλικρινή του
συλλυπητήρια για την απώλεια του Χρήστο Θω-
μάρεϊ, λέγοντας ότι ήταν από τους στενότερους
συνεργάτες του και ότι υπηρέτησε με αφοσίω-
ση τον τόπο για πάνω από τρεις δεκαετίες. Ο
εκλιπών ήταν ένα από τα παλαιότερα και δυνα-
μικότερα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, ενώ
ήταν πρόεδρος του Νέου Ρυσίου από το 2006.
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Χ ά ν τ ε ρ  Μ π ά ι ν τ ε ν

Σ
τοιχεία αμερικανικής σαπουνόπερας έχει η ζωή της οικογένειας του προέδρου των
ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, με κεντρικό πρωταγωνιστή τον μικρότερο γιο του, Χάντερ. Ο δεύτε-
ρος γιος του Τζο και της Τζιλ Μπάιντεν γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1970 στο Ντελα-
γουέρ και τέλειωσε τη Νομική Σχολή του Γέιλ, αφού νωρίτερα είχε αποφοιτήσει από

την περίφημη Σχολή του Τζορτζτάουν. Εργάστηκε ως δικηγόρος, λομπίστας, τραπεζικό στέλε-
χος και διαχειριστής κεφαλαίων. Μετείχε στη διοίκηση της Burisma Holdings, μιας μεγάλης

επιχείρησης φυσικού αερίου στην Ουκρανία,
και τότε μπήκε στο στόχαστρο των Μέσων Μα-
ζικής Ενημέρωσης, καθώς η πλευρά Τραμπ τον
κατηγόρησε για διαφθορά στις επαγγελματικές
του δραστηριότητες στην Ουκρανία.

Τον Τραμπ, όμως, είχαν προλάβει τα διεθνή
ταμπλόιντ, που είχαν φέρει νωρίτερα στο φως
την προσωπική ζωή του Χάντερ Μπάιντεν, η
οποία έχει… απ’ όλα: Αλκοολισμό, ναρκωτικά,
την απώλεια του μεγαλύτερου αδελφού του,
Μπο, που του στοίχισε πολύ, τις ερωτικές περι-
πέτειές του με τη χήρα του Μπο, έναν γάμο το
1993, πέντε παιδιά εκ των οποίων το ένα εκτός
γάμου και δεκάδες σελίδες με σκανδαλιστικές
ιστορίες στις εφημερίδες, οι οποίες όλο και πε-
ρισσότερο έψαχναν και μάθαιναν τις περιπέτει-
ές του!

Το 1993 παντρεύτηκε την Κάθλιν, με την
οποία χώρισε το 2017. Αιτία ήταν η ερωτική
σχέση που ανέπτυξε με τη Χέιλι Μπάιντεν, χήρα
του αγαπημένου αδελφού του, Μπο, περίπου
δύο χρόνια μετά τον θάνατό του. Το παράνομο
ειδύλλιο γέμισε τις σελίδες των εφημερίδων
μόλις έγινε γνωστό και αποτέλεσε ακόμα μία
δοκιμασία για την οικογένεια Μπάιντεν. Η Κά-
θλιν κατάλαβε ότι το ποτήρι της υπομονής της
με τον άτακτο Χάντερ είχε ξεχειλίσει. Ξεκίνη-

σαν τη διαδικασία διαζυγίου, που ολοκληρώθηκε το 2017. Δύο χρόνια αργότερα, ο Χάντερ
Μπάιντεν παντρεύτηκε τη Μελίσα Κοέν, ένα μοντέλο από τη Νότια Αφρική. Στο μεσοδιάστημα
υπήρξε και μια περιστασιακή σχέση του με τη Λούντεν Αλέξις Ρόμπερτς, καρπός της οποίας
ήταν ένα παιδί - την εποχή που είχε δεσμό και με τη Χέιλι! Ο Χάντερ δεν παραδέχθηκε ότι το
παιδί είναι δικό του, ωστόσο το τεστ πατρότητας τον διέψευσε.

Τον σημάδεψε η απώλεια της μητέρας του
Στα απομνημονεύματά του, που πρόκειται να εκδοθούν σύντομα, ο Χάντερ Μπάιντεν γράφει

για όλους τους σταθμούς της ζωής του: Η απώλεια της μητέρας του και της αδελφής του, όταν ο
ίδιος ήταν παιδί, ήταν κάτι που τον σημάδεψε για πάντα. Η καθημερινότητά του την εποχή του
αλκοόλ και των ναρκωτικών έμοιαζε με ταινία θρίλερ. Μεγάλο κομμάτι του βιβλίου καλύπτει το
κεφάλαιο «Ουκρανία», που τον έφερε στη δίνη του κυκλώνα της αντιπαράθεσης Ντόναλντ
Τραμπ - Τζο Μπάιντεν.  Το ενδιαφέρον του κοινού, ωστόσο, ελκύουν περισσότερο οι έρωτες και
οι απιστίες του ανήσυ χου Χάντερ.seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Ναρκωτικά, απιστίες 
και πολιτική για… 

τον γιο του πλανητάρχη
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Οι HΠΑ απαντούν με δασμούς 1 δισ. δολ. στον ψηφιακό φόρο
Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο,

ωστόσο υπάρχουν ακόμα εμπορικά «σύννεφα» μεταξύ των
δύο πλευρών του Ατλαντικού. Οι ΗΠΑ του Μπάιντεν αποφά-
σισαν να αντιδράσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε
αμερικανικούς κολοσσούς του Διαδικτύου, που έχουν επι-
βάλει πολλές χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, όπως η
Βρετανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Τουρκία αλλά και
η Ινδία. Η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να επιβάλει, ως αντίποινα,
δασμούς που φτάνουν το 1 δισ. δολάρια, δηλαδή το ποσό που

εκτιμάται ότι θα καταβληθεί ως ψηφιακός φόρος στις χώρες
αυτές. Τι θα φορολογηθεί από τις αμερικανικές εισαγωγές;
Ενδεικτικά αναφέρονται τα αυστριακά πιάνα με ουρά, τα
βρετανικά καρουζέλ που βλέπουμε σε λούνα παρκ, τα περί-
φημα τουρκικά κιλίμια, οι ιταλικές αντζούγιες κ.λπ. Το πρα-
κτορείο Bloomberg υπολόγισε ότι η αξία των δασμών σε αυ-
τά τα προϊόντα θα είναι της τάξεως των 880 εκατ. δολαρίων
κάθε χρόνο.Η ενοχλητική κι επιβλαβής αυτή κατάσταση έχει
δημιουργηθεί, διότι ακόμα δεν έχει γίνει δυνατό να επιτευχ-

θεί μια συμφωνία, στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για έναν ενιαίο παγκό-
σμιο φορολογικό συντελεστή, με τον οποίο θα φορολογούν-
ται οι παγκόσμιας εμβέλειας κολοσσοί του Διαδικτύου. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να μετάσχουν σε
αυτήν τη διαβούλευση στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, μέχρις ότου
όμως αυτές φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα, η Ουάσιγκτον δεν
εμποδίζεται από το να προχωρεί σε επιμέρους φορολογή-
σεις, όπως αυτές που συζητά τώρα.

Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η Ρωσία
ετοιμάζεται με κάθε τρόπο για μια σύρρα-
ξη με τις ΗΠΑ ή με συμμάχους τους στη
διεθνή σκακιέρα. Μετά τη συσσώρευση
στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρα-
νία, χθες έγινε γνωστό ότι η Μόσχα δοκί-
μασε σε τεράστια στρατιωτική της βάση
στην Αρκτική ένα νέο «υπερόπλο». Οι
γνώστες το περιγράφουν ως μια «σούπερ
τορπίλη» η οποία μπορεί να προκαλέσει
«ραδιενεργό τσουνάμι» που θα πλήξει την
Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ σε περίπτωση
σύρραξης.

Πρόκειται για μια τορπίλη που έχει εν-
σωματώσει την τεχνολογία stealth και φέ-
ρει το όνομα Poseidon 2M39 Torpedo, η
οποία τροφοδοτείται από έναν πυρηνικό
αντιδραστήρα κι έχει τη δυνατότητα να με-
τακινείται στον πυθμένα της θάλασσας,
χωρίς να γίνεται αντιληπτή από τα αμυντι-
κά συστήματα των ΗΠΑ. Συγκαταλέγεται
μεταξύ των στρατηγικών οπλικών συστη-
μάτων με επίδραση πολύ μακρύτερα από
την εμβέλεια που γίνεται η δοκιμή.

Το στρατηγικό πεδίο, πάντως, είναι η
Αρκτική. Η Ρωσία ευλόγως θέλει να δια-
φυλάξει τα βόρεια σύνορά της από οποι-
αδήποτε απειλή, που μπορεί να δημιουρ-
γηθεί από το λιώσιμο των πάγων λόγω της
κλιματικής αλλαγής. Πολλαπλασιάζει,
λοιπόν, τις στρατιωτικές βάσεις στο βό-
ρειο τμήμα της, ώστε να αποφύγει ανεπι-
θύμητες οχλήσεις από εκεί.

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη, ίσως
ακόμα πιο σημαντική παράμετρος: Καθώς
οι πάγοι λιώνουν, δημιουργούνται περά-
σματα που μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν. Η
Μόσχα θέλει διακαώς να ελέγξει αυτά τα
περάσματα, κυρίως το λεγόμενο «Βόρειο
Πέρασμα», που μπορεί να αποδειχθεί
μελλοντικά τόσο χρήσιμο για διελεύσεις

εμπορικών πλοίων και για το διαμετακο-
μιστικό εμπόριο, όσο είναι σήμερα η Διώ-
ρυγα του Σουέζ.

Αντίστοιχη ακριβώς είναι η ανησυχία
των Δυτικών: Η νέα γεωπολιτική κατάστα-
ση που διαμορφώνεται στην Αρκτική δεν
θέλουν να χρησιμεύσει ως ευκαιρία στρα-

τηγικής ενδυνάμωσης της Ρωσίας στην
περιοχή. Αυτός ο έως τώρα «ψυχρός πό-
λεμος» μεταξύ Ρωσίας και Δύσης υπάρχει
κίνδυνος να μετεξελιχθεί σε μια «θερμή
σύγκρουση» με απρόβλεπτα αποτελέσμα-
τα. Γι’ αυτό κάθε πλευρά παίρνει από τώρα
τα μέτρα της.

Ο έως τώρα «ψυχρός πόλεμος» 
μεταξύ Πούτιν και Δύσης υπάρχει
κίνδυνος να μετεξελιχθεί 
σε μια «θερμή σύγκρουση»

Υπερόπλο στην Αρκτική
δοκιμάζει η Μόσχα!

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Η  Τ Ο Ρ Π Ι Λ Η  Π Ρ Ο Κ Α Λ Ε Ι  « Ρ Α Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ο  Τ Σ Ο Υ Ν Α Μ Ι »

Ανήσυχος ο
Μπόρις Τζόνσον
Δεν έκρυψε την ανησυχία
του για την αυξανόμενη
στρατιωτική δραστηριότητα
στην Κριμαία, στα σύνορα με
την Ουκρανία και αλλού, ο
Βρετανός πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον. Μίλησε,
μάλιστα, τηλεφωνικά με τον
Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι
και συμφώνησαν να συνεχί-
σουν τη στενή συνεργασία
τους με τους διεθνείς εταί-
ρους τους, προκειμένου να
παρακολουθούν την κατά-
σταση και να προσέχουν
ώστε να αντιδράσουν αμέ-
σως σε πιθανή περαιτέρω
κλιμάκωση της στρατιωτι-
κής κινητικότητας από
πλευράς Μόσχας. Λίγο αρ-
γότερα, ο Ζελένσκι ανέβασε
ένα tweet, όπου παρατηρού-
σε ότι η χώρα του «έχει τη
στήριξη των χωρών της G7».



ΟΠΕΚΑ: 
Νωρίτερα 
η πληρωμή
Τη Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου θα
καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα
στους δικαιούχους του. Πρόκειται
για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισό-
δημα, το Επίδομα Στέγασης, το
Επίδομα Γέννησης, το Επίδομα
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων,
το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρο-
μής, το Επίδομα Ομογενών Προ-
σφύγων, τα Έξοδα Κηδείας Ανα-
σφάλιστων, το Επίδομα Πυρόπλη-
κτων Τέκνων και το Επίδομα Πλημ-
μυροπαθών Τέκνων. Την ίδια μέρα
θα πληρωθεί η συμμετοχή του Δη-
μοσίου στα δάνεια του προγράμ-
ματος Γέφυρα και των προγραμμά-
των προστασίας α’ κατοικίας. 

Υποβολή δηλώσεων
«Συν-Εργασία»
Από σήμερα έως τις 23 Απριλίου
χιλιάδες επαγγελματίες, οι οποίοι
ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες,
θα μπορούν να υποβάλουν τις
υπεύθυνες δηλώσεις τους στην
Εργάνη, προκειμένου να λάβουν
την αποζημίωση ειδικού σκοπού,
ύψους 1.068 ευρώ, για το δίμηνο
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου. Πρό-
κειται για αθλητές, λαχειοπώλες,
μέλη συνεταιρισμών, δασεργά-
τες, εργαζομένους που εργάζον-
ται σε περισσότερους εργοδότες,
εργαζομένους στο Άγιον Όρος,
πωλητές του περιοδικού «Σχε-
δία» κ.ά. Εξάλλου, έως τις 30
Απριλίου θα μπορούν οι εργοδό-
τες να υποβάλουν τις δηλώσεις
των εργαζομένων που εντάσσον-
ται στον μηχανισμό «Συν-Εργα-
σία» για τον τρέχοντα μήνα, κα-
θώς και τις διορθωτικές δηλώσεις
για τον Μάρτιο.

Αναλογικά η αποζημίωση
για τους συνιδιοκτήτες
- Ολοκληρώνει 
την ταυτοποίηση η ΑΑΔΕ
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Γέφυρα 2: 
Με εμπόδια 
η υποβολή 
αιτήσεων
Με τεχνικά προβλήματα και παράπονα
από τους λογιστές για τη μη αναγνώριση
στοιχείων του Μητρώου ξεκίνησε τη
Δευτέρα η λειτουργία της ψηφιακής
πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)
του υπουργείου Οικονομικών για την
υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Γέ-
φυρα 2, το οποίο προσφέρει στήριξη
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τις
οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας
του κορονοϊού. 
Το νέο πρόγραμμα καλύπτει τόσο πλητ-
τόμενες επιχειρήσεις (μεσαίες, μι-
κρές, πολύ μικρές και ατομικές, συμ-
περιλαμβανομένων και των ελεύθερων
επαγγελματιών - επιτηδευματιών) που
έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές όσο
και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να
αντεπεξέλθουν στις δανειακές υποχρε-
ώσεις τους, προσφέροντας επιδότηση
μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δα-
νείων για οκτώ μήνες, επιδότηση τόσο
του κεφαλαίου όσο και των τόκων του
δανείου, επιβράβευση των συνεπών
δανειοληπτών με υψηλά ποσοστά επι-
δότησης, που φτάνουν μέχρι και το 90%
της μηνιαίας δόσης, και επιδότηση δό-
σης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που
έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προ-
κειμένου να τα ρυθμίσουν και να απο-
φύγουν κατασχέσεις και πλειστηρια-
σμούς. Βασική προϋπόθεση ένταξης
στο πρόγραμμα είναι τα έσοδα της επι-
χείρησης το 2020 να ήταν μειωμένα κα-
τά τουλάχιστον 20% συγκριτικά με το
2019. Σύμφωνα με τις πρώτες παρατη-
ρήσεις των λογιστών, αυτή η πρόβλεψη
αφήνει εκτός επιδότησης δόσεων δα-
νείων τον μεγαλύτερο αριθμό των εν-
διαφερομένων.

ΙΔΙΟΚΤHΤΕΣ - ΕΚΜΙΣΘΩΤEΣ

Ο
λοκληρώνεται η εκκαθάριση των
πολλαπλών δηλώσεων που έχουν
υποβάλει οι ιδιοκτήτες - εκμι-
σθωτές για το ίδιο ακίνητο από

την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στό-
χος είναι κατ’ αρχάς να ενημερωθούν οι ιδιο-
κτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένα
μισθώματα λόγω της πανδημίας και στη συνέ-
χεια να πραγματοποιηθεί η αποπληρωμή.

Η εκκαθάριση αφορά στις μισθώσεις με
περισσότερους του ενός εκμισθωτές, που
έχουν υποβάλει όλοι δήλωση για το ίδιο ακί-
νητο, καθώς και σε μισθώσεις με ελλείψεις
στα προσδιοριστικά στοιχεία των ακινήτων για
την περίοδο Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2020, με
τις σχετικές δηλώσεις να ανέρχονται σε
570.000. 

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι ψη-
φιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προχωρούν σε
διασταύρωση των στοιχείων για την ταυτοποί-
ηση των ακινήτων.

Από το βράδυ της Δευτέρας έχει ολοκλη-
ρωθεί μεγάλο μέρος των παραπάνω ταυτο-
ποιήσεων και επικαιροποιούνται τα στοιχεία
στο aade.gr. Στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ υπάρχει
ενημέρωση για τις μισθώσεις ακινήτων από
περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες που
έχουν υποβάλει ο καθένας ξεχωριστή δήλω-
ση Covid για την ίδια μίσθωση την περίοδο
Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2020.

Οι συγκεκριμένοι συνιδιοκτήτες ενημερώ-
νονται από την ΑΑΔΕ ότι η αποζημίωση κατα-
βάλλεται για όλους τους συνεκμισθωτές, με
βάση τη δήλωση Covid ενός μόνο συνεκμι-
σθωτή. Στους ιδιοκτήτες αυτούς αποστέλλεται

email για να επισκεφτούν τη συγκεκριμένη
ιστοσελίδα. Αναφορικά με τις περιπτώσεις
ακινήτων που φαίνονται μισθωμένα ταυτό-
χρονα με διαφορετικές συμβάσεις μίσθωσης,
η ΑΑΔΕ έχει συστήσει στους ιδιοκτήτες να δη-
λώσουν στο σύστημα τη λύση των μισθώσεων
που δεν ισχύουν πλέον για να αποφευχθούν τα
λάθη ή οι καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Στις περιπτώσεις που θα ολοκληρωθεί η
ταυτοποίηση των ακινήτων, αλλά δεν έχουν
καταβληθεί ήδη αποζημιώσεις, αυτό αναμέ-
νεται να γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. 

Για τις περιπτώσεις που δεν δύναται να ολο-
κληρωθεί η ταυτοποίηση λόγω έλλειψης
προσδιοριστικών στοιχείων των ακινήτων, η
ΑΑΔΕ θα καλέσει τηλεφωνικά τους ιδιοκτήτες
για να δώσουν τις αναγκαίες πληροφορίες.

Εν τω μεταξύ, στο διάστημα 10 με 20 Απρι-
λίου οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που λαμβά-
νουν μειωμένα ενοίκια θα εισπράξουν δύο
αποζημιώσεις: του Φεβρουαρίου και του
Μαρτίου. 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Φως στο τούνελ
για 570.000
δηλώσεις 
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Ι
σχυρή επανεκκίνηση της οικονομίας με
ρυθμό ανάπτυξης 4,2%, υπό την προϋπό-
θεση θετικών εξελίξεων στο μέτωπο του
εμβολιασμού του πληθυσμού, βλέπει για

φέτος η Τράπεζα της Ελλάδος. 
Μιλώντας στη γενική συνέλευση των μετό-

χων, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Γιάννης Στουρνάρας αναφέρθηκε στις συνέ-
πειες της πανδημίας και συνέστησε προς την
κυβέρνηση τη συνέχιση των μέτρων δημο-
σιονομικής στήριξης, αλλά πιο στοχευμένα
φέτος, καθώς η μεγάλη αύξηση του ελλείμ-
ματος δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για...
ακρότητες. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελ-
λάδος, ως αποτέλεσμα των μέτρων αυτών ο
Προϋπολογισμός θα εμφανίσει και φέτος
πρωτογενές έλλειμμα 5,3% ΑΕΠ, από 7% πέ-
ρυσι, ενώ το χρέος το 2020 διαμορφώθηκε
στο 205% του ΑΕΠ.

Δύο προκλήσεις
Η Τράπεζα της Ελλάδος αναδεικνύει δύο

βασικές προκλήσεις και ειδικότερα:
1.Την επίσπευση του ολικού μετασχηματι-

σμού της, με στόχο την αύξηση της παραγω-
γικότητας και με κατεύθυνση την ενίσχυση
της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας. 

2. Την ταυτόχρονη και ολική αντιμετώπιση
του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και των αναβαλλόμενων φορολογι-
κών απαιτήσεων. Όσον αφορά την πρώτη
πρόκληση, η σωστή αξιοποίηση των ευρω-
παϊκών κονδυλίων μέσω του NGEU παρέχει
μια μοναδική ευκαιρία για την εφαρμογή των
αναγκαίων πολιτικών, με στόχο την αλλαγή
του παραγωγικού προτύπου της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, σε σχέση
όμως με τον Μάρτιο του 2016, όπου τα «κόκ-
κινα» δάνεια… χτύπησαν ταβάνι, σήμερα
έχει επιτευχθεί μείωση κατά περίπου 60 δισ.
ευρώ, η οποία οφείλεται ως επί το πλείστον
σε πωλήσεις δανείων και διαγραφές και πο-
λύ λιγότερο σε εισπράξεις μέσω ενεργητικής
διαχείρισης. Ταυτόχρονα, όμως, οι καταθέ-
σεις του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν αύξηση
κατά 20,6 δισ. ευρώ το 2020, ως αποτέλεσμα
της συσσώρευσης ρευστότητας αλλά και της
αναβολής πραγματοποίησης δαπανών τόσο
για λόγους πρόνοιας όσο και αναγκαστικά
εξαιτίας των μέτρων περιορισμού λόγω της
πανδημίας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος κρούει τον κώδω-
να του κινδύνου για κύμα πτωχεύσεων και
εκτόξευση της ανεργίας, μετά την πανδημία,
διατυπώνοντας έντονο προβληματισμό για

μια νέα εκρηκτική αύξηση των «κόκκινων»
δανείων, αλλά και για σοβαρές δημοσιονομι-
κές επιπτώσεις. 

Ο Γ. Στουρνάρας, αναφερόμενος στην επό-
μενη μέρα της πανδημίας, επεσήμανε ότι η
ελληνική οικονομία θα έχει να αντιμετωπίσει
την εμφάνιση ενός μεγάλου αριθμού μη βιώ-
σιμων επιχειρήσεων και την κατάργηση πολ-
λών θέσεων εργασίας, κυρίως σε υπηρεσίες
διαμεσολαβητικού χαρακτήρα και σε κλά-
δους εντάσεως εργασίας χαμηλής εξειδίκευ-
σης. Μια τέτοια δυσμενής εξέλιξη, όπως ανα-
φέρει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
θα οδηγήσει σε πιστωτικούς και δημοσιονο-
μικούς κινδύνους, καθώς εκτιμάται ότι τα
«κόκκινα» δάνεια θα αυξηθούν κατά 8-10
δισ. ευρώ, ενώ θα καταπέσουν κρατικές εγ-
γυήσεις, θα υπάρξει οριστική διαγραφή χρε-
ών προς το Δημόσιο και πρόσθετα μέτρα ει-
σοδηματικής στήριξης στους απολυμένους
εργαζομένους, τα οποία θα δημιουργήσουν
προβλήματα τόσο στα δημόσια οικονομικά
όσο και στις τράπεζες. 

Η «κακή τράπεζα»
Ειδικά για το πρόβλημα των μη εξυπηρε-

τούμενων δανείων, ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος επανέλαβε την αναγκαιότητα για
τη δημιουργία μίας «κακής τράπεζας», η
οποία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με
το πρόγραμμα «Ηρακλής» που έχει εγκρίνει
η κυβέρνηση. Πρόσθεσε, δε, ότι με την ολο-
κλήρωση του προγράμματος «Ηρακλής», εν-
τός του 2021, εκτιμάται ότι ο λόγος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο
των δανείων θα υποχωρήσει περίπου στο 25%
και ο μέσος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
ανήλθαν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2020 σε
47,4 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά περί-
που 21 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δε-
κεμβρίου του 2019. Ο λόγος των ΜΕΔ προς το
σύνολο των δανείων παραμένει υψηλός,
30,2%, έναντι μέσου όρου μόλις 2,6% στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. 

Γ. Στουρνάρας:
Επανεκκίνηση
με ανάπτυξη
4,2% το 2021 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης Θετικές προβλέψεις από το ΔΝΤ

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 3,8% για φέτος και 5% για το
2022 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις
προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας που έδωσε χθες στη δημοσιότητα.
Για την ανεργία το Ταμείο προβλέπει ότι θα κινηθεί φέτος περίπου στα περ-
σινά επίπεδα -στο 16,6% έναντι 16,4% το 2020- και ότι θα μειωθεί στο 15,2%
το 2022. Όσον αφορά στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών,
αναμένεται μείωσή του από 7,4% του ΑΕΠ πέρυσι στο 6,6% το 2021 και το
3,5% το 2022. Ο πληθωρισμός αναμένεται να επανέλθει σε θετικό επίπεδο
και να διαμορφωθεί στο 0,2% φέτος και το 0,8% το 2022 από -1,3% το 2020. 



Μέσω διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου, η Huawei CBG Ελ-
λάδος σύστησε σε εκπροσώπους των ΜΜΕ και συνεργάτες
της τον νέο Country Manager Andy Miao, ο οποίος ηγείται
πλέον των κινήσεων της Huawei στην ελληνική αγορά στον
τομέα των καταναλωτικών προϊόντων. Ο Πέτρος Δρακόπου-
λος, Marketing Director, και ο Θάνος Ψυχάρης, Retail Direc-
tor και CTA Retail, μοιράστηκαν με τους ψηφιακούς καλε-
σμένους τους όλες τις τελευταίες ενημερώσεις γύρω από την
ανάπτυξη της Huawei σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, ενώ
επίσης ανακοίνωσαν μερικά από τα νέα λανσαρίσματα που
ξεκινούν και θα συνεχίσουν και τους επόμενους μήνες στην
ελληνική αγορά: ευφυή ακουστικά με προσαρμόσιμο Active
Noise Cancellation, smartwatches τελευταίας τεχνολογίας
και απαράμιλλου design, προηγμένα μοντέλα laptops - κι αυ-
τά είναι μόνο η αρχή.

Τ
ο πρώτο νεό-
τευκτο πλοίο
μ ε τ α φ ο ρ ά ς

υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου LNG
Carrier προσέθεσε
στον στόλο της η
Latsco Shipping
Limited. Πρόκειται
για το «Hellas Di-
ana», το οποίο εν-
τάχθηκε στον στόλο
της εταιρείας την
Τετάρτη 31 Μαρτίου,
έχει χωρητικότητα
174.000 κ.μ. και
ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία της Hyundai Heavy Industries,
στη Νότιο Κορέα. Άλλο ένα LNG Carrier, το «Hellas Athina»,
αναμένεται να παραληφθεί από τα ίδια ναυπηγεία τον προσεχή
Σεπτέμβριο.

Μαζί με τα τέσσερα Very Large Crude Carriers (VLCC), που

έχουν παραγγελθεί
στα ναυπηγεία της
Hyundai Heavy In-
dustries με παράδοση
το 2022, o συνολικός
στόλος της Latsco αυ-
ξάνεται σε 43 πλοία,
έναντι των 11 που κα-
τείχε προ οκτώ ετών,
όταν ο Πάρις Κασιδό-
κωστας-Λάτσης ανέ-
λαβε τη διεύθυνσή
της. Εξ αυτών, έντεκα
είναι πλοία μεταφο-
ράς πετρελαϊκού αε-
ρίου (LPG), δεκατρία

είναι δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου μεγέ-
θους MR (Medium Range Tanker) και πέντε είναι μεγέθους
LR2 (Long Range Tanker). Η ναυπήγηση των τεσσάρων VLCC
σηματοδοτεί την επιστροφή της Latsco σε μία αγορά από την
οποία είχε αποχωρήσει το 1997.

Παρέλαβε το πρώτο πλοίο 
LNG Carrier ο Όμιλος Λάτση

ΔΕΗ: Οριστικό τέλος για
τις λιγνιτικές μονάδες 
Καρδιάς και Αμύνταιου

Την οριστική απόσυρση των λιγνιτικών μονά-
δων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, Καρδιάς Ι-ΙΙ
και Αμύνταιου Ι-ΙΙ, συνολικής ισχύος 1200 MW,
αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ύστε-
ρα από σχετικό αίτημα της ΔΕΗ, στο πλαίσιο του
προγράμματος απολιγινιτοποίησης. Με τον τρό-
πο αυτόν μειώνεται η συνολική λιγνιτική ισχύ της
χώρας κατά 27%, καθώς η ΡΑΕ με την απόφασή
της αφαίρεσε αυτές τις μονάδες από την ενιαία
άδεια παραγωγής της ΔΕΗ. Και οι δύο μονάδες
της Καρδιάς σταμάτησαν να λειτουργούν τον Ιού-
νιο του 2019, όταν εξαντλήθηκαν οι 17.500 ώρες
λειτουργίας που δικαιούνταν από την ευρωπαϊκή
νομοθεσία, ενώ οι 17.500 ώρες του ΑΗΣ Αμύν-
ταιου εξαντλήθηκαν τον Νοέμβριο του 2018,
ωστόσο ο σταθμός συνέχισε να λειτουργεί έως
τις 2 Μαΐου 2020.

Μνημόνιο Συνεργασίας 
ΟΛΕ Α.Ε. - ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του
Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας και του Δια-
χειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου για θέματα ανάπτυξης, επέκτασης και
προώθησης της διαθεσιμότητας του Υγροποι-
ημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) / Liquefied
Natural Gas (LNG), ως καυσίμου περιβαλλον-
τικά φιλικού, προς όφελος των πολιτών της
χώρας, αλλά και της ευρύτερης γεωγραφικής
περιοχής. Η συνεργασία των δύο φορέων ανα-
βαθμίζει τον Λιμένα Ελευσίνας, που καθίστα-
ται πλέον σημαντικός ενεργειακός κόμβος
στην ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού με
φορτηγά LNG, όπου μέσω φορτηγών δύναται
να μεταφερθεί LNG σε μη διασυνδεδεμένες
εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια, μέσω της
χρήσης των λιμενικών του εγκαταστάσεων για
την εξυπηρέτηση της μεταφοράς LNG από και
προς τη νήσο Ρεβυθούσα, όπου βρίσκεται και
ο Τερματικός Σταθμός LNG του ΔΕΣΦΑ.

Διαδικτυακό σεμινάριο 
από τον ΣΘΕΒ

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση
της έννοιας της αποτελεσματικής επικοινωνίας
και η πρακτική της εφαρμογή, με στόχο τη βελ-
τιστοποίηση των εργασιακών σχέσεων και συν-
θηκών, την αύξηση τόσο των τηλεφωνικών όσο
και των διά ζώσης πωλήσεων. Έτσι, ο Σύνδε-
σμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχα-
νιών διοργανώνει διήμερο διαδικτυακό σεμι-
νάριο διάρκειας 8 ωρών την Παρασκευή 9
Απριλίου, 17:30-21:30, και το Σάββατο 10 Απρι-
λίου, 10:00-14:00, με θέμα: «Δεξιότητες πώλη-
σης - αντιρρήσεων & πειθούς σε περίοδο αλλα-
γών» μέσω της πλατφόρμας του zoom.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Huawei: Συνεχίζει δυναμικά και το 2021

Deutsche Telekom, Cosmote και Ericsson αξιοποιούν συ-
χνότητες πάνω από τα 100 GHz για 5G backhaul. Σε δοκιμές
που πραγματοποιήθηκαν από το Mobile Backhaul Service
Center της Deutsche Telekom στις εγκαταστάσεις της Cos-
mote στην Αθήνα, αποδείχθηκε η δυνατότητα χρήσης συ-
χνοτήτων πάνω από τα 100 GHz, όπως της ζώνης W, για χωρη-
τικότητες ασύρματων δικτύων backhaul πολλών gigabit, που
θα χρησιμοποιηθούν στις τεχνολογίες 5G και 6G.

Δοκιμές στις εγκαταστάσεις της Cosmote στην Αθήνα για 100 GHz 



Access2Markets
Γιατί ενδιαφέρει 
τις ελληνικές ΜμΕ

ΕΥΔΑΠ: Στην τελική φάση 
ο διαγωνισμός για 
την Ψυττάλεια

Ένας διαγωνισμός ιδιαίτερα σημαντικός για
την ποιότητα ζωής στο Λεκανοπέδιο Αττικής και
το θαλάσσιο περιβάλλον του Σαρωνικού εισέρ-
χεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης, όπως
ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ. Ειδικότερα, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε ότι οι τρεις
προσφορές που είχαν υποβληθεί στον διαγωνι-
σμό για τη «Συντήρηση και Λειτουργία του Κέν-
τρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ψυττάλειας»
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και της οι-
κείας διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές. Η
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμ-
μετεχόντων έχει ήδη ολοκληρωθεί και η βαθμο-
λογία των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το
αποφαινόμενο όργανο, είναι: Άκτωρ ΑΤΕ-ΑΒΑΞ-
Εργοτέμ: 109,93. Intrakat-Suez International-
Τέρνα Ενεργειακή: 108,0. Μυτιληναίος-Τεχνική
Εταιρεία Χριστόφορος Κωνσταντινίδης: 106,0.

Μετά την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, αναμέ-
νεται το συντομότερο δυνατόν να ανοίξουν οι οι-
κονομικές προσφορές, ώστε να επιλεγεί η κοι-
νοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείριση του έρ-
γου. Σε διαχωρισμό της άδειας λειτουργίας των
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά προχωρά η κυβέρνη-
ση, με διάταξη που έφερε στη Βουλή σε νομο-
σχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων.

ΕΥΑΘ: Ξεκίνησαν οι εργασίες 
του αποχετευτικού δικτύου 
Δενδροπόταμου
Ξεκίνησαν οι εργασίες στον Κόμβο Κ16 για την
ολοκλήρωση του ατελούς επί σειρά ετών απο-
χετευτικού δικτύου των «χαμηλών» περιοχών
της Δυτικής Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα συν-
δεθούν με τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό
(ΚΑΑ) και την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυ-
μάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ). Πρόκειται για
ένα σημαντικό έργο περιβαλλοντικής προστα-
σίας, το οποίο θα συνδέσει το αποχετευτικό δί-
κτυο στην περιοχή του Δενδροπόταμου με την
ΕΕΛΘ. Το έργο θα συνδέσει τις «χαμηλές» πε-
ριοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης με τον Κεν-
τρικό Αποχετευτικό Αγωγό και την Εγκατάστα-
ση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης. Εν-
τός του 2021 η ολοκλήρωση, στα 6 εκατ. ευρώ ο
προϋπολογισμός.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Διαχωρίζεται η άδεια λειτουργείας
για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Η διάταξη προβλέπει δύο άδειες λειτουργίας
ναυπηγείων, αορίστου χρόνου, μεταξύ της Ανώνυ-
μης Εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία (ΕΝΑΕ) και της
Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ
Α.Ε.). Σκοπός είναι το δημόσιο συμφέρον, μέσω της
διασφάλισης, αφενός, της αξίας της περιουσίας της
Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε. και της αξιο-
ποίησής της, η οποία εν προκειμένω περιλαμβάνει
τη μεγαλύτερη δεξαμενή στην Ανατολική Μεσόγειο,
χωρητικότητας πεντακοσίων χιλιάδων τόνων
(500.000 tn), καθώς και άλλες εγκαταστάσεις, και,
αφετέρου, της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.,
η οποία τελεί σε ειδική διαχείριση, υφίσταται ανάγ-
κη διαχωρισμού της υφιστάμενης άδειας λειτουρ-
γίας μεταξύ αυτών σε δύο άδειες λειτουργίας.

Grecotel: Εξαγόρασε
5 ξενοδοχειακές μονάδες
Συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα ο Όμιλος
Grecotel, παρά το αρνητικό κλίμα που έχει δια-
μορφώσει στον ξενοδοχειακό τομέα η πανδημία.
Από το 2018 μέχρι σήμερα, ο όμιλος έχει επενδύ-
σει πάνω από 200 εκατ. ευρώ σε ανακαινίσεις και
νέες μονάδες. Οι επενδύσεις που ανακοίνωσε ο
όμιλος είναι συνολικού ύψους 104 εκατ. ευρώ και
στοχεύουν στο να διαμορφώσουν, μεταξύ άλλων,
έναν νέο παγκόσμιο προορισμό στο Νησί των
Φαιάκων. Αφορούν στην εξαγορά πέντε ξενοδο-
χειακών μονάδων Resort, δύο σε Μύκονο
(«Mykonos Star» και «Μykonos Thea») και τρεις
στην Κέρκυρα, («Nostos», «Vassilia», «Gelina»
με το «Aqua Park Υδρόπολις»), στα 61 εκατ. το τί-
μημα. 

CPI: Στο 9,01% αυξήθηκε 
η συμμετοχή 
του Αριστείδη Παπαθάνου

Η εταιρεία CPI ανακοίνωσε ότι ο Αριστείδης Πα-
παθάνος απέκτησε 855.000 μετοχές της εταιρείας.
Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης, επήλθε μεταβο-
λή (αύξηση) άνω του 5% στα δικαιώματα ψήφου του
μετόχου Αριστείδη Παπαθάνου, ο οποίος κατέχει
άμεσα συνολικά 892.750 μετοχές και ισάριθμα δι-
καιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 9,01% του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας.

Σ
την ψηφιακή εκδήλωση στο ΕΒΕΠ για την παρου-
σίαση της εξαγωγικής πύλης Access2Markets, η
ευρωβουλευτής Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου τό-

νισε ότι αυτή προσφέρει, κυρίως στις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, μια πληθώρα χρηστικών πληροφοριών για τον
τρόπο εισαγωγής στην Ε.Ε. και εξαγωγής από την Ε.Ε. σε
αγορές τρίτων χωρών, καθώς και για την άσκηση επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας εντός της αγοράς της Ε.Ε.
Όπως επισημάνθηκε, η αγορά της Ε.Ε., της οποίας η μο-
ναδική έννοια της «ενιαίας αγοράς» προσφέρει ελεύθερη
κυκλοφορία αγαθών και προσώπων, παρέχει πρόσβαση
σε μια αγορά με περισσότερους από 400 εκατομμύρια
καταναλωτές. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορι-
σμένες διαφορές μεταξύ των 27 εθνικών αγορών της Ε.Ε.
Μέσα από την πύλη Access2Markets, οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να σχηματοποιήσουν μια
εικόνα για τις εξαγωγικές αγορές εντός και εκτός Ε.Ε.,
αλλά και να ανακαλύψουν τις προτιμησιακές εμπορικές
συμφωνίες της Ε.Ε.

Οργανωτικές αλλαγές στην Kleemann
Με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της διοίκησης
του Ομίλου Kleemann, η εταιρεία ενημερώνει για τις
ακόλουθες οργανωτικές αλλαγές, οι οποίες θα ισχύ-
σουν από την 1η Ιουνίου 2021. Η Ελένη Ασβεστά, μέχρι
σήμερα Group HR & Administration Director του Ομί-
λου Kleemann, αναλαμβάνει γενική διευθύντρια της
Kleemann China. Η Διεύθυνση HR & Administration
ενοποιείται με τη Διεύθυνση Coaching, με επικεφαλής
την Κατερίνα Κουκούντζου. 
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Ο ι πρώτοι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδος,
ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός (18.00) και ΑΕΚ -
ΠΑΟΚ (20.00), γίνονται σήμερα, με το ενδια-

φέρον να εστιάζεται φυσικά στο ντέρμπι των πληγω-
μένων «δικεφάλων». Τόσο η ΑΕΚ όσο και ο ΠΑΟΚ
προέρχονται από συντριβές (5-1 από τον Ολυμπιακό
και 3-0 από τον Παναθηναϊκό) στη 2η αγωνιστική των
πλέι οφ της Super League.

Κοινό χαρακτηριστικό της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, η
καλή επίθεση αλλά και η πολύ κακή άμυνα. Στο ματς
με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο ο ΠΑΟΚ δέχτηκε
τρία γκολ από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε συνο-
λικά τέσσερις τελικές προσπάθειες. Η, δε, ΑΕΚ, απο-
διοργανωμένη από τους τραυματισμούς, είδε πέντε
φορές την μπάλα να βρίσκεται στα δίχτυα της. Τον

αγώνα θα σφυρίξει ο Βούλγαρος Γιόργκι Καμπάκοφ.
Στο άλλο παιχνίδι ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος εντυ-

πωσιάζει με τις εμφανίσεις του και πέταξε έξω τον
Παναθηναϊκό με δύο νίκες, έχει βλέψεις για μεγάλα
πράγματα μέσω του Κυπέλλου. Στο παρελθόν είχε
αποκλείσει τον Ολυμπιακό με νίκη 2-0 στους «Ζωσι-
μάδες» και ήττα 2-1 στο «Καραϊσκάκης». Και οι δύο
ομάδες είναι σε πολύ καλή κατάσταση από την αρχή
της σεζόν, το μεταξύ τους παιχνίδι στα Γιάννενα είχε
τελειώσει χωρίς νικητή (1-1) και στο Φάληρο μόλις
1-0 για τους πρωταθλητές. Θα σφυρίξει ο Λετονός
Αντρίς Τρεϊμάνις. Τόσο αυτός όσο και ο Καμπάκοφ
στο ΟΑΚΑ είναι διαιτητές «πρώτης κατηγορίας» της
UEFA. 

Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα θα βγάλει τον πρωτα-

θλητή στον 1ο ή 2ο προκριματικό γύρο του Cham-
pions League και τρεις ομάδες στο νεοσύστατο Con-
ference League. Μία εκ των τριών θα είναι η κυπελ-
λούχος. Αν ο ΠΑΣ Γιάννινα είναι αυτός που θα πάρει
το ένα εισιτήριο, τότε Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθη-
ναϊκός θα παλέψουν για τις άλλες δύο θέσεις. Αν μία
από τις υπόλοιπες τρεις κατακτήσει το τρόπαιο, τότε
επίσης μία «μεγάλη» θα μείνει εκτός Conference Le-
ague. Πέρα, ωστόσο, από το… ονόρε μιας εξόδου
στην Ευρώπη, η τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA,
τo Conference League, δεν περιποιεί καμιά μεγάλη
τιμή. Ούτε οικονομικά, καθότι τα χρήματα που θα
παίρνει η κάθε ομάδα θα είναι το 50% αυτών που δί-
νονται ως μπόνους στο Europa League. Οι επαναλη-
πτικοί θα γίνουν στις 27 Απριλίου.

Σέντρα 
για τους 4 
του Κυπέλλου 
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Ε
ισήγηση για αφαίρεση δέκα βαθμών από την ΑΕΚ και
ισόβιος αποκλεισμός του Δημήτρη Μελισσανίδη, του
συνεργάτη του Γιάννη Παπαδόπουλου και του προ-

έδρου της ΕΠΣ Αχαΐας έκανε το ερευνητικό τμήμα της Επι-
τροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Η υπόθεση αφορά σε «εμ-
πλοκή» τους στις εκλογές της ΕΠΣ Καρδίτσας και προήλθε
από καταγγελία ενός σωματείου με την επωνυμία «Σύλλο-
γος Φιλάθλων Πολιτών Καρδίτσας» αγνώστων λοιπών στοι-
χείων. Στην ΑΕΚ χαρακτήρισαν «στημένη υπόθεση» την ει-
σήγηση στην Επιτροπή Δεοντολογίας και θα κινηθούν νομι-
κά εναντίον της Επιτροπής για τη «διαρροή» της πληροφο-
ρίας προς συγκεκριμένα Μέσα. Όταν προέκυψε το όλο θέ-
μα πριν από περίπου δέκα μέρες, η ΠΑΕ ΑΕΚ είχε ζητήσει
επίσημα τον φάκελο των καταγγελιών από την Επιτροπή
Δεοντολογίας, αλλά δεν της δόθηκε. Η εισήγηση του ερευ-
νητή της υπόθεσης κ. Αθανασίου δεν είναι δεσμευτική για
το δικαστικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας. Θα υπο-
βληθούν υπομνήματα και μετά θα αποφασίσει αν θα καλέ-
σει σε απολογία τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους. 

Εισήγηση-βόμβα για την ΑΕΚ Καλύτερα 
ο Τάκης Κορωναίος
Ευχάριστα νέα για τον παλαίμαχο μπασκετμπο-
λίστα του Παναθηναϊκού Τάκη Κορωναίο, ο
οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από
περίπου δέκα μέρες. Όπως ανέφεραν οι θερά-
ποντες γιατροί, η κατάσταση της υγείας βελτιώ-
νεται καθημερινά. Ο Κορωναίος ευχαρίστησε
με δηλώσεις του τους γιατρούς του «Γεννημα-
τάς», ιδιαίτερα τους νευρολόγους.

Για Μπάρκα ο ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ έχει

έρθει σε επαφή
με τον πρώην
γκολκίπερ της
ΑΕΚ Βασίλη
Μπάρκα για να
τον πάρει έστω
και δανεικό από
τη Σέλτικ το
προσεχές καλο-
καίρι. Ο διεθνής
γκολκίπερ έχα-
σε τη θέση του στη βασική ενδεκάδα της σκοτσέ-
ζικης ομάδας, στην οποία είχε μεταγραφεί το πε-
ρασμένο καλοκαίρι. Στον ΠΑΟΚ, όπως είναι γνω-
στό, υπάρχει πρόβλημα και με τους δύο γκολκί-
περ, Πασχαλάκη και Ζίβκοβιτς.

Κόκκινη 
και… μεσαίο δάκτυλο
Ο Λετονός διαιτητής Αντρίς Τρεϊμάνις, ο οποίος
θα σφυρίξει τον σημερινό ημιτελικό του Κυ-
πέλλου Ελλάδος ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός,
είχε αποβάλει παίκτη στο πρωτάθλημα της χώ-
ρας του και αμέσως του έκανε τη γνωστή…
άκομψη χειρονομία με το μεσαίο δάκτυλο! Τι
είχε συμβεί; Ο Καουντό, ο οποίος πήρε την κόκ-
κινη, είχε κάνει σε αντίπαλο την ίδια χειρονο-
μία, η οποία απαγορεύεται από τους κανονι-
σμούς. 

Euro 2020: Σήμερα 
η απόφαση 
για τους θεατές

Σήμερα είναι η καταληκτική
ημερομηνία για να απαντήσουν οι

δώδεκα πόλεις που θα φιλοξενή-
σουν τους τελικούς του Euro 2020 αν

οι κυβερνήσεις τους θα επιτρέψουν την
είσοδο θεατών στην κερκίδα σε ποσοστό

τουλάχιστον 15% της χωρητικότητας. Σε
όποια κυβέρνηση αρνηθεί, θα αφαιρείται από την
πόλη η διοργάνωση. Οι δώδεκα πόλεις είναι:
Λονδίνο, Μπιλμπάο, Κοπεγχάγη, Μπακού, Άμ-
στερνταμ, Γλασκόβη, Δουβλίνο, Βουδαπέστη,
Μόναχο, Αγία Πετρούπολη, Ρώμη, Βουκουρέστι.

Ο «βασιλιάς» Ζοτς και η Νάντια
Το ποσό των 195.110 δηναρίων (1.651 ευρώ) συγκεν-
τρώθηκε από τη δημοπρασία πίνακα ζωγραφικής με
τον άλλοτε προπονητή του μπασκετικού Παναθηναϊ-
κού Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο πίνακας απεικονίζει τον
«βασιλιά» Ζέλικο με στέμμα στο κεφάλι του. Τα χρή-
ματα, που είναι αρκετά για τα οικονομικά δεδομένα
της χώρας, θα δοθούν για τη νοσηλεία της τετράχρο-
νης Νάντια Ντζέροβιτς, η οποία πάσχει από εγκεφαλι-
κή παράλυση.

Σάλος 
με τον Ζλάταν 
Παγκόσμιο σάλο έχει προκαλέσει 

η είδηση της σουηδικής εφημερίδας 
«Expressen» ότι ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς

πριν από δέκα χρόνια σκότωσε
με την κυνηγετική του καραμπίνα 

ένα λιοντάρι στην Αφρική, παίρνοντας
ως… τρόπαιο το δέρμα και το σαγόνι του.

Το κουφάρι του λιονταριού κρατήθηκε
έναν χρόνο σε ασφαλές μέρος και μετά

στάλθηκε στο σπίτι του Ζλάταν στο Μάλμε.



Τ
ο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με αφορ-
μή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την
ίδρυσή του, σε συνεργασία με το «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος», παρουσιάζει την έκ-

θεση «Η μουσική απογειώνει!» στον εκθεσιακό
χώρο «Τέχνη & Περιβάλλον» στο Επίπεδο Αναχω-
ρήσεων.

Σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία
ενός από τους σπουδαιότερους καλλιτεχνικούς
φορείς του τόπου μας γίνεται μια φωτογραφική
αναδρομή σε κορυφαίες στιγμές της πολιτιστικής
πορείας του, χωρισμένη στις εξής ενότητες: 1927
- Η αρχή, Οι μαέστροι, Μεγάλοι ερμηνευτές, Κο-
στούμια και σκηνικά αντικείμενα, Η μαγεία της
παράστασης, Τα παρασκήνια, Το κοινό, Το βλέμμα
στραμμένο στον ουρανό!

Τον επισκέπτη καλωσορίζει η φωτογραφία μιας
χορεύτριας, ντυμένης με το αέρινο ένδυμα που
σχεδίασε ο Γιάννης Κόκκος για το μπαλέτο
«Οδύσσεια» των Τζον Νοϊμάιερ και Γιώργου Κου-
ρουπού. Μια αιθέρια μορφή που μοιάζει να αι-
ωρείται στον ουρανό μάς προσκαλεί να ξαναζή-
σουμε νοερά τις πιο μαγευτικές στιγμές της τριαν-
τάχρονης πορείας του Μεγάρου: στιγμιότυπα από
παραστάσεις και συναυλίες που άφησαν εποχή,
από εμφανίσεις θρυλικών καλλιτεχνών του και-
ρού μας, καθώς και από τις αίθουσες, τα παρα-
σκήνια, τους εξωτερικούς χώρους του και τη Με-
γάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν
Βουδούρη». Τα κοστούμια και ορισμένα σκηνικά
αντικείμενα που προέρχονται από το αρχείο του
εκτίθενται για πρώτη φορά εκτός του Μεγάρου,
που αριθμεί 10.000 θεατρικά ενδύματα, αξεσουάρ

και δημιουργίες με την υπογραφή διακεκριμένων
σκηνογράφων και ενδυματολόγων, Ελλήνων και
ξένων.

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται με συνοπτι-
κό τρόπο η ιστορία του Μεγάρου από το 1927, όταν
η νεαρή λυρική τραγουδίστρια Αλεξάνδρα Τριάν-
τη οραματίστηκε τη δημιουργία μιας αξιόλογης
αίθουσας μουσικής στην Αθήνα, ενώ αργότερα
μοιράστηκε αυτό το όραμά της με τον Χρήστο
Λαμπράκη. Η έκθεση συμπληρώνεται, επίσης, με
φωτογραφίες από συναυλίες των συνόλων in res-
idence του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, της Κρα-
τικής Ορχήστρας Αθηνών και της Ελληνικής Συμ-
φωνικής Ορχήστρας Νέων, καθώς και από στιγ-
μιότυπα από εμφανίσεις των Μουσικών της Κα-
μεράτας - Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής,
γνωστής ως Αrmonia Atenea στις «διεθνείς» πτή-
σεις της.

Εξέχουσα θέση κατέχει η φωτογραφία του Τά-
κη Διαμαντόπουλου από την τελευταία παράστα-
ση της Μελίνας Μερκούρη ως Κλυταιμνήστρας
στον «Πυλάδη» του Γιώργου Κουρουπού (1992),
ενώ η «πτήση» στην ιστορία του Μεγάρου συνεχί-
ζεται με μια στάση στον μαγικό κόσμο της όπερας!

Την επιμέλεια της Έκθεσης, που θα διαρκέσει
έως τις 30 Αυγούστου 2021, έχει ο Γιώργος Βα-
φιάς. Τα κείμενα έγραψε η Μάιρα Μηλολιδάκη,
ενώ την ειδική φωτογράφιση των κοστουμιών και
των σκηνικών αντικειμένων έκανε ο Γιάννης
Μπουρνιάς. Την επιμέλεια και τον συντονισμό εκ
μέρους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είχε η
τομεάρχης Δημοσίων Σχέσεων και Πολιτισμού
Χαρά - Ελένη Μητσοτάκη.

«Μην ασχολείστε με εμένα, ασχολη-
θείτε με οτιδήποτε θα βελτιώσει τη
ζωή σας», απάντησε η Μίνα Αρναού-
τη στους διαδικτυακούς haters μετά
τη γνωστοποίηση ότι κατέθεσε αγω-
γή κατά της οικογένειας Παντελίδη.

Ο Τάκης Χρυσικάκος έκανε την
πρώτη δόση του εμβολίου για
τον κορονοϊό και πόζαρε στο
Διαδίκτυο με επικό σχόλιο: «Ιπ-
ποκράτειο ΓΝ Αθηνών. Επιχεί-
ρηση “φτου ξελεφτερία”»!

Επανένωση για το χωρισμένο ζευγά-
ρι Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκη
Κατσούλη «βλέπει» το Twitter στο
«Survivor». 

Ο κορονοϊός «θερίζει» τους τε-
χνικούς στην εκπομπή των «Ρά-
διο Αρβύλα».

Δεν πρόλαβε η Μαρία Φραγκάκη να
κάνει είσοδο στη «Φάρμα» και έπειτα
από έναν μήνα είδε την πόρτα της
εξόδου: «Ζορίστηκα, πείνασα, κρύω-
σα, χτύπησα, δούλεψα πολύ, κάνο-
ντας δουλειές που δεν ήξερα, αλλά
έμαθα», αποκάλυψε στο Instagram.

Γενέθλια για τη Δήμητρα Μα-
τσούκα, τα γιόρτασε με την
αδελφή της Μαρία!

Η σχεδιάστρια μόδας Χριστίνα Κον-
τοβά έγινε νονά ενός κοριτσιού από
την Καμπάλα, την οποία βάφτισε
Χριστίνα και αποφάσισε να την υιο-
θετήσει!

Ο Σάκης Τανιμανίδης «ξέσπασε
σε κλάματα όταν ενημερώθηκε
από τον γιατρό πως ήμουν έγ-
κυος», αποκάλυψε η Χριστίνα
Μπόμπα σε συνέντευξή της!

Έφυγε από τη ζωή ο εικαστικός Κορ-
νήλιος Γραμμένος. Η κηδεία του έγι-
νε χθες στο Α’ Νεκροταφείο.
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Έτοιμο για «απογείωση»
το Μέγαρο Μουσικής 



Συγκίνηση 
για τον νέο δίσκο

Απασφάλισε
ο Γιώργος Κοψιδάς! 

Ο πρώην «Survivor» Γιώργος Κοψιδάς, με την
επιστροφή του στην Ελλάδα, προχώρησε σε μια
σειρά από αποκαλύψεις για τη «δράση» του
Τριαντάφυλλου στο ριάλιτι επιβίωσης. «Η τα-
κτική του γίνεται εδώ και μήνες. Θεωρεί πως
ό,τι δεν είναι στην κάμερα είναι σαν να μη συμ-
βαίνει. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά πράγματα που
δεν έχει δει ο κόσμος. Δεν μπορώ να μιλήσω
για αυτά. Είναι κάποια σοβαρά πράγματα που
δεν μπορώ να πω», εξομολογήθηκε στην Ιωάν-
να Μαλέσκου.

Μια γεύση από τα backstage

Αποκαλύψεις για το τι συμβαίνει backstage στα
γυρίσματα της σειράς «Τα καλύτερά μας χρό-
νια» έκανε η Τζένη Θεωνά με μια φωτογραφία
της! «Η μικρή αγαπημένη διαδρομή από τον χώ-
ρο που προετοιμαζόμαστε στο set! Έχουμε αν-
ταλλάξει 1.000 καλημέρες και έχω αναζητήσει
άλλες 1.000 φορές τον καφέ και το κείμενό μου!
Με την Κατερίνα Παπουτσάκη είμαστε πάλι άυ-
πνες και πεινάμε και ενώ παραγγέλνουμε, κά-
νουμε λόγια και κανονίζουμε ένα playdate μετά
το γύρισμα», έγραψε στο Instagram η πρωτα-
γωνίστρια.

Κορμί-λάστιχο η Αποστολία! 
Άναυδοι έμειναν οι χιλιάδες followers της Αποστολίας Ζώη όταν
πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό φωτογραφία της με το πό-
δι… στο κεφάλι, αφήνοντας άπαντες άφωνους με την ελαστικότητα
του σώματός της! «Έχουν περάσει χρόνια από τότε που ήμουν στην
Εθνική Ελλάδος καταδύσεων. Είπα να θυμηθώ τα παλιά. Τι λέτε, εί-
μαι έτοιμη να ξανακάνω βουτιές;», αναρωτήθηκε χαριτολογώντας η
τραγουδίστρια.

Σε επιτυχημένη ανοσοθερα-
πεία υποβλήθηκε ο γιος της
Καλομοίρας και η χαρούμενη
μαμά μοιράστηκε τα καλά νέα
στον λογαριασμό της στο In-
stagram, ποζάροντας με τον
κανακάρη της και τον γιατρό
του! «Συγχαρητήρια στον Δη-
μήτρη μου, που ολοκλήρωσε
τη 18μηνη θεραπεία για τις
αλλεργίες του στα καρύδια
και τα κάσιους. Είμαστε τόσο
περήφανοι», έγραψε η τρα-
γουδίστρια, ευχαριστώντας
τον dr Shayegan για την κα-
θοδήγησή του.

Χαρούμενη για 
τη νέα της δουλειά 
Mε μια εντυπωσιακή φωτογραφία η Δού-
κισσα Νομικού ανακοίνωσε ότι «στέφθη-
κε» πρέσβειρα της νέας καμπάνιας γνω-
στής εταιρείας με παπούτσια. «Καιρό τώ-
ρα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας και επι-
τέλους ήρθε η ώρα! Ανυπομονώ να δείτε
σε λίγες μέρες τη συγκλονιστική καμπά-
νια που δημιουργήσαμε για εσάς μια υπέ-
ροχη καλοκαιρινή μέρα κάτω από το μο-
ναδικό ελληνικό φως», σχολίασε με εν-
θουσιασμό η παρουσιάστρια!

Ευχάριστα νέα
για την Καλομοίρα

Α
πολογισμός καριέρας για το συγκρότημα Μέλισσες από
τον frontman Χρήστο Μάστορα και με αφορμή τον νέο
τους δίσκο! Ο ερμηνευτής, υπερήφανος για την ανοδική

πορεία του γκρουπ και τις κορυφαίες συνεργασίες με «χρυσά»
ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, ανέφερε στο Διαδίκτυο:
«Όπως οι μέλισσες πετάνε από λουλούδι σε λουλούδι για να
φτιάξουν το μέλι, έτσι και εμείς “πετάμε” από ρεπερτόριο σε ρε-
περτόριο, από τραγούδι σε τραγούδι για να κάνουμε τα όνειρα ́
μας πραγματικότητα. Μια ομαδική δουλειά όπου όλοι προσπα-
θούν πάντα για το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο νέος μας δίσκος, που
κυκλοφορεί στις 16 Απριλίου με τίτλο “MEΛΙSSES - DUETS”,
έχει ακριβώς αυτό το νόημα, της παρέας. Περιλαμβάνει 24 τρα-
γούδια - συνεργασι ́ες με 11 φίλους καλλιτέχνες»! Ανάμεσά τους
ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Καίτη Γαρμπή, ο Δημήτρης Μπάσης, ο
Σταμάτης Γονίδης, ο Μπάμπης Στόκας και η Τάμτα. 
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Ο
ι όζοι του θυρεοειδούς αποτελούν μια
παθολογική κατάσταση που επηρεάζει
μεγάλο μέρος του πληθυσμού παγκο-
σμίως. Στην πλειονότητα των ασθενών, η

διάγνωση ενός ή περισσότερων όζων στον αδένα
προκαλεί ανησυχία. Τότε αναζητούν λύσεις, οι
οποίες όμως δεν είναι ούτε απλές ούτε ίδιες για
όλους. Άλλοι όζοι δεν προκαλούν καμία ανησυχία
και αρκεί μόνο ο τακτικός έλεγχός τους και άλλοι
χρήζουν θεραπείας, παρότι το 95% αυτών είναι κα-
λοήθεις.

«Ο επιπολασμός των οζιδίων του θυρεοειδούς
στον γενικό πληθυσμό είναι υψηλός, αλλά πολύ λί-
γες από αυτές τις βλάβες αποδεικνύονται τελικά
κακοήθεις. Η αύξηση που παρατηρείται τα τελευ-
ταία χρόνια στη συχνότητα εμφάνισής τους πιθα-
νώς να οφείλεται στη διενέργεια περισσότερων
προληπτικών εξετάσεων με τεχνολογικά εξελιγ-
μένα διαγνωστικά μέσα, που ευνοούν την εύρεση
πολύ μικρών και ασυμπτωματικών οζιδίων, τα
οποία δεν θα εντοπίζονταν με απλή κλινική εξέτα-
ση. Τόσο μικρά οζίδια συχνά ανακαλύπτονται και
τυχαία, κατά τη διενέργεια απεικονιστικών εξετά-
σεων για κάποιον άλλον λόγο, όπως από ένα υπε-
ρηχογράφημα καρωτιδικών ή μια μαγνητική τρα-
χήλου», μας εξηγεί ο καθηγητής Χειρουργικής της
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δημήτρης Λινός. «Η
American Association of Endocrine Surgeons δη-
μοσίευσε στο “Annals of Surgery” έναν πλήρη
οδηγό για τις ενδείξεις ώστε μια θυρεοειδεκτομή
να είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Το μέγεθος,

η αύξησή του, τα συμπτώματα, η υποκείμενη νό-
σος του θυρεοειδούς, άλλες συννοσηρότητες και η
ηλικία του ασθενούς είναι μερικές παράμετροι
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, πριν αποφασι-
στεί η θυρεοειδεκτομή», αναφέρει ο κ. Λινός και
διευκρινίζει: «Η θυρεοειδεκτομή ενδεχομένως

αποτελεί κατάλληλη επιλογή όταν οι όζοι προκα-
λούν σημαντικά τοπικά συμπτώματα συμπίεσης,
δηλαδή όταν ένας καλοήθης όγκος πιέζει την τρα-
χεία ή τον οισοφάγο και ο ασθενής δυσκολεύεται
στην αναπνοή ή στην κατάποση. Τότε, ακόμα κι
όταν δεν υπάρχει ανησυχία για καρκίνο, υπάρχει
ισχυρή ένδειξη για χειρουργική αφαίρεση. Όσον
αφορά στο μέγεθος, για τους μικρούς όζους δεν
υπάρχει κατώτατο όριο μεγέθους, πέραν του οποί-
ου δεν είναι απαραίτητη η θυρεοειδεκτομή. 

Όσοι έχουν ύποπτους όζους πρέπει να υποβάλ-
λονται σε κυτταρολογική εξέταση με παρακέντη-
ση λεπτής βελόνας (FNA). Από τα αποτέλεσμά της
εξαρτάται η απόφαση για θυρεοειδεκτομή. Οι
ασθενείς με ύποπτα κλινικά και απεικονιστικά
οζίδια που είναι πάνω από 1 εκ. θα πρέπει να υπο-
βάλλονται σε θυρεοειδεκτομή. Το ίδιο ισχύει και
για τους όζους μεγέθους ≥3 ή 4 εκ. και για εκεί-
νους που παρουσιάζουν μεταβολή του μεγέθους
τους. Η θυρεοειδεκτομή στις μέρες μας γίνεται με
ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους που προσφέ-
ρουν στον ασθενή, ασφάλεια και πιο γρήγορη
ανάρρωση».
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Όζοι θυρεοειδούς: 
Πότε πρέπει να χειρουργηθούν

kpapakosto@yahoo.gr

Όσοι έχουν ύποπτους όζους πρέπει να
υποβάλλονται σε κυτταρολογική εξέταση
με παρακέντηση λεπτής βελόνας

Καλοήθεις και κακοήθεις 
Οι όζοι είναι απλώς ανώμαλες αναπτύξεις
στον θυρεοειδή αδένα. Μπορεί να είναι
συμπαγείς εάν αποτελούνται από θυρεοει-
δικά ή άλλα κύτταρα ή από κολλοειδές
(απόθεμα θυρεοειδικών ορμονών). Μερι-
κές φορές δεν είναι στερεές μάζες, αλλά
περιέχουν μια μεταβλητή ποσότητα υγρού.
Εμφανίζονται πιο συχνά σε γυναίκες σε
σύγκριση με τους άνδρες. Παρότι δεν είναι
γνωστή η ακριβής αιτία εμφάνισής τους,
έχει διαπιστωθεί ότι η κληρονομικότητα
αποτελεί ισχυρό παράγοντα. Μπορεί να εί-
ναι καλοήθεις ή κακοήθεις. Η ύπαρξή τους
δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία, καθώς
οι περισσότεροι όζοι έχουν αργή εξέλιξη.
Συχνά, οι ασθενείς με οζίδια θυρεοειδούς
και χωρίς παράγοντες κινδύνου για καρκί-
νο του θυρεοειδούς μπορούν απλά να τα
παρακολουθούν, κάνοντας τακτικές απει-
κονιστικές εξετάσεις.

Δημήτρης Λινός, 
καθηγητής Χειρουργικής 

της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Προσοχή: Είναι σημαντικό να θυ-
μάστε ότι η πώληση βοτάνων και
συμπληρωμάτων δεν ρυθμίζεται από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με
τον ίδιο τρόπο που γίνεται για τα φάρ-
μακα. Οι κατασκευαστές συμπληρω-
μάτων δεν χρειάζεται να αποδείξουν
ότι το προϊόν τους είναι ωφέλιμο. Η
δόση που επισημαίνεται στη φιάλη
μπορεί επίσης να είναι ανακριβής. Τα
βότανα και τα συμπληρώματα πρέπει
να αγοράζονται από έναν αξιόπιστο
κατασκευαστή. Να συμβουλεύεστε
και τον γιατρό σας.

Βαλσαμόχορτο (Hypericum perforatum):
Χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία της
ήπιας έως μέτριας κατάθλιψης και των διαταρα-
χών της διάθεσης. Έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και
εκατοντάδες χρόνια για την προαγωγή της ψυχι-
κής υγείας και επί του παρόντος συνταγογρα-
φείται για την κατάθλιψη στην Ευρώπη. Οι ωφέ-
λειές του έχουν επικυρωθεί στην κλινική έρευ-
να. 

Προσοχή: Τα άτομα με διπολική διαταραχή
δεν πρέπει να λαμβάνουν το βαλσαμόχορτο, κα-
θώς μπορεί να προκαλέσει μανία.

Σαφράν: Σύμφωνα με τελευταίες μελέτες, το
εκχύλισμα σαφράν μπορεί να βελτιώσει την κα-
τάθλιψη, αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα
για να επιβεβαιωθεί αυτό.

Ginseng: Το Ginseng έχει χρησιμοποιηθεί
στην Κινεζική Ιατρική εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Αυτό το συμπλήρωμα βρίσκεται στη ρίζα του
αμερικανικού ή ασιατικού φυτού ginseng. Το
σιέρι ή το Eleuthero ginseng είναι διαφορετικά
φυτά και έχουν διαφορετικά ενεργά συστατικά.
Αυτό το βότανο έχει συνδεθεί με τη βελτίωση της
διανοητικής σαφήνειας και της ενέργειας και τη
μείωση των επιπτώσεων του στρες. Αυτές οι
ιδιότητες μπορούν να κάνουν το ginseng ιδιαίτε-
ρα χρήσιμο για την αντιμετώπιση της πεσμένης
ενέργειας και της έλλειψης των κινήτρων που
σχετίζονται με την κατάθλιψη. 

Προσοχή: Όπως το βαλσαμόχορτο, το ginseng
έχει βρεθεί ότι προκαλεί μανία σε άτομα με δι-
πολική διαταραχή.

Βρόμη: Αντικαταθλιπτικό. Αποκαθιστά και το-
νώνει τα νεύρα.

Χρήση: Πάρτε το αφέψημα ή 2-3 ml υγρό εκ-
χύλισμα. Φάτε το μπλιγούρι στο πρωινό. Συνδυά-
ζεται καλά με σταυροβότανο σε βάμμα, αλλιώς
προσθέστε 10 σταγόνες μελισσόχορτο στη δόση
για να ενισχύσετε την αντικαταθλιπτική δράση.

Μπουράντζα: Αποκαθιστά τον φλοιό των επι-
νεφριδίων, ανακουφίζει από την κατάθλιψη.

Χρήση: Πάρτε 10 ml χυμό 3 φορές την ημέρα.
Χρησιμοποιείστε τη μόνη της.

Προσοχή: Υπό περιορισμό στην Αυστραλία και
στη Νέα Ζηλανδία.

Βασιλικός: Αντικαταθλιπτικό. Ανορθώνει την
ψυχική διάθεση, ιδιαίτερα αποτελεσματικό για
τα κάτω τσάκρα. Χρήσιμο για να ενθαρρύνει την
αντίληψη της πραγματικότητας και το αίσθημα
ότι «πατάμε γερά στη γη».

Χρήση: Φάτε νωπά φύλλα. Προσθέστε 5 στα-
γόνες αιθέριο έλαιο στο νερό του μπάνιου ή κάν-
τε μασάζ με 1 ml σε 20 ml έλαιο-βάση. Πάρτε μέ-
χρι 3 ml βάμμα 3 φορές την ημέρα ή πιείτε το έγ-
χυμα. Συνδυάζεται με φύλλα μελισσόχορτου ή
με πέταλα τριαντάφυλλου σε έγχυμα. Προσθέ-
στε μερικές σταγόνες έλαιο γερανιού ή τριαντα-
φυλλιάς στο έλαιο μασάζ για να αυξήσετε τις
ανορθωτικές επιδράσεις.

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε το έλαιο στην
εγκυμοσύνη.

Νταμιάνα: Διεγερτική νευρίνη, ωφέλιμη για το
ανδρικό ορμονικό σύστημα. Αντικαταθλιπτικό. 

Χρήση: Πάρτε μέχρι και 2,5 ml βάμμα 3 φορές
την ημέρα ή φτιάξτε έγχυμα με 20 ml  βότανο σε
500 ml νερό. Συνδυάστε τη με βρώμη για τη γενι-
κή κατάθλιψη. Αν υπάρχει πρόβλημα άγχους,
συνδυάστε το με σκουτελλάρια ή μπετόνικα χρη-
σιμοποιώντας ίσες ποσότητες βάμμα με ανώτε-
ρη συνολική δόση τα 5 ml.

Πώς αντιμετωπίζεται 
με βότανα η κατάθλιψη

Κριός
(21/3-20/4)
Είστε σε καλή διάθεση για να
ονειρευτείτε, να φανταστείτε
και να οραματιστείτε. Η μέρα
δεν θα είναι το ίδιο παραγωγι-
κή με τη χθεσινή, όμως θα ανα-
καλύψετε νέες δυνατότητες. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Έχετε μεγάλη βοήθεια από φίλους.
Σημαντική θα είναι όμως η υπο-
στήριξη ενός κοντινού προσώπου
στην επίλυση ενός δύσκολου ζη-
τήματος. Αρμονία θα υπάρχει σε
ότι κι αν κάνετε και θα είστε πολύ
δημοφιλείς. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σημαντική ημέρα για την εργασία.
Η απίστευτη ενέργειά σας θα σας
φέρει κοντά σε ανθρώπους που
θα σας εμπνεύσουν. Θα είστε ιδι-
αίτερα συνεργάσιμοι και εξυπη-
ρετικοί. Οι συζητήσεις σας θα εί-
ναι γόνιμες.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η οικονομική κατάσταση θα βελ-
τιωθεί και οι υποχρεώσεις σας θα
μπουν σε μια σειρά. Αισθηματικά,
θα βρείτε τις ισορροπίες με το ταίρι
σας και θα βρεθείτε πιο κοντά. 

Λέων
(23/7-22/8)
Αλλάζει σημαντικά ο τρόπος που
σκέφτεστε κάποια πράγματα και
γίνεστε πιο οργανωτικοί και δη-
μιουργικοί. Μην κάνετε όμως
βιαστικές κινήσεις και μειώστε
τα έξοδά σας. Θα σας δοθεί η δυ-
νατότητα να ξεκαθαρίσετε κάποι-
ες εκκρεμότητες.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Θα επικεντρωθείτε σε λεπτο-
μέρειες της καθημερινής σας
ζωής, ώστε να μπει μια τάξη.
Είναι η κατάλληλη στιγμή για να
το πετύχετε και να έχετε την
υποστήριξη όλης της οικογέ-
νειας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η καρδιά και η λογική σας θα
έρθουν σε ισορροπία και θα
νιώσετε αρμονία. Με την αισιο-
δοξία και την καλή σας διάθεση
θα επιλύσετε προβλήματα από
το παρελθόν που σας απασχο-
λούσαν ακόμη. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Θα αναζητήσετε έναν χώρο όπου
να νιώσετε ότι όλα μπορούν να εί-
ναι εντάξει σε πνευματικό και συ-
ναισθηματικό επίπεδο. Θα κατα-
φέρετε να ρυθμίσετε οικονομικές
υποχρεώσεις και να κάνετε ένα
βήμα μπροστά στα σχέδιά σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε πολύ επικοινωνιακοί και με
πολύ φαντασία, όμως στα προσω-
πικά σας συμφέροντα δεν δίνετε
την απαραίτητη προσοχή. Μην ανα-
κοινώνετε τις προθέσεις σας σε
κάποια ζητήματα γιατί υπάρχουν
και οι κακοπροαίρετοι. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Φροντίστε τις υποχρεώσεις σας
για να ανασάνετε οικονομικά. Κά-
ποιο φιλικό πρόσωπο θα βρίσκεται
κοντά σας για να βοηθήσει στην
επίλυση σημαντικών θεμάτων που
εκκρεμούν από το παρελθόν. Θα
παρουσιαστεί μια καλή επαγγελμα-
τική ευκαιρία και ίσως θα πρέπει να
σκεφτείτε πώς να προωθήσετε τις
ιδέες σας. Μια ρομαντική βραδιά με
το ταίρι σας θα βοηθήσει στην ανα-
θέρμανση της σχέσης. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η πιο φωτεινή εικόνα των ημε-
ρών σάς κάνει πολύ κοινωνι-
κούς και επικοινωνιακούς. Η φι-
λία αξίζει κάποια ιδιαίτερη προ-
σοχή σήμερα. Η ημέρα είναι ιδα-
νική για να επιλύσετε κάποια θέ-
ματα γι’ αυτό μην είστε αναβλητι-
κοί. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Νιώθετε ότι χρειάζεστε ξεκού-
ραση, όμως δεν είστε διατεθει-
μένοι να το κάνετε. Βρείτε χρόνο
για τον εαυτό σας, καθώς σήμερα
μπορείτε να διώξετε το άγχος και
να απολαύστε τρυφερές στιγμές
με τον/τη σύντροφό σας. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

Σ τις μέρες μας, η χρήση συμπληρωματικών θεραπειών 
είναι πολύ δημοφιλής, καθώς όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι αρχίζουν να αναζητούν πιο φυσικές θεραπείες 
για να διαχειριστούν την υγεία τους. Η έρευνα υπόσχεται 
ότι ορισμένα συμπληρώματα στη θεραπεία της ήπιας έως 
μέτριας κατάθλιψης είναι εφικτά. Αυτό ισχύει για πολλές 
διαταραχές της διάθεσης καθώς και για το άγχος
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Π
ριν από έναν χρόνο οι επιστήμονες δεν
θεωρούσαν τις μάσκες απαραίτητες για
την ανάσχεση του κορονοϊού. Ορισμένοι,

μάλιστα, αποθάρρυναν τους θιασώτες τους,
υποστηρίζοντας ότι η λανθασμένη χρησιμοποί-
ησή τους θα αύξανε, αντί να μειώνει, τους κινδύ-
νους μετάδοσης. Λίγους μήνες μετά οι μάσκες
(παραμερίζοντας τα γάντια μιας χρήσης) επιβλή-
θηκαν ως το ασφαλέστερο μετά το εμβόλιο μέσο
για να μας προφυλάξει από τη μάστιγα της επο-
χής μας. Φοράτε μάσκες και τηρείτε τις αποστά-
σεις, το μήνυμα στις περισσότερες καμπάνιες, οι
οποίες, όμως, αγνοούν το βασικό: ότι η κρίση εμ-
πιστοσύνης είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από τον
τρόπο χρήσης των μασκών. Και ότι η προοπτική
εξόδου από την κρίση αποτελεί το καλύτερο αν-
τίδοτο στο αίσθημα της ανασφάλειας.

Από χθες, λοιπόν, τέθηκε εν αμφιβόλω ένα
ακόμα μέτρο: η χρήση των απολυμαντικών. Ή,
τουλάχιστον, η βεβαιότητα ότι είναι απαραίτητα
ώστε να αντιμετωπιστεί η μετάδοση του ιού από
τις επιφάνειες. Αφού, λοιπόν, είχαμε ακούσει
ότι τόσο τοις εκατό μεταδίδεται από τα μεταλλι-
κά αντικείμενα, τόσο από τα ξύλινα, τα γυάλινα
κ.λπ., έρχεται το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νόσων των ΗΠΑ να μας ενημερώσει ότι ο κίνδυ-
νος μετάδοσης από τις επιφάνειες σε εξωτερι-
κούς χώρους είναι κάτω του ένα προς δέκα χι-
λιάδες! Το οποίο σημαίνει ότι τζάμπα έναν χρόνο

τώρα σκουπίζαμε, περιχύναμε, σαρώναμε με
κάθε λογής απολυμαντικό τα πάντα: από τα πό-
μολα στις πόρτες έως τις συσκευασίες και από
τα κουμπιά στο ασανσέρ έως τα πλήκτρα στα
ΑΤΜ. Πού είναι, σύμφωνα τουλάχιστον με το
αμερικανικό ινστιτούτο, απαραίτητα τα απολυ-
μαντικά; Στο σπίτι όπου διαμένει μέλος της οι-
κογένειας με συμπτώματα κορονοϊού.

Να είναι έτσι ή έπειτα από λίγους μήνες και
αυτή η παραδοχή θα αναθεωρηθεί; Ποιος ξέρει;
Σίγουρα δεν ξέρουν αυτοί που αρχικά μας απέ-
τρεπαν να χρησιμοποιήσουμε τις μάσκες. Επει-
δή είναι κακοί επιστήμονες; Όχι φυσικά. Ή
επειδή, τω καιρώ εκείνω, δεν είχαμε επάρκεια
μασκών; - όπως διατείνονταν οι συνωμοσιολό-
γοι. Ελάτε τώρα! Μάσκα μπορούσε τότε, όπως
και τώρα, να φτιάξει οποιοσδήποτε. Το Διαδί-
κτυο είναι γεμάτο από σχετικές οδηγίες για

όποιον δεν βαριέται. Τι συμβαίνει, λοιπόν; Η
απάντηση είναι απλή: η παγκόσμια επιστημονι-
κή κοινότητα αντιμετωπίζει για πρώτη φορά αυ-
τό τον ιό. Η πορεία για την αντιμετώπισή του εί-
ναι (και για σχεδόν ενάμιση χρόνο παραμένει)
πορεία σε αχαρτογράφητα νερά. Και η δυτικού
τύπου δημοκρατία, σε αντίθεση με καθεστώτα
αυταρχικά ή απολυταρχικά, δεν επιτρέπει μέτρα
που καταργούν (δεν αναστέλλουν μόνο) ελευθε-
ρίες.

Μ
όλις χθες διάβαζα για την περίπτωση
ηλικιωμένου ανθρώπου που νόσησε,
παρότι είχε κάνει και τις δύο δόσεις του

εμβολίου. Τι σημαίνει αυτό; Ότι τα εμβόλια «δεν
κάνουν τίποτα»; Φυσικά και όχι. Σημαίνει ότι τα
πράγματα θα ήταν χειρότερα, αν δεν είχε εμβο-
λιαστεί. Ή ότι ο ιός μεταλλάσσεται για να επι-
βιώσει. Ή δεν ξέρω τι. Πρέπει, ωστόσο, να απο-
δεχτούμε ότι και οι ειδικοί δεν γνωρίζουν. Ή,
τουλάχιστον, δεν τα γνωρίζουν όλα. Δουλειά δι-
κή τους, βάζοντας στην άκρη θεμιτές διαφωνίες
και διαφορετικές εκτιμήσεις, είναι να διευρύ-
νουν κατά το δυνατόν περισσότερο και το συντο-
μότερο το γνωστικό τους πεδίο. Και δουλειά των
πολιτικών είναι να αξιοποιήσουν τη γνώση αυτή,
συνυπολογίζοντας παράγοντες για τους οποί-
ους είναι αναρμόδιοι οι λοιμωξιολόγοι. Δίχως
να μπερδεύουν τους ρόλους τους. Ούτε οι μεν.
Ούτε οι δε.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Καθώς, κάθε μέρα που περνάει, 
μαθαίνουμε και κάτι καινούργιο για
τον κορονοϊό, ελπίδα μας είναι 
οι μεν επιστήμονες να πλουτίσουν 
το συντομότερο τις γνώσεις τους, 
οι δε πολιτικοί να τις αξιοποιήσουν.
Δίχως να συγχέουν 
τους ρόλους τους...

Διάκριση των ρόλων επειγόντως!

Κ
άποια πράγματα μπορούν να αντιμετω-
πιστούν απλώς με την κοινή λογική. Δυ-
στυχώς, όμως, και στη διαχείριση της

πανδημίας σε κάποιες περιπτώσεις έχει χαθεί
και αυτή, στην προσπάθεια αναζήτησης της τέ-
λειας επιλογής.

Εκτιμώ ότι η κοινωνία σε πολλές περιπτώσεις
θα ήταν πιο συνεπής σε πολιτικές αποφάσεις, αν
εφαρμοζόταν απλώς το παραπάνω. Διότι δεν
μπορεί ως Πολιτεία να ποντάρεις στην ανάγκη
των εμβολιασμών ως τη μόνη λύση για τη θωρά-
κιση των πολιτών απέναντι στον φονικό ιό και
την ίδια ώρα να μην επιτρέπεις σε όσους έχουν
κάνει και τις δύο δόσεις των εμβολίων να μετα-
κινούνται -πάντα με τα μέτρα προστασίας- ελεύ-
θερα. 

Και αυτό όταν έρχονται στη χώρα μας τουρί-
στες από το εξωτερικό με το πρόσχημα ότι έχουν
κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου και είναι
ασφαλείς! Διότι αν ισχύει για τους… έξωθεν ερ-
χόμενους στη χώρα μας, γιατί αυτό το αυτονόητο
να μην αφορά και στους δικούς μας; Προς τι αυ-
τός ο διαχωρισμός; Διότι, εκτός των άλλων, αν

θέλεις να ενισχύσεις το εμβολιαστικό κίνημα,
τότε και ως… μπόνους θα ήταν μια κίνηση που
θα βοηθούσε πείθοντας αρκετούς από τους αν-
τιρρησίες να πράξουν το αυτονόητο. Να κάνουν,
δηλαδή, το εμβόλιο. Δεν ξέρουμε τι σκέφτονται
οι... ειδικοί και η κυβέρνηση, αλλά η άρνησή
τους να το εφαρμόσουν δικαίως προκαλεί απο-
ρίες στους πολίτες. Καλό θα είναι να το ξανα-

σκεφτούν και να προχωρήσουν το συντομότερο
σε ανακοινώσεις. Να αφήσουν αυτούς τους αν-
θρώπους να μετακινηθούν προς τα χωριά τους,
από τη στιγμή που οι περισσότεροι από αυτούς
είναι μεγάλης ηλικίας.

Π
ερίπου 700.000 άνθρωποι έχουν κάνει
ήδη και τη δεύτερη δόση. Μια μετακίνη-
σή τους θα… χαλαρώσει και τα αστικά

κέντρα, διευκολύνοντας τους όποιους σχεδια-
σμούς. Για αυτό και πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση
θα πρέπει να τολμήσει προχωρώντας σε αυτή
την κίνηση «απελευθέρωσης» των εμβολιασμέ-
νων. Έτσι θα γίνει και πιο κατανοητό στους πολ-
λούς ότι η ατομική ευθύνη δεν χρησιμοποιείται
μόνο ως αρνητικό παράδειγμα, αλλά και ως θε-
τικό.

Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, τη θέση μας τόσο
προς τους ειδικούς όσο και προς την κυβέρνη-
ση. «Απελευθερώστε» τους εμβολιασμένους.
Στείλτε το μήνυμα ότι με το εμβόλιο είμαστε πε-
ρισσότερο ασφαλείς, ώστε να το κάνουν όλοι.
Κάντε μια κίνηση που είναι αυτονόητη ώστε να
σταματήσουν οι δικαιολογημένες απορίες.

Να... απελευθερώσουν όσους έχουν κάνει το εμβόλιο

Διότι αν ισχύει για τους… έξωθεν
ερχόμενους στη χώρα μας, 
γιατί αυτό το αυτονόητο να 
μην αφορά και στους δικούς μας;
Προς τι αυτός ο διαχωρισμός;


