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Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Οι δήμοι
έχουν 

υφαλοκρηπίδα;

Ποιος θα σώσει
την τιμή 

της Αριστεράς
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• Ξέσπασε… εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ

ΒΕΝΤΕΤΑ

Απίστευτα «μαχαιρώματα» μεταξύ
του τ. υπουργού και συντρόφων του,
με τον Τσίπρα απλώς να προεδρεύει!
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Ο Ζαγοράκης αποφασίζει ποιος θα κάτσει… στον πάγκο της Εθνικής ΣΕΛ.  28

ΤΟ «ΠΑΚEΤΟ» 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕI
Η ΕΣΤIΑΣΗ
ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

από τον Πολάκη!

Παύλος Πολάκης Νίκος Φίλης Στέλιος Κούλογλου Νίκος Μπίστης
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Φ
αίνεται πως αλλιώς τα περίμενε ο ΣΥΡΙΖΑ
και αλλιώς τα βρίσκει. Η Κουμουνδούρου
πόνταρε σε ρήξη της κυβέρνησης με τον

χώρο της εστίασης. Τελικά, δεν της βγήκε της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης το σχέδιο… δώστε τα κλειδιά
στον Άδωνι. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων -μεθοδι-
κά και αθόρυβα- κατάφερε όχι μόνο να αντιστρέψει
το κλίμα από μια ατυχή δήλωσή του, αλλά απέδειξε
ότι έχει σχέσεις εμπιστοσύνης με τον επιχειρηματικό
κόσμο. Ότι είναι ένας έντιμος συνομιλητής. Αυτό φά-
νηκε χθες στη συνάντηση των ανθρώπων της εστία-
σης με τον πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
από τη μεριά του, με μια κίνηση απλής λογικής έπρα-
ξε το αυτονόητο.

Γνωρίζει ότι η εστίαση έχει πληγεί από την πανδη-

μία περισσότερο από άλλους κλάδους. Και ότι, για να
βάλουν αυτοί οι άνθρωποι το κλειδί και να ανοίξουν,
χρειάζεται να έχουν ρευστότητα. Να πάρουν πρώτη
ύλη για τα μαγαζιά τους. Σε διαφορετική περίπτωση,
θα έπεφταν… στα νύχια των τοκογλύφων. 

Οι επιχειρήσεις εστίασης θα έχουν στη διάθεσή
τους ένα πακέτο ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ,
τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες επαναλειτουρ-
γίας. Όπως ξεκαθάρισαν, επίσης, οι αρμόδιοι
υπουργοί στον εκπρόσωπο των ανθρώπων της
εστίασης κ. Γιώργο Καββαθά, το πρόγραμμα ενί-
σχυσης θα είναι ανοικτό έως τις 31 Ιουλίου, ώστε να
μπουν σε αυτό και οι εποχικές επιχειρήσεις, στα νη-
σιά και αλλού. Το κυριότερο είναι ότι όλα αυτά τα πο-
σά, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 100.000 ευ-
ρώ, αποτελούν επιχορήγηση. Δηλαδή, οι επιχειρη-

ματίες της εστίασης δεν θα χρειαστεί να επιστρέ-
ψουν ούτε ένα σεντς!

Οι κινήσεις αυτές που αποφάσισε ο πρωθυπουρ-
γός είναι βασικές. Βασικότερο, βέβαια, απ’ όλα είναι
να ανοίξουν τα μαγαζιά, καθώς καμία επιχείρηση δεν
μπορεί να ζήσει επ’ άπειρον ούτε με δανεικά ούτε
με… δωρεές. Το ζητούμενο είναι να ανοίξει η εστία-
ση το γρηγορότερο με ασφάλεια, τόσο για τους εργα-
ζομένους όσο, φυσικά, και για τους πελάτες. Η αξιο-
ποίηση των τεστ πρέπει να τρέξει, ώστε να διαμορ-
φωθούν οι αναγκαίες συνθήκες του ανοίγματος των
επιχειρήσεων εστίασης, που δοκιμάστηκαν και δοκι-
μάζονται από την κρίση. Βήμα - Βήμα, η κοινωνία και
η οικονομία επιστρέφουν και γι’ αυτό -το επαναλαμ-
βάνουμε!- πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Χτίζουμε
στα θετικά και προχωράμε…

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Η εστίαση το χρειαζόταν
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Κουμουνδούρου
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Τ
α μαχαίρια έχουν βγει από τα θη-
κάρια στην Κουμουνδούρου, με
τον Παύλο Πολάκη να είναι εκ νέ-
ου ο βασικός πρωταγωνιστής. Ο

πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας εμ-
φανώς συνεχίζει να αποτελεί πονοκέφαλο
για τον Αλέξη Τσίπρα, αφού σε κάθε δημό-
σια τοποθέτησή του συγκεντρώνει τα πυρά,
όχι μόνο των κυβερνητικών στελεχών, αλλά
και αρκετών «συντρόφων» του. Το ύφος της
ρητορικής του αλλά κυρίως το περιεχόμενο
όσων υποστηρίζει δημιουργούν… αλυσι-
δωτές αντιδράσεις, αναδεικνύοντας την
εσωστρέφεια που κυριαρχεί στον ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτήν τη φορά η φράση του από το βήμα
της Βουλής «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η παράταξη του
Κολοκοτρώνη» έθεσε τις βάσεις για μια νέα
κόντρα, με στελέχη όπως ο Νίκος Μπίστης,
ο Στέλιος Κούλογλου αλλά και ο Νίκος Φί-
λης να τον αδειάζουν ανοικτά. Σύμφωνα,
μάλιστα, με πληροφορίες της «Political»,
και άλλα στελέχη στους διαδρόμους της
Κουμουνδούρου εμφανίζονται ενοχλημέ-
να με τον πρώην υπουργό, αφού επιμένει
να δίνει, όπως τονίζουν, πάτημα στην κυ-
βέρνηση για να επιτίθεται στην αξιωματική
αντιπολίτευση. Άλλοι, δε, υπενθυμίζουν ότι
στην πρόσφατη κλειστή συνεδρίαση της
Κ.Ο. του κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας κάλε-
σε τους πάντες να δίνουν μεγάλη προσοχή
στις δημόσιες δηλώσεις και εμφανίσεις

τους. «Καραδοκούν να πιαστούν από κάθε
μας λέξη», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με
τον Παύλο Πολάκη να κάνει το ακριβώς αν-
τίθετο σχεδόν ένα 24ωρο μετά. Ακούγεται,
δε, έντονα ότι ο κ. Τσίπρας έχει δεχτεί ειση-
γήσεις να «μαζέψει» τον πρώην αναπλη-
ρωτή υπουργό Υγείας, ειδικά σε μια φάση
κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να προ-
χωρήσει σε νέα ανοίγματα σε ψηφοφόρους
της Κεντροαριστεράς. 

Φωτιές... 
Φωτιές στον ΣΥΡΙΖΑ άναψε αρχικά ο Νί-

κος Μπίστης, με τη σκυτάλη να παίρνουν ο
Στέλιος Κούλογλου και ο αργότερα ο Νίκος
Φίλης. Ο κ. Μπίστης σε μια μακροσκελή
ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης έγραψε με νόημα ότι «είναι καλύ-
τερα να μη μοιράσουμε κομματικά βιβλιά-
ρια στους αγωνιστές του ’21. Να τους τιμή-
σουμε στα 200 χρόνια της Ελληνικής Επα-
νάστασης, αφήνοντάς τους ήσυχους στην
Πινακοθήκη του Έθνους με τη μεγαλοσύνη
και τις αντιφάσεις τους». Ο Στέλιος Κούλο-
γλου, από την πλευρά του, υπογράμμισε
αφενός ότι η Ν.Δ. δεν είναι κόμμα δωσίλο-
γων, αφετέρου ότι όλοι είμαστε απόγονοι
του Κολοκοτρώνη. Μάλιστα, «καρφώνον-
τας» ευθέως τον κ. Πολάκη τόνισε ότι «πρέ-
πει να σοβαρευτούμε, γιατί η χώρα έχει πο-
λύ μεγάλα, στρατηγικά προβλήματα». Τέ-
λος, ο Νίκος Φίλης υπογράμμισε ότι δηλώ-
σεις σαν αυτές του Παύλου Πολάκη είναι
εκτός πραγματικότητας και δεν βοηθούν σε
τίποτα, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να
μοιράζουμε κομματικά βιβλιάρια στους
αγωνιστές του ’21. Αυτό είναι σαφές», ξε-

καθαρίζοντας ότι δεν συμφωνεί με αυτά τα
πράγματα όπως ακούγονται.

Από τη στιγμή, πάντως, που ο Αλέξης
Τσίπρας δεν λαμβάνει… μέτρα, ο πρώην
υπουργός έσπευσε (και πάλι με το γνωστό
του ύφος) να απαντήσει στους εσωκομμα-
τικούς του επικριτές. Επί της ουσίας, με την
ανάρτησή του υποστήριξε ότι επιμένει σε
όσα έχει πει και κανείς δεν μπορεί να τον…
ακουμπήσει. «Σύντροφοι, σπίτι όλοι καλά;
Χαιρετίσματα και χρόνια πολλά!», έγραψε
αρχικά και προσέθεσε περνώντας την αντε-
πίθεση: «Με τέτοιες δηλώσεις από μεριάς
σας ούτε εγώ κονταίνω αλλά προπαντός
ούτε εσείς ψηλώνετε. Ασχοληθείτε με τον
Μητσοτάκη και τη συμμορία που ληστεύει
τον τόπο και τον λαό. Οι “ευαισθησίες” σας
αφορούν ελάχιστα οικοδομικά τετράγωνα.
Καλό ξημέρωμα, έχω χειρουργείο αύριο».

Κόντρα πολιτικών αρχηγών για την πανδημία σήμερα στη Βουλή
Τα ξίφη τους θα διασταυρώσουν σήμερα στη Βουλή για

την πανδημία οι πολιτικοί αρχηγοί, κατά τη διάρκεια της
προ ημερησίας διάταξης συζήτησης, την οποία προκάλε-
σε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα αναλύ-
σει τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση πρότεινε
στους ειδικούς (και αυτοί με τη σειρά τους άναψαν το...
πράσινο) τη μερική άρση του lockdown, καλώντας, πάν-

τως, τους πολίτες να «υπακούσουν» στο νέο πλαίσιο μέ-
τρων που ανακοινώθηκε. Από την πλευρά του, ο Αλέξης
Τσίπρας αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η κυβέρνηση
«χωρίς σχέδιο έκλεισε τη χώρα, χωρίς σχέδιο την ανοί-
γει». Ακόμα, θα κατηγορήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι
απέτυχε στη διαχείριση της πανδημίας, λέγοντας ότι είτε
δεν κάνει τίποτα είτε ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με
μεγάλη καθυστέρηση και λάθος τρόπο. Η Φώφη Γεννη-

ματά αναμένεται να κάνει λόγο για παλινωδίες, λανθα-
σμένη στρατηγική του «lockdown-ακορντεόν» και επι-
κοινωνιακή διαχείριση της πανδημικής κρίσης και του
εθνικού εμβολιαστικού προγράμματος. Σε κάθε περί-
πτωση, το θερμόμετρο αναμένεται σήμερα να είναι στο…
κόκκινο, με δεδομένο ότι η χώρα πλήττεται από το τρίτο
κύμα της πανδημίας και η αντιπολίτευση ήδη ασκεί έντο-
νη κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου.

alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

Φίλης, Κούλογλου και Μπίστης
«αδειάζουν» τον πρώην 
υπουργό Υγείας, ενώ πολλά
στελέχη της Κουμουνδούρου
εμφανίζονται ενοχλημένα 
από τις συμπεριφορές του



Μ
ε μια σημαντική «ένεση»
κεφαλαίου αναμένεται να
ξεκινήσουν πάλι τη λει-
τουργία τους τα καταστή-

ματα εστίασης, όποτε κι αν αυτό δρομο-
λογηθεί, καθώς, όπως συζητήθηκε χθες
σε διευρυμένη σύσκεψη υπό τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, θα
προβλεφθεί ένα ειδικό πακέτο ύψους
άνω των 300 εκατ. ευρώ για τον κλάδο,
τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες
επαναλειτουργίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις της
εστίασης θα έχουν πρόσβαση σε ένα πα-
κέτο χρηματοδότησης περί τα 330 εκα-
τομμύρια, για το πρώτο τρίμηνο από τη
στιγμή επαναλειτουργίας τους, ενώ το
μάξιμουμ ποσό που θα προβλέπεται για
κάθε ΑΦΜ καταστήματος εστίασης θα εί-
ναι 100.000 ευρώ. Θα πρόκειται για ένα
ποσό που θα ισοδυναμεί με κεφάλαιο κί-
νησης, με τη διαφορά ότι θα πρόκειται
για μη επιστρεπτέα ενίσχυση, η οποία θα
δρομολογηθεί μέσω πόρων του ΕΣΠΑ
2021-2027 και θα αφορά τόσο σε μικρο-
μεσαίες και μεγάλες εταιρείες όσο και,
για πρώτη φορά, σε επιχειρήσεις με
franchise.

«O στόχος μας είναι σαφής, γιατί πρέ-
πει να προγραμματίζουμε για το μέλλον:
Όταν οι επιχειρήσεις με το καλό ανοί-
ξουν, όταν μας το επιτρέψουν οι συνθή-
κες -και πάντα με την άδεια των επιστη-
μόνων μας- να το κάνουμε, να το κάνετε
όσο το δυνατόν πιο άνετα στα πρώτα σας
βήματα, εφοδιαζόμενοι με πρώτες ύλες
για τους τρεις πρώτους μήνες της επανα-
λειτουργίας σας», δήλωσε χαρακτηριστι-
κά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη
διάρκεια της σύσκεψης με υπουργούς
αλλά και με τον πρόεδρο της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συ-
ναφών Επαγγελμάτων Γιώργο Καββαθά.

Ένα δισ. ευρώ έως τώρα
«Για να έχουμε μια αίσθηση των ποσών

που έχουν δαπανηθεί για τον κλάδο της
εστίασης, να επισημάνω ότι περίπου
65.000 μοναδικές επιχειρήσεις από τις

περίπου 77.000 του κλάδου έχουν συμ-
μετάσχει σε έναν ή περισσότερους κύ-
κλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. 

Ο κλάδος της εστίασης έχει λάβει
ποσά τα οποία πλησιάζουν το 1 δισεκα-
τομμύριο ευρώ. Και από τους 410.000
εργαζομένους του κλάδου, στους πε-
ρίπου 260.000 που τέθηκαν κάποια
στιγμή σε αναστολή το κράτος διέθεσε
720 εκατομμύρια για αποζημιώσεις
που αναπλήρωναν τις αποδοχές τους»,
είπε χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια
της σύσκεψης, ο πρωθυπουργός, υπο-
γραμμίζοντας ότι αυτή είναι «η καλύ-
τερη απόδειξη της έμπρακτης στήρι-
ξης που παρείχε το κράτος -ειδικά
στον κλάδο της εστίασης-, προκειμέ-
νου να βγει όσο το δυνατόν πιο αλώβη-
τος από αυτήν τη μεγάλη περιπέτεια
του Covid-19».

«Μας ενώνει η ίδια αγωνία -και την κυ-
βέρνηση και τους εκπροσώπους του
κλάδου και όλους όσους δραστηριοποι-
ούνται στην εστίαση-, την επόμενη ημέ-
ρα, ει δυνατόν, να μην κλείσει ούτε μία
επιχείρηση», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιά-
δης, ενώ ο Χρήστος Σταϊκούρας υπο-
γράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης της κυ-

βέρνησης για το 2021 θα υπερβούν τα 14
δισ. ευρώ. «Η δράση αυτή θα είναι ανοι-
χτή έως 31 Ιουλίου, ώστε να πιάσουμε και
τις εποχικές επιχειρήσεις, στα νησιά
προφανώς. 

Και εντάσσουμε για πρώτη φορά και τα
καταστήματα franchise, με κάποιες προ-
ϋποθέσεις, ώστε κανονιστικά να είμαστε
εντάξει με το ΕΣΠΑ», σημείωσε με τη
σειρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.

Όσο για τον εκπρόσωπο των επαγγελ-
ματιών της εστίασης, ο πρόεδρος της
ΠΟΕΣΕ Γιώργος Καββαθάς έκανε λόγο
για ένα μέτρο που καλύπτει ένα μεγάλο
πρόβλημα, ενώ ζήτησε να «τρέξει» πριν
από την επαναλειτουργία της εστίασης,
προκειμένου να διασωθούν επιχειρή-
σεις.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Οι επιχειρήσεις θα έχουν 
πρόσβαση σε ένα πακέτο 
χρηματοδότησης, για  το πρώτο
τρίμηνο από τη στιγμή της
επαναλειτουργίας τους…

Aνάσα €330 εκατ.για την εστίαση
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Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης

Τ
ην πλέον ενδεδειγμένη «φόρ-
μουλα», προκειμένου η εύλογη
κόπωση των πολιτών από το πα-
ρατεταμένο γενικό απαγορευτικό

να διοχετευθεί σε δραστηριότητες χαμηλού
υγειονομικού ρίσκου αλλά και, ταυτοχρό-
νως, να ενταθούν οι προσπάθειες ανάσχε-
σης του τρίτου κύματος της πανδημίας,
αναζητούν κυβέρνηση και ειδικοί. 

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν σε κάθε
περίπτωση την κρισιμότητα των επόμενων
24ώρων, καθώς μένει να αποσαφηνιστεί
κατά πόσον θα τηρηθούν οι αυστηροί κανό-
νες που διέπουν το ελεγχόμενο άνοιγμα του
λιανεμπορίου από την ερχομένη Δευτέρα ή
κατά πόσον θα αποφευχθούν εικόνες συ-
νωστισμού μετά την άρση της απαγόρευσης
των διαδημοτικών μετακινήσεων τα Σαββα-
τοκύριακα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αναμένεται, κατά πληροφο-
ρίες, να επισημάνει την ανάγκη μιας συμ-
φωνίας εμπιστοσύνης με τους πολίτες για
την αποτελεσματικότερη τήρηση των μέ-
τρων κατά της πανδημίας του κορονοϊού,
τώρα που, όπως θα πει, «είναι ορατή η αρχή
του τέλους αυτής της περιπέτειας», κατά τη
σημερινή προ ημερησίας διατάξεως συζή-
τηση στη Βουλή. Όπως θα σημειώσει, δε, η

επίδειξη της μεγαλύτερης δυνατής υπευ-
θυνότητας θα οδηγεί σταδιακά σε μεγαλύ-
τερη αποσυμπίεση για τους πολίτες. Σε αυτό
το μήκος κύματος, η κυβερνητική εκπρό-
σωπος Αριστοτελία Πελώνη δήλωσε στο
χθεσινό briefing των πολιτικών συντακτών
ότι «εξαρτάται από όλους μας πώς θα δια-
χειριστούμε αυτές τις ανάσες ελευθερίας.
Περισσότερη ελευθερία σημαίνει περισσό-
τερη υπευθυνότητα. Υπευθυνότητα και τή-
ρηση των μέτρων, για να πάμε ένα βήμα
μπροστά ή να πάμε σε αυστηρότερα μέτρα». 

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιδίδονται, πλέον,
σε μια μάχη με τον χρόνο, η οποία αναμένε-
ται να κορυφωθεί εντός του Απριλίου. Στε-
νοί συνεργάτες του πρωθυπουργού εκτι-
μούν πως το τρίπτυχο «κλιμάκωση της εμ-
βολιαστικής εκστρατείας - αυτοδιαγνωστι-
κά τεστ - βελτίωση του καιρού» αναμένεται
να διαμορφώσει το επόμενο δεκαπενθήμε-
ρο συνθήκες υποχώρησης του τρίτου κύμα-
τος της πανδημίας, υποβοηθώντας κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο αποφασιστικά το περαιτέρω
άνοιγμα δραστηριοτήτων, χωρίς τον φόβο
πισωγυρίσματος. 

Τι θα γίνει με τα λύκεια
Άρρηκτά συνδεδεμένη με την όσο το δυ-

νατόν πιο έγκαιρη διαθεσιμότητα ικανής
παρτίδας self-tests είναι η επαναλειτουρ-

γία των λυκείων σε πρώτη φάση, όπως προ-
έκυψε από την προχθεσινή τηλεδιάσκεψη
των λοιμωξιολόγων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», κυβέρνηση και Επιτροπή Εμπειρο-
γνωμόνων θα αξιολογήσουν σε νέα σύσκε-
ψη -αρχές της προσεχούς εβδομάδος- τις
συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να επι-
στρέψουν στις τάξεις τούς καθηγητές και
μαθητές του λυκείου, πιθανότατα τη μεθε-
πόμενη Δευτέρα, στις 12 Απριλίου.

Και αυτό γιατί, ενώ υπήρξαν κατά πληρο-
φορίες εισηγήσεις για σταδιακό άνοιγμα
των λυκείων, αρχής γενομένης από την Ατ-
τική, στα μέσα της προσεχούς εβδομάδος
και ακολούθως στην υπόλοιπη επικράτεια
τη Δευτέρα στις 12 του μηνός, στο Μέγαρο
Μαξίμου φαίνεται πως προκρίνουν την ταυ-
τόχρονη επαναλειτουργία σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματι-
σμό, θα καταβληθεί προσπάθεια να ανοί-
ξουν και τα γυμνάσια πριν από το Πάσχα,
ενώ δημοτικά, νηπιαγωγεία και βρεφονη-
πιακοί σταθμοί αναμένεται να επιστρέψουν

στην κανονικότητα μετά το Πάσχα. Ούτως ή
άλλως, οι επιστήμονες φαίνεται πως επιθυ-
μούν να αποφύγουν -για την ώρα τουλάχι-
στον- το ταυτόχρονο άνοιγμα διαφορετικών
δραστηριοτήτων, προκειμένου να μην
υπάρξει δυσβάσταχτη επιβάρυνση στο ιικό
φορτίο. Υπό αυτό το πρίσμα, μένει να απο-
σαφηνιστεί τις επόμενες εβδομάδες κατά
πόσον μπορεί να υλοποιηθεί ο αρχικός σχε-
διασμός, που κατά πληροφορίες προέβλε-
πε άνοιγμα της εστίασης στους εξωτερι-
κούς χώρους στις 19/4 και απελευθέρωση
των υπερτοπικών μετακινήσεων εν όψει
του Πάσχα ή εάν τελικώς η εστίαση θα κά-
νει… πρεμιέρα αμέσως μετά το Πάσχα. 

Περίοπτη θέση στην υψηλή στρατηγική ανάσχεσης της
πανδημίας του κορονοϊού του Μεγάρου Μαξίμου, αλλά

και της σταδιακής επαναφοράς κοινωνικών και οικονομικών
δραστηριοτήτων στην κανονικότητα φαίνεται πως έχει το…
όπλο των self-tests. Κυβερνητικά στελέχη επιβεβαιώνουν
πως όσο πιο σύντομα διοχετευθεί στην αγορά ικανός αριθμός
αυτοδιαγνωστικών τεστ τόσο πιο γρήγορη, ομαλή και εν τέλει
ασφαλής θα είναι η σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα. 

Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου παραμένει να φθάσουν στα
φαρμακεία τα πρώτα αυτοδιαγνωστικά τεστ έως τα μέσα της
ερχόμενης εβδομάδος, προκειμένου να διατεθούν κατά προ-
τεραιότητα σε καθηγητές και μαθητές του λυκείου, ώστε να
επανέλθουν στις τάξεις τη μεθεπόμενη Δευτέρα, στις 12/4,
εκτός απροόπτου. Όσο αυξάνει η διαθεσιμότητά τους, όπως
θα ανακοινώσει το απόγευμα στο πλαίσιο της καθιερωμένης
ενημέρωσης ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κον-

τοζαμάνης, σειρά θα πάρει ο γενικός πληθυσμός, από 18 έως
67 ετών, και ακολούθως οι πολίτες άνω των 67, οι οποίοι, πάν-
τως, κατά μείζονα λόγο έχουν ήδη εμβολιαστεί. Βάσει νομο-
θετικής ρύθμισης των υπουργείων Εργασίας, Παιδείας και
Υγείας, αποσαφηνίζεται, εξάλλου, ο τρόπος με τον οποίο θα
δηλώνεται η διενέργεια των υποχρεωτικών ανά εβδομάδα
self-tests από εργαζομένους στην ακτοπλοΐα, τη ναυτιλία, το
λιανεμπόριο, τις επιχειρήσεις στην εστίαση, στον τουρισμό,
στη μεταποίηση και τα δικαστήρια.

Όπως θα περιγραφεί, σε περίπτωση θετικού κρούσματος, η
δήλωση θα γίνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, ανά-
λογα με την ιδιότητα του πολίτη, και θα εκδίδεται βεβαίωση, ή
θα αποστέλλεται sms για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ
από επαγγελματία Υγείας, είτε σε δημόσια δομή και θα είναι
δωρεάν είτε σε ιδιωτική δομή με οικονομική επιβάρυνση του
πολίτη. Όσοι είναι υπόχρεοι να κάνουν αυτοδιαγνωστικό τεστ

και εφόσον αυτό βγει αρνητικό, θα δηλώνουν ότι το διενήργη-
σαν μέσω υπεύθυνης δήλωσης, που θα μπορούν να προμη-
θευτούν από την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr. Όπως θα ξεκα-
θαριστεί και στη σημερινή ενημέρωση, αυτοδιαγνωστικά τεστ
γίνονται μόνον κατ’ οίκον και όχι στα φαρμακεία, τα οποία
απλώς θα παραδίδουν το κιτ, μέσα στο οποίο θα υπάρχουν
σαφείς γραπτές οδηγίες για τη σωστή λήψη του δείγματος.
Σύμφωνα με τον ίδιο προγραμματισμό, τα self-tests, που ανα-
μένεται να είναι διαθέσιμα από τις αρχές Απριλίου, θα απο-
σταλούν από τις προμηθεύτριες εταιρείες σε κεντρικό αποθη-
κευτικό κέντρο στην Αττική και από εκεί θα γίνει η διανομή
τους στις πάνω από 100 φαρμακαποθήκες σε όλη την επικρά-
τεια. Μάλιστα, η τροφοδοσία των φαρμακείων θα γίνεται στα-
διακά και ακολουθώντας τη ροή των προμηθειών από τις εται-
ρείες, κατά το μοντέλο της εφοδιαστικής αλυσίδας της εμβο-
λιαστικής εκστρατείας. 

Τα self-tests στην προμετωπίδα του αγώνα για την ανάκτηση της κανονικότητας
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Οι επιστήμονες φαίνεται 
πως επιθυμούν να αποφύγουν, 
για την ώρα τουλάχιστον, 
το ταυτόχρονο άνοιγμα 
διαφορετικών δραστηριοτήτων

Ποια τα επόμενα
βήματα... προς
την ελευθερία



Ε
κτεθειμένοι όχι μόνο στον κορονοϊό

αλλά και σε κάθε ασθένεια είναι οι

κάτοικοι στα νησιά της Δωδεκανή-

σου, ιδίως στα μικρά, καθώς το ΕΣΥ παραμέ-

νει στην... εντατική. Εξαιτίας της τραγικής έλ-

λειψης γιατρών το σωτήριον έτος 2021. Το

παράδειγμα της Σύμης είναι ίσως το πιο χα-

ρακτηριστικό σε όλα τα Δωδεκάνησα και δεί-

χνει τα προβλήματα του ΕΣΥ, αφού τις ανάγ-

κες 3.500 ανθρώπων καλύπτουν τρεις αγρο-

τικοί γιατροί. Και δεν ήταν λίγες οι φορές που

κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές στη Σύμη,

επειδή δεν υπήρχε γιατρός ειδικότητας και

για τη μεταφορά των ασθενών χρειάστηκαν

και 13 ώρες. «Η ζωή στο νησί δεν είναι εύκο-

λη υπόθεση», «παλεύεις καθημερινά για τα

αυτονόητα», «τρέμω στην ιδέα μην πάθω κά-

τι εγώ ή οι γονείς μου», «ζητάμε έναν γιατρό

να μας προστατεύει», «έναν γιατρό ήρωα»…

Με αυτά τα λόγια που ακούγονται μέσα από

ένα συγκινητικό βίντεο, οι κάτοικοι της Σύ-

μης επιχειρούν να ευαισθητοποιήσουν την

Πολιτεία για να προσλάβει επιτέλους έναν

γιατρό που να φροντίζει τις 3.500 ψυχές που

διαμένουν στο ακριτικό νησί.

«Παιδιά, φτάνει
με τις κατάρες»

Ένα πολύ σοβαρό ατύχημα είχε η γνωστή
δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του
Mega Κατερίνα Παναγοπούλου. Τη δυσάρε-
στη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η δημοσιο-
γράφος, η οποία ανέβασε μια φωτογραφία
της στο Διαδίκτυο με σημάδια στο πρόσωπο.
«Μετά το πόδι, τώρα μέτωπο και μύτη... Παι-
διά, φτάνει με τις κατάρες!», έγραψε η δη-
μοσιογράφος στο Twitter. Όπως εξηγεί,

έπεσε με δύναμη πάνω στην
πόρτα του σπιτιού της και,

όπως φαίνεται από τη
φωτογραφία, πρέπει να
πόνεσε πολύ.

Πώς μπήκε 
ο ιός στο  Άγιον Όρος;
Το ερώτημα απασχολεί όλη τη μοναστηρια-
κή κοινότητα, αφού είναι γνωστό ότι κανείς
δεν μπαίνει ή βγαίνει εύκολα στο Άγιον
Όρος. Παρ’ όλα αυτά, τα κρούσματα είναι
πολλά. Μετά τα 20 επιβεβαιωμένα κρού-
σματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, έχουν εντο-
πιστεί άλλα 13, ανεβάζοντας τον αριθμό στα
31, και ακόμα η ιχνηλάτηση δεν έχει ολο-
κληρωθεί. Οι εμβολιασμοί μοναχών γίνον-
ται κανονικά. Συνολικά, ζήτησαν να εμβο-
λιαστούν πάνω από 500 μοναχοί και λαϊκοί
εργαζόμενοι. Πώς μπήκε ο ιός στο Περιβόλι
της Παναγιάς; Μη βιαστείτε να βγάλετε συμ-
περάσματα… Αρκετοί μοναχοί βγαίνουν
έξω για δουλειές και ψώνια. Κάποιος έφερε
τον ιό μέσα και κόλλησε τους υπόλοιπους.
Αυτό είναι και το πιθανότερο σενάριο…

Η Ραλλία νομίζει 
ότι το Facebook είναι ελληνικό

Κάποιος να τη βοηθήσει δεν υπάρχει; Η Ραλ-
λία Χρηστίδου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νομί-
ζει ότι το Facebook ελέγχεται από την ελλη-
νική κυβέρνηση, η οποία ενοχλείται από όσα
γράφει η κυρία Ακρίτα και για αυτό την έκο-
ψε. «Αυτό που συνέβη στην Έλενα Ακρίτα
είναι βαθιά προβληματικό και δείχνει το ση-
μείο στο οποίο έχουν φτάσει ο έλεγχος και η
ποδηγέτηση του δημόσιου διαλόγου στη χώ-
ρα μας. Από ποιους ξεκινάει; Μα από αυτούς
που μοιράζουν τις λίστες Πέτσα και τα λεφτά
στα ΜΚΔ σαν να είναι φέιγ βολάν, ενώ για
ΜΕΘ και αναπνευστήρες δεν περισσεύουν,
από αυτούς, τέλος πάντων, που ενοχλούνται
από όσα γράφει η Ακρίτα…», έγραψε η Ραλ-
λία, επιβεβαιώνοντας ότι οι ψεκασμένοι σε
αυτήν τη χώρα είναι τσουνάμι.

Το δίδυμο επιστρέφει

Καμία έκπληξη δεν μου προκαλεί η επιστρο-
φή του Σώτου και της Καίτης. Το πρώην τηλε-
οπτικό δίδυμο επιστρέφει, αυτήν τη φορά
στο Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Ο
Σωτήρης Καψώχας και η Κατερίνα Ακριβο-
πούλου. Δεν έχει άλλο πάγκο ο πρόεδρος
Αλέξης. Αυτούς έχει, με αυτούς θα πορευτεί.
Οι δυο τους είχαν βρεθεί ουκ ολίγες φορές
στα «μαχαίρια» με τη Ν.Δ. επί διακυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ λόγω των ειρωνικών και των
προσβλητικών αναφορών στο πρόσωπο του
Κυριάκου Μητσοτάκη ως αρχηγού της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης.
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ψάχνουν 
έναν γιατρό

Και άλλη αποχώρηση
από το κόμμα του Γιάνη;
Αποχώρησε από το ΜέΡΑ25 ο υπεύθυνος για θέμα-
τα Τύπου Νίκος Καραμπάσης, δημοσιογράφος και
πολιτικός επιστήμονας, ο οποίος ήταν μεταξύ των
δραστήριων συντελεστών της εισόδου του κόμμα-
τος στη Βουλή και ανήκε στον «σκληρό πυρήνα»
των στελεχών περί τον Γιάνη Βαρουφάκη. Στο κεί-
μενο της παραίτησής του, αν και δεν δόθηκε στη δη-
μοσιότητα, φέρεται να διατυπώνει αιχμηρές από-
ψεις για όσα συμβαίνουν στο ΜέΡΑ25. Ο Νίκος εί-
ναι έμπειρος δημοσιογράφος με μακρά διαδρομή…

Ηρεμήστε, αδέρφια. Με παρέμβαση του ίδιου
του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη τελείωσε η ιλαροτρα-
γωδία με τη φύλαξη του… στόχου. Επιστράφη-
καν και τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα και όλα κα-
λά. Ένα πέπλο μυστηρίου προφανώς και υπάρ-
χει, αλλά το θετικό είναι ότι δόθηκε τέλος έστω
και αργά και μετά τον διασυρμό… Κάλλιο αργά
παρά ποτέ. ΥΓ.: Έμαθα ότι ο Μητσοτάκης τρύπη-
σε τα... ταβάνια, πάντως, από τα νεύρα του.



Ο Μαστρογεωργίου και η μηχανική του μέλλοντος
Το επιτελείο του πρωθυπουργού εδώ και μήνες έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο στην Κομισιόν. Μια πολιτική επένδυση, δηλα-

δή, η οποία θα έχει εφαρμογή πανευρωπαϊκή και θα ονομάζεται «στρατηγική πρόβλεψη» (strategic foresight). Θα μελετά και
θα επιχειρεί να διαγνώσει τις μελλοντικές τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές λοιπές εξελίξεις. Την εποπτεία ανέλαβε ο
υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και τον συντονισμό ο κ. Μαστρογεωργίου. Πρόεδρος, λοιπόν, είναι ο Γιάννης
Μαστρογεωργίου, απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας), με μεταπτυχιακές σπουδές
στις Διεθνείς Σχέσεις, στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Έχει διατελέσει διευθυντής του think
tank «Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη», που είχε ιδρύσει η Άννα Διαμαντοπούλου, και στη συνέχεια
διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής». Γίνονται πράγματα
πολλά προς θετικές κατευθύνσεις, τα οποία δεν μαθαίνουμε λόγω της περιπέτειας με τον κορονοϊό.

Ξέρει κανείς να
μας πει την
εξέλιξη της

υπόθεσης με
τον παρουσιαστή

που έφαγε έναν σκα-
σμό λεφτά από τον ΕΦΚΑ; Θυμίζω
ότι το σκάνδαλο ήταν τέτοιας έκτα-
σης, ώστε οι
ελεγκτές του
ΕΦΚΑ δεν πί-
στευαν στα μά-
τια τους, όταν
διαπίστωσαν ότι
οι μισθοί τού εν
λόγω παρου-
σιαστή από
1.000 ευρώ, που ήταν αθροιστικά
μέσω δύο εταιρειών τον Μάιο 2020,
στην κυριολεξία απογειώθηκαν
στις 340.000 ευρώ μηνιαίως! Το είχε
εντοπίσει ο τότε υπουργός Γιάννης
Βρούτσης πριν από τον ανασχημα-
τισμό. Καλό θα ήταν να μάθουμε αν
επιστράφηκαν τα χρήματα και αν ο
ΕΦΚΑ κινήθηκε νομικά κατά του
απατεώνα παρουσιαστή…

Επιστροφή 
στην κανονικότητα 
το 2022
Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σύμ-
φωνα με τους υπολογισμούς της Oxford
Economics, η οικονομία της ελληνικής
πρωτεύουσας θα καλύψει το χαμένο έδα-
φος του κορονοϊού το 2022. Ιδιαίτερο εν-
διαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις της
Oxford Economics, που θέλουν τους το-
μείς της φιλοξενίας (ξενοδοχεία και
εστίαση) και τη βιομηχανία του πολιτισμού
(τέχνες και ψυχαγωγία) να ανακάμπτουν
στην Αθήνα νωρίτερα, από το 2022 κιόλας.
Αντίθετα, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο,
καθώς και οι μεταφορές θα πρέπει να πε-
ριμένουν έως το 2023 για να καλύψουν το
χαμένο έδαφος της πανδημίας.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Η Εβδομάδα 
των Παθών 
και η συμφωνία
της… Λίμνης
Η απροθυμία στο εσωτερικό της
«γαλάζιας» παράταξης να «υπε-
ρασπιστεί» η συμφωνία της Λί-
μνης, όπως την έφτιαξε και την
υπέγραψε ο Νίκος Κοτζιάς, μα-
θαίνω ότι είναι μεγάλη. Κανείς, μα
κανείς βουλευτής δεν θέλει να
συνδέσει το όνομά του με κάτι τέ-
τοιο… Αναφέρομαι, βεβαίως,
στην ψήφιση των Πρωτοκόλλων
Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας και Σκοπίων, που αναμέ-
νεται να έρθουν στη Βουλή κατά
τη Μεγάλη Εβδομάδα των Πα-
θών… Δεν θέλω καν να φανταστώ
τι πρόκειται να συμβεί… αν και η
Ν.Δ. δεσμεύεται από το Δίκαιο
των Συνθηκών. Πρακτικά, δηλαδή,
δεν είναι δυνατόν να αθετήσει μια
συμφωνία που έχει υπογράψει
άλλη κυβέρνηση της χώρας… «Ο

πλαρχηγό του Κολωνακίου» χαρακτηρίζει τον Απόστολο Δοξιάδη ο
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Αφορμή
ήταν μια επικριτική τοποθέτηση του Δοξιάδη, ο οποίος εγκαλεί τον

Μηταράκη, γιατί ο τελευταίος αρνείται να δώσει άσυλο σε Τούρκους, οι οποίοι εμ-
φανίζονται στην Ελλάδα ως διωκόμενοι! Να σημειωθεί ότι ο Δοξιάδης είναι ο άν-
θρωπος που εισηγήθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλάβει τα ανήλικα προ-
σφυγοπούλα… Ο Δοξιάδης, λοιπόν, σε άρθρο του, μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι οι
Τούρκοι που έρχονται στην Ελλάδα διωκόμενοι από τον Ερντογάν πρέπει να λαμ-
βάνουν άσυλο! Υπάρχει, όμως, και ακόμα μία περίεργη τοποθέτηση. Ο Δοξιάδης
προσπαθεί να χρεώσει τον Μάρκο Καραβία, διευθυντή της διεύθυνσης Ασύλου,
στον Μηταράκη, όταν είναι γνωστό ότι με απόφαση Μηταράκη η θητεία του συγκε-
κριμένου ανθρώπου λήγει σε δύο εβδομάδες από σήμερα. Κάτι δεν μας λέει σω-
στά ο Απόστολος και μάλλον έχει δίκιο ο Νότης Μηταράκης…

Το... Πρόσωπο

Ο Μηταράκης άνοιξε πόλεμο
με τον Δοξιάδη… 

Ο Παύλος έχει την κάλυψη του Αλέξη 
Φίλης, Μπίστης και Κούλογλου δη-

μοσίως εξέφρασαν και τη διαφωνία
και τη δυσαρέσκειά τους για τις δηλώ-
σεις Πολάκη και στην ουσία τον «άδει-
ασαν», λέγοντάς του ότι δεν βοηθάει
με τις δηλώσεις του περί δωσίλογων
και μαυραγοριτών. Όμως, ο Παύλος
Πολάκης δεν παίρνει χαμπάρι, διότι
έχει το «πράσινο φως» του προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ. «Οι “ευαισθησίες” σας αφορούν ελάχιστα οικοδομικά τετράγωνα...», η
απάντησή του στους συντρόφους του. Τα συμπεράσματα δικά σας… 



του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Η άλλη Ελλάδα
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Μετά τη δημοσίευση του Σχεδίου Ανθεκτικότη-
τας και Ανάκαμψης από την κυβέρνηση Μητσοτά-
κη και τις επεξηγήσεις των αρμόδιων υπουργών
για το «πώς και τι» του σχεδίου, ένα είναι βέβαιο:
Ότι αυτό θα είναι το κεντρικό διακύβευμα των
επόμενων βουλευτικών εκλογών, είτε αυτές γί-
νουν το 2022 είτε στο τέλος της τετραετίας, το
2023 (που είναι και το πιθανότερο). Και αυτό για
έναν πολύ απλό λόγο: Διότι ανέκαθεν ο πολίτης
ΔΕΝ ψηφίζει με βάση το τι ήδη έχει κάνει μια κυ-
βέρνηση, αλλά με βάση τι υπόσχεται ότι θα κάνει -
και βέβαια πόσο αξιόπιστη είναι στις υποσχέσεις
της. 

Φυσικά, όταν θα έλθει η ώρα της κάλπης, ο Μη-
τσοτάκης θα προβάλει (υποχρεωμένος είναι, από
τη λαϊκή εντολή που έλαβε το 2019) όλα όσα έκα-
νε ως κυβέρνηση (και μάλιστα αυτοδύναμη,
ύστερα από πολλά χρόνια) στην πρώτη του θητεία.
Το μότο «το είπαμε - το κάναμε», ή κάπως έτσι,
αναμφίβολα θα είναι κυρίαρχο στην προεκλογική
εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Η υπογράμμι-

ση (με στοιχεία) της αξιοπιστίας ενός κόμματος
που κυβερνά είναι καθοριστικός παράγων για την
επανεκλογή του. 

Αλλά, έως εκεί. Το «τι κάναμε» ποτέ δεν βοήθη-
σε ένα κόμμα να επανεκλεγεί όσο το «τι ΘΑ κά-
νουμε στη συνέχεια». Και το Σχέδιο Ανθεκτικότη-
τας και Ανάκαμψης, που αρχίζει το φθινόπωρο
και τελειώνει ανελαστικά τον Αύγουστο του 2026,
είναι μοναδική ευκαιρία στα χέρια του Μητσοτά-
κη, να πετύχει και τους δύο στόχους του: Και να
δείξει όσα θα έχει πετύχει στην πρώτη φάση της
εφαρμογής του Σχεδίου αλλά και πειστικά να πει
στον κόσμο «δώστε μου την εντολή να τελειώσω
αυτό που άρχισα και τα αποτελέσματά του ήδη τα
βλέπετε». 

Γι’ αυτό, άλλωστε, στην παρουσίαση του Σχεδί-
ου ο πρωθυπουργός ζήτησε από τις πολιτικές δυ-
νάμεις να δώσουν τη συναίνεσή τους στην υλο-
ποίησή του. Δηλαδή, ή να συμφωνήσουν με ένα
πλάνο ραγδαίων αλλαγών, που όμως είναι «παιδί»
της σημερινής κυβέρνησης, άρα τα άλλα κόμματα

να προσχωρήσουν στην κυβερνητική πολιτική, ή,
από την άλλη, να σταθούν απέναντι και έτσι το
Σχέδιο να μετατραπεί de facto σε πολιτικό διακύ-
βευμα της επόμενης λαϊκής ψήφου. 

Η λήξη της τετραετίας είναι τον Ιούνιο του 2023.
Δηλαδή, περίπου στη μέση της εφαρμογής του
Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Στον
βαθμό που οι πρώτες ευεργετικές συνέπειες της
εφαρμογής του θα έχουν γίνει κτήμα των Ελλή-
νων, η επανεκλογή Μητσοτάκη θα είναι περίπα-
τος (γι’ αυτό και πολλοί παράγοντες θα φροντί-
σουν να υπονομεύσουν την εφαρμογή του Σχεδί-
ου από την αρχή). 

Αυτό είναι μία ακόμα παράμετρος που συνηγο-
ρεί υπέρ της προσφυγής στις κάλπες στο τέλος
της τετραετίας. Τότε ο Μητσοτάκης θα πει: «Δείτε
τι έχουμε πετύχει έως τώρα με το Σχέδιο και δώ-
στε εντολή να το ολοκληρώσουμε». Ποιοι; Αυτοί
που το υλοποιούν, όχι αυτοί που το πολεμούν. Ένα
- ένα τα κομμάτια μπαίνουν πάνω στη σκακιέρα
των επόμενων βουλευτικών εκλογών…

Το δυνατό χαρτί του Μητσοτάκη

Η
υγειονομική και οικονομική κρίση που
περνάμε, συμβαίνει πραγματικά μια
φορά στα εκατό χρόνια. Τα μέτρα της

κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή αυτής της
περιπέτειας ήταν συγκεκριμένα και πολύ ου-
σιαστικά, ώστε να στηριχθεί η ραχοκοκαλιά της
ελληνικής οικονομίας. Στοχεύσαμε στη μικρή
επιχειρηματικότητα που ήδη, όπως δείχνουν
και οι αριθμοί, θα βγει από την πανδημία βαριά
τραυματισμένη.

Παρ’ όλα αυτά είμαι απόλυτα σίγουρος ότι στη
θέση της μεγάλης ύφεσης θα έρθει μια πραγμα-
τικά μεγάλη ανάπτυξη. 

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι πο-
λύ σημαντικοί στην προσπάθεια επανεκκίνησης
της ελληνικής οικονομίας. Έχω όμως εδραία
την πεποίθηση ότι χρειαζόμαστε και κάτι παρα-
πάνω. Να αξιοποιήσουμε δυνατότητες και χρη-
ματοδοτικά εργαλεία που θα αναδείξουν την άλ-
λη Ελλάδα.Την Ελλάδα της δημιουργικότητας,
της εξωστρέφειας και της καινοτομίας. Να δώ-
σουμε τη δυνατότητα στα νέα και λαμπρά μυαλά
που διαθέτουμε να μεγαλουργήσουν στον τόπο
τους.

Και για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση των
παππούδων μας, «το αγώι ξυπνάει τον αγωγιά-
τη». Μια απλή παροιμία λαϊκής θυμοσοφίας που
επεξηγεί τις ιδιαίτερες δυνατότητες που έχουν
οι Έλληνες στην επιχειρηματικότητα. 

Αναφέρομαι, φυσικά, στην άνθηση της νεο-
φυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η σύσταση ενός νέ-
ου ταμείου, με την ονομασία, «AccelerateTT»,

το οποίο έχει τη μορφή fund-of-funds και φιλο-
δοξεί να καλύψει όλη την αλυσίδα χρηματοδό-
τησης των ελληνικών νεοφυών καινοτόμων επι-
χειρήσεων (start-ups) με εξωστρεφή χαρακτη-
ριστικά. 

Για να γίνει κατανοητό το πόσο σημαντικό εί-
ναι να αναδείξουμε τέτοιες κατευθύνσεις στην
οικονομία και στην επιχειρηματικότητα, είναι
χαρακτηριστικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των start-ups που έχουν λάβει χρηματοδότηση
μπόρεσαν να αυξήσουν τις προσλήψεις τους,
ακόμη και εν μέσω αυτής της δύσκολης χρο-
νιάς. Ενώ οι περισσότεροι κλάδοι της οικονο-
μίας βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, οι
νεοφυείς επιχειρήσεις ακολουθούν ανοδική
επιχειρηματικά πορεία.

Απομονώνοντας δηλαδή την τελευταία δε-
καετία, δημιουργείται πραγματική ανάταση ελ-
πίδας και ψυχής, βλέποντας πόσες επενδύσεις
απο ξένους φορείς έχουν προσελκύσει λαμ-
πρές ελληνικές start-ups.

Εταιρείες νέων ανθρώπων που με μοχλό τον
μόχθο και υπομόχλιο το ρίσκο –αλλά και το κα-
λύτερο πλαίσιο που αυτή η κυβέρνηση πλέον
προωθεί έντονα–, αναπτύσσουν και αναδει-
κνύουν την άλλη Ελλάδα. Τη σύγχρονη Ελλάδα.
Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα;

Αποτελεί χρέος μας η στήριξη του οικοσυστή-
ματος με θερμοκοιτίδες, με επιταχυντές, με φο-
ρείς χρηματοδότησης αλλά και εκπαίδευσης
που θα στέκονται «στοργικά» δίπλα και όχι «δε-
σποτικά» πάνω απο επιχειρηματικές πρωτο-
βουλίες καινοτομίας και εμπορικά απότοκα εν-

δελεχών επιστημονικών ερευνών. Οφείλουμε
να επενδύσουμε με αυτοπεποίθηση στους νέ-
ους και στις νέες μας. 

Οφείλουμε σε συνεργασία με την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση να μοχλεύσουμε κονδύλια σε κάθε
περιφέρεια, σε κάθε δήμο και να δημιουργή-
σουμε ισχυρές θερμοκοιτίδες καινοτομίας,
αναδεικνύοντας τεράστιες επιχειρηματικές ευ-
καιρίες.

Έτσι θα δημιουργηθεί αλυσίδα υπεραξιών και
πλούτος για τους πολλούς και ανάδειξη του πο-
λυτιμότερου κεφαλαίου μας. 

Του ανθρώπινου κεφαλαίου, που είναι ο πυ-
ρήνας κάθε προηγούμενης αλλά και επόμενης
ελληνικής επιτυχίας.

Ας μη λησμονούμε ότι το ελληνικό επιχειρη-
ματικό δαιμόνιο ήταν πάντα εκεί, ίσως σε λαν-
θάνουσα μορφή λόγω της πλασματικής ευμά-
ρειας των θαλασσοδανείων και των χωρίς αντί-
κρισμα επιδοτήσεων του παρελθόντος, που ρι-
ζικά «ευνουχίζαν» τη δημιουργικότητα του επι-
χειρηματικού κόσμου.

Ας το αξιοποιήσουμε λοιπόν αναδεικνύοντας
και στηρίζοντας τη νέα αυτή πραγματικότητα της
καινοτομίας. Έχουμε μόνο να κερδίσουμε.

Η Ελλάδα πρέπει να αφήσει οριστικά πίσω της
τον παρασιτισμό και το πελατειακό κράτος και
να γίνει ένα έθνος ριζοσπαστικής επιχειρηματι-
κής καινοτομίας. 

Όπως θα έλεγαν και οι φίλοι μας οι Ισραηλι-
νοί, ένα start-up nation! Ας κάνουμε, παραφρά-
ζοντας αυτό που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός
ως άλμα δεκαετίας, ένα άλμα καινοτομίας. 

του
Κώστα 
Καραγκούνη

Βουλευτής 
Αιτωλοακαρνανίας
της Ν.Δ.



Η
πρόσφατη ψήφιση του νόμου
4763/2020 για το Εθνικό Σύστημα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρ-

τισης και Διά Βίου Μάθησης αποτελεί το εφαλ-
τήριο της ολιστικής αναμόρφωσης της ταλαιπω-
ρημένης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης στη χώρα μας. Η επιτυχία του νόμου
όμως θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή του και
την εξασφάλιση των χρηματοδοτικών εργαλεί-
ων που θα επιτρέψουν την υλοποίηση όλων των
καινοτομιών που περιλαμβάνει. 

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί η ανασυγκρότηση
της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και
Νεολαίας σε κεντρικό επίπεδο και η συγκρότη-
ση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αυτήν την εβδο-
μάδα ολοκληρώνεται η συγκρότηση των Συμ-
βουλίων Σύνδεσης με την παραγωγή και την
αγορά εργασίας όλων των περιφερειών, καθώς
και η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή, προκει-
μένου να πάρει σάρκα και οστά το σύστημα δια-
κυβέρνησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης. 

Επιπλέον, έχουν συγκροτηθεί ομάδες εργα-
σίας που επεξεργάζονται τους κανονισμούς των
ΙΕΚ, την ίδρυση και λειτουργία των Πρότυπων
ΕΠΑΛ, των Θεματικών και Πειραματικών ΙΕΚ,
καθώς και την αναβάθμιση του εργαστηριακού
εξοπλισμού που απαιτείται για την πλήρη ανα-

διαμόρφωση των Εργαστηριακών Κέντρων που
εξυπηρετούν τα ΕΠΑΛ και τα ΙΕΚ της χώρας.
Παράλληλα, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες
ενέργειες για την εξασφάλιση πόρων, για την
πρόσφατα θεσμοθετημένη αμειβόμενη πρακτι-
κή άσκηση των καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ, καθώς
και για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και
των εκπαιδευτών επαγγελματικών ειδικοτήτων,
που δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο παρελ-
θόν. Εργαζόμαστε, επίσης, προς την κατεύθυν-
ση εξασφάλισης συνεργασιών και συνεργειών

που θα δώσουν πνοή στο όραμά μας, που είναι η
ΕΕΚ να καταστεί από λύση ανάγκη για λίγους,
συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης
για πολλούς. 

Θα ήθελα να τονίσω ότι η αξιολόγηση όλων
των συντελεστών της επαγγελματικής κατάρτι-
σης είναι πρωταρχικής σημασίας, βρίσκεται στο
επίκεντρο της πολιτικής μας και εντάσσεται στις
άμεσες προτεραιότητές μας. Το Μητρώο Εκπαι-
δευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ήταν το
πρώτο βήμα αναβάθμισης του σώματος των εκ-
παιδευτών που παρέχουν επαγγελματική κα-
τάρτιση. Η αξιολόγηση όμως θα αφορά όλους
τους συντελεστές της διαδικασίας κατάρτισης,
δηλαδή τη διοίκηση των μονάδων, τους εκπαι-
δευτές, τους καταρτιζόμενους, τα μέσα και τις
μεθόδους κατάρτισης και εν τέλει το πραγματο-
ποιούμενο έργο. 

Οι περιορισμοί που η πανδημία έχει επιβάλει
δυσχεραίνουν το έργο μας, όμως εργαζόμαστε
άοκνα, παλεύοντας με τον χρόνο και τις ειδικές
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, χωρίς όμως
να ξεφεύγουμε από τον στόχο μας, που δεν είναι
άλλος, από το να αναβαθμίσουμε έναν από του
κύριους βραχίονες της οικονομικής και κοινω-
νικής ζωής, με στόχο την οικονομική ανάταξη
της χώρας, προσφέροντας εναλλακτικούς και
ποιοτικούς δρόμους στους νέους μας, ώστε να
καταρτιστούν και να απορροφηθούν άμεσα από
την αγορά εργασίας.

Προγράμματα για νέους 
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Κ
ατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαε-
τίας οι selfies έχουν γίνει βασικός πα-
ράγοντας ενός δημοφιλούς πολιτισμού.

Χρησιμοποιούμε selfies για διάφορους σκο-
πούς, από κοινωνικούς έως επαγγελματικούς. 

Σύμφωνα με μια έρευνα του 2018, το 82% των
ενηλίκων των ΗΠΑ κάτω των 34 είχε δημοσιεύ-
σει τουλάχιστον μια selfie στα κοινωνικά μέσα.

Δεδομένης της τεράστιας δημοτικότητας, λοι-
πόν, τα τελευταία τέσσερα χρόνια το φαινόμενο
άρχισε να τραβάει την προσοχή των επιστημό-
νων. Όπως έδειξαν πρόσφατες μελέτες, ο τρό-
πος λήψης της selfie -και οι συγκεκριμένες γω-
νίες κάμερας που επιλέγουμε- ποικίλλει ανάλο-
γα με το τι σκοπεύουμε να προβάλλουμε και να
επικοινωνήσουμε.

Οι διαφορές στη θέση της κάμερας δημιουρ-
γούν διαφορετικά είδη selfie. Το ερώτημα είναι
γιατί. 

Εκφραστικότητα προσώπου
Σύμφωνα με έρευνες, οι περισσότεροι άνθρω-

ποι βρίσκουμε την αριστερή πλευρά πιο ελκυ-
στική από τη δεξιά. Τα πρόσφατα στοιχεία παρέ-
χουν έναν σαφέστερο λόγο για τον οποίο αυτό
μπορεί να ισχύει. Η αριστερή πλευρά του προ-
σώπου ελέγχεται από το δεξί ημισφαίριο του εγ-
κεφάλου, το οποίο με τη σειρά του είναι υπεύθυ-
νο για την επικοινωνία των συναισθημάτων.

Έτσι, η αριστερή πλευρά είναι πιο συναισθη-

ματικά εκφραστική. Οι ερευνητές διαπίστωσαν,
επίσης, ότι τείνουμε να αντιλαμβανόμαστε τον
εαυτό μας ως πιο ελκυστικό και συμπαθητικό
στις selfies μας παρά στις φωτογραφίες που
τραβούν άλλοι άνθρωποι για εμάς.

Ο βαθμός εκφραστικότητας που αναζητούμε
εξαρτάται από το τι σκοπεύουμε να επικοινωνή-
σουμε και από την πλατφόρμα μέσω της οποίας
επικοινωνούμε. Δείχνοντας το αριστερό μάγου-
λο -ή κάνουμε λήψη από ψηλά- φαίνεται πιο εκ-
φραστικό το πρόσωπό μας. Από την άλλη, η το-
ποθέτηση της κάμερας μπροστά επιτυγχάνει μια
ουδέτερη εμφάνιση.

Η επιλογή της πόζας, το περιβάλλον, η από-
σταση από την κάμερα και κυρίως η γωνία της
κάμερας συμβάλλουν στη μη λεκτική επικοινω-
νία των κινήτρων, των προθέσεων ή των συναι-
σθηματικών καταστάσεων του ατόμου. Αυτό έρ-
χεται σε σύνδεση με τον τρόπο που οι selfies
έχουν οριστεί ως μια μορφή αυτο-αποκάλυψης
και αλληλεπίδρασης με το κοινό που στοχεύου-
με κάθε φορά.

Η κουλτούρα των selfies: Τι λέει 
η επιλογή μιας φωτογραφίας

της
Νάνσυς 
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Πλήρης και οριστική απαλλαγή
Ο ενεχυροδανειστής Ρι-

χάρδος Μυλωνάς με βού-
λευμα του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών Αθηνών
απαλλάσσεται από όλες τις
κατηγορίες που είχαν
απαγγελθεί σε βάρος του
τον Νοέμβριο του 2018,
σύμφωνα με ανακοίνωση
του δικηγόρου του. Ο ενε-
χυροδανειστής «απαλλάχ-
θηκε πλήρως και οριστικώς από όλες τις κατηγορίες για α) συγ-
κρότηση εγκληματικής οργανώσεως, β) λαθρεμπορία και γ)
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
Άντε τώρα να περάσει στην αντεπίθεση με αγωγές.

Στο ΚΙΝ.ΑΛ.
Σύννεφα φαίνεται ότι έχουν αρ-
χίσει να μαζεύονται πάνω από το
στενό περιβάλλον της Φώφης
Γεννηματά στη Χαριλάου Τρικού-
πη, αφού εσχάτως παρατηρούν-
ται παράπονα από τις επιδόσεις
κάποιων εκ των στενότερων συ-
νεργατών της, κυρίως όσον αφο-
ρά στο οργανωτικό σκέλος του
κόμματος. Δεν είναι τυχαία, για
παράδειγμα, η επιλογή της προ-
έδρου του Κινήματος Αλλαγής να
«επιστρατεύσει» την Τόνια Αν-
τωνίου στην προσπάθεια ανα-
συγκρότησης του κόμματος. 

Το λιανεμπόριο
Αξιοσημείωτα ανθεκτικό παραμένει το λιανικό εμπό-

ριο, καθώς η υποχώρηση της δραστηριότητας ήταν

ηπιότερη σε σχέση με το σύνολο της ελληνικής οικο-

νομίας, όπως ανέφεραν πηγές του ΙΟΒΕ. Ωστόσο,

υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις: κλάδοι που

συνδέονται με το Διαδίκτυο και την πληροφορική, τα

τρόφιμα και τα φαρμακευτικά κατέγραψαν αύξηση

κύκλου εργασιών, όμως άλλες δραστηριότητες, όπως

κοσμήματα, υποδήματα, καύσιμα, παιχνίδια κ.ά., ση-

μείωσαν μεγάλη πτώση πωλήσεων.

Στο ίδιο έργο θεατές
Νέα διοίκηση στην Ομοσπονδία Ιστοπλοΐας. Πρό-

εδρος εξελέγη η Νίκη Αναστασίου, η οποία ήταν γε-

νική γραμματέας της προηγούμενης διοίκησης. Τις

εκλογές κέρδισε τελικά η «Κίνηση Φίλων Ιστιο-

πλοΐας». Μάλιστα, δεν μιλάμε για μια απλή νίκη, αλ-

λά για μια θριαμβευτική επικράτηση. Πρόκειται για

την παράταξη που στηρίζει τη διοίκηση της ΕΙΟ από

το 1991 μέχρι και σήμερα. Ήταν η παράταξη, κατά

στελεχών της οποίας είχε καταφερθεί η Ολυμπιονί-

κης Σοφία Μπεκατώρου.

Έρχεται η «ασθένεια Χ»;

Σ
ε πρόσφατη μελέτη της η ΜΚΟ EcoHealth Al-
liance υπολογίζει σε περίπου 1,67 εκατομμύρια
τα άγνωστα είδη ιών. Εξ αυτών, αναφέρει, τα

827.000 εκτιμάται ότι είναι ζωονοσογόνοι ιοί. Μιλών-
τας, πάντως, πριν από λίγο καιρό σε ετήσια συνάντηση
του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, ο
γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμ-
πρεγέσους παρουσίασε μια πιο ανησυχητική εικόνα:

«Περίπου το 70% όλων των εμφανιζόμενων και επα-
νεμφανιζόμενων παθογόνων είναι ζωονοσογόνα και
δεν ξέρουμε πότε θα προκύψει η επόμενη απειλή, πό-
τε θα προκύψει η “ασθένεια Χ”». Στα γραφεία του ΠΟΥ
τρέχει μεταξύ των στελεχών μια φήμη ότι ο κόσμος θα
αντιμετωπίσει μετά τον Covid-19 και μια νέα πανδημία.
Και μόνο η φήμη αρκεί να μην μπει, τουλάχιστον σε οι-
κονομικό επίπεδο, ο κόσμος σε κανονικότητα. 
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Στις 11 Ιανουαρίου καταγράφηκε το ρεκόρ των
740.000 νέων κρουσμάτων Covid-19 παγκο-

σμίως, ακολουθούμενο έπειτα από δύο εβδομάδες
από το μέγιστο στον ημερήσιο αριθμό θανάτων
(14.400). Έπειτα από αυτή την κορύφωση οι αριθμοί
μειώνονταν συνεχώς έως τις 20 Φεβρουαρίου, όταν
καταγράφηκαν περίπου 360.000 κρούσματα και λι-
γότεροι από 9.500 θάνατοι.

Είναι εύλογο επομένως το εξής ερώτημα: Έχουμε
φτάσει στην κορύφωση της πανδημίας ανά την υφή-
λιο; Η μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων και των
θανάτων συνέβη ως συνέπεια του αυξανόμενων εμ-
βολιασμών παγκοσμίως. Αναλυτικότερα, από τις 16
Μαρτίου σχεδόν 90 εκατομμύρια άτομα έχουν εμβο-
λιαστεί πλήρως κατά του Covid-19, ενώ έχουν χορη-
γηθεί συνολικά περίπου 390 εκατομμύρια δόσεις.

Κάποιοι ερευνητές είναι αισιόδοξοι ότι η πανδη-
μία έχει ήδη κορυφωθεί. Παρότι νέα πανδημικά κύ-
ματα με μεγάλο αριθμό κρουσμάτων θα εμφανιστούν
τοπικά αναφορικά με τα κρούσματα και τους θανά-
τους σε παγκόσμια κλίμακα, φαίνεται ότι το χειρότε-
ρο σενάριο αποτελεί παρελθόν. Η μείωση των κρου-
σμάτων οφείλεται εν μέρει στον μεγάλο αριθμό αν-
θρώπων που έχουν ήδη μολυνθεί. Αυτό το φαινόμε-
νο είναι έντονο σε πυκνοκατοικημένες περιοχές
όπως η Νέα Υόρκη ή σε χώρες όπως η Ινδία και το
Μεξικό. «Αυτά τα μέρη έχουν ήδη ξεπεράσει την πιο
επικίνδυνη φάση της πανδημίας».

Άλλες χώρες, όμως, όπου μεγαλύτερα ποσοστά
του πληθυσμού εξακολουθούν να είναι επίνοσα, δη-
λαδή να μην έχουν αναπτύξει ανοσία, όπως, για πα-
ράδειγμα, στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη και τη Νότια
Κορέα, είναι πιθανό να συνεχίσουν να χρησιμοποι-
ούν τα μέτρα δημόσιας υγείας για τον έλεγχο μελ-
λοντικής διασποράς του ιού. Ο αριθμός των κρου-
σμάτων έχει αρχίσει να αυξάνεται ελαφρώς και πάλι
από τα τέλη Φεβρουαρίου και ο ημερήσιος αριθμός
τους κυμαίνεται περίπου σε 438.000 περιστατικά.

Η ανάπτυξη μεταλλαγμένων στελεχών αποτελεί
μια άλλη πηγή αβεβαιότητας. Η έξαρση στο Ηνωμένο
Βασίλειο ήταν συνέπεια της ταχείας εξάπλωσης των
πιο μολυσματικών στελεχών τής εκεί μετάλλαξης.
Οι ευρωπαϊκές χώρες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο
για ανάλογη έξαρση σαν αυτή που εμφανίστηκε στο
Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη του περασμένου έτους.
Όλοι πρέπει να είναι σε εγρήγορση και κυρίως οργα-
νισμοί, όπως ο ΠΟΥ, πρέπει να είναι μακριά από πο-
λιτικές και άλλες σκοπιμότητες.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Τίποτα 
δεν τελείωσε

anetnews24@gmail.com 
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Παλαιότερα στελέχη 
με μεγάλη θητεία στον χώρο
της Κεντροαριστεράς 
αποδίδουν αυτές τις «εξάρσεις»
σε απώλεια ψυχραιμίας

Μ
ε «Κασσάνδρες» και «ολι-
γόπιστους» που υπονο-
μεύουν την πορεία του
κόμματος αντιπαρατίθεται

το Κίνημα Αλλαγής, απαντώντας σε ρε-
πορτάζ της ιστοσελίδας iefimerida ανα-
φορικά με τις εξελίξεις στον χώρο του
ΚΙΝ.ΑΛ. «Στους ολιγόπιστους και στις
Κασσάνδρες, που έχουν μόνο ιδιοτέλεια
και προσωπικές επιδιώξεις, θα απαντή-
σουν με τις ψήφους τους τόσο η ίδια η
κοινωνική βάση της παράταξης όσο και
οι προοδευτικοί πολίτες», αναφέρει η
ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του
κόμματος, η οποία δεν κοινοποιήθηκε -
ως είθισται- στους διαπιστευμένους δη-
μοσιογράφους. 

Το γεγονός αυτό γεννά ερωτήματα για
το τι ήταν αυτό που προκάλεσε μια τόσο
οργισμένη απάντηση σε ένα ρεπορτάζ. Η
εύκολη απάντηση είναι να μη λάβει μεγα-
λύτερες διαστάσεις και πάλι το θέμα των
εσωκομματικών ζυμώσεων. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι σε ανάλογο ύφος, μέσω κύ-
κλων, ήταν και τα σχόλια προς την «Politi-
cal» για τη δημοσκόπηση της Opinion
Poll, που αφορούσε στις υποψηφιότητες
για την ηγεσία του ΚΙΝ.ΑΛ. Σε μια πρώτη
ερμηνεία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι,
μπροστά στα όποια πολιτικά αδιέξοδα,
«ξεχείλισε το ποτήρι της αγανάκτησης»,
αφού, όπως λένε, η πλειονότητα των Μέ-
σων εστιάζει στα εσωκομματικά και όχι
στις τεκμηριωμένες προτάσεις που κατα-
θέτει το ΚΙΝ.ΑΛ. για το σύνολο των θεμά-

των που ταλανίζουν τους πολίτες. Στο
πλαίσιο αυτό έχουν επιλέξει, ως φαίνεται,
τη λογική της καταγγελίας συγκεκριμέ-
νων κύκλων -τους οποίους προς ώρας
δεν κατονομάζουν- που υπονομεύουν
την πορεία του κόμματος. «Το Κίνημα Αλ-
λαγής δεν αποπροσανατολίζεται από τις
συστηματικές και κατευθυνόμενες προ-
σπάθειες εσωστρέφειας που προωθούν
συγκεκριμένοι κύκλοι».

Πάντως, αντιδράσεις σαν κι αυτές σπα-
νίζουν στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ, καθώς οι
ιστορικές επικοινωνιακές αντιπαραθέ-
σεις είχαν περισσότερο «χειρουργικό»
και όχι προσωπικό χαρακτήρα. Παλαιότε-

ρα στελέχη, με μεγάλη θητεία στον χώρο
της Κεντροαριστεράς, αποδίδουν αυτές
τις «εξάρσεις» σε απώλεια ψυχραιμίας.
Όπως εκτιμούν, αυτό οφείλεται στη μεγά-
λη πίεση που υφίσταται το ΚΙΝ.ΑΛ. αφε-
νός από τα δημοσκοπικά αποτελέσματα
που μοιάζουν «παγωμένα», αφετέρου
από το ότι η πραγματικά ουσιαστική αντι-
πολίτευση που ασκεί και στην οποία
έχουν επενδύσει τα μέγιστα δεν έχει φέ-
ρει ακόμη τα αναμενόμενα αποτελέσμα-
τα. Ενισχυτικό, δε, αυτής της άποψης εί-
ναι και το σχετικό σημείο της σχετικής
ανακοίνωσης: «Είμαστε με συνέπεια
απέναντι στην τεχνητή όξυνση που επι-
διώκουν και προκαλούν η κυβέρνηση και
η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία δι-
χάζει, ευνοεί τις ακραίες φωνές, απογοη-
τεύει τους πολίτες και καθηλώνει τη χώ-
ρα». Υπάρχει, όμως, και ο αντίλογος που
θεωρεί πως με τέτοιες κινήσεις συσπει-

ρώνονται οι δυνάμεις απέναντι στους πο-
λιτικούς αντιπάλους -ένθεν κακείθεν-,
ώστε να είναι ετοιμοπόλεμες όταν θα
ανοίξουν τα χαρακώματα!

Η εντύπωση που κυριαρχεί στον πυρή-
να του ΚΙΝ.ΑΛ. είναι, όπως αναφέρουν,
πως «οποτεδήποτε και αν γίνουν οι εκλο-
γές, η παράταξη θα αυξήσει και πάλι τις
δυνάμεις της -όπως έγινε και στις προ-
ηγούμενες εκλογές-, παρά την πολεμική
και τις υπονομευτικές προσπάθειες
εναντίον της. Ήδη σήμερα μετριέται πά-
νω από το εκλογικό ποσοστό του 2019».

Στελέχη, πάντως, που κρατούν αποστά-
σεις ασφαλείας από αυτήν την ανοιχτή
εστία έντασης θεωρούν ότι η εικόνα που
βγαίνει προς τα έξω είναι θολή και αδικεί
τις προσπάθειες που γίνονται, προκα-
λώντας ροπή προς την ανεπιθύμητη εσω-
στρέφεια. Βέβαια, σε όλα αυτά πρέπει να
προσθέσουμε τους «δελφίνους» που ρο-
κανίζουν την καρέκλα της κυρίας Γεννη-
ματά - άλλοι για να πάνε το ΚΙΝ.ΑΛ. πιο
δεξιά άλλοι πιο αριστερά και κάποιοι για
να ξαναγεννηθεί το ΠΑΣΟΚ!

Ανοίγει τα χαρτιά του ο «δελφίνος» Ανδρέας
Διαδικτυακό ραντεβού στις 12 Απρίλη (18.00) δίνει ο Ανδρέας Λοβέρδος, όπου,
όπως λέγεται, θα ανοίξει τα χαρτιά του για «τις βάσεις του ιδεολογικού και πολιτι-
κού προτάγματος για το κόμμα του, ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝ.ΑΛ.». Η παρουσία του υποψηφίου
για την ηγεσία του ΚΙΝ.ΑΛ. θα γίνει στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η
«Δυναμική Κοινωνία» του πρώην υπουργού Θεόδωρου Παπαθεοδώρου. Άρα, μπο-
ρούμε απλοϊκά να υποθέσουμε ότι και η «Δυναμική Κοινωνία» στηρίζει την υπο-
ψηφιότητα του κ. Λοβέρδου. Για την ιστορία, στο πάνελ της εκδήλωσης που έχει
ως θέμα «Πολίτες με Αξιοπρέπεια» (Παιδεία - Υγεία - Κοινωνικές Υπηρεσίες) θα
συμμετέχουν οι Α. Δημόπουλος, Κ. Μποτόπουλος και Γ. Σιακαντάρης.

Ποιους «πυροβολεί» η Φώφη
του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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E
τοιμη για οποιαδήποτε κίνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη, και δη
για την περίπτωση εκλογών, δη-
λώνει στην «Political» η γραμμα-

τέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη,
θεωρώντας, πάντως, δύσκολο να κάνει την
έκπληξη ο πρωθυπουργός. 

Την ίδια στιγμή, η κυρία Γεροβασίλη κα-
τηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι εδώ και
έναν χρόνο δεν έκανε τα αυτονόητα, δηλαδή
δεν ενίσχυσε το ΕΣΥ, «αντίθετα, λαμβάνει
αντιφατικά μέτρα και προχωρά με παλινω-
δίες και πειραματισμούς, ταλαιπωρώντας
χωρίς αποτέλεσμα την κοινωνία και την οι-
κονομία». 

Παρά τον υψηλό αριθμό των κρου-
σμάτων, η κυβέρνηση προχωρά σε
σταδιακή άρση του lockdown. Θεω-
ρείτε ότι πρόκειται για τη σωστή κίνη-
ση στην παρούσα χρονική στιγμή; 

Εδώ και έναν χρόνο παρακολουθούμε
την κυβέρνηση να μην πράττει τα αυτονόη-
τα. Να μην ενισχύει το ΕΣΥ, να μην παρακο-
λουθεί συστηματικά την εξέλιξη της πανδη-
μίας και να μη συνταγογραφεί τα τεστ. Αντί-
θετα, λαμβάνει αντιφατικά μέτρα, προχωρά
με παλινωδίες και πειραματισμούς, ταλαι-
πωρώντας χωρίς αποτέλεσμα την κοινωνία
και την οικονομία. Κάπως έτσι φθάσαμε να
έχουμε το μακρύτερο σε διάρκεια lock-
down στην Ευρώπη με τα συγκεκριμένα
τραγικά αποτελέσματα. Έπειτα από έναν
χρόνο βρισκόμαστε σε πολύ χειρότερη θέ-
ση και υπάρχουν συγκεκριμένες και εγκληματικές ευθύ-
νες, οι οποίες βαρύνουν τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρ-
νησή του. Σήμερα υπηρετούν λιγότεροι στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας από τότε που ξεκίνησε η πανδημία! Ο ρυθμός των
εμβολιασμών απέχει έτη φωτός απ’ όσα υποσχόταν ο αρ-
μόδιος υπουργός. Δεν υπάρχει ουσιαστική κινητοποίηση
μέρους, έστω, των πόρων του ιδιωτικού τομέα παροχής
υπηρεσιών υγείας. Η πολιτική υστεροβουλία και η υποκρι-
σία της Ν.Δ. και του κ. Μητσοτάκη προσωπικά κλόνισαν την
εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Εργαλειοποίησαν τους επι-
στήμονες, τους εξαπάτησαν και επιχειρούν πλέον να τους
εξευτελίσουν, ενώ εκατοντάδες συμπολίτες παλεύουν με
τον χρόνο στην αναμονή για μία κλίνη ΜΕΘ από τις χιλιάδες
που υποτίθεται πως έφτιαξαν.

Η κυβέρνηση δείχνει να πιέζεται σε αρκετά μέτωπα,
αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ προς στιγμήν δεν ζητά τη διεξαγωγή
εκλογών. Ο Γ. Δραγασάκης πρόσφατα παραδέχτηκε
ότι όντως υπάρχει μια δημοσκοπική στασιμότητα. Εί-
ναι αυτός ο λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταθέσει
σχετικό αίτημα;

Βρισκόμαστε στη μέση μιας εθνικής τραγωδίας, η οποία
ίσως ακόμα δεν έχει κορυφωθεί. Αν η κυβέρνηση αποδέ-
χεται πως δεν μπορεί δώσει λύσεις, ας αναλάβει επιτέλους
τις βαρύτατες ευθύνες της και ας πορευτεί ανάλογα. Αν οι
δημοσκοπήσεις ήταν διαφορετικές, θα παριστάναμε τους

αμέριμνους όπως ο κ. Μητσοτάκης; Θα ξεχνούσαμε την
υγειονομική κατάσταση και θα πηγαίναμε να κάνουμε φιέ-
στες και εκλογικό αγώνα; Όχι βέβαια! Εμείς είμαστε η με-
γάλη προοδευτική πολιτική δύναμη ευθύνης και προοπτι-
κής. Η κοινωνία βγάζει τα συμπεράσματά της για το ποιος
και με ποιον τρόπο τελικά κυβερνά αυτό τον τόπο και σύν-
τομα θα κληθεί να αποφασίσει για την επόμενη μέρα μετά
την καταστροφή. Η εικονική πραγματικότητα που καλλιερ-
γούν ο κ. Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό σύστημά του
τέλειωσε. Εμείς συζητάμε με τους πολίτες με βάση το πρό-
γραμμά μας για τις πραγματικές ανάγκες τους, τις αγωνίες
και τις στοχεύσεις τους.

Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για το ενδεχό-
μενο εκλογών, εφόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης
αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα στην κάλπη;

Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να κάνει την έκπληξη και για
μια φορά να αποδειχτεί αντάξιος των περιστάσεων; Να
αποφασίσουν αυτός και το επιτελείο του να πάψουν να λε-

ρώνουν τα χέρια με λίστες Πέτσα, με
απευθείας αναθέσεις και με διώξεις πο-
λιτικών αντιπάλων; Να “ιδρώσουν τη
φανέλα” εργαζόμενοι επιτέλους με σο-
βαρότητα για το δημόσιο συμφέρον; Δύ-
σκολο! Εμείς, ως υπεύθυνη αξιωματική
αντιπολίτευση και επόμενη προοδευτι-
κή κυβέρνηση του τόπου, είμαστε έτοι-
μοι για οποιαδήποτε κίνηση του κ. Μη-
τσοτάκη. Δεν υπάρχει, όμως, καμία πε-
ρίπτωση να δεχτούμε εκπτώσεις στη
δημοκρατία. Αν ο κ. Μητσοτάκης νομίζει
πως μπορεί να κρατάει αποκλεισμένη
την κοινωνία, ενώ διαλύει καθημερινά
ερήμην της τον δημόσιο χώρο και δια-
στρέφει τον δημόσιο λόγο, γελιέται. Οι
περίεργες μεθοδεύσεις στη Βουλή, η
έμπρακτη νόθευση των συνταγματικά
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, η φίμω-
ση των αντίθετων φωνών, η αστυνομο-
κρατία και η καταστολή δεν θα αποτελέ-
σουν μέρος καμίας «κανονικότητας» σε
αυτήν τη χώρα. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα κατηγόρησε την
κυβέρνηση ότι ετοιμάζει νέο «δωρά-
κι» προς τη Siemens. Τελικά, η εν λό-
γω εταιρεία δεν συμμετείχε στον δια-
γωνισμό για τα self-tests, ενώ ο Κώ-
στας Ζαχαριάδης μίλησε για αστοχία.
Ποια είναι η δική σας θέση;

Όταν καίγεσαι στον χυλό, φυσάς και
το γιαούρτι. Αυτή η κυβέρνηση και τα
στελέχη του συγκεκριμένου χώρου

έχουν βαρύ πρόσφατο και απώτερο παρελθόν. Σε πείσμα
της προσπάθειας συλλογικής λοβοτομής από το Μαξίμου,
κάποιοι διατηρούν ξεχωριστή θέση στη μνήμη όλων. Αν,
λοιπόν, δεν είναι ένα ακόμα «δώρο» σε συγκεκριμένους, ας
μας εξηγήσει η κυβέρνηση γιατί αρνείται εδώ και έναν χρό-
νο τη συνταγογράφηση και την αποζημίωση των μοριακών
και των rapid ελέγχων, ενώ δίνει δεκάδες εκατομμύρια για
self-tests, χωρίς διασφάλιση της εγκυρότητας διάγνωσης
και της ενημέρωσης του συστήματος ιχνηλάτησης.

Η πλειοψηφία της Βουλής αποφάσισε τη συγκρότη-
ση Προανακριτικής Επιτροπής εναντίον του Νίκου
Παππά. Εκτιμάτε ότι πρόκειται για μια στρατηγική
αποπροσανατολισμού της κυβέρνησης από την κα-
θημερινότητα.

Αυτοί που επί τριάντα χρόνια δημιούργησαν και συντή-
ρησαν τη διαπλοκή και σήμερα τη δοξάζουν με τις λίστες
Πέτσα και τα δώρα στα κανάλια, τολμούν να κατηγορήσουν
αυτούς που διασφάλισαν το δημόσιο συμφέρον; Μια κανο-
νική κυβέρνηση θα εστίαζε στα πραγματικά προβλήματα,
στην πανδημία και τις συνέπειές της. Στη δική μας περίπτω-
ση τα ανοιχτά πολιτικά γραμμάτια του κ. Μητσοτάκη σε συγ-
κεκριμένα συμφέροντα και η εκδικητικότητα όσων ενο-
χλήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνιστούν τις από-
λυτες κυβερνητικές προτεραιότητες...Ο
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Η κυβέρνηση ταλαιπωρεί την κοινωνία

alex_diam@hotmail.com 

στον 
Αλέξανδρο Διαμάντη 
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Π
ώς ένας εθνικός πόθος, μια ηρωι-
κή έξαρση ενός λαού μπορεί να
καταλήξει σε τραγωδία; Ένα από
τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγ-

ματα είναι ο απελευθερωτικός αγώνας των
Κυπρίων, μέσα από την Εθνική Οργάνωση
Κυπρίων Αγωνιστών, την ΕΟΚΑ. Ο πόθος της
ανεξαρτησίας της Κύπρου από τη βρετανική
κυριαρχία και της μετέπειτα ένωσης με την
Ελλάδα οδήγησε στην πρώτη ηχηρή φωνή
αντίστασης στους Βρετανούς. Ιδρυτής και
ψυχή της ΕΟΚΑ ήταν ο Γεώργιος Γρίβας, ένας
Κύπριος στρατιωτικός που είχε ζήσει στην
Ελλάδα και έδωσε έντονο πολιτικό χρώμα
στην οργάνωση, η οποία ήταν αντικομμουνι-
στική και θρησκευόμενη.

Πριν από 66 χρόνια σαν χθες, τα ξημερώ-
ματα της 1ης Απριλίου 1955, η ΕΟΚΑ έβαλε τις
πρώτες βόμβες σε βρετανικά κτίρια, ξεκι-
νώντας έναν τετραετή ένοπλο αγώνα εναντίον
των κατακτητών της Κύπρου. Οι εμβληματι-
κές μορφές Κυπρίων αγωνιστών που πολέ-
μησαν και έχασαν τη ζωή τους για την ελεύ-
θερη Κύπρο ανήκαν στην ΕΟΚΑ: Γρηγόρης
Αυξεντίου, Ευαγόρας Παλληκαρίδης και, βέ-
βαια, Μιχαλάκης Καραολής, Ανδρέας Δημη-
τρίου και άλλοι πολλοί. Όλοι ήταν στελέχη της
ΕΟΚΑ, της μοναδικής, τότε, εστίας αντίστα-
σης. Ο Γρίβας είχε στήσει τη δομή της Οργά-
νωσης στα πρότυπα του ελληνικού ΕΑΜ, συγ-
κεντρωτικά, και αιφνιδίασε τους Εγγλέζους,

οι οποίοι τότε είχαν διοικητή τον Ρόμπερτ Άρ-
μιταζ. Αυτός αντικαθίσταται από τον Τζον
Χάρτινγκ, ο οποίος, έως το 1957 που παραιτή-
θηκε, επέφερε σημαντικά πλήγματα στην
ΕΟΚΑ, χωρίς, όμως, να τη διαλύσει.

Στην πρώτη φάση, οπαδός του ένοπλου
αγώνα ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
Ωστόσο, μετά τις Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδί-
νου επιχειρεί να εντάξει τα κορυφαία στελέ-
χη της ΕΟΚΑ στον κρατικό μηχανισμό. Η Ορ-
γάνωση σταμάτησε τη δράση της, χωρίς να
πετύχει τον απώτερο σκοπό της, την ένωση
της Κύπρου με την Ελλάδα. Κεντρικό πρό-
βλημα εξ αρχής ήταν η έλλειψη ενότητας των
Ελληνοκυπρίων, καθώς η ΕΟΚΑ έθεσε απέ-
ναντί της ταυτόχρονα Βρετανούς, Τουρκοκύ-
πριους και την ελληνοκυπριακή Αριστερά,
ενώ μετά το 1957 ΕΟΚΑ και ΑΚΕΛ ήταν σε
ανοικτή σύγκρουση, με εκατέρωθεν ακρότη-
τες.

Μετά το 1960, η Κύπρος είναι διασπασμέ-
νη: Η ΕΟΚΑ εξέφραζε τη μία πλευρά των Ελ-
ληνοκυπρίων, το ΑΚΕΛ την άλλη, ενώ οι
Τουρκοκύπριοι αισθάνονταν παραγκωνισμέ-

νοι. Η έλλειψη προσανατολισμού έγινε αιτία
να χαθεί η μεγαλύτερη ευκαιρία επίλυσης
του Κυπριακού, το «Σχέδιο Άτσεσον».

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν στην Ελ-
λάδα έγινε το πραξικόπημα του 1967, ο Γρί-
βας (που είχε το προσωνύμιο «Διγενής»)
έστησε την ΕΟΚΑ Β’ σε συνεννόηση με το κα-
θεστώς της Αθήνας και έτσι λανθασμένοι χει-
ρισμοί και μονοδιάστατες «αλήθειες» έδω-
σαν την αφορμή στην Τουρκία να βρει ευκαι-
ρία για τους δύο «Αττίλες», όταν η Ελλάδα
αδυνατούσε να στηρίξει την Κύπρο.

Μετά το 1974, το Κυπριακό γίνεται συνώνυ-
μο του «γόρδιου δεσμού». Αλλεπάλληλες

προσπάθειες επίλυσης απέτυχαν, έως ότου
φθάσουμε σήμερα η Τουρκία να μιλά επίση-
μα για διχοτόμηση.

«H 1η Απριλίου αποτελεί μία από τις ενδοξότερες σε-
λίδες (μετά την 25η Μαρτίου) του Κυπριακού Ελληνι-
σμού. Μια μέρα-ορόσημο ενάντια στην αποικιοκρατία,
αλλά και με διεκδίκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθε-
σης», δήλωσε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιά-
δης χθες, επέτειο της έναρξης της δράσης της ΕΟΚΑ
εναντίον της βρετανικής αποικιοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου πρόσθεσε για τη χθεσινή
επέτειο: «Αν είναι κάτι που πρέπει να αντλήσουμε από

τον αγώνα της ΕΟΚΑ, πέρα από τον θαυμασμό και την τι-
μή που οφείλουμε σε όσους με ανιδιοτέλεια έδωσαν τη
ζωή τους και υπέστησαν στερήσεις, είναι το μήνυμα
πως, αν έχουμε επιτύχει στον στόχο απαλλαγής από την
αποικιοκρατία, είναι γιατί ήταν ενωμένοι και είχαν κοινό
στόχο και σκοπό. Μπορεί να μην πέτυχαν αυτό το οποίο
ήταν η αρχική πρόθεση και η επιθυμία του Κυπριακού
Ελληνισμού, όμως είχαν απαλλαγεί από την αποικιοκρα-
τία».

Οι δηλώσεις Αναστασιάδη παρουσιάζουν αυξημένο
ειδικό βάρος, καθώς στις 25 Απριλίου συνέρχεται στη
Γενεύη η «άτυπη» πενταμερής Διάσκεψη για το Κυπρια-
κό, όπου Τουρκία και τουρκοκυπριακά ενεργούμενά της
θα παρουσιάσουν την -κατά τη γνώμη τους- «μόνη λύ-
ση» του Κυπριακού, τη διχοτόμηση του νησιού. Ο Νίκος
Αναστασιάδης δήλωσε ότι κανένας παράγων στον κόσμο
δεν θέλει τη διχοτόμηση, επικαλούμενος αποφάσεις του
ΟΗΕ, της νέας ηγεσίας των ΗΠΑ, της Ε.Ε. κ.λπ.

Ν. Αναστασιάδης: Κανένας δεν δέχεται την τουρκική πρόταση

Η Κύπρος τίμησε 
την 66η επέτειο από 
την έναρξη του απελευθερωτικού
αγώνα της ΕΟΚΑ, 
1955-1959 

ΕΟΚΑ: Πώς από 
την Ένωση φτάσαμε
να μιλάμε 
για διχοτόμηση

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης
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Τ
ο άριστο επίπεδο των ελληνοαμερι-
κανικών σχέσεων αλλά και την πρό-
θεση των δύο πλευρών για εμβά-
θυνση της αμυντικής συνεργασίας

επιβεβαίωσαν στην πρώτη τους τηλεφωνική
επικοινωνία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Αμερικανός
ομόλογός του Λόιντ Τζέιμς Όστιν.

Το τηλεφώνημα κλείστηκε κατόπιν αμερι-
κανικής πρωτοβουλίας και, σύμφωνα με
πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το
κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό, με τους δύο
υπουργούς να συζητούν για θέματα διμε-
ρούς συνεργασίας αλλά και τις γενικότερες
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκαν
η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργα-
σίας (MDCA) και η επέκτασή της στα πέντε
έτη, που αποτελούν προτεραιότητα της ελ-
ληνικής πλευράς, δεδομένου ότι η συνεργα-
σία με τις ΗΠΑ στον αμυντικό τομέα αποτε-
λεί ταυτόχρονα βασικό παράγοντα ανάσχε-
σης της τουρκικής προκλητικότητας και θα
επισφραγίσει τη στρατηγική σχέση της Αθή-
νας - Ουάσιγκτον.

Η συμφωνία που συζητούν τα αρμόδια
επιτελεία των δύο χωρών περιλαμβάνει τη
δημιουργία νέων υποδομών στην Ελλάδα
και στρατιωτικές διευκολύνσεις στις Ηνω-
μένες Πολιτείες. Πιο συγκεκριμένα, την
επέκταση της αμερικανικής ναυτικής βάσης
στη Σούδα, με την κατασκευή νέων υποδο-
μών που θα δώσουν τη δυνατότητα κατα-
σκευής νέου ναυστάθμου για το ελληνικό

Πολεμικό Ναυτικό στην Κρήτη. Σχεδιάζον-
ται ακόμη η δημιουργία ναυτικής βάσης
στον Βόλο, ώστε να έχει άμεση πρόσβαση η
32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών, το ενδεχόμενο
κατασκευής ναυπηγείου στην Καβάλα αλλά
και επιπλέον διευκολύνσεις για τις αμερικα-
νικές δυνάμεις στον λιμένα της Αλεξαν-
δρούπολης. Εξετάζεται ακόμα η δημιουργία
νέων βάσεων είτε στην ηπειρωτική Ελλάδα
(Καβάλα - Θεσσαλονίκη) είτε ακόμα και σε
νησιά του Αιγαίου (Κάρπαθος - Σκύρος).

Το θέμα επέκτασης της αμυντικής συμ-
φωνίας (MDCA) αναμένεται να συζητηθεί
εκτενώς και στην επίσκεψη που θα πραγμα-
τοποιήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη
συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο
Τζο Μπάιντεν. Τον πρωθυπουργό θα συνο-
δεύουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιω-
τόπουλος και ο υπουργός Εξωτερικών Νί-
κος Δένδιας.

Οι δύο υπουργοί Άμυνας συζήτησαν ακό-
μα για τον παράγοντα «Τουρκία» και τις εν-
τάσεις που προκαλεί στην ευρύτερη περιο-
χή. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ανέπτυξε
στον Αμερικανό υπουργό Άμυνας τις επιθε-

τικές ενέργειες της Άγκυρας στο Αιγαίο και
την Αν. Μεσόγειο, με τις παράνομες έρευνες
του «Ορούτς Ρέις» σε περιοχές της ελληνι-
κής υφαλοκρηπίδας αλλά και τις γεωτρή-
σεις στην κυπριακή ΑΟΖ, τα γεγονότα του
Έβρου, με τη συντονισμένη απόπειρα παρα-
βίασης των ελληνικών και συνάμα ευρωπαϊ-
κών συνόρων από μετανάστες υποκινούμε-
νους από την Τουρκία αλλά και τη γενικότε-
ρη επεκτατική πολιτική των γειτόνων με την
εμπλοκή τους στη Λιβύη, τη Συρία, το Ιράκ
και το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Επισημάνθηκε
ακόμη ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της
Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, που θέτει σε κίνδυνο τη
συνοχή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
Στον αντίποδα, ο Αμερικανός υπουργός
Άμυνας αναγνώρισε τη συνεισφορά της Ελ-
λάδας ως ισχυρού Συμμάχου στο ΝΑΤΟ και
πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Αν και επρόκειτο για την πρώτη «εθιμοτυ-
πική» επαφή των δύο υπουργών, επί τάπη-
τος τέθηκε και η συνεργασία στο πεδίο των
εξοπλισμών, πιο συγκεκριμένα η προσφορά
της αμερικανικής κυβέρνησης στο πρό-
γραμμα ναυπήγησης των νέων ελληνικών
φρεγατών και η εμπλοκή της ελληνικής
αμυντικής βιομηχανίας μέσω αμοιβαίως
επωφελών εξοπλιστικών προγραμμάτων. 

Πριν από λίγες μέρες, άλλωστε, η Αθήνα
εκδήλωσε και με τον πλέον επίσημο τρόπο
το ενδιαφέρον της για τις φρεγάτες MMSC
της αμερικανικής εταιρείας Lockheed Mar-
tin, στέλνοντας αίτημα (Letter Of Request)

στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την επιστολή
αυτή ζητούσε να ενημερωθεί για την τελική
διαμόρφωση των πλοίων, το κόστος των τεσ-
σάρων νέων φρεγατών και το κόστος εκσυγ-
χρονισμού των ελληνικών ΜΕΚΟ, τη διαθε-
σιμότητα αλλά και τα πλοία ενδιάμεσης λύ-
σης που μπορεί να αποδεσμεύσει το αμερι-
κανικό ναυτικό.

Εντύπωση, πάντως, προκαλεί ότι προτού
μιλήσει με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο
Λόιντ Όστιν επικοινώνησε με τον Τούρκο
ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ. Σύμφωνα με
την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου
Άμυνας, τα θέματα που απασχόλησαν τη συ-
ζήτηση ήταν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας -
ΗΠΑ, η συνεργασία σε θέματα άμυνας και
ασφάλειας αλλά και η επίλυση ζητημάτων
που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, υπονοών-
τας προφανώς τις εξελίξεις με τη συμμετοχή
της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών
F-35. 

Τον πρωθυπουργό στις ΗΠΑ 
θα συνοδεύουν, σύμφωνα 
με πληροφορίες, ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας Νίκος 
Παναγιωτόπουλος και 
ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας… 

Τι… έβγαλε το τηλεφώνημα με τον Λόιντ
stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Μ
ια απίστευτη τραγωδία ση-
μειώθηκε χθες το μεσημέρι
στον Δήμο Ερέτριας στην
Εύβοια, με τρεις ανθρώ-

πους να χάνουν τη ζωή τους από θερμο-
πληξία και έναν ακόμα να τραυματίζεται
σοβαρά σε εργατικό δυστύχημα. Σύμφω-
να με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται
για εργαζομένους σε συνεργείο εργολά-
βου που εκτελούσε εργασίες για τον ΔΕΔ-
ΔΗΕ. Ο θάνατος και των τριών εργαζομέ-
νων ήταν ακαριαίος, ενώ, σύμφωνα με
πληροφορίες, ο ένας εκ των τριών εργα-
τών βρέθηκε νεκρός πάνω στην κολόνα.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε χθες
στις 14.15 στο Γυμνό, όταν κατά τη διάρ-
κεια εργασιών οι τρεις εργαζόμενοι χτυ-
πήθηκαν από ηλεκτροφόρα καλώδια της
ΔΕΗ. Στον εργολάβο είχε δοθεί εντολή να
αποκαταστήσει βλάβη σε μια κολόνα και
κάτω από συνθήκες, οι οποίες ερευνών-
ται, οι εργαζόμενοι έπαθαν ηλεκτροπλη-
ξία. Ο τέταρτος συνάδελφός τους νοση-
λεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσο-
κομείο της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης,
από το πρωί της Πέμπτης υπήρχε προ-
γραμματισμένη διακοπή ρεύματος στο
σημείο, καθώς πραγματοποιούνται εδώ
και περίπου δύο μήνες εργασίες υπογει-
οποίησης καλωδίων. 

Οι άτυχοι εργάτες, αφότου ήρθε το ρεύ-
μα, συνέχισαν υπό χαμηλή τάση να εργά-
ζονται όταν συνέβη το μοιραίο. Οι δύο από
τους τρεις θανόντες είναι από τη Χαλκίδα
και ο τρίτος αλλοδαπός που ζούσε στον

Μαλακώντα.Σύμφωνα με τον πρόεδρο
της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Γιώργο Αδαμίδη, εξω-
τερικά συνεργεία εργάζονταν στην περιο-
χή του Γυμνού Ευβοίας για συντήρηση
και αποκατάσταση βλαβών του δικτύου.
«Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι πως
έγινε κάποιο ατύχημα, κόπηκε κάποιο
σύρμα και με την ταλάντωσή του, έτσι
όπως κόπηκε και πήγε και ακούμπησε
στη μέση τάση, αφού ηλεκτρίστηκε, αυτό
με τη σειρά του έπεσε στους τρεις εργα-
ζόμενους στην κολόνα. 

Τους χτύπησε το ρεύμα, περισσότερο

από 20.000 volt, επιφέροντας ακαριαίο
θάνατο».

Πληροφορίες αναφέρουν πως αυτό-
πτες μάρτυρες τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ
και την Πυροσβεστική αναφέροντας χα-
ρακτηριστικά ότι «καίγεται μια κολόνα
και ο ένας είναι κρεμασμένος πάνω». Το
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε μέσα σε
λίγα λεπτά, όμως ήταν ήδη αργά. Η τρα-
γωδία εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια
των κατοίκων του χωριού. Ανέφεραν πως
είδαν στην πλατεία του χωριού τούς δύο
εργάτες να είναι πεσμένοι στο έδαφος,

ενώ ο τρίτος κρεμόταν νεκρός στα καλώ-
δια της κολόνας... Ο τέταρτος από τους
εργάτες μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκαύ-
ματα στο νοσοκομείο.

Ανείπωτη ττραγωδία στην Εύβοια 

Το γεγονός ότι μια ομάδα έμπειρων αξιω-
ματικών της Κρατικής Ασφάλειας αξιοποίησε
σύγχρονα τεχνικά μέσα και εξέτασε από την
αρχή κάθε διαθέσιμο στοιχείο οδήγησε στο
να ανοίξει ξανά ο φάκελος για την τραγωδία
της Marfin με τουλάχιστον 5 πρόσωπα του αν-
τιεξουσιαστικού χώρου να μπαίνουν στο μι-
κροσκόπιο ΕΛ.ΑΣ. και Δικαιοσύνης.

Αυτήν τη φορά οι αστυνομικοί που ασχολή-
θηκαν με την αναψηλάφηση της υπόθεσης
που συγκλόνισε το Πανελλήνιο, όταν το 2010
τρεις εργαζόμενοι (ανάμεσά τους και μια έγ-
κυος στον 4ο μήνα) στο υποκατάστημα της
τράπεζας στην οδό Σταδίου έχασαν τη ζωή
τους έπειτα από επίθεση με βόμβες Μολότοφ,
χώρισαν την έρευνα σε τρία στάδια. Σε πρώτη
φάση μάζεψαν και ανέλυσαν καρέ καρέ όλο

το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό (κάμερες
ασφαλείας, διαχείρισης κυκλοφορίας, κινητά
τηλέφωνα, τηλεοπτικοί σταθμοί κ.ά.) και τις
φωτογραφίες που είχαν ληφθεί. Κάπως έτσι
κατέληξαν στην ομάδα που περιγράφει και το
βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών,
ρίχνοντας το βάρος στην ανάλυση των υψομε-
τρικών χαρακτηριστικών, των ρούχων και των
κινήσεών τους.

Σε δεύτερη φάση, διάβασαν ξανά το σύνολο
των καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες,
προσαχθέντες και άλλα άτομα που βρίσκον-
ταν στο σημείο. Η τρίτη φάση είχε να κάνει με
την ενεργοποίηση του δικτύου πληροφοριών
εντός του αντιεξουσιαστικού χώρου, ώστε τα
πρόσωπα που σκιαγραφήθηκαν να αποκτή-
σουν «ονοματεπώνυμο». Πληροφορίες από

αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ανάμεσά
τους είναι άτομα που είχαν εξεταστεί στις αρ-
χικές έρευνες αλλά και άτομα που τώρα η
Κρατική Ασφάλεια μπόρεσε να σκιαγραφήσει
το προφίλ τους, ενδεχομένως και να ταυτο-
ποιήσει.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μπορεί η Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διέταξε
προκαταρκτική έρευνα -λύνοντας τα χέρια
στην ΕΛ.ΑΣ.-, ωστόσο μόνο εύκολη υπόθε-
ση δεν είναι, έντεκα χρόνια μετά το «μαύρο
μεσημέρι» της 5ης Μαΐου 2010, οι έρευνες
να οδηγήσουν στον σχηματισμό δικογρα-
φίας κατά συγκεκριμένων προσώπων με τις
τρεις προβλεπόμενες κακουργηματικές κα-
τηγορίες.

Κώστας Παπαδόπουλος

Φάκελος Marfin: Τα τρία στάδια της έρευνας και οι πέντε ύποπτοι 

Τρεις εργαζόμενοι βρήκαν 
φριχτό θάνατο από θερμοπληξία,
την ώρα που εκτελούσαν
εργασίες στην Ερέτρια  
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Ο ΕΟΦ για 
τον θάνατο της
65χρονης στο  Ίλιον

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Εθνικός Οργα-
νισμός Φαρμάκων για την 65χρονη που
έχασε τη ζωή της στο Ίλιον, λίγο μετά τον
εμβολιασμό της με το εμβόλιο της Astra-
Zeneca. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, με
τα «μέχρι στιγμής δεδομένα ο θάνατος
δεν φαίνεται να συσχετίζεται με τον εμ-
βολιασμό, καθώς επισυνέβη επί εδάφους
διαπιστωθέντος βαρέος υποκείμενου νο-
σήματος».

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέ-
ρει: «Με βάση τα υπάρχοντα μέχρι στιγ-
μής δεδομένα ο θάνατος δεν φαίνεται να
συσχετίζεται με τον εμβολιασμό, καθώς
επισυνέβη επί εδάφους διαπιστωθέντος
βαρέος υποκείμενου νοσήματος. Αναμέ-
νεται, πλην του πορίσματος, και η πλήρης
ιατροδικαστική έκθεση με παθολογοανα-
τομικά ευρήματα».

Για την υπόθεση της 65χρονης γυναί-
κας μίλησε χθες στο Mega o δικηγόρος
της οικογένειας, Αντώνης Σακαρούδης.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο, τίποτα δεν
έχει αποκλειστεί και υπάρχουν ενδείξεις
ότι ο θάνατος προήλθε από το εμβόλιο.
Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι
η δόση να της προκάλεσε έντονο αλλεργι-
κό σοκ, με αποτέλεσμα τον θάνατο. Η αι-
τία θανάτου της γυναίκας ήταν το πνευμο-
νικό οίδημα. «Είναι μια σπάνια περίπτω-
ση και θα έχουμε απάντηση εντός των
ημερών», σχολίασε. Τόνισε, μάλιστα, ότι
κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής
εξέτασης δεν ήταν παρών κανένας εκ-
πρόσωπος της εταιρείας ούτε του υπουρ-
γείου Υγείας. Όπως είπε, έχει ανοίξει
ποινική δικογραφία, ενώ ο ίδιος έχει έρ-
θει σε επαφή και με άλλες οικογένειες
που αντιμετώπισαν αντίστοιχα προβλή-
ματα. Θα υπάρξει ομαδική νομική κίνηση,
υποστήριξε.

Ν
έο αρνητικό ρεκόρ από την
αρχή της πανδημίας σημει-
ώθηκε το τελευταίο 24ωρο
στον αριθμό των διασωληνω-

μένων στα νοσοκομεία της χώρας, τα
οποία εδώ και αρκετό διάστημα δέχονται
ασφυκτική πίεση. 

Το τρίτο κύμα της πανδημίας βρίσκεται
στην κορύφωσή του, με το σύστημα Υγεί-
ας να έχει ξεπεράσει τα όριά του, με δεκά-
δες ασθενείς κορονοϊού να βρίσκονται
διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Παράλληλα,
ιδιαίτερη είναι η ανησυχία των ειδικών για
την άνοδο των μεταλλάξεων στη χώρα μας
αλλά και για τις άγνωστες μεταλλάξεις,
που ακόμη βρίσκονται υπό διερεύνηση,
χωρίς κανείς να γνωρίζει τη μεταδοτικό-
τητα την οποία έχουν αλλά και τις επιπλο-
κές που προκαλούν στον οργανισμό. 

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες από τον ΕΟΔΥ είναι 3.491. Ο συνολι-
κός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται
σε 267.172, εκ των οποίων 51,5% άνδρες.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 είναι
67, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 8.160. Ο
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 755. Οι εισαγωγές
νέων ασθενών στα νοσοκομεία της επι-
κράτειας είναι 561. 

Στην Αττική συγκεντρώθηκαν για μία
ακόμη ημέρα τα περισσότερα κρούσματα
κορονοϊού. Από τα 3.491 κρούσματα συ-
νολικά, τα 1.649 εντοπίζονται στο Λεκανο-
πέδιο. Ειδικότερα, το Κέντρο φαίνεται να
αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα,
με τον Κεντρικό Τομέα Αθηνών να κατα-

γράφει 469 νέες μολύνσεις. Επιπλέον,
229 κρούσματα δίνει ο Βόρειος Τομέας
Αθηνών, 219 ο Δυτικός Τομέας, 211 ο Πει-
ραιάς, 199 η Ανατολική Αττική, 195 ο Νό-
τιος Τομέας Αθηνών και 114 η Δυτική Αττι-
κή.

Ανησυχητική άνοδο καταγράφουν τα
κρούσματα μεταλλαγμένων στελεχών του
κορονοϊού, γεγονός το οποίο εξηγεί την
κακή επιδημιολογική εικόνα που εμφανί-
ζει η χώρα αλλά και την ασφυκτική πίεση
που ασκείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας,
καθώς, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, εί-
ναι πολύ πιο μεταδοτικά. Φόβο, δε, προ-
καλεί το γεγονός ότι εντοπίζονται και νέες
μεταλλάξεις του κορονοϊού, που βρίσκον-
ται ακόμη υπό διερεύνηση. Συνολικά
έχουν ταυτοποιηθεί 3.577 κρούσματα, εκ
των οποίων 3.373 θετικά για την παρουσία
της βρετανικής μετάλλαξης και 59 θετικά
για την παρουσία της νοτιοαφρικανικής
μετάλλαξης.

Από τη γονιδιωματική ανάλυση σε 606
επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν
στην περίοδο 9 Ιανουαρίου έως 23 Μαρτί-
ου 2021, αναδείχθηκαν συνολικά 478 με
στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέ-
ροντος (Variants Of Concern - VOC), 67 με
στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under
Investigation - VUI), ενώ ένα δείγμα ήταν
θετικό για Variant with deletion in S Gene.

Περισσότερα από 50 κρούσματα
κορονοϊού έχουν καταγραφεί στο
Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πο-
λέμου (ΚΕΥΠ), στη Λαμία. Τα
κρούσματα καταγράφονται στην
κατάταξη της 2021 Β’ ΕΣΣΟ από 8
έως 11 Μαρτίου, για όσους κατά το
παρελθόν έτυχαν αναβολής κατά-
ταξης για λόγους υγείας και κυ-
ρίως για στρατεύσιμους από 16
έως 19 Μαρτίου κλάσεως 2023
(γεννημένοι το 2002).

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα La-
miaReport.gr, στο ΚΕΥΠ το τελευ-
ταίο τριήμερο φέρεται να έχουν
ανιχνευθεί 57 κρούσματα κορο-
νοϊού. Πρόκειται για περιστατικά
που διαχειρίζεται αποκλειστικά ο
Ελληνικός Στρατός, χωρίς νοση-
λείες εκτός στρατοπέδου ή στρα-
τιωτικού νοσοκομείου. Πρόκειται
στη συντριπτική πλειονότητα για
περιστατικά ασυμπτωματικά ή,
στη χειρότερη περίπτωση, ασθε-
νών που περνούν ήπια τη νόσο,
χωρίς επί του παρόντος να υπάρ-
χουν περισσότερα στοιχεία.
Σημειώνεται, πάντως, ότι το υγει-
ονομικό πρωτόκολλο του Στρατού
περιγράφεται ως πιο αυστηρό.
Στις οδηγίες του ΓΕΕΘΑ αναφέρε-
ται ότι οι στρατεύσιμοι που ανι-
χνεύονται μετά την κατάταξή τους
θετικοί παραμένουν κανονικά σε
προκαθορισμένο χώρο μέχρι την
ίασή τους, εντός του στρατοπέδου. 

Συναγερμός 
σε στρατόπεδο
της Λαμίας 

Στο Λεκανοπέδιο 
συγκεντρώθηκαν, για μία
ακόμη ημέρα, τα περισσότερα
κρούσματα του κορονοϊού

«Καλπάζουν» 
οι μεταλλάξεις - 
«βράζει» η Αττική
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Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης

Ευχάριστα είναι τα νέα για το εμβόλιο
των Pfizer και BioNTech, καθώς οι δύο
εταιρείες ανακοίνωσαν πως η αποτελε-
σματικότητά του στην πρόληψη του κο-
ρονοϊού «αγγίζει» το 91%. Επίσης, ιδιαί-
τερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι
το εμβόλιο έχει 100% αποτελεσματικό-
τητα στη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Pfizer και
BioNTech, επικαλούμενες ανανεωμένα
στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται
άτομα που έχουν εμβολιασθεί εδώ και
έξι μήνες, έκαναν γνωστό χθες ότι η
συνολική αποτελεσματικότητα του εμ-
βολίου ανέρχεται σε 91,3%. Μπορεί αυ-
τό το ποσοστό να είναι μικρότερο σε
σχέση με το 95% που είχε ανακοινωθεί
τον Νοέμβριο (σε κλινική δοκιμή
44.000 ατόμων), ωστόσο, σύμφωνα με
τους ειδικούς, από τότε μια σειρά πα-
ραλλαγών του ιού έχει κυριαρχήσει σε
διάφορες περιοχές του κόσμου.

Ο γενικός διευθυντής της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, δήλωσε ότι τα ανα-
νεωμένα αποτελέσματα, που περιλαμ-
βάνουν στοιχεία για περισσότερα από

12.000 άτομα, πλήρως εμβολιασμένα
εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες, φέρ-
νουν τις δύο εταιρείες σε θέση να αιτη-
θούν πλήρους αδείας από την αμερικα-
νική ρυθμιστική Αρχή. Το εμβόλιο έχει
εγκριθεί για επείγουσα χρήση από την
αμερικανική FDA.

Οι κλινικές δοκιμές «προσφέρουν τα
πρώτα κλινικά αποτελέσματα: ότι ένα
εμβόλιο μπορεί να προστατεύει αποτε-
λεσματικά από τις παραλλαγές που κυ-
κλοφορούν, παράγοντας κρίσιμος για
την επίτευξη της συλλογικής ανοσίας
και το τέλος της πανδημίας για τον παγ-
κόσμιο πληθυσμό», δήλωσε από την
πλευρά του ο επικεφαλής της BioN-
Tech, Ουγούρ Σαχίν.

Οι εταιρείες ανακοίνωσαν επίσης ότι
κατά την κλινική δοκιμή δεν παρατηρή-
θηκαν σοβαρά προβλήματα ασφαλείας
μέχρι έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση.
Διευκρινίζουν επίσης ότι γενικά είναι
το ίδιο αποτελεσματικό, ανεξαρτήτως
ηλικίας, φυλής, φύλου και εθνότητας
και μεταξύ ατόμων με διάφορα υποκεί-
μενα νοσήματα.

Εξάλλου, βρετανική μελέτη έδειξε
πως περίπου το 98% των ανθρώπων

ηλικίας 80 έως 96 ετών, που έχουν κά-
νει δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer
κατά του Covid-19, έχει ισχυρή ανοσο-
λογική ανταπόκριση και παραγωγή αν-
τισωμάτων, ενισχύοντας τα στοιχεία ότι
το εν λόγω εμβόλιο μπορεί να βοηθήσει
στην προστασία αυτών που κινδυ-
νεύουν περισσότερο να εκδηλώσουν
σοβαρή ή θανατηφόρα νόσηση.

Από μια μελέτη που έγινε σε 100 ηλι-
κιωμένους στη Βρετανία, διαπιστώθη-
κε επίσης ότι οι συμμετέχοντες οι οποί-
οι είχαν προηγουμένως μολυνθεί από
τον ιό SARS-CoV-2 είχαν την κορύφω-
ση της παραγωγής αντισωμάτων μετά
μία μόνο δόση του εμβολίου της Pfizer
και η ανταπόκριση αυτή παρέμεινε
υψηλή μετά τη δεύτερη δόση.

Ο καθηγητής Πολ Μος και η κλινική

λέκτορας Έλεν Πάρι από το Πανεπιστή-
μιο του Μπέρμιγχαμ, οι οποίοι διηύθυ-
ναν τη μελέτη, δήλωσαν πως τα υψηλά
επίπεδα αντισωμάτων που εντοπίσθη-
καν είναι καθησυχαστικά, ιδιαίτερα
εφόσον η απόκριση αντισωμάτων ήταν
ισχυρή μέχρι και στον πιο ηλικιωμένο
από τους συμμετέχοντες, ο οποίος ήταν
ηλικίας 96 ετών.

Για «απαράδεκτα» αργούς ρυθμούς εμβολιασμού
κατά του κορονοϊού στην Ευρώπη κάνει λόγο ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας, σημειώνοντας πως βρίσκε-
ται στην «πλέον ανησυχητική εδώ και μήνες» επιδημι-
κή κατάσταση. «Ο αργός ρυθμός του εμβολιασμού πα-
ρατείνει την πανδημία», αναφέρεται σε ανακοίνωση
της ευρωπαϊκής Διεύθυνσης του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας, που επισημαίνει ότι ο αριθμός των νέων
κρουσμάτων στην Ευρώπη έχει αυξηθεί πολύ κατά τις
τελευταίες πέντε εβδομάδες.

«Τα εμβόλια είναι ο καλύτερος δρόμος που διαθέ-

τουμε για την έξοδο από την πανδημία. Όχι μόνο λει-
τουργούν, αλλά είναι και πολύ αποτελεσματικά στον
περιορισμό της προσβολής. Ωστόσο, ο εμβολιασμός
γίνεται με μια απαράδεκτη βραδύτητα», προειδοποιεί
στην ανακοίνωση ο διευθυντής του ΠΟΥ Ευρώπης,
Χανς Κλούγκε. «Για να γίνω σαφής: Οφείλουμε να επι-
ταχύνουμε τη διαδικασία, ενισχύοντας την παραγωγή,
περιορίζοντας τα εμπόδια στη χορήγηση των εμβο-
λίων και χρησιμοποιώντας και την τελευταία δόση που
έχουμε σε στοκ», δηλώνει ο Χανς Κλούγκε. «Αυτήν τη
στιγμή, η κατάσταση στην περιοχή (Ευρώπη) είναι η

πιο ανησυχητική που έχουμε διαπιστώσει εδώ και μή-
νες».

Στη ζώνη της Ευρώπης, η οποία για τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας περιλαμβάνει και τη Ρωσία και πολ-
λές χώρες της Κεντρικής Ασίας, ο αριθμός των νέων
θανάτων ξεπέρασε τους 24.000 την περασμένη εβδο-
μάδα και πλησιάζει ολοταχώς το όριο του 1 εκατομμυ-
ρίου, σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό. Ο εβδομαδι-
αίος αριθμός των νέων κρουσμάτων έχει φθάσει το 1,6
εκατ., ενώ είχε βρεθεί κάτω από το 1 εκατ. πριν από
μόλις πέντε εβδομάδες, σημειώνει ο ΠΟΥ.

«Καμπανάκι» ΠΟΥ στην Ευρώπη για τον αργό ρυθμό εμβολιασμών
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Εμβόλιο Pfizer:
«Ασπίδα» και 
για τη μετάλλαξη
από τη Ν. Αφρική

H συνολική 
αποτελεσματικότητά του
στην πρόληψη 
του κορονοϊού 
ανέρχεται στο 91,3%



ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ

Σε χρήση οι πρώτοι υπόγειοι 
κάδοι στο κέντρο

Στη χρήση των πολιτών από χθες 1η Απριλίου οι πρώτοι
υπόγειοι κάδοι που τοποθετήθηκαν από τον Δήμο Θεσσαλονί-
κης στην περιοχή του ιστορικού κέντρου. Η τοποθέτηση υπό-
γειων κάδων, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποδοτικότερη
διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αλλά και για αναβάθ-
μιση του δημόσιου χώρου, αποτέλεσε κεντρική δέσμευση της
δημοτικής Αρχής.

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Κλειστό το δημαρχείο λόγω κορονοϊού
Κλειστό για το κοινό παρέμεινε χθες Πέμπτη το Δημαρχείο

Ωραιοκάστρου λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος κορονοϊ-
ού σε υπάλληλο. «Ακολουθούνται οι προβλεπόμενες οδηγίες
από τον ΕΟΔΥ για την απολύμανση του χώρου και την προστα-
σία των εργαζομένων», αναφέρεται σε ανακοίνωση. Οι δημό-
τες θα εξυπηρετούνται τηλεφωνικά ή μέσω email, ενώ για
την επαναλειτουργία του δημαρχείου θα υπάρξει νεότερη
ανακοίνωση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναβαθμίζεται το Πολυδύναμο 
Ιατρείο στον Δήμο Αγράφων
Προγραμματική Σύμβαση για την «Αναβάθμιση του Πο-
λυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Γρανίτσας του
Δήμου Αγράφων» συνυπέγραψαν ο περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο διοικητής της
5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας Φώτης Σερέτης. Η 5η Υ.ΠΕ. ως «κύριος» του
έργου εκχωρεί την αρμοδιότητα εκτέλεσής του στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία έχει ήδη εξα-
σφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 340.000 ευρώ. Το έρ-
γο περιλαμβάνει την πλήρη συντήρηση και επισκευή
της κτιριακής και ηλεκτρομηχανολογικής υποδομής
και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων
ιατρικών υπηρεσιών στους κατοίκους και τους επισκέ-
πτες της περιοχής των Αγράφων.

ΝΑΞΟΣ

Υγεία για όλους
Τριήμερο «Ιατρικής Παρέμβασης» στις Μικρές Κυκλάδες,

στην Απείρανθο και στη Χώρα οργάνωσε ο Δήμος Νάξου, στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Υγεία για όλους». Το τριήμερο
26-28 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν 360 καρδιολογικές, ορ-
θοπεδικές, ενδοκρινολογικές και ωτορινολαρυγγολογικές
και δερματολογικές ιατρικές εξετάσεις από εθελοντές ια-
τρούς. Στο πρόγραμμα συνέβαλαν οι κοινωνικές δομές του
δήμου, το Νοσοκομείο Νάξου και το Λιμεναρχείο.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η αποκατάσταση της Ιεράς Μονής
Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη. Πρόκειται για μία από τις πιο

ιστορικές μονές της Κρήτης και η αποκατάστασή της συμβάλ-
λει στην ανάδειξη και την προστασία του μνημειακού αποθέμα-
τος της Μεγαλονήσου. Προς τούτο συνεργάστηκαν επί μακρόν η
Περιφέρεια Κρήτης και το υπουργείο Πολιτισμού, με το έργο να

εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-
2020». Το έργο με τίτλο «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ηγου-

μενείου Ιεράς Μονής Επανωσήφη», με προϋπολογισμό
1.407.400 ευρώ, στοχεύει στη λειτουργική αξιοποίηση και αι-

σθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος της Ιεράς Μονής.

Γωνιές ανακύκλωσης επιχειρεί να δημι-
ουργήσει ο Δήμος Ιωαννιτών με την υποβο-
λή σχετικής πρότασης για ένταξη στο Πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Η απόφαση για
την υποβολή της πρότασης, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ, ελήφθη στη
χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επι-
τροπής του Δήμου.

Η σχετική πρόταση αφορά σε δημιουργία
γωνιών ανακύκλωσης στον Δήμο Ιωαννιτών
και σε δράσεις ενημέρωσης - πληροφόρη-
σης - ευαισθητοποίησης με σκοπό την προ-
ώθηση της ορθής διαχείρισης των απορριμ-
μάτων και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής
συνείδησης. Το όλο σχέδιο προβλέπει δημι-
ουργία 11 γωνιών ανακύκλωσης εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Ιωαννιτών και
τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη δημιουρ-
γία του προτεινόμενου δικτύου γωνιών ανα-
κύκλωσης στον δήμο.

!ΔHΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Η ανακύκλωση 
στο «Αντώνης Τρίτσης»

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΗΠΕIΡΟΥ 

Δικαιώθηκε στο ΣτΕ 
για τα διόδια της Εγνατίας Οδού
Δεκτή έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή
της Περιφέρειας Ηπείρου και με την υπ’ αριθμ. 434/2021
απόφασή του ακύρωσε την απόφαση του πρώην υπουργού
Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη, κατά το μέρος που παρέλειψε
να κρίνει κατά τρόπο ενιαίο και ομοιόμορφο τη θέσπιση
απαλλαγής από τα τέλη διοδίων για τους κατοίκους της Π.Ε.
Ιωαννίνων στους σταθμούς Τύριας, Παμβώτιδας (Δροσοχω-
ρίου) και Μαλακασίου. Με την απόφαση οι κάτοικοι θα διέρ-
χονται από τα εν λόγω διόδια χωρίς να πληρώνουν…
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Hαποκατάσταση της Μονής 
Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

«ΚΡHΤΗ 2014-2020»
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Τ
ον οδικό χάρτη προκειμένου να
μη χαθεί ούτε ευρώ για τους δή-
μους από το επενδυτικό πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έδω-

σε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας, μιλώντας σε κομματική
τηλεδιάσκεψη με θέμα «Οι περιφέρειες
και οι δήμοι ως μοχλός ανάπτυξης της
εθνικής οικονομίας». Όπως επισήμανε, θα
προσδιοριστεί στα 6 εκατ. ευρώ το μίνι-
μουμ και στα 40 εκατ. ευρώ το μάξιμουμ το
πλαφόν για τα προς ένταξη έργα των δήμων
στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Όπως
ανακοίνωσε ο κ. Πέτσας, τις επόμενες μέ-
ρες αναμένεται η έκδοση της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης που θα προσδιορί-
ζει το πλαφόν για τα προς ένταξη έργα στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο

αρθρώνεται από τα 6 εκατ. ευρώ για τους
πιο μικρούς δήμους και φτάνει τα 40 εκατ.
ευρώ για τους μητροπολιτικούς δήμους της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός
άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να δοθεί
επιπλέον παράταση της προθεσμίας υπο-
βολής των προτάσεων των δήμων, τονίζον-
τας ότι «αν χρειαστεί προς το τέλος της πε-
ριόδου να δείξουμε περαιτέρω ευελιξία,
και αυτό θα το κάνουμε». Διαβεβαίωσε
ακόμα ότι οι μικρότεροι και πιο αδύναμοι
δήμοι, που ενδεχομένως δεν διαθέτουν τις
απαραίτητες πιστοποιημένες τεχνικές και
οικονομικές υπηρεσίες, θα βοηθηθούν σε
οτιδήποτε χρειαστούν προκειμένου να
μπορέσουν να καταθέσουν εγκαίρως τον
φάκελό τους.

Αναζητά τουρισμό
Όταν αναφερόμαστε στον Δήμο

Φυλής, δεν πάει ποτέ το μυαλό μας
στον τουρισμό, όμως ο δήμαρχος
Χρήστος Παππούς φαίνεται πως θέ-
λει να αλλάξει το συγκεκριμένο στε-
ρεότυπο. Για αυτό, άλλωστε, και η
πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με τη γενι-
κή γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης Βίκυ Λοΐζου είχε θέ-
μα την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Φυλής. Ο δήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία του τουρι-
σμού ως μοχλού ανάπτυξης για τον Δήμο Φυλής, καθώς και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα για
την κατάκτηση προνομιούχου θέσης στην τουριστική αγορά, ενώ επισήμανε ότι ο αρχαιολογικός,
θρησκευτικός και περιβαλλοντικός πλούτος της πόλης προσφέρεται για τις αντίστοιχες μορφές
τουρισμού. Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας κατέγραψε τις προτάσεις του Δήμου Φυ-
λής, τις οποίες χαρακτήρισε ενδιαφέρουσες.

Δ. Παπαστεργίου:
«Ευκαιρία 
για την Αυτοδιοίκηση» 
Με ενθουσιασμό υποδέχτηκε το Εθνι-
κό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας «Ελλάδα 2.0», που παρουσίασε
η κυβέρνηση, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπα-
στεργίου, το οποίο
χαρακτήρισε ευ-
καιρία για την
αναπτυξιακή επα-
νεκκίνηση της
χώρας. Όπως επι-
σήμανε, «το σχέ-
διο αυτό αφορά
ιδιαίτερα στην
Αυτοδιοίκηση, αφού θα χρηματοδο-
τήσει έργα και παρεμβάσεις που αφο-
ρούν, μεταξύ άλλων, και επηρεάζουν
την καθημερινότητα των τοπικών μας
κοινωνιών, όπως τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό των δήμων και την ψη-
φιακή εξυπηρέτηση των πολιτών. Μά-
λιστα, για να μη χαθεί η ευκαιρία, η
ΚΕΔΕ μέσα στον ερχόμενο μήνα θα
διοργανώσει ειδική ενημερωτική εκ-
δήλωση με τη συμμετοχή όλων των
δημάρχων της χώρας και των αρμό-
διων εκπροσώπων της κυβέρνησης,
προκειμένου να υπάρξει μια αναλυτι-
κή ενημέρωση πάνω στο περιεχόμενο
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, το οποίο θα καθορί-
σει το μέλλον της χώρας μας».

Το πλαφόν των έργων στο 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Ανακοίνωσε 
υποψηφιότητα 
Μεγάλο ενθουσιασμό έδειξε ο
πρώην δήμαρχος Χαλανδρίου Γιώρ-
γος Κουράσης για τις αλλαγές που
φέρνει στις επόμενες εκλογές της
Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης ο νέος
εκλογικός νόμος.
Με αφορμή τη
λήξη της διαβού-
λευσης, όχι μόνο
εξέφρασε τη σύμ-
φωνη γνώμη του
για την κατάργηση της απλής αναλο-
γικής και της «διευκόλυνσης» της
κυβερνησιμότητας, αλλά έσπευσε
να δηλώσει και υποψηφιότητα για
τις εκλογές του 2023… Όπως επι-
σήμανε, «παρά το γεγονός ότι υπο-
λείπεται επαρκής χρόνος για τις
επόμενες εκλογές, η ιστορική μας
παράταξη, με διαχρονική προσφορά
στα κοινά της πόλης μας και με πολ-
λά και μεγάλα έργα ως παρακατα-
θήκη, θα δώσει κραυγαλέο “παρών”
και στις προσεχείς εκλογές». Η προ-
εκλογική περίοδος στο Χαλάνδρι
μόλις ξεκίνησε…

Σε ποιον δήμο της Αττι-
κής δήμαρχος και αντι-
δήμαρχος τον τελευταίο
καιρό έχουν μπει στο
στόχαστρο της αντιπολί-
τευσης και των εργαζο-
μένων; Για την ακρίβεια,
στο στόχαστρο είναι ο αν-
τιδήμαρχος, ο οποίος
φαίνεται να «γράφει και
να σβήνει υπερωρίες κα-
τά το δοκούν», αλλά και
αυτές που μένουν γραμ-
μένες να αργεί χαρακτη-
ριστικά να τις πληρώσει,
αλλά λόγω πολιτική ευ-
θύνης τα σκάγια παίρ-
νουν και τον δήμαρχο, ο
οποίος δεν «μαζεύει» τον
συνεργάτη του… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Οριστική λύση για τα
απορρίμματα στην Αττική
Τον υπό αναθεώρηση Περιφερειακό
Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων
της Περιφέρειας Αττικής παρουσία-
σε ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατού-
λης στον υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, υποστηρί-
ζοντας ότι θα δοθεί οριστική λύση στο
ζήτημα της διαχείρισης απορριμμά-
των στην Αττική. Ο περιφερειάρχης
αναφέρθηκε στις δράσεις πρόληψης,
διαλογής στην πηγή και ευαισθητο-
ποίησης που έχουν υλοποιηθεί ή
δρομολογηθεί, ενώ στο επίκεντρο της
συζήτησης βρέθηκαν τα Πάρκα Κυ-
κλικής Οικονομίας που περιλαμβά-
νουν τις Μονάδες Επεξεργασίας Απο-
βλήτων για την επεξεργασία των σύμ-
μεικτων απορριμμάτων, καθώς και το
Δίκτυο των Μονάδων Επεξεργασίας
Βιοαποβλήτων για την αποκέντρωση
της διαχείρισης των απορριμμάτων
στην Περιφέρεια Αττικής. Βασικό θέ-
μα ήταν τα θέματα χρηματοδότησης
των μεγάλων έργων υποδομών που θα
απαιτηθούν για την υλοποίηση του
νέου σχεδίου.



Σ
την τελική ευθεία μπαίνει η
εφαρμογή του νέου συστήμα-
τος εισαγωγής στην Ανώτατη
Εκπαίδευση, καθώς, με από-

φαση της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, καθορί-
στηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
(ΕΒΕ) στις πρώτες Πανεπιστημιακές Σχολές. Πρόκειται
για τις Στρατιωτικές και τις Αστυνομικές Σχολές, τις
Πυροσβεστικές Ακαδημίες, τις Σχολές Λιμενικού, τις
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες
Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης. Για τον καθορισμό
των ΕΒΕ στις συγκεκριμένες σχολές ζητήθηκε από τα
συναρμόδια υπουργεία να αποστείλουν τις προτάσεις
τους, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε και η τελική από-
φαση του υπουργείου Παιδείας. 

Σύμφωνα με την απόφαση, στα Τμήματα Στρατολογι-
κό Θεσσαλονίκης, Ψυχολόγων Θεσσαλονίκης, Ευελπί-
δων Όπλα, Ευελπίδων Σώματα, Ικάρων Ελεγκτές Αε-
ράμυνας, Ικάρων Ιπτάμενοι, Ικάρων Μηχανικοί, Ναυτι-
κών Δοκίμων Μάχιμοι, Ναυτικών Δοκίμων Μηχανικοί,
Αξιωματικών Νοσηλευτικής, Ιατρικό, Κτηνιατρικό,
Οδοντιατρικό, Φαρμακευτικό και Οικονομικό Θεσσα-
λονίκης ορίζεται ως συντελεστής ΕΒΕ το 1,20, που εί-
ναι και ο ανώτερος. Συντελεστής ΕΒΕ ορίζεται το 1,00

στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωμα-
τικών Αεροπορίας Τεχνολογικής
Υποστήριξης, Επιχειρησιακής
Υποστήριξης, Διοικητικής και

Εφοδιαστικής Υποστήριξης, Μόνιμων Υπαξιωματικών
Ναυτικού, Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού και Μόνι-
μων Υπαξιωματικών Σώματα. 

Οι Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος
και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έχουν συντελεστή ΕΒΕ
0,90, ενώ ο κατώτερος συντελεστής, δηλαδή 0,80, ορίζε-
ται για τις Σχολές Αστυφυλάκων, Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας, Αξιωματικών, Πυροσβεστών, Μηχανικών,
Πλοιάρχων, Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης και Τουρι-
στικής Εκπαίδευσης Ρόδου. Υπενθυμίζεται ότι ο συντε-
λεστής ΕΒΕ για κάθε σχολή προκύπτει από τη μέση επί-
δοση των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο, με από-
κλιση που μπορεί να κυμαίνεται από 0,80 έως 1,20. Τις
επόμενες ημέρες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότη-
τα οι συντελεστές ΕΒΕ και των υπόλοιπων πανεπιστημια-
κών τμημάτων, ενώ έως τις 15 του μήνα πρόκειται να ανα-
κοινωθεί και ο αριθμός των εισακτέων. Φέτος, λόγω της
παρατεταμένης περιόδου τηλεκπαίδευσης, το σχολικό
έτος θα παραταθεί κατά δύο εβδομάδες και αντιστοίχως
και η έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

Ένα νέο, ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Προπτυ-
χιακών Σπουδών Ιατρικής εγκαινιάζει το ΑΠΘ,
αξιοποιώντας τις διατάξεις του νόμου, βάσει
του οποίου η ίδρυση νέου Τμήματος γίνεται με
απλοποιημένη διαδικασία, έπειτα από απόφα-
ση του Ιδρύματος και χωρίς να απαιτείται έγκρι-
ση από το υπουργείο. Πρόκειται για ένα αγγλό-
φωνο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του ΑΠΘ, που σκοπό έχει την καλλιέρ-
γεια της εξωστρέφειας του Τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου, με τη διδασκαλία του αντι-
κειμένου σε φοιτητές από όλον τον κόσμο. 

Περιεχόμενα του αγγλόγλωσσου Προπτυχια-
κού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ια-

τρικής ΑΠΘ αποτελούν η διδασκαλία και η με-
τάδοση στους φοιτητές των γνώσεων που απαι-
τούνται για την απόκτηση των δεξιοτήτων οι
οποίες είναι απαραίτητες για την εξάσκηση του
ιατρικού λειτουργήματος. «Τα ΑΕΙ της χώρας
μας, διαθέτοντας πλέον τα θεσμικά εχέγγυα και
την απόλυτη στήριξη της κυβέρνησης σε κάθε
βήμα εξωστρέφειας, διευρύνουν τους ορίζον-
τές τους, δημιουργώντας ξενόγλωσσα Προπτυ-
χιακά Τμήματα, αναπτύσσοντας διεθνείς συ-
νέργειες και καθιστώντας την Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση της χώρας πραγματικό μοχλό ανά-
πτυξης και διεθνούς ακτινοβολίας», δήλωσε η
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Στους δρόμους βρέθηκαν, χθες, φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευ-
τικοί, διαμαρτυρόμενοι για τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο του
υπουργείου Παιδείας, με τον οποίο θεσμοθετείται η Ελάχιστη Βά-
ση Εισαγωγής για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση και
ιδρύονται Ομάδες Προστασίας στα πανεπιστήμια. Οι διαδηλωτές,
που ζητούν μεταξύ άλλων και την επαναλειτουργία των Πανεπι-
στημιακών Σχολών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα εργα-
στηριακά μαθήματα και να ολοκληρωθούν οι πρακτικές ασκή-
σεις, συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και πραγματοποίησαν πο-
ρεία προς τη Βουλή. Στη συνέχεια, αποχώρησαν προς την Ομό-
νοια, χωρίς να προκληθούν προβλήματα. 
Το «παρών» έδωσαν τα συνδικαλιστικά όργανα δασκάλων και κα-
θηγητών, ενώ σε ανακοίνωσή της η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελ-
λάδος αναφέρεται και στην επαναλειτουργία των μονάδων, τονί-
ζοντας πως «η εκπαιδευτική κοινότητα διεκδικεί ασφαλές άνοιγ-
μα των σχολείων, με λήψη όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέ-
τρων και πρωτόκολλων». Στα συλλαλητήρια συμμετείχαν και
σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ, οι οποίοι ζητούν το ασφαλές
άνοιγμα των σχολών τους, ειδικά για τα εργαστηριακά μαθήματα
και την επανέναρξη των πρακτικών ασκήσεων. 
Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονί-
κη, με αφετηρία το Άγαλμα του Βενιζέλου, και ακολούθησε πο-
ρεία προς το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Συλλαλητήρια
διοργανώθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπως στα Ιωάννι-
να, στα Χανιά στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς και στη Λάρισα
στην Πλατεία Ταχυδρομείου. 

Συλλαλητήριο στην Αθήνα

Οι πρώτες σχολές με
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 

ΑΠΘ: Νέο, ξενόγλωσσο Τμήμα Ιατρικής
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Γράφει η
Εύη Πανταζοπούλου
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Στον ανακριτή ο ληστής των ψιλικατζίδικων

Χ
ρειάστηκαν λίγες ώρες για τους αστυνομικούς
της Άμεσης Δράσης ώστε να εντοπίσουν νεαρό,
ο οποίος υποδείχτηκε ότι λήστεψε δύο καταστή-

ματα ψιλικών σε Συκιές και Εύοσμο με την απειλή ενός
πιστολιού Τοκάρεφ. Ο 25χρονος οδηγήθηκε στον ει-
σαγγελέα και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανα-
κριτή. 

Οι ληστείες έχουν γίνει καθημερινότητα, ειδικά σε πε-
ριοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ένας από τους βασι-
κούς στόχους των κακοποιών είναι τα μοναδικά κατα-
στήματα που παραμένουν ανοιχτά λόγω της πανδημίας,
τα καταστήματα ψιλικών. 

Ο 25χρονος το βράδυ της Τρίτης εισέβαλε σε ένα κα-
τάστημα στις Συκιές, αρπάζοντας 700 ευρώ, ενώ νωρίς

το πρωί της Τετάρτης έπραξε το ίδιο στον Εύοσμο παίρ-
νοντας με την απειλή πιστολιού 180 ευρώ.

Οι διωκτικές Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Βρήκαν
γρήγορα το αυτοκίνητο του 25χρονου και στο εσωτερικό
του εντόπισαν το πιστόλι που χρησιμοποίησε, όπως και
το συρτάρι που είχε σπάσει από την ταμειακή μηχανή
του καταστήματος στον Εύοσμο, μαζί με μέρος της λείας
του από τις ληστείες. 

Από την έρευνα προέκυψε ότι είχε απασχολήσει και
στο παρελθόν την Αστυνομία για ληστείες. Ο νεαρός πα-
ραπέμφθηκε να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη στον
ανακριτή Θεσσαλονίκης για ληστεία κατά συρροή,
οπλοφορία και προμήθεια ναρκωτικών, καθώς βρέθηκε
στην κατοχή του ποσότητα ηρωίνης. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συνάντησε Καϊτετζίδη
ο Βαρτζόπουλος
Με τον δήμαρχο Πυλαίας - Χορ-
τιάτη Ιγνάτιο Καϊτετζίδη και με
τέσσερις αντιδημάρχους συναν-
τήθηκε ο Δημήτρης Βαρτζόπου-
λος. Στη συζήτηση του βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. και δη-
μότη Πυλαίας - Χορτιάτη με τον
δήμαρχο πρωταγωνίστησαν θέ-
ματα των ΟΤΑ, όπως και τα πρό-
σφατα γεγονότα της μεγάλης κα-
κοκαιρίας στην Αττική με τα ση-
μαντικά προβλήματα που προκλή-
θηκαν. Ο κ. Καϊτετζίδης ως ανα-
μνηστικό δώρο έδωσε στον βου-
λευτή ένα λεύκωμα για τα χίλια
χρόνια ιστορίας του δήμου.

Πάνας: Μεγάλες ζημιές
στους βερικοπαραγωγούς 
Οι χαμηλές θερμοκρασίες «χτύ-
πησαν» τις καλλιέργειες των βε-
ρίκοκων στη Χαλκιδική της ευρύ-
τερης περιοχής του Δήμου Προ-
ποντίδας, όπως διαπίστωσε σε
αυτοψία που έκανε ο βουλευτής
του ΚΙΝ.ΑΛ. Απόστολος Πάνας.
Όπως ανάρτησε στη σελίδα του,
«άμεσα θα ξεκινήσει η διαδικα-
σία δηλώσεων ζημιάς του κατα-
στραμμένου φυτικού κεφαλαίου
από τον ΕΛΓΑ, καθώς οι γεωπόνοι
θα ξεκινήσουν τις επισημάνσεις
ώστε να προχωρήσει ο οργανι-
σμός σε αναγγελίες και να μπο-
ρέσουν να δηλωθούν οι ζημιές».

Στον Σοχό Αναστασιάδης
και Ταχματζίδης
Το εμβολιαστικό κέντρο Σοχού
επισκέφτηκε ο Σάββας Αναστα-
σιάδης, παρουσία του δημάρχου
Λαγκαδά Ιωάννη Ταχματζίδη, του
αντιδημάρχου Πέτρου Δοϊρανλή
και του προέδρου του Δημοτικού
Διαμερίσματος Σοχού Σάκη Λέ-
τσιου. Όπως τόνισε ο βουλευτής
Β’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ., «η δια-
χρονική έλλειψη ιατρών και βοη-
θητικού προσωπικού του Κέντου
Υγείας Σοχού, καθώς και τα θέμα-
τα που αφορούν στην Κεντρική
Διοίκηση και την Περιφερεια είναι
ζητήματα που καλούμαστε να αν-
τιμετωπίσουμε».

Στους υπόγειους κάδους θα μπορούν να πετούν πλέ-
ον τα σκουπίδια τους οι κάτοικοι γύρω από την πλατεία
Φαναριωτών. Οι πρώτοι εννέα κάδοι τέθηκαν σε λει-
τουργία, με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο
Ζέρβα να τονίζει ότι είναι ένα βήμα που ομορφαίνει το
αστικό περιβάλλον, τις γειτονιές και ταυτόχρονα ανα-

βαθμίζει τις δυνατότητες αποκομιδής των απορριμμά-
των. Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νί-
κος Ζεϊμπέκης προσθέτει ότι οι υπόγειοι κάδοι που το-
ποθετήθηκαν σε αρκετά ακόμα σημεία του ιστορικού
κέντρου της πόλης θα δίνονται στη χρήση των πολιτών
τμηματικά.

Σε λειτουργία οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι 

Οι πρώτες ευχές στον 
Νικήτα από τον Ζέρβα 
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας ήταν ο πρώτος που ευχήθηκε στον αντι-
πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για
τα... πρωταπριλιάτικα γενέθλιά του. Ο δήμαρ-
χος βρέθηκε στη Βουλή και στη συνάντηση με
τον κ. Κακλαμάνη εξέφρασε τις θερμές ευχές
του. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο αντι-
πρόεδρος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης.

Τι συζήτησαν 
Ζαχαράκη - Κούβελας 
Τη διαβεβαίωση ότι οι καταβολές αποπληρω-
μής των υποχρεώσεων του υπουργείου Τουρι-
σμού προς τους
ξενοδόχους από
την τουριστική πε-
ρίοδο 2020 θα ξε-
κινήσουν άμεσα
έλαβε από την
υφυπουργό Τουρι-
σμού Σοφία Ζαχα-
ράκη ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ.
Δημήτρης Κούβελας. Ο κ. Κούβελας είχε συ-
νάντηση με την υφυπουργό για να ζητήσει την
επίσπευση των πληρωμών, ενώ παράλληλα ζή-
τησε και τη χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης
των ειδικών μορφών θρησκευτικού και πολιτι-
στικού τουρισμού στη Θεσσαλονίκη. 

Ο κορονοϊός χτύπησε
πάλι τον Λαγκαδά 

Στο πένθος βυθίστηκε και πάλι ο Δήμος Λαγκα-
δά λόγω του θανάτου μιας 40χρονης υπαλλήλου
με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας από κορονοϊό. Η
γυναίκα εργαζόταν στην οικονομική υπηρεσία του
δήμου και τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στη
ΜΕΘ νοσηλευτικού ιδρύματος, καθώς είχε βρεθεί
θετική στον ιό. Ο δήμαρχος Λαγκαδά Ιωάννης
Ταχματζίδης εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητή-
ρια στην οικογένεια της άτυχης υπαλλήλου.

Δεν ακολούθησε την 
πρωταπριλιάτικη παράδοση 
Όπως ανήρτησε στο Facebook ο Θεόδωρος Κα-
ράογλου, απέφυγε να ακολουθήσει το παραδο-
σιακό... ψέμα της Πρωταπριλιάς. Αντίθετα ευ-
χύθηκε υγεία σε όλους τους φίλους του γρά-
φοντας: «Να αντιμετωπίζουμε τη ζωή με αισιο-
δοξία, να επενδύουμε ως κοινωνία στην αλή-
θεια που παράγει φως και να προτάσσουμε τα
καλύτερα στοιχεία μας ως άνθρωποι. Γιατί,
όπως διάβασα, ο νους εκπαιδεύεται ανάλογα
με το πώς θέλουμε να τον πλάσουμε».
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Σ ά ρ ο ν  Σ τ ό ο υ ν

Α
ποτέλεσε τη σεξουαλική φαντασίωση εκατομμυρίων ανδρών -και όχι μόνο-
σε όλον τον κόσμο. Σφράγισε την κινηματογραφική δεκαετία του ’90 με την
παρουσία της. Έφτασε στην κορυφή, κρατώντας καλά κρυμμένα τα μυστικά
της παιδικής και της νεανικής της ηλικίας. Από αυτήν την άποψη, η Σάρον

Στόουν είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα γυναίκα, ακόμα και σήμερα, στα 63 της χρόνια
(γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1958 στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ). Αποτέλεσε (και αυτή…)

ανακάλυψη του Γούντι Άλεν, που της επέτρεψε να κάνει ένα «πέ-
ρασμα» (χωρίς ρόλο) στο «Stardust Memories» (1980). Ακολού-
θησαν 12 χρόνια προσπαθειών, έως ότου έλθει στη ζωή της… η
Κάθριν Τρεμέλ.

Αν κάθε διασημότητα χρειάζεται το «όχημα» για να εκτοξευθεί
στην κορυφή, για τη Σάρον Στόουν αυτό ήταν το «Βασικό ένστι-
κτο», η σκανδαλιστική ταινία του Πολ Βερχόφεν με την εκρηκτική
Σάρον στον ρόλο της Κάθριν Τρεμέλ να «παίρνει τα μυαλά» του
Μάικλ Ντάγκλας και μαζί των θεατών της ταινίας. Αμέσως η Στό-
ουν έγινε το νέο «αντικείμενο του πόθου» εκατομμυρίων ανδρών
στον δυτικό κόσμο: Η Μονρόε, η Μουρ, η Μπέισιντζερ είχαν βρει
τη διάδοχό τους…

Η ίδια, στην αυτοβιογραφία της, περιγράφει πώς εξαπατήθηκε
για την πιο σκανδαλιστική σκηνή της ταινίας: «Μου είχαν πει να
βγάλω το εσώρουχο επειδή το άσπρο αντικατοπτρίζει στην κάμε-
ρα και με είχαν διαβεβαιώσει πως δεν θα φαίνεται τίποτα… Κλή-
θηκα να δω τη σκηνή σε ένα δωμάτιο γεμάτο ατζέντηδες και δι-
κηγόρους, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν είχαν καμία σχέση
με το πρότζεκτ». Ωστόσο, αμέσως μετά ήλθε η επαγγελματική κα-
ταξίωση: Τον Δεκέμβριο του 1992 γίνεται «το κορίτσι του μήνα»
στο «Playboy» και οι προτάσεις πέφτουν βροχή.

Η Στόουν μεγαλώνει προσέχοντας πολύ τον εαυτό της, ιδιαίτε-
ρα μετά το εγκεφαλικό που υπέστη το 2001. Από sex symbol σταδιακά γίνεται αντικεί-
μενο θαυμασμού από τους άνδρες για την αειθαλή γοητεία της.

«Η ομορφιά τού να ζεις δυο φορές»
Οι πρόσφατες αποκαλύψεις της Στόουν στην αυτοβιογραφία της για άγνωστες πτυ-

χές της ζωής της σοκάρουν: Παραδέχθηκε ότι ο παππούς της κακοποιούσε εκείνη και
την αδελφή της! Ομολόγησε ότι έχασε πρωταγωνιστικούς ρόλους γιατί δεν δεχόταν να
κοιμηθεί με τον σκηνοθέτη. Αποκάλυψε ότι οι παραγωγοί αδιαφορούσαν για τους
όρους του συμβολαίου της και την παρότρυναν να συνάψει εφήμερες σχέσεις με τους
συμπρωταγωνιστές της για να έχουν «καλύτερη χημεία στα γυρίσματα». Επιβεβαιώνει
ότι στη διάρκεια μιας πλαστικής επέμβασης ο γιατρός τής έβαλε -χωρίς την άδειά της-
μεγαλύτερα εμφυτεύματα στήθους και, όταν αργότερα τον ρώτησε γιατί το έκανε, εκεί-
νος της απάντησε: «Θα φαίνεσαι καλύτερη με πιο μεγάλα βυζιά». Η αυτοβιογραφία της
έχει τίτλο «Η ομορφιά τού να ζεις δυο φορές», καθώς χωρίζει τη ζωή της πριν και μετά
το εγκεφαλικό.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Το «Βασικό ένστικτο» 
των ανδρών κακοποιήθηκε

από τον παππού της
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Μ
ε καζάνι έτοιμο
να εκραγεί μοι-
άζουν οι σχέσεις
Βόρειας Μακε-

δονίας- Βουλγαρίας, ιδιαίτε-
ρα μετά τις προκλητικές δη-
λώσεις Βούλγαρου ευρωβου-
λευτή. Η αποστροφή του Αγκέλ Τζαμπάζκι, εθνικι-
στή ευρωβουλευτή του συγκυβερνώντος κόμματος
της Βουλγαρίας VMRO, ότι «η Βόρεια Μακεδονία
είναι βουλγαρική και οι Σλαβομακεδόνες είναι
προσωρινοί κυβερνήτες της περιοχής», πυροδότη-
σε νέο κύκλο έντασης μεταξύ των δύο χωρών, με
αποτέλεσμα να χρειαστεί να παρέμβει η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, η οποία, στο πλαίσιο της Μεικτής Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Βόρειας Μακεδονίας -
Ε.Ε., εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της «για τις εδα-
φικές αξιώσεις» που προβάλλονται στο βίντεο που
ανήρτησε ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής.

Πριν από αυτό, η πολιτική ηγεσία της Βόρειας
Μακεδονίας μέσω του υπουργείου Εξωτερικών
επέδωσε νότα διαμαρτυρίας προς το υπουργείο
Εξωτερικών της Βουλγαρίας για το περιεχόμενο
του βίντεο του Τζαμπάζκι. «Θα ενημερώσουμε τα
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα
αντιδράσουμε αναλόγως. Εν προκειμένω, σημει-
ώνουμε ότι τέτοιες δηλώσεις δεν συμβάλλουν στην

εμβάθυνση της φιλίας, της κα-
λής γειτονίας και της συνεργα-
σίας μεταξύ των δύο χωρών»,
αναφέρεται στην ανακοίνωση
των Σκοπίων.

Ο ιδιόρρυθμος ευρωβουλευ-
τής έχει και άλλες φορές τρα-

βήξει επάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς
προβάλλει σταθερά το όνειρο της «Μεγάλης Βουλ-
γαρίας», όπως αυτή είχε οριοθετηθεί από τη Συν-
θήκη του Αγίου Στεφάνου. Αυτή ουσιαστικά «έλυ-
νε» το Ανατολικό Ζήτημα μεταξύ Τουρκίας και Ρω-
σίας με μεγάλη κερδισμένη από τη διανομή των
οθωμανικών εδαφών τη Βουλγαρία, η οποία θα ξε-
κινούσε από το Αιγαίο και θα έφτανε έως τον Δού-
ναβη. Σύμφωνα με τον Τζαμπάζκι, «δεν μπορεί κα-
νείς να ζήσει τον 21ο αιώνα χωρίς να αναγνωρίσει
τον 20ό».

Μετά την ενόχληση της Βόρειας Μακεδονίας, ο
Βούλγαρος ευρωβουλευτής αντέδρασε: «Όσο πε-
ρισσότερο λες ψέματα, τόσο περισσότερο θα λάμ-
πει η αλήθεια. Όσο πιο υστερικά μισείς τη Σόφια,
τόσο περισσότερο γίνεται βουλγαρική η Οχρίδα.
Όσο πιο δυνατά φωνάζετε τα ψέματά σας, τόσο πιο
γρήγορο και πιο φρικτό θα είναι το τέλος σας», είπε
ο Τζαμπάζκι στο μήνυμά του προς τα Σκόπια, σύμ-
φωνα με τη βουλγαρική εφημερίδα «Novini».

«Δεν έχω τίποτα με τις μεγάλες
επιχειρήσεις, αλλά δεν μπορεί εται-
ρείες όπως η Amazon να μην πλη-
ρώνουν ούτε ένα σεντ ως ομοσπον-
διακό φόρο εισοδήματος». Αυτό
υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο
Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιν-
τεν, εξηγώντας το σκεπτικό του, με
βάση το οποίο αυξάνει τη φορολό-
γηση των πλούσιων αμερικανικών
φυσικών και νομικών προσώπων.

Ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου
αυξάνει τη φορολόγηση των εται-
ρειών στο 28%, από 21% που είχε μειωθεί επί Τραμπ
(από 35% στο 21%). Η αύξηση αυτή στη φορολογία θα
επιτρέψει τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. «Όλοι
είχαμε συμφωνήσει πριν από πέντε χρόνια ότι το πο-
σοστό αυτό (35%) θα έπρεπε να οδηγηθεί στο 28%»,

πρόσθεσε ο Μπάιντεν. Και για να αποδείξει ότι τα
χρήματα πηγαίνουν σε επενδύσεις, παρουσίασε ένα
σχέδιο 2 τρισ. δολαρίων για υποδομές και απασχόλη-
ση των Αμερικανών. Μίλησε για 10.000 γέφυρες,
32.000 χλμ. οδικού δικτύου, αεροδρόμια και ηλε-
κτροκίνηση.

Αμήχανη ήταν η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας στην απέλαση Ρώ-
σων διπλωματών από τις ιταλικές Αρχές, κατηγορούμενων για
κατασκοπεία. «Εκφράζουμε τη λύπη μας σε σχέση με την απέλα-
ση από τη Ρώμη των δύο υπαλλήλων της ρωσικής πρεσβείας. Τα
πιθανά βήματά μας σε σχέση με την ενέργεια αυτή, η οποία δεν
ανταποκρίνεται στο επίπεδο των διμερών σχέσεων, θα τα κοινο-
ποιήσουμε εν ευθέτω χρόνω», αναφέρει η ανακοίνωση του
Κρεμλίνου. Η Μόσχα διευκρίνισε μέσω του εκπροσώπου του
προέδρου της, Ντμίτρι Πεσκόφ, ότι δεν διαθέτει «αυτήν τη στιγ-
μή λεπτομέρειες για τους λόγους και τις συνθήκες της σύλλη-
ψης» συνεργάτη του στρατιωτικού ακολούθου της ρωσικής πρε-
σβείας, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι «ο αρκετά θετι-
κός και εποικοδομητικός χαρακτήρας των σχέσεων Ρωσίας -
Ιταλίας θα συνεχιστεί και θα διατηρηθεί». Ο συλληφθείς, σύμ-
φωνα με το πρακτορείο ANSA, ονομάζεται Βάλτερ Μποτ και ερ-
γάζεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Ιταλίας.

Αμήχανη η Μόσχα μετά την απέλαση
των διπλωματών της από τη Ρώμη

Τζο Μπάιντεν: Φόρο στους πλούσιους και 
2 τρισ. δολάρια για επενδύσεις σε υποδομές

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΚΟΠΙΩΝ - ΣΟΦΙΑΣ

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

«Η Βόρεια Μακεδονία
είναι βουλγαρική», 
λέει ευρωβουλευτής!
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Τ
ην 31η Μαρτίου έκλεισε η
ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποβολής αιτήσεων για την
προκαταβολή σύνταξης και

δεν πρόκειται να ανοίξει εκ νέου, κα-
θώς πρώτα θα πρέπει οι υπηρεσίες να
ολοκληρώσουν τις διασταυρώσεις των
στοιχείων όσων υπέβαλαν αίτηση.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι υποβάλουν
αίτηση έως τις 31 Μαρτίου θα λάβουν τα
αναδρομικά και το μηνιαίο ποσό της
σύνταξης που δικαιούνται πριν από το
Πάσχα. Αξίζει να σημειωθεί πως το μέ-
τρο της προκαταβολής σύνταξης μονι-
μοποιείται, καθώς όσοι υπέβαλαν αίτη-
ση συνταξιοδότησης από τις 16 Μαρτίου
και μετά έχουν τη δυνατότητα κατά την
αίτηση συνταξιοδότησης να επιλέξουν
αν θέλουν να λάβουν την παροχή έως
την έκδοση της προσωρινής τους σύν-
ταξης.

Έχοντας υποβάλει οι υποψήφιοι συν-
ταξιούχοι την αίτηση για την εν λόγω
παροχή, θα μπορούν να εξασφαλίσουν
την προκαταβολή «έναντι» σύνταξης
μαζί και τα αναδρομικά τους πριν από
το Πάσχα.

Πρόκειται για ένα μέτρο που δίνει
«ανάσα» στους χιλιάδες ασφαλισμέ-
νους οι οποίοι βρίσκονται στην αναμο-
νή, χωρίς χρήματα, μέχρι να εκδοθεί η
συνταξιοδοτική τους απόφαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 44.593
υποψήφιοι συνταξιούχοι εξασφάλι-
σαν την πληρωμή προκαταβολής
σύνταξης για την τελευταία εβδομάδα
του Απριλίου.

Τα ποσά
Δεδομένου ότι ο μέσος χρόνος ανα-

μονής σύνταξης από τους εν λόγω
ασφαλισμένους ανέρχεται στους 18 μή-
νες, τα αναδρομικά τα οποία θα λάβουν
θα ανέλθουν μεταξύ 6.480 ευρώ (όσοι
δικαιούνται προκαταβολή 360 ευρώ)
και 6.912 ευρώ (όσοι δικαιούνται προ-
καταβολή 384 ευρώ).

Το συνολικό κόστος των αναδρομι-
κών τα οποία θα καταβληθούν πριν από
το Πάσχα αναμένεται να ανέλθει κοντά
στα 260 εκατ. ευρώ.

Αρκετοί ασφαλισμένοι, λόγω των
οφειλών που μπορεί να έχουν αλλά κα-
τά κύριο λόγο επειδή φοβούνται ότι θα

μείνουν με την προκαταβολή των 384 ή
360 ευρώ και θα αργήσουν ακόμη πε-
ρισσότερο να λάβουν την οριστική κύ-
ρια σύνταξή τους, δεν πήγαν να καταθέ-
σουν τα χαρτιά τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι λά-
βουν προκαταβολή σύνταξης θα δι-
καιούνται να λάβουν και προσωρινή
σύνταξη, ενώ, σύμφωνα με την ανακοί-
νωση του e-ΕΦΚΑ, «η υποβολή της αί-
τησης προκαταβολής σύνταξης σε κα-
μία περίπτωση δεν συνεπάγεται επι-
πλέον καθυστέρηση στην εξέταση και
τη διεκπεραίωση του συνταξιοδοτικού
αιτήματος. Αντιθέτως, αποτελεί ένα
πρώτο βήμα για την πληρωμή των πο-
σών που δικαιούνται οι αιτούντες μέχρι
την οριστική απονομή της σύνταξής
τους». Σε περίπτωση έκδοσης απορρι-
πτικής οριστικής απόφασης συνταξιο-

δότησης, παύει η καταβολή του ποσού
προκαταβολής έναντι σύνταξης και τα
ποσά της χορηγηθείσας προκαταβολής
αναζητούνται ως αχρεωστήτως κατα-
βληθέντα.

Για μετά το Πάσχα προγραμματίζεται η πρεμιέρα των
φορολογικών δηλώσεων, ενώ το νέο χρονοδιάγραμμα
εξόφλησης του φόρου εισοδήματος που επιβάλλει η
πανδημία και το 2021 προβλέπει 8 ίσες μηνιαίες δόσεις
και έκπτωση φόρου για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ την
οφειλή που θα προκύψει από την εκκαθάριση της δήλω-
σής τους. Εν τω μεταξύ, τις επόμενες ημέρες «κλειδώ-
νουν» οι παρεμβάσεις που θα αφορούν σε 6,5 εκατ. φο-
ρολογουμένους. 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος: Στοχευμένες στις
επιχειρήσεις εκείνες που είχαν το 2020 μεγάλη πτώση
στον τζίρο τους σε σύγκριση με το 2019. 

Ανείσπρακτα ενοίκια: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα γλιτώ-

σουν φέτος από τη φορολόγηση των ενοικίων που δεν ει-
σέπραξαν το 2020.

Τεκμήρια: Σχεδιάζεται η έμμεση απενεργοποίησή τους
για τους φορολογουμένους που έχουν πληγεί από την

πανδημία και απειλούνται με την επιβολή έξτρα φόρου. 
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Το βασικό σενάριο προβλέ-

πει να μην ισχύσει ειδικά για φέτος (εισοδήματα 2020) το
πρόστιμο που επιβάλλεται με συντελεστή 22% στις αποδεί-
ξεις οι οποίες θα λείπουν. 

Τέλος επιτηδεύματος: Σχεδιάζεται να απαλλαγούν από
το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ οι νέοι αγρότες και
οι επιχειρήσεις που για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα
του 2020 ήταν κλειστές με κρατική εντολή.

Έκπτωση φόρου: Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν
να εξοφλήσουν εφάπαξ το εκκαθαριστικό της δήλωσης θα
κερδίσουν έκπτωση η οποία εξετάζεται να είναι μεγαλύτε-
ρη από το 2% που ίσχυσε το 2020.

Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις 

Προκαταβολή
σύνταξης: Πριν
από το Πάσχα 
οι πληρωμές

Υποβλήθηκαν 44.593 
αιτήσεις. Τα αναδρομικά 
τα οποία θα λάβουν 
θα ανέλθουν μεταξύ 6.480
ευρώ (όσοι δικαιούνται
προκαταβολή 360 ευρώ)
και 6.912 ευρώ 
(όσοι δικαιούνται 
προκαταβολή 384 ευρώ)



«Ζ
ημία 9,2 δισ. ευρώ
προκλήθηκε στην αξία
των τραπεζών κατά το
α’ εξάμηνο του 2015

λόγω της ανερμάτιστης πολιτικής των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ». Ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας
στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέ-
σεων της Βουλής, έκανε τα... αποκα-
λυπτήρια της ζημίας που προκλήθη-
κε στο τραπεζικό σύστημα κατά την
τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, στον
απόηχο της χθεσινής αναβάθμισης-
έκπληξη των ελληνικών τραπεζών
από τον αμερικανικό οίκο αξιολόγη-
σης Moody’s. Έπειτα από επτά χρόνια
οι προοπτικές των ελληνικών τραπε-
ζών μεταβάλλονται σε θετικές, από
σταθερές, ενώ ο οίκος εκφράζει την
εκτίμηση ότι φέτος και το 2022, λόγω
της ανάκαμψης της οικονομίας και
των τιτλοποιήσεων «κόκκινων» δα-
νείων, η εικόνα του τραπεζικού συ-
στήματος θα είναι θεαματικά βελτιω-
μένη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
υπουργού Οικονομικών, η αξία των
τραπεζικών μετοχών που κατείχε το

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας στο τέλος του 2014 είχε διαμορ-
φωθεί στα 11,6 δισ. ευρώ, ενώ στο τέ-
λος του 2015 υποχώρησε στα 2,4 δισ.
ευρώ! Επιπλέον, παρέθεσε εντυπω-
σιακά στοιχεία για την απώλεια περι-
ουσίας των τραπεζών, η οποία οδήγη-
σε σε πρόσθετο δανεισμό από τον
ESM, επιβαρύνοντας τους Έλληνες
φορολογούμενους. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που κατέθεσε ανά τράπεζα,
η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση της
Εθνικής έγινε με τιμή ανά μετοχή στα
4,29 ευρώ, η δεύτερη το 2014 με 2,20
ευρώ και η τρίτη επί ΣΥΡΙΖΑ με 0,02
ευρώ! Η δεύτερη ανακεφαλαιοποί-
ηση της Alpha Bank το 2014 έγινε
στην τιμή των 0,65 ευρώ, ενώ το 2015
στα 0,04 ευρώ, της Πειραιώς από τα
1,70 ευρώ στα 0,03 ευρώ και της Eu-
robank από τα 0,31 ευρώ στα 0,01 ευ-
ρώ! Επιπλέον, η συμμετοχή του ΤΧΣ

στην Πειραιώς μειώθηκε στο 26% το
2015 από 67% το 2014, στην Alpha
Bank στο 11% από 66%, στην Εθνική
στο 40% έναντι 57% και στη Eurobank
στο 2,4% από 35%!

Ο υπουργός Οικονομικών άσκησε
δριμύτατη κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για
την... αριστερή ανακεφαλαιοποίηση
του 2015, επισημαίνοντας ότι νωρίτε-
ρα είχαν «φύγει» καταθέσεις 50 δισ.
ευρώ, επιστράφηκε ρευστότητα 11
δισ. ευρώ από το ΤΧΣ στο Ευρωπαϊκό
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας και επιβλήθηκαν τα capital
controls, ενώ το 2016 τα «κόκκινα»
δάνεια εκτινάχθηκαν στο ιστορικό
υψηλό των 107 δισ. ευρώ! 

Αναβάθμιση-έκπληξη
των τραπεζών από 
τη Moody’s - Θετικές 
οι προοπτικές έπειτα από
επτά «πέτρινα» χρόνια

Στα 9,2 δισ. € η ζημία
στις τράπεζες το 2015!

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Τηλεργασία και τον Απρίλιο
για το 50% των εργαζομένων  

Με τηλεργασία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% θα
λειτουργήσουν ολόκληρο τον Απρίλιο οι επιχειρή-
σεις, όπως προβλέπει απόφαση των συναρμόδιων
υπουργείων. Όλες οι επιχειρήσεις που εδρεύουν
ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφε-
ρειακή ενότητα της χώρας υποχρεούνται έως τις
30/04/2021 να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ απο-
στάσεως παροχής εργασίας, προαναγγέλλοντας τα
στοιχεία των εργαζομένων στην «Εργάνη». Για
τους παραβάτες προβλέπεται η επιβολή προστίμου
3.000 ευρώ. Για όσους εργάζονται με φυσική πα-
ρουσία στον χώρο δουλειάς ορίζεται η ανά μισή
ώρα και εντός διώρου προσέλευση και αποχώρη-
ση των εργαζομένων. Τέλος, με άλλη Υπουργική
Απόφαση παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου η δυ-
νατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή
του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζό-
μενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβα-
ση τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με το σύ-
στημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία έχει
έκτακτο χαρακτήρα.

ΙΟΒΕ: Βελτίωση 
του οικονομικού κλίματος  
Η προοπτική της αυξημένης διείσδυσης του εμβο-
λιασμού του πληθυσμού αλλά και οι θετικές προσ-
δοκίες για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέ-
τρων και άνοιγμα της αγοράς τροφοδότησαν τη
βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομι-
κών και Βιομηχανικών Ερευνών, ο δείκτης οικο-
νομικού κλίματος σημείωσε εντυπωσιακή ανά-
καμψη στις 96,9 μονάδες έναντι 91,9 μονάδων τον
Φεβρουάριο, αποτελώντας την καλύτερη επίδοση
από τον περσινό Απρίλιο. Σημειώνεται ότι για να
υπάρχουν σταθερά θετικές προοπτικές ο δείκτης
πρέπει να βρίσκεται πάνω από τις 100 μονάδες.
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, καταγράφεται γενικευμένη
κάμψη της απαισιοδοξίας, ενώ στους επιμέρους
τομείς καταγράφεται υποχώρηση του αρνητικού
ισοζυγίου στη βιομηχανία ως προς τις παραγγε-
λίες και αύξηση των θετικών προσδοκιών για την
παραγωγή. Στο λιανικό εμπόριο οι αρνητικές εκτι-
μήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αμβλύνονται
αισθητά, ο τομέας των υπηρεσιών παρουσίασε μι-
κρή επιδείνωση, ενώ περιορίζονται σημαντικά οι
αρνητικές προβλέψεις για τις κατασκευές και την
καταναλωτική εμπιστοσύνη.



Σ
τους λόγους για τους οποίους είναι επιβεβλημέ-
νη η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς
αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονο-

μικών Χρήστος Σταϊκούρας, τοποθετού-
μενος στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομι-
κών Υποθέσεων της Βουλής. Ο υπουρ-
γός ανέφερε πως η Τράπεζα Πειραιώς
επιδιώκει την ταχεία αποκλιμάκωση των
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στον
ισολογισμό της και τον επιχειρηματικό
μετασχηματισμό της και ότι στο πλαίσιο
αυτό σχεδιάζει την κεφαλαιακή της ενί-
σχυση, μέσα από μια μεγάλη αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου. Μιλώντας στην
ίδια συζήτηση στη Βουλή, ο διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας εξέ-
φρασε την άποψη ότι η συμμετοχή του Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει να πέσει κάτω από το 33%, ώστε να δοθεί περισσότερος χώρος σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.
Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Γιώργος Χαντζηνικολάου, είπε πως η συγκυρία αυτή, στην οποία επιδιώκεται η αύξηση κεφαλαί-
ου της Πειραιώς, είναι «μοναδική». Ο ίδιος χαρακτήρισε «παραφιλολογία» τις συζητήσεις για το πώς το τραπεζικό σύστημα ωφελήθη-
κε από τη δημόσια στήριξη και εστίασε στο ότι το τραπεζικό σύστημα έβαλε πλάτη στην τιτάνια προσπάθεια της χώρας να εξέλθει από
την κρίση. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί πως η Πειραιώς χρειάζεται ανακεφαλαιοποίηση, αλλά το ζητούμε-
νο είναι οι όροι. Στη βάση αυτή ζήτησε να πληροφορηθεί εάν το ΤΧΣ σκοπεύει να μειώσει τη συμμετοχή του κάτω από το 33,3% στην
τράπεζα. Ο Κώστας Σκανδαλίδης είπε πως, σε σχέση με την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, το ΚΙΝ.ΑΛ. θέλει να μάθει
γιατί επιχειρείται και σήμερα μια ανακεφαλαιοποίηση ίδια με αυτές του παρελθόντος. «Είναι ένα μικρότερο έγκλημα σε σχέση με το
παρελθόν;», αναρωτήθηκε.

Σταϊκούρας: Επιβεβλημένη η ΑΜΚ της Πειραιώς Inform Λύκος: Ανάπτυξη 
λειτουργικής κερδοφορίας

Μείωση πωλήσεων κατά 2,7 εκατ. ευρώ ή 3,7%
σε σύγκριση με το 2019 παρουσίασε ο Όμιλος της
Inform Λύκος κατά τη χρήση του 2020 - ανήλθαν
σε 69,8 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ
φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελε-
σμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του
Ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,6% ή 0,4 εκατ. ευρώ από
6,2 εκατ. ευρώ το 2019 σε 6,6 εκατ. ευρώ το 2020.

Westnet: Πιστοποιήθηκε 
ως Great Place to Work
Η Westnet, μέλος του ομίλου εταιρειών Olympia
και κορυφαίος διανομέας προϊόντων πληροφο-
ρικής και υψηλής τεχνολογίας, απέκτησε την
πιστοποίηση του Great Place to Work για το
2021-2022 από τον οργανισμό Great Place to
Work Hellas. Η διάκριση της Westnet που αριθ-
μεί συνολικά 78 εργαζομένους σε Ελλάδα και
Κύπρο αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση για
την εταιρεία, που, όπως αναφέρει σε ανακοίνω-
σή της, δραστηριοποιείται για περισσότερα από
15 χρόνια στην αγορά διανομής, αναπτύσσοντας
ισχυρή παρουσία και αντιπροσωπεύοντας μεγά-
λα πολυεθνικά brands.

Νέο πρόγραμμα από 
τη Δύναμις Ασφαλιστική

Η Δύναμις Ασφαλιστική δημιούργησε ένα νέο
πρόγραμμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Μηχα-
νημάτων Έργου, το οποίο διακρίνεται για την πλη-
ρότητά του και τη συνδυαστική κάλυψη που προ-
σφέρει. Το νέο πρόγραμμα έχει ένα διπλό πλεονέ-
κτημα: Δίνει στον κάτοχό του την κάλυψη αστικής
ευθύνης προς τρίτους του οχήματος, ενώ ταυτό-
χρονα παρέχει και μια δεύτερη, πραγματικά ανα-
γκαία για την εργασιακή καθημερινότητα κάλυψη
αστικής ευθύνης κατά τη λειτουργία του μηχανή-
ματος έργου εν ώρα εργασίας. Το πακέτο καλύψε-
ων αστικής ευθύνης εργαλείου, που περιλαμβάνε-
ται στο νέο πρόγραμμα ασφάλισης, διαθέτει υψη-
λά όρια κάλυψης με μηδενικές απαλλαγές και ιδι-
αίτερα προνομιακό μικτό ετήσιο ασφάλιστρο.

ΕΛ.ΠΕ.: Διαρκής στήριξη 
σε ΕΣΥ - νοσοκομεία Θεσσαλονίκης
Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες ανάγ-
κες στα νοσοκομεία και την ασφυκτική πίεση
που ασκείται στις ΜΕΘ, ο Όμιλος Ελληνικά Πε-
τρέλαια παρέχει κρίσιμο ιατροτεχνολογικό εξο-
πλισμό. Μέσα από τη νέα δωρεά 50 υπερσύγ-
χρονων συσκευών θεραπείας, υψηλής ροής
οξυγόνου, ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ενι-
σχύει νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα, με έμ-
φαση στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, ση-
μαντικός αριθμός των συσκευών θα εγκαταστα-
θεί άμεσα στα Νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ, «Ιπποκρά-
τειο», «Άγιος Παύλος» και «Γ. Παπανικολάου».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Attica Bank: Αποπλήρωσε τις κρατικές 
εγγυήσεις του νόμου Αλογοσκούφη

Στην αποπληρωμή των εγγυήσεων που είχε λάβει από το ελληνικό Δημόσιο με τον νό-
μο Αλογουσκούφη του 2008 προχώρησε η Attica Bank. Σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωσή της, «η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό
κοινό ότι από τις 31 Μαρτίου 2021 παύει να κάνει χρήση των διατάξεων του Ν.
3723/2008 περί “Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Οικονομίας για την Αντιμετώπιση
των Επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης” και ταυτόχρονα των εγ-
γυήσεων του Πυλώνα ΙΙ». Συνεπακόλουθα από την άνω ημερομηνία, η Attica Bank δεν
υπόκειται πλέον στις δεσμεύσεις του συγκεκριμένου προγράμματος όπως, μεταξύ
άλλων, η υποχρέωση διορισμού εκπροσώπου του ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Τράπεζας. Η ετήσια εξοικονόμηση για την τράπεζα ανέρχεται σε περί-
που 3,5 εκατ. ευρώ (προμήθεια του ελληνικού Δημοσίου για την εγγύησή του).

Η Εθνική Ασφαλιστική κατάφερε να διατηρήσει υψηλή κερδοφορία και για
το 2020, με τα κέρδη προ φόρων το 12μηνο του 2020 να ανέρχονται σε 85,7
εκατ. ευρώ (12μηνο 2019: 81,7 εκατ. ευρώ.), ενώ, παράλληλα, προσαρμό-

σθηκε άμεσα και αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις
που δημιούργησε η πανδημία Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα καθαρά,
μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε 66,7 εκατ. ευρώ, έναντι 57,2 εκατ. ευ-
ρώ το 2019, βελτιωμένα κατά 16,6%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του

Ομίλου της Εθνικής Ασφαλιστικής για το 2020 ανήλθαν σε 87,9 εκατ. ευρώ,
έναντι 82,3 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη

ανήλθαν σε 68,4 εκατ. ευρώ και 57,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Εθνική Ασφαλιστική: Αύξηση κερδών 16,6% το 2020



Τέλος εποχής 
για την Πίτσος

Τ
ίτλοι τέλους έπεσαν χθες για την ιστορική βιομη-
χανία Πίτσος, η οποία βάζει λουκέτο μετά την υλο-
ποίηση της απόφασης που έλαβε πριν από τέσσε-

ρα χρόνια ο γερμανικός όμιλος Bosch Siemens Haus-
gerate να κλείσει το εργοστάσιο στου Ρέντη και να μετα-
φέρει την παραγωγή στην Τουρκία. Οι 273 εργαζόμενοι
της εταιρείας βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με το φά-
σμα της ανεργίας και ζητούν από την κυβέρνηση να λά-
βει τα απαραίτητα μέτρα για τη συνέχιση της λειτουργίας
της. «Ζητούμε να αναλάβετε την οποιαδήποτε πρωτο-
βουλία θα αποτρέψει την τραγική κατάσταση για τους
εργαζομένους της Πίτσος. Είναι στα χέρια της κυβέρνη-
σης να παραμείνει το εργοστάσιο στην Ελλάδα και να εν-
ταχθεί στο σχέδιο και στις υποσχέσεις της κυβέρνησης
σας για επενδύσεις και ανάπτυξη. Οι εργαζόμενοι στηρί-
ζουμε κάθε επενδυτική πρόταση για παραμονή του ερ-
γοστασίου και διατήρηση των θέσεων εργασίας», ανα-
φέρουν σε επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. Οι ελπίδες που υπάρχουν είναι να γί-
νει αποδεκτή από την BSH η πρόταση που έχει υποβάλει
η «Πυραμίς Μεταλλουργία» για να λειτουργήσει, έστω
και εν μέρει, το εργοστάσιο στου Ρέντη.

BAT Hellas: «Προϊόν της Χρονιάς 2021» 
το Vuse ePen 3
Το Vuse ePen 3 αναδείχθηκε «Προϊόν της Χρονιάς 2021»
στην κατηγορία ατμίσματος, με ανεξάρτητη έρευνα κατα-
ναλωτών που διεξήγαγε η IRI σε 3.200 καταναλωτές στην
Ελλάδα, στο μεγαλύτερο και σημαντικότερο θεσμό βρά-
βευσης διεθνώς σχετικά με την καινοτομία καταναλωτι-
κών προϊόντων. H διάκριση αυτή αποτελεί επιβεβαίωση
για τις επενδύσεις της British American Tobacco Hellas
στην Ελλάδα στα προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου
και ενδυναμώνει τον σκοπό του Ομίλου να δημιουργήσει
μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητά του ένα κα-
λύτερο αύριο για τους ενήλικους καταναλωτές, για την
κοινωνία και για τους ανθρώπους της εταιρείας.

Markit: Οι διαταραχές 
στην αλυσίδα εφοδιασμού
επιδεινώνονται

Τα δεδομένα της τελευταίας έρευνας PMI υπέ-
δειξαν εκ νέου, μολονότι οριακή, βελτίωση των
λειτουργικών συνθηκών του ελληνικού μεταποι-
ητικού τομέα τον Μάρτιο. Παρότι εξακολούθησαν
να υποδεικνύουν συρρίκνωση, οι ρυθμοί μείωσης
της παραγωγής και των νέων παραγγελιών εξα-
σθένησαν. Παράλληλα, οι διαταραχές στην αλυσί-
δα εφοδιασμού επιδεινώθηκαν και πάλι στον με-
γαλύτερο βαθμό που έχει καταγραφεί από τον πε-
ρασμένο Απρίλιο. Οι επακόλουθες ελλείψεις
πρώτων υλών οδήγησαν στην ταχύτερη αύξηση
του κόστους εισροών που έχει καταγραφεί μέχρι
στιγμής. Ωστόσο, οι εταιρείες κατάφεραν να μετα-
κυλίσουν μέρος της ανόδου του κόστους των τι-
μών εισροών, καθώς ο ρυθμός αύξησης των τιμών
χρέωσης άγγιξε νέα υψηλή τιμή-ρεκόρ στην ιστο-
ρία της έρευνας. Ο κύριος Δείκτης Υπευθύνων
Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μετα-
ποίησης στην Ελλάδα είναι ένας σύνθετος δείκτης
της απόδοσης της μεταποιητικής οικονομίας.
Προκύπτει από δείκτες σχετικά με τις νέες πα-
ραγγελίες, την παραγωγή, την απασχόληση, τον
χρόνο παράδοσης προμηθειών και τα αποθέματα
προμηθειών.

Cosmote: Αναβάθμιση 
ταχύτητας και μείωση τιμής 
στο δορυφορικό Internet 
Στην αναβάθμιση της παρεχόμενης ταχύτητας
με ταυτόχρονη μείωση τιμής προχώρησε η
Cosmote για τις υπηρεσίες δορυφορικού In-
ternet. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εται-
ρείας που είναι αναρτημένη στο site της, το
πρόγραμμα «Cosmote Satellite Internet 22 -
150GB» αναβαθμίζεται στην ταχύτητα των 50
Mbps download, με παράλληλη μείωση της
μηνιαίας χρέωσης από τα 99 ευρώ σε 89 ευρώ.
Το πρόγραμμα είναι 24μηνης δέσμευσης και
προσφέρει την ταχύτητα των 50Mbps down-
load μέχρι την κατανάλωση συνολικού όγκου
δεδομένων 150 GB. Μετά την κατανάλωσή του,
η μέγιστη ταχύτητα μειώνεται αυτομάτως, με
ανώτατο όριο αυτό των 256 kbps download/up-
load. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι για τους πελά-
τες του παραπάνω προγράμματος η χρήση όγ-
κου δεδομένων τις ώρες 01.00 έως 06.00 είναι
απεριόριστη και τα δεδομένα που καταναλώ-
νονται κατά τη διάρκεια των ωρών αυτών δεν
προσμετρώνται στο μηνιαίο όριο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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«Costa Navarino»: Το πρώτο
Mouratoglou Tennis Center

Την καινούργια
συνεργασία της
«Costa Navarino» με
τη Mouratoglou A-
cademy, για τη δημι-
ουργία του πρώτου
Mouratoglou Tennis
Center στην Ευρώ-
πη, που θα λειτουργήσει στο «Navarino Dunes» από
φέτος το καλοκαίρι, ανακοινώνει η εταιρεία. Με 16
υπερσύγχρονα γήπεδα τένις, 12 εκ των οποίων δημι-
ουργήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, η «Costa Navari-
no» ενισχύει τη θέση της ανάμεσα στους καλύτε-
ρους αθλητικούς προορισμούς παγκοσμίως, προ-
σφέροντας μια κορυφαία εμπειρία στους λάτρεις
του τένις, σε συνδυασμό με την αναγνωρισμένη με-
θοδολογία της Mouratoglou Academy.

O Fulvio Siotto, νέος διευθύνων
σύμβουλος της ZeniΘ
H ΖeniΘ, πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, ανα-
κοινώνει την ανάληψη καθηκόντων του διευθύ-
νοντος συμβούλου (CEO) από τον Fulvio Siotto
από χθες, 1 Απρίλιου 2021. Με σπουδές Ηλεκτρο-
νικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα
της Ιταλίας και ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος
Marketing, Πωλήσεων και Ενέργειας της ιταλι-
κής Eni gas e luce από το 2015 έως το 2020, o κ.
Siotto ανέλαβε χρέη αναπληρωτή διευθύνοντος
συμβούλου της ZeniΘ στην αρχή του έτους. Στο
παρελθόν κατείχε διευθυντικές και διοικητικές
θέσεις σε άλλες σημαντικές εταιρείες τεχνολο-
γίας, τηλεπικοινωνιών, παραγωγής και διανομής
ενέργειας. Ο Fulvio Siotto διαδέχεται τον Federi-
co Regola, o οποίος συνταξιοδοτείται. Όπως ανα-
φέρει σχετική ανακοίνωση, ο F. Regola ηγήθηκε
της ZeniΘ από το 2014 και μέσα σε λίγα χρόνια πέ-
τυχε να οδηγήσει την εταιρεία στην κορυφή, με-
τασχηματίζοντας έναν μονοπωλιακό κολοσσό, το
Αέριο Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας, σε έναν ισχυ-
ρό εναλλακτικό πάροχο ενέργειας, τη ZeniΘ.

Stirixis Group: Ολοκληρώθηκε 
η ανακαίνιση των γραφείων 
της Merck Greece

Η Stirixis Group ανακοινώνει την απόλυτα επιτυ-
χή ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της Merck
Greece. Στην ανακοίνωση σημειώνει ότι μετά την
αρχική ανάλυση αλλά και την αξιολόγηση του proj-
ect, η Merck, ηγέτιδα φαρμακευτική εταιρεία στην
τεχνολογία και στις επιστήμες ζωής, ανέθεσε τον
ανασχεδιασμό αλλά και την ανακαίνιση των κεντρι-
κών γραφείων της εταιρείας στην Αθήνα στη Stirixis
Group. H Stirixis Group κατάφερε να παραδώσει το
έργο, παραμένοντας απόλυτα συνεπής στο ζητού-
μενο χρονοδιάγραμμα, μολονότι η υλοποίησή του
έγινε εν μέσω πανδημίας.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σ το πρώτο, καθοριστικό ματς αποκάλυψης των δυνατοτήτων της στον παραγω-
γικό τομέα η Εθνική Ελλάδας έφερε ισοπαλία 1-1 με την αντίστοιχη της Γε-
ωργίας στην Τούμπα, δημιούργησε μόλις μία ευκαιρία, προηγήθηκε με

αυτογκόλ και με το αποτέλεσμα αυτό ουσιαστικά τίναξε στον αέρα το πρότζεκτ
«πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ του Κατάρ».
Η Εθνική, χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρία, είχε φέρει το ίδιο αποτέλεσμα στην
πρεμιέρα του ομίλου με την Ισπανία με εκείνο το ανέλπιστο πέναλτι που πήρε. Τον
λόγο πλέον έχει ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ Θοδωρής Ζαγοράκης, θρυλικός αρχηγός
της Εθνικής στο έπος του 2004 στην Πορτογαλία. Τώρα, ωστόσο, πρέπει να πάρει δι-
οικητικές αποφάσεις για το μέλλον του Ολλανδού τεχνικού Τζον Φαν’τ Σχιπ. Μένει
ή φεύγει ο προπονητής; Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
Οι διεθνείς μετά το ματς μίλησαν και πάλι τη συναισθηματική γλώσσα, ότι «είμαστε
μια οικογένεια, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια», αλλά η πραγματικότητα του γη-
πέδου είναι σκληρή επί ημερών Φαν’τ Σχιπ. Τώρα που χρειάστηκε να νικήσει τη Γε-
ωργία, έφυγε ευχαριστημένη που δεν έχασε. Το «κατηγορητήριο» είναι βαρύ για
τον Ολλανδό τεχνικό. Πρώτον, έχει την αποκλειστική ευθύνη για το φιάσκο με τους
Παπασταθόπουλο και Μανωλά. Διέρρευσε το περιβάλλον του στον Τύπο ότι εκείνοι
δεν δέχτηκαν να επανέλθουν και ο ίδιος δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο παρά αορι-
στίες ότι η πόρτα είναι ανοικτή κ.λπ. Ουσιαστικά, δεν σκοπεύει να τους ξανακαλέ-
σει. Επί των πεπραγμένων: χρησιμοποίησε δεξί μπακ τον Μαυρία, αφότου
τραυματίστηκε ο Μπακάκης, με συνέπεια ο «ζαβολιάρης» Γεωργιανός Κβαρατσχέ-
λια να τον ταλαιπωρεί σε κάθε φάση και να τον εκθέσει στη φάση της ισοφάρισης. Ο
συμπαθής Μαυρίας είχε μόλις ένα παιχνίδι στα πόδια του το 2021 και στον πάγκο
καθόταν ο Ανδρούτσος, ο οποίος έχει παίξει σε αγώνες Champions League με τον
Ολυμπιακό. Απέσυρε τον Τζόλη στο ημίχρονο και χρησιμοποίησε τον Λημνιό, ο
οποίος κάθεται μονίμως στον πάγκο της Κολονίας. Έχει εμμονή με τον Τάσο Μπα-
κασέτα, ακόμα και όταν ο παίκτης της Τραμπζονσπόρ δεν βρίσκεται σε καλή μέρα,
ενώ ο Πέτρος Μάνταλος είναι καλύτερος χειριστής της μπάλας. Όταν στα τελευταία
15 λεπτά έπρεπε να πετύχουμε γκολ, χρησιμοποίησε τον φιλότιμο -πλην αμυντικο-
γενή- Σιώπη στη μεσαία γραμμή. Έβαλε στο 70’ τον Γιακουμάκη σέντερ φορ, έναν
παίκτη που έχει φοβερή ευχέρεια στο σκοράρισμα, αγνοώντας, όμως, ο Ολλανδός
ότι η μπάλα δεν έφτανε ποτέ στην περιοχή των Γεωργιανών.

Στα χέρια 
του Ζαγοράκη 
το μέλλον 
του Φαν’τ Σχιπ
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Ο
θρυλικός αρχηγός Παναγιώτης Γιαννάκης έχει
πλέον την ύψιστη τιμή της εισόδου στο Hall of
Fame της FIBA. Ο «δράκος» του ελληνικού μπά-

σκετ, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική ομάδα και επί
σειρά ετών ομοσπονδιακός προπονητής της γαλανόλευ-
κης, εξασφαλίζει επισήμως μόνιμη θέση στο πάνθεον της
FIBA, όπως και ο Νίκος Γκάλης πριν από τρία χρόνια.
Ωστόσο, το παράδοξο είναι ότι ουδείς σκέφτηκε να τους
αξιοποιήσει διοικητικά. Η απερχόμενη διοίκηση του επί
σειρά ετών προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλα-
θοσφαίρισης Γιώργου Βασιλακόπουλου δεν το έκανε ποτέ.
Το Πρωτοδικείο όρισε προσωρινή διοίκηση, η οποία θα
οδηγήσει την ομοσπονδία σε εκλογές. Μόνοι τους δεν
μπορούν να τα βρουν. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται ο
Γιώργος Βασιλακόπουλος, οι δύο εκ των τριών υποψήφιων
προέδρων, Φασούλας και Παπανικολάου, και πολλοί βετε-
ράνοι διεθνείς μπασκετμπολίστες (Φάνης Χριστοδούλου,
Ευθύμης Ρεντζιάς, Μέμος Ιωάννου και Νίκος Φιλίππου).
Εκτός έμεινε ο έτερος υποψήφιος Βαγγέλης Λιόλιος.

Μια πολύ όμορφη στιγμή από τα τρία αδέρφια Αντετοκούνμπο, που βρέθηκαν μαζί 
και αγκαλιά στο παρκέ μετά το παιχνίδι Λέικερς - Μπακς 97-112 στο Λος Άντζελες. 
Με το σφύριγμα της κόρνας για το τέλος του ματς, ο Θανάσης και ο Γιάννης, που παίζουν
στους Μπακς, έσπευσαν να αγκαλιάσουν τον μικρότερο αδελφό τους Κώστα, 
που αγωνίζεται στους Λέικερς. Κάποια στιγμή, μάλιστα, συνυπήρξαν στο παρκέ, κάτι 
που τους έκανε τη δεύτερη τριάδα αδελφών που έπαιξαν ταυτόχρονα στον ίδιο αγώνα.

FIBA: Στο Hall of Fame ο Παναγιώτης Γιαννάκης

Ρήτρα 4 εκατ. ευρώ 
στον Πέδρο Μάρτινς

Το συμβόλαιο του Πορτογάλου προπονητή του Ολυμπιακού
Πέδρο Μάρτινς τελειώνει το καλοκαίρι 2022, αλλά οι προτά-
σεις έρχονται... βροχή. Η Νις από τη Γαλλία, οι Φλαμένγκο και
Σαν Πάολο από τη Βραζιλία, η Σπόρτιγκ Λισαβόνας από την
πατρίδα του και η Λοκομοτίβ από τη Ρωσία. Η ρήτρα αποδέ-
σμευσής του είναι 4 εκατ. ευρώ. Ο ΠΑΟΚ είχε εισπράξει
600.000 ευρώ από την πώληση του Φερέιρα στην Παλμέιρας.

Έγραψαν
ιστορία! 

Η έκπληξη του αιώνα…
Αυτή είναι η έκπληξη του αιώνα. Η εθνική Γερ-

μανίας έχασε 2-1 από τη Βόρεια Μακεδονία στο
Ντούισμπουργκ για τα προκριματικά του Μουν-
τιάλ 2022. Ήταν η πρώτη ήττα σε προκριματικά
των Γερμανών από το 2001, όταν είχαν συντριβεί
5-1 εντός έδρας από την Αγγλία. Σε 35 ματς έφε-
ρε 30 νίκες και πέντε ισοπαλίες.

Δεν ήταν ψέμα…

Την 1η Απριλίου 2004 το ελληνικό ποδόσφαιρο
αποχαιρετούσε τον μέγιστο Γιάννη Κυράστα
στα 51 του χρόνια έπειτα από έναν και πλέον
μήνα στο νοσοκομείο. Ο Κυράστας υπήρξε τε-
ράστια ποδοσφαιρική προσωπικότητα ως παί-
κτης του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
Στους «πράσινους» εργάστηκε και ως προπο-
νητής, δημιουργώντας μια σούπερ ομάδα.

Σκορ που 
προκαλούν… ίλιγγο

Η Ιαπωνία διέλυσε 14-0 εκτός έδρας τη Μογγο-

λία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022. Άλλα

επίσημα ματς που έχουν τελειώσει με… αστρο-

νομικά σκορ: Ισπανία - Ταϊτή 10-0 (Confedera-

tions Cup, 2013), Ισπανία - Ταϊτή 10-0 (Confedera-

tions Cup, 2013), Σαν Μαρίνο - Γερμανία 0-13

(προκριματικά Euro, 2008), Τόνγ-

κα - Αυστραλία 0-22 (προκριματι-

κά Μουντιάλ, 2002), Αυστραλία -

Αμερικανική Σαμόα 

31-0 (προκριματικά Μουντιάλ, 2002).

Οπαδική βία 
στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη πληθαίνουν τα επεισόδια

οπαδικής βίας και, μάλιστα, σε εποχές καραν-

τίνας. Αυτήν τη φορά η Αστυνομία πραγματο-

ποίησε τέσσερις προσαγωγές για την επίθεση

σε σύνδεσμο του Άρη στον Εύοσμο. Κρατήθη-

καν στο τμήμα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Είχε

προηγηθεί επίθεση σε πιτσαρία άλλων οπαδών

στο Χαριλάου. Πριν από περίπου δύο μήνες εί-

χαν βγει και πιστόλια σε βίαια επεισόδια.



Πασίγνωστη ηθοποιός με… αδυναμίες που δημιουργούν εθι-
σμούς τίναξε στον αέρα τη συνεργασία της με τηλεοπτική πα-
ραγωγή, σπάζοντας το συμβόλαιό της μέσα σε μια νύχτα. Η

πρωταγωνίστρια, η οποία απασχόλησε πριν από αρκετούς μήνες τα
Media με ένα πρωτόγνωρο περιστατικό στα θεατρικά χρονικά, αποφά-
σισε να αποχωρήσει από μεγάλο κανάλι λόγω στερητικού συνδρόμου
από το μεγάλο της πάθος, χωρίς να δίνει... μία για το κενό που δημι-
ούργησε στο καστ. Η συμπεριφορά της, όπως ανέφεραν πληροφορίες,
επισκίασε για άλλη μια φορά το ταλέντο και τις επιτυχίες της τόσο στην
τηλεόραση όσο και πάνω στο σανίδι.
«Η γυναίκα υποφέρει από τις εξαρτήσεις της και το γνωρίζει όλη η sh-
owbiz. Η επιλογή της από τους ιθύνοντες να ενταχθεί σε ένα τόσο
απαιτητικό καθημερινό τηλεοπτικό προϊόν θεωρείται από τους ανθρώ-
πους που γνωρίζουν λανθασμένη και τελικά το πλήρωσαν. Το ότι απο-
δέχτηκε τη δουλειά καταλαβαίνουμε όλοι ότι ήταν για λόγους βιοπορι-
στικούς, αλλά τελικά δεν τα έβγαλε πέρα. Ήταν νευρική και τσακωνό-
ταν με τους συναδέλφους της και τους τεχνικούς. Της έφταιγαν όλα
και η γκρίνια ήταν ατελείωτη», αποκάλυψε στην «Political» άνθρωπος
που γνωρίζει πολλά.
Η ηθοποιός ανακοίνωσε αιφνιδίως την οικειοθελή της αποχώρηση
από τα γυρίσματα των καθημερινών επεισοδίων, με την πρόφαση πως
δεν αντέχει μακριά από την οικογένεια και κυρίως τα παιδιά της, τα
οποία βρίσκονται στην εφηβεία. «Είχε “μούτρα” συνεχώς μπροστά και
πίσω από τις κάμερες και οι καβγάδες της με τους άλλους ηθοποιούς
ήταν επικοί. Δεν λογάριαζε τίποτα… Όλοι γνώριζαν τι της συμβαίνει,
για αυτό και απέφευγαν ακόμα και να της απευθύνουν τον λόγο για το
πιο απλό θέμα», ανέφερε η ίδια πηγή!
Η πρωταγωνίστρια με την 25ετή καριέρα στον χώρο του θεάματος και
με εμφανίσεις σε περισσότερες από 20 σειρές λέγεται ότι ξεκίνησε τη
χρήση σε μια δύσκολη προσωπική της στιγμή στα μέσα του 2010 λόγω
του αποχωρισμού της με ένα πρόσωπο που αγαπούσε πολύ. Τότε στρά-
φηκε σε ουσίες για να βρει παρηγοριά. 

Κουίζ 
για δυνατούς
λύτες

•• Η υποπλοίαρχος Μαριάνθη Κάσδα-
γλη είναι η παίκτρια που αποχώρησε
από το «Survivor».

• Φήμες θέλουν την Ελένη Μενεγά-
κη να μετακομίζει οικογενειακώς
από την πολυτελή έπαυλη των Με-
λισσίων στο νέο ακίνητο που αγό-
ρασε στο κέντρο της Κηφισιάς!

• Σε «βαθύ κόκκινο» και πάλι η παρα-
γωγή του σόου «YFSF» λόγω κρού-
σματος κορονοϊού. Σε καραντίνα ο
Κρατερός Κατσούλης και απών από τη
«Φωλιά των Κου Κου».

• H Tέτα Καμπουρέλη φέρεται να
εκβιάζει τον εκδότη Νίκο Κοκλώ-
νη, ζητώντας του μέσω SMS το πο-
σό των 50.000 ευρώ. Όπως αναφέρ-
θηκε στην εκπομπή «Ευτυχείτε», ο
γνωστός παρουσιαστής έλαβε μη-
νύματα από την αισθητικό και, όπως
υπέθεσε ο ίδιος, πιθανόν να σχετί-
ζονται με ρεπορτάζ που θα φιλοξε-
νηθεί στο «ΟΚ» και αφορά στον σύ-
ζυγό της για το περιβόητο ριφιφί.

• Το ελληνικό θέατρο θρηνεί για τον
θάνατο της 25χρονης ηθοποιού Ορσα-
λίας Ρόγκα έπειτα από σκληρή μάχη με
τον καρκίνο.

• Σοκ στον ΑΝΤ1 από τον θάνατο σε
τροχαίο τής οπερατέρ Μαρίας Μά-
τσα, η οποία εργαζόταν στο «Καλη-
μέρα Ελλάδα».

• Ο ευνουχισμός του Μάνου Βόσκαρη
στη φυλακή προκάλεσε πανηγυρι-
σμούς στο Twitter από τους φανατι-
κούς της σειράς «Άγριες Μέλισσες».

• Επιστροφή για τον Χρήστο Πολίτη
έπειτα από 50 χρόνια στον κινημα-
τογράφο στην ελληνική ταινία
«Broadway».

• Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 χρό-
νων η ηθοποιός Μαρία Βούλγαρη.
Ήταν παντρεμένη με τον αδελφό της
Σοφίας Βέμπο, Νίκο.
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«Καρτ Ποστάλ» 
από την Κρήτη

Νοστάλγησε ένα… τσιπουράκι 
Η Πόπη Τσαπανίδου βγήκε να μαζέψει…
ήλιο. Η δημοσιογράφος χαμογελαστή και με
αθλητικό outfit πόζαρε στον προσωπικό της
λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας:
«Παραλία δεν έχουμε... στα βουνά γαρ και
ξαμολήθηκα να μαζέψω ήλιο σε πέτρινο πε-
ζούλι. Έκλεισα τα μάτια, άπλωσα μια αμμου-
διά μπροστά μου, έβαλα και μια θάλασσα να
κάνει πλάτσα πλούτσα το κυματάκι και μόνο
που δεν ζήτησα “μία γαύρο, ένα χταποδάκι,
μια χωριάτικη με φέτα και ένα τσιπουράκι”
από τον πρώτο περαστικό». 

Backstage στο Κάιρο! 

«Βεδουίνα» η Ειρήνη Παπαδοπούλου! Στο
Κάιρο βρίσκεται τις τελευταίες μέρες η
γνωστή τραγουδίστρια για τις ανάγκες των
γυρισμάτων του νέου της βιντεοκλίπ! Εν-
τυπωσιασμένη από την άγρια ομορφιά της
απέραντης ερήμου, δημοσίευσε μια σειρά
φωτογραφιών και βίντεο από τα back-
stage, κάνοντας βόλτα με καμήλα. Ντυμέ-
νη στα λευκά και με μια λεπτή μαντίλα να
καλύπτει το πρόσωπό της, η Ειρήνη Παπα-
δοπούλου εισέπραξε δεκάδες χιλιάδες
likes και σχόλια από τους followers της, οι
οποίοι έσπευσαν να την αποθεώσουν για
το styling!

Ανανεώθηκε η Θεοφανία
Με καθυστέρηση επισκέφτηκε τον κομμωτή της η Θεοφανία Παπα-
θωμά! Τα πολύωρα γυρίσματα για τις «Άγριες Μέλισσες» αλλά και οι
οικογενειακές υποχρεώσεις δεν επέτρεψαν στην τηλεοπτική Βιο-
λέτα να δώσει από τις πρώτες το «παρών» για βαφή ρίζας και κού-
ρεμα, οπότε μόλις βρήκε λίγο ελεύθερο χρόνο έσπευσε τρέχοντας.
«Κουρεματάκι σήμερα! Ανανέωση! Να μην ξεχνάμε να φροντίζου-
με τον εαυτό μας!», σχολίασε στη φωτογραφία της.

Πρωταπριλιάτικο αστείο
ήταν η χθεσινή είδηση ότι η
Ελένη Μενεγάκη και ο σύζυ-
γός της Μάκης Παντζόπου-
λος θα παρουσιάσουν μαζί
βραδινή εκπομπή στο Mega!
Η μισή αλήθεια είναι ότι η
«ωραία Ελένη» συζητά την
επιστροφή της στην τηλεόρα-
ση, ωστόσο ο επιχειρηματίας
σε καμία περίπτωση δεν έχει
τηλεοπτικές βλέψεις, αφού
ασχολείται εξ ολοκλήρου με
το ξενοδοχείο του στην Άχλα
της Άνδρου!

Δεν χορταίνει τη θέα 
Κωδικός 6 για τον Κωνσταντίνο Αργυρό!
Δεν χορταίνει να απολαμβάνει την Αθή-
να από ψηλά ο γοητευτικός τραγουδι-
στής στις καθημερινές απογευματινές
βόλτες παρέα με τον κολλητό του, τον
συμπαθέστατο σκύλο του. Αγαπημένος
προορισμός, ο Λυκαβηττός, αφού απέχει
σχεδόν 10 λεπτά από το διαμέρισμά του
στο Κολωνάκι, έχοντας την καλύτερη
θέα στα χρωματιστά ηλιοβασιλέματα μα-
κριά από τον συνωστισμό και τις θαυμά-
στριες! 

Σας τη σκάσαμε! 

Μ
ε τους Ανδρέα Κωνσταντίνου, Γεράσιμο Σκιαδαρέση,
Άννα Μάσχα και Μαρία Βοσκοπούλου άρχισαν στην
Κρήτη -συγκεκριμένα στον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο-
τα γυρίσματα της νέας σειράς μυθοπλασίας της ΕΡΤ

«Καρτ Ποστάλ», που βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο της διάσημης
Βρετανίδας συγγραφέως Βικτόρια Χίσλοπ και θα εντάξει η δημόσια
ραδιοτηλεόραση στο πρόγραμμά της την επόμενη σεζόν. Ο Ανδρέας
Κωνσταντίνου είναι πρωταγωνιστής -και συνδετικός κρίκος- σε
όλες τις ιστορίες της σειράς «Καρτ Ποστάλ», που αποτελείται από
δώδεκα αυτοτελή επεισόδια, και υποδύεται έναν ελληνικής κατα-
γωγής εσωστρεφή Άγγλο αρχαιολόγο, τον Τζόζεφ, ο οποίος επι-
στρέφει στα πατρογονικά εδάφη για να αναλάβει θέση συμβούλου
σε μια ανασκαφή. Μόνο που τα θεμέλια στα οποία ο ίδιος έχει στή-
σει τη ζωή του αποδεικνύονται σαθρά. Η σειρά φέρει τη σκηνοθετι-
κή υπογραφή του βραβευμένου Γιώργου Παπαβασιλείου. 
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Κ
άποιες παθήσεις ακούγονται δύσκο-
λες και επώδυνες και χρειάζονται
άμεση αποκατάσταση. Στη χώρα μας
υπάρχουν μεγάλη εξέλιξη στη μικρο-

χειρουργική και γιατροί με εξειδίκευση στις πα-
θήσεις των άνω άκρων, κυρίως ύστερα από σοβα-
ρούς τραυματισμούς και τροχαία ατυχήματα. Ακό-
μα και στις πιο ακραίες περιπτώσεις, μπορούν να
γίνουν επεμβάσεις με ελάχιστα επεμβατική θερα-
πεία, μικρές τομές, λιγότερο χρόνο νοσηλείας και
ταχύτατη αποκατάσταση. 

Με τις πλέον σύγχρονες θεραπείες αντιμετωπί-
ζονται οι παθήσεις του χεριού και των περιφερικών
νεύρων. Τέτοιες επεμβάσεις είναι επανασυγκολλή-
σεις μελών, αποκατάσταση νεύρων, μεταφορά ιστών,
χειρουργική βραχιονίου πλέγματος, ελάχιστα επεμ-
βατική χειρουργική και τραύμα χεριού. Με τη μικρο-
χειρουργική γίνεται η αποκατάσταση μικρών ανατο-
μικών δομών, όπως η αναστόμωση πολύ μικρών αγ-
γείων και νεύρων, που επιτρέπει τη μεταφορά ιστών
από ένα σημείο του σώματος σε ένα άλλο και τη συγ-
κόλληση ακρωτηριασμένων τμημάτων των άκρων. 

Ο διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Άνω Άκρου
και Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής ιδιωτικού
θεραπευτηρίου των νοτίων προαστίων Νικόλαος Δα-
ούτης μάς εξηγεί τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζον-
ται τέτοιες σύγχρονες θεραπείες. «Στις επανασυγ-
κολλήσεις μελών: Η μεγέθυνση του χειρουργικού
πεδίου διά του μικροσκοπίου, με τη χρήση ειδικών
εργαλείων και τη βοήθεια μακράς εμπειρίας, παρέ-
χει τη μοναδική δυνατότητα συνδέσεως αρτηριών
και φλεβών, διαμετρήματος κάτω του ενός χιλιοστού
και επανασυγκόλλησης τμημάτων του χεριού, με

επιβίωση και αποκατάσταση και της λειτουργίας.
Στην αποκατάσταση νεύρων: Η απώλεια νευρικής
ουσίας των περιφερικών νεύρων ύστερα από βαρι-
ούς τραυματισμούς ή απλή διατομή της συνέχειας
αποκαθίσταται με μικρονευροχειρουργική τεχνική,
με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της κινητικότητας
και της αισθητικότητας του άνω άκρου. Στη χειρουρ-

γική βραχιονίου πλέγματος: Η παράλυση του άνω
άκρου που προκύπτει κυρίως από ανατροπή δίκυ-
κλου (ατύχημα που συχνά προκαλεί αποσπαστική
ρήξη της συνέχειας των νεύρων ή απόσπαση από την
αυχενική μοίρα του νωτιαίου μυελού) και συνιστά
μια βαρύτατη κλινική οντότητα, την παράλυση του
βραχιονίου πλέγματος. Η χειρουργική αποκατάστα-
ση απαιτεί εμπειρία και το αποτέλεσμα που προκύ-
πτει είναι εντυπωσιακό με επαναλειτουργίες τμημά-
των του άνω άκρου (ώμος, αγκώνας), που επαναφέ-
ρουν τον ασθενή στην ενεργό ζωή. Στη μεταφορά
ιστών: Η υψηλή εμπειρία στη μικροχειρουργική τε-
χνική καθιστά δυνατή τη μεταφορά ιστικών τμημά-
των (δέρμα, οστά, δάκτυλα) του ασθενούς από πε-
ριοχές του σώματος, κυρίως κάτω άκρα, προς απο-
κατάσταση τραυματικών ελλειμμάτων του χεριού
(μεταφορά δακτύλων από το πόδι στο χέρι) ή διόρ-
θωση συγγενών ανωμαλιών (έλλειψη αντίχειρα). Η
μέθοδος μεταφοράς δακτύλων του ποδιού βασίζεται
στην ιδιαίτερη αυτόνομη αιμάτωσή τους και εφαρμό-
ζεται στις περιπτώσεις ανακατασκευής ενός ακρω-
τηριασθέντος αντίχειρα ή στις περιπτώσεις απώλει-
ας περισσοτέρων των δύο δακτύλων».
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Φως στις παθήσεις των χεριών
kpapakosto@yahoo.gr

Ακόμα και στις πιο ακραίες 
περιπτώσεις,  μπορούν 
να γίνουν επεμβάσεις 
με ελάχιστα επεμβατική θεραπεία 
και ταχύτατη αποκατάσταση…

Ελάχιστα επεμβατικές
θεραπείες
Ακόμα και στις πιο ακραίες περιπτώσεις,
μπορεί να γίνουν επεμβάσεις με ελάχιστα
επεμβατική θεραπεία, μικρές τομές, λιγό-
τερο χρόνο νοσηλείας και γρήγορη αποκα-
τάσταση. Με τις πλέον σύγχρονες θεραπεί-
ες αντιμετωπίζονται οι παθήσεις του χερι-
ού και των περιφερικών νεύρων, ώστε ο
ασθενής να ξεπεράσει τα εμπόδια και να
εκτελέσει ξανά τις διάφορες λειτουργίες,
απαραίτητες για την ομαλή συμμετοχή του
στην καθημερινότητα. Τέτοιες επεμβάσεις
είναι επανασυγκολλήσεις μελών, αποκατά-
σταση νεύρων, μεταφορά ιστών, χειρουργι-
κή βραχιονίου πλέγματος, ελάχιστα επεμ-
βατική χειρουργική, τραύμα χεριού. Η εμ-
πειρία του ιατρικού προσωπικού στην ελά-
χιστα επεμβατική χειρουργική, αναφορικά
με τον αριθμό ασθενών και το αποτέλεσμα,
κατέχει πρωτεύουσα θέση στην παγκόσμια
πρακτική. Για τον ασθενή αυτό σημαίνει μι-
κρές τομές και ταχύτατη αποκατάσταση…

Νικόλαος Δαούτης, ορθοπεδικός
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

O
σοι έχουν προσωπικούς πλανήτες στον
αστρολογικό τους χάρτη ανάδρομους,
δηλαδή από τον Ερμή έως τον Κρόνο,

έχουν να αντιμετωπίσουν καρμικά θέματα εξαι-
τίας των επιλογών τους σε προηγούμενες εν-
σαρκώσεις, ενώ οι εξωκρόνιοι πλανήτες (Ουρα-
νός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας) σχετίζονται με
συλλογικά λάθη - δηλαδή με τις επιλογές μιας
ολόκληρης γενιάς. 

Ανάδρομος Δίας
Με θέματα πίστης και αναζήτησης της αλήθει-

ας έρχονται σε αυτήν τη ζωή όσοι έχουν ανάδρο-
μο Δία. Μπορεί να περνούν δύσκολες στιγμές
λόγω υπαρξιακών κρίσεων, αλλά στο τέλος αυ-
τής τους της ενσάρκωσης θα πάρουν το δώρο
μιας μεγάλης ανακάλυψης σε σχέση με τον εαυ-
τό τους ή το θείο.

Συχνά τα άτομα αυτά, σε προηγούμενη ζωή
τους, είχαν δοκιμάσει μια μεγάλη απογοήτευση

σε ό,τι αφορούσε τα πιστεύω και τις ιδέες τους.
Ίσως είχαν νιώσει τη ματαιότητα ενός θρησκευ-
τικού δόγματος ή μιας φιλοσοφικής θεώρησης,
ίσως είχαν ακολουθήσει μια λανθασμένη επι-
στημονική άποψη ή είχαν ξεκινήσει ένα ταξίδι
για να ανακαλύψουν έναν τόπο ή να διαδώσουν
μια ιδέα, που είχε τραγική κατάληξη. Ως αποτέ-
λεσμα αυτού, υποσυνείδητα, αποφεύγουν την
ενασχόληση με υψηλότερες αξίες, αρνούνται τη
γνώση ή αποφεύγουν τα μακρινά ταξίδια και αρ-
κούνται στα χρήσιμα και τα απτά, βασανίζοντας,
όμως, έτσι την ψυχή τους. Μπορεί, βέβαια, να
κάνουν και το αντίθετο: Να ακολουθούν φανατι-
κά ή επιφανειακά μια αντίληψη, αρνούμενοι να
συζητήσουν οτιδήποτε.

Καρμικά, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να επιδιώ-
ξουν τη βαθιά σπουδή και την ανώτερη μάθηση,
την επαφή με άλλες χώρες και κουλτούρες και,
τέλος, την πίστη στον εαυτό τους, στον Θεό και
στον κόσμο.

Ανάδρομοι πλανήτες και κάρμα: Τι είχατε
κάνει λάθος σε προηγούμενη ζωή;

Κριός
(21/3-20/4)
Είναι μια περίοδος αυτή που ο
Άρης σάς κρατάει σε κάποια
αγωνία για το επαγγελματικό
σας μέλλον. Η Αφροδίτη σάς
προστατεύει και φέρνει έκτα-
κτα ποσά. Επίσης, βοηθάει την
ερωτική σας ζωή. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Καλό διάστημα, με την Αφροδίτη
στο ζώδιο του Κριού να σας να
προσφέρει ένα χέρι βοήθειας εκεί
που το χρειάζεστε, όπως στα εργα-
σιακά. Μπορείτε να επανέλθετε σε
θέματα του παρελθόντος και να τα
επιλύσετε.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Τραβάτε σαν μαγνήτες το άλλο
φύλο. Αν είστε αδέσμευτοι, ευνο-
ούνται οι νέες γνωριμίες. Αδιαμ-
φισβήτητοι πρωταγωνιστές, με
τον Άρη να είναι στο ζώδιό σας.
Προσέξτε, όμως, μη χάσετε το μέ-
τρο ή… καβαλήσετε το καλάμι! 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα μπορεί να προκύψουν πε-
ρισσότερες ευθύνες ή μπορεί ο αν-
ταγωνισμός να είναι πιο ισχυρός
και να πρέπει να βάλετε τα δυνατά
σας. Παρά τις μκροαναποδιές και
την καθημερινή ρουτίνα, θα βρείτε
υποστηρικτές. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα η γνώση, οι σχέσεις με
ξένους και εξωτερικό, η συγγρα-
φή και οι εκδόσεις ευνοούνται.
Ωστόσο, είναι απαιτητική περίο-
δος στο σύνολό της. Ο άξονας κα-
ριέρας - οικογένειας έχει δυσκο-
λίες λόγω του Ουρανού.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στην
οικογένειά σας. Έχετε πολλές
υποχρεώσεις. Ο Άρης δείχνει
ένα πιο απαιτητικό πρόσωπο
και σας καλεί να εστιάσετε την
ενέργειά σας στον τομέα των
διαπροσωπικών σας σχέσεων. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Επικοινωνία και συζητήσεις εί-
ναι πιθανές. Η Αφροδίτη στον
τομέα των συνεργασιών σας, θα
έχετε σίγουρα λιγότερο άγχος
και περισσότερες ευκαιρίες.
Έτσι, ξεκινάει ένα καλό διάστη-
μα για τα επαγγελματικά σας.
Εκμεταλλευτείτε το δεόντως.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Επωφεληθείτε από ένα καλό
πλαίσιο, για να διαμορφώσετε πιο
ενεργητικά τις συνθήκες της ζωής
σας. Με εξαίρεση αποτελούν τα
οικονομικά, όπου προκαλούνται
καθυστερήσεις και μπερδέματα,
οι πλανήτες δουλεύουν προς όφε-
λός σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αν πρέπει να συμφωνήσετε ή να
υπογράψετε κάτι σημαντικό ή να
λύσετε ένα νομικό θέμα, η μέρα σάς
ευνοεί. Με τον Κρόνο σε καλή γω-
νία, θα έχετε περισσότερη διαύ-
γεια. Καλές οι προοπτικές και στα
οικονομικά. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα είστε πιο εσωστρεφείς, θέ-
λετε γαλήνη και ξεκούραση, ενώ η
διαίσθησή σας δουλεύει ρολόι! Γε-
νικότερα, η περίοδος σας επιτρέπει
να κυνηγήσετε πιο εύκολα την επι-
τυχία κα να βάλετε βάσεις για μα-
κροπρόθεσμα σχέδια. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Κάποια άτομα από το φιλικό σας
περιβάλλον μπορεί να διαδραμα-
τίσουν άσχημο ρόλο. Μερικοί
σας σπάνε τα νεύρα, άλλοι σας
κουράζουν, αλλά ίσως έχουν και
αυτοί προβλήματα, γι’ αυτό μην
είστε βιαστικοί στις κρίσεις σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σήμερα έχετε δυνατότητες να πά-
ρετε το καλύτερο σε οικονομικές
προτάσεις ή να έχετε έσοδα και
καλές συμφωνίες. Ανεβαίνουν
τα κέρδη σας. Ο Άρης σάς κάνει
πιο μαχητικούς, διεκδικητικούς
αλλά και πιο οξύθυμους.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Σ ε ό,τι αφορά το κάρμα και τις προηγούμενες ζωές, 
οι ανάδρομοι πλανήτες είναι το δεύτερο πιο σημαντικό
σημείο σε ένα Ωροσκόπιο, μετά τους Δεσμούς 
της Σελήνης. 
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Σ
τον χαμό που ζούμε, η ενασχόληση με τα
δευτερεύοντα δείχνει εκτός τόπου και
χρόνου. Κάποτε, όμως, προκαλεί ευχά-

ριστα διαλείμματα γέλιου. Κι ας μην είσαι σί-
γουρος πότε να γελάσεις: Όταν μαθαίνεις πως
έναν τηλεπαρουσιαστή κουτσομπολίστικης εκ-
πομπής τον φρουρούν καμιά δεκαριά αστυνο-
μικοί ή όταν σε πληροφορούν ότι με εντολή
υπουργού η φρουρά συν, υποθέτω, το θωρακι-
σμένο όχημα αποσύρθηκαν; Αφού, λοιπόν, κο-
τζάμ υπουργοί, διοικητές Αστυνομίας και υψη-
λόβαθμοι αξιωματικοί άλλη δουλειά δεν έχουν,
ποιος θα πει κακή κουβέντα αν ασχοληθούμε
σήμερα με το ψάρεμα;

Η ερασιτεχνική αλιεία, την εποχή του κορο-
νοϊού, για λόγους άγνωστους στους αδαείς εξ
ημών θεωρήθηκε εστία υπερμετάδοσης. Και τα
σκαφάκια των ερασιτεχνών ψαράδων γιάφκες
από τις οποίες εξορμούσε ο ιός για να επιτελέ-
σει το αντεθνικό του έργο. Απαγορεύτηκαν, λοι-
πόν, όλα μαζί. Ψάρεμα από την ξηρά, ψαρον-
τούφεκο και, φυσικά, ψάρεμα με βάρκα. Όλα
αυτά «μέχρι νεωτέρας», η οποία, όταν εδέησε
και ήλθε, αφορούσε μόνο σε όσους είχαν τα
σκάφη στο νερό και εφόσον στο σημείο ελλιμε-
νισμού έφταναν με ποδήλατο ή με τα πόδια.
Τρέιλερ, αυτοκίνητα και λοιπά μηχανήματα του
διαβόλου, από μακριά και με τίποτα. Τι κι αν το
94% των ερασιτεχνικών σκαφών είναι κάτω από
7,5 μέτρα και φυλάσσεται σε μάντρες και αυ-

λές; Τι κι αν στις δεκαπέντε χιλιάδες χιλιόμετρα
ακτογραμμής που διαθέτει η χώρα είναι κομ-
μάτι απίθανο να σημειωθούν φαινόμενα συνω-
στισμού χειρότερα από εκείνα στη νέα παραλία
της Θεσσαλονίκης; «Μπορείτε, κύριε, να πάτε
στη θάλασσα με τα ποδαράκια; Μπράβο σας!
Δεν μπορείτε; Ε, μείνετε σπίτι σας». «Έχει πρα-
τήριο καυσίμων δίπλα το αγκυροβόλι;». «Έχετε
ποδήλατο;». Τέτοια σοβαρά.

Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι η άρση της απα-
γόρευσης ήταν δούλεμα σε ψιλό γαζί, καθώς
αφορούσε κάτι μεταξύ λίγων και κανενός. Κι ας
είχαν πληρώσει όλοι τα παράβολα, ώστε να πά-
ρουν τις απαραίτητες άδειες. (Χρήματα που
υποθέτω πως δεν θα επιστραφούν.) Αλλά και οι
τυχεροί που διέθεταν βάρκα και αγκυροβόλιο

κοντά στο σπίτι τους έπρεπε να ζαλικωθούν
καύσιμα, νερό, πετονιές, καλάμια και τα συνα-
φή και να το κόψουν σιγά σιγά για το λιμάνι. Πο-
δαράτα. Άντε με το ποδήλατο. Φέροντες, βεβαί-
ως, τις μάσκες τους. Διότι, ως γνωστόν, έχεις
περισσότερες πιθανότητες να πέσεις πάνω σε
κορονοϊό μεσοπέλαγα, παρά να ψαρέψεις σαρ-
γό σε γεμάτο λεωφορείο μεσημεριάτικα. Κι
έτσι και διέθετες συνεπιβάτη (βαδιστή ή ποδη-
λάτη κατά προτίμηση), όλα κι όλα! Έπρεπε να
στέκει στο ενάμισι μέτρο μακριά από εσένα επί
του (αυτού και όχι γειτονικού) σκάφους. Το μό-
νο που δεν παρήγγειλαν ήταν η πλεύση του
σκάφους εντός της υφαλοκρηπίδας του οι-
κείου δήμου. Ίσως επειδή δεν έχει υφαλοκρη-
πίδα το Φάληρο.

Τ
ελικά, δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσου-
με με όλα αυτά. Η υπερβολή ανέκαθεν
υπονόμευε την αξιοπιστία. Μέτρων και

ανθρώπων. Και το χειρότερο: ουδέποτε είχε
αποτέλεσμα. Χρησίμευε πάντα για να καλύψει
άλλοτε την αμηχανία, άλλοτε το λογικό, το αυ-
τονόητο, αποσπώντας την προσοχή από το
υπαρκτό. Δεν έχει σημασία αν απαγορεύσεις
όπως αυτές αφορούν σε λίγους - αν είναι λί-
γοι. Αυτό που κρίνεται είναι η αποτελεσματι-
κότητά τους. Γιατί αν για να περιορίσεις τη με-
τάδοση του κορονοϊού κυνηγάς τις βάρκες και
το ψάρεμα, για να μαζέψεις τα κορονοπάρτι τι
πρέπει να κάνεις; 
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Η υπερβολή ανέκαθεν υπονόμευε 
την αξιοπιστία και 
την αποτελεσματικότητα. Είναι 
λυπηρό, λοιπόν, που 
στην καταπολέμηση της διασποράς
του κορονοϊού οι υπερβολές 
περίσσεψαν... 

Οι δήμοι έχουν υφαλοκρηπίδα;

Π
εριμέναμε με πραγματικό ενδιαφέρον αν
ο κ. Τσίπρας θα αντιδράσει στις αθλιότη-
τες που εξεστόμισε ο κ. Πολάκης για την

Κεντροδεξιά. Αν θα έχει, δηλαδή, το πολιτικό
θάρρος και την ευπρέπεια να αποδοκιμάσει όσα
είπε ο πρώην υπουργός του. Ο κ. Τσίπρας, όμως,
δεν μίλησε. Δεν διέσωσε την τιμή του κόμματός
του. Επέλεξε να παραμείνει… όμηρος των ολί-
γων και να βάλει απέναντί του ακόμα και τους
κεντροδεξιούς που κάποτε τον ψήφισαν. Έτσι το
μέτρησε, έτσι το αξιολόγησε. Δικαίωμά του. 

Ευτυχώς κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν ότι
δεν είναι... Πολάκηδες και με τη διαφοροποίησή
τους έσωσαν την τιμή του κόμματός τους. Άνθρω-
ποι με τους οποίους έχουμε διαφωνήσει πολιτικά,
τους έχουμε ασκήσει και μας έχουν ασκήσει
σκληρή κριτική, αλλά έδειξαν, αν μη τι άλλο, ότι
έχουν διαφορετικό ήθος από τον... αψύ Κρητικό.
Αναφέρομαι στους Νίκο Φίλη, Κώστα Ζαχαριάδη,
Στέλιο Κούλογλου και Νίκο Μπίστη. Αν έχουν
υπάρξει και άλλοι, ας με συγχωρέσουν και θα εί-
μαι στη διάθεσή τους ώστε να διορθώσω την όποια
παράλειψή μου. Πρόκειται για πολιτικούς που δεν

θεωρούν ότι η Κεντροδεξιά στη χώρα μας αποτε-
λείται από «δωσίλογους» και «μαυραγορίτες»,
που δεν θέλουν να επιστρέψουν στους διχασμούς
τού χθες, τους οποίους τόσο ακριβά πλήρωσε η
πατρίδα μας.  Αλλά αυτές οι δημοκρατικές φωνές
ενόχλησαν το μεγαλείο του κ. Πολάκη, ο οποίος
δεν δίστασε -συνεχίζοντας τον πολιτικό του κατή-
φορο- να τραμπουκίσει πολιτικά και τους συνα-

δέλφους του. Έσπευσε, λοιπόν, με το γνωστό του
υφάκι να τους απαντήσει με ανάρτησή του στο
Facebook. Με άφθονη ειρωνεία απέναντι στους
συντρόφους του, εξέθεσε για άλλη μια φορά τον
αρχηγό του. Η απορία μας είναι η εξής: Τόσο ανάγ-
κη έχει ανθρώπους σαν τον Πολάκη ο κ. Τσίπρας;
Θεωρεί ότι πραγματικά κερδίζουν ο ίδιος και το
κόμμα του, όταν έχει τέτοιους ανθρώπους δίπλα
του; Αν θεωρεί ότι τους έχει ανάγκη, εμείς πάμε
πάσο. Ευχόμαστε να μη μετανιώσει και να μην τον
πληρώσει και αυτόν όπως και άλλους. Οι οποίοι,
όταν έφυγαν από το κόμμα, τον πυροβόλησαν με
κάθε τρόπο και μέσο. Άνθρωποι που αποκάλυψαν
όσα κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα γνώριζαν. 

Εκτός αν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φοβάται αυ-
τό. Διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ο
πρώην πρωθυπουργός είναι σαν τον Πολάκη.
Κάτι τέτοιο δεν το πιστεύουμε, όσο και αν τέτοια
λάθη στήριξής του μας μπερδεύουν. Εκτιμούμε
ότι ο κ. Τσίπρας κάποια στιγμή θα το καταλάβει
και θα απαλλαγεί από τέτοια βαρίδια, που θεω-
ρούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους «μαυρα-
γορίτες» και «δωσίλογους»…

Η τιμή του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας

Τόσο ανάγκη έχει ανθρώπους
σαν τον Πολάκη ο κ. Τσίπρας;
Θεωρεί ότι πραγματικά 
κερδίζουν ο ίδιος και 
το κόμμα του, όταν έχει 
τέτοιους ανθρώπους δίπλα του; 


