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Ποιος, αλήθεια, κάνει bullying;

Μ

πορεί να πέρασε στα ψιλά, αλλά πραγματικά πρόκειται για την ατάκα της χρονιάς μέχρι τώρα. Και αναφερόμαστε σε αυτό που
δήλωσε με δραματικό τόνο ο κ. Τσίπρας
στη Βουλή. Με τη μορφή έκκλησης, λοιπόν, ο πρώην
πρωθυπουργός ζήτησε από την κυβέρνηση να σταματήσει να του κάνει… bullying ότι λέει ψέματα!
Θα λέγαμε ότι κανείς δεν θα έκανε bullying στον κ.
Τσίπρα, αν έπραττε το αυτονόητο. Αν σταματούσαν ο
ίδιος και πολλά από τα στελέχη του να λένε ψέματα.
Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αλλά ο εθισμός και η
ευκολία από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο ψέμα αγγίζουν τα όρια της Ιατρικής και όχι της πολιτικής.
Και δεν αναφερόμαστε στα όσα έλεγαν για να γί-

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

νουν οι ίδιοι κυβέρνηση, αλλά στα όσα εξακολουθούν να λένε. Διότι αυτό δείχνει ότι όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει, μη συνειδητοποιώντας το κακό
που κάνει στην ελληνική κοινωνία, αλλά συνεχίζει
αμετανόητος.
Διότι δεν γίνεται να λες ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει τα εμβόλια που υπόσχεται και, όταν τα κάνει, να
μη λες κουβέντα, συνεχίζοντας να σφυρίζεις αδιάφορα. Δεν γίνεται να λες ότι τα self-tests είναι της
Siemens και, όταν δεν σου βγαίνει, να μη ζητάς συγγνώμη για το ψέμα σου ή, ακόμη χειρότερα, τα στελέχη σου να λένε ότι το έκαναν... προληπτικά.
Δεν γίνεται να λες ότι με αυτά τα κρούσματα δεν
πρέπει να ανοίξει η αγορά και, όταν κλείνουν τα μα-
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γαζιά σε τρεις περιοχές, να στέλνεις τους βουλευτές
σου να διαμαρτύρονται που παραμένουν κλειστά.
Δεν γίνεται, αφού δεν σου βγήκε αυτό το παραμύθι,
να βγαίνεις και να ισχυρίζεσαι ότι τα τεστ δεν είναι
αξιόπιστα και έχουν μόνο 40% αντίκρισμα.
Και αυτά είναι μόνο ενδεικτικά της τακτικής που
εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ στη διαχείριση της πανδημίας
και όχι μόνο. Για να μην αναφερθούμε στη συμπαιγνία στα όσα λέει και πράττει ο κ. Πολάκης. Για αυτό
ας σταματήσουν το bullying που κάνουν σε όσους
διαφωνούν μαζί τους και ύστερα ας διαμαρτυρηθούν.
Αν, λοιπόν, δεν σταματήσουν τα ψέματα, τότε θα τα
ακούνε, είτε τους αρέσει είτε όχι. Για αυτό ας πάψουν
να κλαίγονται…
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«Δεν θα πάω σε πρόωρες εκλογές»

Τ

ον υποχρεωτικό εμβολιασμό
των υγειονομικών, αλλά από το
ερχόμενο φθινόπωρο, έβαλε
στο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στο κεντρικό
δελτίο του Star και εμφανιζόμενος έτοιμος να ακολουθήσει το παράδειγμα της
Ιταλίας.
Σε μια ακόμα είδηση, δε, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι οι πολίτες δεν
θα πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης και
το 2022, ενώ, παράλληλα, υπογράμμισε
ότι ο Σωτήρης Τσιόδρας λείπει από την
τακτική ενημέρωση των πολιτών, αλλά
ήταν μια απόφαση του ιδίου, λόγω και της
στοχοποίησης που υπέστη τους προηγούμενους μήνες.

self-tests, θα μπορέσουμε να τα διαθέσουμε και στον ευρύτερο πληθυσμό. Αν
και οι εργαζόμενοι θα έχουν προτεραιότητα», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.
«Οι μεγάλες προσπάθειες για να πετύχουν, θα αντιμετωπίσουμε και μικρές
δυσκολίες», επεσήμανε ακόμα ο πρωθυπουργός σχετικά με τις αντιδράσεις
που εκφράστηκαν από τους φαρμακοποιούς αναφορικά με τις συσκευασίες
των self-tests.

Σε 10 μέρες τα self-tests σε εργαζομένους

Όχι πριν από το Πάσχα η εστίαση

Αρχής γενομένης από τις αποφάσεις
για άνοιγμα των λυκείων, ο πρωθυπουργός απέφυγε να κάνει πρόβλεψη για οιαδήποτε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.
«Και ο κορονοϊός μάς έχει εκπλήξει και
μας ανάγκασε να αναπροσαρμόσουμε τη
στρατηγική μας. Βρισκόμαστε στη μέση
μιας φουρτούνας και ο καλός καπετάνιος
δεν κρατάει ποτέ σταθερό το καράβι σε
μια φουρτούνα. Θετικό γεγονός το πράσινο φως στο άνοιγμα των λυκείων», είπε
ο κ. Μητσοτάκης.
«Πολύ σύντομα, εντός 10 ημέρων από
τη στιγμή που θα έρθουν τα υπόλοιπα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να
προχωρήσει σε προβλέψεις σχετικά με
το τι θα συμβεί το Πάσχα. «Οι ειδικοί θα
μας πουν», τόνισε και απέκλεισε πολιτική απόφαση. Για την εστίαση ωστόσο
προέβλεψε ότι θα ανοίξει μετά το Πάσχα.
«Είναι πολύ καλύτερο να είμαστε έξω
από μέσα. Ο καιρός είναι σύμμαχος. Η
εστίαση έχει ένα πρόβλημα. Πρέπει να
κατεβάσεις τη μάσκα όταν είναι να φας ή
να πιεις», υπογράμμισε.
Αναφορικά με τις αποφάσεις για τα
σχολεία, υποστήριξε ότι «υπήρξαν πάρα
πολύ σοβαροί επιστήμονες που μειοψή-

Γράφει
ο Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

φησαν. Κάποιες φορές δημιουργεί την
αίσθηση μια πολυφωνίας. Αλλά δεν
υπάρχει απόλυτη αλήθεια για το πώς θα
αντιμετωπιστεί ένας ιός».
«Περιμέναμε ότι το lockdown θα είχε
καλύτερα αποτελέσματα. Αν δεν το είχαμε επιβάλει, τα αποτελέσματα θα ήταν
καταστροφικά. Δεν είχε αποτελεσματικότητα λόγω της μετάλλαξης, αλλά και
της κούρασης του κόσμου», είπε ακόμα ο
πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε των
χειρισμών του σχεδίου για τον εμβολιασμό του πληθυσμού και τόνισε ότι από το
φθινόπωρο, όταν πρέπει να επαναληφθεί
ο εμβολιασμός, θα εξεταστεί η υποχρεωτικότητα για τους υγειονομικούς. «Με
απασχολεί πολύ το ζήτημα. Στην παρούσα φάση δεν θέλω εστίες έντασης μέσα
στα νοσοκομεία. Από Σεπτέμβριο θα
πρέπει να ξαναδούμε το θέμα από άλλη
οπτική γωνία. Να συζητήσουμε πολύ σοβαρά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Να
καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι δεν
μπορείς να είσαι υγειονομικός και να μην
εμβολιάζεσαι», είπε ο πρωθυπουργός.

Αυτοκριτική και απουσία Τσιόδρα
Ο κ. Μητσοτάκης παράλληλα έκανε και
αυτοκριτική για τους τελευταίους μήνες,
λέγοντας ότι τους τελευταίους δύο μήνες
το μήνυμα δεν ήταν καθαρό προς τους
πολίτες, με ευθύνη της κυβέρνησης, της

Επιτροπής, αλλά και των ΜΜΕ. Παραδέχθηκε, επίσης, ότι υπήρχαν αντιφάσεις σε
δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και,
προς τούτο, αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη. Τόνισε ότι η Επιτροπή δεν έχει
κλείσει τον κύκλο της, αλλά, όπως είπε,
«λείπει ο κ. Τσιόδρας». Προσέθεσε,
όμως, ότι πρόκειται για συνειδητή απόφαση του καθηγητή, με τον οποίο είναι σε
τακτική επικοινωνία, λόγω της ευθείας
στοχοποίησής του.

Απόφαση η εξάντληση της τετραετίας
Ο πρωθυπουργός, τέλος, έκλεισε για
ακόμα μία φορά κατηγορηματικά τα σενάρια εκλογών, λέγοντας ότι έχει αποφασίσει την εξάντληση της τετραετίας. Τόνισε ότι θέλει, στο τέλος, να κριθεί η τετραετία Μητσοτάκη έναντι της τετραετίας
Τσίπρα, με το δίλημμα καθαρό στους πολίτες. «Αν κάποιοι φοβούνται εκλογές
και ανακινούν τη συζήτηση, είναι δικό
τους πρόβλημα, όχι δικό μου», είπε με
νόημα ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός,
στη συνέντευξή του
στο Star, έβαλε στο τραπέζι
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
των υγειονομικών
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ια άλλη μια φορά ο πρώην υπουργός Παύλος Πολάκης κατηγορείται για διασπορά ψευδών ειδήσεων στο κρίσιμο ζήτημα των διασωληνώσεων. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο
υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας
στη Βουλή και έχοντας έναν έντονο διάλογο
με το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα ξεκίνησαν
κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για
την επιλογή προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στον
υπουργό, ισχυριζόμενος ότι το προηγούμενο διάστημα ο κ. Γεραπετρίτης ζήτησε από
τα μέλη της Επιτροπής Βιοηθικής να γνωμοδοτήσουν για τη διαδικασία διαλογής
ασθενών με Covid-19 πριν από την εισαγωγή τους σε κλινικές ΜΕΘ. «Μου είπε μέλος
της επιτροπής πως ο κ. Γεραπετρίτης τούς
ζήτησε να δώσουν γνώμη για το ποιοι θα
διασωληνώνονται και ποιοι όχι», υποστήριξε ο στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα, με
τον υπουργό να αντιδρά έντονα, κάνοντας
λόγο για φαιδρά ψεύδη.
Παύλος Πολάκης: Έμαθα ότι είχατε ζητήσει
πρόσφατα από την Επιτροπή Βιοηθικής και
μετά την ατυχέστατη δήλωσή σας περί των
5.000 ΜΕΘ «θα είχαμε και παραπάνω νεκρούς» -και μιλώ πολύ συγκεκριμένα και
πολύ επιστημονικά και θα το δείτε και στην
πορεία- να πάρουν θέση για τη διαλογή των
ασθενών με Covid που θα διασωληνώνονταν. Είχατε ζητήσει κάτι τέτοιο;
Γιώργος Γεραπετρίτης: Δεν ισχύει αυτό. Όχι.
Παύλος Πολάκης: Εμένα με ενημέρωσαν
ότι υπάρχει στα πρακτικά της επιτροπής τέτοια δική σας πρόταση.
Γιώργος Γεραπετρίτης: Για μία ακόμα φορά
παραπληροφορείτε, κύριε Πολάκη.
Παύλος Πολάκης: Λοιπόν, εγώ σας λέω την
πληροφόρηση που έχω και είναι επίσημη.
Γιώργος Γεραπετρίτης: Καλό είναι να τη
διασταυρώνουμε την πληροφόρηση.

ΟΛΙΤΙΚΗ

Ο υπουργός
Επικρατείας
τον κατηγόρησε για
παραπληροφόρηση

Σύγκρουση για
τις ΜΕΘ Πολάκη
- Γεραπετρίτη
Έχετε κάποιο έγγραφο να καταθέσετε;
Παύλος Πολάκης: Απ’ ό,τι μου είπαν, είναι
στα πρακτικά της Επιτροπής.
Γιώργος Γεραπετρίτης: «Από ό,τι μου είπαν»,
κύριε Πολάκη; Παρακαλώ να καταθέσετε έγγραφο.
Παύλος Πολάκης: Ναι, από ό,τι μου είπαν.
Να το διαψεύσετε, λοιπόν, εσείς, κύριε Γεραπετρίτη, γιατί εμένα μου είπε μέλος της
Επιτροπής ότι τους ζητήσατε να σας κάνουν

εισήγηση για τη διαλογή των ασθενών με
Covid-19 που θα διασωληνώνονταν μετά
την ατυχή σας δήλωση και σας απάντησαν
ότι αυτό είναι δουλειά, όπως ορθώς έπραξαν, των εντατικολόγων που είναι στις ΜΕΘ
και των γιατρών που είναι υπεύθυνοι στις
κλινικές Covid-19 και δεν μπορεί να βγάλει
ούτε η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας οδηγίες, αλλά μόνο συμβουλές. (…)
Επίσης, θα ήθελα την άποψή σας σε σχέση

με το θέμα αυτό που εμένα με πληροφόρησαν ότι ο κ. Γεραπετρίτης έθεσε στην Επιτροπή.
Γιώργος Γεραπετρίτης: Είναι ντροπή, κύριε
Πολάκη, το διέψευσα και το επαναλαμβάνετε.
Παύλος Πολάκης: Επιμένετε, ο κ. Ανδρέας
Καραμπίνης, εντατικολόγος και μέλος της
προηγούμενης Επιτροπής Βιοηθικής. Μη
μου κάνετε τον ανήξερο εμένα. Εγώ δεν μιλώ, αν δεν ξέρω, κύριε Γεραπετρίτη.
Γιώργος Γεραπετρίτης: Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Λυπούμαι που θα ξεκινήσω
από το αυτονόητο για την αποκατάσταση της
τιμής και του ονόματός μου. Ο κύριος Πολάκης προσήλθε για μία ακόμη φορά με την εργαλειοθήκη ψευδών ειδήσεων, τις οποίες
κομίζει. Ίσως στην περίπτωση αυτή υπερέβαλε λίγο, κατέγραψε ότι υπάρχει στα πρακτικά της Επιτροπής καταγεγραμμένη πρόταση εκ μέρους μου για τη διεξαγωγή έρευνας και γνώμης για το ζήτημα αυτό, πράγματα τα οποία είναι απολύτως ανυπόστατα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρή αυτή η εικόνα και προφανώς δεν κάθισε εδώ ο κύριος
Πολάκης να ακούσει τον αντίλογο, διότι είναι
του ψεύδους λόγου αλλά όχι του ορθού αντιλόγου. Ίσως, θα έπρεπε αντί για Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής κάποια στιγμή να
εισαγάγουμε στη Βουλή και μια Επιτροπή
απλής ηθικής εν τέλει. Είναι πραγματικά λυπηρό, διότι πάνω απ’ όλα αποθαρρύνει ανθρώπους σαν την κυρία Βαγενά για να προσέλθουν να βοηθήσουν την πατρίδα. Λυπάμαι πολύ.

Η «Μαύρη Βίβλος» με τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ
Μολονότι η... ροπή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ
στην επιστράτευση fake news δεν είναι πρωτόγνωρη, ορισμένες περιπτώσεις εντυπωσιάζουν ακόμα και τους πλέον μυημένους,
όπως ομολογούν κυβερνητικοί παράγοντες.
Μια τέτοια φαίνεται να είναι η επιλογή του κ.
Τσίπρα να μετατρέψει σε πεδίο φτηνής κομματικής αντιπαράθεσης, όπως σημειώνουν
στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, το
παγκοσμίου εμβέλειας πολιτιστικό μνημείο
της Ακρόπολης. Χωρίς την παραμικρή πρόνοια για στοιχειώδη διασταύρωση των καταγγελιών, που περιφέρονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κα-

τηγόρησε την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και κατ’ επέκταση τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι μεθόδευε να αναγράφεται το όνομα
της υπουργού στην πλακέτα της δωρεάς του
Ιδρύματος Ωνάση στην Ακρόπολη. Ο ισχυρισμός της αντιπολίτευσης δεν άντεξε ούτε 24
ώρες, καθώς άμα τη εμφανίσει της… κανονικής πλακέτας αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει
επάνω σε αυτήν το όνομα της υπουργού Πολιτισμού.
Το προαναφερθέν κρούσμα, πάντως, δεν
είναι μεμονωμένο. Όπως τονίζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, η λίστα της μαύρης προπαγάνδας του κόμματος της αξιωματικής αν-

τιπολίτευσης είναι μακρά. Μόνο το τελευταίο
δίμηνο η ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει να επιδείξει σωρεία
είτε ψευδών ειδήσεων είτε άστοχων εκτιμήσεων, με αποκλειστικό στόχο να αποκτήσει
έστω και πρόσκαιρο επικοινωνιακό πλεονέκτημα έναντι της κυβέρνησης. Από τον ισχυρισμό ότι το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό
εμβολιασμού για τις διεθνείς μετακινήσεις είναι μια χίμαιρα, που δεν θα γίνει αποδεκτή
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την «πρόβλεψη» ότι είναι ανέφικτος ο ημερήσιος στόχος
των 25.000 εμβολιασμών, όταν μόλις προχθές
αυτός άγγιξε τις 70.000, έως το «εφεύρημα»

ότι πίσω από τον διαγωνισμό για τα self-tests
βρίσκεται η γερμανική εταιρεία Siemens,
όταν αυτή δεν βρισκόταν καν ανάμεσα στις 31
εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθίσταται ευκρινές
για το Μέγαρο Μαξίμου ότι το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν διστάζει
να… ψαρέψει ακόμα και στα θολά νερά των
ανυπόστατων φημών, οι οποίες διακινούνται
ευρέως στο φάσμα των social media, προκειμένου να πλήξει την εικόνα της κυβέρνησης,
αμαυρώνοντας την ίδια ώρα, πάντως, την
έξωθεν καλή μαρτυρία της ίδιας της χώρας.
Σπύρος Μουρελάτος
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Σενάριο… εκλογών για να συσπειρώσει
Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

Σ

αφή προσπάθεια συσπείρωσης
του κόμματος μετά τις μάχες
«σώμα με σώμα» έκανε ο Αλέξης
Τσίπρας κατά τη διάρκεια του
χθεσινού Πολιτικού Συμβουλίου, εκτιμώντας ότι δεν αποκλείεται σύντομα να
στηθούν κάλπες στη χώρα. Την ίδια ώρα,
προειδοποίησε την κυβέρνηση με αποχή
από τις ψηφοφορίες στη Βουλή, εάν δεν
επιτραπεί στους βουλευτές να ψηφίζουν
διά ζώσης κι όχι μέσω επιστολικής ψήφου στις ονομαστικές (φανερές ή μυστικές) ψηφοφορίες.
Συγκεκριμένα ο Αλ. Τσίπρας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σύντομα μπορεί να
υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να διεκδικήσει την πολιτική αλλαγή με στόχο την
ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους
και την προστασία των εργαζομένων και
της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει χάσει τον
έλεγχο της πανδημίας και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Ποτέ δεν πίστεψε σε
ένα ισχυρό δημόσιο Σύστημα Υγείας. Η
ραγδαία κυβερνητική φθορά του τελευταίου μήνα μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις. Η κατάρρευση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την κυβέρνηση
σε συνδυασμό με τα φαινόμενα παρακμής
που διαρκώς βλέπουν», φέρεται να υπογράμμισε κατά τη διάρκεια του Πολιτικού
Συμβουλίου ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος φαίνεται να
καλλιεργεί συστηματικά το έδαφος προκειμένου να ζητήσει και ο ίδιος εκλογές.
Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «συνειδητά υποβαθμίζει και ακυρώνει τη δημοκρατική λειτουργία του
Κοινοβουλίου, με κορυφαίο παράδειγμα
τον τρόπο ψηφοφορίας που ακυρώνει τη
γνώμη των βουλευτών». «Αν δεν αλλάξει
αυτή η κατάσταση, όπως έχουμε ζητήσει
από τον πρόεδρο της Βουλής, και δεν
επανέλθει το δικαίωμα κάθε βουλευτή να
ψηφίζει ξεχωριστά όπως τοποθετείται,
μέσω τηλεδιάσκεψης, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχει λόγο να συμμετέχει σε τέτοιες ψηφοφορίες», υπογράμμισε και χαρακτήρισε «θεσμική υποχρέωση» των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να μην επιτρέψουν «η
πανδημία να μετατραπεί σε κρίση δημο-

Τσίπρας: Προτείνουμε ρύθμιση ιδιωτικού χρέους,
ρευστότητα στις επιχειρήσεις και νέο Πτωχευτικό
Τους πυλώνες του οικονομικού προγράμματος που
σύντομα θα παρουσιάσει σε ειδική εκδήλωση ανακοίνωσε ο Αλ. Τσίπρας, κατά τη διάρκεια ομιλίας του
στο Συνέδριο της ΕΣΕΕ για τα 20 χρόνια της Ετήσιας
Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου. Ειδικότερα, ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για επανεκκίνηση της
οικονομίας με ρύθμιση ιδιωτικού χρέους, ρευστότητα στις επιχειρήσεις και νέο Πτωχευτικό.
«Βασικοί πυλώνες της πρότασης αυτής είναι η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, είναι η ρευστότητα στις
επιχειρήσεις. Και είναι ένα μόνιμο πτωχευτικό πλαίσιο, σε αντικατάσταση αυτού που ψηφίστηκε από την
κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες. Ευτυχώς δεν έχει
ακόμη εφαρμοστεί. Διότι είναι ταφόπλακα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», είπε χαρακτηριστι-

κρατίας». Ειδική μνεία έκανε στο Ταμείο
Ανάκαμψης, εξαπολύοντας τα βέλη του
προς την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον
ίδιο, το σχέδιο του Μεγάρου Μαξίμου
«αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη σχεδιάζει επιστροφή σε αποτυχημένες και κοινωνικά καταστροφικές πολιτι-

κά, ενώ υπογράμμισε πως υπάρχει ο κίνδυνος λουκέτων για μία στις τρεις επιχειρήσεις, με τις προβλέψεις των εγχώριων φορέων να είναι ακόμα πιο δυσοίωνες.
Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, υποστήριξε ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν θα έχει καμία δυνατότητα να επωφεληθεί από όλο αυτό τον πακτωλό χρημάτων των 30 δισ.
για την ανοικοδόμηση, την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. «Μονάχα 30.000 επιχειρήσεις
μπορούν να δανειστούν από τις τράπεζες σήμερα. Οι
ίδιες 30.000 επιχειρήσεις θα είναι λοιπόν αυτές που
θα κάνουν αύριο επενδύσεις με τη χρηματοδότηση
από το Ταμείο Ανάκαμψης», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

κές». «Ειδικά ο σχεδιασμός για τις αλλαγές στα εργασιακά αποτελεί την κήρυξη
πολέμου εναντίον των εργαζομένων και
της κοινωνικής πλειοψηφίας», ανέφερε
χαρακτηριστικά. Τέλος, μίλησε για τις
απευθείας αναθέσεις, προαναγγέλλοντας ότι το κόμμα θα προσφύγει στη Δι-

καιοσύνη για συγκεκριμένες υποθέσεις.
«Η κατάσταση με τις απευθείας αναθέσεις έχει ξεφύγει, κάτι που μας επιβάλλει να χρησιμοποιήσουμε κάθε πιθανό
μέσο για να υπάρξει ο απαραίτητος θεσμικός έλεγχος, ακόμα και την προσφυγή στη Δικαιοσύνη», είπε.

P
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Με ρωτούν φανατικοί αναγνώστες της στήλης
και της εφημερίδας αν ο Κώστας, ο «γαλάζιος» βουλευτής, θα εξακολουθεί να είναι
νομικός σύμβουλος του Μένιου… Τι να σας
πω; Άγνωστες οι βουλές του βουλευτή. Λέτε
να βάλει τη νομική του ιδιότητα πάνω από την
κυβέρνηση και την παράταξη; Εκτός και αν ο
«γαλάζιος» βουλευτής συνδέεται με μακρά
φιλία με τον Μένιο. Δεν βάζω το χέρι μου στη
φωτιά για τίποτα.

Για να γνωρίζετε. Για την υπόθεση Φουρθιώτη
έχουν στοχοποιηθεί δύο άτομα: ένας από το
υπουργείο Εργασίας (και δεν εννοώ τον τότε
υπουργό Γιάννη Βρούτση, ο οποίος αποκάλυψε
την απάτη με τις πλασματικές μισθοδοσίες) και
ένας από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
για την αστυνομική ασφάλεια που του παρήχθη.
Το τι θα κάνει με αυτούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει διευκρινιστεί. Πάντως, δεν τους
βλέπω να μακροημερεύουν…

Τον πήραν στο κόμμα
χωρίς να το ξέρει…

Να κλαις και να γελάς μαζί. Το κόμμα Ελεύθεροι Άνθρωποι του Γιώργου Τράγκα ανακοίνωσε όνομα μέλους τοπικής επιτροπής, αλλά τελικά διαψεύστηκε. Από το κόμμα του
γνωστού δημοσιογράφου ανακοινώθηκε ότι
στην Τοπική Επιτροπή Μαγνησίας μετέχει,
μεταξύ άλλων, και ο Χρήστος Τινανάς, o
οποίος με δήλωσή του το διέψευσε αμέσως.
Μιλάμε για επιτυχία. Άσε που μαθαίνω ότι το
νεοσυσταθέν κόμμα έχει πάρει σβάρνα τους
οικισμούς των Ρομά ανά την Ελλάδα για να
μαζέψει υποψηφίους και ψηφαλάκια.

Χρονικό

Ο «γαλάζιος» βουλευτής
και ο Μένιος

του

Χρόνου

OLITICAL

Επανεμφάνιση
Τσιόδρα

P

OLITICANTIS

Η Ζωή ξαναχτυπάει
αλύπητα τον ΣΥΡΙΖΑ

E

ίχε να εμφανιστεί στον δημόσιο διάλογο από τις 5 Νοεμβρίου, όταν από κοινού με τον πρωθυπουργό μάς ανακοίνωσε το δεύτερο lockdown. Από τότε ο κ.
Τσιόδρας αποσύρθηκε από το δημόσιο βήμα
και επανήλθε προχθές, βαρώντας καμπανάκι
για την εξέλιξη της πανδημίας τις επόμενες
μέρες. Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας εκτίμησε ότι οι διασωληνωμένοι την περίοδο του
Πάσχα αναμένεται να φτάσουν τους 1.000, αν
ο δείκτης Rt φτάσει στο 1,1. Σύμφωνα με τις
επισημάνσεις του καθηγητή, όλοι οι ειδικοί
υπολογίζουν ότι τα πραγματικά κρούσματα
είναι έξι με δέκα φορές περισσότερα από αυτά που καθημερινά επιβεβαιώνονται και ανακοινώνονται. Πάντως, μαθαίνω ότι επαναφορά Τσιόδρα όπως τη φαντάζονται ορισμένοι
δεν θα υπάρξει, δεν θέλει ο ίδιος δηλαδή…

Ο άνθρωπος είναι αγροίκος
Ο λόγος για τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος άφησε
όρθια την πρόεδρο της Κομισιόν. Τον γύρο του κόσμου κάνει βίντεο με την πρόεδρο της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να στέκεται όρθια μπροστά στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ και τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, καθώς δεν είχε προβλεφθεί θέση για εκείνη
στην αίθουσα συσκέψεων στο Προεδρικό Μέγαρο
της Τουρκίας. Η αμήχανη στιγμή που σημειώθηκε
χθες, κατά την επίσκεψη των Ευρωπαίων επικεφαλής στην Άγκυρα, προκάλεσε, σύμφωνα με την
«Washington Post», διπλωματική αναταραχή. Μάλιστα, κάποιοι σχολίασαν ειρωνικά ότι αυτή είναι η
«νέα» συμφωνία Ε.Ε. - Άγκυρας για τα γυναικεία
δικαιώματα στην Τουρκία…

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον
Παύλο Πολάκη εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ανάρτησή της στο Facebook. Η
πρώην πρόεδρος της Βουλής χαρακτηρίζει
τον ΣΥΡΙΖΑ «παράταξη της κωλοτούμπας»
και «παράταξη-ζόμπι», ενώ με αφορμή τα
όσα είχε πει πρόσφατα στη Βουλή -και επανέλαβε με ανάρτησή του- ο πρώην ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, σημειώνει: «Εκεί
στην Κουμουνδούρου, πριν πιάσετε στο στόμα σας τον Κολοκοτρώνη και τον Μακρυγιάννη και κάθε απροσκύνητο ήρωα, που αγωνίστηκε υπερασπιζόμενος πατρίδα και Ελευθερία, να το πλένετε πολύ καλά. Είναι η παράταξη που εκθείαζε τον Τραμπ και έγινε το
αγαπημένο κατοικίδιο των δανειστών. Η παράταξη των σκανδάλων εξοπλισμών, που
πούλησε όπλα ακόμα και στη Σαουδική Αραβία. Η παράταξη που δεν διεκδίκησε ούτε ένα
ευρώ από τη Siemens, ούτε από τη Γερμανία
για τις πολεμικές αποζημιώσεις». Πω πω,
φωτιά η Ζωή, φωτιά…

Τα fake news
με τις επιγραφές…
Με την υπόθεση
των επιγραφών
της Λίνας Μενδώνη, που κατήγγειλαν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, γελάνε και
τα τσιμέντα. Η
Μενδώνη έδωσε
στη δημοσιότητα
τις επιγραφές
που έχουν ήδη
κατασκευαστεί
και οι οποίες δεν αναφέρουν το όνομά της.
Ο Τσίπρας επέμενε ότι όταν έφεραν στη
Βουλή τη σύμβαση της δωρεάς, μέσα στο
κείμενο υπήρχε αναφορά του ονόματός της.
Ενώ, λοιπόν, ήξεραν πολύ καλά ότι τελικά η
Μενδώνη δεν έβαλε το όνομά της στις επιγραφές, επέμειναν να διασπείρουν τα fake
news και να διασύρουν ολόκληρη τη χώρα
αλλά και ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Τελικά, οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα ιερό και κανένα όσιο.
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Ο Δημητριάδης στη μάχη κατά της γραφειοκρατίας
Δουλεύει αθόρυβα, αλλά παράγει έργο στην τιτάνια μάχη κατά της γραφειοκρατίας. Ο λόγος για τον διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, υπό την εποπτεία του οποίου τα συναρμόδια Υπουργεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης προβαίνουν στην ενοποίηση είκοσι πέντε πιστοποιητικών οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που αφορούν στη δικαστική φερεγγυότητα και τα οποία εκδίδονταν από τα δικαστήρια όλης
της χώρας. Καθιερώνονται τα ενιαία πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των σωματείων και των συνεταιρισμών), υλοποιώντας τον σχεδιασμό που έχουν συμφωνήσει ο
υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για την απλούστευση διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς.

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Μάσκες και το καλοκαίρι…

Έφαγαν… πόρτα
οι Κουτσολιούτσοι

Σας έχω πει ότι παρακολουθώ προσεκτικά όσα λέει ο Άκης Σκέρτσος.
Χθες σε ραδιοφωνική του συνέντευξη εκτίμησε ότι το 2021 θα συνεχίσουμε να ζούμε με μέτρα αυτοπροστασίας, καθώς, παρότι θα έχει εμβολιαστεί μεγάλο μέρος των ευάλωτων
ομάδων έως το καλοκαίρι, οι υπόλοιποι δεν θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι
το φθινόπωρο. Μη βιάζεστε, λοιπόν,
ορισμένοι να πετάξετε τα αντισηπτικά… «Επιθυμούμε ένα ελεγχόμενο και ασφαλές άνοιγμα της οικονομίας με όλα τα εργαλεία που δίνει η επιστήμη και με τα σελφ τεστ και την επιδημιολογική επιτήρηση», σημείωσε αναφερόμενος στο πώς κινείται η κυβέρνηση.

Ντένη Καρέλη

Απορρίφθηκε το αίτημα μπαμπά και
του υιού να αποφυλακιστούν και να
εκτίσουν το υπόλοιπο της ποινής τους
με βραχιολάκι κατ’ οίκον. Είναι το
δεύτερο «όχι» του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σε αίτημα αποφυλάκισης του ιδρυτή της Folli Follie και του
άλλοτε διευθύνοντος συμβούλου της
μέσα σε αυτούς τους έξι μήνες που
είναι προφυλακισμένοι σε Κορυδαλλό και Τρίκαλα. Αμφότεροι Δημήτρης
και Τζώρτζης είχαν διεκδικήσει την
αντικατάσταση της προσωρινής τους
κράτησης με περιοριστικούς όρους ή
με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση. «Αν αποφυλακιστούν, οι περιοριστικοί όροι δεν
επαρκούν για να ανακόψουν την εγκληματική τους δράση, ενώ τα προβλήματα υγείας του Δημήτρη Κουτσολιούτσου αντιμετωπίζονται επαρκώς και εντός του σωφρονιστικού καταστήματος», είναι το σκεπτικό του
Δικαστικού Συμβουλίου που, με βούλευμά του, διατάσσει την παράταση
της κράτησής τους μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2021.

Την Παρασκευή η απάντηση
Χρυσοχοΐδη στη Βουλή

E

ξηγήσεις για την υπόθεση Φουρθιώτη και για το θέμα της υπεράριθμης
αστυνομικής προστασίας που είχε ο τηλεπαρουσιαστής αναμένεται να δώσει την Παρασκευή στη Βουλή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης, έπειτα από επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Επικρατείας του ΚΙΝ.ΑΛ.
Γιώργου Καμίνη. Πρόκειται για τη δεύτερη ερώτηση του κ. Καμίνη, καθώς είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα από τον Ιανουάριο του 2020, όταν το υπουργείο είχε
αρνηθεί να απαντήσει επί της ουσίας, επικαλούμενο κρατικό απόρρητο χωρίς, όπως
επισημαίνει ο βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ., επαρκή νομική θεμελίωση. Θέλω να δω πώς
ο κ. Χρυσοχοΐδης θα δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, καθώς δεν είναι μόνο η περίπτωση Μένιου. Υπάρχουν και άλλοι «Μένιοι» και παραγοντίσκοι που κάνουν τις
ίδιες δουλίτσες.

Στον «Τίγρη» τελικά
η «Ναυτεμπορική»
Η εταιρεία Ζοfrank Holding co ltd, που
φέρεται να είναι συμφερόντων του Δημήτρη Μελισσανίδη, πλειοδότησε για την
αγορά της «Ναυτεμπορικής» αντί του ποσού των 7.000.000 ευρώ. Προσφορές για
την εταιρεία κατέθεσαν, επίσης, η Alter
Ego, συμφερόντων Β. Μαρινάκη, με
3.857.000 ευρώ, η εταιρεία Cairo της Do
Value με 1.500.000 ευρώ και άλλη μία, η
Τεχνική Ολυμπιακή Στέγγου, με 1.500.000
ευρώ. Άρα, είναι προφανές ότι ο «Τίγρης»
θα μπει ζεστά στο παιχνίδι των Media…

LOCK
Ψάχνουν όλοι να βρουν ποιο στέλεχος του ΚΙΝ.ΑΛ. έκλεισε το ραντεβού του Μένιου με τον Αρχιεπίσκοπο. Σας παρακαλώ, ο κόσμος το έχει
τούμπανο και αυτοί κρυφό καμάρι.
Είναι γνωστό το «συνδικάτο του
κομμωτηρίου» στην πιάτσα και δεν
έχει μέλη μόνο Νεοδημοκράτες αλλά και νεαρούς ΚΙΝΑΛίτες.

P
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Δεν έκανε για κυβέρνηση, δεν κάνει
ούτε για αξιωματική αντιπολίτευση
της

Ασημίνας
Σκόνδρα
Βουλευτής
Καρδίτσας
της ΝΔ

Η

ελληνική κοινωνία, έναν χρόνο τώρα λόγω
της πανδημίας, είδε τη ζωή της να αλλάζει
ριζικά. Η κυβέρνηση, με εντατικές προσπάθειες, ξεπερνά ανυπέρβλητα εμπόδια, θωρακίζει το δημόσιο Σύστημα Υγείας, στηρίζει τον
ιδιωτικό τομέα που πλήττεται και διασφαλίζει τις
θέσεις εργασίας.
Παράλληλα, προχωράει συντονισμένα το εμβολιαστικό πρόγραμμα «Ελευθερία», ακολουθεί με
αμείωτους ρυθμούς το μεταρρυθμιστικό της έργο,
υψώνει ασπίδα προστασίας απέναντι στις προκλήσεις στο Αιγαίο και διαμορφώνει τις απαραίτητες
συνθήκες για την επιστροφή της κοινωνίας στην
ομαλότητα και της αγοράς στην ανάκαμψη.
Τι πιο λογικό και αυτονόητο, την ώρα τούτη, η
αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας να εξασκήσει τον θεσμικό της ρόλο εποικοδομητικά, με σοβαρότητα, με προτάσεις, με σεβασμό και ευθύνη
απέναντι στη χώρα και τους πολίτες;
Πριν από μερικές ημέρες, σε κλίμα εθνικής ανάτασης, ενότητας και ομοψυχίας, ο Ελληνισμός
γιόρτασε την 200ή επέτειο του 1821, που οδήγησε
στην ελευθερία και τη συγκρότηση της σύγχρονης,
δημοκρατικής χώρας που ζούμε σήμερα.
Δυστυχώς όμως, οι αξίες και τα διδάγματα του
πνεύματος της εθνεγερσίας του ’21 μάλλον προσπέρασαν τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να τον ακουμπήσουν.
Ενώ πλησιάζουμε, ύστερα από ένα επώδυνο έτος,
στο τέλος αυτής της παγκόσμιας πανδημίας, η
αξιωματική αντιπολίτευση συνεχίζει το εμφυλιο-

πολεμικό παραλήρημα διχασμού και μίσους.
Έχοντας πάρει οριστικό «διαζύγιο» από την
πραγματικότητα, επιδίδεται συστηματικά στην κατασκευή και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, ελπίζοντας μάταια να χτυπήσει πολιτικά την κυβέρνηση
και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, διαψεύδεται συστηματικά από τα ίδια τα γεγονότα.
Προβάλλουν τον πραγματικό τους εαυτό, με χυδαίες φραστικές επιθέσεις, εντός και εκτός του
Κοινοβουλίου, αποδομώντας ολοκληρωτικά την

όποια ηθική υπόσταση και πολιτικό κύρος τούς
έχει απομείνει, ακόμα και στα μάτια του, περιορισμένου πια, κομματικού τους ακροατηρίου.
Μέσα από μια στρεβλή αντίληψη, περί ατομικών
δικαιωμάτων και κοινωνικών αντιδράσεων, εργαλειοποιούν με τρόπο καταχρηστικό τις εφεδρείες
τους, καλώντας συνεχώς σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πανελλαδικά, για τον οποιονδήποτε ευτελή λόγο.
Με περισσό θράσος, ταυτίζονται απροκάλυπτα
με δήθεν αγωνιστές, που στην πραγματικότητα δεν
είναι παρά κοινοί δολοφόνοι και τρομοκράτες, θυσιάζουν τις προσπάθειες των συμπολιτών μας,
αψηφώντας τα υγειονομικά μέτρα για περιορισμό
διασποράς του ιού και θέτουν συνειδητά σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές.
Γεννάται ευλόγως η απορία, θέλουν να τελειώσει
η πανδημία ή, νομίζοντας ότι κάπου τους εξυπηρετεί κομματικά, εσκεμμένα την ανατροφοδοτούν;
Το αποκορύφωμα, η χυδαία υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ.
Την ώρα που κάνει όλα τα παραπάνω, προσπαθεί, ως τιμητής των πάντων, να χρεώσει την κυβέρνηση για κακούς χειρισμούς.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι τον πανικό και την απόγνωση της μίζερης ελληνικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, που προκαλεί θλίψη στους οπαδούς της
και περίγελο σε ολόκληρη την κοινωνία.
Τελικά, όπως απέτυχε παταγωδώς ως κυβέρνηση στο παρελθόν, αποτυγχάνει παταγωδώς και ως
αξιωματική αντιπολίτευση στο παρόν.

Το πλαίσιο των σχέσεων Ευρώπης - Τουρκίας

Ε

ίναι γνωστό ότι η Ευρώπη αντιδρά με
καθυστέρηση. Παίρνει αποφάσεις
όταν τα πράγματα ωριμάσουν. Κινείται
με τους δικούς της ρυθμούς, που σε
πολλούς φαίνονται πολύ αργοί, χωρίς ίσως να
συνυπολογίζουν ότι σε καθεμιά από αυτές πρέπει να συμπέσουν 27 διαφορετικές χώρες με
διαφορετικές προτεραιότητες και άλλο πρίσμα
υπό το οποίο βλέπει τα πράγματα. Πάντως, η τρέχουσα αντίληψη είναι ότι γενικά η Ευρώπη αργεί.
Αργεί, αλλά δεν ξεχνά! Και όταν έλθει η ώρα
που τα πράγματα ωριμάσουν, η θέση της είναι
ανυποχώρητη. Πήγαν ο Σαρλ Μισέλ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Τουρκία για να «δώσουν ώθηση» στις ευρωτουρκικές σχέσεις και,
προφανώς, η Άγκυρα περίμενε -με τον μικρομεγαλισμό της- την Ευρώπη να αποθέσει στα
τουρκικά πόδια, εκτός από τα σέβη της, και τα
εκατομμύριά της.
Συνέβη το αντίθετο. Μισέλ και Φον ντερ Λάιεν
εξάντλησαν τα θέματα που ικανοποιούσαν την
Άγκυρα, όπως η στενότερη συνεργασία για την

πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ενίσχυση
των εμπορικών σχέσεων, την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν
από την κλιματική αλλαγή, την ενίσχυση των ανταλλαγών με προγράμματα τύπου Erasmus+
και άλλα ζητήματα της τελωνειακής ένωσης,
που δίνουν σανίδα σωτηρίας στην τουρκική οικονομία, η οποία υποφέρει από τους άτσαλους
χειρισμούς Ερντογάν.
Και μετά ήλθαν τα δύσκολα. Στο Μεταναστευτικό η Φον ντερ Λάιεν ζήτησε «πρόληψη παράνομων αναχωρήσεων» από την Τουρκία και
«επανέναρξη επιστροφών» από τα ελληνικά νησιά στα τουρκικά παράλια. Κόκαλο ο «σουλτάνος». Αλλά η Γερμανίδα δεν σταμάτησε. Μίλησε
εκτενώς για την ανάγκη προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι καλό σημάδι» η αποχώρηση από τη Συνθήκη
της Κωνσταντινούπολης. Και έκλεισε τις αναφορές της με τη διαβεβαίωση ότι οι Βρυξέλλες θα
συνεχίσουν να επισημαίνουν τις όποιες αρνητικές εξελίξεις στα Ευρωτουρκικά και ότι το ίδιο

ισχύει «για τις μονομερείς πράξεις έναντι κρατών-μελών της Ε.Ε., όπως η Ελλάδα και η Κύπρος».
Δεν έγινε γνωστό αν ο Ερντογάν την άφησε
όρθια μπροστά στις κάμερες, επειδή είχε οργιστεί με τη «σκληρή» ατζέντα της προέδρου της
Κομισιόν. Η Άγκυρα κατάλαβε ότι δεν είναι «ο
άσωτος» της παραβολής ώστε κάθε φορά που
χρειάζεται την Ευρώπη αυτή να τσακίζεται να τη
βοηθήσει, ενώ η ίδια η Τουρκία θα έχει το ελεύθερο να συμπεριφέρεται χωρίς όρους και πλαίσια.
Άργησε η Ευρώπη να θέσει το πλαίσιο στην
Τουρκία; Ναι, άργησε. Αλλά εδώ έχει εφαρμογή
το «κάλλιο αργά παρά ποτέ». Μετά τις αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής, όπως
αυτές εξειδικεύτηκαν στην επίσκεψη Μισέλ Φον ντερ Λάιεν, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα κάνει τα «στραβά μάτια» η Ευρώπη
σε περίπτωση που κάποιο «Ορούτς Ρέις» ξαναρχίσει τις βόλτες στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Προστασία των αγροτών
από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
του

Λάκη
Βασιλειάδη
Βουλευτής Πέλλας
της ΝΔ, εισηγητής
του Σχεδίου Νόμου
του υπουργείου
Ανάπτυξης
& Τροφίμων για
την ενσωμάτωση
της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας
2019/633

Η

προστασία και η ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής της χώρας αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο στόχος αυτός συμπεριλαμβάνεται επίσης και στην καρδιά της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχουμε συνδιαμορφώσει και συναποφασίσει όλα τα κράτη-μέλη. Η κοινή ευρωπαϊκή αγορά στην οποία συμμετέχουμε έχει προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, εγκυμονεί όμως
και κινδύνους για τους παραγωγούς, λόγω της
ευπαθούς φύσης των αγροτικών προϊόντων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαγνώσει από
καιρό ότι οι μικροί παραγωγοί βρίσκονται σε μειονεκτική διαπραγματευτική θέση απέναντι στους
μεγάλους εμπόρους και διακινητές, που αποτελούν την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, και συχνά πέφτουν θύματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Στην περίπτωση μάλιστα που οι συναλλασσόμενοι βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη της
Ε.Ε., δεν προστατεύονται από το εσωτερικό δίκαιο της χώρας τους, όσο αυστηρό και αν είναι
αυτό.
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/633, την οποία έφερε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για ενσωμάτωση στο ελληνικό Δίκαιο με
σχέδιο νόμου που συζητήθηκε στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου, έχει τέσσερις
στόχους:
• Να θέσει ένα προστατευτικό πλαίσιο για τους
παραγωγούς, τους συλλόγους και τους συνεται-

ρισμούς, τους μεταποιητές και τους μικρότερους
εμπόρους, από τους διαπραγματευτικά ισχυρότερους συναλλασσόμενούς τους.
• Να αναγνωρίσει σαφώς και να απαγορεύσει
16 αθέμιτες πρακτικές.
• Να θέσει το πλαίσιο συνεργασίας και συντονισμού των αρχών των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών.
• Να εισάγει ένα ελάχιστο ενιαίο ευρωπαϊκό
πλαίσιο, το οποίο τα κράτη-μέλη μπορούν μετά να
επεκτείνουν, εάν επιθυμούν να το αυστηροποιήσουν.
Οι 16 πρακτικές που απαγορεύονται ενιαία στον
ευρωπαϊκό χώρο αφορούν περιπτώσεις όπως
παρατεταμένη καθυστέρηση πληρωμών, ακύρωση παραγγελιών ευπαθών προϊόντων, μονομερή

αλλαγή των όρων της συμφωνίας μετακύλιση του
ρίσκου επιδείνωσης ή απώλειας προϊόντων στον
παραγωγό, παράνομη χρήση εμπορικών μυστικών κ.ά. Επιπλέον, θεσπίζεται αυστηρό πλαίσιο
σαφούς πρότερης συμφωνίας σε περιπτώσεις
επιστροφής προϊόντων, διαφημιστικής προμήθειας, προσωπικού πωλήσεων κ.ά.
Με την υιοθέτηση ενιαίου πλαισίου σε όλα τα
κράτη-μέλη της Ε.Ε., θωρακίζονται οι παραγωγοί
από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, είτε δραστηριοποιούνται στη χώρα τους είτε οπουδήποτε
εντός της ενιαίας αγοράς. Οι Έλληνες παραγωγοί
θα μπορούν πλέον να προσανατολίζονται με μεγαλύτερη ασφάλεια στην εξαγωγή των προϊόντων
τους στις ευρωπαϊκές αγορές, συμβάλλοντας έμμεσα και στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Νέα ατζέντα στις ευρωτουρκικές σχέσεις επιθυμεί η ηγεσία της Ε.Ε.

Η

Τουρκία εξακολουθεί να προκαλεί με τη
στάση της. Όσες παρατηρήσεις και αν
έχουν γίνει στον κ. Ερντογάν, εκείνος δεν
έχει αλλάξει τη συμπεριφορά του.
Οι επικεφαλής της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και
Σαρλ Μισέλ, συναντήθηκαν με τον Τούρκο πρόεδρο, για πρώτη φορά από κοντά μετά τον Μάρτιο
του 2020, προκειμένου να προωθήσουν μια νέα
ατζέντα στις ευρωτουρκικές σχέσεις, όπως αυτή
έχει περιγραφεί στις αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής των 27.
Το ζήτημα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, όπως και αυτό της μη συμμόρφωσης της
Τουρκίας με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (π.χ., για την
αποφυλάκιση του πρώην ηγέτη του φιλοκουρδικού κοινοβουλευτικού κόμματος HDP Σελαχατίν
Ντεμιρτάς και του ακτιβιστή Οσμάν Καβάλα), είχε
προέχουσα θέση στις ανησυχίες που εξέφρασαν
κατά τις κοινές δηλώσεις τους οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι οποίοι τόνισαν ότι η Ε.Ε. δεν θα διστά-

ζει να επισημαίνει τις αρνητικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων και των μονομερών ενεργειών
της Τουρκίας σε βάρος γειτονικών χωρών.
Μερικές μέρες πριν από την έλευση των Μισέλ
και Φον ντερ Λάιεν στην Άγκυρα, η αντίληψη της
τουρκικής ηγεσίας για την αντιμετώπιση των διαφωνούντων είχε εκτροχιαστεί, με τη σύλληψη των
δέκα από τους 104 απόστρατους ναυάρχους που σε
ανοικτή επιστολή τους εξέφρασαν ανησυχίες για
την επιχειρούμενη ισλαμοποίηση του στρατεύματος και τον γεωπολιτικό τυχοδιωκτισμό της συζητούμενης απόσυρσης από τη Σύμβαση του Μοντρέ
για τα Στενά (1936), άπαξ και υλοποιηθεί το σχέδιο
της διώρυγας της Κωνσταντινούπολης.
Τα θετικά μηνύματα της ατζέντας ήταν η επανάληψη του πολιτικού διαλόγου σε υψηλό επίπεδο, η
επικαιροποίηση της τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε. Τουρκίας, η αναθεώρηση του καθεστώτος της βίζας για τους Τούρκους πολίτες και κυρίως η ανανέωση της Συμφωνίας του 2016 για το Προσφυγικό
και άρα η συνέχιση της σχετικής χρηματοδότησης
της Τουρκίας.

Ο δρόμος είναι μακρύς και ο Τούρκος πρόεδρος
αποδεικνύεται μη αξιόπιστος συνομιλητής. Όσο η
Ευρώπη αρκείται σε συστάσεις και δεν προχωρά
σε οικονομικές κυρώσεις, δεν θα δούμε άμεσα να
συμμορφώνεται η Τουρκία.
Τα προβλήματα στο εσωτερικό της Τουρκίας είναι πάρα πολλά και ο λαός οδηγείται στη φτώχεια.
Η οικονομία κατρακυλά και ο κ. Ερντογάν προσπαθεί να ανακόψει τη δημοσκοπική του πτώση. Αποφασισμένος να φέρει τον πληθωρισμό σε μονοψήφιο επίπεδο και τα επιτόκια κάτω του 10% δηλώνει
ο Τούρκος πρόεδρος.
Η απροσδόκητη απόφασή του στις 20 Μαρτίου
να αντικαταστήσει τον κεντρικό τραπεζίτη έφερε
την αρχή ενός sell off του νομίσματός του, ασκώντας περισσότερες πιέσεις στον πληθωρισμό, που
τον προηγούμενο μήνα διαμορφώθηκε πάνω από
το 16%.
Είναι η ώρα των αποφάσεων για την Ε.Ε. και όχι
των αναβολών. Αν ξεφύγει και πάλι ο κ. Ερντογάν,
θα συνεχίσει την ίδια προκλητικότητα και τις ίδιες
απειλές για Ελλάδα και Κύπρο.

του

Κωνσταντίνου
Σ. Μαργαρίτη
Δημοσιογράφος
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Ο ερευνητής στις ΗΠΑ
Γιώργος Παυλάκης ενημέρωσε μέσω Facebook
ότι έχασε συγγενή του,
που ήταν διασωληνωμένος, από κορονοϊό, ενώ
το σοκαριστικό είναι ότι
είχε κάνει, σύμφωνα με
τον κ. Παυλάκη, και τις
δύο δόσεις εμβολίου. Ο
κ. Παυλάκης αναφέρει,
μεταξύ άλλων, ότι «δεν
υπάρχει απόλυτη εγγύηση ότι ο εμβολιασμός είναι πανάκεια». Αυτά ακούν οι πολίτες
και η σύγχυση μεγαλώνει.

Και νέα επίθεση
Σφοδρή επίθεση του Δημήτρη
Κούβελα στην Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων. Ο Δημήτρης Κούβελας,
καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας
στο ΑΠΘ, ήταν κάθετος: «Δεν υπήρξε
προκήρυξη θέσεων στην επιτροπή.
Οι άνθρωποι μαζεύτηκαν παρεΐστικα. “Δεν λέμε και στον Μπάμπη, δεν
λέμε και στον Λάκη, δεν υπάρχουν
προσόντα”. Δεν υπάρχει στην επιτροπή ειδικός στα φάρμακα, φαρμακοποιός, ειδικός στην οικονομία». Βαριές κουβέντες μεταξύ των γιατρών.

Οι Αμερικανοί τού τραβάνε το χαλί

Σ

την εξειδίκευση των κυρώσεων CAATSA (νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της
Αμερικής μέσω κυρώσεων), που είχαν επιβληθεί τον περασμένο Δεκέμβριο εναντίον της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S400, προχώρησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι κυρώσεις
στοχεύουν την Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία (SSB)
αλλά και σε τέσσερα ανώτερα στελέχη, στα οποία
συμπεριλαμβάνεται και ο πρόεδρος της SSB Ισμαήλ
Ντεμίρ. Οποιαδήποτε υπηρεσία της αμερικανικής
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κυβέρνησης δεν θα εκδώσει ή δεν θα χορηγήσει
οποιαδήποτε ειδική άδεια ή εξουσιοδότηση, σε κάθε
περίπτωση που η σχετική νομοθεσία απαιτεί εξέταση
ή έγκριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ είτε για την
εξαγωγή είτε για την επανεξαγωγή αγαθών ή τεχνολογίας στην SSB. Οι ΗΠΑ θα ασκήσουν, επίσης, την
επιρροή τους σε όλα τα διεθνή χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα για να αντιταχθούν σε οποιοδήποτε δάνειο
προς την SSB. Οι Αμερικανοί τραβάνε το χαλί στον
Ερντογάν...

Διαπίστωση Μόσιαλου

Ενόχληση

Ορατές είναι στην Αγγλία οι επιπτώσεις των εμβολιασμών, που προσεγγίζουν το 60% του ενήλικου πληθυσμού,
σύμφωνα με τον καθηγητή Πολιτικής της Υγείας Ηλία Μόσιαλο. Ο κ. Μόσιαλος τόνισε ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των
θανάτων και των εισαγωγών στις ΜΕΘ και, μάλιστα, τη στιγμή που στη Βρετανία «κανένας δεν προσέχει». Εξήγησε ότι
λιγότερο από το 10% φοράει μάσκα, ωστόσο τα θετικά αποτελέσματα των εμβολιασμών είναι ορατά.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζουν εσωκομματική διαμαρτυρία για τον Παύλο
Πολάκη. Θεωρούν ότι υπερέβη τα όρια
για την Αριστερά, όταν επέμεινε στις
προκλητικές δηλώσεις για τους Κολοκοτρώνηδες και τους Μακρυγιάννηδες. Η αλήθεια είναι ότι ενοχλήθηκαν
και κάποιοι πολιτικοί του φίλοι.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Εξελίξεις για
τον Χρυσοδάκτυλο
Βουλγαρία είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος που
για κάποιον ιδιαίτερο λόγο έχει έμμεση σχέση με τον τόπο διαμονής μιας σειράς προσώπων με ιδιαίτερη παραβατική συμπεριφορά. Πριν
από αρκετά χρόνια ένα κλιμάκιο της Ελληνικής
Αστυνομίας έψαχνε στη γειτονική χώρα την ιδιοφυΐα
της απάτης, έναν 33χρονο από την Ημαθία που κατάφερε εξαπατώντας ιδιώτες, επιχειρήσεις, τράπεζες
αλλά και δημόσιους οργανισμούς να θησαυρίσει και
στη συνέχεια να διαφύγει.
Η Αστυνομία αναζητεί διαχρονικά τα ίχνη του φερόμενου ως μεγαλοαπατεώνα Α.Ζ. από τα Μονόσπιτα
Ημαθίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούν, εκτός από
δεκάδες καταγγελίες, καταδικαστικές αποφάσεις και
εντάλματα προσωρινής κράτησης και σύλληψης για
απάτες, πλαστογραφίες και άλλα αδικήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, είχαν καταγγελθεί δεκάδες κλοπές πολυτελών αυτοκινήτων
σε βάρος άγνωστου δράση, ο οποίος, αφού τα αφαιρούσε, στη συνέχεια επικοινωνούσε με τους παθόντες και τους υποδείκνυε το σημείο όπου βρισκόταν το
κλεμμένο Ι.Χ., απαιτώντας εκβιαστικά να καταθέσουν
ποσά. Φυσικά για τον σκοπό αυτόν άνοιγε λογαριασμούς σε διάφορες τράπεζες, χρησιμοποιώντας πλαστά δελτία ταυτότητας.
Ο άνθρωπος με τα επτά ονόματα, τις επτά διευθύνσεις και τα δεκάδες πρόσωπα εξαπατούσε συστηματικά δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, προκειμένου να εκδίδει πιστωτικές κάρτες και δάνεια, ενώ
είχε συστήσει και μια εταιρεία-φάντασμα και είχε
κάνει εκτροπή των σταθερών τηλεφώνων του στα κινητά του, ώστε να επαληθεύουν ο ίδιος και οι συνεργοί του την ύπαρξη της εταιρείας. Επίσης, φέρεται να
έχει κάνει απάτη εκατοντάδων εκατομμυρίων και σε
βάρος του ΟΤΕ, έχοντας δημιουργήσει κύκλωμα ροζ
γραμμών.
Ύστερα από πολύμηνη παρακολούθηση η Αστυνομία ανακάλυψε την ταυτότητα του δράστη μέσω των
φωτοαντίγραφων των δελτίων ταυτότητας που κρατούσαν οι τράπεζες, καθώς και από τις περιγραφές
των παθόντων, των οποίων τα ακίνητα νοίκιαζε. Το τελικό καταφύγιό του, σύμφωνα με τις ελληνικές διωκτικές Αρχές, ήταν η Βουλγαρία, όπου μέσω πολύ
στενού του συγγενικού του προσώπου προσπάθησαν
να τον παγιδεύσουν. Έπειτα από πολλά χρόνια ένα τυχαίο περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε καταιγιστικές εξελίξεις για το περιβόητο πρόσωπο. Ίδωμεν...

Η
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Θ. Ρουσόπουλος: Τα τρία ψέματα που είπε ο Σημίτης για τον Καραμανλή
Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Ν.Δ. Θοδωρής Ρουσόπουλος απάντησε στα όσα ισχυρίστηκε ο Κώστας Σημίτης
αναφορικά με τη συνάντησή του με τον Κώστα Καραμανλή και
τον Πέτρο Μολυβιάτη, όπου τον ενημέρωσαν ότι δεν θα ακολουθήσουν τη γραμμή του στα Ελληνοτουρκικά.
Μιλώντας στο Action24, ο βουλευτής της Ν.Δ., ο οποίος
υπήρξε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Κώστα
Καραμανλή, κληθείς να σχολιάσει τα όσα γράφει ο κ. Σημίτης
στο βιβλίο του για το Ελσίνκι δήλωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός ψεύδεται. «Σας λέω ευθέως ότι ο κ. Σημίτης ψεύδεται. Ψεύδεται και θα σας το αποδείξω αμέσως. Γράφει ότι κάλεσε μετά τις εκλογές τον κ. Καραμανλή με τον κ. Μολυβιάτη.

Κατ’ αρχάς, μετά τις εκλογές ο εκλεγμένος πρωθυπουργός
δεν χρειάζεται πρόσκληση από τον απερχόμενο, πρώτον.
Δεύτερον, δεν έγινε ποτέ αυτή η συνάντηση που λέει ο κ. Σημίτης και πάνω στην οποία στηρίζει όλη του τη φιλοσοφία.
Τρίτον, ο Κώστας Καραμανλής, ως μόλις ορκισθείς πρωθυπουργός, και η ταπεινότητά μου, ορκισθείσα, αμέσως μετά το
Προεδρικό Μέγαρο μαζί με τον γραμματέα του κόμματος
Βαγγέλη Μεϊμαράκη περάσαμε τον δρόμο απέναντι και πήγαμε από το Προεδρικό Μέγαρο στο Πρωθυπουργικό Γραφείο,
στον κύριο Σημίτη».
Συνεχίζοντας, ο κ. Ρουσόπουλος υποστηρίζει ότι στη συγκεκριμένη συνάντηση δεν ήταν παρών ο κ. Μολυβιάτης, παρά

μόνο ο ίδιος και ο αείμνηστος Νίκος Θέμελης, συνεργάτης τότε του Κώστα Σημίτη. «Η συνάντηση δεν κράτησε πάνω από
μισή ώρα, ο κ. Σημίτης έκανε μια πολύ σύντομη ενημέρωση,
λέγοντας ότι το μείζον θέμα ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες που
βρίσκονταν μπροστά και πρέπει η χώρα να είναι απολύτως
έτοιμη. Δεν μας παρέδωσε όσα πρέπει έτοιμα, αλλά δεν είναι
αυτήν τη στιγμή η κουβέντα. Το δεύτερον είναι τα Ελληνοτουρκικά και το τρίτο είναι ένα ενδιαφέρον που έδειξε για το
Ελληνικό και ότι πρέπει να δούμε αυτήν τη μεγάλη επένδυση», υπογράμμισε.
«Ουδέποτε, λοιπόν, έγινε η συνάντηση που λέει, ουδέποτε
ειπώθηκαν αυτά που λέει», κατέληξε ο κ. Ρουσόπουλος.

«Κλειδώνουν»
και οι μάρτυρες για
τον Νίκο Παππά

Η

πρώτη λίστα των μαρτύρων, η
οποία, μάλιστα, ενδεχομένως
θα περιλαμβάνει ηχηρά ονόματα, αναμένεται να καταρτιστεί στη σημερινή συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής εναντίον του Νίκου Παππά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται να καλέσει
όλους όσοι έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και έχουν δημοσίως αποκαλύψει στοιχεία για τα πεπραγμένα του πρώην
υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής. Μεταξύ
αυτών είναι και ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος στις 18 Απριλίου
2019 σε συνέντευξη είχε υπογραμμίσει
ότι είχε γίνει και στον ίδιο κρούση το 2016
από τον Νίκο Παππά για να δανείσει στον
Χρήστο Καλογρίτσα το πόσο των 20,5
εκατ. ευρώ, προκειμένου να καταβάλει
την πρώτη δόση για την άδεια, αλλά και ο
Δημήτρης Κοντομηνάς, ο οποίος πιθανότατα θα εκπροσωπηθεί από τον δημοσιογράφο Δήμο Βερύκιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα δεν
έχει «κλειδώσει» ότι τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα αλλά και ο εκδότης Κώστας
Βαξεβάνης θα βρίσκονται στην αρχική λίστα (θα κατατεθεί σήμερα στην Επιτροπή), εντούτοις αποτελεί πρόθεση της Ν.Δ.
να κληθούν, ακόμα και σε δεύτερο χρόνο,
για να εισφέρουν στοιχεία στην πολύκροτη υπόθεση.

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

Από τους πρώτους, πάντως, μάρτυρες
που θα καταθέσουν στην Επιτροπή αναμένεται να είναι ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας, οι καταγγελίες του
οποίου αποτέλεσαν το εφαλτήριο για τον
σχηματισμό της δικογραφίας και εν συνεχεία για την παραπομπή της στη Βουλή.
Στην πρώτη «τετράδα» μαρτύρων αναμένεται να συμπεριληφθούν κυρίως τα πρόσωπα που είχαν άμεση εμπλοκή με την
εταιρεία CCC.
Ειδικότερα, πρόκειται για τον οικονομικό σύμβουλο του κ. Καλογρίτσα, Κυριάκο Τόμπρα, τον Χρίστο Νικολάου, συνεργάτη του κ. Καλογρίτσα, καθώς και τον
διευθυντή του λογιστηρίου της CCC Αντώνη Λιανό.
Σε επόμενη φάση αναμένεται να κληθούν και τα πρόσωπα που διοργάνωσαν
τον περιβόητο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, όπως, για παράδειγμα, ο
πρώην υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής
Λευτέρης Κρέτσος, ο οποίος εκείνη την
περίοδο είχε τα καθήκοντα του γενικού
γραμματέα Ενημέρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, η χθεσινή πρώτη

συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς περιορίστηκε σε
αρχαιρεσίες και τυπικά ζητήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόεδρος της
Επιτροπής εξελέγη ο βουλευτής Έβρου
Σταύρος Κελέτσης (Ν.Δ.) με 12 θετικές
ψήφους και 6 «λευκά», ενώ αποφασίστηκε η διεξαγωγή τριών συνεδριάσεων την
εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη). Με
τις ίδιες ψήφους ο Ανδρέας Νικολακόπουλος (Ν.Δ.) εξελέγη αντιπρόεδρος και
ο Τάσος Μπαρτζώκας (Ν.Δ.) γραμματέας.
Το προεδρείο εξελέγη με τις θετικές ψήφους δέκα βουλευτών της Ν.Δ. και δύο
βουλευτών από άλλα κόμματα. Να σημειωθεί, τέλος, ότι πιθανότητα θα διεξάγον-

ται κάθε εβδομάδα τρεις συνεδριάσεις
της Επιτροπής, προκειμένου σε δύο μήνες, ίσως και λίγο παραπάνω, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η πρώτη λίστα, που ενδεχομένως
θα περιλαμβάνει ηχηρά ονόματα,
αναμένεται να καταρτιστεί
στη σημερινή συνεδρίαση
της Προανακριτικής Επιτροπής
εναντίον του πρώην υπουργού
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚH ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΕΛΛAΔΑΣ, ΚΎΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓYΠΤΟΥ
Ενισχύεται η στρατιωτική συνεργασία της Αθήνας και
της Λευκωσίας με το Κάιρο, μετά την υπογραφή της νέας τριμερούς συμφωνίας για το 2021.
Το πρόγραμμα αναβαθμίζει περαιτέρω τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών χωρών με τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Άλλωστε, Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος συμμετέχουν
κάθε εξάμηνο στη διακλαδική άσκηση «Μέδουσα», που
πραγματοποιείται είτε στην Κρήτη είτε στις ακτές τις
Αλεξάνδρειας, ενώ ομάδες των ελληνικών ειδικών επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στον
εξομοιωτή αλμάτων ελεύθερης πτώσης των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, δέχτηκε τους
επικεφαλής των στρατιωτικών αντιπροσωπειών της Αιγύπτου και της Κύπρου, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά
στις στενές σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι τρεις χώρες, οι οποίες συνεισφέρουν στην εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Γιατί σήμανε... συναγερμός στον Έβρο

Σ

ε αυξημένη επιφυλακή, για να
αντιμετωπίσουν μια νέα απόπειρα παραβίασης των χερσαίων
συνόρων από μετανάστες, βρίσκονται οι στρατιωτικές μονάδες στον
Έβρο. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί τις τελευταίες μέρες και οι δυνάμεις περιφρούρησης της Αστυνομίας με την ανάπτυξη συνοριοφυλάκων σε όλο το μήκος του ποταμού.
Οι πληροφορίες που φτάνουν στο Εθνικό
Κέντρο Επιχειρήσεων κάνουν λόγο για
ύποπτες κινήσεις από την άλλη πλευρά των
συνόρων και για μικρές, προς το παρόν,
συγκεντρώσεις μεταναστών κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, σε διαδικτυακή συζήτηση
με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας
Δημήτρη Καιρίδη, αποκάλυψε ότι αναμένεται αύξηση της πίεσης στα σύνορα μέσα
στους επόμενους μήνες. «Όποτε η κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας γίνεται
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προβληματική, τόσο οι Ένοπλες Δυνάμεις
όσο και, κατ’ επέκταση, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκονται σε εγρήγορση και επιφυλακή», ανέφερε ο ΥΕΘΑ.
Κινητοποίηση έχουν προκαλέσει και οι
συχνές πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Τουρκίας τόσο στην περιοχή
του Έβρου, όπου, σύμφωνα με την αναφορά ενός συνοριοφύλακα, ένα «Μπαϊρακτάρ» έφτασε μέχρι και 2 χιλιόμετρα μέσα
στο ελληνικό έδαφος, όσο και στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Τις προθέσεις
της Τουρκίας φανερώνει και το πρόσφατο
περιστατικό με τον παρ’ ολίγον εμβολισμό
σκάφους του ελληνικού Λιμενικού Σώμα-

τος από τουρκική ακταιωρό. Η Άγκυρα κινητοποίησε έξι ακταιωρούς για να «συνοδεύσουν» βάρκες με 300 μετανάστες από
τα τουρκικά παράλια μέχρι τα ελληνικά χωρικά ύδατα στα βορειοανατολικά της Λέσβου. Η άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού χάλασε τα σχέδια της Τουρκίας, με την
περισυλλογή των ατόμων να γίνεται από τις
ακταιωρούς προτού μπουν στα ελληνικά
χωρικά ύδατα, όμως οι παρενοχλήσεις στα
ελληνικά σκάφη και η παρουσία στο σημείο περιπολικού του τουρκικού πολεμικού ναυτικού δείχνουν ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται για ένα θερμό καλοκαίρι.
Στα χερσαία σύνορα, πάντως, η χώρα
θωρακίζεται με ταχύ ρυθμό, ενώ έχουν
ήδη τοποθετηθεί περισσότεροι από δέκα
πυλώνες με υπερσύγχρονες κάμερες και
ραντάρ κατά μήκος του Έβρου. Το σύστημα
αυτό θα αποτελεί τα μάτια και τα αυτιά των
έξι επιχειρησιακών κέντρων που θα λειτουργούν σε Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη,

Διδυμότειχο, Σουφλί, Τυχερό και Φέρες
και θα παρακολουθούν κάθε κίνηση στα
ελληνοτουρκικά σύνορα. Οι κάμερες μπορούν να «βλέπουν» μέχρι και 15 χιλιόμετρα
μέσα στο τουρκικό έδαφος, ενώ όταν οι
καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, την
παρακολούθηση αναλαμβάνουν τα ειδικά
ραντάρ με τα οποία είναι εφοδιασμένοι οι
πυλώνες. Το σύστημα αναμένεται να τεθεί
σε λειτουργία μέχρι τα μέσα Μαΐου.

Σε αυξημένη επιφυλακή, για
να αντιμετωπίσουν μια νέα
απόπειρα παραβίασης
των χερσαίων συνόρων
από μετανάστες, βρίσκονται
οι στρατιωτικές μονάδες
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Άθλιο καψόνι από τον Ερντογάν!

Μ

όνο τυχαία δεν θεωρείται η
κίνηση της τουρκικής Προεδρίας να αφήσει την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να
στέκεται αμήχανη μπροστά στον Σαρλ
Μισέλ και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η
Άγκυρα έκανε «κουρελόχαρτο» το διπλωματικό πρωτόκολλο, προκαλώντας
έντονες αντιδράσεις στη διεθνή κοινή
γνώμη, αφού κανείς δεν πιστεύει ότι οι
εκατοντάδες υπάλληλοι του «Λευκού
Παλατιού» και της διπλωματικής υπηρεσίας της Προεδρίας δεν προέβλεψαν μία
επιπλέον θέση για την πρόεδρο της Κομισιόν στην αίθουσα.
Η εικόνα με τον Σαρλ Μισέλ και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κάθονται στις
δύο πολυθρόνες, ενώ η Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν τούς κοιτά χωρίς να γνωρίζει
πού θα καθίσει, έκανε αμέσως τον γύρο
του κόσμου, με εκατοντάδες σχόλια που
κατηγορούν τον Ερντογάν και την Άγκυρα για υποβάθμιση της θέσης της γυναίκας και παραβίαση των αρχών της ισότητας. Η Ολλανδέζα ευρωβουλευτής Σόφι
Ίντφελντ έγραψε στο Τwitter ότι «δεν
ήταν τυχαίο, ήταν σκόπιμο», ενώ στη συνέχεια επέκρινε τον Σαρλ Μισέλ που δεν
παραχώρησε τη δική του θέση στην πρό-
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εδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Μάλιστα, σε βίντεο που ανέβηκε στο
Διαδίκτυο και είχε «κοπεί» από το επίσημο υλικό που παραχώρησε η Προεδρία,
ακούγεται ένα «εχμ» από την αμήχανη
Φον ντερ Λάιεν, που αναρωτιέται πού θα
καθίσει. Η λύση που βρήκαν οι άνθρωποι
του Ερντογάν απλώς χειροτέρεψε την εικόνα της επίσκεψης, με την πρόεδρο της
Κομισιόν να κάθεται τελικά σε έναν καναπέ, αρκετά μέτρα μακριά από τον Σαρλ
Μισέλ και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
ενώ απέναντί της είχε τον Τούρκο
υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος βρίσκεται χαμηλότερα
από εκείνη στην ιεραρχία.
«Θα γίνουν οι απαραίτητες επαφές με
όσους εμπλέκονται στην παραβίαση του
πρωτοκόλλου», τόνισε ο εκπρόσωπος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρικ Μαμέρ.
Παρά τη διπλωματική αναταραχή πάντως, ο Ερντογάν έδειξε για ακόμη μία
φορά πως εμπαίζει ανοιχτά την Ευρω-

παϊκή Ένωση. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά που είχε δεχτεί τους
Φον ντερ Λάιεν και Μισέλ, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο
πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ανακοίνωσε την αποχώρηση από τη
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για
την προστασία των γυναικών και των παιδιών από τη βία.

Το παρασκήνιο
Στην τρίωρη συνάντηση της Άγκυρας
το κλίμα δεν ήταν καλό, όπως μεταφέρουν διπλωματικοί κύκλοι στην «Political». Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Σαρλ
Μισέλ τόνισαν στον Ερντογάν πως, για να
ενεργοποιηθεί η «θετική ατζέντα», θα
πρέπει η Τουρκία να αποδείξει ότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες, αλλά και να απέχει
από μονομερείς ενέργειες σε βάρος της
Ελλάδας και της Κύπρου. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου των ευρωπαϊκών «θεσμών» οι αναφορές στα θετικά μέτρα
ήταν ελάχιστες, ενώ κυριάρχησαν τα μηνύματα που σε αυστηρό τόνο μετέφεραν
η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Σαρλ
Μισέλ.
Αυτό που φάνηκε πάντως είναι ότι
Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον βρίσκονται

σε απόλυτο συντονισμό. Πριν από τη συνάντηση με τον Ερντογάν, ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ είχε επαφές με τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία Ντέιβιντ Σάτερφιλντ.
Τα μηνύματα των Ευρωπαίων, μάλιστα,
ήρθαν σχεδόν ταυτόχρονα με τις κυρώσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε βάρος της
Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας για
τους S-400. Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν διάθεση να κρατήσουν
σκληρή γραμμή απέναντι στον Ταγίπ
Ερντογάν που ακόμα περιμένει το τηλεφώνημα από τον Λευκό Οίκο.

Η εικόνα με τον Σαρλ Μισέλ
και τον «σουλτάνο»
να κάθονται στις δύο πολυθρόνες,
ενώ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
τούς κοιτά χωρίς να γνωρίζει
πού θα καθίσει, έκανε
τον γύρο του κόσμου
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Ανοίγουν τα λύκεια στις 12 Απριλίου
τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το
πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, ενώ αν είναι αρνητικό, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα
λαμβάνουν σχετική βεβαίωση και θα επιστρέφουν στο σχολείο. «Μοιραζόμαστε
απολύτως μαζί σας την ανάγκη να βρεθούν τα παιδιά μας ξανά στις τάξεις, κατανοούμε την κόπωση από την πανδημία,
και τα όρια της τηλεκπαίδευσης, η οποία
δεν μπορεί αρά να είναι μία λύση ανάγκης. Ανοίγουμε σταδιακά και με ασφάλεια τα σχολεία», κατέληξε η κυρία Κεραμέως. Χθες άνοιξε και η πλατφόρμα καταχώρησης και ενημέρωσης για τη χορήγηση των self-tests προκειμένου να ξεκινήσει η διάθεσή τους, εν όψει της επαναλειτουργίας των λυκείων, αποκλειστικά
σε μαθητές, μεταξύ 16 και 18 ετών, και εκπαιδευτικούς.

της Εύης Πανταζοπούλου

Ε

πιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες την ερχόμενη Δευτέρα
οι μαθητές όλων των τάξεων του
γενικού και επαγγελματικού λυκείου, έπειτα από εισήγηση της επιτροπής των ειδικών, η οποία υιοθέτησε την
πρόταση που είχε καταθέσει η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Την ίδια στιγμή, την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα
μπει ένα «stop» στον εφιάλτη των sms
εξέφρασε ο υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος. Σε συνέντευξή του στο ΘΕΜΑ 104,6, αναφέρθηκε στη
δυνατότητα να γίνει συζήτηση για οριστική άρση των περιοριστικών μέτρων από
τα μέσα Μαΐου και μετά, χάρη κυρίως στο
εμβολιαστικό πρόγραμμα που προχωρά.
Σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων,
βασική προϋπόθεση θα είναι μαθητές και
εκπαιδευτικοί να υποβάλλονται κατ’ οίκον, δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, σε self-tests τα οποία
θα προμηθεύονται δωρεάν από τα φαρμακεία. Για τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής είναι υποχρεωτικά τα selftests, ενώ για τους μαθητές υπάρχει
ισχυρή σύσταση να υποβάλλονται σε αυτά. Όσον αφορά στα δημοτικά και τα γυμνάσια, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι
δεν υπάρχει καμία απόφαση.

Με αυστηρά μέτρα
Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, θα πρέπει επιπλέον να τηρούνται τα
εξής μέτρα: η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα, οι
σταθερές ομάδες μαθητών, η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί και
οι τακτικοί αερισμοί των χώρων. Σύμφω-

Διαφώνησε ο Τσιόδρας

να με την ίδια, γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν
δωρεάν το self-test μαζί με ενημερωτικό
υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Συστήνεται το τεστ να
γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο
βράδυ και, στη συνέχεια, θα δηλώνουν το
αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας www.self-testing.gov.gr, στην
οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς
Τaxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα
στοιχεία. Αν το self-test είναι αρνητικό
για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική
κάρτα μέσω της πλατφόρμας www.selftesting.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη
σχολική κάρτα μαζί τους όλη την εβδομά-

δα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας
και της Πέμπτης. Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού
αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας
www.self-testing.gov.gr.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια
χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα
ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος. Αν το
self-test είναι θετικό, θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid-test
σε δημόσια δομή. Αν το επαναληπτικό

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με
πληροφορίες, ο Σωτήρης Τσιόδρας εξέφρασε ενστάσεις για την επιστροφή των
μαθητών του λυκείου στα θρανία, κατά τη
διάρκεια της σύσκεψης της επιτροπής
των λοιμωξιολόγων. Ο επικεφαλής της
επιτροπής φέρεται να διαφώνησε και,
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μαζί
του συντάχθηκαν και άλλοι ειδικοί.

Βασική προϋπόθεση θα είναι
μαθητές και εκπαιδευτικοί
να υποβάλλονται Δευτέρα
και Πέμπτη σε self-tests
τα οποία θα προμηθεύονται
δωρεάν από τα φαρμακεία

Βασίλης Κικίλιας: Σήμερα σπάει το φράγμα των 2 εκατ. εμβολιασμών
«Σήμερα αναμένεται να ξεπεράσουμε τους 2 εκατ. εμβολιασμούς στη χώρα», ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας πως έχουν γίνει ήδη συνολικά 1.246.256 εμβολιασμοί με την πρώτη δόση και 686.924 εμβολιασμοί και με τις δύο δόσεις. Ακόμη, ο υπουργός Υγείας
έκανε γνωστό ότι την Τρίτη, όταν τα κρούσματα κορονοϊού
έφτασαν τα 4.309, σημειώθηκε ρεκόρ τεστ με 75.182 δειγματοληψίες. «Όσο περισσότερα εμβόλια έρχονται, τόσο περισσότερους εμβολιασμούς θα πραγματοποιούμε», επισήμανε.
«Συνεχίζουμε τον αγώνα, η υγειονομική λύση φαίνεται πλέον
στον ορίζοντα», είπε ο κ. Κικίλιας. Απαντώντας σε σχετική

ερώτηση για την πορεία της επιδημίας, είπε ότι ο στόχος του
υπουργείου Υγείας είναι να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός, εξέλιξη που, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών αλλά και την προσπάθεια που κάνει ένα μεγάλο κομμάτι
των πολιτών να εφαρμόσει τα μέτρα, θα οδηγήσει σε μια καλύτερη εικόνα. Στο μεταξύ, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας
Βασίλης Κοντοζαμάνης δήλωσε πως σήμερα ξεκινάει η διάθεση των δωρεάν self-tests από τα φαρμακεία της χώρας και
-όπως είναι γνωστό- σε πρώτη φάση η διανομή αφορά στους
μαθητές λυκείου 16-18 ετών και στους εκπαιδευτικούς. Μέχρι την Παρασκευή, 700.000 τεστ θα είναι διαθέσιμα από τα

φαρμακεία. Έχουν παραληφθεί 2 εκατ. τεστ μέχρι σήμερα και
μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα παραληφθούν
άλλα 7 εκατ., ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, κατά
την ενημέρωση για την πανδημία. Εξάλλου, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.445. Ο συνολικός αριθμός
των κρουσμάτων ανέρχεται σε 285.015. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 είναι 75, ενώ ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 749. Στη δίνη της πανδημίας εξακολουθεί να βρίσκεται η Αττική, καθώς χθες κατέγραψε 1.670 κρούσματα.
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« Έφυγε» από κορονοϊό ο τραγουδιστής Λευτέρης Μυτιληναίος

Ο

σεμνός και ευαίσθητος λαϊκός τραγουδιστής
της δεκαετίας του ’70 Λευτέρης Μυτιληναίος
έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων από κορονοϊό, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.
Η κηδεία του έγινε την Τρίτη στο χωριό του, το Βέλος
Κορινθίας, με τους λίγους συγγενείς -λόγω των μέτρων
της πανδημίας- να τον αποχαιρετούν με λόγια αγάπης.
Τον τελευταίο καιρό διαβιούσε σε Κέντρο Φροντίδας στο
Λουτράκι και όταν διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19
μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου
και πέθανε.
O ερμηνευτής, με περισσότερα από 40 χρόνια καριέρας
και 875 ηχογραφημένα τραγούδια, είχε στο βιογραφικό
του σημαντικές συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς
και τραγουδιστές, ανάμεσα στους οποίους ο Γρηγόρης
Μπιθικώτσης, ο Άκης Πάνου, ο Πάνος Γαβαλάς, ο Αντώνης

Ρεπάνης, ο Γιώργος Κατσαρός και ο Μίμης Χριστόπουλος.
Η κατάκτηση του πρώτου βραβείου σε ηλικία 16 χρόνων
στα «ταλέντα» του Γιώργου Οικονομίδη και της Ρένας
Ντορ στο Πεδίο του Άρεως με έπαθλο μία σόμπα και ένα
κοστούμι τού «άνοιξε» τον δρόμο στο τραγούδι. Προτού
συναντήσει την αναγνώριση και την επιτυχία, εργάστηκε
ως πλασιέ δίσκων με 1.800 δραχμές.
Πρωτοεμφανίστηκε στα λαμπερά φώτα του τραγουδιού το 1974 και κατέκτησε το Πανελλήνιο με τη ζεστή και
παραπονιάρικη φωνή του, ενώ πολλά από τα τραγούδια
του έγιναν μεγάλα σουξέ της εποχής: Από τον «Χρυσαφένιο ουρανό» και το «Αμφιβολίες» μέχρι το «Κομπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω», «Ποια είσαι εσύ που
την καρδιά μου δεν ρωτάς», «Γιατί μου τη θυμίσατε» και
«Μια γυναίκα φεύγει». Στη «χρυσή» εποχή των θρυλικών μπουζουξίδικων ο Γιάννης Πάριος, στην αρχή της

καριέρας του, έκανε τότε δεύτερη
φωνή στον Λευτέρη Μυτιληναίο. Έκανε δύο
γάμους και απέκτησε έναν γιο,
τον Νίκο.
«Είχα ωραία παιδικά χρόνια, δεν στερήθηκα τίποτα. Από παιδάκι μού άρεσε να τραγουδάω.
Η μάνα μου με κυνηγούσε με τη
σκούπα για να με βγάλει από το μπάνιο, όπου κλεινόμουν
και τραγουδούσα», είχε δηλώσει ο τραγουδιστής σε παλαιότερη συνέντευξή του.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

«Παρενέργεια,
αλλά σπάνια»
η θρόμβωση με
το AstraZeneca

«Ο

ι θρόμβοι αίματος θα
πρέπει να αναφέρονται
ως μια “πολύ σπάνια”
παρενέργεια του εμβολίου της AstraZeneca κατά του κορονοϊού», ανακοίνωσε χθες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, εκτιμώντας ότι το ισοζύγιο ωφέλειας και κινδύνου παραμένει θετικό.
Ο Οργανισμός, ο οποίος εδρεύει στο
Άμστερνταμ, εκτιμά στην ανακοίνωσή του
ότι υφίσταται «πιθανή σχέση με πολύ
σπάνιες περιπτώσεις ασυνήθιστων θρόμβων αίματος με χαμηλά αιμοπετάλια».
«Ωστόσο, κανένας συγκεκριμένος
παράγοντας κινδύνου δεν εντοπίστηκε», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια
του ΕΜΑ Έμερ Κουκ κατά τη διάρκεια
τηλεδιάσκεψης. «Συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία, το φύλο ή το ιατρικό ιστορικό, δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιωθούν, καθώς τα σπάνια

περιστατικά παρατηρούνται σε όλες τις
ηλικίες», εξήγησε. «Μια εύλογη εξήγηση για τις σπάνιες αυτές παρενέργειες
είναι μια ανοσοαπόκριση στο εμβόλιο»,
πρόσθεσε η Έμερ Κουκ, υπογραμμίζοντας ότι το εμβόλιο είναι «πολύ αποτελεσματικό» και «σώζει ζωές».
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τα ύποπτα συμπτώματα
είναι τα εξής:
• δυσκολία στην αναπνοή,
• πόνος στο στήθος,
• πρήξιμο στο πόδι,
• επίμονος κοιλιακός πόνος,
• νευρολογικά συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών και επίμονων
πονοκεφάλων, ή θολή όραση,
• μικροσκοπικά σημάδια αίματος κάτω
από το δέρμα πέρα από το σημείο της
ένεσης.
Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ανέστειλαν τη χορήγηση του εμβολίου της βρε-

τανοσουηδικής φαρμακοβιομηχανίας
λόγω αναφορών για θρόμβους αίματος
μεταξύ των ανθρώπων που εμβολιάστηκαν με το σκεύασμα αυτό. Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική Αρχή είχε διαβεβαιώσει προηγουμένως ότι το εμβόλιο δεν
συνδέεται με έναν υψηλότερο κίνδυνο
θρόμβων αίματος, αναφέροντας, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να «αποκλείσει οριστικά» μια σχέση με σπάνιες διαταραχές θρόμβωσης. Χθες το βράδυ οι
υπουργοί Υγείας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν προγραμματισμένο να συνεδριάσουν με τηλεδιάσκεψη,
προκειμένου να εξετάσουν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κοινή Επιτροπή Εμβολιασμών και Ανοσοποίησης
(JCVI) της Βρετανίας ανέφερε χθες ότι η
χώρα δεν θα πρέπει να χορηγεί το εμβόλιο των AstraZeneca / Πανεπιστημί-

ου της Οξφόρδης στους κάτω των 30
ετών, όπου είναι δυνατόν, λόγω της πολύ σπάνιας παρενέργειας δημιουργίας
θρόμβων αίματος στον εγκέφαλο. «Βασιζόμενοι στα διαθέσιμα δεδομένα και
στοιχεία, η JCVI συνέστησε ότι είναι
προτιμητέο για τους ενήλικες κάτω των
30 ετών χωρίς υποκείμενα νοσήματα να
τους προσφέρεται μια εναλλακτική στο
εμβόλιο της AstraZeneca, όπου αυτή
είναι διαθέσιμη», είπε ο Ουέι Σεν Λιμ, ο
πρόεδρος της επιτροπής JCVI για τον
Covid-19.

Να μη χορηγείται
στους κάτω των 30 ετών,
συνιστά η Βρετανική
Επιτροπή Εμβολιασμών
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Άρση απορρήτου για
το κινητό Λιγνάδη

Την άρση απορρήτου του κινητού
τηλεφώνου του Δημήτρη Λιγνάδη
ενέκρινε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, δίνοντας το «πράσινο
φως» για εξονυχιστικό έλεγχο. Οι
δικαστές έδωσαν συγκατάθεση
για λόγους διερεύνησης σοβαρής
ποινικής υπόθεσης, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου καλλιτέχνη και σε κάθε μορφής επικοινωνία, είτε αυτή αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε σε
μηνύματα γραπτά (SMS), ηχογραφημένα, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτογραφίες κ.ά. Δίνει,
επίσης, έγκριση για ενδελεχή
ανάλυση στοιχείων από αυτά που
κατασχέθηκαν στο διαμέρισμά του
και σε αποθηκευτικό χώρο στην
πολυκατοικία που έμενε, ώστε,
όπου απαιτείται, να γίνουν διαδικασίες ανάκτησης δεδομένων για
να αναλυθούν. Στόχος είναι η αξιοποίηση κάθε κρίσιμου δεδομένου
που θα μπορούσε να αποτελέσει
αποδεικτικό στοιχείο. Η απόφαση
των δικαστών αφορά και στην περίπτωση των υπηρεσιών νέφους
(cloud). Στο μεταξύ, πλέον ξεκινά
και πάλι η ανάκριση για την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη, η
οποία είχε παγώσει μέχρι να κριθεί η αίτηση εξαίρεσης της ανακρίτριας που υπέβαλε διά του συνηγόρου του ο καλλιτέχνης, η
οποία και απορρίφθηκε.
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Δολοφονία για
τον λογαριασμό
του κινητού
στην Κυπαρισσία
«Τ
ώρα θα δεις, πάω να φέρω το
όπλο»... Μια απειλή που ο
39χρονος Κωνσταντίνος,
ιδιοκτήτης καταστήματος τεχνολογίας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Κυπαρισσία, δεν πήρε στα σοβαρά.
Αυτό ήταν και το μοιραίο λάθος του, καθώς
όταν ο 72χρονος συνταξιούχος λαχειοπώλης
επέστρεψε με το περίστροφο ανά χείρας,
ήταν πλέον αργά... Η τοπική κοινωνία δεν
μπορεί να πιστέψει τι ακριβώς συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης. Πρόκειται για ένα έγκλημα που στη βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται
«δι’ ασήμαντον αφορμήν», είναι, όμως, μια
ανείπωτη τραγωδία, καθώς ο 39χρονος άφησε πίσω του γυναίκα και ένα παιδάκι ενάμισι
έτους. Όλα ξεκινούν λίγο πριν από τις 12 το
μεσημέρι, όταν ο 72χρονος πηγαίνει στο κατάστημα προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις
για το ύψος του λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος ανερχόταν σε 170 ευρώ. Ο
ιδιοκτήτης τού εξηγεί ότι δεν μπορεί να κάνει
κάτι και πως είναι ζήτημα του ίδιου και της
εταιρείας με την οποία έχει συνάψει συμβόλαιο. Παρουσία δύο ακόμη πελατών και εργαζομένων, ξεκινάει μια έντονη φραστική επίθεση από τον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος ξεστομίζει την απειλή «τώρα θα δεις, πάω να
φέρω το όπλο...» και φεύγει.
Όλοι στην περιοχή γνωρίζουν ότι ο συνταξιούχος λαχειοπώλης είναι ένας ευέξαπτος και
καβγατζής άνθρωπος, για αυτό και ο άτυχος
άνδρας δεν δίνει σημασία στην απειλή και συνεχίζει τη δουλειά του. Σχεδόν μισή ώρα αρ-

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος

papadkos@gmail.com

γότερα ο ηλικιωμένος επιστρέφει, κρατάει
ένα περίστροφο, μπαίνει πίσω από το γκισέ
και σχεδόν εξ επαφής πυροβολεί στο στέρνο
τον 39χρονο Κωνσταντίνο. Το θύμα μεταφέρεται άμεσα στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας,
ωστόσο, παρά τη μάχη που δίνουν οι γιατροί,
δεν καταφέρνει να κρατηθεί στη ζωή, καθώς
έφτασε χωρίς σφυγμό και με ακατάσχετη αιμορραγία. Ο δράστης πηγαίνει στο Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, όπου παραδίδεται και
κρατείται προσωρινά μέχρι τη μεταγωγή του κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας- στην Εισαγγελία. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία «Γερμανός» τόνισε ότι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι
στο κατάστημα της Κυπαρισσίας «αν και υπέστησαν σοκ, είναι καλά στην υγεία τους». «Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του συνανθρώπου και συνεργάτη μας και
είμαστε δίπλα στην οικογένεια και τους συναδέλφους του για ό,τι χρειαστούν», καταλήγει η
ανακοίνωση της εταιρείας.

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται
σε σοκ και δεν μπορεί να
πιστέψει τι ακριβώς συνέβη
το μεσημέρι της Τετάρτης

Θλίψη και πόνος
στη Μακρινίτσα
Ξεχειλίζουν ο πόνος και η οργή στη Μακρινίτσα λίγες ώρες μετά το τελευταίο
«αντίο» στα δύο αδέρφια -την 28χρονη
Κωνσταντίνα και τον 30χρονο Γιώργοπου έπεσαν νεκροί από το μαχαίρι του
31χρονου εν διαστάσει συζύγου της
αδικοχαμένης κοπέλας. Συγγενείς και
φίλοι αποχαιρέτησαν με γοερό κλάμα
τα δύο παιδιά, για τα οποία όλη η τοπική
κοινότητα μιλά με τα καλύτερα λόγια
και δεν μπορεί να πιστέψει το κακό που
βρήκε την οικογένεια.
Αυτό που γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο
πλέον είναι ότι πρόκειται για μια τραγωδία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, καθώς σε καμία περίπτωση δεν
πρόκειται για «έγκλημα πάθους», ούτε
φυσικά για έναν οικογενειακό καβγά
όπου ξέφυγαν τα πράγματα. Ο 31χρονος, ο οποίος την Παρασκευή θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, είχε διαγνωστεί με ψυχολογικά προβλήματα (σύνδρομο καταδίωξης) και το τελευταίο
διάστημα έκανε τη ζωή κόλαση στην εν
διαστάσει σύζυγό του, την οποία κατηγορούσε ότι τον απατά, ότι το δύο ετών
παιδί τους δεν είναι δικό του κ.ά. Ο
ίδιος, όπως μεταφέρει και ο συνήγορός
του, κατά την προανάκριση υποστήριξε
-και φέρεται να εμμένει σε αυτό- ότι
δεν θυμάται τίποτα για το έγκλημα.
Ένα έγκλημα που δεν θα είχε συμβεί, αν
είχε διαταχθεί ο εγκλεισμός του, καθώς
οι ψυχίατροι του Νοσοκομείου Βόλου
αρκέστηκαν (με απόφαση της 23ης Ιανουαρίου) στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Μια αγωγή που ο 31χρονος
ποτέ δεν έλαβε, που η Εισαγγελία και η
Αστυνομία δεν ενημερώθηκαν ποτέ, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να σημειώσουμε, τέλος, ότι ο συνήγορος υπεράσπισης Δημήτρης Βούλγαρης ανέφερε ότι
θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής
πραγματογνωμοσύνης.
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Εισαγγελέας για την ενόργανη
της Μαρίας Δήμα

Στη φυλακή
ο παππούςτέρας

Σ

το στόχαστρο του εισαγγελέα μπήκαν οι σοβαρές καταγγελίες για
σωματική βία και σεξουαλικές παρενοχλήσεις που περιγράφουν
στην επιστολή τους προς την Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου
οι 22 αθλητές και αθλήτριες της ενόργανης
γυμναστικής. Οι συγκλονιστικές καταγγελίες των αθλητών -που ήρθαν στη δημοσιότητα από την «Εφημερίδα των Συντακτών» περί άγριας σωματικής, λεκτικής και ψυχολογικής βίας, καθώς και για σεξουαλικές
παρενοχλήσεις ακόμα και σε μικρά παιδιά
από προπονητές του αθλήματος, εκτός από
τα έντονα αρνητικά συναισθήματα και το
σοκ σε όλη την κοινωνία, προκάλεσαν χθες
και την παρέμβαση της προϊσταμένης της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου η οποία παρήγγειλε εισαγγελική έρευνα.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης -η οποία διενεργείται από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Απόστολο Ανδρέου-, θα
διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες
πράξεις, όπως σεξουαλική κακοποίηση και
σωματικές βλάβες, καθώς και ο χρόνος τέλεσης των πράξεων αυτών και από ποιους.
Όπως είναι ήδη γνωστό, στην επιστολή τους
οι 22 καταγγέλλοντες κατηγορούν, μεταξύ
άλλων, προπονητές πως τους πετούσαν αντικείμενα, όπως καρέκλες και παπούτσια,
την ώρα που εκτελούσαν ασκήσεις και τους
ανάγκαζαν ακόμη και να χτυπούν συναθλητές τους. «Πολλοί από εμάς φτάσαμε στο
σημείο να εκτελούμε ασκήσεις ακόμα και
με σπασμένα πόδια και χέρια, γεγονός που
μας οδήγησε σε μεγαλύτερους τραυματισμούς και πολύ σοβαρά προβλήματα», καταγγέλλουν οι 22 αθλητές και αθλήτριες οι
οποίοι, παράλληλα, κάνουν λόγο ακόμη και
για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης. Αποστροφή προκαλούν και οι καταγγελίες τους, ότι οι «αθλήτριες υποχρεώνονταν

Προφυλακιστέος κρίθηκε χθες,
μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 83χρονος παππούς ο οποίος βίαζε επί μία επταετία την εγγονή του η οποία σήμερα είναι 17
ετών. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στους αστυνομικούς το ανήλικο θύμα, ο παππούς της τη βίαζε
εδώ και χρόνια, σε περιοχή των
βορείων προαστίων, αλλά φοβόταν να μιλήσει. Όταν αποφάσισε να
αποκαλύψει στη μητέρα της τον
εφιάλτη που βίωσε, μάνα και κόρη
κατήγγειλαν τον ηλικιωμένο στην
Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, την
περασμένη εβδομάδα. Ο 83χρονος, μετά τη κακουργηματική δίωξη που άσκησε εναντίον του ο εισαγγελέας, απολογήθηκε και προφυλακίστηκε.

να κάνουν σπαγγάτο, ακουμπώντας με το
γεννητικό τους όργανο την παλάμη του προπονητή, με πρόσχημα τη βελτίωση της ευλυγισίας. Τραβούσαν τα μικρά κορίτσια από
το αιδοίο με δύναμη, για να τους δείξουν
πώς να κάνουν σωστά την άσκηση. Υπήρξαν
επίσης περιπτώσεις που η παρενόχληση
ήταν έξω από τα όρια της προπονητικής διαδικασίας. Πρόσωπα, εκμεταλλευόμενα το
γεγονός ότι τα ανήλικα παιδιά βρίσκονταν
μόνα μακριά από τα σπίτια τους (περίοδοι

αγώνων και προετοιμασιών), τα παρενοχλούσαν σεξουαλικά και κατόπιν τα συμβούλευαν να το κρατήσουν μυστικό». Άμεση ήταν η αντίδραση του νέου πρόεδρου της
Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, Θανάση Σταθόπουλου, αφού, μόλις δημοσιοποιήθηκαν οι καταγγελίες, ζήτησε να συναντηθεί με τους καταγγέλλοντες και τις καταγγέλλουσες αθλήτριες για να του αποκαλύψουν ονόματα. Μάλιστα για το ίδιο θέμα,
λόγω της σπουδαιότητάς του, συγκάλεσε

χθες το απόγευμα έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, ενώ σε κάθε περίπτωση -όπως διευκρίνισαν τόσο ο ίδιος
προσωπικά όσο και το νεοεκλεγέν Δ.Σ.- θα
συμβάλουν αποφασιστικά στην πλήρη διαλεύκανση των καταγγελλομένων. Παράλληλα, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως στέκεται δίπλα
στους «22», χωρίς να αφήσει να στιγματιστούν το άθλημα και οι Έλληνες προπονητές που έχουν χαρίσει Ολυμπιακά μετάλλια
στην Ελλάδα.

Διπλή έρευνα της Δικαιοσύνης για την υπόθεση του Μένιου Φουρθιώτη
Στο επίκεντρο των ερευνών δύο Εισαγγελιών βρίσκεται πλέον η
υπόθεση του Μένιου Φουρθιώτη, με στόχο τη διερεύνηση τέλεσης τυχόν αξιόποινων πράξεων, όπως διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας, απόπειρα εκβίασης, απάτη, απόπειρα απάτης και παράνομη βία.
Ειδικότερα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, κατόπιν εντολής της προϊσταμένης Σοφίας Παπαγεωργακοπούλου, διενεργεί
εισαγγελική έρευνα και σχημάτισε δικογραφία μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην υπουργού Γιάννη Βρούτση, ενώ την ίδια
ώρα διενεργείται έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία για το
φορολογικό προφίλ του Μένιου Φουρθιώτη.
Στην πρώτη περίπτωση, η υπόθεση αφορά τις σοβαρές αναφορές του Γιάννη Βρούτση για την «επίσκεψη» του παρουσιαστή στο

γραφείο του στο υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων ο πρώην
υπουργός είχε δηλώσει: «Είμαι έξω φρενών με αυτόν τον τύπο.
Ήρθε στο υπουργείο και κλοτσούσε πόρτες. Ήρθε με μπράβους.
Απειλούσε γενικούς γραμματείς. Υπάλληλοι έρχονταν κλαίγοντας, γιατί τους έλεγε ότι θα τον προσκυνήσουν. Μιλάμε για παρακμή… Έπρεπε να αντιδράσω και αντέδρασα. Άλλαξα τον νόμο κι
έτσι με το άρθρο 85 του νόμου 4764/2020 έβαλα πλαφόν 6.500
ευρώ κι έτσι κανείς ωφελούμενος του προγράμματος δεν μπορεί
να λάβει παραπάνω χρήματα. Είπα στη Βουλή ότι αυτό το κάνω
γιατί διαπίστωσα καταχρηστικές συμπεριφορές. Κανείς δεν
ασχολήθηκε μαζί μου τότε». Τη συγκεκριμένη έρευνα θα χειριστεί το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας, ενώ θα εποπτεύεται από την εισαγγελέα Πρωτοδικών Χάιδω Ζουγρή.

Η δεύτερη έρευνα, η οποία διατάχθηκε αυτεπάγγελτα από τον
επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Χρήστο Μπαρδάκη, τοποθετεί στο εισαγγελικό μικροσκόπιο τις οικονομικές υποθέσεις
με κεντρικό πρόσωπο τον Μένιο Φουρθιώτη και ειδικότερα το εάν
έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα, όπως
αυτό της απάτης και της απόπειρας απάτης. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές να εξετάσουν όλα τα δεδομένα για το «φορολογικό» προφίλ
του Μένιου Φουρθιώτη. Σημειώνεται ότι ο ελεγχόμενος παρουσιαστής φέρεται να επιχείρησε να πάρει χρήματα από το πρόγραμμα «Συν-Εργασία» δηλώνοντας ότι παίρνει μισθό 80.000 ευρώ, όταν λίγους μήνες πριν ο μισθός που δήλωνε ήταν κάτω από
1.000 ευρώ.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Στήριξη επιχειρήσεων
και ανταγωνιστικότητας

Η υγειονομική κρίση είχε τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και τον χώρο της εργασίας στην Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα η Περιφερειακή Αρχή
έστρεψε μεγάλο μέρος της προσπάθειάς της στην αντιμετώπιση του
Covid, καθώς και στη στήριξη επιχειρήσεων, επαγγελματιών και εργαζομένων. Προς τούτο, η περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου
ενημερώθηκε για την πορεία στήριξης των εν λόγω επιχειρήσεων, καθώς
και για την ίδρυση νέων, για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και για την αύξηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της κατάρτισης φυσικών προσώπων.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μουσείο και Σχολή Ραδιοφωνίας
από τον Αθήνα 9,84

Η Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας (ΔΕΡΑ - Αθήνα 9,84)
του Δήμου Αθηναίων προτίθεται να ζητήσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Άμεσος στόχος είναι η υλοποίηση «στρατηγικού πλάνου» για την ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού και σε δεύτερο στάδιο η εξασφάλιση εσόδων για την
ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Ραδιοφωνίας και Σχολής
Ραδιοφωνίας. Το θέμα θα κατατεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος επιχορηγεί τον
Αθήνα 9,84 με 4 εκατ. ευρώ ετησίως.

«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ»

Φεύγει ή καθαιρείται ο κ. Λυμπέρης;

Η άλλοτε κραταιά, αυτοδιοικητική παράταξη του ΚΙΝ.ΑΛ.
«Αυτοδιοικητικό Κίνημα» δείχνει να αντιμετωπίζει προβλήματα συνοχής. Στην παράταξη όπου έλαμψαν αυτοδιοικητικά ονόματα, όπως οι Κώστας Ασκούνης, Πάρης Κουκουλόπουλος, Απόστολος Κοιμήσης, Γιάννης Κουράκης κ.ά., σήμερα επικεφαλής είναι ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης. Όμως, ο κ. Λυμπέρης εγκαλείται ότι έγινε ουρά της
«γαλάζιας» διοίκησης της ΚΕΔΕ, υιοθετώντας κυβερνητικές πολιτικές που το ΚΙΝ.ΑΛ. κατήγγελλε. Η πολιτική αυτή
έχει συνέπεια να «καταγγέλλεται και να αποδοκιμάζεται δημόσια» ο κ. Λυμπέρης. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι
αναμένεται αλλαγή φρουράς στην ηγεσία της παράταξης
«Αυτοδιοικητικό Κίνημα».

!

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

«Το λιανεμπόριο
δεν αποτελεί
εστία μετάδοσης»

«Σε οριακό σημείο βρίσκονται τα νοσοκομεία μας, τα οποία έχουν εξαντλήσει τις δυνάμεις τους», δηλώνει χαρακτηριστικά ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, αρμόδιος για θέματα υγείας, Χαράλαμπος Μπονάνος. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η πρώτη φορά από
την αρχή της πανδημίας που στα νοσοκομεία
νοσηλεύονται τόσα πολλά άτομα, «αλλά το
θετικό είναι ότι, σύμφωνα με τους ειδικούς,
τις τελευταίες μέρες καταγράφεται μια μικρή μείωση των ενεργών κρουσμάτων». Για
το λιανεμπόριο κρίνει ότι «δεν αποτελεί
εστία υπερμετάδοσης, αφού μπορεί να λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες, άρα έπρεπε
να ανοίξει».

Αναβαθμίζονται δύο γήπεδα
στην Τούμπα

Στην αναβάθμιση δύο γηπέδων γειτονιάς στην περιοχή της
Τούμπας προχώρησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για
το γήπεδο της Βοσπόρου, στο οποίο κατασκευάστηκε περίφραξη, έγινε εξομάλυνση του δαπέδου και ολοκληρώθηκε ο
χρωματισμός του, όπως και το γήπεδο της Καισαρείας, όπου
αποκαταστάθηκαν πλήρως το δάπεδο και ο χρωματισμός του.
Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Εφραίμ Κυριζίδης, η διοίκηση
του δήμου επενδύει σε έργα γειτονιάς και θέτει σε απόλυτη
προτεραιότητα παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την
αναβάθμιση των αθλητικών και, συνολικά, δημόσιων χώρων.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

Δωρίζει δύο οχήματα
στην ΕΛ.ΑΣ. υπό όρους

Ειδικό κονδύλι 50.000 ευρώ για την αγορά δύο υπερσύγχρονων οχημάτων ως δωρεά στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα προβλέπει ο προϋπολογισμός για το τρέχον
έτος τού Δήμου Νεάπολης - Συκεών. Πάντως, ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης θέτει και έναν απαράβατο όρο
της δωρεάς στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη: «Τα δύο οχήματα να λειτουργούν σε 24ωρη
βάση, αποκλειστικά στα όρια του Δήμου Νεάπολης Συκεών».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον μεγάλο δήμο της
Αττικής προετοιμάζεται
το έδαφος για την επιστροφή ενός πρώην δημάρχου στις εκλογές του
2023; Να σημειώσουμε
ότι ο εν λόγω πρώην δήμαρχος δεν έχασε ποτέ
τον δήμο, καθώς είχε
αποχωρήσει οικειοθελώς, προετοιμάζοντας,
μάλιστα, τη διάδοχη κατάσταση. Όμως, η διαδοχή δεν φάνηκε επιτυχημένη και τώρα είναι πολλοί αυτοί που βλέπουν ότι
η μόνη λύση για να ξανακερδηθεί ο δήμος είναι η
επιστροφή.

Ακόμη 30 έργα
στο «Φιλόδημος ΙΙ»

Συνεχίζονται οι εγκρίσεις σημαντικών
έργων για τους δήμους της χώρας από
το υπουργείο Εσωτερικών, όσον αφορά στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Σε
αυτό το πακέτο εντάχθηκαν έργα για
30 δήμους, συνολικού ύψους 19 εκατ.
ευρώ. Όσον αφορά στα ποσά, 13,3
εκατ. ευρώ διατίθενται για έργα αθλητικών εγκαταστάσεων, 5 εκατ. ευρώ
για έργα που σχετίζονται με την κατασκευή, την επισκευή, τη συντήρηση
και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων
καταφυγίων αδέσποτων ζώων,
315.000 ευρώ αφορούν στη χρηματοδότηση δημοτικών λιμενικών ταμείων, 31.500 ευρώ σε έργα που σχετίζονται με στέγαστρα στάσεων και
113.000 ευρώ σε έργα που σχετίζονται
με ράμπες και χώρους υγιεινής για
ΑμεΑ. Όπως τονίζει ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, «προχωράμε με σχέδιο, ταχύτητα και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας αναπτυξιακά εργαλεία για την Αυτοδιοίκηση, καλύπτοντας έτσι σημαντικές ανάγκες σε υποδομές».

Το σχέδιο για την ύδρευση
στα νησιά της Αττικής

Τ

ην επεξεργασία, σε συνεργασία με
την ΕΥΔΑΠ, ενός εμπεριστατωμένου
σχεδίου διαχείρισης και λειτουργίας
υποδομών έργων ύδρευσης αλλά και αποχέτευσης στα νησιά της Αττικής, όπου
υπάρχει κενό, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης σε παρέμβασή του στη διαβούλευση για την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου στον τομέα
του πόσιμου νερού της Περιφέρειας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά,
με πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα
Περιβάλλοντος και Υδάτων Κώστα Αραβώση. Στην τοποθέτησή του ο κ. Πατούλης
έκανε ειδική αναφορά στο μεγαλύτερο έργο μεταφοράς πόσιμου νερού που υλοποιείται αυτήν τη χρονική στιγμή στην Ελλάδα
και αφορά στην κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της Αίγινας μήκους περίπου 14 χλμ. «Το έργο αυτό, προ-

ϋπολογισμού άνω των 20 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής, κατασκευάζεται υπό την εποπτεία των τεχνικών
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο
προσεχές διάστημα, εξασφαλίζοντας κατάλληλο και επαρκές πόσιμο νερό στο νησί
της Αίγινας».
Στη συνέχεια και στο πλαίσιο της προετοιμασίας του νέου ΠΕΠ Αττικής 20212027 υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας έχουν ολοκληρώσει μια καταρχήν καταγραφή των αναγκών της περιφέρειας σε έργα ύδρευσης, επισημαίνοντας
ότι η υλοποίηση έργων ύδρευσης και η παροχή ποιοτικού και επαρκούς πόσιμου νερού στους πολίτες και στους τουρίστες της
περιφέρειας αποτελούν προτεραιότητα της
διοίκησης.

Πρασινίζουν Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένης
Το εκτενές πρόγραμμα αναδάσωσης, που είναι σε
εξέλιξη στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
και προβλέπει φυτεύσεις και στις τρεις δημοτικές
ενότητες, συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό. Ο δήμος
έχει προμηθευτεί δωρεάν 1.500 δέντρα από το δασικό φυτώριο της Αμυγδαλέζας και έχουν επιλεγεί
δέντρα βραδύκαυστα, με στόχο να αποτελέσουν μια
φυσική ασπίδα προστασίας στη ζώνη μεταξύ του
αστικού ιστού και του δάσους σε περίπτωση φωτιάς.
Στην πρώτη φάση ολοκληρώθηκε δεντροφύτευση 900 δέντρων στην περιοχή Χέρωμα της Βάρης,
περιμετρικά στο βουνό και στο σημείο όπου ξεκίνησε πέρσι η φωτιά, ενώ στο αμέσως επόμενο
διάστημα προγραμματίζονται φυτεύσεις και αναδασώσεις στο περιαστικό πράσινο και σε αλσύλλια στη Βουλιαγμένη και στη Βούλα, με στόχο να ενισχυθεί ο δασικός χαρακτήρας τους.

Αντιπλημμυρικές
υποδομές
στο Μοσχάτο
Την οριστική λύση των προβλημάτων με τις πλημμύρες που αντιμετώπισε η πόλη του Μοσχάτου Ταύρου προωθεί ο δήμαρχος Ανδρέας Ευθυμίου με ένα ακόμα πολύ σημαντικό έργο υποδομής.
Πρόκειται για την κατασκευή αντιπλημμυρικών υποδομών στο βορειοδυτικό Μοσχάτο. Αντικείμενο
του έργου αποτελούν η επέκταση
του εσωτερικού δικτύου όμβριων
υδάτων της βόρειας περιοχής της
πόλης του Μοσχάτου και η σύνδεσή του με τους υφιστάμενους κεντρικούς συλλεκτήρες. Συγκεκριμένα, προβλέπονται η κατασκευή σωληνωτού δικτύου όμβριων υδάτων,
συνολικού μήκους περίπου 1,5
χλμ. αλλά και η αποκατάσταση του
υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης στις περιοχές επέμβασης. Ο
συνολικός προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται περίπου στα
2.380.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΕΔΕ: «Οι δήμοι ως
μοχλός ανάπτυξης»
Στον ρόλο που πρέπει να παίξουν οι
δήμοι μετά το τέλος της πανδημίας
και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
συμβάλουν στην ανάπτυξη επικεντρώνεται η Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας, για αυτό και προχωρά από
τώρα στην κατάστρωση των σχεδίων
της. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται
και το ψηφιακό συμπόσιο με θέμα «Οι
δήμοι ως μοχλός ανάπτυξης στη μετα-Covid εποχή», που συνδιοργανώνει η ΚΕΔΕ με την Εθνική Ελληνική
Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού
Επιμελητηρίου - The International
Chamber of Commerce την ερχόμενη
Τρίτη 13 Απριλίου και ώρα 10 π.μ. Ειδικότερα, οι θεματικές ενότητες του
συμποσίου είναι: «Επιχειρηματικότητα και αναπτυξιακά εργαλεία για
την Αυτοδιοίκηση» και «Τουρισμός
ως μοχλός ανάπτυξης».
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EΛΛΑΔΑ

«Φρέσκιες» και νόστιμες
ιδέες από το Γεωπονικό
Γράφει η

Εύη Πανταζοπούλου

Τ

ο ιδανικό… ζευγάρωμα επιχειρήσεων του
τομέα των τροφίμων και νέων ερευνητών με
καινοτόμες ιδέες ώστε να επωφεληθούν και
οι δύο πλευρές θα επιχειρήσει το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο θα αποτελέσει τον
εθνικό περιφερειακό κόμβο του EIT Food στην Ελλάδα την περίοδο 2021-2023. Πιο συγκεκριμένα, θα δώσει την ευκαιρία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της
βιομηχανίας τροφίμων, που δεν διαθέτουν δικά τους
τμήματα Έρευνας και Καινοτομίας, να υιοθετήσουν
πρωτότυπες ερευνητικές ιδέες.
Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Industry Disruptors Game Changers,
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα προβάλει
καινοτόμες ιδέες από νέους ανθρώπους, φέρνοντάς
τους σε επαφή με επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων. Σημειώνεται ότι το EIT Food ιδρύθηκε από το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
και αποτελεί μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον
τομέα των τροφίμων.
«Στόχος μας είναι υλοποιήσουμε δράσεις για την

έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα
των τροφίμων και να ενθαρρύνουμε startup και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να κάνουν συνέργειες
για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Μπορούν ακόμα
και να συνάψουν συνεργασίες με εταιρείες πληροφορικής ή logistics», εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής
του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Θωμάς Μπαρτζάνας (ένθετη φωτό), ο οποίος είναι
υπεύθυνος για το πρόγραμμα. Όπως επισημαίνει, το
επόμενο διάστημα θα διοργανώσουν διάφορους διαγωνισμούς, θεματικά workshops αλλά και βραβεύσεις καινοτόμων startup.
«Απευθυνόμαστε σε νέους ανθρώπους που έχουν
μια καινοτόμο ιδέα και θέλουν να την προωθήσουν
μέσω μιας επιχείρησης. Υπάρχουν δράσεις για να
τους ενισχύσουμε, να τους δοθεί κάποιο αρχικό κεφάλαιο και να έρθουν σε επαφή με εταιρείες και φορείς. Εκεί ακριβώς στοχεύει και η συνεργασία μας με
τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Industry Disruptors
Game Changers, ο οποίος ασχολείται με θέματα επιχειρηματικότητας και προωθεί το match making ανάμεσα σε επιχειρήσεις και καινοτόμες ιδέες. Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιήσουμε δράσεις με τοπικό χαρακτήρα, όπως θεματικά workshops, και θα δώσουμε

βραβεία σε καινοτόμες startup», σημειώνει ο κ.
Μπαρτζάνας.
Άλλωστε, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει δικό του Γραφείο Καινοτομίας και κάθε χρόνο
διοργανώνει διαγωνισμούς, κατά τους οποίους βραβεύονται οι νέες ιδέες. «Το επόμενο διάστημα θα
προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε την ελληνική κοινότητα σχετικά με το τι είναι το EIT Food και, στη συνέχεια, θα ξεκινήσουμε τις δράσεις μας, οι οποίες
απευθύνονται σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο και
Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας. Προφανώς, αντιλαμβανόμαστε ότι άλλες ανάγκες έχουν οι επιχειρήσεις στην πρωτεύουσα, στις μεγάλες περιφερειακές
πόλεις και σε μικρότερες περιοχές και θα προσαρμόσουμε το match making», καταλήγει ο αναπληρωτής
καθηγητής του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.

Επιχειρήσεις του τομέα τροφίμων
και νέοι ερευνητές ενώνουν
τις δυνάμεις τους κάτω
από την «ομπρέλα» του EIT Food
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Απίστευτο: Χιλιάδες αρχεία παιδικής
πορνογραφίας στα χέρια 81χρονου

Π

ερισσότερα από 10.000 αρχεία με βίντεο και
φωτογραφίες με ανηλίκους κατηγορείται ότι
κατείχε 81χρονος, ο οποίος συνελήφθη σε χωριό της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Το πρωί
της Τετάρτης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή για διακίνηση
και κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανηλίκους.
Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς,
οι οποίοι αναζήτησαν τα ψηφιακά του ίχνη ύστερα από
ειδοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Αγνοουμένων
και Εκμεταλλευόμενων Παιδιών ότι χρήστης του Διαδικτύου στην Ελλάδα διακινεί υλικό με ανηλίκους.
Βρέθηκε σε χωριό της Θεσσαλονίκης και σε έφοδο

που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη κατασχέθηκαν δέκα
USB, 13 DVD και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, στο
εσωτερικό των οποίων υπήρχαν χιλιάδες βίντεο και
φωτογραφίες με ανηλίκους.
Προηγουμένως, είχε ζητήσει έρευνα η Εισαγγελία
Αθηνών και έγινε αλληλογραφία με εταιρείες μέσων
κοινωνικής δικτύωσης του εξωτερικού, από τα οποία
προέκυψε η ταυτότητα του κατηγορουμένου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 81χρονος δέχτηκε ότι κατείχε τα συγκεκριμένα αρχεία, όμως αρνείται ότι τα διακίνησε στο Διαδίκτυο. Τους ισχυρισμούς του αναμένεται να αναπτύξει στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης,
ενώπιον της οποίας αναμένεται να απολογηθεί την
Παρασκευή.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο γραφείο του ΥΜΑΘ
στην Αθήνα η Μενδώνη
Την υπουργό Πολιτισμού Λίνα
Μενδώνη υποδέχτηκε στο γραφείο του υφυπουργείου Μακεδονίας - Θράκης ο Σταύρος Καλαφάτης. Ο υφυπουργός συζήτησε με
την υπουργό στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο υπουργείων
για έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες του @cultureGR, που αφορούν στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση,
τα δύο υπουργεία έχουν αρκετά
ανοικτά σημαντικά ζητήματα, για
τα οποία είναι δεδομένη η συχνή
επαφή των δύο πλευρών.

Στον Στεφανή η Ράπτη

Θλίψη για τον θάνατο
του Κώστα Τσιτουρίδη
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63
ετών ο διευθυντής του Ακτινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου
«Άγιος Παύλος» Κώστας Τσιτουρίδης, ο οποίος νοσηλευόταν σε ΜΕΘ
του ΑΧΕΠΑ, όπου είχε μεταφερθεί
με συμπτώματα κορονοϊού. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους
οικείους του εκφράζει με μήνυμά
του ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας - Θράκης Δημήτρης Τσαλικάκης. Ο εκλιπών εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης με
επικεφαλής τη Χρύσα Αράπογλου
το 2006, ενώ και στις τελευταίες
αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019
είχε κατέβει υποψήφιος με την παράταξη του Σπύρου Βούγια.

Συνεχίζει τον αγώνα κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
η Έλενα Ράπτη. Στο πλαίσιο αυτό,
η κυβερνητική βουλευτής Θεσσαλονίκης φρόντισε να φτάσουν
τα μηνύματα έως τις Ένοπλες Δυνάμεις. Η κυρία Ράπτη είχε συνάντηση με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή,
όπου εξετάστηκε η πορεία του
σχεδίου ενημέρωσης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων για
ζητήματα παιδικής σεξουαλικής
κακοποίησης.

Δουλεύει ως… υποψήφιος για τις εκλογές του 2023
Από τη μέρα που ανακοίνωσε ότι θα κατέβει υποψήφιος
δήμαρχος Καλαμαριάς το 2023, παρακολουθεί στενά όλα
τα θέματα του δήμου. Ο λόγος για τον δικηγόρο Χρήστο
Βάρδα, ο οποίος θέλει να γνωρίζει από «την καλή και από
την ανάποδη» όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Σε αυτό το πλαίσιο
παρακολούθησε την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Καλαμαριάς και, όπως είπε, διαπίστωσε για
μια ακόμα φορά την αναποτελεσματική λειτουργία του κορυφαίου πολιτικού οργάνου του δήμου. Αιφνιδιάστηκε δυσάρεστα, καθώς η συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης κράτησε τέσσερις ολόκληρες ώρες, αποτρέποντας
στην ουσία τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ο κορονοϊός «έκλεισε»
τον Δήμο Ωραιοκάστρου

Λουκέτο για ένα τριήμερο έβαλε το Δημαρχείο
Ωραιοκάστρου λόγω κρουσμάτων κορονοϊού σε
υπαλλήλους. Το δημαρχείο θα λειτουργήσει και
πάλι τη Δευτέρα 12 Απριλίου για την εξυπηρέτηση των πολιτών διά ζώσης, ενώ για τα περιστατικά των θετικών κρουσμάτων σε εργαζομένους έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και ακολουθούνται όλα όσα προβλέπονται από τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα.

Αλλάζει η Ευαγγελίστρια

Αλλάζει όψη η περιοχή γύρω από τα ιστορικά
κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας στο κέντρο της
πόλης, καθώς ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας προχώρησε στην υπογραφή
σύμβασης για την υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν τα αισθητικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά του δημόσιου χώρου. Η σύμβαση για τα έργα ανάδειξης της περιοχής γύρω από τα ιστορικά κοιμητήρια του
Δήμου Θεσσαλονίκης είναι ύψους περίπου
500.000 ευρώ και υπογράφηκε παρουσία του
τεχνικού συμβούλου του δημάρχου Δημήτρη
Μήτρου.

Παρέμβαση Ευθυμίου για
τους γονείς αστυνομικούς

Την αναφορά του Ενωτικού Κινήματος Αστυνομικών (ΕΚΑ) Θεσσαλονίκης έθεσε υπ’ όψιν του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη η βουλευτής
Άννα Ευθυμίου. Σύμφωνα με αυτήν, υπάρχουν
περιπτώσεις που δεν εγκρίνονται άδειες ειδικού
σκοπού σε γονείς αστυνομικούς κατά τον μήνα
Μάρτιο 2021, με αποτέλεσμα να προκαλούνται
σοβαρά προβλήματα στις οικογένειές τους, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για
τη μη χορήγηση αυτών.

Ανάσα για τους επαγγελματίες
του Δήμου Θέρμης

Την απαλλαγή των επαγγελματιών - επιχειρηματιών από τα δημοτικά τέλη αποφάσισε το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης, θέλοντας να στηρίξει τον κλάδο σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία με την αντιμετώπιση της
πανδημίας. Με βάση αυτή την απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, καλούνται όσοι ανήκουν στην κατηγορία που διέκοψαν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού να υποβάλουν έως τις 31 Αυγούστου σχετική αίτηση στην πλατφόρμα απαλλαγής δημοτικών τελών.
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ΡΟΣΩΠΟ

ΒΛΑΝΤΙΜIΡ ΠΟYΤΙΝ

Ισόβιος πρόεδρος
με αδυναμία στις γυναίκες
και τα... δηλητήρια

Τ

ι ξέρουμε, αλήθεια, για τον Βλαντιμίρ Πούτιν; Μάλλον μόνο όσα εκείνος θέλει να
γνωρίζουμε. Ότι γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1952 στο Λένινγκραντ (σημερινή
Αγία Πετρούπολη), ότι ο παππούς του, Σπυρίδων, μαγείρευε για τον Λένιν και τον
Στάλιν, ότι τέλειωσε τη Νομική στο Λένινγκραντ και έκανε μεταπτυχιακό στα Οικονομικά και ότι αργότερα εργάστηκε στην Ανατολική Γερμανία ως πράκτορας της KGB.
Τι άλλο (επιτρέπει να) ξέρουμε; Ότι το 1991 επιστρέφει στη γενέτειρά του Αγία Πετρούπολη
και γίνεται πολιτικός σύμβουλος του δημάρχου της, Ανατόλι Σομπτσάκ. Ανέλαβε και άλλες
θέσεις στον δήμο έως ότου το 1998 ορίστηκε διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ρωσίας.
Σε πείσμα όλων των συμβούλων του, ο πρόεδρος Μπορίς Γέλτσιν διορίζει τον Πούτιν πρωθυπουργό τον Αύγουστο του 1999. Πέντε μήνες αργότερα ο Γέλτσιν αιφνιδιαστικά παραιτείται από
πρόεδρος της Ρωσίας και ορίζεται προσωρινός
αντικαταστάτης ο Πούτιν. Διενεργεί εκλογές μέσα
στην ίδια χρονιά και εκλέγεται κανονικός πρόεδρος της Ρωσίας. Έκτοτε εναλλάσσεται στις θέσεις του προέδρου και του πρωθυπουργού, εξασφαλίζοντας την εκ μέρους του συνεχή άσκηση
της εξουσίας σε απόλυτο βαθμό. Πριν από τρεις
μέρες ψηφίστηκε σε δημοσκόπηση του superjob.ru ως «ο πιο σέξι άνδρας της Ρωσίας».
Του αρέσουν το ψάρεμα, η ιππασία, η γυμναστική και, φυσικά, οι γυναίκες. Τι δεν του αρέσει; Κυρίως η αντιπολίτευση στην εξουσία του, οι ηγέτες της οποίας έχουν το κακό... συνήθειο να δηλητηριάζονται ή και χειρότερα… Ο φυλακισμένος Αλεξέι Ναβάλνι γλίτωσε στο
«παρά ένα» τον θάνατο από δηλητηρίαση προ μηνών. Είχαν προηγηθεί άλλες ηγετικές φιγούρες της αντιπολίτευσης στον Πούτιν, όπως ο Σεργκέι Σκριπάλ, ο οποίος επίσης δηλητηριάστηκε, ο Βλαντιμίρ Μούρτσα (ομοίως!) και ο Αλεξάντερ Λιτβιένκο (το ίδιο!), ενώ η δημοσιογράφος Άννα Πολιτκόφσκαγια, τη μέρα που επρόκειτο να δημοσιεύσει έρευνα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, βρέθηκε σκοτωμένη στο ασανσέρ του σπιτιού
της. Την ίδια τύχη είχε και ο Μπορίς Νεμτσόφ, ο οποίος δολοφονήθηκε στη γέφυρα Μπολσόι
λίγα μέτρα μακριά από το Κρεμλίνο.

Ο έλεγχος του «βόρειου περάσματος» στην Αλάσκα

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Δύο ακόμα θητείες εξασφάλισε ο Βλαντιμίρ
Πούτιν, ο οποίος προχθές υπέγραψε τον σχετικό νόμο, τον οποίο είχε ψηφίσει νωρίτερα η
Βουλή. Έτσι έχει το δικαίωμα να ηγείται της
Ρωσίας έως τουλάχιστον το 2032. Απαλλαγμένος από αυτούς τους θεσμικούς περιορισμούς,
ο Πούτιν φιλοδοξεί να αποκτήσει τον πλήρη
έλεγχο του «βόρειου περάσματος» στην Αλάσκα, το οποίο δημιουργήθηκε από το λιώσιμο

των πάγων και μπορεί να διευκολύνει πολύ το
διαμετακομιστικό εμπόριο. Παράλληλα, συγκεντρώνει στρατεύματα στα σύνορα με την Ουκρανία, προκαλώντας την ανησυχία της Δύσης,
ενώ ετοιμάζει νέα εξελιγμένα όπλα, τα οποία
μπορούν απευθείας να πλήξουν τα εδάφη των
ΗΠΑ. Η κληρονομιά της υπερδύναμης επηρεάζει τις στρατηγικές κινήσεις του Πούτιν στη
διεθνή σκακιέρα.
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ΛΙΣΤΑ «FORBES»

Τέσσερις Έλληνες
στους πιο πλούσιους
του πλανήτη

Φίλιππος Νιάρχος:
περιουσία 2,8 δισ. δολαρίων

Ιβάν Σαββίδης:
περιουσία 1,7 δισ. δολαρίων

Αριστοτέλης Μυστακίδης:
περιουσία 2,3 δισ. δολαρίων

Βαρδής Βαρδινογιάννης:
περιουσία 1,4 δισ. δολαρίων

Τ

ους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου παρουσιάζει και φέτος η λίστα που
δημοσιεύτηκε χθες στο περιοδικό
«Forbes» και, όπως κάθε χρόνο, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, η οποία…
ζαλίζεται ευχάριστα βλέποντας τα δισεκατομμύρια
των άλλων.
Στην κορυφή και φέτος είναι το «αφεντικό» της
Amazon Τζεφ Μπέζος με 177 δισ. δολάρια, ποσό
αυξημένο κατά 64 δισ. δολάρια μέσα στην περσινή
χρονιά. Δεύτερος στη λίστα είναι ο Ίλον Μασκ της
Tesla με 151 δισ. δολάρια, που, όμως, κέρδισε μέσα
στο 2020 το μυθικό ποσό των 126,4 δισ. δολαρίων.
Ακολουθεί ο Μπερνάρ Αρνό της Louis Vuitton, ενώ
την εξάδα συμπληρώνουν κατά σειρά οι γνωστοί και
μη εξαιρετέοι Μπιλ Γκέιτς, Μαρκ Ζάκερμπεργκ και
Γουόρεν Μπάφετ. Έβδομος είναι ο Λάρι Έλισον της
Oracle, όγδοος ο Λάρι Πέιτζ της Google, και ακολουθούν στις δύο τελευταίες θέσεις της δεκάδας οι
Σεργκέι Μπριν (Google) και Μουκές Αμπάνι (Reliance Industries).
Στην τεράστια λίστα «Forbes» υπάρχουν και ελληνικές συμμετοχές, οι οποίες, όμως, βρίσκονται
σε διαφορετικούς καταλόγους, ανάλογα με τη χώρα
από την οποία προέρχονται οι επιχειρηματικές τους

Η επίθεση σε ιρανικό τάνκερ, δυναμίτης
στις σχέσεις Τεχεράνης - Τελ Αβίβ
Γενικότερη ανησυχία προξένησε η μυστηριώδης
επίθεση εναντίον ενός τάνκερ με σημαία Ιράν στην
Ερυθρά Θάλασσα. Το πλοίο με την ονομασία «Saviz» δέχτηκε επίθεση στα ανοικτά της Ερυθραίας, με
αποτέλεσμα να υποστεί υλικές ζημιές, ωστόσο δεν
υπήρξαν απώλειες ανθρώπινων ζωών. Η εφημερίδα «New York Times» έγραψε ότι «οι Ισραηλινοί
ενημέρωσαν τις ΗΠΑ ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν
(σ.σ.: το “Saviz”) περίπου στις 7.30 τοπική ώρα».
Σύμφωνα με την εφημερίδα, «οι Ισραηλινοί παρουσίασαν αυτή την επίθεση ως αντίποινα για προηγούμενα πλήγματα που είχε επιφέρει το Ιράν
εναντίον ισραηλινών πλοίων», ενώ πρόσθεσε ότι
«το “Saviz” υπέστη ζημιές κάτω από τη γραμμή ισάλου του».
Το χτύπημα αυτό οξύνει περαιτέρω την ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, καθώς οι δύο

χώρες ανταλλάσσουν κατηγορίες ότι η μία πλήττει
πλοία της άλλης. Λίγο μετά την επίθεση, ο Ισραηλινός βουλευτής Ραμ Μπεν Μπαράκ, πρώην αναπληρωτής διευθυντής της Μοσάντ, δήλωσε για την επίθεση στο «Saviz»: «Φαίνεται ότι κάποιος θέλει να
καταστήσει σαφές στην Τεχεράνη ότι και εμείς
γνωρίζουμε να προκαλούμε ζημιές σε πλοία όπου
κι αν βρίσκονται και ότι θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί».

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

δραστηριότητες. Στη θέση 2.141 της συνολικής λίστας και πρώτη της ελληνικής βρίσκεται ο Βαρδής
Βαρδινογιάννης με περιουσία 1,4 δισ. δολαρίων.
Ωστόσο, υπάρχουν και τα ονόματα των επιχειρηματιών Ιβάν Σαββίδη (στη θέση 1.833 με περιουσία 1,7
δισ. δολαρίων και χώρα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τη Ρωσία) και Φίλιππου Νιάρχου (θέση 1.111, περιουσία 2,8 δισ. δολαρίων και
χώρα δραστηριοποίησης τη Γαλλία), ενώ στη θέση
1.362 βρίσκεται το όνομα του Αριστοτέλη Μυστακίδη με περιουσία 2,3 δισ. δολαρίων και χώρα δραστηριοποίησης την Ελβετία.
Οι πέντε πλουσιότεροι Ευρωπαίοι της λίστας είναι
οι Μπερνάρ Αρνό (Luis Vuitton - 150 δισ. δολάρια),
Αμάντσιο Ορτέγκα (Inditex - 77 δισ. δολάρια), Φρανσουά Μπετανκούρ - Μέγερ (L’ Oreal - 73,6 δισ. δολάρια), Φρανσουά Πινό (Kering - 42,3 δισ. δολάρια)
και Μπιτ Χάιστερ (Aldi - 39,2 δισ. δολάρια).

Συνετρίβη τουρκικό
μαχητικό - Νεκρός ο πιλότος
Ένα τουρκικό εκπαιδευτικό αεροπλάνο κατέπεσε χθες
το μεσημέρι κοντά στο Ικόνιο στην Κεντρική Τουρκία.
Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, ομάδες
διάσωσης έσπευσαν στο σημείο όπου έπεσε το
Northrop F-5. Το αεροσκάφος ανήκε σε μοίρα επιδείξεων και εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση. Ο πιλότος έχασε
τη ζωή του. Λίγο αργότερα την είδηση επιβεβαίωσε το
υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με ανακοίνωσή του:
«Αεροπλάνο που ανήκε στην τουρκική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε εκπαιδευτική πτήση στην Κόνια
και για άγνωστο λόγο έπεσε στις 14.15. Έχει ξεκινήσει
έρευνα». Ένα παρόμοιο ατύχημα είχε συμβεί και τον
περασμένο Οκτώβριο, όταν κατέπεσε άλλο τουρκικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος κοντά στη λίμνη Μπουγιουκτσεκμετζέ της Κωνσταντινούπολης. Ο πιλότος ανασύρθηκε τραυματισμένος.
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Την Παρασκευή η πληρωμή για το επίδομα των 534 ευρώ
καιούχοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων,
ώστε να λάβουν το επίδομα των 534 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Οι ειδικές κατηγορίες εργαζομένων: Φορτοεκφορτωτές, ενεργά μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων, προπονητές καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου, ενεργά μέλη σωματείων ερασιτεχνικού αθλητισμού, δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες, πωλητές λαϊκού λαχείου, αναβάτες δρομώνων ίππων ιπποδρόμου, εργαζόμενοι για λογαριασμό περισσότερων του ενός εργοδοτών-φυσικών προσώπων-συναπασχόληση, πωλητές υπαίθριου εμπορίου, διανομείς του περιοδικού «Σχεδία» και εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους.

Το επίδομα των 534 ευρώ για τις αναστολές εργασίας τον
μήνα Μάρτιο θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή 9 Απριλίου. Το ποσό που αναμένεται να
καταβληθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπολογιστεί
με βάση τις ημέρες αναστολής. Έτσι, για 30 μέρες αναστολής ο εργαζόμενος θα λάβει 534 ευρώ, ήτοι 17,8 ευρώ ανά
ημέρα. Οι εργαζόμενοι, για να υπολογίσουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα λάβουν, θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι, αν μια δήλωση αναστολής έχει υποβληθεί στις 15 Μαρτίου, ισχύει από την επόμενη μέρα η αναστολή, δηλαδή από
τις 16 Μαρτίου. Εν τω μεταξύ, άνοιξε χθες η πλατφόρμα του
ΠΣ Εργάνη για να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις οι δι-

Έως 30 Ιουνίου
η εξόφληση ΦΠΑ
για απλήρωτες
επιταγές

Σ

τον «πάγο» μπαίνουν μέχρι και
τις 30 Ιουνίου 2021 οι οφειλές
ΦΠΑ για τους κομιστές επιταγών,
καθώς η πληρωμή έχει πάρει παράταση λόγω της πανδημίας.
Ωστόσο για να πετύχουν οι κομιστές την
αναστολή της πληρωμής του ΦΠΑ, ο
οποίος βεβαιώθηκε με τις δηλώσεις που
υποβλήθηκαν τον Φεβρουάριο και τον
Μάρτιο, είναι υποχρεωμένοι έως τις 9
Απριλίου 2021 να υποβάλουν αίτηση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ mybusinessSupport. Η σχετική αίτηση θα
είναι ταυτόσημη με την υπεύθυνη δήλωση και σε περίπτωση που τα στοιχεία που
έχουν δηλωθεί είναι ψευδή ή ανακριβή,
θα εφαρμόζονται οι συνέπειες που
ισχύουν για τις ψευδείς δηλώσεις, ενώ
παράλληλα τα ευεργετήματα θα ακυρώνονται και οι σχετικές οφειλές θα είναι
απαιτητές κατά τα στοιχεία της αρχικής
βεβαίωσης.

H απόφαση
Ειδικότερα, η σχετική απόφαση ορίζει
τα εξής:
Παρατείνονται μέχρι και τις
30/06/2021 οι προθεσμίες καταβολής

1

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών, οι
χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ που λήγουν ή
έληξαν από 01/02/2021 έως 28/02/2021,
καθώς και οι προθεσμίες καταβολής
ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν
βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής τις 28/02/2021 και τις
31/03/2021 για τους κομιστές αξιογράφων.
Δυνατότητα ένταξης στο συγκεκριμένο μέτρο έχουν οι επιχειρήσεις-κομιστές αξιόγραφων, των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
έχουν ανασταλεί κατά 75 ημέρες από την
αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγραφου
και εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιόγραφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου
συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

2

3

Η προϋπόθεση του μέσου μηνιαίου
κύκλου συναλλαγών του αμέσως
προηγούμενου φορολογικού έτους 2019,
σε σχέση με το 2020, υπολογίζεται ως
εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με βάση τις συνολικές
εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές
και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, όπως αυτές
έχουν αναγραφεί στον Κωδικό 312 της
δήλωσης ΦΠΑ των οικείων φορολογικών
περιόδων.
β) Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, λαμβάνονται υπ’ όψιν:
i) Τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το
φορολογικό έτος 2019.
ii) Με βάση τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά αρχεία (στοιχεία), με αναγωγή σε
μηνιαία βάση για όσες δεν έχει παρέλθει
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της

οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ανωτέρω στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση επαληθεύονται
από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος,
όταν αυτή υποβληθεί.
iii) Σε περίπτωση που μία επιχείρηση
υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών εντός του 2019, ο μέσος μηνιαίος κύκλος
συναλλαγών υπολογίζεται με βάση τον
αριθμό των ημερών που λειτούργησε η
επιχείρηση εντός του έτους, με επιμερισμό των ακαθαρίστων εσόδων της.

Έως τις 9 Απριλίου μπορούν
να υποβάλουν αίτηση
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
mybusinessSupport
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ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙAΔΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡA ΤΟΝ ΑΠΡIΛΙΟ

Τ

η σιγουριά ότι τα καταστήματα του
λιανεμπορίου θα λειτουργήσουν
καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου
με τον σημερινό τρόπο, ενώ τον
Μάιο θα υπάρξει άνοιγμα της εστίασης
στους εξωτερικούς χώρους, εκφράζει ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης.
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ανοικτά τα καταστήματα
αλλά μόνο με… click!
Περίπτερα Αθήνας:
Το 30% έκλεισε
ή υπολειτουργεί

loukas1972@gmail.com

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο
υπουργός ξεκαθάρισε ότι για τον τρέχοντα
μήνα το λιανεμπόριο θα συνεχίσει να λειτουργεί με click away και click inside, επισημαίνοντας ότι τα πρώτα δείγματα, μετά το
άνοιγμα της περασμένης Δευτέρας, είναι ενθαρρυντικά. Όπως ανέφερε, «οι δύο πρώτες
ημέρες επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου
ήταν προσεκτικές, η αγορά κινήθηκε, όχι
όμως με τον χαμό του Ιανουαρίου, ενώ τα μέτρα έχουν τηρηθεί κι έχουμε κάνει πάρα
πολλούς ελέγχους».
Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, «σε κάθε περίπτωση, όλο τον Απρίλιο τα καταστήματα θα
λειτουργήσουν με τα ισχύοντα μέτρα, δηλαδή με το SMS στο 13032 και τα ραντεβού είτε
με τη μέθοδο του click away είτε με το click
in shop, καθώς είμαστε στις τελευταίες
τρεις-τέσσερις εβδομάδες της πανδημίας
και ξέραμε από την αρχή ότι η κορύφωση θα
ήταν το διάστημα 15 Μαρτίου-15 Απριλίου».
Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναλειτουργήσουν από τη Δευτέρα και τα εμπορικά
κέντρα, καθώς, όπως είπε, «τα περισσότερα έχουν αγοράσει μηχανήματα ιονισμού
αέρα και, αν η Επιτροπή το επιτρέψει, τη
Δευτέρα μπορεί να ανοίξουν». Μάλιστα,
εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της
πανδημίας, υπογραμμίζοντας ότι «αν τηρηθούν τα μέτρα, μετά τη 15η Απριλίου, και με
την πρόοδο των εμβολιασμών, είναι πιθανό
να δούμε ραγδαία αποκλιμάκωση της πανδημίας μέχρι το τέλος Απριλίου». Ερωτηθείς σχετικά με τις «κόκκινες» περιοχές
για τις οποίες η Επιτροπή αποφάσισε την

Έως και το 30% των περιπτέρων στις τουριστικές περιοχές της Αθήνας και του κέντρου είτε υπολειτουργεί είτε έκλεισε, εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας στην
εμπορική κίνηση. Τη σχετική αναφορά
έκανε προς το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ο αντιπρόεδρος του Σωματείου
Περιπτέρων Αθηνών και μέλος του ΕΕΑ Χρ.
Κοντούρης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλήγμα
είναι πολύ πιο σοβαρό από αυτό που φαίνεται εκ πρώτης όψεως, καθώς υπάρχει ένα
μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων οι οποίες,
παρότι εμφανίζουν μειωμένο τζίρο κάτω
του 20%, αυτό οφείλεται ως επί το πλείστον
σε μη κερδοφόρα προϊόντα, όπως τσιγάρα
και κάρτες. Ουσιαστικά, ο τζίρος αυτών των
επιχειρήσεων παρουσιάζει μείωση πολύ
πάνω από το 20%. Έτσι, όπως επισημαίνει ο
κ. Κοντούρης, πολλές τέτοιες επιχειρήσεις
έχουν βρεθεί εκτός των τελευταίων κρατικών ενισχύσεων, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του λουκέτου.

αναστολή του ανοίγματος των καταστημάτων, επισήμανε ότι «οι έμποροι στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη και την Αχαΐα βρέθηκαν σε μια πολύ μεγάλη δυσάρεστη έκπληξη», ζητώντας παράλληλα «συγγνώμη»
από τους επαγγελματίες.
Αναφορικά με την επαναλειτουργία της
εστίασης, ο κ. Γεωργιάδης την τοποθέτησε

χρονικά μέσα στον Μάιο, προσθέτοντας ότι
«μέχρι τις 10 Μαΐου θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα για να μπουν οι επιχειρηματίες της
εστίασης να κάνουν την αίτηση και να πάρουν τα χρήματά τους άμεσα». Σημείωσε δε
ότι το υπουργείο Ανάπτυξης δουλεύει έτσι
ώστε στις αρχές Μαΐου να ανοίξει ταυτόχρονα με τον τουρισμό και η εστίαση.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο
λειτουργίας των εμπορικών
κέντρων τη Δευτέρα - Τον Μάιο
η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους

Επανένταξη χιλιάδων οφειλετών σε ρύθμιση χρεών της
Τη δυνατότητα επανένταξης χιλιάδων οφειλετών στη διαδικασία ρύθμισης χρεών προς την Εφορία, λόγω μη δήλωσης στη σχετική πλατφόρμα (πρόδηλο λάθος), δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, διαπιστώθηκε ότι οφειλέτες που
είχαν καταβάλει εμπρόθεσμα τη δόση του μηνός Δεκεμβρίου 2020 και είχαν τακτοποιήσει ή εξοφλήσει μέχρι και
31/12/2020 όλες τις οφειλές τους (ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες) είτε δεν είχαν υποβάλει την προβλεπόμενη αί-

τηση στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport της
ΑΑΔΕ, ή στην αρμόδια ΔΟΥ, είτε υπέβαλαν αίτηση επανένταξης στην αρμόδια ΔΟΥ μετά την 01/01/2021. Έτσι, με βάση
την εγκύκλιο, στη σχετική ρύθμιση μπορούν να επανενταχθούν οι εξής κατηγορίες οφειλετών:
1. Όσοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης, όπως
διαπιστώνεται ύστερα από έλεγχο που διενεργείται από την
αρμόδια ΔΟΥ, και οι οποίοι υπέβαλαν τη σχετική αίτηση μετά
την 01/01/2021. Στην περίπτωση αυτή, οι οφειλέτες δεν υπο-

χρεούνται να υποβάλουν νέα αίτηση.
2. Όσοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης μέχρι
τέλος Δεκεμβρίου 2020, αλλά δεν υπέβαλαν την αίτηση και
πρέπει να την υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία
(ΔΟΥ/Ελεγκτικό Κέντρο/Ε.Μ.ΕΙΣ.) μέχρι και τις 29/04/2021.
Η διαδικασία αυτή αφορά τις περιπτώσεις όπου είτε η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου
2021 έχει παραταθεί είτε ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον τις δόσεις Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

ΔΕΗ: Στη δεύτερη φάση εννιά
«μνηστήρες» για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ

Η

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Α.Ε. ανακοινώνει ότι η αξιολόγηση
της α΄ φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ έχει ολοκληρωθεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε την αξιολόγηση των συμμετεχόντων,
σύμφωνα με την οποία επιλέξιμοι συμμετέχοντες στη β΄ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας -σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν στην πρόσκληση για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος- είναι οι (με αλφαβητική
σειρά): Ardian Infrastructure Funds, BCI British Columbia Investment Management
Corporation, Blackrock - BlackRock Alternatives Management, L.L.C, CVC Capital
Partners - Advisers Company, S.a.r.l., F2i Fondi Italiani per le Infrastructure SGR
S.p.A, First Sentier Investors EDIF III GP
S.a.r.l., KKR - Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Macquarie
Group Limited, OHA - Oak Hill Advisors LLP. Στη δεύτερη φάση, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν έναν

OΣΥ: Τα πρώτα 20 λεωφορεία
4ης γενιάς από
την Papadakis Bros
Τα πρώτα 20
λεωφορεία από
τα 100 παραδόθηκαν από την Papadakis Bros στο
αμαξοστάσιο
Ρέντη. Τα λεωφορεία 4ης γενιάς
θα βρεθούν άμεσα στους δρόμους της Αθήνας.
Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου είχε συνάντηση με τη διοίκηση του ΟΣΥ για
την αναδιάταξη του συγκοινωνιακού έργου σε
συνδυασμό με τη σταδιακή προσθήκη των νέων
λεωφορείων (leasing), τα οποία ξεκινούν μεταφορικό έργο.

ABO Wind: Ο ΑΔΜΗΕ
καθυστερεί τις επενδύσεις
ολοκληρωμένο έλεγχο και θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές για την απόκτηση του 49%
του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ.

Εμπόριο: Αντέχει παρά την κρίση και ελπίζει!
Το νέο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που επέφερε η πανδημία οδήγησε τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου να στραφούν
προς τους εγχώριους προμηθευτές εξαιτίας των
αναταράξεων στις διεθνείς αλυσίδες, με αποτέλεσμα το 72% των επιχειρήσεων λιανικής να εμπιστεύεται Έλληνες προμηθευτές, αναφέρει η
έκθεση της ΕΣΕΕ. Αυτό συνεπάγεται τη διατήρηση παγιωμένων συνεργασιών αλλά και την
τήρηση στάσης αναμονής εν μέσω πρωτοφανούς διεθνούς αβεβαιότητας. Στα ίδια στοιχεία,
το 88% θεωρεί πως ο Covid-19 θα επηρεάσει αρνητικά τον κύκλο εργασιών, ενώ το 56% των επιχειρήσεων εκτιμά πως η πτώση του κύκλου εργασιών θα υπερβεί το 40%.

ΕΣΑ: Επικοινωνεί τα νέα του αθηναϊκού εμπορίου
Με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και με τη στήριξη του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, εγκαινιάστηκε η συνεργασία του ΕΣΑ και του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού 9,84. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται τρεις φορές την
εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Το πρώτο ραδιοφωνικό σποτ βγήκε στον αέρα, δίνοντας πρακτικές οδηγίες για
τον τρόπο επαναλειτουργίας της αγοράς σε καταστηματάρχες, εργαζομένους και καταναλωτές.

Στις τεράστιες καθυστερήσεις στα έργα των
ΑΠΕ, με τον ΑΔΜΗΕ να αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους επενδυτές, αναφέρθηκε ο γενικός
διευθυντής της ABO Wind Παναγιώτης Σαρρής. Όπως είπε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου,
υπάρχουν περισσότεροι του ενός λόγοι προβληματισμού για θέματα που έχουν ήδη συζητηθεί με τους αρμόδιους φορείς, χωρίς να καταγράφεται κάποια βελτίωση. Όσον αφορά τη
λειτουργία του διαχειριστή του συστήματος
ΑΔΜΗΕ, η αναμονή για την έκδοση μη δεσμευτικών όρων σύνδεσης φτάνει το ένα έτος.
«Έχουμε σε αναμονή συνολικά 770 MW έργων
και ο ΑΔΜΗΕ αρνείται να εκδώσει όρους σύνδεσης επικαλούμενος υψηλότερη προτεραιότητα ομαδοποιημένων αιτημάτων μικροεπενδυτών. Πρόκειται για έργα που ξεπερνούν τα 3
GW και ο ΑΔΜΗΕ επικαλείται φόρτο εργασίας,
με αποτέλεσμα να μην κρίνονται τα έργα και να
μην προχωρούν και οι υπόλοιπες αιτήσεις. Ως
αποτέλεσμα η ΑΒΟ Wind δεν θα μπορέσει να
συμμετάσχει στον διαγωνισμό της ΡΑΕ τον
Μάιο».

Metropolitan General:
Oφθαλμολογικός έλεγχος
Το Metropolitan General, μέλος του Hellenic
HealthCare Group, και η υπερσύγχρονη
Οφθαλμολογική Κλινική του προσφέρουν έναν
προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει μέτρηση της οπτικής οξύτητας, μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και οφθαλμοσκόπηση από έμπειρους οφθαλμιάτρους. Ο
ετήσιος έλεγχος, ιδίως σε άτομα ηλικίας άνω
των 40 ετών, είναι σημαντικός για την πρόληψη,
την έγκαιρη διάγνωση και την αντιμετώπιση
των παθήσεων του οπτικού συστήματος, αναφέρει ο ιατρικός όμιλος.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Ξεκινάει η μάχη
για το μεγάλο λιμάνι
της Κρήτης

Δ

ύο μεγάλες ξένες εταιρείες κρουαζιέρας, ο ελληνικός Όμιλος ΑΒΙΑΡΕΠΣ, συμφερόντων του Ομίλου Γ. Γρύλου, ο ιταλικός Όμιλος Γκριμάλντι, η
ακτοπλοϊκή Attica Group και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναφέρονται
μεταξύ των δυνητικών ενδιαφερομένων για την εξαγορά
του 67% του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ). Ο
σχετικός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για την αξιοποίηση του ΟΛΗ προκηρύχθηκε τη Δευτέρα από το Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Είναι ο τέταρτος διαγωνισμός για περιφερειακό λιμάνι. Παρά τις περί του αντιθέτου πληροφορίες που διακινήθηκαν τα προηγούμενα έτη, η διαγωνιστική διαδικασία για το λιμάνι του Ηρακλείου αφορά την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού τουλάχιστον 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η ολοκλήρωση της πώλησης αναμένεται στα τέλη του έτους ή στις αρχές του 2022.

Jumbo: Πτώση 11% στον τζίρο
το α΄ τρίμηνο

Μέρισμα-ρεκόρ από
την Ευρωπαϊκή Πίστη
Αύξηση παραγωγής από τα 207,8 στα 220, 2
εκατ. ευρώ και καθαρών κερδών από τα 17,5 στα
18,52 εκατ. ευρώ σημείωσε το 2020 η Ευρωπαϊκή Πίστη, το Δ.Σ. της οποίας θα προτείνει στην
επικείμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη
διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ ανά τίτλο (έναντι
0,24 ευρώ πέρυσι, το ιστορικά υψηλότερο στην
ιστορία της). Στους φετινούς στόχους της εισηγμένης συγκαταλέγονται: Η αύξηση της παραγωγής κατά 7,1%. Τα έσοδα από επενδύσεις να ξεπεράσουν τα 7 εκατ. ευρώ. Το λειτουργικό κόστος
να πέσει κάτω από το 14% των ασφαλίστρων. Οι
αποζημιώσεις του κλάδου οχημάτων να είναι χαμηλότερες από το 60% της παραγωγής και του
κλάδου ζωής από το 65%.

Τα 400 καταστήματα έφτασε
η Coffee Island
Το τετρακοσιοστό και κατάστημα-σταθμό στο αναπτυξιακό της πλάνο εγκαινίασε προ ολίγων ημερών η μεγαλύτερη εταιρεία καφεστίασης στην Ελλάδα, η Coffee
Island. Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ακόμη ένα κατάστημα που εντάσσεται στο δίκτυο δικαιόχρησης (franchise), το οποίο
έχει έκταση 70 τ.μ. και βρίσκεται στην Πάτρα, την πόλη
από την οποία η εταιρεία ξεκίνησε το 1999, στην οποία
εδραιώθηκε και με την οποία συνεχίζει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Το πλάνο ανάπτυξης της Coffee Island για το α΄ εξάμηνο του 2021 περιλαμβάνει το άνοιγμα 20 νέων καταστημάτων.

Εξαγοράστηκε από την team.blue
η ελληνική εταιρεία Enartia
Εξαγοράστηκε από την team.blue η ελληνική
εταιρεία Enartia, στην οποία εντάσσονται ο domain provider Papaki και η Top.Host. Οι συνιδρυτές της Enartia, Φραγκούλης Μαούνης, Δημήτρης Ανθουλάκης και Αγγέλα Ανθουλάκη,
δήλωσαν: «Στην Εnartia, στόχος μας είναι να
βοηθάμε τους οργανισμούς και τους απλούς
χρήστες να επιτύχουν τους ψηφιακούς τους
στόχους. Τους προσφέρουμε ψηφιακή ενδυνάμωση. Με την ένταξή μας σε έναν ηγετικό όμιλο
όπως αυτόν της team.blue, θα μπορέσουμε να
πάμε το όραμά μας ένα βήμα πιο πέρα. Είμαστε
πολύ ενθουσιασμένοι γι’ αυτή την ευκαιρία που
δίνεται στους πελάτες και τους εργαζομένους
μας». Όπως ανακοινώθηκε, η εξαγορά δεν θα
φέρει καμία αλλαγή στη διοίκηση και το προσωπικό της Enartia.

Οι πωλήσεις του ομίλου τον Μάρτιο του 2021 κατέγραψαν αύξηση κατά περίπου +24% σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, όπως γνωστοποίησε η
Jumbo, σημειώνοντας πως αυτό σημαίνει ότι οι συνολικές απώλειες τζίρου, για το α΄ τρίμηνο της νέας
χρονιάς, εκτιμώνται στο -11%, από -19% κατά το πρώτο δίμηνο 2021.
Φέτος, τον Μάρτιο του 2021, σχεδόν όλα τα καταστήματα του ομίλου στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά. Κατά συνέπεια, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν μείωση περίπου κατά -31% σε σχέση με τον περσινό Μάρτιο, όταν
τα καταστήματα είχαν λειτουργήσει έως τα μέσα
Μαρτίου του 2020.

Premia: Απόκτηση ακινήτου
Logistics έναντι 5 εκατ. ευρώ
Η Premia Properties ανακοινώνει την απόκτηση ακινήτου αποθηκών (logistics) το οποίο βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής (περιοχή Λάκκα). Το ακίνητο έχει εμβαδόν 9.443 τ.μ. επί οικοπέδου επιφάνειας 22.995 τ.μ. και είναι μισθωμένο στην εταιρεία Διακίνησις Α.Ε. μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης η οποία λήγει το 2029. Το
τίμημα εξαγοράς ανήλθε σε 5 εκατ. ευρώ με μεικτή αρχική απόδοση (initial gross yield) 8,2%.
Με την προσθήκη του εν λόγω ακινήτου, η Premia Properties διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της
ακίνητα αποθηκών συνολικού εμβαδού 103.000
τ.μ.. Στόχος της εταιρείας είναι μέχρι το τέλος
του 2021 να έχει διπλασιάσει τον συνολικό όγκο
φτάνοντας τα 200.000 τ.μ. στον κλάδο των ακινήτων logistics, διατηρώντας ηγετική θέση στην
ελληνική αγορά.

Πάνω από 5.500 οι αιτήσεις
στον 6ο κύκλο του Project Future
Περισσότερες από 5.500 αιτήσεις υποβλήθηκαν
στον 6ο κύκλο του Project Future, του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο τη σύνδεση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Το αυξημένο ενδιαφέρον των νέων για συμμετοχή στο πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία
με το ReGeneration, όπως και το υψηλό ποσοστό
απορρόφησης των αποφοίτων του από επιχειρήσεις, επιβεβαιώνει την επιτυχία του Project Future
και δικαιώνει την επιλογή της τράπεζας, η οποία
υποστηρίζει την αξιοποίηση νέων πτυχιούχων -που
αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για το μέλλον
της χώρας- στην αγορά εργασίας.
Μέσω του Project Future, η Tράπεζα Πειραιώς
τούς παρέχει δυνατότητες εξειδικευμένης εκπαίδευσης, η οποία συμβάλλει στη μετάβαση σε μια
σύγχρονη οικονομία με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

P
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Βελιγράδι, 1999: Όταν
η ΑΕΚ «νίκησε» τον πόλεμο

ιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ», κατά το ενωσίτικο σλόγκαν, που από μια
απλή αοριστία καθημερινής έκφρασης
μετατρέπεται σε δόγμα συμπόνιας και αλληλεγγύης
σε έναν λαό, τον σερβικό, ο οποίος έβλεπε τις βόμβες
του ΝΑΤΟ να πέφτουν και να σκορπούν θάνατο.
«Στις 7 Απριλίου του 1999 συντελέστηκε το αδιανόητο», έγραφε ο Τύπος της εποχής. Ο (και τότε)
ιδιοκτήτης της ΑΕΚ Δημήτρης Μελισσανίδης συνέλαβε την ιδέα να έδινε ένα φιλικό παιχνίδι με την
Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ οι βομβαρδισμοί ήταν
σε εξέλιξη, προτάσσοντας το σύνθημα «σταματήστε
τους βομβαρδισμούς» και με έναν «στόχο» ζωγραφισμένο στη φανέλα. Όπερ κι εγένετο.
Και ποιος θα ηγηθεί σε αυτή τη -για πολλούς- αυτοκτονική αποστολή στην καρδιά του Βελιγραδίου;
Ένας άνθρωπος που γνώρισε τον θάνατο, «μίλησε»
μαζί του και του… ξέφυγε. Ο αείμνηστος Μανώλης
Γλέζος, αυτός που είχε κατεβάσει από την κατοχική

«Γ

Ακρόπολη τη ναζιστική σημαία το 1941. Και ήταν σε
όλους γνωστό ότι ουδείς μπορούσε να εγγυηθεί την
ασφάλειά τους.
Κι όμως, πήγαν. Στη διαδρομή των πέντε λεωφορείων από τη Βουδαπέστη προς το Βελιγράδι οι ομόδοξοι Σέρβοι τούς έραναν με ψωμί και αλάτι, σύμβολο της φιλοξενίας στην πατρίδα τους. Το δε γήπεδο
με ντάλα ήλιο ήταν υγρό, έως ακατάλληλο για μπάλα.
Ήταν από τα δάκρυα χιλιάδων Σέρβων που ανέμιζαν
τη σημαία της πατρίδας τους και τη γαλανόλευκη μαζί. Οι παίκτες και των δύο ομάδων μπήκαν μαζί στον
αγωνιστικό χώρο, κρατώντας το ιστορικότερο αντιστασιακό πανό όλων των εποχών: «Σταματήστε τον
πόλεμο, σταματήστε τους βομβαρδισμούς».
Στο ημίχρονο οι παίκτες της ΑΕΚ φύτεψαν μια ελιά
από την Αρχαία Ολυμπία που είχαν κουβαλήσει μαζί
τους, το σύμβολο της ειρήνης. Οι θεατές μπούκαραν
στον αγωνιστικό χώρο, διέκοψαν το παιχνίδι για να
αγκαλιάσουν την ελληνική αλληλεγγύη, εκείνους

που συμπάσχουν μαζί τους. Δεν άντεξαν τόση ευτυχία στη δυστυχία τους. Αυτό, δα, έλειπε. Η ΑΕΚ είναι
ένα… παιδί μιας ξεριζωμένης γενιάς που έζησε τον
πόλεμο, τους διωγμούς, τον θάνατο.
Για την ιστορία, το ματς έληξε 1-1, αλλά σάμπως
έχει καμία σημασία; Σημασία έχει που η ΑΕΚ ενέπνευσε και αποκόμισε τον θαυμασμό. Ο ξένος Τύπος
έγραψε: «Marca» (Ισπανία): «Απίστευτο! Μια ελληνική ομάδα πήγε να παίξει ποδόσφαιρο στα χαρακώματα». «Bild» (Γερμανία): «Η ΑΕΚ πήγε να παίξει
εναντίον της Παρτιζάν με το σύνθημα “έξω ο πόλεμος
από τη Γιουγκοσλαβία”». «Gazzetta dello Sport»
(Ιταλία): «Παιχνίδι-παρένθεση στον πόλεμο με ειρηνευτικό χαρακτήρα». «Politika» (Σερβία): «Νικήσαμε τον πόλεμο δίπλα στους Έλληνες ήρωες». «Borba» (Σερβία): «Είναι Έλληνες και παραμένουν
ήρωες». «Sport» (Σερβία): «Αδέλφια με αδέλφια
κόντρα στον πόλεμο». «Sportski Zurnal» (Σερβία):
«Ανάσανε η ειρήνη».
Παρτιζάν (Τουμπάκοβιτς):
Νταμιάνοβιτς, Κράσοβιτς,
Σάβιτς, Σανόγεβιτς,
Στογιάνοβιτς, Βούκοβιτς,
Ίλιτς, Βλ. Ίβιτς, Μπιέκοβιτς,
Τόμιτς, Κέζμαν.
ΑΕΚ (Μπλαχίν): Ατματσίδης
(29’ Μιχαηλίδης - 40’ Κουρκούνας), Κοπιτσής (40’ Κωστένογλου), Μπαμπούνσκι,
Μιλοβάνοβιτς (42’ Καψής),
Τσέκολι (45’ Ζήκος), Κατσαβός, Σαβέβσκι (32’ Κασάπης),
Μαλαδένης, Καλλιτζάκης,
Ζουμπούλης, Νικολαΐδης.
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Στα δικαστήρια για τα «παπούτσια του Σατανά»
Μια απίστευτη ιστορία σοβεί αυτή την εποχή
με αντικείμενο τα… «666 παπούτσια του Σατανά» και τα «παπούτσια του Ιησού». Είναι, μάλιστα, τόση η οργή της Nike που μήνυσε τη θυγατρική της, MSCHF, γιατί «τροποποίησε» αυτά τα
666 ζευγάρια NIKE Air.
Η πώληση των «666 παπουτσιών του Σατανά»
άρχισε την προπερασμένη Δευτέρα από την
MSCHF και είναι σχεδιασμένα-μεταλλαγμένα
από τον γνωστό ράπερ Lil Nas X. Έχουν μαύρο
χρώμα και μια λωρίδα που συμβολίζει το «αίμα
των εργαζομένων». Ο σταυρός είναι… ανάποδα
και έχει στα κορδόνια το σήμα της «πεντάλφας», ένα αστέρι με πέντε γωνίες, που κατά
τους Σουμέριους συμβολίζει το «πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, μπροστά».
Η Nike θεώρησε ότι με αυτό το παπούτσι και τον συμβολικό αριθμό «666» ταυτίζεται με τον Σατανά και απαίτησε την
άμεση απόσυρση. Παλαιότερα, η ίδια συνεργαζόμενη εταιρεία MSCHF είχε τροποποιήσει τα παπούτσια «Nike Air
Max 97», ονομάζοντάς τα «παπούτσια του Ιησού». Στην εξωτερική εμφάνιση απεικονιζόταν ο αγιασμός και στα κορδόνια ο σταυρός.

Οκτώβριο η δίκη
για το sex tape
Στις 22 Οκτωβρίου στο δικαστικό μέγαρο των Βερσαλλιών θα γίνει η δίκη για
την υπόθεση του Καρίμ
Μπενζεμά και του Ματιέ
Βαλμπουενά του Ολυμπιακού. Ο παίκτης της Ρεάλ
Μαδρίτης κατηγορείται ότι
εκβίαζε τον Βαλμπουενά να
του δώσει χρήματα για να
μη δώσει στη δημοσιότητα
sex tape. Κινδυνεύει με φυλάκιση πέντε ετών, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

«Όχι» σε έβδομο παιδί

Σε ερωτήσεις από τους followers, αν
προτίθενται να κάνουν και έβδομο παιδί με τον Βασίλη Σπανούλη, η Ολυμπία Χοψονίδου απάντησε: «Όπως πάντα, θα
χαιρόμουν, αλλά δεν πάω για άλλο». Το θέμα είναι ότι πάντα… τα ίδια έλεγε το ζευγάρι, αλλά το ένα παιδί έφερνε το άλλο. Η οικογένεια Σπανούλη έχει φέρει στον κόσμο
τρία αγόρια και τρία κορίτσια.

SPORTS
Δύο διοικήσεις
στο μπάσκετ

Οι… αστειότητες στην Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης συνεχίζονται. Τη μία μέρα εξελέγη
πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ο άλλοτε σούπερ σταρ του Πανιωνίου Φάνης
Χριστοδούλου και την επομένη ο νυν πρόεδρος
Γιώργος Βασιλακόπουλος! Στο θέατρο του παραλόγου αναμένεται να δώσει λύση το Πρωτοδικείο. Οι εκλογές θα γίνουν στις 30 Μαΐου.

Στο Φάληρο κρίνεται
το «εισιτήριο» του τελικού

Χωρίς νικητή έληξε ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Ολυμπιακό στους «Ζωσιμάδες», με το τελικό σκορ να λήγει 11. Σε ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, οι Ηπειρώτες
κατάφεραν να μπουν μπροστά στο σκορ με πέναλτι του
Εραμούσπε. Οι «ερυθρόλευκοι» αύξησαν την απόδοσή
τους στο δεύτερο μέρος και μπόρεσαν να φτάσουν στην
ισοφάριση με ένα εντυπωσιακό γκολ του Αχμέντ Χασάν
στο 73’. Έτσι, με τον Ολυμπιακό να έχει πετύχει το εκτός
έδρας τέρμα, οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το «εισιτήριο» του τελικού στο «Καραϊσκάκης».

Στον ΑΝΤ1 το Euro 2020

Ο ΑΝΤ1 πήρε τα δικαιώματα των τελικών του
Euro 2020 που θα γίνουν το προσεχές καλοκαίρι από τις 12 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου, με τον
μεγάλο τελικό να διεξάγεται στο Γουέμπλεϊ.
Κατά πληροφορίες, παιχνίδια θα μεταδίδει και
το Μακεδονία TV, ενώ την παραγωγή και την
υποστήριξη των αγώνων θα έχει η Nova - έχει
επέλθει και η σχετική συμφωνία. Τα τελικά, όπως είναι γνωστό, θα διεξαχθούν σε 12 πόλεις.

Με κόσμο οι Ιταλοί!

Η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι
στην Ιταλία ανακοίνωσε ότι οι θεατές
θα γυρίσουν στην κερκίδα για τα τελικά
του Euro 2020. O υπουργός Υγείας της
Ιταλίας Ρομπέρτο Σπεράντζα έστειλε επιστολή
στην UEFA και αυτό που απομένει είναι «να γίνει
ξεκάθαρο το πρωτόκολλο για να τηρηθούν με
απόλυτη ασφάλεια όλες οι διαδικασίες». Δεν
έγινε γνωστή η ποσόστωση, αλλά υπολογίζεται
να είναι περίπου στο 20% της χωρητικότητας.

ΠΕΜΠΤΗ 8 AΠΡΙΛΙΟΥ 2021

30
• Φλερτ του ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Τσαλίκη για την παρουσίαση του επόμενου «Big Brother»!
• Δημόσια σοκαριστική εξομολόγηση της Ολυμπίας Χοψονίδου για
τα προβλήματα υγείας έπειτα από
έξι γέννες: «Μου έχουν πέσει τα
μαλλιά, παλεύω με τα δόντια μου,
προσπαθώ μονίμως με τα κιλά
μου και έχω ασταμάτητο βήχα».
• Ερωτευμένη είναι η Νίνα Λοτσάρη.
Ο Χρήστος Λεμονίδης, χρηματιστής
στο επάγγελμα, είναι ο νέος της σύντροφος!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚO

POLITICAL GOSSIP

«Χρυσό» συμβόλαιο
για τον Γιάννη Λάτσιο

• Ξετρελαμένος ο Νίκος Χατζηνικολάου με την ευαισθησία της
μοναχοκόρης του Εύας, η οποία
βρήκε ένα τραυματισμένο πουλάκι και ανέλαβε τη φροντίδα του!

Ν

ευρικότητα και αναβρασμός επικρατούν τα τελευταία 24ωρα στα κανάλια
μετά την απόφαση του Γιάννη Λάτσιου
να δώσει τα χέρια με μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό. Ο έμπειρος «μαέστρος» της ψυχαγωγίας
λέγεται ότι επανέρχεται στην ενεργό δράση, έτοιμος
να ανακατέψει την τράπουλα των τηλεοπτικών προγραμμάτων, έχοντας κάνει ήδη τις πρώτες του επαφές με λαμπερά ονόματα παρουσιαστών πρώτης
γραμμής.
Τρία χρόνια μετά το τέλος της συνεργασίας του με
τον ΑΝΤ1, ο ισχυρός άντρας των media, όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες της «Political»,
βρίσκεται ένα βήμα πριν από τις τελικές υπογραφές
«χρυσού» συμβολαίου με κανάλι που επιθυμεί να
επιστρέψει στις πρωτιές, με τη διοίκηση να του προσφέρει την καρέκλα του γενικού διευθυντή προγράμματος, στην οποία βρισκόταν πριν από κάμποσα χρόνια.
Η επανεμφάνιση του Γιάννη Λάτσιου στην τηλεόραση ήταν αναμενόμενο να προκαλέσει αναστάτωση
στην τηλεοπτική πιάτσα, καθώς θεωρείται σήμερα
ένας ισχυρός άντρας των media με μεγάλη επιρροή
σε μια dream team παρουσιαστών που τον ακολουθούν με κλειστά μάτια. Ανάμεσά τους οι «Ράδιο Αρβύλα», η Μαρία Μπεκατώρου, o Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιάγκας με τη Φαίη Σκορδά.
Μάλιστα, η οικοδέσποινα του «Still Standing» Μαρία
Μπεκατώρου σε προχθεσινή της συνέντευξη στον
Γρηγόρη Αρναούτογλου «χτύπησε καμπανάκι» στον
ΑΝΤ1 για τη μελλοντική τους συνεργασία, αφήνοντας να εννοηθεί πως η παραμονή της στο κανάλι είναι στον... αέρα. «Είναι κομβικό το σημείο στην πορεία μου. Σκέφτομαι πολύ το επόμενό μου βήμα.
Αυτό που θέλω να κάνω σίγουρα είναι ψυχαγωγία.
Δεν θέλω να κάνω πρωινό. (...) Νιώθω ότι ολοκληρώνεται (σ.σ.: το συμβόλαιό της), αλλά δεν έχω επί-

• Την πρώτη δόση του εμβολίου για
τον κορονοϊό έκανε ο Αντίνοος Αλμπάνης.
• Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75
ετών ο σημαντικός τραγουδιστής
Λευτέρης Μυτιληναίος, αφήνοντας την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου νοσηλευόταν.
• «Γονείς» ενός αδέσποτου γατιού
έγιναν ο Κωνσταντίνος Καζάκος και
η 23χρονη σύντροφός του Βασιλική
Μακρή!
σημη ενημέρωση από το κανάλι ότι τελειώνει», αποκάλυψε με νόημα στο «The 2night show». Τυχαίο;
Πιθανότατα όχι, καθώς ο ΑΝΤ1 φέρεται να την πιέζει
να αναλάβει την πρωινή ζώνη, που μέχρι το τέλος
του καλοκαιριού ανήκει στη Φαίη Σκορδά.
Ο πρώην σύζυγος της Ελένης Μενεγάκη, με την
οποία απέκτησε τρία παιδιά, μετά την αποχώρησή
του από το κανάλι του Αμαρουσίου ίδρυσε μια media consulting εταιρεία, την GAL, με το όνομά του
στο LinkedIn να φιγουράρει ως ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλός της. Το αντικείμενο της επιχείρησης είναι η διεκπεραίωση τηλεοπτικών παραγωγών
και η υπόδειξη προγραμμάτων σε κανάλια, ενώ φαίνεται -στην ίδια σελίδα της GAL- να έχει αναπτύξει
συνεργασία με τη σχολή επιχειρήσεων του Solvay
Brussels School of Economics and Management,

• Ο Τάσος Ξιαρχός και το μοντέλο
Κώστας Γκρέκας εισβάλλουν στη
«Φάρμα».
• Βραδινά πλάνα από την παραλία
του «Survivor» έδειξαν τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη να κοιμούνται αγκαλιά!
• Μπαμπάς έγινε χθες ο Ορφέας
Αυγουστίδης. Η αγαπημένη του
Γεωργία έφερε στον κόσμο ένα
υγιέστατο αγοράκι!
• Ο Λευτέρης Ελευθερίου, σύμφωνα
με αποκλειστικές πληροφορίες μας,
είναι το νέο κρούσμα κορονοϊού που
εντοπίστηκε στο «YFSF».
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Σε πελάγη ευτυχίας
Τρελός από χαρά ο Σάκης Τανιμανίδης με την κοιλίτσα της
εγκυμονούσας Χριστίνας
Μπόμπα! Το ευτυχισμένο ζευγάρι ανυπομονεί για την άφιξη των δίδυμων κοριτσιών
τους και, θέλοντας να αποτυπώσουν τις όμορφες στιγμές
πριν από την άφιξή τους, φωτογραφήθηκαν «κοιλιά με
κοιλιά», με το ενσταντανέ να
γίνεται viral. «Πρώτη φορά
που μου αρέσει περισσότερο
η φουσκωμένη κοιλίτσα... με
τα 1.000!», σχολίασε ο παρουσιαστής της «Φάρμας».

Ο

Μάκης Δελαπόρτας και ο Σπύρος Μπιμπίλας επισκέφτηκαν το άλλοτε sex symbol του ελληνικού κινηματογράφου Μαίρη Χρονοπούλου. Η σημαντική κυρία του
θεάτρου, αν και καθηλωμένη τα τελευταία χρόνια σε
αναπηρικό αμαξίδιο λόγω προβλημάτων υγείας, πόζαρε μαζί τους
στο εντυπωσιακό σαλόνι του σπιτιού της χαμογελαστή και με μάτια
γεμάτα ενθουσιασμό! Ο γνωστός βιογράφος και ο πρόεδρος του
ΣΕΗ αντίστοιχα είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχουν πρόσβαση στο σπίτι της και κρατούν επαφή με την εμβληματική πρωταγωνίστρια που «έκοβε» χιλιάδες εισιτήρια στις ταινίες της Φίνος
Φιλμ. Τη φωτογραφία δημοσίευσε ο Σπύρος Μπιμπίλας στον διαδικτυακό λογαριασμό του σχολιάζοντας: « Ένα πανέμορφο ζεστό
βράδυ στο σπίτι της λατρεμένης μας φίλης Μαίρης Χρονοπούλου,
που δίνει μαθήματα ζωής. Μαζί με τον αγαπημένο μου φίλο Μάκη
Δελαπόρτα. Σεβόμαστε την προηγούμενη γενιά από μας και της
οφείλουμε πολλά».

Με βλέμμα όλο… νόημα
Με πέντε λέξεις η Ελένη Μενεγάκη τίναξε το Διαδίκτυο στον αέρα.
Ποζάροντας με νάζι και πιο όμορφη από ποτέ στο Instagram, συνόδευσε τη φωτογραφία της με ένα σχόλιο όλο νόημα. «Πονηρή ματιά
που λέει πολλά», έγραψε η «ωραία Ελένη», με τα σενάρια να
«φουντώνουν» για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στα τηλεοπτικά πλατό, πιθανότατα από τη νέα σεζόν.

Η μεγάλη επιστροφή

GOSSIP
Τρυφερά γενέθλια

H Μαρίλια, η μοναχοκόρη της Βάσως Γουλιελμάκη, έγινε 17 χρόνων και η ηθοποιός τής ευχήθηκε «χρόνια πολλά» με συγκινητικές δημόσιες αποκαλύψεις! «Από την πρώτη στιγμή
που ανταμωθήκανε τα βλέμματά μας, δεν σταμάτησε να κοιτάει η μία την άλλη. Ακόμα και
όταν η μαία σε έφερε κοντά μου, εσύ δεν έπαψες να με κοιτάς. Με ρώτησε αν θέλω να σε φιλήσω, έγνεψα “ναι”. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και αυτό το υγρό αποτύπωμα το αισθάνομαι
πάνω στα χείλη μου».

Όμορφη πόζα
με τους «κολλητούς»

Έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει στη
μικρή οθόνη. Η πρόταση της Βικτόριας
Χίσλοπ να εμφανιστεί στη νέα φιλόδοξη
σειρά με τίτλο «Καρτ ποστάλ», που θα
προβληθεί στην ΕΡΤ, ήταν η αφορμή που o
ηθοποιός ταξίδεψε στην Κρήτη. «Έχει ο
καιρός γυρίσματα. Έπειτα από περίπου 10
χρόνια ξανάνιωσα! Με ωραίους συνεργάτες, όλοι με την ίδια χαρά», έγραψε στο
Instagram.

Η Γιάννα Τερζή σύστησε στο Διαδίκτυο τους
«κολλητούς» της φίλους. Η τραγουδίστρια και
κόρη του σπουδαίου Πασχάλη Τερζή πόζαρε με
τα αδέσποτα σκυλάκια που υιοθέτησε και της
άλλαξαν τη ζωή! «Τη Λούνα τη βρήκα στους
δρόμους της Σίφνου! Ο Άλμπι βρέθηκε στα χέρια
μου όταν έψαχνα παρέα για τη Λούνα. Η οικογένεια, στην οποία γεννήθηκε, δεν ήθελε μεικτής
ράτσας σκυλί. Ο ψηλός της παρέας, ο Έκτορας,
πετάχτηκε στις ρόδες του φίλου μου και σχεδόν
ακαριαία υιοθετήθηκε!».
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Αγγελική Καβαλλιεράτου,
ψυχολόγος-συστημική
οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Τα πάντα για
το άγχος και
τη διαχείρισή του

Η

φράση που σχεδόν όλοι χρησιμοποιούμε όλο και πιο συχνά είναι «έχω άγχος». Το άγχος είναι απ’ τα πιο έντονα
συναισθήματα που βιώνουμε στην
καθημερινότητά μας. Άλλες φορές είναι λειτουργικό, δηλαδή μας βοηθάει ώστε να βρίσκουμε λύσεις και νέους τρόπους διαχείρισης
όσον αφορά μία δυσκολία που αντιμετωπίζουμε.
Άλλες φορές όμως μας εμποδίζει να σκεφτούμε
ορθά και μας αποδιοργανώνει. Ο περιορισμός
του άγχους θέλει σωστή διαχείριση. Αυτή η συνθήκη δεν είναι πάντα εύκολη. Χρειάζεται μεγάλη
προσπάθεια και συχνά βοήθεια από ειδικό. Η
ψυχολόγος-συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια Αγγελική Καβαλλιεράτου μάς δίνει
χρήσιμες συμβουλές. «Είναι πολύ σημαντικό να
θυμάστε ότι όλη η προσπάθεια ξεκινάει από
εσάς και χρειάζεται να πείτε ένα μεγάλο “stop”
κάθε φορά σας κατακλύζουν αρνητικές σκέψεις,
υποχρεώσεις ή δουλειές που φορτώνουν την
ημέρα σας. Αντί αυτού κάντε μία όμορφη θετική
σκέψη και ξεκινήστε την ημέρα σας με αυτήν.
Πείτε στον εαυτό σας ότι “θα τα καταφέρω”,
βγάλτε ένα πρόγραμμα προτεραιοτήτων και ακολουθήστε το, ώστε την επόμενη φορά που θα έρθουν πολλές σκέψεις στον νου σας να ανατρέξετε σε αυτό, με στόχο να διαχειριστείτε την πίεση
και την ένταση που θα σας προκαλέσουν. Αξίζει
να αφιερώσετε όμως λίγο χρόνο στο να εντοπίσετε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι που σας επηρεάζουν σε αυτόν τον βαθμό και προκαλούν άγχος

στη ζωή σας. Μόνο όταν προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε την πηγή των δυσκολιών μας, θα καταφέρουμε και να τις διαχειριστούμε». Η δεύτε-

Βάλτε το γέλιο στη ζωή σας
Η καθημερινότητα είναι πιεστική και απαιτητική. Ειδικά στις μέρες που διανύουμε,
με το τρίτο κύμα της πανδημίας, οι πολίτες
έχασαν την καλή τους διάθεση και προσπαθούν μέσα σε καθεστώς άγχους και
αγωνίας να διαχειριστούν την καθημερινότητα. Ίσως, μέσα σε αυτήν τη δίνη των
εξελίξεων, το γέλιο να είναι μια καλή ευκαιρία να φτιάξει η διάθεσή μας. Οι ειδικοί
μάς συμβουλεύουν να γελάμε! Το γέλιο όχι
μόνο μειώνει τα επίπεδα του άγχους, αλλά
συνεισφέρει στην αλλαγή της διάθεσης
και σε μία πιο θετική και πιο αισιόδοξη
στάση απέναντι στα πράγματα. Μην περιμένετε να αλλάξουν όλα γύρω σας για να
αισθανθείτε όμορφα. Εσείς θα πρέπει να
αλλάξετε τον τρόπο που βλέπετε και αντιμετωπίζετε την καθημερινότητά σας! Αγαπήστε και φροντίστε τον εαυτό σας καλύτερα από ποτέ! Φυσικά, όταν κάποιες καταστάσεις είναι δύσκολες για εσάς, μπορείτε να ζητήσετε τη γνώμη ενός ειδικού.

ρη σημαντική σκέψη είναι να αναγνωρίσετε στον
εαυτό σας όλα όσα έχετε καταφέρει και έχετε
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μέχρι σήμερα.
Μία σκέψη που εκείνη τη στιγμή μπορεί να φαντάζει δύσκολη, όμως με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να τη μετατρέψετε σε κάτι πολύ πιο απλό που,
τελικά, δεν φαντάζει και τόσο τρομακτικό. Αν,
παρ’ όλα αυτά, πράγματι εξακολουθούν να είναι
πολλά αυτά που σας περιορίζουν και, κατά συνέπεια, σας προκαλούν άγχος, τότε θα ήταν σημαντικό να ξεκινήσετε να λέτε μερικά «όχι». Δηλαδή
να βάζετε όρια!
«Τι εννοούμε με αυτό; Έχει έρθει μάλλον η
ώρα να βάλετε κάποια όρια, να υπερασπιστείτε
τα θέλω σας και να δώσετε διαφορετικές προτεραιότητες σε πράγματα που σας επιβαρύνουν
και σε ανθρώπους που προσπαθούν να σας φορτώσουν επιπλέον βάρος», αναφέρει η κα Καβαλλιεράτου.

«Χρειάζεται να πείτε ένα μεγάλο
“stop” κάθε φορά που σας
κατακλύζουν αρνητικές σκέψεις,
που φορτώνουν την ημέρα σας»

P
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τις μέρες μας, η χρήση συμπληρωματικών θεραπειών είναι
πολύ δημοφιλής, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι
αρχίζουν να αναζητούν πιο φυσικές θεραπείες για να
διαχειριστούν την υγεία τους. Η έρευνα υπόσχεται ότι ορισμένα
συμπληρώματα στη θεραπεία της ήπιας έως μέτριας
κατάθλιψης είναι εφικτά. Αυτό ισχύει για πολλές διαταραχές της
διάθεσης,καθώς και για το άγχος, τις κρίσεις πανικού κ.ά.

Ποια βότανα βοηθούν
στις κρίσεις πανικού

Π

ροσοχή: Είναι σημαντικό να
θυμάστε ότι η πώληση βοτάνων και συμπληρωμάτων δεν
ρυθμίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με τον ίδιο τρόπο που γίνεται για τα φάρμακα. Οι κατασκευαστές συμπληρωμάτων δεν χρειάζεται
να αποδείξουν ότι το προϊόν τους είναι
ωφέλιμο. Η δόση που επισημαίνεται
στη φιάλη μπορεί επίσης να είναι ανακριβής. Τα βότανα και τα συμπληρώματα πρέπει να αγοράζονται από έναν
αξιόπιστο κατασκευαστή.

Κρίσεις πανικού
Αυτές μπορεί να συνδέονται με υπερβολικό
στρες αλλά μπορεί και να συνδέονται με δυσανεξία σε τροφές. Οι βαριές αιτίες μπορεί να
απαιτούν συμβουλή ψυχιάτρου.
Πικρό πορτοκάλι: Κατασταλτικό και αντικαταθλιπτικό. Χρησιμοποιείται παραδοσιακά για
την υστερία, τον πανικό και τις φοβίες. Ανακουφίζει την ταχυπαλμία και τους καρδιακούς σπασμούς.
Συμπτώματα-κλειδιά: Ταχυπαλμίες, έντονα
συναισθήματα φόβου και αισθήματα επικείμενης καταστροφής.
Χρήση: Κάντε μασάζ με 1 ml ελαίου με 20 ml
έλαιο-βάση. Ρίξτε 10 σταγόνες στο νερό του
μπάνιου. Πάρτε μέχρι 5 ml ανθόνερο την ημέρα
ή χρησιμοποιείστε το στο μαγείρεμα. Μπορεί να
συνδυαστεί με 5-10 σταγόνες λεβάντα ή με
έλαιο βενζόλης για να ενισχυθεί η ηρεμιστική
δράση.
Προσοχή: Χρησιμοποιήστε το με προσοχή
στην εγκυμοσύνη.
Κυπριπέδιο: Αυξανόμενα σπάνιο βότανο,
πολύ δραστικό ως κατασταλτικό, τονωτικό των
νεύρων και υπνωτικό για τους υπερδραστήριους οργανισμούς.
Χρήση: Φτιάξτε έγχυμα με 10 g σε 500 ml νερό ή πάρτε μέχρι 2 ml βάμμα, 3 φορές την ημέρα. Προσθέστε μέχρι 10 g σκουτελλάριας, παθανθούς ή βαλεριάνας στο έγχυμα για να ενισχύσετε την κατασταλτική δράση, αν επιθυμείτε.
Πισκίδια η ερυθρίνη: Κατασταλτικό και

Ζ
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η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

Ζυγός

Ταύρος

Σκορπιός

(21/3-20/4)
Θα έχετε ευκαιρίες να τα πάτε
καλά και οι αδέσμευτοι και οι
δεσμευμένοι. Κάποιοι θα βρείτε
το ιδανικό ταίρι και άλλοι θα
σκεφτείτε τη συμβίωση ή τον
γάμο.
(21/4-20/5)
Προσέξτε την υγεία σας και μην άγχεστε. Αποφύγετε καταχρήσεις και
τζόγο. Φροντίστε να έχετε πολύ
καλή εικόνα προς τα έξω. Μην τσακώνεστε με τους προϊσταμένους
σας.

Δίδυμοι

αναλγητικό, χρήσιμο για τη βαριά νευρική ένταση, την αϋπνία ή τη νευρική ημικρανία.
Χρήση: Πιείτε το αφέψημα ή μέχρι 5 ml βάμμα την ημέρα. Προσθέστε ανεμώνη, βαλεριάνα
ή λυκίσκο στο βάμμα ώστε η συνδυασμένη δόση να μην είναι πάνω από 5 ml για επιπρόσθετη
κατασταλτική δράση.
Προσοχή: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη
δόση.
Απριλιάτικη τριανταφυλλιά: Πολύ καταπραϋντικό για τα νεύρα, αντικαταθλιπτικό, προλαμβάνει τον εμετό. Ήπιο κατασταλτικό.
Χρήση: Χρησιμοποιήστε το ροδέλαιο για μασάζ, 2 ml σε 20 ml έλαιο-βάση, ή στο νερό του
μπάνιου και στο ροδόνερο για λοσιόν ή στο μαγείρεμα. Μπορεί να συνδυαστεί με λίγες σταγόνες σανταλόξυλου ή με πατσουλί για να αυξηθεί
η ηρεμιστική δράση.
Προσοχή: Χρησιμοποιήστε μόνο καλής ποιότητας, γνήσιο ροδέλαιο για φαρμακευτικούς
σκοπούς.
Τριαντάφυλλο - Ροδόνερο: Με αρωματοθεραπεία, θεραπεία με ατμούς αλλά και με άλλους πολλούς τρόπους, το τριαντάφυλλο μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και να χαλαρώσει.
Χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως ένας τρόπος
βελτίωσης της διάθεσης ενός ατόμου. Έρευνες
έχουν δείξει ότι το τριαντάφυλλο έχει αντικαταθλιπτικές και αντιαγχωτικές ιδιότητες. Πιστεύεται ότι βοηθάει τον ύπνο. Ακόμη, είναι
γνωστό ως επωφελές για τη θεραπεία καταστάσεων όπως η άνοια και η νόσος Αλτχάιμερ, βελτιώνοντας τη μνήμη.

Οι προβλέψεις της ημέρας

(23/9-23/10)
Μην κάνετε ακριβά δώρα. Να
έχετε αίσθηση της οικονομίας.
Εύνοια στο… σεξ! Ο Δίας σάς
βοηθά να ανοίξετε το μυαλό σας
και να ανοίξετε πανιά, μεταφορικά ή κυριολεκτικά!
(24/10-21/11)
Έχετε τρέξει πολύ. Αφήστε πια
τον… μαραθώνιο και προσπαθήστε να χαλαρώσετε. Ο Άρης απέναντι δεν σας βοηθά να κατανοείτε ορθά τα πράγματα. Μη φανατίζεστε και μην μπερδεύετε τον φόβο με τη διαίσθηση!

(21/5-21/6)
Εσείς θα παλέψετε για την ανεξαρτησία σας, κυρίως την επαγγελματική. Θα είστε πιο αυτάρκεις, πιο πρόθυμοι να ζοριστείτε
και πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσετε
προκλήσεις που προκύπτουν στις
σχέσεις και στις συνεργασίες
σας.

Τοξότης

Καρκίνος

Αιγόκερως

(22/6-22/7)
Αντιφατικές οι σχέσεις σας με
φίλους και παρέες, λόγω του
Άρη στον Ταύρο, ενώ δεν τα πάτε
καλά με τις ομαδικές δραστηριότητες και τις παρέες. Ωστόσο
θα σας φέρει κάποια δώρα:
Γνώση, όραμα, ιδανικά.

(22/12-19/1)
Δύσκολα τα οικονομικά σας, λόγω του Άρη. Λόγω της συνόδου
Κρόνου - Δία, ο εγκέφαλός σας
θα υπερλειτουργεί, γεμίζοντάς
σας με φοβίες και ανασφάλειες.
Προσέξτε πολύ υγεία και ψυχολογία.

Λέων

Υδροχόος

Παρθένος

Ιχθύες

(23/7-22/8)
Οι δεσμευμένοι μη θυμάστε παλιές αγάπες ή σχέσεις που επιστρέφουν. Προσέξτε μην καταστρέψετε τις καινούργιες, αν δεν
αξίζει τον κόπο. Συνετοί να είστε
στα οικονομικά. Έχετε την τάση να
χαλάτε πολλά χρήματα.
(23/8-22/9)
Φροντίστε πολύ υγεία και ψυχολογία και μην κάνετε ακραίες
αλλαγές στην εμφάνισή σας και
εξαντλητικές δίαιτες. Η γλώσσα
σας τρέχει πριν από το μυαλό
σας και αυτό είναι επικίνδυνο.

(22/11-21/12)
Μπορείτε να αφεθείτε στις σχέσεις σας και στις συνεργασίες σας
με λιγότερο φόβο. Χάρη στον Δία,
θα έχετε περισσότερα κέφια για
βόλτες, για φλερτ και για αναψυχή.

(20/1-18/2)
Οι φίλοι σας θα είναι στο πλευρό
σας. Σπατάλες, δανεισμοί, κακές
επενδύσεις μπορεί να σας προβληματίσουν πολύ σοβαρά, αν
ακολουθήσετε τα τερτίπια του Ποσειδώνα. Μην αρπάζεστε με τους
συνεργάτες σας.
(19/2-20/3)
Χάρη στον Δία, ο δυναμισμός, η
καλή διάθεση, η αισιοδοξία και
η αρμονία θα είναι τα… όπλα
σας. Θα έχετε μεγάλο σουξέ, αισθηματικά και εργασιακά, και
κυριολεκτικά θα λάμψετε!

P
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Ανάμεσα στις δύο Ελλάδες
«Σ
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ήμερα προβάλλεσαι μόνο μέσα από
σκάνδαλα», έλεγε σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του ο Νάνος
Βαλαωρίτης. Και είχε δίκιο. Αυτές τις μέρες, που η
μισή Ελλάδα ασχολείται με τον Φουρθιώτη, η ομιλία του Τσιόδρα μόνο τους υποψιασμένους απασχολεί. Αλλά και σκάνδαλα να μη φαίνονται στον
ορίζοντα, οι καβγάδες, οι φασαρίες και τα ψευδοδιλήμματα αναλαμβάνουν να τα υποκαταστήσουν,
υπενθυμίζοντας σχεδόν καθημερινά ότι ζούμε σε
μια αμφίθυμη χώρα. Οι «δύο Ελλάδες» δεν είναι
σύνθημα. Ούτε δίλημμα προεκλογικό, όπως αυτά
που εφευρίσκουν οι επικοινωνιολόγοι των κομμάτων για να σύρουν τους εκλογείς στη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Σε μια αμφίθυμη χώρα, στην
οποία οι αντιθέσεις προσχηματικά οξύνονται και η
αμηχανία μπροστά στο καινούργιο κυριαρχεί, η
επιλογή στο αληθινό δίλημμα «ποια Ελλάδα θέλουμε;» είναι υπόθεση ζωής.
Στις 30 Μαρτίου ο βουλευτής Παύλος Πολάκης,
σε φορτισμένη κοινοβουλευτική του αγόρευση,
επιχείρησε να περιγράψει αυτό που ο ίδιος πολιτικά αντιλαμβάνεται ως «δύο Ελλάδες». Από τη μία,
την Ελλάδα του Κολοκοτρώνη και του Βελουχιώτη. Και, από την άλλη, εκείνη των δωσίλογων και
του Τσολάκογλου. Δεν απασχολεί η συμπεριφορά
ή οι τόνοι του βουλευτή. Ούτε καν ποιος, κατά την
άποψή του, είναι «δημοκράτης» και ποιος «φασίστας». Τέλος τέλος, οι ιδεοληψίες του καθενός εί-

C

ναι πρόβλημά του και πρόβλημα του κόμματος
που τον φιλοξενεί. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον
τρόπο με τον οποίο ο Παύλος Πολάκης προσδιορίζει αυτές τις δύο Ελλάδες. Το κάνει αποκλειστικά
με όρους τού χθες. Βουτώντας στην Ιστορία για να
την τεμαχίσει, ώστε να τη χωρέσει, στη συνέχεια,
στο εμφυλιοπολεμικό του αφήγημα.
Για την καταφυγή στο χθες και όχι για το ύφος
παρουσιάζει ενδιαφέρον η προσέγγισή του. Για τον
ίδιο αλλά και ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού προσωπικού της χώρας το αύριο είτε απουσιάζει είτε
συστηματικά αποσιωπάται. Για λόγους άγνοιας ή
σκοπιμότητας; Άγνωστο. Τι και αν τα Ανάκτορα έγιναν Κοινοβούλιο και το Τατόι γίνεται μουσείο; Τι και
αν κάποιοι θεσμοί έχουν υποβαθμιστεί και άλλοι,
όπως η Εκκλησία ή τα ΜΜΕ, αποδυναμωθεί; Μπορεί η ελληνική τηλεόραση (και όχι κάποιο διεθνές
δίκτυο) να προβάλει σποτ με αυτοκίνητα χωρίς

Για ένα μέρος του πολιτικού
προσωπικού της χώρας το αύριο
είτε δεν υπάρχει είτε αποσιωπάται.
Για λόγους άγνοιας ή σκοπιμότητας;
Άγνωστο...

οδηγό. Οι νέες τεχνολογίες να δίνουν τη δυνατότητα σε χειρουργικές επεμβάσεις εξ αποστάσεως. Τα
μη επανδρωμένα αεροσκάφη να μπαίνουν στη
γραμμή παραγωγής για να χρησιμοποιηθούν στις
μεταφορές. Το Διαδίκτυο (και στην τοξική, δυστυχώς, εκδοχή του) να διαδραματίζει καθοριστικό
ρόλο στην επικοινωνία, στην ενημέρωση, στη διακυβέρνηση. Μπορεί όλα αυτά να συμβαίνουν. Για
τους ίδιους, όμως, και για το κοινό τους δεν έχει
σημασία. Ευτυχώς που υπάρχει και η άλλη Ελλάδα.
Μια χώρα που δεν αναζητά την ταυτότητά της ανακυκλώνοντας τον διχασμό και την εμφύλια αναμέτρηση. Εξωστρεφής με όρους ελευθερίας και όχι
υποτέλειας. Η οποία δεν κυβερνάται από επαγγελματίες ανεπάγγελτους, αλλά από πολιτικούς συμφιλιωμένους με την τεχνογνωσία. Ανθρώπους που
κοιτάζουν προς το αύριο. Παντού. Στην οικονομία,
τον πολιτισμό, την εκπαίδευση. Είναι δυστύχημα,
όντως, που μεγάλες προσπάθειες εκσυγχρονισμού δεν ολοκληρώθηκαν, επειδή είτε απουσίασε
η αποφασιστικότητα είτε περίσσεψαν οι εσωτερικές αντιστάσεις (και αντιφάσεις) ή οι διεθνείς εξελίξεις δεν τις ευνόησαν. Ίσως την επόμενη φορά
και έπειτα από μεγάλη περίοδο οπισθοδρόμησης
που επιφύλαξε για τη χώρα ένας εξωφρενικός
συνδυασμός λαϊκισμού και ψευδών υποσχέσεων,
να είμαστε πιο τυχεροί. Και αν η «επόμενη φορά»
διασφαλίσει ότι «η δεύτερη φορά» μόνο ως φάρσα
μπορεί να εκληφθεί, ακόμη καλύτερα.

Ο φόβος δεν πείθει πια κανέναν

Δ

ιάβασα με προσοχή όσα είπε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας στην τηλεημερίδα που διοργάνωσε η Ακαδημία Αθηνών. Είναι αλήθεια ότι η φωνή και η εικόνα του
μας είχαν λείψει. Θες γιατί συνειρμικά θύμισε
σε όλους μας την περίοδο του πρώτου κύματος,
στην οποία όντως η Ελλάδα τα πήγε καλά, θες
γιατί έχουμε κουραστεί από την πολυγλωσσία
που επικρατεί σήμερα, θες για κάποιον άλλον
λόγο, η παρουσία του έχει ταυτιστεί με την πειθώ
και την εγκυρότητα.
Ο κ. Τσιόδρας στην εισήγησή του είπε πολλά.
Κυρίως έκρουσε καμπανάκια για να αποφύγουμε τα λάθη στην πορεία της πανδημίας. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι η απουσία του κυρίου καθηγητή από τις ενημερώσεις -ποτέ δεν ενημερωθήκαμε για ποιον λόγο έγινε- αλλά και ο χρόνος
που πέρασε έχουν σε έναν βαθμό ξεφτίσει το
αφήγημά του. Όσα είπε -και σωστά να είναι- δεν
περνούν πλέον εύκολα, για πολλούς λόγους.
Ο κυριότερος για εμένα λόγος είναι ότι η κοινωνία έχει περάσει σε άλλη εποχή. Ο… φόβος,
βασικό στοιχείο κατά το πρώτο διάστημα της

πανδημίας, πλέον δεν κυριαρχεί στην κοινωνία.
Αυτό το βλέπουμε καθημερινά σε κάθε δραστηριότητα. Η πλειονότητα των πολιτών δεν… υπακούει στον φόβο, παρότι, σήμερα που μιλάμε, τα
κρούσματα είναι περισσότερα και οι νεκροί
έχουν ξεπεράσει τους 8.000 συνανθρώπους μας.
Όσο και αν φαίνεται οξύμωρο, οι πολίτες
έχουν πάρει απόφαση να δημιουργήσουν με τον

Ας σταματήσουν οι… προφητείες
από όλες τις πλευρές, που
το μόνο που κάνουν είναι
να πολλαπλασιάζουν
την οργή των πολιτών
επιτείνοντας τη σύγχυση

δικό τους τρόπο την ανοσία της αγέλης. Λάθος ή
σωστό, ο χρόνος θα το δείξει. Το ουσιαστικό είναι ότι πλέον κανείς δεν είναι διατεθειμένος να
γυρίσει τον χρόνο πίσω. Ό,τι και να λέει ο κ.
Τσιόδρας, οι πολίτες με έναν δικό τους τρόπο
(κούραση, λένε κάποιοι) έχουν κλείσει τα αυτιά
τους. Ζητούν από τους επιστήμονες λύσεις και
όχι άλλα προγνωστικά μοντέλα, τα οποία, εκτός
των άλλων, έχουν πέσει έξω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η πολυγλωσσία των «ειδικών» έχει
μπερδέψει τους πολίτες, με συνέπεια κανείς να
μην ξέρει ποιο είναι το σωστό μήνυμα.
Σωστά είναι, λοιπόν, όσα είπε ο κ. Τσιόδρας,
αλλά φοβάμαι ότι κανείς δεν τα άκουσε. Ή, μάλλον, κανείς δεν θέλει να τα ακούσει. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Για αυτό, αντί να επιχειρούν να
πειστεί η κοινωνία με τον φόβο, να βρουν άλλους τρόπους. Ο φόβος, δυστυχώς ή ευτυχώς,
μας τελείωσε ως επιχείρημα για να πειστεί η
κοινωνία. Για αυτό ας σταματήσουν οι… προφητείες από όλες τις πλευρές, που το μόνο που κάνουν είναι να πολλαπλασιάζουν την οργή των
πολιτών επιτείνοντας τη σύγχυση.

Γράφει

o Νίκος
Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

