I.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Χαράσσουν
στρατηγικές
χωρίς εκλογές!

ΣΕΛ. 34
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Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

To... παιδομάζωμα,
η κατάληψη
και τα self-tests
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85 ΕΛΛΗΝΙΚA
ΝΗΣΙA ΘΑ
ΓIΝΟΥΝ
COVID-FREE
ΣΕΛ. 5

«Αν μιλήσω», θα έχω
το τέλος του Καραϊβάζ!
Προανακριτική: Κατάθεση-σοκ μάρτυρα για το ΣΥΡΙΖΑ Channel

ΣΕΛ. 3

Ακούστηκε η εθνική γραμμή Μητσοτάκη μέσα στην Άγκυρα

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟI
ΠΑΛΕYΟΥΝ ΝΑ
ΣΩΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΛ. 14

ΣΥΝΕΛHΦΘΗ
ΜΗΤEΡΑ ΜΑΘΗΤH
ΓΙΑ ΑΝΑΡΤHΣΕΙΣ ΚΑΤA
ΤΩΝ SELF-TESTS

ΣΕΛ.16

Γράφουν

Ν. ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ-ΠΕΤΑΛΩΤΗ

Έξι συμβουλές για τη βελτίωση
των προβλημάτων ύπνου και
τη διαχείριση του άγχους σας
ΣΕΛ. 9

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

Αυταρχισμός η προστασία
της δημόσιας Υγείας;
ΣΕΛ. 8

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Ανεπίδεκτος μαθήσεως
ο κύριος Σημίτης
ΣΕΛ. 8

ΠΟΛΕΜΟΣ
στον... αέρα Δένδια
με Τσαβούσογλου!

Απίστευτοι διάλογοι
των δύο ΥΠ.ΕΞ.
Ελλάδας και Τουρκίας
σε ζωντανή σύνδεση
ΣΕΛ. 13

Στον... αέρα πάλι
οι Ολυμπιακοί Αγώνες
στο «καταραμένο» Τόκιο
ΣΕΛ. 28

Πανελλαδικές:
Οδηγός επιτυχίας για
να μπείτε στα ΑΕΙ εν
μέσω... κορονοϊού

ΣΕΛ. 17
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Editorial

OLITICAL

Βόμβες με… το καλημέρα στην Προανακριτική

Ε

ίναι λογικό η πανδημία, τα κρούσματα, οι εμβολιασμοί και τα εμβόλια, η αγωνία μας για το Πάσχα στα… χωριά να επισκιάζουν τα πάντα. Η ειδησεογραφία έχει γίνει σχεδόν μονοθεματική! Είμαστε κάτι παραπάνω από βέβαιοι ότι, εάν δεν υπήρχε η
πανδημία, όλα θα ήταν διαφορετικά και το θέμα που
τελικά επιλέξαμε για πρώτο θα κυριαρχούσε.
Τα όσα αποκάλυψε στην Προανακριτική Επιτροπή
της Βουλής ο πρώτος μάρτυρας στην υπόθεση «ΣΥΡΙΖΑ Channel» προκαλούν σοκ όσον αφορά στο πώς λειτουργούσε ένα ολόκληρο σύστημα στο Μαξίμου επί
ημερών ΣΥΡΙΖΑ.
Ιδού μερικά αποσπάσματα από την κατάθεση-σοκ
που έδωσε ο κ. Κυριάκος Τόμπρας: «Συμπεραίνω πως
Χούρι και Καλογρίτσας είχαν καθημερινή επαφή με
Μαξίμου. Ο Καλογρίτσας αυτό ανέφερε παντού. Συστηνόταν ως μπροστινός της κυβέρνησης. To White House
λέω “είναι το Μαξίμου”. Εδώ είμαστε ενόρκως. Όχι στο

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

Kontra». Υπενθυμίζεται πως η πλευρά Χούρι, επικοινωνώντας με τους συνεργάτες του Χρ. Καλογρίτσα, προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες αποστολής
των 3 εκατ. ευρώ, ποσό που -σύμφωνα με την πλευρά
Καλογρίτσα- θα χρησιμοποιείτο ως εγγυητική επιστολή
για τη συμμετοχή στον τηλεοπτικό διαγωνισμό αναφέρεται ως «White House» και «White Porscha».
Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι το καλοκαίρι του 2016 οι
Χούρι της κατασκευαστικής εταιρείας CCC εκδήλωσαν
ενδιαφέρον για συμμετοχή στον τηλεοπτικό διαγωνισμό και απόκτηση καναλιού. Σύμφωνα, πάντα, με τον
κ. Τόμπρα, «ήθελαν εταιρεία φιλική προς στην κυβέρνηση, ετοιμοπαράδοτη επένδυση και έτοιμο κανάλι».
Ο κ. Τόμπρας αναφέρθηκε και στην πρώτη συνάντηση
όπου μετείχε ο ίδιος με τους Χούρι και τον Χρ. Καλογρίτσα.
«Μας περίμενε ένα σκάφος του Σάμερ Χούρι στο
Πόρτο Χέλι για να τους γνωρίσω. Σύστησα τον Καλο-

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Παπουτσάνης,
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Λουκάς Γεωργιάδης, Δήμητρα Δάρδα,
Αλέξανδρος Διαμάντης,
Δημήτρης Δημακόπουλος,
Γιώργος Ευγενίδης, Μαρία Δήμα,
Σταύρος Ιωαννίδης, Αμαλία Κάτζου,
Mάνος Οικονομίδης, Σπύρος Μουρελάτος,
Εύη Πανταζοπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
Κώστας Παπαδόπουλος, Γιάννης Παργινός,
Διαμαντής Σεϊτανίδης,
Νίκος Υποφάντης, Άλκης Φιτσόπουλος
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

γρίτσα στον Χούρι αλλά ο Σάμερ Χούρι δεν μίλησε καθόλου για τη δουλειά. Είπε μόνο “όλα είναι κλεισμένα”.
Ο Καλογρίτσας γελούσε. Έμεινα έκπληκτος. “Μα πώς
έγινε;”, ρώτησα. Μου απάντησε: “ Άσ’ τα αυτά. Η δουλειά είναι κλεισμένη”», κατέθεσε. Για να προσθέσει:
«Εμένα με πήραν προφανώς για προκάλυψη. Ο Χούρι
ήταν έτοιμος για τη συμφωνία και γελούσε. Έτοιμος
και με γνώση ήταν και ο Καλογρίτσας».
Η αλήθεια είναι πως είμαστε ακόμη στην αρχή της
υπόθεσης. Δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς ούτε δικαστές. Τις αποφάσεις θα τις πάρουν σε πρώτη φάση οι
βουλευτές, για το εάν θα στείλουν την υπόθεση στο Ειδικό Δικαστήριο, και στη συνέχεια τα μέλη του θα κληθούν με βάση το υλικό που θα έχουν να διαπιστώσουν
εάν και ποιοι είναι ένοχοι. Απλώς με… το καλημέρα
ξεκίνησαν να πέφτουν οι «βόμβες». Και επειδή δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο, κρατάμε
πάντα μικρό καλάθι και περιμένουμε…

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
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O ΘΕΜΑ

«Δεν είδατε τι έπαθε ο Καραϊβάζ;»

Σ

ε μια αποκάλυψη που ουσιαστικά αποδεικνύει την εμπλοκή
του πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά στην προσπάθεια να στηθεί το ΣΥΡΙΖΑ Channel
προχώρησε, χθες, ο Κυριάκος Τόμπρας, ο
οποίος εμφανίζεται ως ο ενδιάμεσος ανάμεσα στην οικογένεια Χούρι και τον Χρήστο Καλογρίτσα.
Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

Σύμφωνα με τον κ. Τόμπρα, δύο ημέρες
πριν να ξεκινήσει ο διαγωνισμός για τις
τηλεοπτικές άδειες, ο κ. Καλογρίτσας και
ο κ. Χούρι συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ν. Παππά, προκειμένου να
βρεθεί λύση για τη μεταφορά των 3 εκατομμυρίων ευρώ από τους Χούρι προς τον
Χρ. Καλογρίτσα, χρήματα τα οποία θα
αξιοποιούνταν για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής. Ειδικότερα, ο κ. Τόμπρας

αποκάλυψε ότι η αρχική σκέψη, αναφορικά με τη μεταφορά των χρημάτων, ήταν να
εκδοθεί επιταγή από τράπεζα των Χούρι,
σε διαταγή για Καλογρίτσα, ώστε με transfer να τα φέρει στην Τράπεζα Αττικής.
Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ενώπιον
των μελών της Προανακριτικής, εκείνος
επέμενε ότι έπρεπε να βρεθεί διαφορετικός τρόπος για να πληρούνται τα κριτήρια
του διαγωνισμού, διότι απαιτείτο εγγυητική επιστολή από ελληνική τράπεζα. Μάλιστα, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα, οι
Χούρι και Καλογρίτσας απευθύνθηκαν
στον Ν. Παππά! «Με παρέκαμψαν και την
Παρασκευή πριν από τον διαγωνισμό,
επειδή διαφωνούσα, οι Χούρι - Καλογρίτσας πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Με πήρε τηλέφωνο ο Καλογρίτσας και μου το είπε. Ο Χούρι και ο Παππάς ήξεραν Αγγλικά,
αλλά ο Καλογρίτσας δεν ήξερε και με έβαλε ανοικτή ακρόαση. Τους είπα ότι η ιδέα
της εγγυητικής είναι “σκ@τά” και πως, αν
η κυβέρνηση την αποδεχθεί, εγώ δεν φέρω ευθύνη». Εν τέλει, ο κ. Τόμπρας σημείωσε ότι ο Ν. Παππάς αντιπρότεινε να σταλούν απευθείας τα λεφτά, ενώ τελικά ο
Χούρι είχε την ιδέα για υπεργολαβία.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ο
Κυριάκος Τόμπρας, φανερά φοβισμένος,
υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει τα περί «White Porscha», διότι φοβάται για τη ζωή του! «Δεν είδατε τι έπαθε ο
Καραϊβάζ;», αναρωτήθηκε, σοκάροντας
τα μέλη της επιτροπής. Όλα ξεκίνησαν
όταν, ερωτηθείς ποιος βρίσκεται πίσω την
κωδική ονομασία «White Porscha», που
αναφέρεται στο e-mail του ιδίου με τον
Φουάντ Χούρι, διατύπωσε φόβο ακόμα
και για τη ζωή του. «Αν πω ονόματα, κινδυνεύω», απάντησε σε ερώτηση του προέδρου της Επιτροπής, Χ. Κέλετση, ενώ,
όταν ο Δ. Μαρκόπουλος τον ρώτησε αν
φοβάται κάποια αγωγή ή για την ίδια του
τη ζωή, απάντησε: «Και τα δύο. Δεν είδατε
τι έπαθε ο Καραϊβάζ;».
Την ίδια ώρα, πάντως, παραδέχτηκε
ότι το «White House» είναι όντως το Μέγαρο Μαξίμου. «Το White House λέω ότι
είναι το Μαξίμου. Εδώ είμαστε ενόρκως,
δεν είμαστε στο Kontra Channel», είπε
χαρακτηριστικά, ενώ προσέθεσε ότι
πριν να βρεθεί στο κατώφλι του Χρ. Καλογρίτσα είχε απευθυνθεί σε άλλους
δύο επιχειρηματίες των ΜΜΕ, στον κ.

Κουρή και τον κ. Βρυώνη, αλλά για διαφορετικούς λόγους η συνεργασία δεν
προχώρησε.

«Ο Δραγασάκης ήξερε»
Παράλληλα, ο κ. Τόμπρας ρωτήθηκε αν
γνώριζαν στην τότε κυβέρνηση από πού
προήλθαν τα χρήματα προς τον Χρ. Καλογρίτσα. Σύμφωνα με πηγές της Ν.Δ., ο οικονομικός σύμβουλος επισήμανε: «Όλοι
ήξεραν από πού ήλθαν τα λεφτά. Όλοι. Και
ο Δραγασάκης ήξερε. Ο Καλογρίτσας επιλέχθηκε επειδή είχε φιλική σχέση με την
κυβέρνηση. Λεφτά δεν είχε, ωραίος να
του δώσουν την αδελφή τους σε γάμο δεν
ήταν. Μόνο γι’ αυτό τον επέλεξαν οι Χούρι.
Ο Φουάντ Χούρι δεν το ήθελε το κανάλι.
Ήθελε να κάνει ένα αντι-al jazzera δίκτυο
στην Ελλάδα».

«Βόμβα» από τον
μάρτυρα στην υπόθεση
ΣΥΡΙΖΑ Channel: Το «White
House» είναι το Μαξίμου!
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά… η αντίστροφη μέτρηση

Σ

ε μία εβδομάδα από σήμερα,
την ερχόμενη Παρασκευή, παρέπεμπαν χθες αρμόδια κυβερνητικά στελέχη τις αποφάσεις
της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων και εν συνεχεία του Μεγάρου Μαξίμου σχετικά με
το κατά πόσο θα καταστεί εφικτή η άρση
του περιορισμού των διαπεριφερειακών
μετακινήσεων εν όψει του Πάσχα, ένα
24ωρο μετά… την ντιρεκτίβα του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην προδικάζουν δημοσίως υπουργοί και βουλευτές τις σχετικές εξελίξεις.
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

«Γνωρίζω την αγωνία όλων για το τι θα
γίνει το Πάσχα. Όλοι θα θέλαμε να φύγουμε εκτός, ωστόσο αυτό δεν είναι της παρούσης. Θα ακούσουμε τους ειδικούς και,
όταν έλθει η ώρα, θα αποφασίσουμε τι
μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει», απάντησε σχετικώς στο χθεσινό briefing των
πολιτικών συντακτών η Αριστοτελία Πελώνη, επιχειρώντας και αυτή, από την
πλευρά της, να μην «επιβαρύνει» έτι περαιτέρω τον δημόσιο διάλογο επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Όπως σας έχει
ενημερώσει εδώ και ημέρες η «Political»,
η γενική προδιάθεση στην κυβέρνηση είναι, εφόσον αποδειχθούν σύμμαχοι οι τότε επιδημιολογικές συνθήκες- να επιτραπεί η πασχαλινή έξοδος στους πολίτες,
που… στενάζουν υπό τον πολύμηνο εγκλεισμό. Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζεται αρμοδίως, κάτι τέτοιο δεν μπορεί και δεν θα
θέσει εν κινδύνω το έως τώρα υγειονομικό κεκτημένο. Υπέρ της συγκεκριμένης
εξέλιξης βαίνουν και τα επιδημιολογικά
δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται,
μέρα τη μέρα, καθώς την τάση σταθεροποίησης διαδέχεται η ελαφρά κάμψη του
τρίτου κύματος της πανδημίας. Σε κάθε
περίπτωση και επειδή η σημαντική πίεση
που υφίσταται το Εθνικό Σύστημα Υγείας
δεν πρόκειται να αποκλιμακωθεί προ του
επομένου δεκαημέρου, οι όποιοι χειρισμοί θα πρέπει, όπως λέγεται, να είναι…
χειρουργικοί, ώστε να μην έχουν τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να
γίνει εφικτή η μετάβαση των πολιτών
στους προορισμούς αναψυχής για το Πάσχα, αναμένεται να επιστρατευθεί η εγχώ-

ρια εκδοχή του πράσινου πιστοποιητικού,
ήτοι του αρνητικού self-test, ή του πιστοποιητικού εμβολιασμού για όλους όσοι
έχουν κάνει και τις δύο δόσεις. Η προαναφερθείσα στρατηγική αναμένεται να πλαισιώνεται και από δειγματοληπτικούς
ελέγχους στα σημεία εξόδου (αεροδρόμια
- λιμάνια - διόδια).

Oι Εκκλησίες
Ζήτημα προς διευθέτηση παραμένει και
το πώς θα λειτουργήσουν οι Εκκλησίες τη
Μεγάλη Εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, του θέματος και των σχετικών
επαφών με την Ιερά Σύνοδο επιλαμβάνεται ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, με τις δύο πλευρές να αναζητούν τη φόρμουλα που θα τους επιτρέψει
να υπάρχουν πιστοί και εντός των ναών,

πάντα με ασφαλείς κανόνες υγιεινής.
Η βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος
της επικράτειας και πάντως στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σε συνδυασμό με το νέο πολύτιμο εργαλείο του self-testing, επιτρέπει,
κατά πληροφορίες, περαιτέρω βήματα
στη διαδικασία απελευθέρωσης συγκεκριμένων οικονομικών, εν προκειμένω,
δραστηριοτήτων. Συνεπώς, κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη των λοιμωξιολόγων
αναμένεται να συζητηθεί το άνοιγμα των
κέντρων αισθητικής (καθόλου τυχαίο το
ότι οι εργαζόμενοι εκεί εντάχθηκαν στις
κατηγορίες που υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό self-test) αλλά και των
εμπορικών κέντρων. Επιπλέον, δεν θα
πρέπει να αποκλειστεί η εγκατάλειψη του

click in shop με τη διατήρηση, πάντως, του
sms στο 13032 και με τον χρονικό περιορισμό του τρίωρου, τις καθημερινές και
όχι το Σάββατο, σε πρώτη φάση, όπου αυτό επιδημιολογικά είναι επιτρεπτό. Όπως,
εξάλλου, επιβεβαίωσε χθες η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως, γυμνάσια και
δημοτικά αναμένεται να επαναλειτουργήσουν μετά το Πάσχα.

Kωδικός: «Πάσχα
στο χωριό» - Πώς θα γίνει
και τι ανησυχεί κυβέρνηση
και επιστήμονες
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Covid-Free 85 ελληνικά νησιά
την επέκταση του επιχειρησιακού σχεδίου εμβολιαστικής θωράκισης των νησιών
της χώρας προχωρεί η κυβέρνηση. Επεκτείνεται το σχέδιο οριζόντιου εμβολισμού όλων των κατοίκων των νησιών άνω των 18
ετών, προκειμένου να «πιάσει» και τα νησιά μέχρι
10.000 κατοίκων. Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο
γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους είχε προαναγγείλει
ότι θα καλυφθούν εμβολιαστικά 68 νησιά με πληθυσμό ως 5.000 κατοίκους, μέχρι το τέλος Απριλίου.
Πλέον, στον σχεδιασμό οριζόντιου εμβολιασμού
εντάσσονται 85 νησιά, ενώ εκτός μένουν ελάχιστα,
μεγάλα νησιά, τα οποία, ούτως ή άλλως, έχουν αυτόνομα εμβολιαστικά κέντρα. Δρομολογείται ο εμβολιασμός του τοπικού πληθυσμού κανονικά, με
βάση την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών.
Όπως είναι σαφές, με το βλέμμα στην εκκίνηση
της τουριστικής σεζόν στις 14 Μαΐου, η κυβέρνηση
θέλει να προχωρήσει στη θωράκιση των νησιών αυτών, όπου ο εμβολιασμός είναι και ένα επιχειρησιακό στοίχημα. Υπό αυτό το πρίσμα, αρμόδια στελέχη
που εμπλέκονται στην επιχείρηση «Ελευθερία»
εκτιμούν ότι είναι ευκολότερο να διαρθρωθεί ένα
πρόγραμμα εμβολιασμού σε οριζόντια βάση, μέσα
σε 2-3 μέρες, το οποίο να πιάνει όλους τους κατοί-
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κους ενός νησιού, παρά αυτός να προχωρά «σπαστά», ακόμα και με μετακινήσεις εκτός νησιού.
Βούληση της κυβέρνησης είναι, έως τα μέσα
Μαΐου, τα νησιά της χώρας να φέρουν τη σφραγίδα
«Covid-Free», κάτι που, σε συνδυασμό με το πολύ
ευρύτερο testing εν όψει της θερινής περιόδου αλλά και των περιορισμών που είναι εν ισχύι, θα διαμορφώσει ένα πολύ ασφαλέστερο περιβάλλον επανεκκίνησης του τουρισμού για τους καλοκαιρινούς
μήνες. Παράλληλα, το brand των Covid-Free νησιών θα είναι και ένα σημαντικό «διαβατήριο» για
τις διεθνείς αγορές, μιας και ο ανταγωνισμός για
μια αισθητά μικρότερη πίτα ταξιδιωτών θα είναι έντονος ανάμεσα στους δημοφιλείς τουριστικούς
προορισμούς. Ήδη, δε, από τον Μάρτιο έχει ξεκινήσει η στρατηγική της πλήρους θωράκισης των
πολιτών στα μικρότερα νησιά, με έως και 1000 κατοίκους, κάτι που έγινε θέμα στα ΜΜΕ του εξωτερικού και προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον.
Ήδη τις επόμενες μέρες δρομολογείται ένα πιλοτικό άνοιγμα του τουρισμού, με επαναλειτουργία

συγκεκριμένων αεροδρομίων, προκειμένου να γίνει μια «πρόβα» εν όψει του μεγαλύτερου ανοίγματος που θα γίνει, καλώς εχόντων των πραγμάτων,
στα μέσα Μαΐου.
Από την ερχόμενη Δευτέρα, λοιπόν, ταξιδιώτες
από τις χώρες της Ε.Ε. αλλά και από ΗΠΑ, Ισραήλ,
Μεγάλη Βρετανία, Σερβία και Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα θα μπορούν να φτάνουν στη χώρα μέσω
των αεροδρομίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδο, Κω, Μύκονο, Σαντορίνη και
Κέρκυρα.
Η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, αναφερόμενη στο πιλοτικό άνοιγμα του τουρισμού από την ερχόμενη εβδομάδα για ορισμένες
χώρες, τόνισε ότι οι επισκέπτες θα έρχονται με αρνητικό τεστ ή πιστοποιητικό εμβολιασμού. «Οι επισκέπτες θα υφίστανται τους ίδιους περιορισμούς
που έχουν και οι Έλληνες πολίτες», είπε η κυρία
Πελώνη, αλλά από πηγές του υπουργείου Τουρισμού διευκρινίζεται ότι δεν θα υπόκεινται σε καραντίνα, άμα τη αφίξει τους, πέραν του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή του υποχρεωτικού μοριακού
τεστ 72 ωρών που θα πρέπει να φέρουν. Ευρύτερα,
δε, οι αφίξεις αφορούν και στην κατάλυση σε μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα με τη μέθοδο του
all inclusive - συνεπώς το άνοιγμα θα είναι σχετικά
ελεγχόμενο.

Με το βλέμμα
στην εκκίνηση
της τουριστικής σεζόν
στις 14 Μαΐου,
η κυβέρνηση θέλει
να προχωρήσει στη
θωράκισή τους
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Όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή του ο διευθυντής Γραφείου Τύπου της Ν.Δ. Νίκος Ρωμανός, ορισμένοι από τους μικρομεσαίους
επιχειρηματίες που μετέφεραν την αγωνία
τους για την επόμενη ημέρα της οικονομίας
είτε είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είτε ήταν υποψήφιοι με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο Νίκος Ντρέου (κατάστημα ρουχισμού), ο Κώστας Βλαχόπουλος (βιοτέχνης) και ο Γιώργος
Λελούδας (τουριστικά είδη) ήταν υποψήφιοι
με τον δημοτικό συνδυασμό «Ανοιχτή Πόλη»
του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Νάσο Ηλιόπουλο. Η κυρία Κλειώ Αγγουράκη (Γραφείο
Εκθέσεων) είναι μέλος ΣΥΡΙΖΑ και αρθρογράφος του Podemos.gr και η κυρία Γιάννα
Κωνσταντίνου (χονδρική ποτά - τρόφιμα)
ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον
ΣΥΡΙΖΑ στον Άγ. Δημήτριο. Μιλάμε για γλέντι
τρελό.

«Μόνο ΠΑΣΟΚ…»
To ΚΙΝ.ΑΛ. και η
Φώφη Γεννηματά
από την πρώτη
στιγμή στάθηκαν
ευνοϊκά στην πρόταση Βορίδη για
την άρση των περιορισμών στην
ψήφο των αποδήμων. Αν μη τι άλλο,
οι Έλληνες του
εξωτερικού αποτελούν μια πολύτιμη δεξαμενή ψήφων,
όπου τη μερίδα του λέοντος διεκδικεί η
Ν.Δ. Όμως, ισχυρά ερείσματα έχει και το
brand name «ΠΑΣΟΚ». Γι’ αυτό, λοιπόν, και
η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. φροντίζει να υπενθυμίζει τη θετική στάση του κόμματός της,
όπως έκανε με τη δήλωσή της στον «Κήρυκα της Νέας Υόρκης». Όπως είναι φυσικό,
στα ψηφαλάκια δεν λέει κανείς «όχι»…
Εκτός από εκείνους που αρέσκονται στην
υποκριτική, γιατί γνωρίζουν ότι τα οφέλη
είναι δυσανάλογα με το πολιτικό κόστος.

Χρονικό

Ο Ρωμανός για τους
αγωνιούντες επιχειρηματίες

του

Χρόνου
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Ο λασπολόγος
εκδότης
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Ανεβασμένες οι μετοχές
του Στέλιου Πέτσα

Α

πό την πρώτη μέρα κυκλοφορίας της
«Political» έως και σήμερα εισπράττουμε καθημερινά πολύ θετικά σχόλια για την πρωτοτυπία και την καινοτομία
που καθιερώσαμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Ημερήσια εφημερίδα
να στέλνεται καθημερινά δωρεάν σε δεκάδες χιλιάδες email - σε απλούς ανθρώπους,
σε ανθρώπους των Γραμμάτων, της Τέχνης,
του Πολιτισμού, της πολιτικής, της οικονομίας, των επιχειρήσεων κ.λπ.
Παράλληλα, με συνέπεια στηρίζουμε αταλάντευτα τη Νέα Δημοκρατία και την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να μπορέσει η Ελλάδα να γυρίσει σελίδα και να
σταθεί ξανά στα πόδια της με την κοινωνία
όρθια.
Διακεκριμένες προσωπικότητες μας τιμούν
με την αρθρογραφία τους. Εισπράττουμε θετικά σχόλια από συναδέλφους δημοσιογράφους αλλά και από απλούς αναγνώστες.
Μόνο ένας εμπαθής εκδότης δεν μπορεί να
χωνέψει την επιτυχία μας και προσπαθεί να
τη μειώσει πετώντας λάσπη. Τον αφήνουμε
στον κομπλεξισμό του. Η αγορά ξέρει και παρακολουθεί τα καμώματά του από την αρθρογραφία του για επιχειρηματίες αλλά και
πολιτικούς, όταν εκείνοι δεν υπακούν στις
ορέξεις του και τις απαιτήσεις του.
Εμείς απαντάμε με τη δουλειά μας και την
αποδοχή χιλιάδων αναγνωστών καθημερινά.
Του ξαναθυμίζουμε, λοιπόν, ότι η «Political»
στέλνεται καθημερινά σε 200.000 σε όλη την
Ελλάδα... Αφήνουμε τον τιτανοτεράστιο εκδότη να κάνει τους υπολογισμούς του για να
δει πόσες χιλιάδες αναγνώστες διαβάζουν
κάθε μέρα την εφημερίδα μας. Ξέρουμε ότι ο
λόγος που τρελαίνεται είναι επειδή δεν μπορεί να χωνέψει την επιτυχία της «Political».

«Κλείδωσε» για τον Ιούνιο
το 21ο Συνέδριο του ΚΚΕ
Το τριήμερο 24-27 Ιουνίου θα διεξαχθεί, τελικά, το
21ο Συνέδριο του ΚΚΕ. Με βάση το Καταστατικό του
Κόμματος, το Συνέδριο διεξάγεται ανά τετραετία. Η
ατζέντα θα περιλαμβάνει: α) απολογισμό δράσης,
βασικές εκτιμήσεις για τις διεθνείς και εγχώριες
οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις της περιόδου,
την κατάσταση του εργατικού - λαϊκού κινήματος
και τα καθήκοντα του Κόμματος έως το 22ο Συνέδριο και β) εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής και
Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Τα σχόλια για τον Στέλιο Πέτσα είναι μόνο
θετικά, όπως μαθαίνω… Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν εκτιμήσει ότι ο Στέλιος έπεσε…
στη φωτιά και δεν έκανε πίσω, όταν χρειάστηκε να απαγορευτεί το λιανεμπόριο σε
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κοζάνη. Σε αντίθεση
με άλλους, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών χωρίς δεύτερη σκέψη πήγε στην
Πάτρα και λειτούργησε πυροσβεστικά και
αποτελεσματικά, παίρνοντας πάνω του το
πολιτικό κόστος. Αυτό εκτιμήθηκε και ενεγράφη θετικά στο βιογραφικό του εντός της
κυβέρνησης…

Ο Τζανακόπουλος
και η… γαλαρία

Ο άνθρωπος πάει στην Προανακριτική για τον
Νίκο Παππά, αλλά είναι χαλαρός… Ο λόγος
για τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο οποίος δεν
φαίνεται να καίγεται για την τύχη του συντρόφου του. Δεν τον υπερασπίζεται με θέρμη… Άλλωστε, εδώ και χρόνια οι σχέσεις
τους δεν είναι και στο καλύτερο σημείο. Δεν
ήταν ποτέ καλές, για να είμαστε ακριβείς. Ο
Δημήτρης μπαινοβγαίνει στην αίθουσα, αλλά
έχει πιάσει… γαλαρία. «Αγγαρεία κάνει ο
άνθρωπος, ποινή εκτίει», που έλεγε και μια
ψυχή παλιά…

Το... Πρόσωπο
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Τα σχολικά γεύματα
και τα γεράκια…
Για τους επιχειρηματίες που θα χτυπήσουν τον διαγωνισμό για τα σχολικά
γεύματα και έχουν πέσει πάνω με νύχια
και με δόντια σάς έχω γράψει. Τώρα,
μάλιστα, που το ποσό ανέβηκε από τα 75
εκατομμύρια στα 85, θα… πέσουνε κορμιά και… γεράκια με νύχια γαμψά. Μετά
την πρώτη αύξηση στο πρόγραμμα τον
Μάρτιο του 2020, η αρμόδια υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου το ενισχύει κι
άλλο, εξασφαλίζοντας αυξημένη ετήσια
χρηματοδότηση από 74 εκατομμύρια σε
85 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε, όμως:
Η Δόμνα δεν είναι γατάκι! Έχει καταλάβει τι συμβαίνει και φρόντισε για τη διαφάνεια. «Στον φετινό διαγωνισμό, το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, μειώνοντας τα κριτήρια
χρηματο-οικονομικής και τεχνικής
επάρκειας, δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων…», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

POLITICANTIS

Η Νατάσα έσβησε 55 κεράκια
Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή έσβησε τα 55 κεράκια της
τούρτας της με ένα πλατύ χαμόγελο. Η κυρία Νατάσα Παζαΐτη, μάλιστα, ανάρτησε σχετική φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό, στο Ιnstagram. «Αφήνω πίσω μου
μόνο τις πίκρες. Και παίρνω όλες τις λύπες και τις χαρές των χρόνων που πέρασαν για
να στολίσουν τα χρόνια που έρχονται». Δεν μπόρεσε να γιορτάσει τα γενέθλιά της με
φίλους και συγγενείς. Ωστόσο τα γιόρτασε με την οικογένειά της και φάνηκε να το ευχαριστιέται με την ψυχή της. Να της ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, γιατί το αξίζει πραγματικά. Παραμένει κυρία με «Κ» κεφαλαίο…

Έβγαλε τα κάστανα
από τη φωτιά…
Άλλο ένα στέλεχος της κυβέρνησης που δείχνει
πολιτικό θάρρος είναι ο Βασίλης Κοντοζαμάνης. Ο
αναπληρωτής υπουργός Υγείας,έβγαλε αυτές τις
ημέρες τα κάστανα από τη φωτιά για την κυβέρνηση
στη Βόρεια Ελλάδα. Ανέβηκε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη και συντόνισε τις κινήσεις στον χώρο της
Υγείας για το επόμενο δύσκολο διάστημα, ενώ δέχτηκε καταιγισμό δημοσιογραφικών ερωτήσεων. Στη συνέχεια, περιόδευσε και στην Κοζάνη, που επίσης βρίσκεται στο κόκκινο, με πολλά κρούσματα κορονοϊού και αυξημένα
μέτρα.

Γ. Καραγιάννης: Αλλάζει
όψη η Θεσσαλονίκη

Σ

το διαδικτυακό συνέδριο «Prodexpo North 2021» για τα ακίνητα και τις ευρύτερες αναπτυξιακές προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας συμμετείχε ως
ομιλητής ο γενικός γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης. Ο κ. Καραγιάννης τοποθετήθηκε για τα μεγάλα έργα υποδομών που θα αναβαθμίσουν τη
Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Ο γενικός γραμματέας του Υποδομών αναφέρθηκε λεπτομερώς στο πλάνο έργων του υπουργείου, συνολικού
ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, «το μεγαλύτερο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
όπου κεντρική θέση έχει η Βόρεια Ελλάδα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ένα
πλάνο με εμβληματικά οδικά έργα που τα βρήκαμε μπλοκαρισμένα επί χρόνια αλλά με συστηματική δουλειά καταφέραμε να τα ξεμπλοκάρουμε, όπως το βόρειο
τμήμα του Ε-65 και νέα οδικά έργα, όπως το Δράμα - Αμφίπολη ή το Θεσσαλονίκη
- Έδεσσα, που θα δώσουν τη δυνατότητα στους Βορειοελλαδίτες να μετακινούνται με ταχύτητα και ασφάλεια», ανέφερε ο γενικός γραμματέας Υποδομών για τα
οδικά έργα στη Θεσσαλονίκη.

Είναι πολλά τα λεφτά
στη Λιβύη…
Η περίπτωση της Λιβύης δεν έχει μόνο διπλωματικό και γεωστρατηγικό ενδιαφέρον.
Έχει και επιχειρηματικό. Κανείς δεν θα αφήσει… να ανάψουν περίεργες φωτιές στην περιοχή, διότι τα λεφτά είναι πολλά. Είναι μέσα
Γάλλοι, Ιταλοί αλλά και Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι τρέχουν projects εκατοντάδων
εκατομμυρίων ευρώ στην ενέργεια και στις
κατασκευές. Money makes the world goes
round: Αυτό να θυμάστε… Έτσι ακριβώς σώθηκε και τη δεκαετία του ’90 η υπόθεση με
την άγρια κόντρα Ελλάδας - Σκοπίων. Μια κεραία κινητής τηλεφωνίας έσωσε την κατάσταση και παρέπεμψε το θέμα του ονόματος… στις καλένδες!

LOCK
Ένας παλιός manager μου έλεγε:
«Όταν βάζεις σε έναν οργανισμό
στις θέσεις 1 και 2 μόνο γυναίκες,
δεν υπάρχει καμία σωτηρία… Δεν
μπορούν να μοιράσουν δύο γαϊδάρων άχυρα». Τα γεγονότα επιβεβαιώνουν, βεβαίως, του λόγου το
αληθές. Μαθαίνω ότι οι κυρίες
σφάζονται για τις τηλεοπτικές τους
εμφανίσεις. H μία είναι πολύ
comme il faut και η άλλη «πασιονάρια». Δεν βρίσκουν σημείο επαφής, δηλαδή… Προς το παρόν κρατούν μούτρα η μία στην άλλη. Ελπίζω να μείνουν εκεί...

P
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Αυταρχισμός η προστασία της δημόσιας Υγείας;
Π
του

Θεόδωρου
Γιάνναρου
Μοριακός
βιολόγος
- γενετιστής,
μέλος τομέα
Υγείας Ν.Δ.

ριν από πέντε μήνες με άρθρα και αναρτήσεις είχα αναφερθεί εκτενώς στην ανάγκη
λήψης έξυπνων μέτρων κατά της πανδημίας της
λοίμωξης Covid-19 με πράσινα πιστοποιητικά εμβολιασμού και αποδεικτικά αρνητικών τεστ για
τους εργαζομένους και τους ταξιδιώτες, όπου
ρητά είχαν αναφερθεί οι πιθανές συνέπειες για
τους απανταχού αρνητές και λοιπούς επαναστάτες του καναπέ - κάποιοι είχαν χαρακτηρίσει ένα
τέτοιο ενδεχόμενο αντιδημοκρατικό... και
ακραίο!
Ήδη, όμως, η Ε.Ε. ανακοίνωσε την υποχρεωτικότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή του
αποδεικτικού αρνητικού τεστ 72 ωρών για ταξιδιώτες, όπως και την υποχρέωση των εργαζομένων να παρέχουν αποδεικτικά έγγραφα σε σχέση
με τη μη μόλυνσή τους από τον ιό SARS-CoV2
στον εργοδότη τους! Εκείνοι που δεν θα συμμορφώνονται θα χάνουν μεροκάματα, με την πιθανή
τους απόλυση να επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. Ο εργοδότης, στην επιχείρηση του οποίου θα
βρεθούν εργαζόμενοι χωρίς αρνητικό τεστ, θα
αναγκαστεί να καταβάλει υψηλά πρόστιμα!
Ούτε όμως και οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση

στο σχολείο χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους αρνητικό self-test. Όπως φαίνεται, κάτι αρχίζει να
αλλάζει και μάλιστα ραγδαία.
Τα συγκεκριμένα εργαλεία (self-tests) επεκτείνονται και σε μια σειρά άλλων επαγγελματικών χώρων του ιδιωτικού τομέα:
• Στο λιανεμπόριο, στα σουπερμάρκετ και στα
καταστήματα τροφίμων και ποτών.
• Στην εστίαση (σε όσες επιχειρήσεις λειτουργούν).
• Στις μεταφορές, χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές.
• Στις υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης.
• Στα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής.
• Στα καταστήματα στοιχημάτων και τυχερών
παιχνιδιών.
Για τις ως άνω δραστηριότητες τα self-tests
καθίστανται υποχρεωτικά για την προσέλευση
των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και
στην παροχή υπηρεσιών με φυσική παρουσία και
με ευθύνη των εργοδοτών. Τα self-tests θα πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά την
εβδομάδα.
Ειδικά με το άνοιγμα του τουρισμού και της

εστίασης στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου,
τα self-tests αναμένεται να γίνουν εβδομαδιαία
τακτική έως τουλάχιστον τις αρχές του καλοκαιριού που μας έρχεται, καθότι παρόμοιο μοντέλο
αναμένεται να εφαρμοστεί και για τους εργαζομένους στον τουρισμό και στην εστίαση, μέχρι να
επιτευχθεί η πολυαναμενόμενη «ανοσία της αγέλης», μέσω του εμβολιασμού που διενεργείται,
παρ’ όλες τις δυσκολίες που καθημερινά προκύπτουν.
Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν πρέπει να παρερμηνευτούν τα πρώτα βήματα προς την κανονικότητα... για ένα πιο ελεύθερο Πάσχα και για
ένα ακόμα πιο ελεύθερο καλοκαίρι. Δεν πρέπει
να εγκαταλειφθούν τα μέτρα αυτοπροστασίας και
κοινωνικής αποστασιοποίησης, διότι κάθε πολίτης με αρνητικό τεστ, ακόμα και μερικά λεπτά αργότερα, μπορεί σχετικά εύκολα να μολυνθεί...
Τελικά, ευτυχώς επικρατεί σιγά σιγά η λογική:
τα μέτρα αυτοπροστασίας, ο εμβολιασμός και τα
self-tests απαιτούν ελάχιστα λεπτά από τη ζωή
μας... τη στιγμή που το «απευκταίο» είναι από τη
φύση του.

Ανεπίδεκτος μαθήσεως ο κύριος Σημίτης
Α
ς το ξανασκεφτεί ο κύριος Σημίτης. Είναι καλύτερα να ακολουθήσει το παράδειγμα του αείμνηστου Μητσοτάκη. Να αναθέσει σε κάποιον δημοσιογράφο τη δημοσιοποίηση του προσωπικού του αφηγήματος μετά την αποδημία του.
Μέχρι τότε ας δούμε τα βασικά πεπραγμένα
του στην οικονομία. Τι πέτυχε στον τομέα της
οικονομίας τα οκτώ έτη (18/1/1996 - 10/3/2004)
της πρωθυπουργίας του; Είναι χρήσιμο, προτού δούμε τα πεπραγμένα του, να αναφέρουμε
λίγα πράγματα για τις συνθήκες μέσα στις
οποίες κινήθηκε. Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ, όντας
στην εξουσία δύο χρόνια, θα υλοποιούσε τη δική του πολιτική με δοκιμασμένα στελέχη, δίχως το κράτος να πέσει στην περιδίνηση της
εναλλαγής στην εξουσία. Δεύτερον, η ήττα του
Σεπτεμβρίου οδήγησε τη Ν.Δ. σε κρίση. Τρίτον,
η διεθνής οικονομική συγκυρία ήταν ιδιαίτερα
ευνοϊκή. Ας δούμε τι έκανε ο κύριος Σημίτης
σε τρία κρίσιμα ζητήματα: στον περιορισμό του
Δημόσιου Χρέους (Δ.Χ.) και των δαπανών, στην
παραγωγική ανασυγκρότηση και, τέλος, στις
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Το Δ.Χ. ήταν το 1995 -κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ108,7% και το 2003 ήταν 109,9% (Eurostat,
2013a). Επειδή ορισμένοι θα θεωρήσουν μικρή την αύξηση κατά 1,2% του Δ.Χ., θα πρέπει

να γίνουν δύο επισημάνσεις. Πρώτον, ότι κατά
το ίδιο διάστημα άλλες χώρες της Ε.Ε. μείωσαν
σημαντικά το χρέος τους. Συγκεκριμένα, το
Βέλγιο -31,8%, η Ιταλία -16,9%, η Ιρλανδία 49,1%, η Ολλανδία -24,1%, η Ισπανία -14,9%, η
Φινλανδία -12,1%. Δεύτερον, ότι η βοήθεια που
προσέφεραν τα κεφάλαια των Κοινοτικών
Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) ήταν σημαντικότερη
για τις μικρότερες χώρες, επειδή το ύψος των
ενισχύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ ήταν ιδιαίτερα
μεγάλο. Το «δωρεάν χρήμα» ήταν άφθονο και
θα έπρεπε να αποτελέσει τον καταλύτη στη
μείωση του χρέους.
Η εισροή πολλών δεκάδων δισ. ευρώ από τα
ΚΠΣ, αν συνδυαζόταν με περιορισμό των πρωτογενών δαπανών, όπως έγινε στις υπόλοιπες
χώρες, θα οδηγούσε στη δραστική μείωση του
Δ.Χ. Αντί να γίνει αυτό, οι πρωτογενείς δημόσιες δαπάνες -σπατάλη, πελατειακό κράτος,
διαφθορά κ.λπ.- αυξήθηκαν ως ποσοστό του
ΑΕΠ κατά 5,2%, συγκεκριμένα από 34,5% το
1995 σε 39,7% το 2003 (Eurostat). Στο ίδιο χρονικό διάστημα στις 15 χώρες της Ε.Ε. οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,9%.
Τα έργα υποδομής που υλοποιήθηκαν αυτή
την περίοδο αποτελούσαν συνέχεια του προγράμματος που ξεκίνησε η Ν.Δ. το 1990 και
χρηματοδοτήθηκαν στο μεγαλύτερό τους μέ-

ρος από τα ΚΠΣ, όντας έτσι υποχρεωτικά. Ο
καθαρά παραγωγικός τομέας, όμως, της οικονομίας -ιδιαίτερα ο εξωστρεφής- δεν ενισχύθηκε. Αντίθετα, εθνικοί και κοινωνικοί πόροι
αποτέλεσαν εύκολη λεία στους «εθνικούς» εργολάβους και προμηθευτές. Το ίδιο έγινε και

του

με το τεράστιο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου.

Αντώνη
Αντωνάκου

Αποταμιεύσεις και κρατικά - ασφαλιστικά κεφάλαια αποτέλεσαν βορά με τις ευλογίες της
κυβέρνησης για τα «τσακάλια» και τις «ύαινες»
της παρασιτικής - μεταπρατικής οικονομίας.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες από εργαλείο ανάπτυξης εξελίχθηκαν σε ακριβή φιέστα που ικανοποίησε την εθνική μας ματαιοδοξία. Αν η κυβέρνηση Σημίτη είχε ακολουθήσει το παράδειγμα της Βαρκελώνης, τα έργα θα είχαν αποτελέσει ατμομηχανή ανάπτυξης. Το παραλιακό
μέτωπο θα ήταν ήδη ένας κορυφαίος παγκόσμιος πόλος έλξης επισκεπτών όλο τον χρόνο.
Τέλος, με δεδομένο όλα όσα αναφέρθηκαν αλλά και το γεγονός ότι ο κύριος Σημίτης δεν
έκανε απολύτως τίποτε σε κρίσιμα ζητήματα
όπως το Ασφαλιστικό- ήταν τραγικό λάθος η
παγίδευση της χώρας στο ευρώ. Όπως πρόσφατα δήλωσε ο Τόμσεν: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να ευημερήσει εντός της Ευρωζώνης».
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Έξι συμβουλές για τη βελτίωση των προβλημάτων
ύπνου και τη διαχείριση του άγχους σας
Α

της

Νάνσυς
Νενέρογλου
- Πεταλωτή
Ψυχολόγος
και συνιδρύτρια
του Reggio
Thessaloniki

ν αντιμετωπίζετε άγχος στη ζωή σας, είναι πιθανό να δυσκολευτείτε να πέσετε για ύπνο ή να
μείνετε κοιμισμένοι όλη τη νύχτα. Η ανησυχία σας
για τη ζωή και τα προβλήματά της μπορεί να εμποδίσει τον εγκέφαλό σας να ηρεμήσει, ενώ η διαταραχή του ύπνου είναι πιθανό να σας κάνει να αισθάνεστε περισσότερο κουρασμένοι την επόμενη μέρα.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η σχέση μεταξύ
προβλημάτων ύπνου και άγχους είναι αμφίδρομη.
Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα ύπνου μπορούν
να προκαλέσουν άγχος και το άγχος μπορεί να διαταράξει τον ύπνο σας.
Συμβουλές για τη βελτίωση του ύπνου
και τη διαχείριση του άγχους
• Δραστηριοποιήστε το σώμα σας. Η άσκηση έχει
διαπιστωθεί ότι μειώνει το άγχος και βελτιώνει τον
ύπνο. Αλλά προσπαθήστε να μην ασκηθείτε αμέσως
πριν από τον ύπνο, καθώς αυτό μπορεί να σας κρατήσει ξύπνιους.
• Προσαρμόστε το περιβάλλον σας. Ο έλεγχος του
φωτός, του ήχου και της θερμοκρασίας μπορεί να
σας βοηθήσει να ξεκουραστείτε. Όσο πιο σκοτεινά,
ήσυχα και δροσερά μπορείτε να διατηρήσετε την
κρεβατοκάμαρά σας, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να ηρεμήσετε το μυαλό σας και να κοιμηθείτε.
• Περιορίστε την καφεΐνη και το αλκοόλ. Η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης ή η κατανάλωσή της
πολύ αργά τη μέρα μπορεί να αυξήσει το άγχος και

να αναστείλει τον ύπνο. Η κατανάλωση αλκοόλ κοντά στον ύπνο μπορεί, επίσης, να αυξήσει τον καρδιακό σας ρυθμό και να σας κρατήσει σε εγρήγορση.
• Ηρεμήστε το μυαλό σας. Υπάρχουν πολλές τεχνικές χαλάρωσης που μπορούν να σας βοηθήσουν να
ηρεμήσετε το μυαλό σας όλη τη μέρα και να βελτιώσετε τον ύπνο. Ο διαλογισμός, η γιόγκα και οι ασκήσεις αναπνοής μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε ηρεμία.
• Περιορισμός χρόνου οθόνης. Το τηλέφωνο και η
τηλεόραση εκπέμπουν φως που κρατά τον εγκέφα-

λό ξύπνιο. Προσπαθήστε να τα περιορίσετε μια ώρα
πριν από τον ύπνο. Αντ’ αυτού, σκεφτείτε να ακούσετε μουσική ή να διαβάσετε ένα βιβλίο για να ηρεμήσετε το μυαλό σας.
• Ζητήστε βοήθεια. Μερικές φορές η διαχείριση
άγχους και η βελτίωση του ύπνου είναι πιο περίπλοκη διαδικασία από την απενεργοποίηση του
τηλεφώνου ή τη σωματική άσκηση. Μη διστάσετε
να ζητήσετε βοήθεια. Τα προβλήματα ύπνου και
το άγχος είναι ιδιαίτερα θεραπεύσιμα. Συμβουλευτείτε ειδικό για να ξεκουράσετε το μυαλό και
το σώμα σας.

Μονόδρομος!
Τ

ην ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν
είναι ακόμα γνωστά τα αποτελέσματα του ταξιδιού Δένδια στην Άγκυρα, καθώς και όλα όσα
προέκυψαν από τις συνομιλίες του με τον Ταγίπ
Ερντογάν και τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ωστόσο, ακόμα κι έτσι είναι σαφές ότι η επίσκεψη του
Έλληνα υπουργού Εξωτερικών έχει ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη των πραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ειδικότερα στα Ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό. Και
αυτό για έναν απλό όσο και προφανή λόγο:
Διότι η στρατηγική συμπόρευση της Τουρκίας
με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μονόδρομο
για τη γειτονική χώρα. Μονόδρομο από κάθε
άποψη. Οικονομικά, καμία άλλη δύναμη στον κόσμο δεν προσφέρεται να στηρίξει την παραπαίουσα τουρκική οικονομία ή να συνάψει μακροχρόνιες σχέσεις μαζί της όσο η Ενωμένη Ευρώπη.
Πολιτικά, μόνο η Ε.Ε. προσφέρει στην Τουρκία
ένα έτοιμο πακέτο εγγυήσεων για ελευθερία, δημοκρατία και ευημερία των Τούρκων πολιτών,
γνωστό ως «ευρωπαϊκό κεκτημένο». Στρατηγικά,

δεν υπάρχει ασφαλέστερο πλαίσιο για μακροχρόνια ειρηνική πορεία μιας χώρας όπως η Τουρκία από το ευρωπαϊκό. Σίγουρα υπάρχουν ιδιαιτερότητες στα ανατολικά της Τουρκίας, αλλά το
ευρωπαϊκό πλαίσιο μπορεί να βοηθήσει ακόμα
και εκεί.
Βέβαια, αυτό τον μονόδρομο ακόμα η Τουρκία
δεν τον έχει αντιληφθεί. Δοκιμάζει να συμπορευτεί μία με τη Ρωσία, μία με την Κίνα, μετά δοκιμάζει μόνη της, εμποτισμένη με τον μικρομεγαλισμό της, αλλά στο τέλος η πραγματικότητα επιστρέφει ενώπιόν της αμείλικτη. Ακόμα και μια
μεγάλη χώρα όπως η Τουρκία στον σημερινό πολυπολικό κόσμο των αλλεπάλληλων συμμαχιών
δεν μπορεί!
Αυτή η αυταπόδεικτη αλήθεια, όμως, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτή από την Άγκυρα.
Άλλοτε γιατί θέλει μόνο τα καλά της Ευρώπης και
όχι τις υποχρεώσεις που από αυτά απορρέουν,
άλλοτε γιατί θέλει εκείνη να υπαγορεύει στην Ευρώπη και όχι να δέχεται ότι υπάρχει ήδη ένα
πλαίσιο στο οποίο πρέπει να προσαρμοστεί. Άλ-

λοτε γιατί την ευνοεί η συγκυρία, όπως στην περίοδο της δικής της οικονομικής ανάπτυξης, και
άλλοτε γιατί δεν θέλει η ίδια η Τουρκία να αντιμετωπίζει τη δυσμενή συγκυρία.
Ο μονόδρομος, όμως, είναι εδώ και παραμένει.
Και πρέπει οι Βρυξέλλες, σε συνεννόηση με την
Αθήνα, να διαμορφώσουν ένα συνολικό πλέγμα
επίλυσης των διαφορών που κράτη-μέλη έχουν
με την Τουρκία (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία
κ.λπ.) και μετά να αρχίσει μια συζήτηση για όλα τα
πλεονεκτήματα που η Ευρώπη προσφέρει στην
Τουρκία, με αντάλλαγμα τις «πακεταρισμένες»
λύσεις που η Άγκυρα πρέπει να αποδεχτεί. Ουσιαστικά, δηλαδή, να απαντήσει στο δίλημμα
«στρατηγική συμπόρευση με την Ενωμένη Ευρώπη ή όχι;».
Όλο αυτό θέλει χρόνο, θέλει και τρόπο. Η επίσκεψη Δένδια μπορεί να συμβάλει σε μια πορεία
προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζονται προσεκτικοί χειρισμοί και συνεχής συντονισμός Αθήνας - Βρυξελλών. Η Τουρκία πρέπει να μπει στον
μονόδρομο.

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Ετοιμάζεται

Μας συντρόφευσε

Αυτές τις μέρες το κλίμα στον
ΣΥΡΙΖΑ για τη Θεοδώρα Τζάκρη είναι βαρύ, καθώς η προσπάθειά της να πλειοδοτήσει
στα μάτια των Ελλήνων του
εξωτερικού έφερε σε δύσκολη θέση τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την
ντρίμπλα του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη.
Όμως, η ίδια είναι αποφασισμένη να «καλύψει το χαμένο
έδαφος» με σκληρή αντικυβερνητική παρουσία στην
προανακριτική.

Προς κατάργηση οδεύει το SMS
13033, καθώς το άνοιγμα της
εστίασης την Τρίτη στις 4 Μαΐου
αρχικά σε εξωτερικούς χώρους
και του τουρισμό, όπως έχει
ανακοινωθεί εδώ και καιρό, την
Παρασκευή στις 14 Μαΐου το
καθιστά αχρείαστο. Συνεπώς,
φαίνεται ότι στόχος της κυβέρνησης είναι μαζί με το άνοιγμα
της εστίασης και του τουρισμού
να καταργηθεί και το SMS στο
13033, το οποίο θύμισε άλλες
εποχές.

Παράταση ζητούν οι γονείς

Α

ρκετοί γονείς και υποψήφιοι ζητούν την
παράταση στην προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για την προκήρυξη επαγγελματικών οπλιτών. Ο λόγος, όπως αναφέρουν,
έχει να κάνει με τις υγειονομικές εξετάσεις στις
οποίες πρέπει να υποβληθούν οι διαγωνιζόμενοι.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ, όσοι υποβάλουν αίτηση
πρέπει να προσκομίσουν μόνοι τους -και αυτό λόγω
κορονοϊού- μια σειρά ιατρικών κλινικών και εργα-

Στους δρόμους

«Απ’ τα ιδρύματά μας δεν λείπει Αστυνομία, δώστε λεφτά, καθηγητές, βιβλία». Με αυτό το σύνθημα οι φοιτητές διεκδικούν να μην εφαρμοστεί ο νέος νόμος της κυβέρνησης, που φέρνει ελάχιστες βάσεις εισαγωγής,
διαγραφές και πανεπιστημιακή αστυνομία και να παρθούν τώρα όλα τα υγειονομικά μέτρα για να ανοίξουν οι
σχολές με ασφάλεια. Σε καμία περίπτωση δεν θα σταματήσουν τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια τουλάχιστον
μέχρι το καλοκαίρι.
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στηριακών εξετάσεων είτε από δημόσια νοσοκομεία είτε από ιδιώτες γιατρούς.
Λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες οικογένειες, αδυνατούν
να προσέλθουν τα παιδιά τους σε ιδιώτες γιατρούς
και να πληρώσουν για όλες τις ειδικότητες, αφού το
ποσό μπορεί να αγγίξει και τα 250 ευρώ. Ζητούν παράταση, λοιπόν, της προθεσμίας, η οποία λήγει στα
τέλη Μαΐου.

«Αντίο» από τη Νανά
Μετά την περιπέτεια της υγείας της η δημοσιογράφος και στενή συνεργάτιδα του τηλεπροσώπου που διώκεται Νανά Παλαιτσάκη έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», όπου
και νοσηλευόταν. Προς έκπληξη όλων, όμως, η
Νανά Παλαιτσάκη αποφάσισε να παραιτηθεί από
τα εργασιακά της καθήκοντα. Αν ισχύει η απόφαση, ένα ενδιαφέρον θα είχαν οι λόγοι.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Είναι άδικο
και θέλει προσοχή
ταν σε κάποιο θέμα της επικαιρότητας κάνει ρεπορτάζ η δημόσια τηλεόραση, το
πνεύμα των εκεί συναδέλφων δημοσιογράφων
είναι συνώνυμο του Μέσου στο οποίο εργάζονται. Η φρασεολογία είναι προσεκτική, όχι μόνο
στην ελληνική δημόσια τηλεόραση, αλλά και σε
άλλες τηλεοράσεις ευρωπαϊκών κρατών και όχι
μόνο.
Εντύπωση προκάλεσε, όμως, μια ανταπόκριση
της έγκυρης κρατικής DW, που μετέδωσε ρεπορτάζ για τη δολοφονία του Έλληνα δημοσιογράφου την περασμένη εβδομάδα. Ο κακόπιστος θα έλεγε ότι η Ελλάδα παρουσιάστηκε στο
γερμανικό δίκτυο περίπου σαν τη Σιναλόα του
Μεξικού. Το ρεπορτάζ ανέφερε, μεταξύ άλλων:
«Ο δημοσιογράφος θεωρούνταν έμπειρος
αστυνομικός ρεπόρτερ. (…) Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε ασχοληθεί πρόσφατα πολύ με
αθέμιτες μηχανορραφίες διεφθαρμένων αξιωματούχων. Μεταξύ άλλων, είχε κάνει αποκαλύψεις για εκβιασμούς για παροχή προστασίας
από αστυνομικούς. Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο συγκεκριμένος ανέφερε αρκετές φορές ότι εγκληματικές συμμορίες κερδίζουν ολοένα μεγαλύτερη δύναμη στην Ελλάδα
και επηρεάζουν ακόμα και αποφάσεις για επιλογή προσωπικού στην Αστυνομία». Σε άλλο
σημείο ανέφερε: «Όλοι γνωρίζουν ότι και ο Έλληνας δημοσιογράφος διερευνούσε πιθανές
επαφές κρατικών αξιωματούχων με το οργανωμένο έγκλημα. Όταν οι δημοσιογράφοι ερευνούν θέματα διαφθοράς και ιδιαίτερα τις πιθανές διασυνδέσεις του οργανωμένου εγκλήματος με την πολιτική και τη δημόσια διοίκηση,
διατρέχουν κίνδυνο».
Φυσικά και η συγκεκριμένη δολοφονία σόκαρε
τους πάντες και ήταν απεχθής. Η DW όμως είναι
κρατικό δίκτυο που, όταν μεταφέρει κάτι, μπορεί σκόπιμα από κάποιους να δοθεί η διάσταση
ότι μιλάει η… Γερμανία. Εκτός και αν οι γερμανικές υπηρεσίες γνωρίζουν κάτι που δεν γνωρίζουν οι ελληνικές Αρχές.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει λογοκρισία στον συντάκτη. Η αντίδραση, όμως, των
ελληνικών Αρχών, έστω και άτυπα, πρέπει να
υπάρχει. Εκτός και αν οι ελληνικές Αρχές σχετικά με τον Τύπο συμφωνούν ότι η Ελλάδα είναι
Μεξικό και Κολομβία.

Ο
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όχι» από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 στο ν/σ για τους αποδήμους
Από το «όχι» του ΣΥΡΙΖΑ καθώς επίσης και του ΚΚΕ και
του ΜέΡΑ25 στιγματίστηκε η χθεσινή επί της αρχής ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τους απόδημους Έλληνες στην
αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
Την ίδια ώρα, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΚΙΝ.ΑΛ.
και η Ελληνική Λύση τάχθηκαν υπέρ της άρσης των περιορισμών που είχαν τεθεί (κατόπιν συμβιβασμών) την περίοδο που ο Τάκης Θεοδωρικάκος βρισκόταν στο τιμόνι του
υπουργείου Εσωτερικών.

«Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η προσπάθεια αλλαγής ατζέντας από τα μείζονα και τα κρίσιμα πανδημίας και
οικονομίας αλλά και η απόδραση του κ. Βορίδη από τη
συνταγματική του υποχρέωση να εφαρμόσει τον νόμο, που
συμφωνήθηκε σχεδόν ομόφωνα τον Δεκέμβρη του 2019»,
ισχυρίστηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος, με τον Μάκη Βορίδη να πετά το γάντι στην Κουμουνδούρου.
«Εμείς λέμε πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα οι συμπολί-

τες μας, αυτοί που έχουν δικαίωμα ψήφου, στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος», υπογράμμισε ο υπουργός
Εσωτερικών, ρωτώντας ξεκάθαρα τον Γ. Κατρούγκαλο:
«Θέλετε να ψηφίσουν εντέλει οι άνθρωποι ή δεν θέλετε;
Από αυτό το αμείλικτο ερώτημα δεν πρόκειται να ξεφύγετε». «Εμείς λέμε: Σήμερα άρση κάθε κόφτη και επιστολική
ψήφο στον απόδημο Ελληνισμό. Δεν έχουμε δικαιολογία
να μην το κάνουμε», συμπλήρωσε από την πλευρά της η
βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ., Ε. Λιακούλη.

«Casus belli» για
την αντιπολίτευση
στα εργασιακά!

«Α

ιτία πολέμου» ανάμεσα
στην κυβέρνηση και σύσσωμη την αντιπολίτευση
αποτελούν οι αλλαγές που
προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας
στον χώρο των εργασιακών σχέσεων. Και
μόνο οι προαναγγελίες των νέων ρυθμίσεων
διά χειλέων του αρμόδιου υπουργού Κωστή
Χατζηδάκη κατάφεραν να συσπειρώσουν τα
κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία με τη
σειρά τους προετοιμάζονται για σφοδρή μετωπική σύγκρουση στη Βουλή αλλά και στην
κοινωνία.
Η «πρώτη γεύση» θα δοθεί αμέσως μετά
το Πάσχα και συγκεκριμένα την Τρίτη 4 Μαΐου, οπότε έχουν προγραμματιστεί οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά.
Στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως φαίνεται, προσδοκούν
σε μια «πολιτική ρελάνς», καθώς θέλουν να
πρωταγωνιστήσουν στις αντιδράσεις, προκειμένου να επαναπροσδιορίσουν την επαφή τους με την κοινωνία και κυρίως με τα
συνδικάτα. Κυριαρχεί η άποψη ότι οι αλλαγές στον κόσμο της εργασίας θα αποκαλύψουν το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης και αυτό αποτελεί την άκρη του νήματος,
προκειμένου να επανακτήσουν τον αντιπολιτευτικό βηματισμό τους.
Τον παλμό δίνει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας,
καλλιεργώντας ένα πολεμικό κλίμα. Ενδεικτική είναι η αναφορά του μιλώντας στο
Kontra: «Θα δουλεύει δεκαπεντάωρο ο κόσμος. Αυτό είναι πόλεμος! Βγάλανε τα τεθωρακισμένα απέναντι στην εργατική τάξη».
Οι αντιδράσεις εγείρονται διότι, σύμφωνα
με τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, με τις

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

νέες ρυθμίσεις: καταργείται το οκτάωρο, θεσπίζεται δεκάωρη εργασία με απλήρωτες τις
υπερωρίες και με ατομικές συμβάσεις, εξαναγκάζεται ο εργαζόμενος να αποδεχτεί
τους όρους του εργοδότη υπό την απειλή
απόλυσης, συντελούνται ακρωτηριασμός
των συνδικάτων, ουσιαστική αφαίρεση της
δυνατότητας υπογραφής συλλογικών συμβάσεων εργασίας αλλά και δραστικός περιορισμός των αποφάσεών τους για απεργιακές κινητοποιήσεις.
Ως επιστροφή σε συνθήκες εργασιακού
μεσαίωνα «διαβάζουν» τις προαναγγελθείσες «ρυθμίσεις Χατζηδάκη» στο Κίνημα Αλλαγής. Στη Χαριλάου Τρικούπη «σηκώνουν
τα μανίκια» και προετοιμάζονται για μια
σκληρή, πλην όμως στοχευμένη αντιπολίτευση χωρίς, όπως λένε, «άναρθρες κραυγές και πυροτεχνήματα». Εκτιμούν ότι η κυβέρνηση ανοίγει τώρα αυτό το μέτωπο διότι
ο κόσμος είναι «μουδιασμένος» από την
πανδημία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του
κόμματος Παύλο Χριστίδη, βρίσκουν την ευκαιρία με «φθηνά επικοινωνιακά κόλπα
αφενός να κρύψουν τις ιδεολογικές εμμονές τους και αφετέρου να προχωρήσουν
στην εξόφληση προεκλογικών γραμματίων».

«Ραντεβού στο πεζοδρόμιο» δίνει ο Περισσός. Είναι ένα πεδίο που γνωρίζει καλά
και με ποδοσφαιρική ορολογία θα λέγαμε
ότι «παίζει στην έδρα του, με γκολ από τα
αποδυτήρια». Το ΚΚΕ βλέπει μπροστά του
ένα προνομιακό πεδίο έκφρασης των θέσεών του και επιδιώκει να είναι ο μεγάλος
πρωταγωνιστής στον αγώνα κατά των «αντεργατικών ρυθμίσεων».
Απέναντι στην κυβέρνηση στέκεται και η
Ελληνική Λύση, επιλέγοντας το τερέν της
Βουλής, προκειμένου να δώσει τη δική της
μάχη. Υποστηρίζει ότι με το υπό κατάθεση
νομοσχέδιο θα ακολουθήσει «πανδημία
ανεργίας» στην ελληνική κοινωνία και πως
«θα εκτοξευθούν η έλλειψη θέσεων απασχόλησης και η παραβατικότητα».
Σε αγωνιστική επαγρύπνηση εμφανίζεται
το ΜέΡΑ25. Κάνουν λόγο για έναν «εργασιακό οδοστρωτήρα», που επιδιώκει να διαμορφώσει μια «εργασιακή ζούγκλα».
Η κλιμάκωση των αντιδράσεων αναμένε-

ται όταν το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο θα
κατατεθεί στη Βουλή. Ψύχραιμοι παρατηρητές απ’ όλες τις πλευρές εκτιμούν ότι η «μάχη του εργασιακού» θα είναι η πρώτη ουσιαστικά πολιτική αναμέτρηση της κυβέρνησης
με την κοινωνία. Συμπληρώνουν, δε, πως,
ανάλογα με την έκβαση που θα έχει, ενδεχομένως να αποτελέσει θρυαλλίδα κι άλλων
πολιτικών εξελίξεων.

Η «πρώτη γεύση» θα δοθεί
αμέσως μετά το Πάσχα και
συγκεκριμένα την Τρίτη 4 Μαΐου,
οπότε έχουν προγραμματιστεί
οι εκδηλώσεις για
την Πρωτομαγιά...
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Πέφτουν οι υπογραφές στην Καλαμάτα

«Κ

λειδώνει» σήμερα η
συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ για τη δημιουργία
Διεθνούς Κέντρου Αεροπορικής Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα.
Η αντιπροσωπεία της SIBAT, της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας
του Ισραήλ, βρίσκεται στην Αθήνα για να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών
και Επενδύσεων του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας.
Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη
σημαντικό βήμα στην αμυντική συνεργασία Αθήνας - Τελ Αβίβ και «αντικατοπτρίζει τις εξαιρετικές και αναπτυσσόμενες
σχέσεις των δύο χωρών», όπως είχε δηλώσει πρόσφατα ο Ισραηλινός υπουργός
Άμυνας Μπένι Γκαντς.
Η διακυβερνητική συμφωνία προβλέπει ότι η ισραηλινή εταιρεία Elbit θα προχωρήσει σε επενδύσεις και ανάπτυξη
υποδομών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας με νέα εκπαιδευτικά αεροσκάφη για
την Πολεμική Αεροπορία και την υποστήριξη των Τ-6, που διαθέτει ήδη στο οπλοστάσιό της, με χαμηλές όμως διαθεσιμότητες. Το κόστος της σύμβασης έφτασε το
1,8 δισ. ευρώ για 22 χρόνια, λόγω της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, από 1,3

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

δισ. που είχε αρχικά υπολογιστεί.
SIBAT και ΓΔΑΕΕ θα υπογράψουν την
ίδρυση της ελληνικής σχολής πτήσεων,
ακολουθώντας το μοντέλο της Ακαδημίας
Πτήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας του
Ισραήλ. Η ελληνική σχολή θα εφοδιαστεί
με δέκα εκπαιδευτικά αεροσκάφη Μ-346
της ιταλικής Leonardo, γνωστά ως Lavi,
τα οποία θα προσγειωθούν στην Καλαμάτα μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο
της αναβάθμισης του αεροδρομίου. Η Elbit θα αναλάβει ακόμα την αναβάθμιση
και την τεχνική υποστήριξη των ελληνικών Τ-6, ώστε να αυξηθούν και πάλι οι
διαθεσιμότητες. Στόχος είναι να υπάρχουν 25 διαθέσιμα ελικοφόρα αεροσκάφη, όταν σήμερα οι Ίκαροι έχουν στη διάθεσή τους μόλις οκτώ ελικοφόρα και τρία
αεριωθούμενα. Ταυτόχρονα, θα αρχίσει η
σταδιακή απόσυρση των «γερασμένων»
Τ-2, που από το 1976 αποτελούν τον μοναδικό τύπο jet της Πολεμικής Αεροπορίας,
με τον οποίο ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους οι Έλληνες Ίκαροι.

Οι Ισραηλινοί έχουν επενδύσει πολύ
στη χρήση προσομοιωτών στο έδαφος
αλλά και στα αεροσκάφη, και αυτή η τεχνολογία θα είναι πλέον διαθέσιμη και
για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.
Με άλλα λόγια, εκτός από τους προσομοιωτές που θα εγκατασταθούν στο
Κέντρο Εκπαίδευσης, κάθε αεροσκάφος Μ-346 που θα αποκτήσει η Πολεμική Αεροπορία θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά συστήματα ενσωματωμένα
στο πιλοτήριο, που θα επιτρέπουν να
καλυφθούν περισσότερα σενάρια σε
σχέση με μια τυπική εκπαιδευτική πτήση, δημιουργώντας και προσθέτοντας
σε πραγματικό χρόνο καταστάσεις και
απειλές για τους πιλότους που θα προσομοιάζουν ένα πραγματικό περιβάλλον μάχης.
Το 2016, μάλιστα, η ισραηλινή αεροπορία «έγραψε» περισσότερες από
30.000 εκπαιδευτικές αποστολές στους
προσομοιωτές, με στόχο τουλάχιστον
το 30% των ετήσιων εκπαιδευτικών
αποστολών της να πραγματοποιείται σε
εικονικό περιβάλλον.
Η Πολεμική Αεροπορία θέλει το εκπαιδευτικό κέντρο να έχει διεθνή χαρακτήρα, προσκαλώντας νέους πιλότους από
γειτονικές χώρες να ολοκληρώσουν την

εκπαίδευσή τους στην Καλαμάτα. Από την
άλλη πλευρά, η συνεκπαίδευση με αεροπορίες που ανήκουν στο ΝΑΤΟ, όπως η
ελληνική, αποτελεί σημαντική ευκαιρία
για τους Ισραηλινούς, κάτι που φανερώνει η συχνή συμμετοχή αεροπορικών δυνάμεων του Τελ Αβίβ σε ασκήσεις όπως ο
«Ηνίοχος», που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις μέρες.
Η στενή αμυντική συνεργασία των δύο
χωρών οδήγησε και στην ενοικίαση δύο
υπερσύγχρονων μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Heron από την Ελλάδα,
τα οποία θα εγκατασταθούν τις επόμενες
μέρες στην 135 Σμηναρχία Μάχης της
Σκύρου. Τα ισραηλινά Heron θα αναλάβουν την περιπολία των θαλάσσιων συνόρων της χώρας, καταγράφοντας κάθε κίνηση των γειτόνων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

«Κλειδώνει» σήμερα
η συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ
για τη δημιουργία
Διεθνούς Κέντρου
Αεροπορικής Εκπαίδευσης
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Τα είπε μέσα στην Άγκυρα ο Δένδιας
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Σ

ε σκληρό μπρα ντε φερ εξελίχθηκαν οι κοινές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και
του Τούρκου ομολόγου του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που ακολούθησαν τη
συνάντηση των δύο πλευρών.
Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Τσαβούσογλου
πήρε τον λόγο για να απαντήσει στις δηλώσεις του Νίκου Δένδια, τις οποίες χαρακτήρισε «προκλητικές». Την αντίδραση του
υπουργού της γείτονος προκάλεσε η αναφορά του Νίκου Δένδια σε τουρκικά «fake
news» για το Μεταναστευτικό και στην παραβατική συμπεριφορά της Άγκυρας στο Αιγαίο. Ο Τσαβούσογλου πήρε τον λόγο, απαντώντας πως «η Τουρκία δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι παραβιάζονται ελληνικά δικαιώματα στο Αιγαίο». Άμεση ήταν η αντίδραση
του Νίκου Δένδια. «Θα μου έκανε μεγάλη
εντύπωση, αν περιμένατε να μην τα πω εδώ,
στην Άγκυρα. Η θέση της Ελλάδας είναι σαφής. Η Τουρκία έχει παραβιάσει στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Έχει παραβιάσει και τα δικαιώματα της Ελλάδας,
έχει κάνει 400 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Μεβλούτ, δεν υπάρχει καμία
διάταξη στο Διεθνές Δίκαιο που να το επιτρέπει αυτό», απάντησε σε αυστηρό τόνο ο
Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.
Η κόντρα συνεχίστηκε με την αναφορά
του Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε «τουρκική»
μειονότητα και την απάντηση του Νίκου
Δένδια ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης, η μειονότητα είναι αναγνωρισμένη
ως «μουσουλμανική». «Τη Συνθήκη της Λωζάννης την έχει υπογράψει και η Τουρκία.
Αυτή είναι η Συνθήκη. Μπορεί να αρέσει
στην Τουρκία, μπορεί να μην αρέσει, αλλά η
Λωζάννη ισχύει και θα ισχύει». Μάλιστα, ο
Νίκος Δένδιας ξεκαθάρισε στον ομόλογό
του πως, αν η Τουρκία θέλει να μπει στην
Ε.Ε., θα πρέπει να αποδεχτεί το Δίκαιο της
Θάλασσας. Παράλληλα, κάλεσε την Τουρκία
να μην κάνει «μαθήματα» για το Προσφυγικό, μετά τα γεγονότα του Έβρου.
Ο Τσαβούσογλου, πάντως, δεν άφησε την
αιχμή να πέσει κάτω και αναφέρθηκε στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. «Αν θέλετε να μιλάτε για τη Συνθήκη της
Λωζάννης, θα πρέπει να μιλήσουμε και για
την αποστρατιωτικοποίηση ορισμένων νή-

σων. Στο Αιγαίο υπάρχει και το θέμα του εναέριου χώρου. Αναφέρεστε σε αυτά που σας
συμφέρει», υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός. «Γιατί υπάρχει Στρατός στα νησιά; Υπάρχει γιατί απειλούνται από κάπου. Υπάρχει κανείς να ισχυρίζεται αυτήν τη στιγμή ότι δεν
υπάρχει στρατιωτική απειλή και αποβατική
δύναμη απέναντι από τα νησιά; Τα 6 και 10 μίλια σε θάλασσα και αέρα; Υπάρχουν από τη
δεκαετία του ’30 και η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε πρώτη φορά το 1975, ύστερα από 50
χρόνια».
Ο Νίκος Δένδιας πρότεινε να μη συνεχίσουν τον διάλογο, αστειευόμενος ότι ο ομόλογός του θα ακυρώσει την πρόσκληση για
δείπνο. Στη συνέχεια, οι δύο υπουργοί μεταφέρθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα
του Προεδρικού Μεγάρου, όπου η επίσκεψη
του Νίκου Δένδια ολοκληρώθηκε με την παράθεση του δείπνου καταλύσεως της νηστείας «ιφτάρ», λόγω της έναρξης του Ραμαζανιού. Το μενού περιείχε μπουρέκι, φακές και

σαλάτα για ορεκτικό, λαβράκι στη σχάρα για
κυρίως πιάτο και παραδοσιακό τουρκικό
γλυκό με καφέ ή τσάι για τη συνέχεια.
Πριν από την επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση και με
τον Τούρκο πρόεδρο. Ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών έφτασε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι στο «Λευκό Παλάτι» της Άγκυρας,
όπου έγινε δεκτός από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Η συνάντησή τους διήρκεσε περίπου
μία ώρα, με τον Τούρκο πρόεδρο να καλωσορίζει τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, ο
οποίος τον ευχαρίστησε για την πρόσκληση.
«Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δέχθηκε τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο
Δένδια, στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνάντηση, που διήρκεσε 45 λεπτά, ήταν παρών και
ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η
τουρκική προεδρία. Αμέσως μετά, σε άλλο
χώρο του Προεδρικού Μεγάρου, ο Νίκος

Σε πλήρη συνεννόηση με τον Μητσοτάκη
Αργά χθες το βράδυ, διπλωματικές πηγές αναφερόμενες στο πινγκ πονγκ
των δηλώσεων τόνιζαν: Όταν συνομιλούμε διεθνώς και αυτό συμπεριλαμβάνει και τους Τούρκους, προβάλλουμε τις θέσεις μας και τα δίκαιά μας. Οι
οποίες είναι γνωστές. Και βασίζονται στη διεθνή νομιμότητα.
Αυτές είναι οι θέσεις μας. Και αυτές είναι οι δικές τους θέσεις. Με την Τουρκία
έχουμε διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την επίλυση των διαφόρων ζητημάτων. Η δική μας βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες. Και στο Διεθνές Δίκαιο.
Η ελληνική πλευρά έδωσε έμφαση στη θετική ατζέντα, γι΄αυτό και πρότεινε
συνεργασία στον οικονομικό τομέα. Εμείς προσερχόμαστε πάντα με ειλικρίνεια και καλή διάθεση.
Αλλά θα υπερασπιστούμε τις θέσεις μας.
Ο ΥΠ.ΕΞ. είναι σε πλήρη συνεννόηση με τον πρωθυπουργό. Είχαν εκτενή συνομιλία χθες και σήμερα μετά τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν και πριν
από τη συνάντηση με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Και ο ΥΠ.ΕΞ. είχε ρητή εντολή, αν προκληθεί, να απαντήσει αναλόγως.

Δένδιας είχε την πρώτη του συνάντηση με τον
Μεβλούτ Τσαβούσογλου εδώ και έξι μήνες.
Το τετ α τετ ακολούθησαν οι διευρυμένες συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών, στις οποίες από την ελληνική πλευρά
συμμετείχαν, εκτός του Νίκου Δένδια, ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες του
υπουργείου.
Ο Τσαβούσγολου πάντως, φρόντισε να δημιουργήσει «κλίμα» με τις πρωινές δηλώσεις
του στο τουρκικό δίκτυο ΝΤV. Ο Τούρκος
υπουργός υποστήριξε ότι οι διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία είναι διμερείς και δεν αφορούν στην Ευρώπη, ενώ κατηγόρησε την Αθήνα για αρνητική στάση. «Οι
διερευνητικές συνομιλίες διακόπηκαν. Στη
συνέχεια υπήρξε αποκλεισμός της Τουρκίας
στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ε.Ε. και διάφορες χώρες συμμετείχαν στο παιχνίδι. Δεν
χρειαζόμαστε την Ε.Ε. και καμία τρίτη χώρα
για να λύσουμε τις διαφορές μας», ανέφερε ο
Τσαβούσογλου, ενώ αποκάλυψε ότι προγραμματίζει επίσκεψη στην Αίγυπτο για συνομιλίες, ύστερα από αίτημα του Καΐρου. Ενδεικτικό πάντως είναι ότι από νωρίς το πρωί
και ενώ ήταν προγραμματισμένες οι συναντήσεις, η Άγκυρα επέλεξε να στείλει το ερευνητικό πλοίο «Μπαρμπαρός» από τα Δαρδανέλια στην Αττάλεια, διασχίζοντας επιδεικτικά ολόκληρο το Ανατολικό Αιγαίο, ανάμεσα
από ελληνικά νησιά.
Σήμερα, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος
μεταφέρεται στην Κύπρο, την οποία επισκέπτονται Δένδιας και Τσαβούσογλου, για διαφορετικούς λόγους. Ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών μεταβαίνει στα Κατεχόμενα για
διαβουλεύσεις με τον ηγέτη του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ, εν όψει της άτυπης πενταμερούς συνόδου για το Κυπριακό στις 27
Απριλίου στη Γενεύη της Ελβετίας, ενώ ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στην Πάφο για την τετραμερή Υπουργική Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στις περιφερειακές εξελίξεις, τα ενεργειακά, την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ
των τεσσάρων χωρών. Χθες πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και η τριμερής Ελλάδας,
Κύπρου, Λιβάνου.

Ξέσπασε «πόλεμος» σε ζωντανή
σύνδεση με τον Τσαβούσογλου Δεν έμεινε τίποτε αναπάντητο
από τις τουρκικές προκλήσεις
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Προσέλαβαν
χάκερς για να
εμβολιαστούν
νωρίτερα!
Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα έχει μπει ένα απίστευτο περιστατικό στα Ιωάννινα. Συγκεκριμένα, φέρεται να «στρατολογήθηκαν» χάκερς, προκειμένου
να εισβάλουν στο κεντρικό σύστημα των εμβολιασμών και να
παρακάμψουν τη σειρά! Ύστερα
από πληροφορίες ότι περισσότερα από 20 άτομα εμβολιάστηκαν εκτός σειράς σε δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων, ο αρμόδιος εισαγγελέας διέταξε τη
διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής έρευνας. Σύμφωνα
με την ΕΡΤ, όταν οι αρμόδιοι διαπίστωσαν από τον ΑΜΚΑ των καταχωρημένων ότι δεν ανήκαν
στην αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα, ενημέρωσαν το υπουργείο
Υγείας και τον αρμόδιο εισαγγελέα. Το ζήτημα πήρε μεγάλες
διαστάσεις στον τοπικό Τύπο, με
αποτέλεσμα να φτάσει η είδηση
στις Αρχές. Στο πλαίσιο αυτό,
διατάχθηκε έρευνα για να διαπιστωθεί αν όντως έγιναν εμβολιασμοί έξω από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και σε ομάδες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε καμία από τις κατηγορίες όπου πρέπει αυτά να διατεθούν. Σύμφωνα με το Epiruspost, τις πρώτες υποψίες σε εμβολιαστικό κέντρο της περιοχής
προκάλεσε η παρουσία αρκετών
ατόμων νεαρής ηλικίας. Αμέσως ενημερώθηκε εγγράφως το
υπουργείο Υγείας και ξεκίνησε
η διερεύνηση της υπόθεσης.
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«Μαύρο» ρεκόρ
με 104 νεκρούς «Καμίνι» η Αττική

Τ

α… δόντια του εξακολουθεί να δείχνει το τρίτο κύμα της πανδημίας
στη χώρα μας, καθώς ο αριθμός των
νέων κρουσμάτων εξακολουθεί να
βρίσκεται στα ύψη, με επίκεντρο -όπως πάντα- την Αττική. Χθες σημειώθηκε νέο ρεκόρ
διασωληνωμένων, αλλά και «μαύρο» ρεκόρ
θανάτων για το 2021. Ελπίδα για το μέλλον είναι οι εμβολιασμοί, οι οποίοι συνεχίζονται κανονικά και το επόμενο διάστημα αναμένεται
να διευρυνθούν και σε άλλες ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα κορονοϊού, που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες από τον ΕΟΔΥ, είναι
3.833, εκ των οποίων 16 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 819. Οι εισαγωγές νέων
ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 526. Οι νέοι θάνατοι ασθενών
με Covid-19 είναι 104, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 9.239.
Στο… μάτι του κορονοϊού παραμένει σταθερά η Αττική. Συγκεκριμένα, από τα 3.833
συνολικά κρούσματα της χώρας το τελευταίο
24ωρο τα 1.861 καταγράφηκαν στο Λεκανοπέδιο. Οι περισσότερες μολύνσεις της Αττικής
εντοπίζονται στο Κέντρο, με 555 κρούσματα.
Ακολουθεί ο Πειραιάς με 283 νέες επιβεβαιωμένες μολύνσεις.
Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις, αναφορικά με τον εμβολιασμό σε νησιά με πληθυσμό 10.000 κατοίκων, με στόχο το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού. Την ίδια στιγμή, με βάση τον προγραμματισμό της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,
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Κρίσιμη μάχη
για τον Κώστα
Σπυρόπουλο

από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου θα
προχωρήσει σταδιακά το άνοιγμα της επόμενης πλατφόρμας, που είναι η ομάδα με τους
συμπολίτες μας με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου - θα μπορούν να κλείνουν
ραντεβού οι ηλικίες από 18-59.

Tο εμβολιαστικό κέντρο στην Πάτρα
Στο μεταξύ, περίπου 600 πολίτες εμβολιάστηκαν χθες στο mega εμβολιαστικό κέντρο
της Πάτρας, το οποίο ξεκίνησε χθες τη λειτουργία του, με ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας και τη συνδρομή του υγειονομικού
στελεχικού δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως ανέφερε η υπεύθυνη λειτουργίας
του κέντρου, Μαρία Κουράκου, επισμηναγός
Υγειονομικού της Πολεμικής Αεροπορίας,
«όλα είναι οργανωμένα, από την είσοδο του
κτιρίου μέχρι και την αποχώρηση των πολιτών
που εμβολιάζονται». Ειδικότερα, σύμφωνα
με την κυρία Μαρία Κουράκου, «μόλις ο πολίτης φθάσει στην είσοδο του κέντρου, τηρείται
η σειρά με τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας».

Στο… μάτι του κορονοϊού
παραμένει το Λεκανοπέδιο,
αφού από τα 3.833 συνολικά
κρούσματα της χώρας
το τελευταίο 24ωρο
καταγράφηκαν 1.861

Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζεται να νοσηλεύεται για έκτη ημέρα ο Κώστας Σπυρόπουλος. Ο ηθοποιός προσβλήθηκε από τον
κορονοϊό και, λόγω των σοβαρών συμπτωμάτων πυρετού και δύσπνοιας που παρουσίασε,
μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Παρά την εντατική ιατρική φροντίδα, διαγνώσθηκε με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια
και του χορηγείται οξυγόνο επί 24ώρου βάσεως, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης σε ζωτικά όργανα και ιδίως στους
πνεύμονες.
Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, που αποκάλυψε χθες στο «Πρωινό» λεπτομέρειες για
τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του Κώστα
Σπυρόπουλου, ο πρωταγωνιστής δίνει πραγματικά μεγάλη μάχη για τη ζωή του. «Η κατάστασή του είναι σοβαρή. Υπάρχει μια πνευμονία που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν.
Παίρνει φουλ οξυγόνο. Είναι στα μέγιστα η
ποσότητα. Προσεύχονται οι άνθρωποι να μη
διασωληνωθεί», ανέφερε ο δημοσιογράφος.
Η σύντροφος του δημοφιλέστατου καλλιτέχνη, Χριστίνα Πολίτη, έγινε γνωστό πως
βρέθηκε επίσης θετική στον κορονοϊό. Ωστόσο η κοσμικογράφος εμφάνισε ήπια συμπτώματα και φέρεται να βρίσκεται σε καραντίνα
στο σπίτι τους, στο κέντρο της Αθήνας.
Η αγωνία της οικογένειας του Κώστα Σπυρόπουλου είναι μεγάλη, καθώς δεν δείχνει
σημεία βελτίωσης. Οι προσευχές τους είναι
καθημερινές. Στην επιδείνωση της υγείας
του πιθανόν να συνέβαλαν η ψυχολογική πίεση και το στρες του τελευταίου διμήνου, όταν
μια σειρά αναγνωρίσιμων γυναικών, πρώην
συμπρωταγωνίστριές του στο θέατρο, τον κατήγγειλαν για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα. Η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις και
ο φερόμενος ως θύτης ανταπάντησε στέλνοντας εξώδικα στα Μedia, αποκαλύπτοντας
πως δεχόταν απειλές κατά της ζωής του.
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Ιερώνυμος: «Πράξη χριστιανικής αλληλεγγύης ο εμβολιασμός»
«Το τέλος της πανδημίας είναι κοντά. Ας το φέρουμε
κοντύτερα, ας το επισπεύσουμε εμβολιαζόμενοι. Καθένας
και καθεμία που εμβολιάζεται, με αυτή την πράξη αγάπης
προς τον Θεό, τον εαυτό του και τον πλησίον του, σηματοδοτεί την ταχύτερη έξοδο από αυτή τη μεγάλη εθνική και
παγκόσμια δοκιμασία», τονίζει σε δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. «Ο εμβολιασμός όλων μας, ειδικά
ημών των μεγαλυτέρων σε ηλικία, δεν είναι μόνο μια πράξη ατομικής ευθύνης, αλλά και μια πράξη χριστιανικής αλληλεγγύης και αγάπης προς τον πλησίον μας», υπογραμμίζει ο Ιερώνυμος.

Πιο συγκεκριμένα, σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό και
Μακεδονικό Πρακτορείο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «η Εκκλησία μας, κλήρος και λαός,
εύχεται και προσεύχεται να εορτάσουμε τις Ημέρες των
Αγίων Παθών και της Ανάστασης του Κυρίου μας μέσα και
κοντά στις εκκλησιές μας με την τήρηση πάντα των ενδεδειγμένων υγειονομικών κανόνων και των αναγκαίων μέτρων χάριν της προστασίας του υπέρτατου αγαθού της
υγείας και της ζωής των συνανθρώπων μας. Οφείλουμε,
όμως, και εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες που αναλογούν στον καθένα και στην καθεμία μας ως υπεύθυνοι πο-

λίτες και πιστοί Χριστιανοί. Το ξαναλέω με όλη τη δύναμη
της καρδιάς μου: ο εμβολιασμός όλων μας, ειδικά ημών
των μεγαλυτέρων σε ηλικία, δεν είναι μόνο μια πράξη ατομικής ευθύνης, αλλά και μια πράξη χριστιανικής αλληλεγγύης και αγάπης προς τον πλησίον μας».
Ακόμη, τονίζει πως «το τέλος της πανδημίας είναι κοντά.
Ας το φέρουμε κοντύτερα, ας το επισπεύσουμε εμβολιαζόμενοι. Καθένας και καθεμία που εμβολιάζεται, με αυτή
την πράξη αγάπης προς τον Θεό, τον εαυτό του και τον πλησίον του, σηματοδοτεί την ταχύτερη έξοδο από αυτήν τη
μεγάλη εθνική και παγκόσμια δοκιμασία».

Τι σηματοδοτεί η
επιλογή της Αθήνας
από τον ΠΟΥ

E

πεσαν χθες στο υπουργείο
Υγείας οι υπογραφές, που
επικύρωσαν τη συμφωνία για
την έναρξη λειτουργίας του
γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην Αθήνα για την
ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών, από τον υπουργό
Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον περιφερειακό διευθυντή του ΠΟΥ στην Ευρώπη dr Hans Kluge. Ο κ. Κικίλιας,
αφού συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του γραφείου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα στελέχη του υπουργείου Υγείας «που
έχουν εργαστεί μέσα σε δύσκολες
συνθήκες για την υλοποίηση της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας παγκόσμιας εμβέλειας».

Πρώτο στην... ιστορία του
Όπως σημείωσε ο υπουργός, είναι
ένα γραφείο για όλη την Ευρώπη και
το πρώτο στην ιστορία του ΠΟΥ που
ασχολείται με το ζήτημα της ποιότητας
της φροντίδας και την ασφάλεια των
ασθενών παγκοσμίως. Πρόσθεσε, δε,
ότι αυτό το ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας θα παρέχει τις υπηρεσίες του και σε
όλες τις μεσογειακές χώρες, καθώς
και στις χώρες της νοτιοανατολικής
Ευρώπης. «Με αυτό τον τρόπο η ελληνική κυβέρνηση αποκτά μια αδιαμεσολάβητη και θεσμική συνεργασία με

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο
οποίος με τις γνώσεις και την εμπειρία
του μπορεί να προσφέρει σημαντική
τεχνική βοήθεια για την κατάρτιση, την
προώθηση και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Η χώρα
αποκτά έναν τεχνικό σύμβουλο για το
νέο ΕΣΥ του 21ου αιώνα με υψηλό κύρος και παγκόσμια σφραγίδα», τόνισε
στην ομιλία του ο κ. Κικίλιας και πρόσθεσε: «Ανοίγουμε ένα νέο μεγάλο
κεφάλαιο για την Ελλάδα, τώρα που η
πανδημία του κορονοϊού, αυτή η πρωτοφανής κρίση δημόσιας υγείας, μας
δίδαξε τρία πράγματα: ότι η υγεία είναι
πάνω από όλα, την αξία της αλληλεγγύης και την επικινδυνότητα του διχασμού, καθώς και ότι πρέπει όλοι μαζί
να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό».
Από την πλευρά του, ο κ. Kluge τόνισε ότι η καλύτερη ποιότητα φροντίδας
στηρίζεται σε ένα ισχυρό σύστημα
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στο
πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται οι περισσότερες δραστηριότητες
πρόληψης, οι περισσότερες διαγνωστικές διαδικασίες, οι περισσότερες
ιατρικές επισκέψεις και οι περισσότερες θεραπείες.
«Και μην απατάσθε, η ποιότητα της
φροντίδας περικλείει όλα τα επίπεδα
ενός συστήματος υγείας, εξ ου και είναι απαραίτητο να ενσωματώνονται

πολιτικές για την ποιότητα σε όλο το
φάσμα του», υπογράμμισε. Και συμπλήρωσε: «Η υγεία και η ευημερία για
όλους, σε κάθε ηλικία, βρίσκεται στο
επίκεντρο της Ατζέντας 2030 για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ. Όπως λέει και ένα ελληνικό ρητό “κανένα αγαθό δεν έχει αξία, άμα χάσεις την
υγεία”. Η υγεία είναι το ύψιστο αγαθό
και για αυτό πρέπει να την προστατεύουμε με κάθε κόστος».

Είναι το πρώτο γραφείο του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας που ασχολείται με την
ποιότητα της φροντίδας και
την ασφάλεια των ασθενών
παγκοσμίως
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Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Σ

τη σύλληψη μητέρας μαθητή λυκείου που αρνείται να υποβληθεί
ο γιος της σε τεστ προκειμένου να
πάει στο σχολείο του στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης η Αστυνομία. Η γυναίκα
συνελήφθη, ύστερα από σχετική παραγγελία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών, για να κινηθεί η αυτόφωρη
διαδικασία σε βάρος όσων με αναρτήσεις
τους προτρέπουν σε γονείς να μην υποβληθούν τα παιδιά τους στο διαγνωστικό
τεστ για να πάνε στο σχολείο, όπως και να
προχωρούν σε κατάθεση μηνύσεων σε
βάρος διευθυντών σχολείων, οι οποίοι
δεν δέχονται μαθητές που δεν έχουν κάνει self-test.
Την ίδια στιγμή, στο στόχαστρο της Εισαγγελίας τίθεται σειρά ψευδών ειδήσεων
που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες
στο Διαδίκτυο σχετικά με τη διαδικασία
των αυτοδιαγνωστικών τεστ νόσησης από
τον κορονοϊό Covid-19 που πρέπει να κάνουν οι μαθητές. Τα δημοσιεύματα αυτά
αναφέρουν ψευδώς πως αν ένας μαθητής
κάνει το self-test και βγει δεύτερη φορά
θετικός, θα οδηγείται σε «δομή Covid»,
κάτι που δεν προβλέπεται πουθενά στη
σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Το πρωί της Πέμπτης έξω από το σχολείο του Ευόσμου προκλήθηκε ένταση,
όταν μια μερίδα γονέων έκλεισε την είσοδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας που δεν έγινε
δεκτός ο συγκεκριμένος μαθητής, ενώ μικρή μερίδα άλλων μαθητών προχώρησε
σε κατάληψη. Η κίνηση αυτή προκάλεσε
την έντονη αντίδραση της συντριπτικής
πλειονότητας των μαθητών που περίμενε
έξω από το κτίριο, όπως και των γονέων
τους που έφτασαν άμεσα εκεί. Λόγω της
κατάληψης το μάθημα έγινε με το σύστημα της τηλεκπαίδευσης.

Απόφαση για τις απουσίες
Στο μεταξύ, με την προσκόμιση αίτησης-

Εισαγγελέας για τους
«αρνητές» στα σχολεία

υπεύθυνης δήλωσης των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, ή των γονέων τους, εφόσον
είναι ανήλικοι, θα μπορούν να παρακολουθούν εξ αποστάσεως την εκπαιδευτική
διαδικασία μαθητές που συνοικούν με
άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Αυτό προβλέπεται στην
τροποποιητική Υπουργική Απόφαση του
υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδόθηκε
έπειτα από τις καταγγελίες μαθητών ότι
χρεώθηκαν με απουσίες επειδή συνοικούν
με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν προσέρχονται στο μάθημα. Ως
άτομα συνοικούντα με τους μαθητές ορίζονται οι κηδεμόνες και οι συγγενείς, μέχρι δεύτερου βαθμού, ευθέως ή εκ πλαγίου και στην περίπτωση που οι μαθητές είναι ενήλικοι και οι σύζυγοι αυτών.
Οι γονείς ή ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, θα πρέπει να προσκομίσουν
στη διεύθυνση του σχολείου τους αίτησηυπεύθυνη δήλωση περί δικαιολόγησης

των απουσιών κατά το δεύτερο τετράμηνο
λόγω συνοικήσεως με άτομο που πάσχει
από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Μαζί
με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν
και το σύνολο των δικαιολογητικών που
έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Υγείας,
που αποδεικνύουν ότι το άτομο με το οποίο
συνοικούν πάσχει από σοβαρό υποκείμενο
νόσημα. Υπενθυμίζεται ότι η δικαιολόγηση
των απουσιών για τους μαθητές που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, κατά το
πρώτο και δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους 2020- 2021, γίνεται ύστερα από
αιτιολογημένη απόφαση ειδικής επιστημονικής επιτροπής.

Νέες οδηγίες για τα self-tests
Εξάλλου, με νέα εγκύκλιο το υπουργείο
Παιδείας δίνει κατευθυντήριες γραμμές
στους διευθυντές σχολείων για τα selftests. Σε αυτήν επισημαίνεται, μεταξύ άλ-

λων, ότι οι διευθυντές σχολείων θα πρέπει
να επικοινωνούν με τους γονείς των μαθητών που απουσιάζουν, προκειμένου να
ενημερώνονται για να μάθουν τον λόγο και
έπειτα να τους καταχωρήσουν απουσίες.
Επιπλέον, οι διευθυντές οφείλουν δύο φορές την εβδομάδα (κάθε Τρίτη και Παρασκευή) να καταχωρούν τα συνολικά αποτελέσματα των self-tests για τους μαθητές
και τους εκπαιδευτικούς της μονάδας τους
και να τα διαβιβά ζ ουν στις Διευθύ ν σεις
Εκπαίδευσης.

Εξ αποστάσεως θα μπορούν
να παρακολουθούν την
εκπαιδευτική διαδικασία
μαθητές τα οποία συνοικούν
με άτομα που πάσχουν
από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα

Σοβαρά επεισόδια με πέτρες και Μολότοφ σε φοιτητική πορεία στη Θεσσαλονίκη
Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά τη λήξη της φοιτητικής πορείας στο Σιντριβάνι, απέναντι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ομάδα
διαδηλωτών πέταξε πέτρες, μπουκάλια, πυροτεχνήματα και
βόμβες Μολότοφ σε αστυνομικούς και εκείνοι τους απώθησαν με οβίδες κρότου - λάμψης και καπνογόνα. Κατά τη
διάρκεια των επεισοδίων, μια Μολότοφ έπεσε κοντά σε διαδηλωτή, την ώρα που αστυνομικοί επιχειρούσαν να τον ακινητοποιήσουν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι από
τις φλόγες. Επιτόπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες
και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκο-

μείο. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και αργότερα επί της Εγνατίας, καθώς άτομα με κουκούλες και μάσκες έφραξαν με κάδους απορριμμάτων το ένα ρεύμα του δρόμου έξω από τα
πανεπιστήμια και άρχισαν να ρίχνουν πέτρες, αντικείμενα
και Μολότοφ προς τους αστυνομικούς από το προαύλιο της
Θεολογικής.
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε χθες
και στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στον νέο νόμο του υπουργείου Παιδείας και με αίτημα το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων αλλά και των σχολών. Οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες με κεντρικό σύνθημα « Έξω η Αστυνομία από τις σχο-

λές μας, ο Νόμος Κεραμέως - Χρυσοχοΐδη θα ανατραπεί»
συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και κατευθύνθηκαν
μέχρι τη Βουλή. Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν να μην εφαρμοστεί ο νόμος που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ίδρυση ειδικής ομάδας προστασίας πανεπιστημιακού ιδρύματος και τη
θέσπιση της ελάχιστης εισαγωγής για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, ενώ ζητούν το ασφαλές άνοιγμα τόσο των σχολείων όσο και των σχολών με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, φοιτητικοί σύλλογοι, εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, σύλλογοι και
σωματεία εκπαιδευτικών.
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Οδηγός επιτυχίας στις Πανελλαδικές

E

ναν οδηγό προς... ναυτιλλομένους υποψήφιους στη δύσκολη εποχή του Covid ετοίμασαν
τα μέλη της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομείου Παίδων, με στόχο να βοηθήσει τους
μαθητές της γ’ λυκείου αφενός να προσαρμοστούν στα δεδομένα που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός, αφετέρου να προετοιμαστούν επιτυχώς για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Η Άρτεμις Τσίτσικα, αναπληρώτρια
καθηγήτρια Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, και η Ευθαλία Τζίλα, παιδοψυχίατρος, που συνεργάστηκαν για
την υλοποίηση του οδηγού, περιγράφουν τα βήματα για να επιβιώσουν οι
υποψήφιοι (και όχι μόνο), των οποίων η
σχολική καθημερινότητα έχει διαταραχθεί σημαντικά λόγω του κορονοϊού και
της τηλεκπαίδευσης.
Οι δύο συντάκτριες επισημαίνουν την
ανάγκη διατήρησης ενός ημερήσιου προγράμματος που θα οργανώσει κάθε μαθητής βάσει των αναγκών του και θα αφορά σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς του, όπως ο ύπνος, τα γεύματα, η μελέτη και ο χρόνος χαλάρωσης. «Η καθημερινή ρουτίνα είναι σημαντική και δημιουργεί ασφάλεια και μια κανονικότητα,
ενώ καταπολεμά το άγχος και απομακρύνει τα δυσάρεστα συναισθήματα. Ο καλός
ύπνος ξεκουράζει και βοηθά τη μνήμη,
την αντίληψη και την κατανόηση. Παράλληλα, δημιουργεί καλή διάθεση και ευεξία», εξηγούν οι δύο καθηγήτριες. Ένα
ακόμα μυστικό, σύμφωνα με τον οδηγό,
είναι η σωστή οργάνωση της ημερήσιας
ύλης «χρησιμοποιώντας χρωματιστούς
μαρκαδόρους στα σημεία που σε δυσκολεύουν περισσότερο. Κατά τη διάρκεια
της μελέτης άφησε το κινητό σου εκτός
δωματίου για να μην αποσυντονίζεσαι.
Μην ξεχνάς πως έχεις διανύσει μεγάλο
δρόμο για να φτάσεις έως εδώ και ήδη

βρίσκεσαι λίγο πριν από το τέρμα».
Σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας
είναι η χαλάρωση, η οποία βοηθά στην
ανασύνταξη του υποψηφίου, αλλά και η
διαχείριση του άγχους. Οι συγγραφείς του

οδηγού προτρέπουν τους μαθητές να βάζουν προτεραιότητες και να μην αφήνουν
τις εργασίες να συσσωρεύονται, καθώς
αυτό εντείνει το άγχος, και να έχουν θετική σκέψη: «Κάθε επιπλέον δυσκολία

Επεκτείνεται σε 18 νέα γεωγραφικά τμήματα ο θεσμός των Σχολικών Γευμάτων από
την επόμενη διδακτική χρονιά, ενώ στο πρόγραμμα εντάσσονται δήμοι με κοινωνικά κριτήρια έπειτα από την υλοποίηση στατιστικής μελέτης για την ιεράρχηση της
αναγκαιότητας παροχής σίτισης. Όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια υπουργεία
Εργασίας και Παιδείας, ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα αυξήθηκε κατά 15%
και ανέρχεται πλέον σε 85 εκατ. ευρώ. Πλέον, θα διανέμονται καθημερινά 210.347
μερίδες γευμάτων, ενώ το 2018, όταν
ξεκίνησε η εφαρμογή του θεσμού, τα
ωφελούμενα παιδιά ήταν 151.276. Ο
διαγωνισμός για την επιλογή των
εταιρειών που θα αναλάβουν την παραγωγή και διανομή των σχολικών γευμάτων αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του
επόμενου μήνα. Τα γεύματα που προσφέρονται στους μαθητές παρασκευάζονται
από επιλεγμένους προμηθευτές και το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των
αναγκών σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, στην
υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρροής. Η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι «δέσμευσή
μας είναι να μη μείνει κανένα παιδί πίσω. Τιμούμε στην πράξη την υποχρέωσή μας
να φροντίζουμε όλα τα παιδιά της χώρας και κυρίως εκείνα που ανήκουν στις πλέον
ευάλωτες οικογένειες. Η ανάγκη να προστατεύσουμε τα παιδιά απέναντι στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι σήμερα, λόγω της πανδημίας και των μακροχρόνιων συνεπειών της, ακόμα πιο επιτακτική».

Σχολικά γεύματα:
Μπαίνουν στο πρόγραμμα
18 νέες περιοχές

μπορεί να αρχικά να σε “ξεβολέψει”,
ωστόσο, αν χειριστείς την κατάσταση,
μπορεί να σου προσφέρει εμπειρία, δύναμη και ευκαιρίες για αλλαγές, που τελικά
θα σε βοηθήσουν να προσαρμόζεσαι πιο
εύκολα». Σύμφωνα με τις ίδιες, αυτό που
έχει τελικά σημασία είναι η προσπάθεια,
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, αλλά και
η ύπαρξη εναλλακτικών πλάνων, σε περίπτωση που τα πράγματα δεν εξελιχθούν,
όπως επιθυμεί ο υποψήφιος. «Μην ξεχνάς πως δεν είσαι μόνος, για αυτό να μοιράζεσαι τις σκέψεις και τους προβληματισμούς σου με ανθρώπους γύρω σου - γονείς, φίλους, καθηγητές. Μια δυσκολία
που τη μοιραζόμαστε είναι πάντα μια πιο
“εύκολη” δυσκολία», καταλήγουν οι Άρτεμις Τσίτσικα και Ευθαλία Τζίλα.
Εύη Πανταζοπούλου

Χρήσιμες συμβουλές από
ειδικούς, ώστε να
προσαρμοστούν
οι υποψήφιοι στα δεδομένα
που έχει προκαλέσει
η πανδημία

Βελτιωτικές αλλαγές στην εκπαίδευση για άτομα με αναπηρία
Στη σύσταση επιτροπών για τη φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα και Δικτύου Επικοινωνίας με τα ΑΕΙ προχωρά
το υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο βελτιωτικών αλλαγών
για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Κατά την
πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας επισημάνθηκε ότι
έχουν υλοποιηθεί 4.500 διορισμοί μόνιμου προσωπικού
με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, ενώ ανακοινώθηκαν η
δημιουργία Οδηγού Συμπεριληπτικής / Ενταξιακής Εκπαί-

δευσης και Προσβασιμότητας για τα σχολεία και η σύνταξη
Αναλυτικών Προγραμμάτων για τα Ειδικά Νηπιαγωγεία, τα
Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Επιπλέον, αναμένεται η έγκριση χρηματοδότησης από το
Ταμείο Ανάκαμψης της πρότασης για τη δημιουργία προσβάσιμου έντυπου και ψηφιακού υλικού, συμβατού με τα
νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών γενικής εκπαίδευ-

σης. «Δέσμευσή μας η ισότιμη, συμπεριληπτική πρόσβαση
παιδιών και νέων με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζουμε δράσεις
εδραίωσης ενός συστήματος ενταξιακής εκπαίδευσης σε
όλα τα επίπεδα μέσω αποτελεσματικών μέτρων υποστήριξης και ενδυνάμωσης που θα παρέχονται σε όλα τα μαθησιακά περιβάλλοντα», ανέφερε η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Επιστολή τριών περιφερειαρχών στον πρωθυπουργό
για πλαίσια έκτακτης ενίσχυσης
Κοινή επιστολή στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλαν ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και οι περιφερειάρχες
Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ζητώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο έκτακτης ενίσχυσης των πληγέντων
από τα πρόσφατα φαινόμενα παγετού σε περιοχές
των τριών περιφερειών. Οι τρεις περιφερειάρχες
προτείνουμε συγκεκριμένο πλαίσιο αντιμετώπισης
σε τρεις άξονες και αιτούμαστε τα εξής:
1. Πρωτογενής τομέας - αγρότες, καλλιεργητές:
Προκαταβολή από τον ΕΛΓΑ ανά στρέμμα. Αναγγε-

λίες για όλες τις καλλιέργειες. Μη καταβολή εκτιμητικών τελών. Επιτάχυνση των εκτιμήσεων στις πληγείσες περιοχές με άμεση καταγραφή και προσδιορισμό των ζημιών. Συμψηφισμός της αποζημίωσης
με τα ασφάλιστρα. Αναστολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.
2. Επιχειρήσεις - εξαγωγές - συνεταιρισμοί - τυποποίηση και συσκευασία - μεταποίηση: Οικονομική
στήριξη των επιχειρήσεων με βάση τον κύκλο εργασιών που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη
χρονιά. Τραπεζικές διευθετήσεις, ρυθμίσεις, επιχορήγηση επιτοκίου και διατήρηση των θέσεων εργασίας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δημιουργεί MakerSpace
με τεχνολογίες αιχμής

Ειδικό χώρο με καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής προετοιμάζει ο δήμος της συμπρωτεύουσας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020» και του έργου «PopMachina». Ο Δήμος
Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα επιδιώκοντας τη συνεργασία και ενίσχυση του Οικοσυστήματος Καινοτομίας OK!Thess. «Το έργο “PopMachina” στοχεύει στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων της», εξήγησε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Εφραίμ Κυριζίδης, σημειώνοντας ότι η πιλοτική εφαρμογή
που υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει ως κύρια
δράση τη δημιουργία ενός χώρου τεχνικής δημιουργίας, του
λεγόμενου MakerSpace, ο οποίος θα διαθέτει ηλεκτρονικό
και μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

ΔHΜΟΣ ΣYΡΟΥ - ΕΡΜΟYΠΟΛΗΣ

Οκτώ τόνοι ρούχων για
την ανταποδοτική ανακύκλωση
Η πρώτη αποστολή της ανταποδοτικής ανακύκλωσης ρούχων, υποδημάτων και λευκών ειδών του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Οκτώ τόνοι
και εκατό κιλά ρούχων απεστάλησαν στη συνεργαζόμενη
εταιρεία Recycom, τα οποία θα «επιστρέψουν» με τη μορφή
δωροεπιταγών τροφίμων. Οι δωροεπιταγές πρόκειται να διατεθούν μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας και των δύο εκκλησιών της Σύρου στους δημότες που έχουν ανάγκη στήριξης
στις Άγιες Ημέρες του Πάσχα.

!

Η ΑΔΕΔΥ κατά του περιφερειάρχη
Πελοποννήσου Π. Νίκα
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ειδική άδεια για
τον εορτασμό
της Εξόδου

Επίσημο αίτημα να δοθεί άδεια πομπής
για την Έξοδο του Μεσολογγίου και να
αποδοθούν οι δέουσες τιμές στο κορυφαίο
γεγονός της Επανάστασης καταθέτει ο δήμος της ιστορικής πόλης στο υπουργείο
Εσωτερικών. Προς τούτο γίνονται διαβουλεύσεις με συλλόγους και φορείς της πόλης, που κάθε χρόνο λαμβάνουν μέρος
στην πομπή, ώστε ο δήμος να προετοιμάσει
ένα σχέδιο πρόταση για τους φετινούς εορτασμούς προκειμένου να αποδοθούν οι δέουσες τιμές 195 χρόνια μετά. «Με σεβασμό
στη μεγάλη ανάγκη των Μεσολογγιτών να
επικοινωνήσουμε με το παρελθόν μας,
έπειτα από έναν χρόνο απαγόρευσης, αλλά
και με την πίστη ότι στο πλαίσιο νόμιμων
διαδικασιών, συντεταγμένα, με ασφάλεια
και με ειλικρινή συνεργασία με τις Αρχές,
που σκοπό έχουν να διαφυλάξουν την
υγεία και την ασφάλειά μας, θα πορευτούμε ομόψυχα για το καλύτερο δυνατό και θα
τα καταφέρουμε!», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστας Λύρος.

H Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει την «αήθη
και απαράδεκτη επίθεση» του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα στους εργαζομένους στο Δημόσιο.
Αφορμή στάθηκε παρέμβαση του κ. Νίκα στη Βουλή με την
ευκαιρία κατάθεσης νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα. Ο περιφερειάρχης είχε πει σχετικά: «Μόνο το 20% των
δημόσιων υπαλλήλων σηκώνει το βάρος της λειτουργίας του
δημόσιου τομέα και υπάρχει μια νοοτροπία που οδηγεί και
τον καλό στην περιθωριοποίηση και την αδιαφορία. Οι διαπιστώσεις μου για τη Δημόσια Διοίκηση είναι κάθε χρόνο και
πιο αρνητικές».

ΠΟΠ - ΟΤΑ

Στις 28 Ιουνίου το 26ο
Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ - ΟΤΑ) αποφάσισε (εκ νέου μετά την αναβολή λόγω Covid-19) την πραγματοποίηση του 26ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της.
Μετά και τη νέα αναβολή, αν όλα πάνε καλά, το 26ο
Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριό της θα γίνει στην Αθήνα
στο ξενοδοχείο Stanley στην πλατεία Καραΐσκάκη στις
28 Ιουνίου.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιος είναι ο δήμαρχος που,
αν και ασθένησε από Covid-19,
κανένας δεν θα καταλάβαινε
την απουσία του αν δεν διάβαζε τις σχετικές ανακοινώσεις;
Εκτός του ότι ήταν τυχερός και
τα συμπτώματα ήταν ελάχιστα,
ήταν και τόσο καλή η προετοιμασία του που κατάφερε να
ανταποκρίνεται σε όλες τις
υποχρεώσεις του, παρά το γεγονός ότι τηρούσε απαρέγκλιτα την καραντίνα του. Πάντως,
κάποιοι εργαζόμενοι δεν το
χάρηκαν και πολύ…

Δημοτική συγκοινωνία
με προκράτηση!

Από χθες μπήκε σε εφαρμογή η καινοτομία του Δήμου Χαϊδαρίου, καθώς
είναι ο πρώτος δήμος στη χώρα του
οποίου οι πολίτες μπορούν να κάνουν
προκράτηση θέσης για να κινηθούν
με τα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας. Θυμίζουμε ότι η δημοτική
συγκοινωνία επανήλθε πρόσφατα
στην πόλη έπειτα από πρωτοβουλία
του δημάρχου Βαγγέλη Ντηνιακού
και τώρα ξεκινά να εφαρμόζει και αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η προκράτηση θέσης
από κινητό τηλέφωνο γίνεται με την
ειδική εφαρμογή Smart Bus, την
οποία οι κάτοικοι μπορούν να κατεβάσουν από το www.haidari.gr/smartbus. Προκράτηση θέσης μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά από την προηγούμενη μέρα στην ειδική τηλεφωνική
γραμμή του δήμου 15250.

ΚΕΔΕ: Χρειάζονται διορθώσεις στην
κατανομή του «Αντώνης Τρίτσης»

Η

πιο δίκαιη κατανομή των πόρων του
Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
μεταξύ των δήμων ήταν το θέμα
που κυριάρχησε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, στο οποίο
συμμετείχε και ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.
Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Δημήτρης Παπαστεργίου, «παρά το γεγονός ότι στο πρόγραμμα αυτό προβλέπονται πόροι ύψους 2,5 δισ. ευρώ, οι ανάγκες
των δήμων είναι πολύ μεγάλες, αφού οι
προτάσεις που έχουν κατατεθεί ξεπερνούν
ήδη τα 3 δισ. ευρώ. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με τα κριτήρια κατανομής που
ορίστηκαν, δημιούργησε εύλογη ανησυχία
σε μεγάλο αριθμό δήμων. Η κατανομή αυτή
φαίνεται ότι ευνοεί σωστά τους πολύ μικρούς δήμους, αδικεί όμως τους μεσαίους
και μεγάλους δήμους της περιφέρειας».

Προς αυτή την κατεύθυνση κατατέθηκαν
πέντε προτάσεις για τη δικαιότερη κατανομή. Συγκεκριμένα, να μην προσμετρηθούν
οι πόροι που έχουν ήδη διατεθεί μέσω του
«Φιλόδημος Ι» στους πόρους του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ιδιαίτερα για έργα που αφορούν στην ύδρευση και αποχέτευση, να μεταφερθεί και να χρηματοδοτηθεί μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης ένα ειδικό πρόγραμμα, που αφορά στους τομείς
της Αγροτικής Ανάπτυξης και Οδοποιίας,
να ζητηθεί η άμεση κινητοποίηση της ΕΕΤΑΑ και της ομάδας μηχανικών που πρέπει
να δημιουργήσει, ώστε να στηριχθούν οι
μικροί δήμοι, να «προηγηθούν οι πόροι του
προγράμματος», δηλαδή οι δήμοι να είναι
αυτοί που θα κερδίζουν από τις εκπτώσεις
των έργων, και να μπουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στις εντάξεις των έργων των δήμων από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Τρεις «βαλβίδες αποσυμπίεσης»
Θετικός ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας στα αιτήματα που άκουσε από τους δημάρχους
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ σχετικά με τη δικαιότερη
κατανομή των κονδυλίων του «Αντώνης Τρίτσης». Αφού αναγνώρισε ότι δικαίως κάποιοι δήμαρχοι απογοητεύτηκαν,
αποκάλυψε ότι έχουν προβλεφθεί τρεις «βαλβίδες αποσυμπίεσης» που θα συμβάλουν στην αύξηση των πλαφόν. Συγκεκριμένα, διευκρίνισε ότι για τα έργα
εκείνα του «Φιλόδημος Ι», που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα και έχουν συμβασιοποιηθεί,
λαμβάνεται υπ’ όψιν το ποσό της σύμβασης και όχι το ποσό του προϋπολογισμού. Ακόμη, σημείωσε ότι στις 31 Μαΐου, όταν λήγει η προθεσμία υποβολής των προτάσεων από τους δήμους, θα γίνει και η συνολική εκτίμηση του προϋπολογισμού. Τέλος, υπογράμμισε ότι εφόσον τα έργα συμβασιοποιηθούν και μείνουν αδιάθετα κονδύλια, θα μπορεί να υπάρξει είτε μια οριζόντια αύξηση
του πλαφόν είτε νέες προσκλήσεις για εντάξεις έργων.

Πάρκο αναψυχής
η Ραδιοφωνία
Μεγάλα πανηγύρια για τον δήμαρχο
Ιλίου Νίκο Ζενέτο, καθώς οι προσπάθειες πολλών ετών έφτασαν σε
απόλυτη επιτυχία και πλέον οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, που βρίσκονται
στην πόλη, θα μετατραπούν σε ένα
πάρκο αναψυχής
και πολιτισμού.
Πρόκειται για το οικόπεδο που φιλοξενούσε τον Σταθμό των Μεσαίων
Κυμάτων της Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ,
συνολικής έκτασης 33 στρεμμάτων,
το οποίο έχει ανακηρυχθεί σε διατηρητέο Μνημείο Τεχνολογικού Πολιτισμού, καθώς εκεί φυλάσσεται ο
πρώτος πομπός του ΕΙΡ. Ο χώρος θεωρείται ραδιοτηλεoπτικά ιστορικός,
καθώς εκεί ξεκίνησαν οι πρώτες εκπομπές της δημόσιας ραδιοφωνίας
το 1938. Σύμφωνα με απόφαση του
Δ.Σ. της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, παραχωρείται στον Δήμο Ιλίου
προς περιβαλλοντική και πολιτιστική αξιοποίηση.

Παράταση
στα ληξιπρόθεσμα
των δήμων
Μια ανάσα μερικών μηνών είχε να
προσφέρει ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ικανοποιώντας το αίτημα των δημάρχων να
δοθεί παράταση για την εξόφληση
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
των δήμων. Όπως ανακοίνωσε στο
Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, με τροπολογία που θα
κατατεθεί τις επόμενες μέρες δίνεται
παράταση έως τις 30 Ιουλίου (από 30
Απριλίου) για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των δήμων με την κατάθεση του αντίστοιχου
ποσού στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων. Όπως επισήμανε ο κ.
Πέτσας, «η παράταση αυτή συμφωνήθηκε με το υπουργείο Οικονομικών
και θα περάσει με τροπολογία στη
Βουλή την επόμενη Τετάρτη. Επίσης,
συμφωνήσαμε για ακόμα ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα 70 εκατ. ευρώ με
“σφικτό” χρονοδιάγραμμα με αποπληρωμή μέχρι 30 Ιουνίου».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL

20

ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Στον γκρεμό
με δευτέρα ταχύτητα

Μ

ε ιδιαίτερη δυερωτήματα για τις συνθήκες
σπιστία αντιμετωπου το αμάξι βρέθηκε στον
Γράφει
πίζει η οικογέγκρεμό, με αποτέλεσμα τον θάο Κώστας
Παπαδόπουλος
νεια της 28χρονατο της 28χρονης Κορίνας.
νης Κορίνας, που βρήκε τραγικό
papadkos@gmail.com Αρχικά εξετάζεται το ενδεχόθάνατο ύστερα από πτώση Ι.Χ.
μενο η 2η ταχύτητα στο σασμάν
αυτοκινήτου σε γκρεμό στο Βανα μπήκε από λάθος, αντί της
θύ Σελί της Γαύδου, όσα αναφέρει ο 40χρονος όπισθεν, κάτι που είθισται σε αυτές τις περιπτώφίλος της, με τον οποίο βρίσκονταν μαζί στο όχη- σεις, ενώ το πιο ακραίο είναι το αυτοκίνητο να
μα, τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Απριλίου.
βρισκόταν εν κινήσει και ο 40χρονος να μην
Ο δικηγόρος της οικογένειας, Φίλιππος πρόλαβε να το σταματήσει.
Σκαμπαρδώνης, εκφράζει τη βεβαιότητά του
Τέλος, η πλευρά της οικογένειας θέτει το
ότι «το αυτοκίνητο ήταν 100% εν κινήσει. Το κι- ερώτημα γιατί, ενώ άπαντες είχαν ενημερωθεί
βώτιο ταχυτήτων βρέθηκε στη 2α ταχύτητα, που για το δυστύχημα από νωρίς το πρωί και ενώ η
σημαίνει πως ήταν εν κινήσει. Αν υποθέσουμε ομάδα των διασωστών ήταν έτοιμη, η εντολή να
πως ήταν ακινητοποιημένο. Δεν είναι δυνατό να πετάξει το ελικόπτερο που θα τους μετέφερε
κινηθεί, ακόμα κι αν λυθεί το χειρόφρενο». Και στη Γαύδο καθυστέρησε για ώρες - και έφυγε,
πρόσθεσε: «Όλα βαίνουν προς το τροχαίο - λίγο τελικά, χωρίς τους διασώστες. «Θέλω να μάθω
χρόνο θέλει ακόμα για να ξεδιαλύνει το όλο ζή- το όνομα εκείνου που δίνει εντολή να σηκωθεί
τημα. Περιμένουμε και τις τοξικολογικές, κα- το ελικόπτερο στις 12 το μεσημέρι και ποιος δεν
θώς και άλλα που θα μας οδηγήσουν σε πιο έδωσε την εντολή στις 7 το πρωί», αναφέρει χαασφαλή συμπεράσματα». Όσον αφορά στην ρακτηριστικά ο κ. Σκαμπαρδώνης.
πληροφορία ότι το Ι.Χ. βρέθηκε με ταχύτητα στο
σασμάν, είναι κάτι που επιβεβαιώνεται και από
Τι έδειξε η πραγματογνωμοσύνη
τις αρμόδιες Αρχές, ανατρέποντας όσα γνωρίστο όχημα - Τι καταγγέλλει
ζαμε μέχρι στιγμής.
ο δικηγόρος της οικογένειας
Σε κάθε περίπτωση, ο 40χρονος θα κληθεί εκ
της άτυχης Κορίνας
νέου να καταθέσει, γιατί εγείρονται συνεχώς

Μυστήρια εξαφάνιση φιαλιδίου με εμβόλιο
Η… περίεργη εξαφάνιση ενός φιαλιδίου
της Pfizer από το εμβολιαστικό κέντρο της
Αγίας Παρασκευής απασχολεί τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής. Για την υπόθεση
συνελήφθη -και αφέθηκε ελεύθερος προσωρινά- ένας ντελιβεράς, τον οποίο υπέδειξαν ως δράστη δύο εργαζόμενες στο εμβολιαστικό κέντρο.
Όπως κατέθεσαν κατά την προανάκριση,
λίγο μετά τις 16.30 την Τρίτη ο ντελιβεράς πήγε στο σημείο για να τους παραδώσει καφέδες που είχαν παραγγείλει. Κατά την ολιγόλεπτη παραμονή του εντός του χώρου -σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει δύο νοσηλεύτριες- τις ρωτούσε για το εμβόλιο διάφορες
λεπτομέρειες και κατά την αποχώρησή του
διαπιστώθηκε ότι έλειπε το φιαλίδιο που περιείχε ακόμη πέντε δόσεις. Όπως ανέφεραν
οι δύο εργαζόμενες, στον χώρο δεν πρόλαβε
να μπει άλλο άτομο και εκτιμούν ότι ο 46χρο-

νος ντελιβεράς προχώρησε στην κλοπή.
Από την πλευρά του, ο καταγγελλόμενος
υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση, καθώς δεν θα είχε γνώσεις και τρόπο να χρησιμοποιήσει το σκεύασμα, ενώ αφήνει υπόνοιες για όσα υποστηρίζουν οι δύο νοσηλεύτριες, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «εξιλαστήριο θύμα» και ζητώντας «να το ψάξουν
πιο καλά για να βρούνε τον φταίχτη».
Κ.Π.

Οργή της οικογένειας Καραϊβάζ
για τα «σενάρια» που γράφονται
«Να μην ακούγονται και γράφονται “σενάρια” για το τι έχει συμβεί. Ας
αφήσουμε τις αρμόδιες Αρχές να διενεργήσουν τις απαραίτητες έρευνες
για να βρεθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας του» ζητά
με ανακοίνωσή της -μέσω των δικηγόρων της- η οικογένεια του Γιώργου
Καραϊβάζ. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά
Ζωής επιχειρούν, κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών μέσων που διαθέτει η ΕΛ.ΑΣ., να ταυτοποιήσουν τους δράστες της εκτέλεσης
του δημοσιογράφου, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσει η έρευνα και για
τους ηθικούς αυτουργούς. Τα περίπου 100 βίντεο που έχουν συλλέξει οι
αστυνομικοί από το σημείο της δολοφονίας και σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου
εξετάζονται καρέ καρέ. Πλέον, έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τον σωματότυπο των δραστών, δεν έχουν καταφέρει, όμως, να «διαβάσουν» την πινακίδα κυκλοφορίας από το σκουρόχρωμο σκούτερ που χρησιμοποίησαν. Επίσης, «ξεσκονίζουν» τις περίπου 20 καταθέσεις που έχουν λάβει από αυτόπτες μάρτυρες και άτομα του περιβάλλοντος του Γιώργου Καραϊβάζ, καταθέσεις οι οποίες θα αυξηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Όσον
αφορά στα στοιχεία από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών, είναι πολύ
χρήσιμα στην έρευνα, ωστόσο πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία.
Κώστας Παπαδόπουλος
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Στα… κάγκελα οι δικηγόροι

Σ

υμβολική διαμαρτυρία στην είσοδο των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν οι
δικηγόροι, στο πλαίσιο πανελλαδικής τους
διαμαρτυρίας για την κατάσταση λειτουργίας των δικαστηρίων. Η διαμαρτυρία αποφασίστηκε από την
ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων και έγινε σε όλα τα δικαστήρια της χώρας.
«Δεν είναι δυνατόν να έχουμε άλλο αποφάσεις του
Σαββατοκύριακου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου, Στάθης Κουτσοχήνας, σημειώνοντας πως η έκδοση της εβδομαδιαίας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία καθορίζεται η λειτουργία των δικαστηρίων, γίνεται κάθε

Σάββατο, με συνέπεια να μη γνωρίζει κανείς ποια δικαστήρια θα γίνουν τη Δευτέρα.
Ακόμη, οι δικηγόροι ζήτησαν να υπάρχει κοινή πολιτική λειτουργίας σε όλα τα δικαστήρια της χώρας,
ανεξαρτήτως κατηγορίας επιδημιολογικής επιβάρυνσης. Εξήγησαν πως μόνον έτσι δεν θα υπάρχει
κίνδυνος απώλειας υποθέσεων λόγω των προθεσμιών, που σε κάθε περιφέρεια είναι διαφορετικές,
λόγω της διαφορετικής επιβάρυνσης από τον κορονοϊό. Οι δικηγόροι στις δηλώσεις τους εμφανίστηκαν
σύμφωνοι με την είσοδό τους στα δικαστήρια με
self-test, αρκεί, όπως επισήμαναν, να λειτουργήσουν κανονικά.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συνάντηση Καράογλου
με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ

Στη Μενδώνη
ο Αναστασιάδης

Συνάντηση με τη διοίκηση της
ΕΥΑΘ Α.Ε. είχε ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. ενημερώθηκε
από τον πρόεδρο της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Ά. Παπαδόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο Άνθιμο Αμανατίδη για θέματα που αφορούν
στην εταιρεία και στην εξέλιξη
αυτής και δήλωσε τη συνέχιση
της στήριξής του στη διοίκηση
της ΕΥΑΘ, ώστε η εταιρεία να
κάνει ένα ποιοτικό άλμα προς τα
εμπρός, κάτι που έκανε και ως
εποπτεύων υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα
Μακεδονίας - Θράκης.

Την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε ο κυβερνητικός
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Σάββας
Αναστασιάδης. Ο κ. Αναστασιάδης -και
με την ιδιότητά του ως προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού
της Διασποράς- ζήτησε ενημέρωση
από την υπουργό σχετικά με τις φήμες
που κυκλοφόρησαν περί παρέμβασής
της και αλλαγής του κτιρίου που προορίζεται για Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού στο Στρατόπεδο Παύλου Μελά.
Η υπουργός διαβεβαίωσε πως δεν προέβη σε καμία παρέμβαση και δεν είχε
καμία ανάμειξη στο θέμα. Η αρμοδιότητα ανήκει στον Δήμο Παύλου Μελά και
η ίδια δεν έχει καμία αντίρρηση για
οποιοδήποτε κτίριο της υποδειχθεί.

Το ΕΚΑΒ τίμησε
τον Ζέρβα

Με πλακέτα τίμησαν τον δήμαρχο
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα
οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ για το έργο του, στο πλαίσιο της προσπάθειας
να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Ο δήμαρχος παρέλαβε την τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού
ΕΚΑΒ Χρήστο Αγγελίδη, που τον
επισκέφτηκε μαζί με τον ταμία της
Ομοσπονδίας, Χρήστο Βεντούλη. Ο
κ. Ζέρβας, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στις προσπάθειες των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης που βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας, ενώ εξήρε την προσφορά των
υγειονομικών και των εργαζομένων
στο ΕΚΑΒ για την καθημερινή μάχη
απέναντι στον Covid-19.

«Ενισχύστε τους πληγέντες από τον παγετό»
Κοινή επιστολή στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλαν ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και οι
περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ζητώντας ένα
ολοκληρωμένο πλαίσιο έκτακτης ενίσχυσης των πληγέν-

των από τα πρόσφατα φαινόμενα παγετού σε περιοχές
των τριών περιφερειών. Εξαιτίας της απότομης πτώσης
της θερμοκρασίας και του παγετού, καταστράφηκε μεγάλο μέρος της πρωτογενούς παραγωγής σε μια σειρά από
αγροτικά προϊόντα, με τους αγρότες να είναι σε απόγνωση.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Συνάντηση
για τα σχολικά γεύματα

Συνάντηση είχε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς με την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο κ. Γεωργαντάς ενημερώθηκε
ότι η Π.Ε. Κιλκίς εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα
σχολικών γευμάτων για την περίοδο 2021-2023, το
οποίο θα ανακοινωθεί άμεσα. Η κυρία Μιχαηλίδου
ενημέρωσε τον υφυπουργό ότι το πρόγραμμα, στο
οποίο το Κιλκίς εντάσσεται για πρώτη φορά, θα
περιλαμβάνει 1.034 μερίδες ημερησίως, οι οποίες
θα διατίθενται σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού.

Στον Παναγιωτόπουλο
η Ευθυμίου

Για το ενδεχόμενο επανεξέτασης της θέσπισης
ενιαίου επιδόματος τοκετού τόσο για
τις γυναίκες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, ανεξαρτήτως βαθμού,
όσο και για τις συζύγους στρατιωτικών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, συζήτησε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας
Νίκο Παναγιωτόπουλο η βουλευτής Θεσσαλονίκης
της Ν.Δ. Άννα Ευθυμίου. Παράλληλα, η κυρία Ευθυμίου εξήγησε στον υπουργό τα σχετικά με τις άδειες
ειδικού σκοπού όσον αφορά στις μονάδες της Θεσσαλονίκης.

Κάδοι για… βάψιμο

Δεν πρόλαβαν καλά - καλά να τους τοποθετήσουν και να τους θέσουν σε λειτουργία, και
άγνωστοι πήγαν και έβαψαν με σπρέι τους υπόγειους κάδους στην πλατεία Φαναριωτών, στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Νίκος Ζεϊμπέκης,
με αφορμή το γεγονός, απευθύνει έκκληση να
υπάρξει σεβασμός στον αστικό εξοπλισμό και
στον δημόσιο χώρο, ενώ άμεσα δόθηκε εντολή
για τον καθαρισμό των υπόγειων κάδων.

Επιμένει η Κίνηση Πολιτών
για τη μεταφορά της ΔΕΘ
Η Κίνηση Πολιτών που εκπροσωπήθηκε από
τους κυρίους Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, Γιάννη Μαγκριώτη, Στράτο Μάνο και Νίκο Παπαμίχο πραγματοποίησε δύο τηλεδιασκέψεις, μία με τη Διοικητική Επιτροπή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και μία με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας,
για την ανάπτυξη της ΔΕΘ. Στην επιστολή που
έστειλε τονίζει ότι «οι επιλογές που αποφασίστηκαν το 2012 και προωθούνται σήμερα θα δημιουργήσουν μη αντιστρεπτά αρνητικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη της ΔΕΘ, την οικονομία
και την απασχόληση και φυσικά το περιβάλλον,
την ποιότητα ζωής των ανθρώπων της και των
επισκεπτών της».

P
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ΡΟΣΩΠΟ

ΜΠEΡΝΙ ΜEΪΝΤΟΦ

Πέθανε ο μάγος της Wall Street
και εγκέφαλος της επενδυτικής
απάτης των 50 δισ. δολαρίων

Ξ

εκίνησε ως χρηματιστής. Έγινε πολύφερνος σύμβουλος επενδύσεων
και έφτασε μέχρι τη θέση του προέδρου στο Nasdaq, τη χρυσή εποχή
που οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας
κάλπαζαν κυριολεκτικά στα διεθνή χρηματιστήρια. Έτσι, ο Μπέρνι Μέιντοφ έφτασε στην
κορυφή της πυραμίδας των ανθρώπων της
χρηματαγοράς στη Νέα Υόρκη. Και εκεί αποφάσισε να χτίσει τη δική του πυραμίδα…
Στην αλλαγή του αιώνα, ο Μέιντοφ ήταν ο
Νο1 σύμβουλος τεχνολογικών επενδύσεων
στη Νέα Υόρκη. Επιχειρηματίες με τζίρους

στήματα αποδόσεις που δεν μπορούν να πετύχουν με τα χρηματιστηριακά παιχνίδια. Το
«σχήμα Πόντσι», βέβαια, δεν δίνει αποδόσεις από επενδυτικές κινήσεις, αλλά από τα
χρήματα των νέων μελών της πυραμίδας.
Φυσικά, κάποια στιγμή το σχήμα Πόντσι
καταρρέει υπό το βάρος των υποχρεώσεών
του. Στην περίπτωση του Μέιντοφ, αυτό συνέβη το 2008, όταν κατέρρευσε το δικό του
«σχήμα Πόντσι». Στη δίκη που άρχισε την
επόμενη χρονιά, υπολογίστηκε ότι ο Μέιντοφ
κέρδισε από την τεράστια αυτήν απάτη ένα
ποσό της τάξης των 50 δισ. δολαρίων.
Ο Μπέρνι Μέιντοφ υπέστη τη χλεύη ολόκληρου του επενδυτικού κόσμου των ΗΠΑ,
αλλά χτυπήθηκε και από τη μοίρα. Την ώρα
που οδηγείτο στη φυλακή ντροπιασμένος, ο
πρωτότοκος γιος του, Μαρκ, τον οποίο ο
Μπέρνι είχε εμπλέξει στο σκάνδαλο, βρέθηκε κρεμασμένος σε ένα διαμέρισμα του
Μανχάταν. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο
Μπέρνι Μέιντοφ είδε και τον νεότερο γιο του
να πεθαίνει από καρκίνο και έτσι έμεινε μόνος του στη φυλακή, χωρίς οικογένεια, χωρίς φίλους, χωρίς δυνατότητα να απολαύσει
τα χρήματα που έκλεψε.

«Έκλεψε από τη μεσαία τάξη - δεν είχε αξίες»

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης
seitanidisd@gmail.com

δισεκατομμυρίων έκαναν ουρά έξω από το
γραφείο του. Το χρήμα έρεε στα πόδια του,
αλλά αυτός ήθελε πολύ περισσότερα. Μελέτησε όλες τις περίφημες «πυραμίδες» του
γρήγορου και εύκολου κέρδους. Και κατέληξε ότι το σύστημα που είχε εφαρμόσει 90
χρόνια νωρίτερα (1919) ο Τσαρλς Πόντσι ήταν
το καταλληλότερο και για τον ίδιο.
Άρχισε, λοιπόν, τα τηλεφωνήματα στους
χιλιάδες επενδυτές και επιχειρηματίες και
τους πρότεινε κάτι απλό και δελεαστικό: Να
του εμπιστευτούν τα κεφάλαιά τους και αυτός να τους αποδίδει σε τακτά χρονικά δια-

Ο Μπέρνι Μέιντοφ πέθανε προχθές, 14
Απριλίου, σε ηλικία 82 ετών, στο ιατρείο της
Ομοσπονδιακής Φυλακής της Βόρειας Καρολίνας, όπου κρατείτο, καταδικασμένος σε
φυλάκιση 150 ετών και στιγματισμένος από
τον ανάλγητο τρόπο που πλούτισε. Τον συνόδευε μία φράση από έναν εκ των μαρτύρων
κατηγορίας, τον επενδυτή Τομ Φιτζμόρις:
« Έκλεψε από τους πλούσιους. Έκλεψε από
τους φτωχούς. Έκλεψε από τη μεσαία τάξη.
Δεν είχε αξίες». Αν κάτι έμεινε από τον Μέιντοφ, είναι ότι η δική του «πυραμίδα» αποδείχθηκε πιο ανθεκτική και πιο προσοδοφόρα από εκείνη του «ιδρυτή» αυτής της απάτης, του Τσαρλς Πόντσι.
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Κυρώσεις από τον Μπάιντεν στη Ρωσία
Η

επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στη
Ρωσία, που ανακοινώθηκε χθες, με
την κατηγορία της ανάμιξης της Μόσχας στις προεδρικές εκλογές του 2020,
αποτελεί ακόμα μία απόδειξη των εξαιρετικά
τεταμένων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών
για σειρά θεμάτων, με προεξάρχουσα την
όξυνση γύρω από την Ουκρανία.
Στη λίστα των κυρώσεων βρέθηκαν γύρω
στα 30 νομικά πρόσωπα, ενώ σε αυτά προτέθηκε η απέλαση περίπου 10 Ρώσων αξιωματούχων. Ίσως, όμως, η σημαντικότερη πτυχή
των κυρώσεων να είναι η αμερικανική παρέμβαση στο ρωσικό δημόσιο χρέος, καθώς
απαγορεύει σε χρηματοοικονομικούς οργα-
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νισμούς των ΗΠΑ να πραγματοποιούν συναλλαγές με ρωσικά δημόσια αξιόγραφα μετά τις
14 Ιουνίου.
Τα σύννεφα μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας έχουν
πυκνώσει επικίνδυνα, καθώς, εκτός των προβλημάτων που προκύπτουν από τη ρωσική
εμπλοκή στις τελευταίες αμερικανικές εκλογές, υπάρχει η ανοικτή πληγή της ρωσικής
στρατιωτικής ετοιμασίας για πιθανή σύρραξη

Η Μινεσότα «φλέγεται» μετά τον θάνατο
20χρονου Αφροαμερικανού
Αμείωτες συνεχίζονται για πέμπτη μέρα οι διαδηλώσεις στη Μινεσότα των ΗΠΑ, μετά
το νέο περιστατικό με έναν ακόμα θάνατο πολίτη από αστυνομικά πυρά. Το βράδυ της
Κυριακής η αστυνομία σταμάτησε τον Ντόντε Ράιτ για έλεγχο, εκείνος αντιπαρατέθηκε με τους αστυνομικούς και η ένστολη Κίμπερλι Πότερ τον πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οι διαδηλώσεις είναι κατά κανόνα ειρηνικές, αλλά αρκετά
μεγάλες. Χθες αναμενόταν η πρώτη εμφάνιση της Πότερ στο δικαστήριο, ως κατηγορούμενης για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

με την Ουκρανία, ενώ ήδη η Μόσχα έχει καταλάβει την Κριμαία, κάτι στο οποίο είναι
απολύτως αντίθετη η Ουάσιγκτον και φυσικά
δεν την αναγνωρίζει. Σε αυτά προστίθενται η
κατηγορία ότι η Ρωσία προσέφερε αμοιβή σε
μαχητές Ταλιμπάν, προκειμένου αυτοί να
σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες στα
εδάφη του Αφγανιστάν, αλλά και η έντονη
φραστική επίθεση του Τζο Μπάιντεν προς τον
Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο περίπου προ μηνός είχε χαρακτηρίσει «φονιά», με τον Ρώσο
πρόεδρο να του απαντάει ειρωνικά πως εύχεται «να είναι καλά στην υγεία του».
Στην αρένα των πιέσεων προς τη Ρωσία
έχουν μπει και σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως εί-

ναι η Ε.Ε., το «G7» αλλά και το ΝΑΤΟ. Οι Βρυξέλλες, σε δηλώσεις αξιωματούχων της, κάλεσαν τη Ρωσία να αποσύρει αμέσως τα
στρατεύματά της από τα σύνορά της με την
Ουκρανία, το «G7» εξέφρασε πρόσφατα τη
βαθιά του ανησυχία για το ίδιο θέμα, ενώ το
ΝΑΤΟ αποφάσισε έκτακτη σύνοδο των μελών
του για την αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής.
Από την πλευρά της Ρωσίας υπάρχει οργή
για τις κυρώσεις ΗΠΑ. Εκλήθη στο ΥΠ.ΕΞ. ο
Αμερικανός πρέσβης, ενώ η εκπρόσωπος
του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία
Ζαχάροβα, ανακοίνωσε ότι σύντομα η Μόσχα
θα απαντήσει στις νέες κυρώσεις.

Εμβολιάστηκε χθες η φον ντερ Λάιεν Σήμερα η σειρά της Άνγκελα Μέρκελ
«Αφού περάσαμε τους 100 εκατομμύρια εμβολιασμούς στην Ε.Ε., είμαι χαρούμενη που έκανα σήμερα το πρώτο εμβόλιο κατά του Covid-19. Οι εμβολιασμοί θα επιταχυνθούν, καθώς οι παραδόσεις αυξάνονται στην Ε.Ε. Όσο πιο γρήγορα εμβολιάζουμε τόσο πιο σύντομα θα ελέγξουμε την πανδημία», έγραψε στο Τwitter η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σήμερα είναι προγραμματισμένος
ο εμβολιασμός της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ. Η Φον ντερ Λάιεν
έκανε το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech, ενώ η Μέρκελ θα κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca.

Ερντογάν: Δεν θα εφαρμόσει τη Σύμβαση του Μοντρέ στη Διώρυγα
Μείζον πολιτικό και στρατηγικό πρόβλημα, με ευρύτερες συνέπειες, που
μπορεί να αποσταθεροποιήσει το σύνολο
των σχέσεων Ρωσίας - Δύσης, αποτελεί η
δημόσια εκφρασμένη άποψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι
η Τουρκία δεν πρόκειται να εφαρμόσει τη
Συνθήκη του Μοντρέ (που αφορά στο κα-

θεστώς των Στενών των Δαρδανελίων),
μετά τη λειτουργία της περίφημης Διώρυγας της Κωνσταντινούπολης. Ο Ερντογάν έκανε τις σχετικές δηλώσεις μιλώντας σε μαθητές, όπου είπε χωρίς περιστροφές ότι «αυτό το κανάλι αποτελεί δικό μας επίτευγμα και θα συμβάλει στη
σοβαρή εκτόνωση του Βοσπόρου, όσον

αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος… Θα αποκτήσουμε τη δική μας ανεξαρτησία και κυριαρχία».
Η Συνθήκη του Μοντρέ υπεγράφη από
10 χώρες το 1935, καθορίζει με σαφήνεια
το καθεστώς των Στενών και συνέβαλε
καθοριστικά στην ειρηνική συμβίωση
των κρατών της ευρύτερης περιοχής.

Προβλέπει, μεταξύ άλλων, ελεύθερη διάβαση κάθε εμπορικού πλοίου οποιασδήποτε σημαίας, χωρίς τη δυνατότητα της
Τουρκίας να το απαγορεύσει, αλλά όχι
των πολεμικών πλοίων. Για τους δικούς
της λόγους, η Ρωσία αλλά και η Δύση αντιτίθενται στην de facto κατάργηση της
Συνθήκης.

P
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Ασπίδα προστασίας η ψηφιακή κάρτα για το ευέλικτο ωράριο - Αναγκαία η σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου
Η νομοθετική διευθέτηση του ευέλικτου ωραρίου, που προβλέπεται στο νέο εργασιακό, αποτελεί το «κλειδί» για την εφαρμογή του. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα μπορεί να εφαρμόζεται μόνο με συλλογική συμφωνία ή με αίτηση του εργαζομένου
για συμφιλίωση της προσωπικής με την επαγγελματική του
ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθέτηση θα είναι εφικτή
μόνο κατόπιν γραπτής αίτησης των εργαζομένων και όχι κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης, ενώ προϋποθέτει τη σύμφωνη
γνώμη του εργαζομένου.
Παράλληλα, η εφαρμογή του ψηφιακού ωραρίου και της ψηφιακής κάρτας εργασίας μέσω του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα διασφαλίζει

τον εργαζόμενο, καθώς θα καταγράφονται online οι υπερωρίες
που ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει ή να συμψηφίσει. Επιπλέον, για να μπορεί μια επιχείρηση να εφαρμόσει το ευέλικτο ωράριο θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του
χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο
και διαλειτουργικό με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Ο εργαζόμενος θα «χτυπά» την κάρτα του όταν αρχίζει και όταν
τελειώνει την εργασία του. Η κάρτα θα συνδέεται απευθείας με
online σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και θα καταγράφονται αμέσως
και σε πραγματικό χρόνο η απασχόληση του εργαζομένου, η
υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου, οι υπερεργασίες και οι υπερωρίες του.

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤEΑ 7

«Κόφτης» για
δύο στις τρεις
επιχειρήσεις

Λ

ήγει τη Δευτέρα 19 Απριλίου η
διορία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις για την Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 7, με τις πρώτες εκταμιεύσεις να αναμένονται στο τέλος του μήνα.
Μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον για τον 7ο
κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
είναι περιορισμένο. Η πλατφόρμα άνοιξε
από τις 2 Απριλίου και οι αιτήσεις διαμορφώνονται σε λίγο πάνω από 230.000.
Η περιορισμένη ανταπόκριση οφείλεται στο γεγονός ότι δύο στις τρεις επιχειρήσεις ενδέχεται να μην πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί, οπότε επιλέγουν
να μην υποβάλουν αίτηση. Επίσης, ένας
ακόμα ανασταλτικός παράγοντας αφορά
στο ότι τα τελικά κριτήρια για την επιλογή
των δικαιούχων, στους οποίους θα δοθεί
κρατική ενίσχυση 1 δισ. ευρώ, θα καθοριστούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
πρώτης φάσης των αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

Ποιοι εξαιρούνται
Ειδικότερα, εξαιρούνται από αυτό τον
κύκλο της Επιστρεπτέας όσες επιχειρήσεις είχαν μείωση τζίρου κάτω από 20%
την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον
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Μάρτιο του 2021 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 ή παρουσίασαν
αύξηση τζίρου το 2020 σε σύγκριση με το
2019 ή είχαν ελάχιστο τζίρο τριμήνου κάτω από 600 ευρώ. Οι παραπάνω «κόφτες»
υπολογίζεται ότι αφήνουν εκτός δύο στις
τρεις επιχειρήσεις

Τα δικαιολογητικά
Σημειώνεται ότι στην πλατφόρμα myBusinessSupport μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά εξαιτίας της πανδημίας
και των υποχρεωτικών μέτρων που έχουν
επιβληθεί κατά τους μήνες Ιανουάριο,
Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. Ωστόσο,
δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα η προσαρμογή που πρέπει να γίνει ώστε να ληφθεί
υπόψη ότι μέρος του Μαρτίου 2020
υπήρχαν περιοριστικά μέτρα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
* Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ
συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ

(κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για
κάθε μήνα.
• Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε
ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν: α) τα
ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, β) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019 και γ) το σύνολο των
εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
Και σε αυτό τον κύκλο το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο

διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως το τέλος Αυγούστου 2021, ενώ το
υπόλοιπο 50% θα επιστραφεί σε 60 δόσεις
από το 2022.

Λήγει τη Δευτέρα 19 Απριλίου η
εκδήλωση ενδιαφέροντος Μικρή η συμμετοχή - Στο τέλος
Απριλίου οι πρώτες εκταμιεύσεις

P
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ΑΑΔΕ: «Σαφάρι»
για επιπλέον έσοδα
3,4 δισ. ευρώ
φέτος

XΡΗΜΑ

Προϋπολογισμός:
Επιπλέον προίκα
880 εκατ. ευρώ

Μ

Πάνω από 200.000 φορολογικοί
και τελωνειακοί έλεγχοι καθώς
και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις φυσικών προσώπων προγραμματίζει
για φέτος η Εφορία. Στο επιχειρησιακό πλάνο του 2021, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή από τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή, προβλέπεται γερό... ψάξιμο
στην αγορά για τη διαπίστωση φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, από τη στιγμή που θα
ανοίξει η οικονομική δραστηριότητα. Σε πρώτο πλάνο θα βρεθούν
οι διασταυρώσεις εισοδημάτων,
καταθέσεων και ακινήτων για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους που ανήκουν στις ομάδες...
υψηλού κινδύνου από πλευράς
παραβατικότητας, ενώ έχει τεθεί
ως στόχος η βεβαίωση προστίμων
ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Επιπλέον,
πρέπει να εισπραχθούν 2,1 δισ.
ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές
μέσω και του αυτοματοποιημένου
συστήματος κατασχέσεων, έτσι
ώστε να επιτευχθεί ο φετινός στόχος του Προϋπολογισμού για έσοδα 49,68 δισ. ευρώ.

25

ε επιπλέον προίκα 880 εκατ.
ευρώ στο πρώτο τρίμηνο ξεκινάει ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου για την
προώθηση και νέων μέτρων στήριξης των
επιχειρήσεων και των πολιτών που πλήττονται από την πανδημία, καθώς παρατηρήθηκε συγκράτηση του ελλείμματος του
Προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου
Οικονομικών, κατά το διάστημα Ιανουαρίου
- Μαρτίου καταγράφηκε εντυπωσιακή
συγκράτηση των δαπανών, με αποτέλεσμα
το έλλειμμα να κινηθεί κατά 880 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον στόχο, παρά το γεγονός ότι υπήρξε υστέρηση εσόδων λόγω
της κλειστής αγοράς. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών απέδωσε τη
θετική εξέλιξη, παρά το μη προβλεπόμενο
στον Προϋπολογισμό lockdown των τελευταίων μηνών, στη χαμηλότερη ύφεση του
2020 αλλά και στο γεγονός ότι καταγράφονται κουλτούρα πληρωμών και υψηλός
βαθμός συμμόρφωσης των φορολογουμένων ως προς τις υποχρεώσεις τους, παρά
την εξαιρετική δύσκολη συγκυρία. Το α’
τρίμηνο του έτους έκλεισε με έλλειμμα
5,725 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 6,605 δισ.
ευρώ, ενώ το πλέον αξιοσημείωτο γεγονός
είναι ότι, παρά τα αυξημένα μέτρα στήριξης, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους
συγκρατήθηκαν στα 17,222 δισ. ευρώ.
Έτσι, ήταν μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,549 δισ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού παρουσίασε μείωση κατά 669 εκατ. ευρώ ή 5,5% και δια-
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μορφώθηκε στα 11,497 δισ. ευρώ, λόγω της
αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων
αλλά και της κλειστής αγοράς. Αντίστοιχα,
τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12.481 εκατ. ευρώ,
μειωμένα κατά 733 εκατ. ευρώ ή 5,5%
έναντι του στόχου. Παρά την... ημίκλειστη
αγορά λόγω του lockdown και του σημαντικού περιορισμού της δραστηριότητας σε
όλο το φάσμα της οικονομίας, τα έσοδα
από φόρους διαμορφώθηκαν στα 10,542
δισ. ευρώ και ήταν μειωμένα μόλις κατά
326 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που
έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση
του Προϋπολογισμού 2021. Τέλος, αξίζει
να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο υπήρξε καθίζηση των συνολικών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού λόγω του lockdown, με
αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 3,345
δισ. ευρώ ή 929 εκατ. ευρώ χαμηλότερα
από τον μηνιαίο στόχο.

Το διάστημα Ιανουαρίου Μαρτίου καταγράφηκε
εντυπωσιακή συγκράτηση
των δαπανών, με αποτέλεσμα
το έλλειμμα να κινηθεί
χαμηλότερα από τον στόχο...

Αυτοαπασχολούμενοι:
Το 90% πληρώνει
την ελάχιστη εισφορά
στον ΕΦΚΑ!
Η αβεβαιότητα των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών λόγω των συνεπειών της πανδημίας στα οικονομικά τούς
αναγκάζει να επιλέξουν, για λόγους εξοικονόμησης δαπανών, τη χαμηλότερη
ασφαλιστική κατηγορία εισφορών. Όπως
προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, οι 9 στους 10 αυτοαπασχολούμενους επιλέγουν να πληρώσουν την
πρώτη κλίμακα βασικής σύνταξης των
220 ευρώ, ενώ οι αγρότες την αντίστοιχη
των 121 ευρώ! Ειδικότερα, με βάση τα
στοιχεία του α’ διμήνου, αυτήν την επιλογή έκαναν 1.257.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, επί συνόλου 1.287.000 (ποσοστό
90%)! Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020 η
επιλογή της χαμηλότερης ασφαλιστικής
κατηγορίας είχε γίνει από το 75% του συνόλου των αυτοαπασχολούμενων. Ήδη το
α’ δίμηνο του έτους, ο ΕΦΚΑ παρουσιάζει
«μαύρη τρύπα» 600 εκατ. ευρώ στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές εξαιτίας
του λόγου αυτού.
Σύμφωνα με τον Νόμο Βρούτση, η ελάχιστη εισφορά διαμορφώθηκε στα 220
ευρώ. Αντίστοιχα, οι εισφορές για τη δεύτερη κατηγορία είναι 262 ευρώ, για την
τρίτη ανεβαίνει στα 311 ευρώ, για την τέταρτη στα 373 ευρώ, για την πέμπτη στα
445 ευρώ και για την έκτη στα 576 ευρώ,
ενώ η ειδική εισφορά για τους νέους
επαγγελματίες μέχρι να συμπληρώσουν
τα πέντε πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους είναι 136 ευρώ. Αντίστοιχα, για
τους αγρότες, η 1η κατηγορία-κλάση είναι
121 ευρώ, η 2η στα 144 ευρώ, η 3η στα 173
ευρώ, η 4η στα 207 ευρώ, η 5η στα 249
ευρώ και η 6η στα 324 ευρώ. Αξίζει να
σημειωθεί ότι, με βάση τον μαθηματικό
τύπο του υπουργείου Εργασίας, η σύνταξη που αντιστοιχεί σε κάποιον ο οποίος
θα επιλέξει να πληρώνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία διαμορφώνεται στα 674
ευρώ για 35 έτη ασφάλισης ή στα 772 ευρώ για τα 40 έτη.
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H Τράπεζα Πειραιώς επενδύει στα e-branch
Οι τράπεζες προετοιμάζονται να στηρίξουν επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελματίες κατά το άνοιγμα της αγοράς, ξεκινώντας από το λιανεμπόριο. Η στιγμή της επανεκκίνησης αναμένεται ότι θα έχει αυξημένες ανάγκες για τραπεζική υποστήριξη πέραν του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων. Έτσι,
οι τράπεζες δημιουργούν τα δικά τους «ηλεκτρονικά καταστήματα», τα οποία, όμως, έχουν και φυσική παρουσία. Πρόκειται
για τα e-branch, τα οποία λειτουργούν μέχρι αργά το απόγευμα και τα Σάββατα, με υποστηρικτικό προσωπικό και με μηχανήματα. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με εκπρόσωπο της τράπεζας μέσω βιντεοκλήσης, μέσα από το κατάστημα.
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, η
οποία έχει δημιουργήσει τα e-branch για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των πελατών μέσω της παροχής πρωτοποριακών ψηφιακών υπηρεσιών. Τα 10 υφιστάμενα e-branch
που λειτουργούν σε κεντρικές πόλεις σε όλη τη χώρα (5 στην
Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στο Ηράκλειο Κρήτης, 1 στα Χανιά, 1 στα Ιωάννινα και 1 στη Λάρισα) διευκολύνουν την εκτέλε-

ση καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών των πελατών της
και κυρίως των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, προσφέροντας ασφάλεια, ταχύτητα και απλότητα, χαρακτηριστικά
τα οποία είναι αναγκαία, ειδικά στο σύγχρονο περιβάλλον έντονων αλλαγών εξαιτίας της πανδημίας.

Cisco: Οι εταιρείες-συνεργάτες σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα
Η Cisco παρουσίασε τους συνεργάτες από Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, που διακρίθηκαν το οικονομικό έτος
2020, καταφέρνοντας να επιτύχουν τους στόχους τους,
παρά την απρόσμενη υγειονομική εξέλιξη του Covid19. Ο Αντώνης Τσιμπούκης, γενικός διευθυντής της
Cisco σημείωσε: «Σχεδόν δύο μήνες μετά την περσινή
βράβευση των συνεργατών μας, η χώρα μπήκε σε lockdown λόγω της πανδημίας. Ενώ, λοιπόν, οι εταιρείες
έκαναν τα πλάνα τους για τη χρονιά, έγινε κάτι που κανείς πραγματικά δεν είχε φανταστεί. Η πανδημία προφανώς ήταν ένα πλήγμα για πλήθος κλάδων της αγοράς, ωστόσο οι συνεργάτες μας κατάφεραν με την οξυδέρκειά τους να προσφέρουν λύσεις, με στόχο τη συνέχιση της δραστηριότητας πολλών επιχειρήσεων και
οργανισμών».

Metropolitan Expo: «1 δισ. ευρώ και 25.000 θέσεις εργασίας η συμβολή στο ΑΕΠ»
Την επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα από τη διοργάνωση
εμπορικών εκθέσεων και εκδηλώσεων στο εκθεσιακό κέντρο
Metropolitan Expo καθώς και τη συμβολή του στην ελληνική οικονομία εξετάζει μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Στην τοποθέτησή του, ο διευθύνων σύμβουλος της
Athens Metropolitan Expo, Αλέξης Λαγουδάκης, σημείωσε ότι
κάθε ευρώ ακαθάριστου προϊόντος που παράγει οδηγεί σε αύξηση
του ελληνικού ΑΕΠ κατά 3,1 ευρώ. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη η επιφάνεια του εκθεσιακού κέντρου τόσο μεγαλύτερη η συνεισφορά
του στην οικονομία της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συμπεραίνουμε ότι, αν το εκθεσιακό κέντρο μεγαλώσει και
συνδεθεί με τα μέσα σταθερής τροχιάς, τότε η συνεισφορά του στο
εθνικό ΑΕΠ μπορεί μέχρι και να τετραπλασιαστεί, δηλαδή να
υπερβεί το 1 δισ. ευρώ και τις 25.000 θέσεις εργασίας.

Food Market Show:
Ψηφιακή έκθεση τροφίμων
Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των επιχειρήσεων
που δηλώνουν τη συμμετοχή τους στη Food Market
Show Edition 2, τη No1 διαδικτυακή έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών, που διοργανώνει η Great
Exhibitions στις 11-14 Μαΐου 2021 στην πλατφόρμα
www.foodmarketshow.com. Μεγάλες εταιρείες
από διαφορετικούς κλάδους, η Περιφέρεια Κρήτης
και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζουν
με την παρουσία τους τη μοναδική έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών, που απευθύνεται στην
παγκόσμια αγορά. Ήδη, δύο έχουν ελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικών αγοραστών από 35 και πλέον χώρες μέχρι σήμερα. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιταλία, Κύπρο, ΗΠΑ, Καναδά, Βραζιλία, Αυστραλία, Σιγκαπούρη, Σαουδική Αραβία,
Κουβέιτ και ΗΑΕ «ψηφίζουν» Ελλάδα και ανανεώνουν τις επαφές τους με την ελληνική εξαγωγική
κοινότητα.

Aegean College
σε συνεργασία με Essex
Το Aegean College και το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Essex ανακοινώνουν μια νέα, φιλόδοξη
συνεργασία, που στόχο έχει να αλλάξει το τοπίο
στην πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Το χαρτοφυλάκιο του Essex στην Ελλάδα περιλαμβάνει σύγχρονα και ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Ναυτιλίας, του Τουρισμού, της
Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών, της
Υγείας και των Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καθώς και της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης.

Έργο στο Καζακστάν
ανέλαβε η SABO
Η SABO ανέλαβε την κατασκευή τριών Μονάδων
Μηχανικής Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων σε
τρεις περιφερειακές ενότητες στο Καζακστάν. Οι
δύο μονάδες θα είναι δυναμικότητας 100.000 τόνων
σύμμεικτων ΑΣΑ ανά έτος, ενώ η τρίτη 80.000 τόνων
ανά έτος. Το project -που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2021- περιλαμβάνει σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρως αποδοτική λειτουργία των Μονάδων, στις οποίες θα
πραγματοποιούνται ο διαχωρισμός των οργανικών
αποβλήτων και η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών
(χαρτί, πλαστικά, μέταλλα).

Κωτσόβολος με Alpha Bank
για τηλεοράσεις LG
Τη δυνατότητα να κερδίσουν από 150.000 έως
250.000 Bonus πόντους έχουν οι κάτοχοι
καρτών Alpha Bank, αποκτώντας τηλεόραση
LG από τον Κωτσόβολο. Η προσφορά ισχύει
έως 30/4/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των
αποθεμάτων, αποκλειστικά για αγορά τηλεοράσεων από τη νέα σειρά OLED 2021 της LG.
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Ξεκινά ο 3ος κύκλος
του #GrowYourBusiness
της Cosmote
Mytilineos: Σύμβαση για την
κατασκευή υποσταθμών στην Αλβανία

Μ

ε μια online σειρά δωρεάν σεμιναρίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελματίες έρχεται ο νέος κύκλος
#GrowYourBusiness - The Digital Sessions από την
Cosmote, προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες απαιτήσεις
της εποχής. Ο τρίτος κύκλος της δράσης κάνει πρεμιέρα
στο YouTube κανάλι της Cosmote μέσα στον Απρίλιο, με
πρώτη θεματική ενότητα την Ψηφιακή Παρουσία (Digital
Presence) για επιχειρήσεις. Το #GrowYourBusiness The Digital Sessions αφορά σε όλες τις ελληνικές, μικρές και μεσαίες, επιχειρήσεις και στους εργαζομένους
- συνεργάτες τους, σε ελεύθερους επαγγελματίες, όπως
και σε όλους όσοι θέλουν να εκπαιδευτούν και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Ο στόχος των online σεμιναρίων είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα ψηφιακά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν όχι μόνο να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, αλλά κυρίως να αναπτυχθούν, με όχημα την τεχνολογία.

Η Mytilineos, μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, υπέγραψε σύμβαση με την
Operatori i Sistete Transmetimit SH. a. (OST)
για την ανάπτυξη και την κατασκευή Υποσταθμών Υψηλής Τάσης 400kV στη Δημοκρατία της
Αλβανίας. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής
σημασίας για την Αλβανία, το οποίο θα βοηθήσει τη χώρα να συμμετάσχει αποτελεσματικά
στο μέλλον στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας. Με την ανάπτυξη αυτού του δικτύου
400kV στο νότιο τμήμα της Αλβανίας, το έργο
θα συμβάλει στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τις διασυνδέσεις
με τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
των γειτονικών χωρών, και θα διευκολύνει τις
συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, επιτυγχάνοντας ένα ασφαλές και αξιόπιστο ενεργειακό
σύστημα. Η σύμβαση προγραμματίζεται να
ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών.

Latsco Family Office: Εισέρχεται στο
μετοχικό κεφάλαιο της Obrela Security
H Obrela Security Industries, από τις πρωτοπόρους στις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, ανακοίνωσε την είσοδο του επενδυτικού βραχίονα του Latsco Family Office, συμφερόντων Μαριάννας Ι. Λάτση, στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η επένδυση του
Latsco Family Office ενισχύει περαιτέρω τη θέση
της Obrela Security Industries στον κλάδο και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς μια ελληνική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στο άκρως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον της κυβερνοασφάλειας, επενδύοντας και στηρίζοντας εμπράκτως
την αναπτυξιακή της στρατηγική.

Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου:
Αύξηση 63,3% στα έσοδα
Μετά τις πολύ θετικές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τα
οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου (ΟΛΛ) Α.Ε. για το 2020, η έντονα ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2021, εν μέσω
πανδημίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η αποτύπωση των αποτελεσμάτων για το
πρώτο τρίμηνο του 2021 είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Τα έσοδα του ΟΛΛ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε
1.066.895 ευρώ, έναντι στόχου 653.500 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 63,3%. Αντιστοίχως, τα έξοδα για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε
560.985 ευρώ, έναντι στόχου 520.060 ευρώ.

H Info Quest, επίσημος
διανομέας της Red Hat
Πλαστικά Κρήτης: Απέκτησε
το 4,4% της θυγατρικής PKFE
Motor Oil: Περιβαλλοντική επένδυση
Έγκριση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έλαβε η Motor Oil για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του διυλιστηρίου αργού πετρελαίου στους Αγίους Θεοδώρους της Κορίνθου. Αυτή αφορά στην απόφαση του ομίλου να προχωρήσει σε επένδυση για την κατασκευή μονάδας
επεξεργασίας και στη δημιουργία χώρου υγειονομικής
ταφής επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτουν από τη
δραστηριότητα των μονάδων διύλισης. Τα σχέδια θα
υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

Η Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στις
12/4/2021 υπεγράφη σύμβαση για την αγορά από
την εταιρεία ποσοστού 4,44% της θυγατρικής εταιρίας Plastika Kritis Far East Ltd (PKFE), που
εδρεύει στην Κύπρο και κατέχει το 75% των μετοχών της θυγατρικής της στην Κίνα, Shanghai Hitec Plastics, αντί του ποσού των 4.109.783 δολαρίων. Μετά τη συμφωνία αυτήν, το ποσοστό της
εταιρείας στην PKFE ανέρχεται σε 100% και η έμμεση συμμετοχή στη Shanghai Hitec Plastics αυξάνεται από 71,67% σε 75%.

Η Info Quest Technologies ανακοινώνει την ανάληψη της διανομής των προϊόντων της Red Hat σε
Ελλάδα και Κύπρο. Όπως σημειώνεται στη σχετική
ανακοίνωση, για περισσότερα από 25 χρόνια η Red
Hat βοηθά τους οργανισμούς παγκοσμίως να υιοθετήσουν λύσεις ανοιχτού κώδικα, να αντιμετωπίσουν
τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις αναφορικά με την ολοκλήρωση εφαρμογών και δεδομένων,
την αξιοποίηση των τεχνολογιών cloud και τη βελτιστοποίηση των IT υποδομών τους. Η Info Quest Technologies, ως στρατηγικός συνεργάτης της Red
Hat, θα διανέμει τα open hybrid cloud προϊόντα,
συμπεριλαμβανομένου του Red Hat OpenShift, της
κορυφαίας διεθνώς πλατφόρμας Kubernetes.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Στο τραπέζι η ματαίωση
των Ολυμπιακών Αγώνων
νοικτό λόγω της πανδημίας είναι το ενδεχόμενο ματαίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων
στο Τόκιο το προσεχές καλοκαίρι (23 Ιουλίου - 28 Αυγούστου), σύμφωνα με δήλωση
του Τοσιχίρο Νικάι, γενικού γραμματέα του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ). Αυτό μετέδωσε το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, ενώ
απομένουν λιγότερες από εκατό μέρες έως την τελετή έναρξης της διοργάνωσης, προκαλώντας θλίψη.
Ο Τοσιχίρο Νικάι τόνισε ότι η ακύρωση είναι μια
επιλογή που εξετάζεται σοβαρά από την ιαπωνική
κυβέρνηση, αν επιδεινωθεί η κατάσταση με την εξάπλωση της πανδημίας. Και τι λέει για αυτό η κυβέρνηση; «Αύξηση των κρουσμάτων θα σημάνει πως είναι αδύνατον να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και θα
πρέπει να εγκαταλείψουμε», ήταν τα λόγια κυβερνητικού αξιωματούχου σε τηλεοπτικό κανάλι, σύμφωνα
με το Kyodo.

Α

Τα αποτελέσματα του κρουσμάτων στην Ιαπωνία είναι εξόχως ανησυχητικά στο «τέταρτο κύμα» στο Τόκιο, όπου οι τελευταίες μετρήσεις, προχθές Τετάρτη,
κατέγραψαν 4.300 κρούσματα, ενώ στην Οσάκα το
ένα ρεκόρ σπάει το άλλο με 1.130 και πλέον κρούσματα ημερησίως και αυξανόμενες τάσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που ακυρώθηκε η λαμπαδηδρομία με
την Ολυμπιακή Φλόγα στην πόλη.
Συνολικά έχουν καταγραφεί 9.500 θάνατοι λόγω
Covid-19 επί συνόλου περίπου 510.000 κρουσμάτων.
Την ίδια στιγμή οι δημοσκοπήσεις είναι αρνητικές
για τη διοργάνωση. Ήδη, στο Twitter δημιουργήθηκε
ένας πόλος άρνησης τέλεσης των Αγώνων με τον τίτλο «Ακύρωση των Ολυμπιακών Αγώνων», με τους
χρήστες να συρρέουν κατά χιλιάδες για να υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη κίνηση.
Επίσημα, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα από
την ιαπωνική κυβέρνηση και το πλέον ανησυχητικό

είναι ότι η Οργανωτική Επιτροπή αρνήθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση του πρακτορείου Reuters.
Στο μεταξύ, δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί από την
ιαπωνική κυβέρνηση και την Οργανωτική Επιτροπή
αν οι αθλητές θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι για
να λάβουν μέρος στους Αγώνες. Έγινε μια συζήτηση
πριν από τρεις μήνες, στην οποία υπήρξαν αντιρρήσεις από μερίδα των αθλητών και το όλο θέμα είχε
σταματήσει εκεί. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι και αυτό είναι ανησυχητικό σημάδι και το συνδέουν με τις
δηλώσεις του Τοσιχίρο Νικάι.
Αν ματαιωθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο,
αυτό θα γίνει για τρίτη φορά στην Ιστορία. Ματαιώθηκαν λόγω του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1916, όταν
επρόκειτο να διεξαχθούν στο Βερολίνο, και το 1940
και το 1944 λόγω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν
ήταν προγραμματισμένο να γίνουν στο Τόκιο και το
Λονδίνο αντίστοιχα.
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Ψηφίζει Ρεάλ ή Σίτι ο Ολυμπιακός

Ρ

εάλ Μαδρίτης - Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν Μάντσεστερ Σίτι είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών του Champions League (27 Απριλίου 4 Μαΐου), με τον Ολυμπιακό να… εύχεται να κατακτήσει το τρόπαιο είτε η «βασίλισσα» είτε η ομάδα
του Γκουαρντιόλα. Όχι η Τσέλσι ούτε η Παρί. Αν κάτοχος του τροπαίου είναι η Ρεάλ ή η Σίτι, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τους αγώνες του από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League στις 21 Ιουλίου. Αν το κατακτήσει η Τσέλσι ή η Παρί και δεν
έχουν καταφέρει να πάρουν εισιτήριο Champions
League από τα πρωταθλήματα των χωρών τους (αυτήν τη στιγμή είναι αμφίβολοι), όπως αναμένεται να
κάνουν η Ρεάλ και η Μάντσεστερ Σίτι, τότε ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον 1ο προκριματικό γύρου
του Champions League στις 7 Ιουλίου. Τι σημαίνει πρακτικά; Πως αν ο Ολυμπιακός προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος στις 22 Μαΐου (εκκρεμεί ο δεύτερος ημιτελικός με τον ΠΑΣ στη ρεβάνς του 1-1), οι παίκτες του θα έχουν
μόλις δύο εβδομάδες ξεκούρασης πριν από την προετοιμασία.

SPORTS
Καταγγελία ΠΑΕ ΑΕΚ
για ψεύτικες ιστοσελίδες
Η ΠΑΕ ΑΕΚ κατήγγειλε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος ότι έχουν δημιουργηθεί ψεύτικες
σελίδες στο Διαδίκτυο που αφορούν στον μεγαλομέτοχο Δημήτρη Μελισσανίδη. Στην καταγγελία αναφέρεται ότι ο κ. Μελισσανίδης δεν έχει δικές του ιστοσελίδες ούτε προσωπικούς λογαριασμούς στα social media. Στο αχανές τοπίο του
Διαδικτύου έχουν στηθεί άπειρες ψεύτικες ιστοσελίδες και fake pages στα social media.

Επαφή Αλαφούζου
με Κλάτενμπεργκ

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Άγγλο αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλάτενμπεργκ είχε ο ιδιοκτήτης του
Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος, ζητώντας
«καλύτερους» διαιτητές για τα επόμενα παιχνίδια
των πλέι οφ της Super League. Παναθηναϊκός
και ΑΕΚ είναι οι μόνες ΠΑΕ που δεν επιτέθηκαν
ποτέ ούτε εξέφρασαν παράπονα για τη διαιτησία
στον Κλάτενμπεργκ, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ και
τον Ολυμπιακό.

Καρεμπέ: «Στην
Ισπανία; Γιατί όχι;»
Ζωηρή ανησυχία προκάλεσε στον Ολυμπιακό η δήλωση του Κριστιάν Καρεμπέ ότι μπορεί να φύγει
για την Ισπανία. Μιλώντας στο ισπανικό ραδιόφωνο Radio Marca, ο επιτελικός της ΠΑΕ Ολυμπιακός
τόνισε: «Θέλω να πάω στην Ισπανία όταν ο κορονοϊός το επιτρέψει. Να δω τη Ρεάλ, να φάω
ισπανικό φαγητό. Να δουλέψω εκεί; Δεν μπορώ να πω “όχι” σε δουλειά στην Ισπανία».

Η αλήθεια και η πραγματική
αλήθεια για την τραγωδία

Στις 15 Απριλίου 1989 96 θεατές έχασαν τη ζωή τους και άλλοι
776 τραυματίστηκαν από τον συνωστισμό στα κιγκλιδώματα
του Χίλσμπορο στο ματς Λίβερπουλ - Νότιγχαμ. Η εφημερίδα
«The Sun», έπειτα από προτροπή τής τότε πρωθυπουργού Θάτσερ, έγραψε ότι ευθύνονται οι φίλαθλοι και όχι οι αστυνομικοί που φρουρούσαν τις πόρτες. Όταν οι νεκροί… δικαιώθηκαν στο δικαστήριο πολλά χρόνια μετά, η εφημερίδα παραδέχτηκε την... πραγματική αλήθεια.

Πλαστά δελτία γυναικών
για… άνδρες!

Περισσότερα από 40 «πλαστά» δελτία ποδοσφαιριστών του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
εξέδωσε η ΕΠΟ μέχρι το περασμένο καλοκαίρι,
σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (ΕΙΠ) της ΕΠΟ, Παναγιώτη
Διακοφώτη. Το «τρελό» στην όλη υπόθεση,
όπως είπε, είναι ότι πολλά από τα δελτία αυτά
εκδόθηκαν για… γυναίκες και τα χρησιμοποιούσαν άνδρες! Η υπόθεση βρίσκεται τόσο στα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ, όσο και στα ποινικά.

Η μετεγκατάσταση
του ΠΑΟΚ

Προγραμματισμένο ραντεβού με τη
διοίκηση του Καυτανζογλείου θα έχουν
την επόμενη εβδομάδα οι επιτελείς του ΠΑΟΚ.
Αντικείμενο συζήτησης θα είναι η μετεγκατάσταση της ομάδας στο Καυτανζόγλειο, όταν αρχίσουν
τα έργα για τη νέα Τούμπα. Που σημαίνει ότι προχωράει η διαδικασία για την ανέγερση του νέου
γηπέδου του ΠΑΟΚ.
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• Οι «Survivors» κούνησαν
μαντίλι στην Ελευθερία
Ελευθερίου, η οποιία αποχώρησε από το ριάλιτι επιβίωσης με την ψήφο του κοινού.
• Θετικοί στον κορονοϊό διαγνώσθηκαν η Φλορίντα Πετρουτσέλι και όλη
η οικογένειά της.

POLITICAL GOSSIP

• Πέθανε χθες σε ηλικία 76
ετών ο ζωγράφος και αρχιτέκτονας Δημήτρης Ταλαγάνης, ο οποίος νοσηλευόταν
με κορονοϊό.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού
έπεσε η «Super Κική»

Σ

ε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε η
γνωστή YouTuber «Super Κική», τονίζοντας
ότι έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού με
μπουνιές και κλωτσιές από 30 αγνώστους. Η
σοκαριστική μαρτυρία της 28χρονης, την οποία γνωρίσαμε από την τηλεοπτική παρέα «Σφήκες» στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2night
show», έγινε μέσω διαδικτυακού βίντεο, στο οποίο
περιέγραψε καρέ καρέ τις δραματικές στιγμές. «Η
αλήθεια είναι ότι το ’χω παζαρέψει πάρα πολύ για να
βγω να τα πω δημόσια για πάρα πολλούς λόγους. Είτε
γιατί είμαι στην τηλεόραση είτε γιατί ο κόσμος είναι
πάρα πολύ κακός ή η μάνα μου και ο πατέρας μου θα
το μάθουν από εδώ, οπότε συγγνώμη, μαμά και
μπαμπά, που το μαθαίνετε από εδώ. Θέλω να σας πω
ότι φάγαμε ξύλο από 30 αγόρια εγώ και η φίλη μου η
Φαίη. Μπουνιές, κλωτσιές στο στομάχι, στο στόμα
κ.λπ. Δεν ξέρω αν μετράει να πούμε τους λόγους, αλλά θα τους πούμε. Ο λόγος ήταν οπαδικός ξεκάθαρα»,
ανέφερε ταραγμένη η 28χρονη Κυριακή Λιτσάκη,
όπως είναι το πραγματικό της όνομα.
«Όσοι με γνωρίζετε ξέρετε ότι δεν έχω καμία σχέση
με ομάδες. Είχα, όμως, πριν από έντεκα χρόνια. Πριν
από έντεκα χρόνια, λοιπόν, είχα βγει στη συνέντευξη
του Θεοδωράκη με την μπλούζα του Παναθηναϊκού.
Αυτή η συνέντευξη τώρα επανενώθηκε με τη συνέν-

τευξη που έδωσα τότε στον Αρναούτογλου, οπότε κάποιοι θυμήθηκαν ποια ήταν αυτή η κοπέλα με την
μπλούζα του Παναθηναϊκού το 1900. Η αλήθεια είναι
ότι κάνω αυτά τα stories, γιατί είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη και σοκαρισμένη. ΟΚ, βρέθηκαν 30 ηλίθιοι
που βαράγανε κοπέλες, το ξέραμε ότι υπάρχουν.
Όμως, δεν περίμενα ποτέ ότι υπάρχουν άνθρωποι με
τέτοιο γερό στομάχι που βλέπουν μπροστά τους να
χτυπάνε κοπέλες και να τραβάνε βίντεο και να κοιτάνε
χωρίς να βοηθάει κανένας», ξέσπασε η Instagrammer, καυτηριάζοντας την αδιαφορία των πολιτών
μπροστά σε ένα τέτοιο σκληρό θέαμα ξυλοδαρμού γυναικών.
«Δεν γίνεται να βλέπεις στον δρόμο να βαράνε είτε
άνθρωπο, είτε ζώο ή οτιδήποτε και να τραβάς βίντεο.
Είσαι ακριβώς το ίδιο με αυτόν που βαράει εκείνη τη
στιγμή. Ακόμα και αν ήμουν μέχρι σήμερα, όμως, υποστηρικτής οποιασδήποτε ομάδας, πρέπει να σταματήσει αυτός ο φασισμός να μην μπορούμε να λέμε τι μας
αρέσει. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω με τίποτα από το
μυαλό μου τις στιγμές που έπιαναν τη Φαιούλα από τον
λαιμό και την κλωτσάγανε μέσα στα μούτρα. Σε ένα
παιδί που δεν έχει παίξει ποτέ στη ζωή του ξύλο, που
δεν έχει ασχοληθεί, που μπήκε στη μέση μόνο για εμένα. Το κάρμα είναι μεγάλη μπιτσάρα και δουλεύει αυτό
για εμάς», κατέληξε με μάτια έτοιμα να κλάψουν.

• Το Ertflix κερδίζει την πρωτιά ανάμεσα στις υπόλοιπες γνωστές και εν λειτουργία ελληνικές πλατφόρμες που
διαμοιράζουν τηλεοπτικό πρόγραμμα
αποκλειστικά από το Ίντερνετ σε smart
TV, boxset, laptop, tablet και smartphones.
• Τους επόμενους μήνες
ετοιμάζεται να ταξιδέψει
και εκτός των ελληνικών
συνόρων το Ertflix Cosmos,
ενώ είναι στα σκαριά η δημιουργία του Ertsound.
• «Φάρμα» και «Survivor» διεκδίκησαν έντονα την εντυπωσιακή
Τζούλια Νόβα, η οποία είπε «όχι» και
στα δύο ριάλιτι λόγω άλλων υποχρεώσεών της.

• Κανένα νεότερο για την
τύχη της εκπομπής «Στη
φωλιά των Κου Κου», αφού
το Star δεν έχει δώσει ακόμα το «πράσινο φως» για
του χρόνου. Ωστόσο, οι φήμες θέλουν την Κατερίνα
Καραβάτου να συζητά για
την παρουσίαση του «Big
Brother».
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Βόλτα με τον μοναχογιό
Γενέθλια για τους
«Ράδιο Αρβύλα»
Η εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα»
έγινε 13 χρόνων! Παρουσιαστές και συντελεστές γιόρτασαν on air το ευτυχές γεγονός, σβήνοντας προχθές τα
κεράκια στην τούρτα, με τον
Αντώνη Κανάκη ιδιαίτερα
συγκινημένο. Η βραδινή σατιρική εκπομπή, παρά τις «απανωτές» μετακινήσεις από κανάλι σε κανάλι, κατάφερε με
τη θεματολογία, τα αστεία
βίντεο και το χιούμορ της τετράδας να παραμένει μια από
τις πιο αγαπημένες του τηλεοπτικού κοινού.

Ο

δημοφιλής ηθοποιός Χρήστος Χατζηπαναγιώτης επέλεξε
για τους μήνες της καραντίνας να «μετακομίσει» στο παραδεισένιο κτήμα που αγόρασε μαζί με τη Βίκυ Σταυροπούλου
στον Κάμπο Αβίας στη Μάνη, απολαμβάνοντας τη βουκολική ζωή!
Καθημερινά ασχολείται με τη συγκομιδή καρπών, την καλλιέργεια
ζαρζαβατικών αλλά και το «κέντρισμα» δέντρων, αφήνοντας για λίγο την υποκριτική και τις θεατρικές πρόβες. Στην τεράστια έκταση,
εκτός από το πολυτελές ξενοδοχείο τους, έστησαν και ένα XL μποστάνι, όπου ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης καθημερινά ασχολείται με
τη γη. «Η άνοιξη προχωράει, το φεγγάρι γεμίζει, τα δέντρα ανεβάζουν χυμούς και είναι έτοιμα για “κέντρισμα”, για μπόλι! Ευχαριστώ
τον Παναγιώτη Τομαρά για τα δύο βάζα με τις υπέροχες ελιές του.
Αλλά και για τα “κεντράδια” που μου έστειλε για χοντροελιές Κορώνης! Ακολούθησα τις συμβουλές του από ένα βιντεάκι», αποκάλυψε
ο ηθοποιός.

GOSSIP

Ηλιόλουστη βόλτα στα βόρεια προάστια για την
Ελένη Μενεγάκη και τον Άγγελο Λάτσιο. Η
λαμπερή παρουσιάστρια και ο 18χρονος μοναχογιός της φόρεσαν τις μάσκες τους και βγήκαν περατζάδα στο κέντρο της Κηφισιάς, ποζάροντας χαμογελαστοί στο Instagram! «Κάποτε
σε αυτούς τους δρόμους της Κηφισιάς τον πήγαινα βόλτα με το καροτσάκι και ήταν η καλύτερη παρέα και ακόμα είναι! Με χαμόγελα καρδιάς από μάνα και γιο να έχετε μια θετική μέρα», σχολίασε η γλυκιά μαμά.

Καταγγέλλει εργασιακό bullying
Δραματική αποκάλυψη
για την υγεία της
Συγκλόνισε η δραματική αποκάλυψη της
Τζωρτζέλας Κόσιαβα για την υγεία της. Η
συμπαρουσιάστρια της Κατερίνας Καινούργιου στο «Ευτυχείτε» εξομολογήθηκε στην Ελεονώρα Μελέτη ότι αφορμή για
τη νέα λεπτή σιλουέτα της δεν ήταν μια
αποτελεσματική διατροφή, όπως φημολογείται, αλλά ένα σοβαρό πρόβλημα με το
έντερό της. «Διαγνώστηκα με οξεία εκκολπωματίτιδα. Νοσηλεύτηκα δέκα μέρες
με ενδοφλέβιες αντιβιώσεις. Φοβήθηκα
πάρα πολύ», ανέφερε η δημοσιογράφος.

Νέο εκκεντρικό look
Με νέο εκκεντρικό hair trend πόζαρε ο Νίκος Πουρσανίδης, αιφνιδιάζοντας στο Διαδίκτυο τους χιλιάδες followers του. Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Έξαψη» λάνσαρε το punk rock look με ξυρισμένα
τα μισά μαλλιά και τα υπόλοιπα στον… αέρα, σε μια εντελώς διαφορετική φωτογράφιση απ’ ό,τι τον έχουμε συνηθίσει. Ανάμεσα στους
χαρακτηρισμούς τύπου «πανκιό» και «wild man», υπήρξαν και κάποια εντελώς χιουμοριστικά, όπως το… «Ευχούλης»!

Στα... μανταλάκια κρέμασε η Βίκυ Χατζηβασιλείου
γνωστό δημοσιογράφο, καταγγέλλοντάς τον για
προσβλητική συμπεριφορά στο πρόσωπό της:
«Έχω βιώσει bullying, το οποίο γινόταν δημόσια
και σε συχνότητα. Ο γνωστό δημοσιογράφος μου
ασκούσε bullying την περίοδο που ήταν αντιπρόεδρος του Alpha και εγώ έκανα στο ίδιο κανάλι μια
κοινωνική εκπομπή, η οποία ήταν πρώτη σε τηλεθέαση. Σχολίαζε με πολύ αγενή τρόπο κομμάτια της
προσωπικής μου ζωής, για τα οποία δεν έχω δώσει
ποτέ δικαίωμα», αποκάλυψε η παρουσιάστρια.
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Κατερίνα
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Πέγκυ Σαρόγλου,
πλαστικός χειρουργός

Βελούδινο δέρμα με... σύντομες θεραπείες

Η

επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ και χωρίς νυστέρι μπορεί πλέον καθένας - καθεμία να έχει
υπέροχο δέρμα και νεανική όψη, με
σύντομες θεραπείες ομορφιάς που
γίνονται στο ιατρείο του πλαστικού
χειρουργού. Μάλιστα, είναι τόσο
σύντομες και εύκολες, ώστε στα ξένα
sites θα τις δείτε ως «lunch break
treatments», ακριβώς γιατί μπορούν
να γίνουν στο διάλειμμα για φαγητό
μετά το γραφείο!
Η πλαστικός χειρουργός Πέγκυ
Σαρόγλου μάς εξηγεί πώς γίνονται
αυτές οι θεραπείες και τι περιέχουν:
«Προτείνω την GOLDOX (Luxury 24
carat gold microinfusion). Πρόκειται
για ένα σύστημα το οποίο διαθέτει 20
μικροβελόνες, επικαλυμμένες με
χρυσό 24 καρατίων, ειδικά σχεδιασμένες ώστε να κάνουν επιφανειακή
έγχυση botox και υαλουρονικού σε
όλο το πρόσωπο. Η θεραπεία αυτή
χαρίζει ένα λείο, λαμπερό και ενυδατωμένο δέρμα με μικρότερους πόρους και λιγότερες λεπτές ρυτίδες.
Γι’ αυτό και στην Αμερική η θεραπεία
αυτή θεωρείται το κρυφό μυστικό
των διασήμων. Μετά έχουμε το VAMPIRE’S BOOST, που έγινε ευρέως
γνωστό από την Κιμ Καρντάσιαν. Εί-

ναι η πιο φυσική αντιγηραντική θεραπεία PRP (Platelet Rich Plasma).
Πρόκειται για πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, ενισχυμένο με υαλουρονικό. Είναι κορυφαία θεραπεία αναζωογόνησης και ανάπλασης, που
πραγματοποιείται με μικρή αιμοληψία από τον ασθενή. Ακολουθεί η
προσθήκη συστατικών για ενίσχυση
της θεραπείας. Λύση υπάρχει και για
τη βαθιά δακρυϊκή αύλακα του κάτω
βλεφάρου (tear trough), που σε ορισμένα άτομα είναι έντονη και δίνει
κουρασμένη όψη. Μπορείτε να

απαλλαγείτε από αυτή με την έγχυση
μικρών ποσοτήτων υαλουρονικού
οξέος στα σωστά σημεία, ώστε να
έχετε ένα ξεκούραστο και φρέσκο
πρόσωπο. Πολλές γυναίκες ζητούν
δέρμα λαμπερό όπως των σταρ του
εξωτερικού. Εμείς τους εξηγούμε
πώς μπορεί κανείς να έχει λείο και
λαμπερό δέρμα με custom made
πρωτόκολλα, ανάλογα με τις ανάγκες
του κάθε δέρματος, που γίνονται στο
ιατρείο και συνεχίζονται με τα κατάλληλα προϊόντα στο σπίτι. Υπάρχουν
πολλές νέες τεχνικές για όμορφο

Σύγχρονες τεχνικές για τέλεια μάτια
Η τελευταία τάση στην Πλαστική Χειρουργική είναι τα Foxy
Eyes! Πρόκειται για μια νέα, μη επεμβατική τεχνική, η οποία
ανυψώνει τις εξωτερικές γωνίες των βλεφάρων, χαρίζοντας
ένα νεανικό και σαγηνευτικό βλέμμα. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας τοποθετούνται ανορθωτικά νήματα, τα οποία ανυψώνουν την εξωτερική γωνία του ματιού. Η θεραπεία μπορεί να
συνδυαστεί και με botox. Παράλληλα με μια καινοτόμο συσκευή μικροέγχυσης, ο γιατρός επεμβαίνει στην ευαίσθητη περιοφθαλμική χώρα. Οι μικροβελόνες εισχωρούν με ακρίβεια
στο κατάλληλο βάθος, όπου πραγματοποιείται έγχυση κοκτέιλ
εξαπεπτιδίου 8 (αργιρελίνης), DMAE, υαλουρονικού, Vit.C,
Vit.E, Vit.F. Η νέα θεραπεία βοηθά στην εξάλειψη των μαύρων
κύκλων και των μικρών ρυτίδων της περιοφθαλμικής χώρας,
όπου με την τεχνική Nanosoft μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα.

δέρμα. Όπως αυτή με μικροέγχυση
υαλουρονικού οξέος στα σωστά σημεία, ώστε να ενισχύεται το περίγραμμα του προσώπου και των ζυγωματικών, με στόχο την αρμονία του
προσώπου. Η συγκεκριμένη θεραπεία έχει ιδιαίτερη απήχηση και
στους άνδρες, αφού προσθέτει αρρενωπότητα, χάρη στην ενίσχυση ζυγωματικών, γωνιών κάτω γνάθου και
πηγουνιού, με απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα. Για τις ενοχλητικές ρυτίδες
ανάμεσα στα φρύδια που μοιάζουν
να σχηματίζουν τον αριθμό 11: Αυτές
οι “11” ρυτίδες δημιουργούνται από
τη χρόνια σύσπαση τριών μυών που
βρίσκονται στο μεσόφρυο (του πυραμοειδούς και των δύο επισκήνιων).
Μπορείτε να απαλλαγείτε με έγχυση
βοτουλινικής τοξίνης και υαλουρονικού οξεός».

Όλες οι νέες τάσεις
στην πλαστική χειρουργική,
που θα κάνουν
το πρόσωπό σας να λάμπει
χωρίς νυστέρι…
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Αιγυπτιακή Αστρολογία είναι πολύ ιδιαίτερη, καθώς
συνδυάζει πλανητικές κινήσεις, ημερομηνίες και ώρες.
Το ποιο ζώδιο είσαι εξαρτάται από το ποια θεότητα βρίσκεται στη Γη εκείνη την ώρα, για να σου ανοίξει… την
πόρτα της εισόδου σου στον πλανήτη, τη στιγμή της γέννησής σου. Ο συσχετισμός με τα σημερινά, δυτικά ζώδια
γίνεται περισσότερο με βάση τον χαρακτήρα.

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

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Μπορεί να συναντήσετε κάποιον/α που δεν σας αρέσει, χωρίς
να τον/την έχετε γνωρίσει καλά. Μπορεί να χάσετε ευκαιρίες
από προκατάληψη, είτε πρόκειται για τα ερωτικά είτε για τα
επαγγελματικά σας.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Ξεκινήστε να πηγαίνετε σε πάρκα,
δάση κ.λπ. για υπαίθρια άσκηση και
καθαρό αέρα. Επίσης, προσέξτε τη
φόρμα σας, την υγεία σας και το
νευρικό σας σύστημα. Θα πρέπει να
είστε ταπεινοί και να τηρείτε φιλική
στάση.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Όλοι μπορούν να φτάσουν σε ένα
συγκεκριμένο στάδιο απόδοσης,
οπότε χαλαρώστε, επιτέλους!
Μπορείτε να μεταφέρετε τις ιδέες
σας και να εκφράσετε τις ανησυχίες, αλλά μην τρελαίνετε με τις
απαιτήσεις σας τους άλλους!

Καρκίνος

Όσιρις (1-10 Μαρτίου,
27 Νοεμβρίου - 18 Δεκεμβρίου)

Χαρακτηριστικά: Αναποφασιστικότητα, διπλή
προσωπικότητα. Τυχερά χρώματα: Πράσινο για
άνδρες, κίτρινο για γυναίκες. Συσχετισμένο ζώδιο: Κριός. Συμβατότητα: Ίσις και Θωθ.
Το πέμπτο ζώδιο του αιγυπτιακού ζωδιακού
κύκλου είναι ο θεός Όσιρις. Είναι ένας από τους
μεγαλύτερους θεούς της Αιγύπτου, ο θεός της αναγέννησης και
της ίδιας της ζωής. Έφερε τον πολιτισμό στην Αίγυπτο, δίδαξε
στους ανθρώπους την κηπουρική
και τη γεωργία. Από τότε είναι ο
προστάτης της γονιμότητας και
της ανάπτυξης.
Χαρακτήρας: Τα παιδιά του
Όσιρι έχουν εξαιρετική αντίληψη.
Μερικές φορές φαίνεται σαν να
διαβάζουν τις σκέψεις των άλλων. Δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Από τα επαγγέλματα που θα
κάνουν, πιο κατάλληλα είναι αυτά
που σχετίζονται με τη διαχείριση:
διοίκηση, διαχείριση, παιδαγωγι-

κά (ειδικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). Τείνουν να έχουν μεγάλη περιέργεια και επιθυμία
για έρευνα. Είναι χαρούμενοι, έχουν αυτοπεποίθηση και επιτυχία. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν στο
έπακρο, απερίσκεπτα και άφοβα και πάντα πιστεύουν στο τυχερό αστέρι τους. Και το πεπρωμένο τούς απαντά με αμοιβαιότητα, σώζοντάς
τους, έστω και την τελευταία στιγμή. Εάν αποτύχουν (αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια), μπορούν
πάντα να διορθώσουν το λάθος
ή απλώς να ξεκινήσουν μια νέα
συναρπαστική περιπέτεια. Είναι
πραγματικοί παραγωγοί ενέργειας και ιδεών. Ωστόσο, αυτό
έχει και την αντίθετη πλευρά:
Για να μην πέσουν στην κατάθλιψη και να μην αισθάνονται
περιοδική πτώση της δύναμής
τους, πρέπει να μάθουν να ξεκουράζονται. Η φιλία γι’ αυτούς
είναι συχνά πιο σημαντική από
την αγάπη. Οι φιλοδοξίες τους
στοχεύουν στο όφελος όλης της
ανθρωπότητας - ακόμη και εις
βάρος του εαυτού τους και των
οικογενειών τους.

(22/6-22/7)
Άρης και Αφροδίτη σάς έφεραν κάποιον βαθμό τύχης στα χρήματα,
που, ωστόσο, δεν θα κρατήσει πολύ, οπότε αξιοποιήστε την άμεσα.
Χρειάζεται να αυξήσετε τις αποταμιεύσεις σας. Θα δώσετε και θα
πάρετε γενναιόδωρα αγάπη.

Λέων

(23/7-22/8)
Υπάρχει ένας τρόπος για να βελτιώσετε τις σχέσεις αγάπης. Μπορείτε να ζητήσετε από τους ανθρώπους που ξέρετε χρόνια να
σας δώσουν συμβουλές και ιδίως
από τους φίλους σας. Μάθετε να
ακούτε.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Δώστε μεγαλύτερη προσοχή στο
ταίρι σας. Η αγάπη είναι σαν να
φροντίζετε τα παιδιά σας. Δώστε
στους άλλους τον χρόνο να… μεγαλώσουν. Κατά τα άλλα, επιθυμείτε να εκφράσετε τις απόψεις
σας στον κύκλο σας.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μπορεί να μην πάρετε πολλές
απαντήσεις από τους άλλους σε
σχέση με τις ανησυχίες σας.
Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι δεν
αισθάνονται το ίδιο. Είναι πιθανό να χρειάζεστε περισσότερη
δημιουργικότητα και καινοτομία.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Έχετε τόσα νεύρα, ώστε δεν σας
νοιάζει τι θα πουν οι άλλοι ή αν θα
χάσετε τη δημοτικότητά σας. Επίσης, θα έχετε δυσκολία να παρακάμψετε τις υποχρεώσεις σας,
όσο κι αν σας πνίγουν.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Εάν έχετε την ευκαιρία προώθησης
σε μια νέα θέση, τότε πρέπει να
σκεφτείτε δύο φορές προτού πάρετε μια απόφαση. Πρέπει να αναλύσετε την κατάσταση, να εξετάσετε
εάν σας αρέσει και να ελέγξετε τυχόν περιορισμούς για την καριέρα
σας.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Θα πρέπει να ξεκουράζεστε, να
επαναφορτίζετε τις μπαταρίες σας,
να ξαναβρίσκετε την ενέργειά σας
και να περιμένετε το επόμενο έργο.
Κοινώς, πρέπει να κάνετε και ένα
διάλειμμα μετά την κάθε μάχη.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Για να βελτιώσετε την τύχη σας,
πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη
δημιουργικότητά σας, τη δύναμη
της θέλησης και την ηγετική σας
ικανότητα, χωρίς να χάνετε το
χαμόγελο και την ευελιξία σας.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Συνεχώς σκέφτεστε τελευταία
πώς θα κερδίσετε χρήματα! Αυτή
είναι εποχή… συγκομιδής για
σας. Πρέπει να ολοκληρώνετε,
όμως, τα έργα σας νωρίτερα. Στη
συνέχεια μπορείτε να απολαύσετε τα επιτεύγματά σας και τις ανταμοιβές σας.
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Χαράσσουν στρατηγικές χωρίς εκλογές!

«Θ

Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

α τους μαυρίσω όλους. Θα ρίξω
λευκό». Ο πατριάρχης της ελληνικής γελοιογραφίας Κώστας Μητσόπουλος δεν είναι γνωστός μόνο
για τα σκίτσα, μα και για τις ατάκες του. Και η συγκεκριμένη αποδίδει μάλλον πιστά τη διάθεση (αν
όχι τη στάση) πολλών εξ ημών όταν βρεθούμε
μπροστά στην κάλπη. Και μην αναρωτηθείτε γιατί
συζητάμε για εκλογές, την ώρα που ο πρωθυπουργός κατηγορηματικά τις τοποθέτησε στο τέλος της
τετραετίας. Στο ΚΙΝ.ΑΛ. (του Πειραιά) συζητούσαν
προχθές για υποψηφιότητες! Να μην πούμε κι
εμείς τη δική μας κουβέντα όταν τα κόμματα συζητούν εν οίκω ό,τι εν δήμω αποκλείουν;
Η αλήθεια είναι πως, παρότι η πιθανότητα της
κάλπης εντός του 2021 έχει σαφώς απομακρυνθεί,
οι προεκλογικές στρατηγικές ουδέποτε έπαψαν να
απασχολούν τα κομματικά επιτελεία. Στο ΚΙΝ.ΑΛ.
έχουν ξεκινήσει από τα βασικά: η πρόεδρος του
κόμματος κάλεσε στελέχη και μέλη να αρχίσουν να
κωπηλατούν προς την ίδια κατεύθυνση. Μόνο που
κάποιος πρέπει να τους ξεκαθαρίσει ποια είναι αυτή. Έως ότου, λοιπόν, τόσο η Φώφη Γεννηματά όσο
και οι Ανδρέας Λοβέρδος και Νίκος Ανδρουλάκης
ανοίξουν τα χαρτιά τους, ας δούμε τι συμβαίνει
στον ΣΥΡΙΖΑ, η στάση του οποίου στην ψήφο των
αποδήμων μαρτυρά την ανασφάλεια του κόμματος
που, σχεδόν δύο χρόνια μετά τις εκλογές, απέχει
δημοσκοπικά παρασάγγες από την τελευταία
εκλογική του επίδοση.

Αν κρίνουμε από τις πρώτες κινήσεις της Κουμουνδούρου, η στρατηγική του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει να κάνει με την
απόσυρση από την πρώτη γραμμή προσώπων που
σηματοδοτούν την κυβερνητική του θητεία. Αφορούν όλους; Όχι βέβαια. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
και ο Γιάννης Δραγασάκης απουσιάζουν από τις
οικονομικού ενδιαφέροντος εκδηλώσεις του κόμματος, αλλά ο Παύλος Πολάκης είναι πανταχού παρών. Το ενδιαφέρον με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η ανάδειξη
δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα τεχνοκρατών, όπως του
Αιμίλιου Αυγουλέα, η οποία αφενός αποκαλύπτει
την πρόθεση δημιουργίας ενός νέου προφίλ, αφετέρου προαναγγέλλει τη στροφή όχι γενικώς προς
το Κέντρο, αλλά ειδικώς προς την παπανδρεϊκή
συνιστώσα του ΚΙΝ.ΑΛ.
Ενώ, λοιπόν, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνει ότι, σε πείσμα της «Ομπρέλας»,
πήρε την απόφαση της «διεύρυνσης» μήπως καλύψει τη διψήφια διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία,

Στην ανάδειξη του διλήμματος
«Μητσοτάκης ή Τσίπρας;» χτίζει
η Ν.Δ. την προεκλογική της στρατηγική, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί
σε αυτήν τη φάση την ανανέωση
του πολιτικού προσωπικού του...

το κυβερνών κόμμα δεν δείχνει ότι ανησυχεί. Αφενός επειδή ο χώρος του πολιτικού Κέντρου έχει
πάψει να της είναι ξένος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ηγείται περισσότερο μιας κεντροδεξιάς παρά μιας
δεξιάς κυβέρνησης. Αν, δε, λάβουμε υπ’ όψιν μας
τη δημοσκοπική υπεροχή του τόσο στα ποσοστιαία
όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έναντι
του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το
εκλογικό δίλημμα θα έχει σκληρά προσωπικά χαρακτηριστικά. Δεν θα είναι γενικώς «Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ;». Θα είναι «Μητσοτάκης ή Τσίπρας;». Η κυβερνητική θητεία του ενός έναντι της
κυβερνητικής θητείας του άλλου. Οι επιτυχίες του
ενός έναντι του άλλου. Τα λάθη, οι αστοχίες, οι επιλογές, οι λόγοι και οι δεσμεύσεις του ενός έναντι
του άλλου.
Είναι και πρόωρο και παρακινδυνευμένο να
εκτιμήσουμε ότι τέτοια σκληρά εκλογικά διλήμματα θα αφοπλίσουν τη χειροβομβίδα της απλής αναλογικής, με την οποία προίκισε τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι, όμως, βέβαιο ότι θα περιορίσουν τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης (διπλής) προεκλογικής
περιόδου. Θα περιορίσουν επιπλέον τη «χαλαρότητα» της ψήφου της πρώτης αναμέτρησης, με
αποτέλεσμα το ΚΙΝ.ΑΛ. να δοκιμαστεί σκληρά
προτού φτάσει για δεύτερη φορά στις κάλπες,
ακολουθώντας μια προδιαγεγραμμένη πορεία,
ακόμη και στην απίθανη περίπτωση που οι προσεχείς εσωκομματικές εξελίξεις (και αναμετρήσεις)
αφήσουν αλώβητη τη συνοχή του.

To… παιδομάζωμα, η κατάληψη και τα self-tests

Α

ν δεν ήταν επικίνδυνο, θα μπορούσε απλώς να είναι από γραφικό έως
γελοίο. Αλλά επειδή όσα ζούμε δεν
είναι για γέλια, η ιστορία της κατάληψης λυκείου γιατί ο μαθητής και η οικογένειά του
δεν ήθελαν να κάνει self-test είναι για κλάματα. Αν, δε, σε αυτό προστεθεί και η άποψη
που ακούστηκε, ότι πίσω από τα τεστ είναι ο
Νίκος Χαρδαλιάς που θέλει να κάνει… παιδομάζωμα και να πάει τα παιδιά μας σε δομές (ακούστηκε και αυτό στα κανάλια!), τότε
τα πράγματα δείχνουν ότι κάποιοι έχουν ξεφύγει για τα καλά.
Και πραγματικά αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν τόσο… ψεκασμένοι άνθρωποι που από
τη μια λένε στα παιδιά τους να μην κάνουν ένα
απλό και ακίνδυνο τεστ και από την άλλη τα
αφήνουν να κάνουν καταλήψεις για να στηρίξουν τον παραλογισμό τους. Όπως, βέβαια,
παραλογισμός είναι να πιέζουν την κυβέρνηση να ανοίξουν τα φροντιστήρια για να κάνουν
τα παιδιά μάθημα. Αυτό από μόνο του επιβε-

βαιώνει τη στρέβλωση του εκπαιδευτικού
μας συστήματος. Ότι η παραπαιδεία αντικαθιστά πλέον την Παιδεία και αυτό θεωρείται φυσιολογικό και δεν ανησυχεί κανέναν. Το αντίθετο, μάλιστα, από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς θεωρείται ως κάτι σωστό.
Πιο κυνική ομολογία για την αποτυχία του
εκπαιδευτικού μας συστήματος δεν είχα
ακούσει τα τελευταία χρόνια. Απλώς επιβεβαιώνει τον… κατήφορο που δεν ενοχλεί
κανέναν, μια και έρχεται ως συνέπεια από
το εθιμικό δίκαιο της απουσίας μαθητών τις

Την ίδια ώρα, βέβαια, όλη αυτή
η ιστορία με τα εμβόλια
ενισχύει το κύμα αμφισβήτησης
που υπάρχει στους πολίτες

τελευταίες εβδομάδες από τα σχολεία για
να πάνε στα φροντιστήρια να κάνουν τεστ
και να μπουν στα ΑΕΙ. Δεν αντέδρασε καν η
Αριστερά, που κόπτεται για τη δημόσια εκπαίδευση, σε αυτό το ταξικό και πανάκριβο
για τις οικογένειες αλισβερίσι.
Την ίδια ώρα, βέβαια, όλη αυτή η ιστορία
με τα εμβόλια ενισχύει το κύμα αμφισβήτησης που υπάρχει στους πολίτες. Άνθρωποι,
υποτίθεται, υπεύθυνοι, επιστήμονες και ειδικοί, που οι ίδιοι έδωσαν τις άδειες για να
κυκλοφορήσουν συγκεκριμένα εμβόλια,
άρχισαν στη συνέχεια να τα υπονομεύουν.
Με αυτές τις πρακτικές, όμως, προκαλούν
τον κοινό νου, δίνοντας τροφή στους αντιεμβολιαστές και τους συνωμοσιολόγους, οι
οποίοι, όσο κι αν δεν προβάλλονται, ζουν
ανάμεσά μας. Και δεν είναι τόσο λίγοι όσο
σκέπτονται κάποιοι. Αν δουν τα νούμερα
των εμβολιασμών, θα καταλάβουν τι λέμε.
Για αυτό δεν χρειάζεται να ρίχνουν κάποιοι
άλλο νερό στον μύλο τους…
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