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Ονειρεύονται πάλης ξεκίνημα, νέους… αγώνες

Τ

ελικά κάποιοι παραμένουν αδιόρθωτοι. Το
κόμμα που επέβαλε και τήρησε το πιο
σκληρό μνημόνιο, το κόμμα που δημιούργησε «ματωμένα πλεονάσματα», το κόμμα
που κατήργησε το ΕΚΑΣ και δεν πείραξε το «ευέλικτο
ωράριο» ετοιμάζεται πάλι να κηρύξει πάλης ξεκίνημα, νέους αγώνες. Με αφορμή το νομοσχέδιο που
αναμένεται να καταθέσει ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ στήνει το νέο αφήγημά
του, θεωρώντας ότι οι Έλληνες έχουν πάθει συλλογική αμνησία.
Ο κ. Τσίπρας και οι συν αυτώ θα κρεμάσουν τα κοστούμια στην ντουλάπα και θα φορέσουν τα αμπέχονα
και τις αρβύλες για να μας πείσουν ότι είναι Αριστεροί!
Πιθανότατα να είχαν πείσει κάποιους, αν δεν είχαν γί-

νει κυβέρνηση. Και πλέον έχουν αποτύπωμα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Tο δε αποτύπωμά
τους μόνο ως αριστερό δεν μπορεί να καταγραφεί. Για
αυτό και προκαλεί εντύπωση το ότι ετοιμάζονται να
βγουν στους δρόμους για να μας πείσουν ότι μόνο τα
ρολόγια δουλεύουν ασταμάτητα, όπως λένε και οι
γραφικές αφίσες και τα πανό τους.
Αν τα πράγματα δεν ήταν σοβαρά, σίγουρα θα προκαλούσαν πολύ γέλιο αυτές οι γραφικότητες των συντρόφων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να απορεί κανείς πραγματικά με τι… πρόσωπο θα βγουν να υπερασπιστούν τα δίκαια των εργαζομένων οι υπουργοί που δεν έκαναν
ως κυβέρνηση τίποτε, εκτός φυσικά από το… άφθονο
ξύλο στους συνταξιούχους και σε όσους διαμαρτύρονταν για τη βάρβαρη πολιτική τους, η οποία υποθή-

κευσε το μέλλον της πατρίδας για 90 χρόνια! Καταλαβαίνουμε την ανάγκη τους να συσπειρώσουν το κόμμα
τους από τα Αριστερά για να εκμηδενίσουν τον πρώην
σύντροφό τους Γιάνη (με ένα «ν»), αλλά ακόμη και αυτό θέλει τρόπο.
Αν θεωρούν ότι με κραυγές και μάχες θα ξεπλύνουν
έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια τα έργα και τις ημέρες
τους στην κυβέρνηση, πλανώνται πλάνην οικτράν. Οι
δηλώσεις περί «μητέρας των μαχών» μόνο θυμηδία
προκαλούν. Οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση.
Γνωρίζουν ποιοι και πώς τους πούλησαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Για αυτό ας αφήσουν τα άρματα και
τις παλάσκες για την άλλη Αριστερά. Αυτή που δεν
άσκησε εξουσία. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ούτε
θέλει να ασκήσει. Της αρκεί το 5%...
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Το… πέρασμα στην κανονικότητα

Σ

ταθμός στο πολυπόθητο… πέρασμα
σε μια νέα κανονικότητα ήταν για
την κυβέρνηση και τους επιστήμονες το φετινό Πάσχα, καθώς συνέπεσε με την εκκίνηση της κρισιμότερης φάσης της στρατηγικής της σταδιακής απελευθέρωσης κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, ύστερα από πολύμηνο lockdown. Το στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους επιτελείς του στο Μέγαρο Μαξίμου είναι κρίσιμο: Αφενός υπάρχει αδήριτη
ανάγκη για άμεση επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, καθώς… το βάρος των
προστατευτικών μέτρων καθίσταται συν τω
χρόνω δυσβάσταχτο για την κυβέρνηση,
αφετέρου είναι απαραίτητη η επαναλειτουργία κλάδων όπως η εστίαση ή τομέων της κοινωνικής ζωής, όπως τα σχολεία.
Ωστόσο, δεν θα πρέπει επ’ ουδενί λόγω αυτά να οδηγήσουν σε μια καθ’ όλα ανεπιθύμητη αναζωπύρωση της νόσου στην κοινότητα.
Άλλωστε, όπως επισημαίνει ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, δόγμα στο Μέγαρο Μαξίμου παραμένει το «ό,τι ανοίγει δεν
κλείνει», υποδηλώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αγωνία στο κυβερνητικό στρατόπεδο
να μην υπάρξουν… ολέθρια -σε αυτήν την
καθ’ όλα ευαίσθητη συγκυρία για την οικονομία και τον τουρισμό- πισωγυρίσματα.
Σε κάθε περίπτωση, οι εικόνες από την
πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας της εστίασης

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

-με γεμάτα τραπεζάκια σε καφέ και εστιατόρια ανά την επικράτεια και με ικανοποιητικό
βαθμό συμμόρφωσης προς τους υγειονομικούς κανόνες ασφαλείας- αποτελούν έναν
πρώτο, πολύ θετικό οιωνό για την ομαλή συνέχεια της κυβερνητικής στρατηγικής της
ελεγχόμενης αποσυμπίεσης. Κομβικά ορόσημα σε αυτήν είναι η εκκίνηση γυμνασίων,
δημοτικών και νηπιαγωγείων την προσεχή
Δευτέρα στις 10 Μαΐου αλλά και η έναρξη της
φετινής τουριστικής σεζόν με την ταυτόχρονη
άρση του περιορισμού των υπερτοπικών μετακινήσεων στις 15 Μαΐου. Την ίδια ημέρα,
εξάλλου, ανοίγουν για το κοινό και οι οργανωμένες παραλίες, υπό παραπλήσια με τα
περσινά υγειονομικά πρωτόκολλα.
Όπως, εξάλλου, τόνισε προ ημερών σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος
Γεωργαντάς, έως το τέλος Ιουνίου θα έχει χτιστεί ένα τείχος ανοσίας. Εξ ου και αρμόδιες
κυβερνητικές πηγές τοποθετούν εκείνη τη
χρονική περίοδο την επανέναρξη πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως συναυλίες και θεα-

τρικές παραστάσεις, πάντα σε εξωτερικούς
χώρους και με τους δέοντες κανόνες προσωπικής και συλλογικής υγιεινής.

«Γαλάζιες» αντιδράσεις
Όπως σας είχε μεταφέρει από την προηγούμενη εβδομάδα η «Political», το ωράριο
της έναρξης της απαγόρευσης της νυχτερινής κυκλοφορίας αναμένεται περί τα μέσα
Μαΐου να μετακινηθεί κατά μία ώρα και συγκεκριμένα στις 12 από τις 11 μ.μ. που ισχύει
από χθες, εφόσον, βεβαίως, το επιτρέπει η
επιδημιολογική εικόνα. Στο θέμα αναφέρθηκε χθες σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι με το άνοιγμα
του τουρισμού θα ανακοινωθεί πιο διευρυμένο ωράριο. «Ανοίγουμε την εστίαση, αλλά ο
ιός δεν έχει φύγει. Το σύνθημα ότι πέρασε ο
κίνδυνος δεν έχει δοθεί», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, δίνοντας το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων. Πάντως, οι ανησυχίες των
επιχειρηματιών και των εργαζομένων στον
κλάδο της εστίασης και δη οι ενστάσεις τους
τόσο για το ισχύον ωράριο όσο και για τη
απουσία μουσικής σε εστιατόρια και καφέ
αποτυπώνονται σε επιστολή επτά βουλευτών
της Νέας Δημοκρατίας προς τον υφυπουργό
Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά. Συγκεκριμένα, οι Ανδρέας Κατσανιώτης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Χρήστος Μπουκώρος

(κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος), Χριστόφορος Μπουτσικάκης, Ιωάννης Μελάς, Χρήστος
Δερμετζόπουλος και Θεμιστοκλής Χειμάρας
ζητούν την άρση της απαγόρευσης της μουσικής αλλά και την επιμήκυνση του ωραρίου
λειτουργίας των καταστημάτων τουλάχιστον
έως τα μεσάνυχτα, τόσο για οικονομικούς
όσο και για υγειονομικούς λόγους, όπως η
αποφυγή συνωστισμού σε σπίτια και υπαίθριους χώρους, μετά την απαγόρευση της
κυκλοφορίας. Πάντως, οι εν λόγω βουλευτές
επισημαίνουν μεταξύ άλλων πως, μέσω της
συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, επιχειρείται
να εκτονωθεί η εύλογη δυσαρέσκεια του κόσμου της εστίασης, παραδοσιακού «γαλάζιου» εκλογικού ακροατηρίου, μέσω του κυβερνώντος κόμματος, χωρίς αυτή να τύχει μικροκομματικής εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση - και δη τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το στοίχημα για τον κ. Μητσοτάκη
είναι κρίσιμο, καθώς υπάρχει
αδήριτη ανάγκη για άμεση
επανεκκίνηση της πραγματικής
οικονομίας
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Κ. Σακελλαροπούλου:
«Ξαναζούμε μικρές χαρές
της καθημερινότητας»
Πρώτη μέρα επαναλειτουργίας της εστίασης και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου έστειλε το δικό της μήνυμα. Κάθισε
να απολαύσει τον καφέ της (σε εξωτερικό χώρο) παρέα με γιατρούς από τα
νοσοκομεία «Ευαγγελισμός» και «Σωτηρία». Και, βέβαια, δεν παρέλειψε
να αναφερθεί στην επαναλειτουργία της εστίασης και στις μικρές χαρές
της καθημερινότητας, τις οποίες θεωρούσαμε αυτονόητες μέχρι να μας τις
στερήσει η πανδημία.
Ειδικότερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας «ανέβασε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη σχετική φωτογραφία, την οποία συνόδευσε με την εξής
λεζάντα: «Πρώτη μέρα με την εστίαση πάλι ανοικτή, έστω και με περιορισμούς. Απολαμβάνοντας έναν καφέ και φιλική κουβέντα με γιατρούς από
τον “Ευαγγελισμό” και το “Σωτηρία”, ξαναζούμε μικρές χαρές της καθημερινότητας, που τις θεωρούσαμε αυτονόητες μέχρι να μας τις στερήσει η
πανδημία».

Σε θέση… μάχης ο Τσίπρας

Τ

η δημιουργία ενός νέου Κοινωνικού Συμβολαίου στην Ευρώπη
πρότεινε χθες ο Αλέξης Τσίπρας
κατά τη διάρκεια παρέμβασής του
σε ημερίδα των Ευρωσοσιαλιστών. Στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι μόνο μέσω μιας τέτοιας
«συμφωνίας» μπορεί η Ευρώπη και κυρίως
οι πολίτες αυτής να βγουν όρθιοι από τα
προβλήματα που προκαλεί η πανδημία του
κορονοϊού. Όπως, άλλωστε, υπογράμμισε
και χθες ο κ. Τσίπρας, «η καταλυτική συνθήκη της πανδημίας έρχεται να δικαιώσει με
τον πιο δραματικό τρόπο τις αξίες του ισχυρού κοινωνικού κράτους και τις πολιτικές
της αναδιανομής του πλούτου, που αποτέλεσαν βασικό πυλώνα των προοδευτικών
πολιτικών δυνάμεων, σε αντίθεση με το νεοφιλελεύθερο δόγμα που επιβλήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και σήμερα καταρρέει
μπροστά σε δραματικό αδιέξοδο». Εξ ου
κιόλας κάλεσε τις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις να ενωθούν γύρω από ένα νέο
Κοινωνικό Συμβόλαιο για μια κοινωνική
Ευρώπη που θα προσανατολίζεται στην αντικατάσταση του Συμφώνου Σταθερότητας
με ένα Σύμφωνο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
την Κοινωνική Συνοχή και την Οικονομική
Σύγκλιση.

Τι περιλαμβάνει
Σύμφωνα με όσα υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στόχος θα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς επίσης και η άμβλυνση
των ανισοτήτων. Αυτό μπορεί, σύμφωνα με

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

τον ίδιο, να γίνει πραγματικότητα μέσω της
αύξησης της φορολογίας των πολυεθνικών
και του μεγάλου πλούτου, της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, που ουσιαστικά θα
οδηγήσει στη «δημιουργία ισχυρού συστήματος υγείας και κράτους πρόνοιας αλλά
και στην ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων και των εργασιακών τους δικαιωμάτων σε μια πιο ψηφιακή αγορά εργασίας». Ως παράδειγμα έφερε την πολιτική
του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο
οποίος, κατά τον κ. Τσίπρα, προβαίνει σε
πολύ γενναίες μεταρρυθμίσεις σε αυτή την
κατεύθυνση.

Παντιέρα
Την ίδια ώρα, πάντως, στην Κουμουνδούρου ετοιμάζονται για «τη μητέρα των μαχών», το εργασιακό νομοσχέδιο. Την προσεχή Πέμπτη αναμένεται να κορυφωθεί η
προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει
κοινωνική αναταραχή, προκειμένου να
κερδίσει πολιτικά. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να συμμετάσχει ο ίδιος ο επικεφαλής
της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πορεία που θα διοργανωθεί. Χαρακτηριστική
είναι, άλλωστε, η πρόσφατη αναφορά του σε

εκδήλωση για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη:
«Δεν σας κάλεσα απλώς για να ανταλλάξουμε θέσεις, αλλά για να πάρουμε θέσεις. Να
πάρουμε θέσεις μάχης. (…) Και όταν κηρύσσεται πόλεμος, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να πολεμήσεις. Όχι με στόχο τις
λιγότερες απώλειες. Αλλά με στόχο να κερδίσεις τον πόλεμο». Σε κάθε περίπτωση,
στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι το εργασιακό νομοσχέδιο μπορεί να αποτελέσει την αιχμή
του δόρατος απέναντι στην κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς -όπως υπογραμμίζουν- θα πληγεί ιδιαίτερα ο κόσμος
της εργασίας.

Τη δημιουργία ενός νέου
Κοινωνικού Συμβολαίου στην
Ευρώπη πρότεινε ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια
παρέμβασής του σε ημερίδα
των Ευρωσοσιαλιστών
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Καλό παράδειγμα

Πράσινη καγκελάριος;
Λάθος επιλογή αποτελεί ο Άρμιν Λάσετ ως υποψήφιος της Χριστιανικής
Ένωσης (CDU/CSU) για την Καγκελαρία, σύμφωνα με την πλειοψηφία
των Γερμανών. Κατά τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Civey, το 66% των
ερωτηθέντων θεωρεί ότι η επιλογή για το χρίσμα τού κ. Λάσετ αντί του
Μάρκους Ζέντερ δεν ήταν η σωστή. Μάλλον ανοίγει ο δρόμος για Πράσινη καγκελάριο.

Την ώρα που οι αδιάθετες δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca ολοένα και πολλαπλασιάζονται, υπάρχουν ορισμένοι κυβερνητικοί που
έδωσαν το καλό παράδειγμα
εμβολιαζόμενοι με το εμβόλιο της Οξφόρδης δημοσίως.
Ο λόγος για τους δύο τριαντάρηδες υφυπουργούς: τον
υφυπουργό Δικαιοσύνης
Γιώργο Κώτσηρα και την
υφυπουργό Εργασίας Δόμνα
Μιχαηλίδου.

Τελειωμένος εμφανίζεται ο Ερντογάν

Α

πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν το μεγαλεπήβολο έργο για το κανάλι της Κωνσταντινούπολης του προέδρου Ερντογάν λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών και των επενδυτικών κινδύνων εμφανίζονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες
τράπεζες της Τουρκίας. Δύο από τις τράπεζες ανέφεραν ότι έχουν υπογράψει ένα παγκόσμιο σύμφωνο
αειφορίας, το οποίο αποτελεί εμπόδιο στη χρηματοδότηση του έργου. Το κανάλι θα συνδέει τη Μαύρη

Νέα δεδομένα

Συγκρίνοντας οι επιστήμονες τους ασθενείς
που είχαν προσβληθεί από διάφορα στελέχη
κορονοϊού, ο κίνδυνος για νοσηλεία για τους
ασθενείς με το βρετανικό στέλεχος βρέθηκε να είναι 1,7 φορές μεγαλύτερος, στις περιπτώσεις του νοτιοαφρικανικού στελέχους
3,6 φορές μεγαλύτερος και στις περιπτώσεις του βραζιλιάνικου στελέχους 2,6 φορές υψηλότερος. Θα έχει πολλά επεισόδια
ακόμα η πανδημία.

N
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Θάλασσα προς τα βόρεια με τη θάλασσα του Μαρμαρά προς τα νότια, διασχίζοντας 45 χιλιόμετρα στο δυτικό άκρο της πόλης.
Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και, σύμφωνα με
μια δημοσκόπηση, οι περισσότεροι πολίτες αντιτίθενται στο έργο για περιβαλλοντικούς λόγους, λέγοντας ότι θα καταστρέψει ένα θαλάσσιο οικοσύστημα αλλά και τους πόρους που τροφοδοτούν σχεδόν το
ένα τρίτο του γλυκού νερού της πόλης.

Αλλάζει επάγγελμα
Ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, συνοδοιπόρος του Αλέξη Τσίπρα, αλλάζει
επάγγελμα. Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση του Σοσιαλιστή Σάντσεθ εγκαταλείπει την
πολιτική. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκέφτεται σοβαρά να αφήσει
τους Podemos για να επιστρέψει
ως παραγωγός στο ραδιόφωνο!

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Η πανδημία
και η σύγχυση
πειτα από έναν και πλέον πανδημικό
χρόνο έχει καταστεί σαφές ότι πολλοί
άνθρωποι που επιβιώνουν από τον Covid-19,
ακόμα κι αν είχαν εμφανίσει ήπια νόσο, συνεχίζουν να παρουσιάζουν πολλά και διαφορετικά προβλήματα υγείας για μεγάλο διάστημα.
Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη σχετικά
με τον κορονοϊό, που διεξήχθη από ειδικούς
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις και η οποία δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Nature», έδειξε ότι οι επιβιώσαντες από τη νόσο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είχαν νοσήσει τόσο βαριά ώστε να χρειαστούν νοσηλεία,
αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου
το εξάμηνο μετά τη θετική διάγνωσή τους με
τον ιό. Οι ερευνητές δημιούργησαν επίσης
έναν κατάλογο των ασθενειών που συνδέονται με την ασθένεια, παρέχοντας μια καλή εικόνα των μακροπρόθεσμων επιπλοκών που
σχετίζονται με τον κορονοϊό και αποκαλύπτοντας το τεράστιο κόστος για την υγεία του
παγκόσμιου πληθυσμού που θα σημάνει ο
Covid-19 στα χρόνια που έρχονται.
Η μελέτη, που βασίστηκε σε μια ομοσπονδιακή βάση δεδομένων των ΗΠΑ, περιέλαβε περισσότερους από 87.000 ασθενείς με Covid19, καθώς και σχεδόν 5 εκατομμύρια άτομα
που δεν είχαν νοσήσει με τον κορονοϊό. «Η
μελέτη έδειξε ότι έως και έξι μήνες μετά τη
διάγνωση ο κίνδυνος θανάτου ακόμα και για
τα άτομα που νόσησαν ήπια δεν είναι αμελητέος και αυξάνεται όσο αυξάνεται και η βαρύτητα της νόσου», ανέφερε ο Ζιγιάντ αλ Αλί,
επίκουρος καθηγητής Ιατρικής. Και προσέθεσε: «Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο
Covid-19 θα συνεχίσει να αποτελεί την επόμενη μεγάλη κρίση δημόσιας υγείας. Οι επιπτώσεις της θα είναι εμφανείς επί πολλά έτη,
ακόμα και δεκαετίες. Οι γιατροί πρέπει να
έχουν αυξημένη την προσοχή τους ώστε να
αξιολογούν σωστά τα άτομα που είχαν νοσήσει με Covid-19».
Πάντως, με την πλημμυρίδα των επιστημονικών ειδήσεων η σύγχυση επιτείνεται.
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Οι ΣΥΡΙΖΑίοι δίνουν ρεσιτάλ ανοησίας. Ο
ευρωβουλευτής της Κουμουνδούρου Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας σε τηλεοπτικό
κανάλι, αφού ανέλυσε τη θεωρία του περί
των κακών φαρμακευτικών εταιρειών που
παράγουν τα εμβόλια, πέταξε και την ατάκα
του αιώνα. «Η Ε.Ε. και η χώρα μας έπρεπε
να έχουν αγοράσει εμβόλια από την Κούβα!
Πέντε εμβόλια έχει η Κούβα», είπε με
στόμφο ο Κώστας… Δεν λέω, οι άνθρωποι
μοιράζουν άφθονο γέλιο στις δημόσιες εμφανίσεις τους, αλλά φανταστείτε να κυβερνούσαν τώρα, σε αυτήν την κρίση… Θα
έψαχναν εμβόλια μέχρι και στη Βενεζουέλα!

Μαθαίνω ότι υπάρχει γκρίνια στους εμπορικούς
συλλόγους της χώρας, διότι εξαιρούνται από τα
Προγράμματα Επανεκκίνησης της οικονομίας, σε
αντίθεση με άλλους κλάδους της οικονομίας,
όπως η εστίαση και ο τουρισμός, χωρίς να υπάρχει
καμία επίσημη εξήγηση από την πλευρά των
υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης. Μένει
εκτός το λιανεμπόριο, δηλαδή. Άσχημη εξέλιξη
αυτή…

Ο Μένιος θα τους…
πάρει μαζί του

Δεν το λέω εγώ. Ο ίδιος το είπε, μέσα από τα
κρατητήρια της ΓΑΔΑ. «Θα σας πάρω μαζί
μου, εάν πάω φυλακή», έλεγε από το τηλέφωνο ο Μένιος, ο μαθητής του… Σπυρέτου.
Σε ποιους τα έλεγε αυτά; Σε πολιτικούς με
τους οποίους έχει σχέσεις και επαφές ή
μήπως σε τίποτα εκδότες που τον είχαν
μπροστινό; Οι κακές γλώσσες λένε ότι τον
διαβεβαίωσε ο «αφεντικός» του πως θα του
πληρώσει όλα τα έξοδα, αρκεί να είναι καλό παιδί…

Χρονικό

Ο Αρβανίτης και τα πέντε
εμβόλια της Κούβας

του

Χρόνου

OLITICAL

Όσα δεν φτάνει
η αλεπού…

T

ριάντα τέσσερα χρόνια μετά, κάποιοι
δεν μπορούν να χωνέψουν τον μέγα
άθλο του ελληνικού μπάσκετ και
προσπαθούν να μειώσουν την κορυφαία
στιγμή του ελληνικού αθλητισμού με υπονοούμενα και αθλιότητες. Μία από τις ειδήσεις που πέρασαν στα ψιλά της επικαιρότητας, λόγω των εορτών του Πάσχα, ήταν όσα
είπε ο Σαρούνας Μαρτσουλιόνις, ο οποίος
βάλθηκε να μας τρελάνει και θυμήθηκε να
μας πει, ύστερα από τρεις δεκαετίες, σε συνέντευξη που παραχώρησε σχετικά με το
Ευρωμπάσκετ του 1987, πως κάποιοι Έλληνες προσπάθησαν να δωροδοκήσουν παίκτες της Σοβιετικής Ένωσης πριν από τον
τελικό. Ο παίκτης του λιθουανικού και παλιότερα σοβιετικού μπάσκετ, Σαρούνας
Μαρτσουλιόνις, τα είπε αυτά στο ισπανικό
περιοδικό «Skyhook». «Ναι, είναι αλήθεια.
Μερικοί Έλληνες μας πρόσφεραν χρήματα.
Φυσικά, κανείς μας δεν το δέχτηκε, αλλά η
πρότασή τους και μόνο προκαλεί αμφιβολίες στην ομάδα μας. Αν ο προπονητής είχε
οργανώσει μια συνάντηση και μας ανέφερε
την πρόταση, θα είχαμε συντρίψει τους Έλληνες. Αντ’ αυτού, ήμασταν σε σύγχυση και
χάσαμε τον τελικό». Βεβαίως, τα λεγόμενά
του μόνο ως αστειότητες μπορούν να εκληφθούν, αφού κανείς δεν μπορεί να πιστέψει
ότι μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα θα τολμούσε να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια έναντι της παγκόσμιας, τότε, υπερδύναμης. Γι’ αυτό και έφαγε μια ακόμη τάπα
από… την αράχνη του μπάσκετ, τον Παναγιώτη Φασούλα…

P
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Άρχισαν τα καπελώματα…
Κάτι αλλαγές προσώπων που γίνονται τελευταίως σε υπουργεία και διοικήσεις δημοσίων υπηρεσιών έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποιοι υπουργοί, για παράδειγμα, νόμιζαν ότι θα έχουν λόγο σε αυτές τις επιλογές. Έπεσαν από τα σύννεφα, τελικά, όταν
κατάλαβαν ότι τον τελικό λόγο έχει ο ίδιος ο
πρωθυπουργός, με πρόσωπα της δικής του,
απολύτου εμπιστοσύνης. Μάλιστα, κάποιοι
υπουργοί αισθάνονται, λένε, «καπελωμένοι». Δεν πειράζει, αδέρφια, δεν θα κρατήσει για πολύ αυτό. Μυρίζομαι ανασχηματισμό. Θα επέλθει σύντομα η λύτρωσή σας…

Ο υπουργός και το
μοναστήρι της Βοιωτίας…

Ο Αρχιεπίσκοπος
προσκάλεσε τον
υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης Σπήλιο
Λιβανό στο προσωπικό του ησυχαστήριο, στη Ζάλτσα Βοιωτίας. Πρόκειται για
το Μοναστήρι των
Αγίων Θεοδώρων, την αναστήλωση του
οποίου έχει επιμεληθεί προσωπικά ο κ. Ιερώνυμος. Εκεί αγναντεύει τη θάλασσα, διαβάζει, προσεύχεται, γράφει άρθρα και βιβλία, ενώ ασχολείται με τα ζώα αλλά και τις
καλλιέργειες, αφού στο κτήμα του υπάρχουν παγόνια, πρόβατα, κότες και μεγάλες
σοδειές. Ευκαιρία για ξεκούραση για τον
Λιβανό…

Επιστολή της ΟΝΝΕΔ
για τους εμβολιασμούς

Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Παύλος Μαρινάκης
μπήκε δυναμικά τόσο στην ουσία των εμβολιασμών όσο και στο επικοινωνιακό κομμάτι της υπόθεσης. Με επιστολή του προς
τους επικεφαλής των Νεολαιών όλων των
κοινοβουλευτικών δυνάμεων, κάλεσε σε
κοινή δήλωση υπέρ του εμβολιασμού, με
σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων. Η
ανταπόκριση των υπόλοιπων οργανώσεων,
βέβαια, δυστυχώς δεν φάνηκε να είναι ιδιαίτερα θερμή. Ωστόσο, η κίνηση της ΟΝΝΕΔ
έχει μετρήσει υπέρ της στα μάτια των νέων.
Ο χαρακτήρας αυτής της πρωτοβουλίας αντανακλά τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση
στον εμβολιασμό των νέων και γι’ αυτό ιδιαίτερης σημασίας είναι ο ρόλος του γενικού
γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη
Δημητριάδη. Σε πολιτικό επίπεδο, η πρωτοβουλία Μητσοτάκη για την ηλικιακή ομάδα
30-39 ενδεχομένως να δημιουργήσει αποτελεσματική πίεση στις άλλες Νεολαίες για
να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ύστερα από
την πρωτοβουλία και της ΟΝΝΕΔ.
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Το... Πρόσωπο
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Θα… πέσουνε
κορμιά για τα
σκουπίδια
O μεγάλος επιχειρηματικός πόλεμος
πριν από τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας θα γίνει για τα απορρίμματα
και την ανακύκλωση. Για την ακρίβεια,
έχει ξεκινήσει, καθώς όλοι οι μεγάλοι
παίκτες της αγοράς ενδιαφέρονται να
μπουν στο «παιχνίδι». Σας λέω, λοιπόν,
ότι θα «πέσουνε κορμιά», ειδικά στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο τέλος, δηλαδή, θα βρουν τον μπελά τους δήμαρχοι και περιφερειάρχες, ανάλογα με το
«στρατόπεδο» που θα διαλέξουν. Μακάρι να διαψευτώ, αλλά τα χτυπήματα
μέσω του Τύπου έχουν αρχίσει για
συγκεκριμένους τοπάρχες. Για να πάρουνε τις δουλειές με τα εργοστάσια
και του κάδους ανακύκλωσης, θα τους
πάνε πριονοκορδέλα. Εδώ ξήλωσαν
υπουργούς, στους δημάρχους θα κωλώσουν;

POLITICANTIS

«Μάστορας» στο ψήσιμο ο Σκρέκας
Εκτός από τις παραδοσιακές ευχές, κάποιοι πολιτικοί επέλεξαν να μας αποκαλύψουν και τα… κρυφά ταλέντα τους. Ένας εξ αυτών είναι ο υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας, που έψησε τον παραδοσιακό οβελία στην αυλή του σπιτιού του. Σε φωτογραφία που ανάρτησε ο ίδιος, στέλνει τις ευχές του σε όλους
και εντυπωσιάζει με την τέχνη του στο ψήσιμο του οβελία. Πάντως, δείχνει ικανοποιημένος τόσο από το
αρνάκι που έχει στη σούβλα όσο και για το κοκορέτσι. Μάλιστα, βαθμολογεί τον εαυτό του με άριστα. «Η
τέχνη του παραδοσιακού ψησίματος του οβελία δοκιμάζεται και φέτος, με άριστα, απ’ ό,τι φαίνεται, αποτελέσματα!», γράφει κάτω από τη φωτογραφία που έχει αναρτήσει και εύχεται σε όλους «Χριστός Ανέστη
και Χρόνια Πολλά».

Συνάντηση με νόημα
O γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας
Τάσος Χατζηβασιλείου συνάντησε έναν πραγματικό… Άγγελο. Τον αστυνομικό που δέχτηκε τη δολοφονική επίθεση προ
ολίγων εβδομάδων στη Νέα Σμύρνη. Ύστερα από νοσηλεία
στο 401, με συνεχή παρουσία της οικογένειάς του, ο 28χρονος
αστυνομικός είναι και πάλι καλά στην υγεία του, χαμογελά και
αποδεικνύει περίτρανα την ευγένεια αλλά και την αγάπη του
για τον συνάνθρωπο. Παράλληλα, θα συνεχίσει να υπηρετεί
στο Σώμα, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του… Ο βουλευτής της Ν.Δ. τον χαρακτήρισε Άγγελο, διότι έχει και το
όνομα και τη χάρη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου έγραψε: «Σήμερα είχα τη χαρά να με επισκεφθεί ένας Άγγελος. Τον αποκαλώ έτσι γιατί μετά τη συζήτηση κατάλαβα ότι έχει και
το όνομα και τη χάρη. Είναι ο αστυνομικός από το Σιδηρόκαστρο, που δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση εκείνο το βράδυ στη Νέα Σμύρνη. Αν τον ήξεραν εκείνοι που με τόση
μανία του επιτέθηκαν, θα καταλάβαιναν πόσο εγκληματικά φέρθηκαν σε ένα νέο παιδί,
που διακρίνεται για την ευγένεια, την καλλιέργεια και την αγάπη για τον άνθρωπο. Άγγελε, ήταν χαρά και τιμή που σε γνώρισα από κοντά…».

Στο «Σισμανόγλειο» διασωληνωμένος
με κορονοιό ο Θόδωρος Κατσανέβας

Δ

ύσκολες στιγμές για τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά και πρώην βουλευτή Θόδωρο Κατσανέβα, ο οποίος βρίσκεται από την Κυριακή του Πάσχα
διασωληνωμένος στο «Σισμανόγλειο». Μάλιστα, ο 74χρονος καθηγητής είχε
ήδη κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου Pfizer, αλλά ο ιός τον πρόλαβε προτού χτίσει το
πρώτο τείχος ανοσίας. «Η ατυχία είναι ότι έκανα το εμβόλιο της Pfizer την περασμένη
Τετάρτη 14 Απριλίου, αλλά προφανώς μέχρι την Κυριακή 18/4, που παρουσίασα τα πρώτα συμπτώματα, με πρόλαβε ο κορονοϊός αμέσως μετά, από άγνωστη αιτία, παρ’ όλες
τις προφυλάξεις που έπαιρνα. Έτσι το εμβόλιο δεν πρόφτασε να δημιουργήσει τα απαραίτητα αντισώματα, αν και ίσως βοηθήσει στην ήπια αντιμετώπισή του στο τωρινό διάστημα», έγραψε ο ίδιος πριν από λίγες μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γαλάζιο «αντάρτικο»
σε Χαρδαλιά
Επιστολή στον Νίκο Χαρδαλιά, με την οποία
ζητούν να αρθεί το μέτρο της απαγόρευσης
μουσικής και να επεκταθεί το ωράριο στην
εστίαση, έστειλαν επτά βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας. Στην επιστολή τους κάνουν λόγο για απογοήτευση των επαγγελματιών του
χώρου της εστίασης για τους περιορισμούς
σχετικά με τη μουσική καθώς και την απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία θα υποχρεώσει
τα καταστήματα να κλείνουν το αργότερο στις
22.45. Οι «γαλάζιοι» βουλευτές είναι: ο Χριστόφορος Μπουτσικάκης (Α’ Πειραιώς), ο Ανδρέας Κατσανιώτης (Αχαΐας), ο Κωνσταντίνος
Κυρανάκης (Νότιος Τομέας Αθηνών), ο Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησίας), ο Ιωάννης
Μελάς (Α’ Πειραιώς), ο Χρήστος Δερμετζόπουλος ( Έβρου) και ο Θεμιστοκλής Χειμάρας
(Φθιώτιδας). Όλα καλά κι όλα ωραία, μόνο
που ο Χαρδαλιάς δεν αποφασίζει μόνος του…

LOCK
Δύο είναι οι υπουργοί που ανεβαίνουν καθημερινά στην εκτίμηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη: ο Κυριάκος
Πιερρακάκης και ο Θεόδωρος Λιβάνιος. Για δύο λόγους: Πρώτον,
εργάζονται άοκνα επάνω στα projects που έχουν αναλάβει και φέρνουν αποτελέσματα και, δεύτερον,
δεν παίζουν προσωπικά επικοινωνιακά παιχνίδια. Είναι αυτό που λέμε καθαροί και στοχοπροσηλωμένοι, χωρίς παρακάμερες… Όποιος
κατάλαβε… κατάλαβε!

P
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Η υπεύθυνη και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική

Τ

του

Γεώργιου
Βλάχου
Βουλευτής
Ανατολικής
Αττικής της Ν.Δ.

ην ώρα που ο απόηχος από τη δήλωση του Κώστα Καραμανλή για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του Ελσίνκι ήταν ακόμη δυνατός,
ήρθε η επίσκεψη Δένδια στην Άγκυρα. Μία συνάντηση που οι Τούρκοι, για δικούς τους λόγους, αναβάθμισαν.
Άρχισε ως συνάντηση υπουργών Εξωτερικών, αλλά
τελικά ο Έλληνας υπουργός έγινε δεκτός σχεδόν ως
πρωθυπουργός από τον κ. Ερντογάν. Η Τουρκία ήθελε
να στείλει μήνυμα στήριξης των διερευνητικών και
του διμερούς διαλόγου και, φυσικά, ό,τι δεν πάει καλά
να το χρεώσει στην Ελλάδα.
Όλα θα πήγαιναν καλά για την τουρκική πλευρά, εάν
η νοοτροπία παζαριού δεν οδηγούσε τον Τούρκο
υπουργό κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης να
προκαλέσει τον ομόλογό του αναφερόμενος στη μειονότητα στη Θράκη.
Αποκάλεσε «τουρκική» τη μειονότητα, πιστεύοντας
–έτσι νομίζω– ότι θα περάσει χωρίς αντίδραση μέσα
από το κλίμα που είχε δημιουργηθεί. Λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο, που λέει και ο λαός μας, γιατί αυτή
ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.
Ο Νίκος Δένδιας σήκωσε το γάντι και εξήγησε απλά
και κατανοητά, για να καταλάβουν όλοι, οι Έλληνες
οπαδοί του Ελσίνκι και οι ξένοι με την αντίληψη «βρείτε τα, θα κάνετε πόλεμο για έναν βράχο μέσα στη θάλασσα», τι ακριβώς διεκδικεί η Τουρκία.
Ο Έλληνας ΥΠΕΞ δεν άφησε τίποτα να «πέσει κάτω», εκμεταλλεύτηκε την «απληστία» του Τούρκου
συναδέλφου του, για να θυμίσει σε Ανατολή και Δύση
τις συμφωνίες και τις συνθήκες που η Τουρκία επιμένει να αγνοεί.
Το αίσθημα ικανοποίησης που ένιωσαν όλοι οι Έλ-

ληνες ήταν τελικά το λιγότερο, αφού το μήνυμα που
εξέπεμψε ο Νίκος Δένδιας προς την Ευρώπη και τις
ΗΠΑ ήταν τόσο ισχυρό, που άλλαξε, ίσως για πάντα, το
κλίμα και την αντίληψη για την κατάσταση που επικρατεί. Υπήρξαν και λίγοι, τρομαγμένοι από την τροπή της
κουβέντας, μίζεροι, που ψέλλισαν ότι η συνάντηση
δεν προώθησε τον διάλογο. Ποιον διάλογο, αλήθεια;
Για όλα τα θέματα που θέτει στο τραπέζι η Τουρκία ή το
ένα και μοναδικό, του καθορισμού της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, που θύμισε πρόσφατα ο Κώστας Καραμανλής και που στήριξαν διαχρονικά όλοι, από τον
Κωνσταντίνο Καραμανλή έως σήμερα;
Η υπερβολή των Τούρκων έγινε αντιληπτή από
όλους και έδωσε τη δυνατότητα στον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος να υπερασπιστεί τις θέσεις της χώρας μας και την πολιτική της Ε.Ε.

Στον Νίκο Δένδια αξίζουν συγχαρητήρια για τον
τρόπο που χειρίστηκε το θέμα, όπως και το σύνολο της
εξωτερικής μας πολιτικής. Η τόλμη, η γνώση και η
αποφασιστικότητα που επέδειξε θα συνοδεύουν κάθε
πρωτοβουλία και συνάντηση στο μέλλον.
Γι’ αυτό έγινε, γίνεται και θα γίνεται στόχος από
όλους τους παράγοντες της γείτονος που προσπαθούν
να διορθώσουν το τραυματισμένο, στο εσωτερικό της
χώρας, κλίμα.
Η επιτυχία του Ν. Δένδια και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης και της χώρας δεν πρέπει να δημιουργεί
εφησυχασμό. Στέλνει παράλληλα το μήνυμα ότι η
υπεύθυνη στάση, η ολιγόλογη συμπεριφορά και πάνω
από όλα ο τεκμηριωμένος ακλόνητος λόγος, ακόμη
και στα πιο δύσκολα θέματα, έχουν αποτελεσματικότητα.

Η κόρη του μπακάλη

Η

ταν σαν χθες, 3 Μαΐου 1979, όταν στη Μεγάλη
Βρετανία ξεκινούσε μια θυελλώδης ενδεκαετία ισχυρής ανάπτυξης, αποφασιστικών μεταρρυθμίσεων, εμπέδωσης της εικόνας της χώρας ως μιας
μεγάλης δύναμης παγκοσμίως αλλά και διεύρυνσης
ανισοτήτων και κοινωνικών εντάσεων. Μία ενδεκαετία
που ξαναέδωσε νόημα στην πολιτική, καθώς τόσο οι
οπαδοί της όσο και οι πολέμιοί της υποστήριξαν με φανατισμό και ασυμβίβαστα τις θέσεις τους! Ήταν η ενδεκαετία της Μάργκαρετ Θάτσερ. Η «κόρη του μπακάλη»,
όπως την έλεγαν περιφρονητικά οι αντίπαλοί της, μέσα
και έξω από το Συντηρητικό Κόμμα, παρέλαβε το 1979
μια χώρα που μόλις τρία χρόνια νωρίτερα είχε τέτοια οικονομική καθίζηση, ώστε είχε ζητήσει τη συνδρομή
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (σας θυμίζει κάτι;). Όταν την παρέδωσε το 1990, η Μεγάλη Βρετανία
ήταν μία από τις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης.
Στις τρεις κυβερνητικές θητείες της, η Θάτσερ έκανε
πολλά: Στην πρώτη κυρίως στήριξε την οικονομία της
χώρας, μείωσε τον πληθωρισμό, αύξησε τα επιτόκια

αλλά και την ανεργία. Οι αρχικές ογκώδεις διαδηλώσεις έγιναν στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης Θάτσερ. Ωστόσο, μετά το 1982 η πολιτική της άρχισε να
αποδίδει: Ο πληθωρισμός έπεσε κάτω από 9% (από 18%)
και οι πρώτες αποκρατικοποιήσεις πρόσφεραν νέες,
βιώσιμες θέσεις εργασίας.
Στη Θάτσερ επίσης οφείλουμε τη νικηφόρα μάχη που
έδωσε εναντίον του Άγγλων χούλιγκαν, οι οποίοι προκαλούσαν συνθήκες πολέμου στις γειτονιές των βρετανικών πόλεων μετά τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Η
Θάτσερ αναστήλωσε και την εικόνα της χώρας στα μάτια των Βρετανών, με τον νικηφόρο πόλεμο εναντίον της
χούντας της Αργεντινής, που είχε εισβάλει στα νησιά
Φόκλαντ. Η δεύτερη κυβερνητική της θητεία σημαδεύτηκε από τη μεγάλη μάχη με τους συνδικαλιστές ανθρακωρύχους, που έκαναν απεργία επί έναν ολόκληρο
χρόνο, προτού, τελικά, υποχωρήσουν. Επίσης, εκείνη
την περίοδο έκανε τις πιο πολλές και σημαντικές αποκρατικοποιήσεις, από την British Telecom έως την Jaguar και την British Airways.

Στην τρίτη της θητεία, η «κόρη του μπακάλη» έριξε
τον πληθωρισμό κάτω από το 5%, μείωσε τους φόρους
ακόμα περισσότερο, μείωσε την ανεργία και βοήθησε
τους Βρετανούς να αποκτήσουν δικό τους σπίτι. Η «Σιδηρά Κυρία», όπως την αποκάλεσαν πρώτοι οι Σοβιετικοί, επέβαλε την ονομαστική ψηφοφορία για την προκήρυξη απεργίας, με αποτέλεσμα να έλθει σε ολομέτωπη σύγκρουση με τα πανίσχυρα συνδικάτα. Η απαράμιλλη επιμονή της σε ό,τι εκείνη θεωρούσε σωστό την
έβγαλε νικήτρια και σε αυτό το μέτωπο.
Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε σταθερή άποψη για το πώς
έπρεπε να κυβερνηθεί η χώρα της και δεν δίστασε να
συγκρουστεί γι’ αυτήν. Σήμερα, οκτώ χρόνια μετά τον
θάνατό της και πάνω από μία δεκαετία μετά την οριστική
απόσυρσή της από το προσκήνιο λόγω προβλημάτων
υγείας, η Θάτσερ έχει ακόμα πιστούς οπαδούς και αμετακίνητους εχθρούς. Δικαίως είναι η πιο δημοφιλής πολιτικός του 20ού αιώνα, μετά τον Τσόρτσιλ. Πολιτικούς
που αλλάζουν τη μοίρα των λαών τους δεν έχουμε πολλούς. Η Θάτσερ αναμφίβολα ήταν μία από αυτούς.

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Η άρση εμπορικών εμποδίων είναι ζωτικής
σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη
του

Βασίλη
Κορκίδη
Πρόεδρος
ΕΒΕΠ

Σ

την καθιερωμένη ετήσια «Ημέρα Εμπορικής Πολιτικής» της Ε.Ε. το κυρίαρχο θέμα ήταν το πώς και πόσο η
πανδημία έπληξε σκληρά την ευρωπαϊκή και
την παγκόσμια οικονομία. Με ορισμένα σημάδια στην Ευρώπη να αρχίζουν να δείχνουν μια
αργή επιστροφή στην κανονική ζωή, το επίκεντρο πρέπει τώρα να είναι η οριστική εξάλειψη του ιού και η οικοδόμηση της οικονομικής ανάκαμψης. Ορισμένες, όμως, χώρες αντέδρασαν στην πανδημική κρίση προκαλώντας νέα εμπόδια, όταν όλη η εμπειρία δείχνει
πως η διατήρηση του ανοικτού εμπορίου, είτε
εντός της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε. είτε παγκοσμίως, είναι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση της ανάπτυξης. Αντίθετα, ο περιορισμός του εμπορίου σε έναν αρνητικό κύκλο
οδηγεί σε μια «εγγυημένη» διαδρομή προς
την επιβράδυνση της ανάκαμψης.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανέδειξε
πρόσφατα ότι το εμπόριο έχει ήδη δείξει την
ικανότητά του να είναι κινητήρας οικονομικής ανάκαμψης. Οι όγκοι του παγκόσμιου
εμπορίου αναμένεται να αυξηθούν κατά 8,4%
το 2021 και επιπλέον 6,5% το 2022. Είναι επιτακτική ανάγκη οι εν λόγω ενθαρρυντικοί
αριθμοί να μην παρασυρθούν από προστατευτικά βήματα που θεωρητικά προορίζονται
να στηρίξουν την οικονομία, αλλά να εξυπηρετήσουν την προστασία μερικών τομέων με
κόστος της υπόλοιπης οικονομίας και των
καταναλωτών. Τα προγραμματισμένα μέτρα
εμπορικής πολιτικής, όπως ο μηχανισμός
προσαρμογής των συνόρων άνθρακα ή το μέ-

Κάθε Τρίτη

σο κατά του εξαναγκασμού, θα πρέπει να
σχεδιαστούν προσεκτικά, ώστε να αποφευχθεί η λειτουργία του φρεναρίσματος στην
ανάκαμψη και ως έναυσμα για προστατευτισμό του εμπορίου ευρύτερα.
Ωστόσο, η σημερινή εικόνα απέχει πολύ από
το ζητούμενο, που είναι η απρόσκοπτη διακίνηση εμπορευμάτων από και προς την Ε.Ε.27. Οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και αυξημένο
κόστος κατά τρεις φορές, λόγω της έλλειψης
εμπορευματοκιβωτίων και της δραστικής μείωσης της ικανότητας αποστολής από την αρχή
της πανδημίας. Αυτό συνεχίζεται, παρά την
άνοδο του παγκόσμιου εμπορίου. Οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς διαπιστώνουν ότι συχνά
οι προγραμματισμένες αποστολές αγνοούνται, ενώ πολύ μεγάλοι χρόνοι αναμονής απαιτούνται για να εξασφαλίσουν τη φόρτωση των
εμπορευμάτων τους σε ένα πλοίο.
Οι εμπορικές ενώσεις έχουν ζητήσει από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά αυτές τις εξελίξεις και να διασφαλίσει
ότι θα αντιμετωπιστούν αυτές οι ανισορροπίες. Το παρόν σύστημα επιβάλλει παράλογο
κόστος στους εμπόρους και τους καταναλωτές και διαταράσσει τις αλυσίδες εφοδιασμού, με όλους να πληρώνουν και να περιμένουν περισσότερο, κυρίως για τα προϊόντα τα
οποία διακινούνται μέσω θαλάσσης. Ενημερωτικά, σημειώνεται πως το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς από την Ασία έχει υπερτριπλασιαστεί και αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες στις αγορές της Ευρώπης, καταδει-

κνύοντας ταυτόχρονα τον ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Κίνα στην
παγκόσμια αλυσίδα τροφοδοσίας. Το κόστος
μεταφοράς ενός κοντέινερ 40 ποδών από την
Ασία στην Ευρώπη έχει αυξηθεί από τα 2.000
δολάρια τον Νοέμβριο του 2020 σε περισσότερα από 9.000 δολάρια, σύμφωνα με τις
ναυτιλιακές εταιρείες, που το αποδίδουν στη
μεγάλη έλλειψη κοντέινερ.
Ας ελπίσουμε πως εντός του Μαΐου θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση και η στενότητα που
έχει προκληθεί στην παγκόσμια αγορά 65
χρόνια μετά την πρώτη χρήση εμπορευματοκιβωτίων. Στη βιβλιογραφία, το «Ideal Χ» αναφέρεται ως το πρώτο φορτηγό πλοίο που έφυγε στις 26 Απριλίου 1956 από το Newark, με
προορισμό το Χιούστον, μεταφέροντας 58
κουτιά. Μία δεκαετία μετά, το πρώτο κουτί
στην Ευρώπη έφτασε σε γερμανικό έδαφος
στο Bremer. Οι εφοπλιστές στην Ευρώπη και
την Ιαπωνία αναγνώρισαν γρήγορα τα πλεονεκτήματα και επίσης άρχισαν να επενδύουν στη
νέα τεχνολογία μεταφοράς. Όλα αυτά τα χρόνια από την έναρξη μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μέσω των θαλάσσιων μεταφορών, η
πρόοδος και η συμβολή στη ναυτιλία και στο
παγκόσμιο εμπόριο είναι τεράστια. Το παγκόσμιο φάσμα των θαλάσσιων μεταφορών έχει
διευρυνθεί σε πραγματικά τεράστιες διαστάσεις, ενώ βοηθά επίσης και νέες χώρες να εισέλθουν στο εμπόριο. Κανείς σήμερα δεν
μπορεί να φανταστεί την παγκόσμια μεταφορά
φορτίων χωρίς τα κοντέινερ.

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

1. Στη σχολή των παλαιοκομματικών στελεχών,
πρωτεύοντα ρόλο παίζουν η πολιτική ασυνέπεια,
η συνεχής αυτοπροβολή, η φωτογραφική υπερέκθεση, οι «διαρροές», ο ακραίος λαϊκισμός
και η μετακύλιση ευθυνών. Μη φοιτήσετε!
2. Κάποιες φορές επιβάλλεται να αλλάξετε άλογο
στη μέση του ποταμού!
3. Καλό είναι ένας πολιτικός να έχει όραμα, όχι
οράματα.
4. Τα πολιτικά «φάλτσα» είναι πιο επώδυνα από τα
μουσικά.
5. Στην πολιτική συχνά τα αυτονόητα υπογραμμίζονται διά της σιωπής.
6. Μην περιμένετε παραγωγή νέων πολιτικών ιδε-

ών από παλιοκαιρισμένα μυαλά, τσαρλατάνους
της πολιτικής και «περαστικούς» σαλταδόρους.
7. Στην πολιτική υπάρχεις όσο σε θέλει ο λαός.
8. Στη σύγχρονη πολιτική σκηνή, τα πάντα έχουν
αλλάξει. Η παλιά συνταγή, αρκεί ένα μήνυμα, τελείωσε. Χρειάζεται ένας νέος συνδυασμός πολλαπλών μηνυμάτων, σε διαφορετικά κοινά.
9. Η αποτελεσματική αντιπολίτευση μοιάζει με την
«αλογόμυγα». Διαρκώς ενοχλεί και δεν αφήνει
τον αντίπαλο να επαναπαυθεί. Προσοχή: όχι στην
αντιπολίτευση… κρεβατομουρμούρα!
10. Ο έξυπνος πολιτικός αποφεύγει την παγίδα του
αυτονόητου, σε κάθε ενέργειά του.
11. Για τον έξυπνο πολιτικό υπάρχουν τρεις αλήθει-

ες. Η σωστή, η λάθος και η δική του.
12. Όσοι πολίτες απέχουν από τις εκλογές θέλουν
ένα διαφορετικό σύστημα διακυβέρνησης και
όχι κατά ανάγκη διαφορετικό πολιτικό σύστημα.
13. Η αποχή στις εκλογές είναι μια πολιτική πράξη
και ως τέτοια θα πρέπει να παράγει αποτελέσματα - όχι να είναι μια απλή καταγραφή ενός ποσοστού σε εκλογικούς καταλόγους.
14. Οι δημοσκοπήσεις πυροβολούν με τα ευρήματα
τους, οι κάλπες σκοτώνουν με την ετυμηγορία
τους.
15. Στη χώρα μας υπάρχει μια πεφωτισμένη τάξηελίτ που πάντα γνωρίζει τις ανάγκες του λαού
καλύτερα από τον ίδιο τον λαό!

του

Θανάση
Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr
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Ιστορίες διαδοχής
στον «πράσινο ήλιο»

Από τον Κώστα Σημίτη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο στη Φώφη Γεννηματά
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νέκαθεν η ιστορία διαδοχής
στο ΠΑΣΟΚ -και στη φυσική
του μετεξέλιξη, το Κίνημα
Αλλαγής- ήταν η αποθέωση
του πολιτικού παρασκήνιου. Ίντριγκες,
«εσωκομματικά μαχαιρώματα» και
επεισοδιακές συνεδριάσεις ήταν στην
ημερήσια διάταξη. Ο ιδρυτής του Ανδρέας Παπανδρέου κατά τη διάρκεια
της θητείας του δεν άφηνε περιθώρια
αμφισβήτησης. Τέτοια φαινόμενα τα
«τελείωνε» μόνο και μόνο με την υπόνοια. Ωστόσο, το 1989 ο συνδυασμός του
«σκανδάλου Κοσκωτά» με τα προβλήματα της υγείας του προκάλεσε ρωγμές
στο ηγετικό του προφίλ.
Λίγο η αποφασιστικότητά του, λίγο ο
χαρακτήρας του, δεν του επέτρεψαν να
σκεφτεί τη διαδοχή του. Κάτι, όμως, που
αποφάσισε η ίδια η ζωή. Η αντίστροφη
μέτρηση για την πρώτη ιστορία διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου 1996. Ο Ανδρέας Παπανδρέου από
το Ωνάσειο όπου νοσηλευόταν υπέγραψε την παραίτησή του. Είχε προηγηθεί
ένα πολιτικό θρίλερ, τις λεπτομέρειες
του οποίου γνωρίζουν μέχρι σήμερα
μόνο οι Νίκος Αθανασάκης και Τηλέμαχος Χυτήρης.
Προκειμένου να μην υπάρξει κενό
εξουσίας η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να
επιλέξει πρωθυπουργό μεταξύ του πρωθυπουργεύοντος Άκη Τσοχατζόπουλου,
του Γεράσιμου Αρσένη, του Γιάννη Χαραλαμπόπουλου και του Κώστα Σημίτη, ο
οποίος έναν χρόνο πριν είχε κάνει αι-

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

σθητή την παρουσία του με την «κίνηση
των τεσσάρων». Στον πρώτο γύρο ο Άκης
Τσοχατζόπουλος και ο Κώστας Σημίτης
έλαβαν από 53 ψήφους και πέρασαν
στον δεύτερο γύρο. Ακολούθησαν ο Γεράσιμος Αρσένης με 50 ψήφους και ο
Γιάννης Χαραλαμπόπουλος με 11.
Στον δεύτερο γύρο, έπειτα από ένα
«επικό εκλογομαγείρεμα» ο εκσυγχρονιστής Κώστας Σημίτης επικρατεί με 86
ψήφους έναντι 75 του Άκη Τσοχατζόπουλου και ανέλαβε την πρωθυπουργία
της χώρας. Στις 30 Ιουνίου 1996, στο 4ο
Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σημίτης
με την καθοριστική ψήφο έξι βουλευτών,
προσκείμενων στον Γιώργο Παπανδρέου, θα νικήσει και πάλι τον «παπανδρεϊκό
Άκη» και θα αναλάβει και την προεδρία
του Κινήματος. Από τους 5.111 συνέδρους που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, 2.732 ψήφισαν τον Κώστα Σημίτη,
2.234 τον Άκη Τσοχατζόπουλο, ενώ
υπήρξαν 27 άκυρα και 28 λευκά. Μετά τη
δεύτερη εκλογή του ο Κώστας Σημίτης
πέρασε ένα χρονικό διάστημα στο πηδάλιο της χώρας με έντονο εσωκομματικό
ροκάνισμα. Σε μια δραματική συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου απείλησε

με παραίτηση. Τον Οκτώβριο του 2001
απαντά με τη σύγκληση έκτακτου συνεδρίου, όπου ζήτησε και πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τη βάση. Η πορεία των εκσυγχρονιστών, όμως, αρχίζει και βρίσκει
στα βράχια των δημοσκοπήσεων και του
Κώστα Καραμανλή. Η ρελάνς που επιδιώχτηκε είχε στο επίκεντρο τον Γιώργο
Παπανδρέου. Κάποιοι, σχολιάζοντας πικρόχολα τότε αυτές τις εξελίξεις, έλεγαν
για γραμμάτια που εξαργυρώθηκαν. Στις
6 Ιανουαρίου 2004 ο Γιώργος Παπανδρέου περνάει το κατώφλι της οδού Αναγνωστοπούλου και παίρνει από τον Κώστα Σημίτη το «δαχτυλίδι της διαδοχής».
Ακολουθεί η παραίτηση Σημίτη από την
ηγεσία του κόμματος και στις 8 Φεβρουαρίου 2004 ο Γιώργος Παπανδρέου
εξελέγη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έπειτα
από ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν
1.020.145 φίλοι και μέλη του κόμματος.
Υπέρ του Γιώργου Παπανδρέου ψήφισαν
1.017.085 πολίτες, ενώ 3.060 ψηφοδέλτια ήταν λευκά και άκυρα.
Μετά τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα από
τη Ν.Δ. στις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 προκαλούνται εσωκομματικές
εκλογές με υποψηφίους τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και
τον Κώστα Σκανδαλίδη. Ο ΓΑΠ συγκεντρώνει το 55,57% των ψήφων έναντι
38,5% του Ευάγγελου Βενιζέλου και
5,76% του Κώστα Σκανδαλίδη. Συνολικά,
ψήφισαν 738.078 φίλοι και μέλη του Κινήματος. Μετά την παραίτηση του Γιώργου Παπανδρέου από την πρωθυπουργία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

τον Νοέμβριο του 2011, ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα πάρει τη ρεβάνς. Στις εσωκομματικές εκλογές της 18ης Μαρτίου
2012 ο Ευάγγελος Βενιζέλος έλαβε
230.105 ψήφους επί 236.151 ψηφισάντων και εξελέγη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Αμέσως μετά τις εκλογές στις 25 Ιανουαρίου 2015, κατά τις οποίες το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε το μικρότερο ποσοστό της ιστορίας του (4,68%), ο Ευάγγελος Βενιζέλος άνοιξε τη διαδικασία αποχώρησής του από την ηγεσία. Στο 10ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ (5-7 Ιουνίου 2015) δηλώθηκαν τρεις υποψηφιότητες: Φώφη
Γεννηματά, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και Ανδρέας Λοβέρδος. Η εκλογή
του προέδρου έγινε με ανοιχτή ψηφοφορία στις 14 Ιουνίου. Η Φώφη Γεννηματά
εξελέγη επικρατώντας του Ανδρέα Λοβέρδου με 51,69%. Τον Ιούλιο του 2017 η
Φώφη Γεννηματά ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ενιαίου κεντροαριστερού φορέα, του Κινήματος Αλλαγής. Στις
εκλογές που ακολούθησαν η Φώφη Γεννηματά επικράτησε έναντι του ευρωβουλευτή του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη
με 56,75%.

Ίντριγκες, «εσωκομματικά
μαχαιρώματα»
και επεισοδιακές
συνεδριάσεις ήταν
στην ημερήσια διάταξη
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Ποιες είναι οι αλλαγές στη θητεία
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Θ

ητεία διάρκειας δώδεκα μηνών θα υπηρετούν πλέον όσοι
στρατεύσιμοι παρουσιάζονται
στα κέντρα κατάταξης. Οι νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν αύξηση της στρατιωτικής θητείας εφαρμόζονται από τον Μάιο και συγκεκριμένα
από τη Γ’ ΕΣΣΟ του Στρατού Ξηράς και
της Πολεμικής Αεροπορίας και τη Β’
ΕΣΣΟ του Πολεμικού Ναυτικού.
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει ήδη
καλέσει τους νέους στρατεύσιμους να
καταταγούν στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών του Στρατού Ξηράς από 17 έως 20
Μαΐου, ενώ από 11 έως 13 Μαΐου καλούνται να παρουσιαστούν όσοι στο παρελθόν πήραν αναβολή για λόγους
υγείας. Στις 17 και 18 Μαΐου καλούνται
και οι στρατεύσιμοι με τη Γ’ ΕΣΣΟ της
Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ από τις 17
έως τις 28 Μαΐου όσοι καταταγούν στο
Πολεμικό Ναυτικό.
Με τις αλλαγές που έφερε η ΚΥΑ των
υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, η θητεία στον Στρατό Ξηράς
εξισώνεται με εκείνες στην Πολεμική
Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό και
αυξάνεται από εννέα σε δώδεκα μήνες.
Σκοπός, σύμφωνα με το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, είναι η πύκνωση των
οπλιτών σε όλη την Επικράτεια αλλά και
η καλύτερη επάνδρωση των μονάδων
και των φυλακίων που βρίσκονται στα
σύνορα της χώρας, καθώς σε αυτές τις
περιοχές οι οπλίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υπηρετήσουν μειωμένη θητεία.

Εννεάμηνη θητεία
Η νέα ΚΥΑ προβλέπει ότι όσοι επιλέξουν να εκπληρώσουν ολόκληρη τη θητεία τους σε μονάδες στην παραμεθόριο
ή στις Ειδικές Δυνάμεις θα υπηρετήσουν εννέα μήνες, όπως ίσχυε μέχρι
τώρα. Η ρύθμιση αυτή αφορά σε μονάδες που έχουν έδρα σε περιοχές της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των
Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καλύμνου, Καρπάθου - Ηρωικής Νήσου
Κάσου, Κω και Ρόδου και σε πολεμικά
πλοία Συγκροτήματος Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), Συγκροτήματος Διοίκησης Δι-

Τι ισχύει για τους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς
Ο χρόνος στρατεύσιμης θητείας των εφέδρων αξιωματικών καθορίζεται ως εξής: οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί - Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί του Στρατού Ξηράς, οι
Επίκουροι Σημαιοφόροι του Πολεμικού Ναυτικού και οι
Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί - Έφεδροι Ανθυποσμηναγοί της Πολεμικής Αεροπορίας απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση 14 μηνών, εφόσον υπηρετήσουν ολόκληρη τη στρατιωτική τους υποχρέωση σε μονάδες του
Βορείου Αιγαίου, του Έβρου, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, της Κω και της Ρόδου, καθώς και σε πολεμικά πλοία του Στόλου, στη Διοικητική Μέριμνα, στην

οικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ),
Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) και Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ) για το Πολεμικό
Ναυτικό.
Ακόμη, θητεία εννέα μηνών προβλέπεται για όσους εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία εξολοκλήρου σε
Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων ή σε Μονάδες -Ανεξάρτητες Υπομονάδες που
υπάγονται σε Σχηματισμούς Ειδικών
Δυνάμεων με την ειδικότητα του Καταδρομέα ή του Πεζοναύτη.
Εννεάμηνη θητεία θα υπηρετήσουν
και όσοι μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση εκπληρώσουν το υπόλοιπο
της στρατιωτικής τους υποχρέωσης στη
νήσο «Κ». Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις οι οπλίτες θα υπηρετούν θητεία
δώδεκα μηνών. Οκτώ μήνες θα υπηρετούν όσοι οπλίτες είναι υπόχρεοι μει-

Υπηρεσία Φάρων ή στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού. Ακόμη, 14 μήνες θα υπηρετήσουν,
εφόσον εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους υποχρέωση
σε Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων ή σε Σχηματισμούς Πεζοναυτών και Καταδρομέων. 14 μήνες προβλέπονται και
για όσους μετά τη βασική εκπαίδευση εκπληρώσουν το
υπόλοιπο της στρατιωτικής τους υποχρέωσης στη Νήσο
«Κ». Τέλος, 17 μήνες θα υπηρετήσουν όσοι εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιαδήποτε
άλλη μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός
από τις Ειδικές Δυνάμεις.

ωμένης θητείας και παραμείνουν για
όλη τη διάρκεια της θητείας τους σε μονάδες που πληρούν τα ειδικά επιχειρησιακά και γεωγραφικά κριτήρια που
προβλέπει η ΚΥΑ.

Ο Δένδιας
Μήνυμα για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος είναι πολιούχος του
Ελληνικού Στρατού και του Πεζικού,
ανάρτησε στον λογαριασμό του στο
Twitter ο υπουργός Εξωτερικών. «Χρόνια πολλά στη Γεωργία και τον Γιώργο,
που εορτάζουν σήμερα την ονομαστική
τους εορτή! Χρόνια πολλά, επίσης, στον
Ελληνικό Στρατό και το Πεζικό, προστάτης των οποίων είναι ο Άγιος Γεώργιος»,
ανέφερε ο κ. Δένδιας. « Ίσως δεν το ξέρετε, Γιώργος είναι το δεύτερό μου όνομα, είναι το όνομα της μάνας μου. Είναι

ένας άγιος ο οποίος υπήρχε πάντοτε μέσα στο σπίτι μας», πρόσθεσε.

Με την ΚΥΑ των
υπουργείων Εθνικής
Άμυνας και Οικονομικών
η θητεία στον Στρατό
Ξηράς εξισώνεται με
εκείνες στην Πολεμική
Αεροπορία και το
Πολεμικό Ναυτικό
και αυξάνεται από
τους εννέα στους
δώδεκα μήνες
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Η... σκακιέρα των Ελληνοτουρκικών

Π

υκνές αναμένονται οι εξελίξεις
στο διπλωματικό πεδίο των Ελληνοτουρκικών, καθώς ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου. Η άτυπη Πενταμερής για το Κυπριακό απλώς επιβεβαίωσε το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα
στις δύο πλευρές αλλά και την πολιτική
της Άγκυρας για δύο ξεχωριστά κράτη, η
οποία από διαπραγματευτική θέση τείνει
να γίνει «κόκκινη γραμμή», αφού τόσο ο
Ερντογάν όσο και ο εκλεκτός του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, δείχνουν
αμετακίνητοι.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Η προσπάθεια του γενικού γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες
να κρατήσει ζωντανή τη διαδικασία, ανακοινώνοντας νέα συνάντηση σε 2-3 μήνες,
δίνει απλώς χρόνο στην Τουρκία να ξεπεράσει τον σκόπελο της Συνόδου Κορυφής,
όμως Αθήνα και Λευκωσία γνωρίζουν καλά ότι οδεύουμε σε επανάληψη της διαδικασίας της Γενεύης, αφού η αδιαλλαξία
της Άγκυρας για λύση δύο κρατών θεωρείται δεδομένη.
Μπορεί προς το παρόν να απομακρύνθηκε ο κίνδυνος να μπει στο τραπέζι ως
ρεαλιστική πρόταση η τουρκική και τουρκοκυπριακή θέση, όμως πολλά θα εξαρτηθούν από την έκθεση του Αντόνιο Γκουτέρες προς το Συμβούλιο Ασφαλείας και
τον τρόπο με τον οποίο ο γενικός γραμματέας θα παρουσιάσει την προσπάθεια της
άλλης πλευράς για αλλαγή βάσης στη λύση του Κυπριακού.
Μέχρι τότε, πάντως, Αθήνα και Άγκυρα
θα πρέπει να αποφορτίσουν τις σχέσεις
τους, καθώς η διακοπή των διαύλων επικοινωνίας αλλά και η καλλιέργεια κλίματος εχθρότητας θα επιτρέψουν σε συγκεκριμένους τουρκικούς κύκλους να επενδύσουν ξανά στην αύξηση της έντασης
στο πεδίο ως μέσο άσκησης εξωτερικής
πολιτικής. Δένδιας και Τσαβούσογλου,
μετά την επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου
στην Άγκυρα, καλούνται να προετοιμάσουν το έδαφος για την ανταπόδοση της
πρόσκλησης με την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα
και να προγραμματίσουν τα επόμενα βή-

ματα για μια πιθανή συνάντηση ανάμεσα
στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, με τη Σύνοδο Κορυφής
του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις
14 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, να αποτελεί
ίσως την κατάλληλη ευκαιρία.
Εξυπακούεται ότι στον δρόμο για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η
Τουρκία θα πρέπει να αποδείξει ότι επιθυμεί την αποκλιμάκωση σε όλα τα επίπεδα,
αν και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται προσώρας.
Η Άγκυρα εξακολουθεί να κρατά ψηλά τον
πήχη των προκλήσεων, με τα ερευνητικά
της πλοία να κάνουν συχνά επίδειξη σημαίας στο Αιγαίο, έστω και αν πρόκειται
για αβλαβείς διελεύσεις, ενώ έχει τσιμεντώσει την πολιτική των αντι-Navtex, κάθε
φορά που οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
προαναγγέλλουν ασκήσεις σε νησιά του
Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Εκτός
από τα Ελληνοτουρκικά, όμως, η Άγκυρα
θα έχει να αντιμετωπίσει και την αυστηρή
στάση της Ευρώπης στα θέματα του Κράτους Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ δεδομένη θεωρείται η κοινή
γραμμή Ουάσιγκτον - Βρυξελλών, η οποία
δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το κλίμα
για την Τουρκία.
Χθες ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών

Μεβλούτ Τσαβούσολγου βρέθηκε στην
Τρίπολη της Λιβύης, όπου συναντήθηκε
με τον ομόλογό του αλλά και τον μεταβατικό πρωθυπουργό της χώρας. Αντικείμενο
της επίσκεψης, σύμφωνα με το τουρκικό
ΥΠ.ΕΞ., ήταν η ενίσχυση των διμερών σχέσεων και η στρατηγική συνεργασία. Η παρουσία του Τσαβούσογλου, βέβαια, έρχεται μετά την επίσκεψη του Τούρκου
υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ και παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για αποχώρηση
των ξένων δυνάμεων από τα εδάφη της
χώρας.

Μήνυμα Σακελλαροπούλου
«Προς όλους τους Έλληνες ένα μήνυμα
αισιοδοξίας, υπερηφάνειας και αποφασιστικότητας. Η Ελλάδα επιθυμεί ειρηνική
συνεργασία και καλές σχέσεις με τους
γείτονές της. Δεν απειλεί κανέναν αλλά
και δεν δέχεται απαράδεκτες διεκδικήσεις και απειλές από κανέναν». Με αυτά
τα λόγια η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου έστειλε ηχηρό μήνυμα από το Ανατολικό Αιγαίο και
τον Άη Στράτη, όπου ζουν 200 ακρίτες.
Πρώτη στάση στη γεμάτη συμβολισμούς
επίσκεψη της Προέδρου ήταν το μνημείο

του υποσμηναγού Νικόλαου Σιαλμά, του
«πρώτου νεκρού πιλότου της Πολεμικής
μας Αεροπορίας σε αερομαχία στο Αιγαίο». Η κυρία Σακελλαροπούλου κατέθεσε στεφάνι και υποκλίθηκε «στη μνήμη
του 27χρονου υποσμηναγού που στις 18
Ιουνίου 1992 έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή του Άη Στράτη, υπερασπιζόμενος τον εθνικό μας εναέριο χώρο από
τουρκικά αεροσκάφη». Η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας επισκέφθηκε ακόμη το αεροδρόμιο της Λήμνου και την έδρα των
φρουρών του Αιγαίου, της 130ης Σμηναρχίας Μάχης, όπου συναντήθηκε με πιλότους και μηχανικούς των αεροσκαφών F16 και ελικοπτέρων των Super Puma που
συμμετέχουν σε αποστολές έρευνας και
διάσωσης, τονίζοντας το «υψηλό αίσθημα
ευθύνης» και το «φρόνημα αποφασιστικότητας» που διακατέχει τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων.

Αντίστροφη μέτρηση
για τη Σύνοδο Κορυφής
και το ενδεχόμενο τετ α τετ
Μητσοτάκη - Ερντογάν
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Πότε θα «πετάξουμε» τις μάσκες

Η

διαδικασία του εμβολιασμού στη
χώρα μας συνεχίζεται με γοργούς
ρυθμούς, με βασικό στόχο να χτιστεί ένα τείχος ανοσίας, το οποίο
θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας, μετά έναν πολύ δύσκολο
χρόνο. Οι ερωτήσεις που προκύπτουν από
όσους έχουν εμβολιαστεί ήδη είναι πολλές.
Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης
Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης
ΕΚΠΑ) απαντούν στις συνηθέστερες ερωτήσεις που έχουν προκύψει στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής, όπου η πλειονότητα του
πληθυσμού έχει πλέον εμβολιαστεί.

συμβουλευτεί τον θεράποντα ιατρό του.

Πώς ορίζεται ο πλήρης
εμβολιασμός;

Σε εσωτερικούς χώρους δυνητικά θα μπορούσε να παραλειφθεί η χρήση της μάσκας
σε συναθροίσεις με πλήρως εμβολιασμένα
άτομα ή αν οι μη εμβολιασμένοι είναι από μία
μόνο οικογένεια, σε ομάδες λίγων ατόμων.
Άτομα με υψηλό κίνδυνο που νόσησαν σοβαρά με λοίμωξη Covid-19 λόγω μεγάλης
ηλικίας ή σοβαρών συννοσηροτήτων καλό
θα ήταν να φοράνε μάσκα πάντα, όταν συναναστρέφονται με πρόσωπα που δεν είναι
πλήρως εμβολιασμένα. Επίσης, η χρήση της

Η μέγιστη προστασία του εμβολίου είναι
δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση
ενός εμβολίου δύο δόσεων (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) και δύο εβδομάδες
μετά τη δόση ενός εμβολίου Johnson &
Johnson. Αυτά τα δεδομένα ισχύουν για
τους υγιείς, καθώς κάποιος με χαμηλό
ανοσοποιητικό λόγω κάποιας νόσου ή
φαρμακευτικής αγωγής πρέπει πρώτα να

Πρέπει να φοράω μάσκα
στους εξωτερικούς χώρους;
Όταν κάποιος έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του, τότε από τους ειδικούς θεωρείται
ασφαλές να περπατάει ή να αθλείται σε εξωτερικό χώρο, να βρίσκεται σε μικρές μαζώξεις με εμβολιασμένα ή μη άτομα καθώς και
να γευματίσει σε έναν εξωτερικό χώρο χωρίς μάσκα. Ωστόσο, καλό θα ήταν να συνεχίσει να φοράει μάσκα, ακόμη και μετά την
ολοκλήρωση του εμβολιασμού, σε εκδηλώσεις με πολύ συγχρωτισμό, όπως οι συναυλίες.

Τι ισχύει για τους εσωτερικούς
χώρους;

μάσκας συνιστάται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Εσωτερικοί δημόσιοι χώροι, όπως αεροδρόμια, πολυκαταστήματα, νοσοκομεία,
σουπερμάρκετ.
• Συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους
με μη εμβολιασμένα άτομα από διαφορετικές οικογένειες.
• Μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως λεωφορεία, τρένα και αεροπλάνα.

Είναι ασφαλές να ταξιδέψω;
Θεωρητικά, οι πλήρως εμβολιασμένοι είναι ασφαλές να ταξιδέψουν εντός των συνόρων της χώρας, χωρίς να κάνουν τεστ ή να
μπουν σε καραντίνα επιστρέφοντας. Παρ’
όλα αυτά, είναι σημαντικό στα ταξίδια να τηρούνται μέτρα προφύλαξης, όπως η τήρηση
αποστάσεων, η χρήση μάσκας και η σωστή
και συχνή υγιεινή των χεριών. Όσον αφορά
στο ταξίδι στο εξωτερικό, ανάλογα με τον
προορισμό, το άτομο πρέπει να ελέγξει αν
απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή καραντίνα στην επιστροφή - αν, παραδείγματος
χάριν, θέλει κάποιος να ταξιδέψει στις ΗΠΑ,
πρέπει να προσκομίσει αρνητικό τεστ εντός
τριών ημερών.

Τι κάνω αν έρθω σε επαφή με κάποιο

επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα;
Οι πλήρως εμβολιασμένοι έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να κολλήσουν τον ιό,
ωστόσο οι ειδικοί συνιστούν παρακολούθηση συμπτωμάτων, όπως πυρετό ή φρίκια,
βήχα, δύσπνοια, κόπωση, κεφαλαλγία,
απώλεια γεύσης ή όσφρησης, πονόλαιμο,
ρινική συμφόρηση ή καταρροή, ναυτία ή
διάρροια. Ειδικά αν κάποιος εκτεθεί σε θετικό κρούσμα και μένει μαζί με πολλά άτομα, ιδανικά θα έπρεπε να κάνει τεστ και να
απομονωθεί για 14 ημέρες, ακόμη και χωρίς συμπτώματα.

Ιατροί της Θεραπευτικής
Κλινικής της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
απαντούν στις
συνηθέστερες
ερωτήσεις…
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EMA: Αξιολογεί
το Pfizer στους
12-15 ετών

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε χθες ότι
ξεκίνησε την αξιολόγηση της χρήσης στις ηλικίες 12-15 ετών του
εμβολίου των Pfizer - BioNTech
κατά του Covid-19, έπειτα από αιτήματα αδειοδότησης που κατέθεσαν οι δύο εταιρείες γι’ αυτήν την
ηλικιακή ομάδα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις ΗΠΑ. «Ο ΕΜΑ θα
επικοινωνήσει τα αποτελέσματα
της αξιολόγησής του, που αναμένονται τον Ιούνιο, εκτός κι αν κριθούν απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες», ανέφερε ο Οργανισμός, με έδρα το Άμστερνταμ.
Στο δελτίο Τύπου, ο EMA αναφέρει
ότι η Επιτροπή του Φαρμάκων «θα
διεξάγει μια ταχεία αξιολόγηση
των δεδομένων που έχουν αναπτύξει BioNTech και Pfizer». Οι
BioNTech και Pfizer ανακοίνωσαν
την Παρασκευή ότι ζήτησαν από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να επεκτείνει στους 12-15
ετών την αδειοδότηση του εμβολίου τους στην Ε.Ε., το οποίο περιορίζεται αυτήν τη στιγμή στους άνω
των 16 ετών. Στις ΗΠΑ, οι δύο εταιρείες κατέθεσαν στις αρχές Απριλίου ένα παρόμοιο αίτημα επέκτασης της άδειας που είχε εκδώσει η
Ομοσπονδιακή Αρχή Φαρμάκων
(FDA).

Ράλι εμβολιασμών
έως τον Ιούνιο για
το τείχος ανοσίας

Μ

ε γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εμβολιασμοί κατά
του κορονοϊού στη χώρα,
που συνεχίζονται κανονικά
μετά τη διακοπή για την ημέρα του Πάσχα.
Υπενθυμίζεται ότι τώρα εμβολιάζονται
πολίτες 30-39 ετών (με το εμβόλιο της
AstraZeneca), 40-44 (με το εμβόλιο της
AstraZeneca), 45-49 με όλα τα εμβόλια,
άτομα άνω των 50 ετών, πολίτες με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου, εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας
και εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Υγείας, τις πρώτες ημέρες του Μαΐου θα γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα είναι διαθέσιμα όλα
τα εμβόλια για την ηλικιακή ομάδα των 4044 ετών.
Αυτόν τον μήνα ξεκινά η τρίτη φάση της
επιχείρησης «Ελευθερία». Από 5 Μαΐου αυξάνεται η δυναμικότητα του συστήματος με
την ανάπτυξη στο σύνολο 1.500 εμβολιαστικών κέντρων, με στόχο να γίνουν μέχρι και
2,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί και τον Ιούνιο
μέχρι τα 4 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Αξίζει
να σημειωθεί πως… φανατικοί οπαδοί των
εμβολίων είναι οι πολίτες της ηλικιακής
ομάδας 30-39 ετών, οι οποίοι το τελευταίο
διάστημα έχουν σπεύσει να κλείσουν ραντεβού και να εμβολιαστούν. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κατά την πρώτη ημέρα του ανοίγματος της πλατφόρμας για τους
30-39 ετών είχαν κανονιστεί συνολικά
200.000 ραντεβού για εμβολιασμό!
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως τις
πρώτες ώρες μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας των ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα

E
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ΕΟΔΥ:
2.146 κρούσματα
σε 48 ώρες

45-49 (το Μεγάλο Σάββατο) η ζήτηση ήταν
επίσης μεγάλη, με περισσότερα από
140.000 ραντεβού να κλείνονται μέσα σε λίγες ώρες.

Οι επόμενες παραδόσεις
Σε σχέση με τις παραδόσεις για τους επόμενους δύο μήνες, από την εταιρεία Pfizer
θα παραδοθούν 2.150.000 δόσεις τον Μάιο
και 2.425.000 τον Ιούνιο. Από την εταιρεία
Moderna θα παραλάβουμε 354.000 τον
Μάιο και 308.000 τον Ιούνιο. Από την εταιρεία Johnson & Johnson, 300.000 δόσεις
τον Μάιο και 960.000 δόσεις τον Ιούνιο. Η
εταιρεία AstraZeneca δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τις παραδόσεις του επόμενου
διμήνου. Αναμένουμε έναν αριθμό δόσεων
450.000-500.000 για κάθε μήνα.
Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα της επιχείρησης «Ελευθερία», σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους «αν τηρηθούν
οι παραδόσεις από τις εταιρείες, εντός του
Μαΐου θα προχωρήσουμε στο άνοιγμα και
επόμενων ηλικιακών ομάδων για να εμβολιαστούν, φτάνοντας, έτσι, τον Ιούνιο στο
άνοιγμα της πλατφόρμας ώστε να μπορούν
να κλείσουν το ραντεβού τους για εμβολιασμό όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας».

Τις πρώτες ημέρες του Μαΐου
θα γνωρίζουμε πότε ακριβώς
θα είναι διαθέσιμα όλα
τα εμβόλια για την ηλικιακή
ομάδα των 40-44 ετών

Ξεπερνούν τις 2.000 οι νέες μολύνσεις
Covid-19 το τελευταίο 48ωρο ανά τη χώρα. Με βάση την έκθεση επιδημιολογικής
επιτήρησης για το τελευταίο 48ωρο, οι
ανθρώπινες απώλειες είναι πάνω από 130
και στις ΜΕΘ δίνουν μάχη σχεδόν 800
ασθενείς.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 48 ώρες είναι 2.146, εκ των
οποίων εννέα εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της Ελλάδας.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
των τελευταίων επτά ημερών, 36 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι στο εξωτερικό και 1.253 είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 48 ώρες είναι 134, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 10.587. Ο αριθμός των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
797. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 363. Ο
μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είναι 431 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων είναι 44 έτη, ενώ η διάμεση
ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος
0,2 έως 106 έτη).
Αξίζει να σημειωθεί πως η Αττική εξακολουθεί να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, συγκριτικά με τις
υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, από τα 2.146 κρούσματα που
καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο τα
1.022 βρέθηκαν στο Λεκανοπέδιο -και
πάλι αυτά αντιστοιχούν περίπου στα μισά
από αυτά που ανακοινώθηκαν για το σύνολο της επικράτειας- και τα 302 στη
Θεσσαλονίκη. Στον κεντρικό τομέα της
Αττικής βρέθηκαν επίσης 330 κρούσματα
και στον Πειραιά 98.
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Με χαμόγελα υποδέχθηκαν χθες
το άνοιγμα της εστίασης οι καταστηματάρχες υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κέρκυρα. Πολλοί, μάλιστα, από τους θαμώνες
των εστιατορίων αλλά και των καφέ-μπαρ έσπευσαν από την Κυριακή του Πάσχα να κάνουν κράτηση, προκειμένου να «κλείσουν» τραπέζι, είτε για φαγητό είτε για καφέ. Χαρούμενοι ήταν
χθες και οι πελάτες, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που από νωρίς το
πρωί «ξεχύθηκαν» στις πλατείες,
προκειμένου να απολαύσουν καθήμενοι τον καφέ τους. Αξίζει να
σημειωθεί πως, παρά το γεγονός
ότι χθες ήταν η πρώτη μέρα ανοίγματος της εστίασης, δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα συνωστισμού. Άλλωστε, οι καταστηματάρχες είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί,
αφού θέλουν πάση θυσία να κρατήσουν τα μαγαζιά τους ανοικτά.

«Ανάσταση» και
για την εστίαση

A

νοιξε χθες η αυλαία για την
εστίαση, ύστερα από έξι
μαρτυρικούς μήνες για τους
ιδιοκτήτες των καταστημάτων, που προσπαθούσαν με νύχια και
με δόντια να σώσουν τις επιχειρήσεις
τους. Βασικός τους στόχος είναι πλέον
να αρχίσουν να έχουν και πάλι έσοδα
και να καταφέρουν να «ρεφάρουν»,
όσο μπορούν, για τους προηγούμενους
μήνες, κατά τους οποίους αναγκάστηκαν να βάλουν «λουκέτο» εξαιτίας των
μέτρων κατά του κορονοϊού.
Χθες, μετά τις 12 το μεσημέρι, η κίνηση σε καφέ, μεζεδοπωλεία και εστιατόρια έγινε πιο έντονη. Ο πεζόδρομος της
Τσακάλωφ στο Κολωνάκι άρχισε να θυμίζει σιγά - σιγά εποχές πριν από την
πανδημία. Τραπέζια και καρέκλες στήθηκαν ξανά στο γνωστό σημείο συνάντησης πολλών Αθηναίων.
Το ίδιο και στην πλατεία Βαρνάβα στο
Παγκράτι, όπου τα τραπέζια ξεκίνησαν
να γεμίζουν.
Τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και
για τους πολίτες το άνοιγμα του κλάδου
μοιάζει με γιορτή.

Στου Ψυρρή τα καταστήματα εστίασης άνοιξαν και οι ιδιοκτήτες δεν θα
μπορούσαν να είναι πιο ευχαριστημένοι, καθώς την τελευταία εβδομάδα
προετοιμάζονταν πυρετωδώς, προκειμένου να υποδεχτούν ξανά πελάτες.
Εκτός, όμως, από τα καφέ και τα
εστιατόρια της Αθήνας, κίνηση παρατηρήθηκε χθες και στα καταστήματα
εστίασης σε παραθαλάσσιες περιοχές
της Αττικής, όπως στο Σούνιο, το Πόρτο
Γερμενό, την Ψάθα και τον Ωρωπό.
Ο καλός καιρός και η αργία του Πάσχα οδήγησαν πολλούς Αθηναίους σε
μια μικρή απόδραση εντός της Περιφέρειας.

Το αδιαχώρητο σε καφετέριες,
εστιατόρια, μεζεδοπωλεία Σύμμαχος ο καλός καιρός

EΛΛΑΔΑ
«Ξεχύθηκαν»
οι Θεσσαλονικείς

Τον καφέ και το φαγητό τους απόλαυσαν
χθες οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι, με το
άνοιγμα της εστίασης, έσπευσαν στα καταστήματα της πόλης, κυρίως στο κέντρο,
στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης και στα
Λαδάδικα. Τα καταστήματα λειτουργούν
ύστερα από έξι μήνες, με αυστηρούς κανόνες, αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών,
χωρίς μουσική και με τους εργαζομένους
να φορούν μάσκες. Οι πελάτες μπορούν να
βγάλουν τις μάσκες προστασίας από τον
κορονοϊό όταν κάθονται σε τραπέζι. Το
κέντρο της πόλης επισκέφθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας,
προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση που επικρατεί σε καφέ και εστιατόρια.
Στο μεταξύ, άνοιξε χθες και το μεγαλύτερο
ποσοστό από τις καφετέριες στη Χαλκιδική, όπως επίσης και ένα μικρότερο από
ταβέρνες και εστιατόρια.

Τραπεζάκια έξω
και στο Ναύπλιο

Ύστερα από έξι μήνες, οι κάτοικοι του
Ναυπλίου ήπιαν τον πρώτο τους καφέ, με
θέα το Μπούρτζι! Τα μαγαζιά γέμισαν από
κόσμο, από νωρίς το πρωί, ενώ και τα
εστιατόρια υποδέχτηκαν τους πολίτες
που αποφάσισαν να γευματίσουν έξω. Οι
καφετέριες γέμισαν από κόσμο που ξεχύθηκε στους δρόμους, λόγω και της
ανόδου της θερμοκρασίας αλλά και της
αργίας. Τα καταστήματα θα παραμένουν
ανοικτά έως τις 10.45 το βράδυ, καθημερινά, χωρίς μουσική και με τραπεζοκαθίσματα αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο
χώρο, ενώ οι πολίτες πρέπει να στέλνουν
τον κωδικό 6 με SMS στο 13033.
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EΛΛΑΔΑ

Διήμερο με θερμοκρασίες Αυγούστου!

Σ

ε επίπεδα-ρεκόρ για την εποχή
έφτασε ο δείκτης του υδραργύρου τις τελευταίες ημέρες στη
χώρα μας, γεγονός το οποίο
ώθησε χιλιάδες πολίτες στις παραλίες,
προκειμένου να απολαύσουν το πρώτο
τους μπάνιο. Αξίζει να σημειωθεί πως την
Κυριακή του Πάσχα οι θερμοκρασίες ήταν
από 7 έως 13,5 βαθμούς Κελσίου πάνω
από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα,
σε πολλές περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πολλά κατά τόπους
νέα θερμοκρασιακά ρεκόρ το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου!
Ενδεικτικές του πόσο υψηλές ήταν οι
θερμοκρασίες την Κυριακή του Πάσχα είναι οι μεγάλες αποκλίσεις των μέγιστων,
σε σχέση με τις μέσες τιμές τους, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου κατά τη δεκαετία
2010-2019, με βάση επιλεγμένους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr. Η απόκλιση των μέγιστων θερμοκρασιών σε αρκετά σημεία ξεπέρασε τους
7-9 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη,
όπου η ζέστη ήταν πρωτοφανής γι’ αυτήν
την περίοδο του έτους, οι μέγιστες θερμοκρασίες ήταν έως και 13,5 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τα κανονικά για την
εποχή επίπεδα!
Την ίδια στιγμή, πολύ υψηλές για την
εποχή ήταν οι μέγιστες θερμοκρασίες σε
πολλές περιοχές της Ελλάδας και χθες,
Δευτέρα του Πάσχα. Μάλιστα, στην Κρήτη,
την Πελοπόννησο και την Αττική η θερμοκρασία σημείωσε περαιτέρω άνοδο σε
σχέση με την Κυριακή του Πάσχα, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στη Γόρτυνα

Ηρακλείου Κρήτης, με 39,1 βαθμούς Κελσίου! Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr,
στην Αττική η υψηλότερη θερμοκρασία
σήμερα καταγράφηκε στη Νέα Σμύρνη
(33,9 βαθμοί), ενώ στη Λίνδο Ρόδου
έφθασε τους 35,4 βαθμούς και στο Κρανίδι Αργολίδας τους 37,1!
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα βορειοανατολικά, με πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες,
υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς
επίσης σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια και στο Αιγαίο. Ανα-

λυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται
αραιές νεφώσεις. Αυξημένες κατά περιόδους θα είναι οι νεφώσεις στην Ανατολική
Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Βόρεια
Ελλάδα από 5 έως 26 βαθμούς, στην
Ήπειρο από 7 έως 27, στη Θεσσαλία από 9
έως 28, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12
έως 30, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως
27 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου
από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στο Καστελόριζο οι μέγιστες θερμοκρασίες θα
φτάσουν στους 31 και 32-33 βαθμούς

Κελσίου αντίστοιχα. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις και ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις
με εντάσεις 4-5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία
θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς.

Την Κυριακή του Πάσχα
ο υδράργυρος ήταν
από 7 έως 13,5 βαθμούς
Κελσίου πάνω από τα κανονικά
για την εποχή επίπεδα!

Έγκλημα για… τα κοινόχρηστα στα Καλύβια - Χειροπέδες σε 32χρονο
Τέσσερις μήνες μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση
με τρεις σφαίρες του 60χρονου υπαλλήλου του
Κέντρου Υγείας Καλυβίων, οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών, κατόπιν ενδελεχούς έρευνας,
κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη της δολοφονίας. Πρόκειται για ένα 32χρονο εισοδηματία ο οποίος διέμενε στην ίδια πολυκατοικία
με το φιλήσυχο θύμα, που ήταν πατέρας δύο
παιδιών. Ο κατηγορούμενος που αναμένεται να
απολογηθεί αύριο στον ανακριτή Αθηνών σόκαρε τους αστυνομικούς όταν, μετά τη σύλληψή του, παραδέχθηκε την αποτρόπαια πράξη
του, παρουσιάζοντας ως κίνητρο γι’ αυτήν… τα
μάγια που πίστευε ότι του είχαν κάνει!

«Με έκλεβαν στα κοινόχρηστα μαζί με τη γυναίκα του, που ήταν διαχειρίστρια. Μετά όμως
μου έκανε μάγια και γι’ αυτό αποφάσισα να τον
σκοτώσω. Το όπλο το αγόρασα από το Μενίδι
και μετά τη δολοφονία το πέταξα», φέρεται να
δήλωσε ο κατηγορούμενος, αφήνοντας έκπληκτους τους αστυνομικούς, οι οποίοι αρχικά νόμιζαν ότι έχουν να κάνουν με ένα πολύ «σκοτεινό» κίνητρο. Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και
Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, ο δράστης λίγες ημέρες
μετά την ανθρωποκτονία διέφυγε στην Αλβανία για να κρυφτεί. Στο πλαίσιο συνεργασίας με

τις αλβανικές Αρχές, ο 32χρονος εντοπίστηκε
σε χωριό της Αλβανίας και, αφού διαπιστώθηκε ότι διέμενε παράνομα στη χώρα, απελάθηκε
στην Ελλάδα. Προσήχθη στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και συνελήφθη.
Ο δράστης αποδέχθηκε τις πράξεις του, ενώ
σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, ένα στιλέτο και 31 φυσίγγια. Το έγκλημα διαπράχθηκε παραμονές Χριστουγέννων. Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο πάρκινγκ του Κέντρου Υγείας και, όταν το θύμα
έφτασε με το αυτοκίνητό του, ο κατηγορούμενος το πυροβόλησε και το σκότωσε.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πολλαπλασιάζονται τα πάρκα... τσέπης
«Τα pocket parks (σ.σ.: πάρκα τσέπης) αποτελούν
μια επιτυχημένη διεθνή πρακτική που υιοθέτησε
η Αθήνα ως λύση και εργαλείο για την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής μέσα στις γειτονιές», δήλωσε
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης. Σε αυτό το πνεύμα, εκεί όπου ήταν
κάποια εγκαταλελειμμένα οικόπεδα που καλύπτονταν από σκουπίδια και μπάζα «ξεφυτρώνουν»
τα «πάρκα τσέπης» σαν όαση δροσιάς και καλαισθησίας ανάμεσα στις πολυώροφες πολυκατοικίες. Τρία από αυτά τα μικρά πάρκα βρίσκονται
στην Άνω Κυψέλη, τον Κολωνό και το Παγκράτι,
ενώ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου
Αθηναίων, θα δημιουργηθούν άλλα δύο μέχρι τον
Ιούνιο και δέκα μέχρι το τέλος του χρόνου.

Covid free η Ελαφόνησος

Με στόχο να έχει εισροή τουριστών σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης λόγω πανδημίας, η δημοτική Αρχή στην Ελαφόνησο έβαλε στόχο την ανοσία του ντόπιου πληθυσμού.
Ήδη ο στόχος επετεύχθη, καθώς το 70% του πληθυσμού της
έχει εμβολιαστεί. Με αυτό το αποτέλεσμα η δήμαρχος Ελαφονήσου Έφη Λιάρου «τρέχει» διεθνώς σχέδιο διαφήμισης
του Covid free νησιού. Η δήμαρχος φιλοξένησε το Γαλλικό
Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο κάλυψε το Covid free αλλά
και τις ομορφιές της Ελαφονήσου, δηλώνοντας ότι «έγκαιρα
αφουγκραστήκαμε τις ανάγκες των ταξιδιωτών και φροντίσαμε την επιτάχυνση των εμβολιασμών».

Επιστρέφεται το ειδικό τέλος
ΑΠΕ σε Λιλαία και Επτάλοφο
Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Λιλαίας και Επταλόφου του Δήμου Δελφών ορίζονται δικαιούχοι επιστροφής του ειδικού
τέλους ΑΠΕ 1% μέσω του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ 20102019. Με την εξέλιξη αυτή ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα
των δύο συγκεκριμένων κοινοτήτων.

!

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΚΡHΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Αναδεικνύεται το Αρχαίο
Θέατρο της Γόρτυνας

Ενεργειακές
αναβαθμίσεις
δημόσιων υποδομών

Τον εκσυγχρονισμό των σχολικών και
αθλητικών εγκαταστάσεων, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και, γενικότερα, των
κτιρίων δημόσιου συμφέροντος θέτει
στις άμεσες προτεραιότητές της η Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας. Τριπλασιάζει τα αρχικά προϋπολογισθέντα
κονδύλια για ενεργειακή «αναβάθμιση
των κτιριακών υποδομών για μια πράσινη
περιφέρεια χαμηλών ρύπων και αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και
σύγχρονες δημόσιες υποδομές που θα
παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες»,
υπογραμμίζει ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Προς τούτο υπέγραψε
την ενεργειακή αναβάθμιση 28 δημόσιων
υποδομών στο σύνολο της περιφέρειας
με προϋπολογισμό άνω των 30 εκατ. ευρώ., ενώ ο αρχικός ήταν ύψους 10 εκατ.
ευρώ.

Τα απαιτούμενα κονδύλια για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Γόρτυνας και τον γενικότερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της
Μεσαράς ανακοίνωσε από την Αρχαία Γόρτυνα ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, στοχεύοντας στην οικονομική
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Το συγκεκριμένο έργο
εξελίσσεται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Κρήτης και υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Ολοκλήρωση αποκάλυψης και αποκατάσταση του μεγάλου θεάτρου Γόρτυνας».

ΟΤΑ

Στον «Φιλόδημο ΙΙ» 14 δήμοι
για αθλητικές εγκαταστάσεις
Αθλητικές εγκαταστάσεις σε 14 δήμους εντάσσονται
και χρηματοδοτούνται από τον «Φιλόδημο ΙΙ» για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση. Πρόκειται για σχετικές προσκλήσεις που εγκρίθηκαν από τους Δήμους
Πύλου - Νέστορος, Επιδαύρου, Προσοτσάνης, Σιθωνίας, Φαρκαδόνας, Οινουσσών, Λήμνου, Νοτίου Πηλίου, Νέας Ιωνίας, Νάουσας, Κυθήρων, Ήλιδας, Περάματος και Αρχαίας Ολυμπίας.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΚΕΔΕ
Σε ποιον μεγάλο δήμο της Αττικής επικεφαλής παράταξης της
αντιπολίτευσης «αποκάλυψε»
μια διαφορετική θέση για τους
υπεύθυνους των κορονοπάρτι
που έγιναν το προηγούμενο
διάστημα σε πλατείες της πόλης; Ούτε λίγο ούτε πολύ, «χρέωσε» την οργάνωσή τους σε
επιχειρηματίες της εστίασης
με απώτερο στόχο να πιέσουν
την κυβέρνηση και τους επιστήμονες να ανοίξουν τα καταστήματα! Η έκπληξη ήταν εμφανής τόσο στη διοίκηση του
δήμου όσο και στην υπόλοιπη
αντιπολίτευση που ζήτησαν…
αποδείξεις.

Ενστάσεις στο νομοσχέδιο
για τις λαϊκές αγορές

«Ανθίζει» ξανά
η Κηφισιά
Χρειάστηκαν πολλές και συντονισμένες ενέργειες του δημάρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωμάκου προκειμένου η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
να λάβει τη σχετική έγκριση από
τους αρμόδιους φορείς και να μπορέσει να ανοίξει και πάλι τις πύλες
της. Έτσι, η 67η Ανθοκομική Έκθεση
Κηφισιάς ξεκινά στις 6 Μαΐου με αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και με ένα ξεχωριστό θεματικό πάρκο που θα συζητηθεί για την ομορφιά και την πρωτοτυπία του. Το ραντεβού των φίλων
και των επισκεπτών της έκθεσης είναι στο Άλσος Κηφισιάς, σε μια από
τις μεγαλύτερες γιορτές της άνοιξης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

«Προτεραιότητα
η στήριξη των
επιχειρήσεων
που έχουν πληγεί»

Τη διαβεβαίωση ότι η Περιφέρεια
Αττικής θα συνεχίσει να στηρίζει τις
επιχειρήσεις που επλήγησαν από την
πανδημία με σειρά δράσεων προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η επανεκκίνησή τους επανέλαβε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης κατά τη
συζήτηση του προγράμματος ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όπως αποκάλυψε ο περιφερειάρχης, ήδη εγκρίθηκαν 4.608 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από πληττόμενες μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου 130 εκατ. ευρώ,
για τις οποίες ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης. Υπενθυμίζεται ότι
στη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν
από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» υποβλήθηκαν 42.254 αιτήματα από
38.500 πολύ μικρές και από 3.754 μικρές επιχειρήσεις.

«Ν

αι μεν αλλά» είναι η στάση που
κρατά η Εκτελεστική Επιτροπή
της ΚΕΔΕ απέναντι στις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης
με το νομοσχέδιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και αυτό γιατί ενώ επισημαίνεται ότι στην ουσία το νομοσχέδιο έχει μια
σύγχρονη οπτική, υπάρχουν σημεία που
χρήζουν βελτίωσης.
Όπως τονίζουν οι δήμαρχοι, δεν γίνεται
αντιληπτή και, φυσικά, δεκτή η οποιαδήποτε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον α’
στον β’ βαθμό, όπως, π.χ., για τις κυριακάτικες αγορές, ενώ υποστηρίζουν ότι δεν είναι
δυνατό να οργανώνεται οποιαδήποτε τέτοια
δραστηριότητα εντός των δήμων χωρίς τη
δική τους συμμετοχή και αποφασιστική αρμοδιότητα.
Για την ΚΕΔΕ είναι προφανές ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή η ποσοστιαία κατανομή

των τελών ανάμεσα σε δήμους και περιφέρειες, αφού οι δήμοι είναι αυτοί που έχουν,
κατά τ’ άλλα, την πλήρη αρμοδιότητα οργάνωσης, λειτουργίας και καθαριότητας των
λαϊκών αγορών.
Σε σχέση με τους συμμετέχοντες παραγωγούς και μικροπωλητές, χρήζει περαιτέρω συζήτησης η ύπαρξη και άλλων κοινωνικών κριτηρίων συμμετοχής τους, ενώ εκφράστηκαν αμφιβολίες για το κριτήριο της
μόρφωσης αλλά και τη δυνατότητα δήλωσης των τιμών στη σχετική πλατφόρμα. Επίσης, επισημάνθηκε ως πολύ μικρό το ποσοστό 5% συμμετοχής τους στις εμποροπανηγύρεις.
Τέλος, στηλιτεύτηκε ως άστοχη η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, η οποία ζητά οι αρμοδιότητες των λαϊκών να φύγουν από τους
δήμους.

Άλλα δύο γήπεδα η Φυλή
Στην υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή δύο
υπερσύγχρονων γηπέδων ποδοσφαίρου 5x5 προχώρησε ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. Οι συμβάσεις αφορούν στη δημιουργία νέων γηπέδων στη
Δημοτική Ενότητα Φυλής και στη συνοικία της Δροσούπολης, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια της υπογραφής, ο δήμαρχος επεσήμανε ότι η προσπάθεια και οι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία
σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητα ζωής των συμπολιτών και ιδιαίτερα της νεολαίας ανήκει στις προτεραιότητες του Δήμου Φυλής, ο οποίος δεν θα σταματήσει να διεκδικεί και να πετυχαίνει σημαντικά έργα.

Αποκτά Δημοτική
Αστυνομία
το Μαρούσι
Έπειτα από πολλές προσπάθειες
του δημάρχου Θεόδωρου Αμπατζόγλου ο Δήμος Αμαρουσίου φαίνεται
ότι θα αποκτήσει και πάλι Δημοτική
Αστυνομία - ήταν, άλλωστε, και
προεκλογική δέσμευσή του. Στην
πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η Σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας, με
τον δήμαρχο να σημειώνει ότι κύριο μέλημα είναι η ασφάλεια των
πολιτών, η σωστή λειτουργικότητα
της πόλης αλλά και η εποπτεία
όλων των δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων. «Το Μαρούσι, ένας
μεγάλος μητροπολιτικός δήμος,
αποκτά τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που χρειάζεται για να διοικείται σωστά και να νιώθουν κάτοικοι
και εργαζόμενοι ότι ζουν σε μια
σύγχρονη πόλη», τόνισε.

P
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Οι κρυφές συνεννοήσεις για «κατά παραγγελία χτυπήματα» που έκαψαν τον Μένιο
Αρνήθηκαν και ενώπιον του ανακριτή τις κατηγορίες
που τους αποδίδονται τόσο ο Μένιος Φουρθιώτης όσο και
οι δύο εκ των συγκατηγορουμένων του, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προσφύγουν το
προσεχές διάστημα κατά των ενταλμάτων της προσωρινής κράτησής τους.
Όπως είναι ήδη γνωστό, και οι τρεις το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, ύστερα από πολύωρη ανακριτική διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το πρωί με τις διαδοχικές
απολογίες τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, αφού οι
ισχυρισμοί τους δεν κατάφεραν να πείσουν ανακριτή και
εισαγγελέα, οι οποίοι, κατόπιν τρίωρης διάσκεψης μεταξύ τους, κατέληξαν με σύμφωνη γνώμη στην προφυλάκισή τους. Αντίθετα, ο τέταρτος κατηγορούμενος στην υπό-

θεση αφέθηκε ελεύθερος, καθώς αντιμετώπιζε κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα, που αφορούν σε παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ωστόσο, ο Μένιος
Φουρθιώτης αλλά και οι υπόλοιποι δύο συγκατηγορούμενοί του απολογήθηκαν για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος αλλά και πλημμελήματος - ανάμεσα στα
άλλα, ο Μ. Φουρθιώτης ενήργησε ως ηθικός αυτουργός
στους «στημένους» πυροβολισμούς με Καλάσνικοφ έξω
από το σπίτι του αλλά και στην έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο γκαράζ της οικίας του, τη νύχτα
της 22ας Απριλίου 2021.
Οι δύο άνδρες συγκατηγορούμενοι του παρουσιαστή
και πρώην μάνατζερ της Τζούλιας Αλεξανδράτου εμπλέκονται και στην υπόθεση της καταδίωξης με πυροβολι-

σμούς εναντίον αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Νέα
Ερυθραία, γι’ αυτό και απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Και οι τρεις κατηγορούμενοι
αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος του ενός εξ
αυτών, Κωνσταντίνος Γώγος, μετά την απόφαση για προφυλάκιση σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους γνωστοποίησε ότι θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης του εντολέα του, προσθέτοντας ότι «οι
άνθρωποι δούλευαν σεκιούριτι και αυτή είναι η μοναδική
εμπλοκή τους».
Πάντως, σύμφωνα με τις κατηγορίες που αρνούνται και
για τις οποίες κρίθηκαν, ο Μένιος Φουρθιώτης φέρεται να
είχε κρυφές επικοινωνίες και συνεννοήσεις μαζί τους για
τα σε βάρος του «κατά παραγγελία χτυπήματα»…

Κρουασάν για
πρωινό ζήτησε
ο Φουρθιώτης!

Τ

ο πρωινό της 3ης Μαΐου ήταν
πολύ διαφορετικό από αυτά
που είχε συνηθίσει -τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον- ο Μένιος Φουρθιώτης. Ο πρώην δημοφιλής
παρουσιαστής καναλιού τοπικής εμβέλειας (το τελευταίο ενάμισι έτος) ξύπνησε
σε ένα από τα κελιά της ΣΤ’ Πτέρυγας των
Φυλακών Κορυδαλλού!
Οι χώροι, περιορισμένοι. Καμία σχέση
με το «παλάτι» στην οδό Ρόδων στον Διόνυσο, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια,
ενώ η παρουσία άλλων τεσσάρων έγκλειστων έκανε τους ούτως ή άλλως περιορισμένους χώρους του κελιού να μοιάζουν
ακόμα μικρότεροι. Ο Μένιος Φουρθιώτης
πιθανότατα δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει τι σημαίνει προφυλάκιση σε ένα
κατάστημα κράτησης της χώρας. Γι’ αυτό
και φέρεται να ζήτησε για πρωινό μερικά
κρουασάν βουτύρου, ένα κομμάτι σπανακόπιτα και τοστ, υποστηρίζοντας ότι ακολουθεί ειδική διατροφή για λόγους υγείας - αιτήματα που περισσότερο θα ταίριαζαν σε ένα ξενοδοχείο τουλάχιστον τριών
αστέρων, αλλά σίγουρα όχι στις Φυλακές
Κορυδαλλού, ακόμη κι αν η ΣΤ’ Πτέρυγα
είχε κάποτε τον χαρακτηρισμό «VIP».
Την ίδια ώρα, ο παρουσιαστής εμφανίζεται να ζητά προστασία ακόμα και εντός
των φυλακών, υποστηρίζοντας ότι η ζωή

Ρεπορτάζ:
Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

του κινδυνεύει ανάμεσα σε τόσους ποινικούς. Ζητά, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, να μεταφερθεί σε άλλο κελί ή, ει
δυνατόν, μόνος του, για να νιώθει ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο
αναμένεται να του παρασχεθεί είναι η ιατροφαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει
και η τακτική επικοινωνία με τον δικηγόρο του, ενώ έγινε ήδη και η συνέντευξη
με τη διευθύντρια του καταστήματος κράτησης - μια διαδικασία που ακολουθείται
με κάθε νέο κρατούμενο.
Ο Μένιος Φουρθιώτης φέρεται τα τελευταία 24ωρα -και υπό το βάρος των
αποκαλύψεων- να μην είναι καλά ψυχολογικά, ενώ δεν αποκλείεται να ζητήσει
ψυχολογική στήριξη. Μάλιστα, είναι σχεδόν δεδομένο ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ζητήσει να αποφυλακιστεί υπό όρους, επικαλούμενος προβλήματα υγείας (σωματικά και ψυχολογικά),
έχοντας ήδη καλλιεργήσει κλίμα πριν
από κάποιες εβδομάδες, όταν αναρτούσε
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες του από το δωμάτιο ιδιωτικού

νοσοκομείου, πότε με έναν ορό και πότε
εμφανιζόμενος ιδιαίτερα καταβεβλημένος. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ., πάντως, σχολίαζαν ότι κατά διαστήματα εμφανίζεται αρκετά ψύχραιμος και σκεπτικός, ενώ σε
άλλες περιπτώσεις ξεσπά και φωνάζει
κατά πάντων.

Συνεχίζεται η έρευνα
Η προφυλάκιση του Μένιου Φουρθιώτη και των δύο ποινικών με τους οποίους
φέρεται να συνεργάστηκε σε μια σειρά
από έκνομες πράξεις δεν σημαίνει και το
τέλος της έρευνας για τους αστυνομικούς
του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Υπό
διερεύνηση για το αν ήταν και αυτές
«σκηνοθετημένες» είναι η τοποθέτηση
εμπρηστικού μηχανισμού έξω από το...
πολύπαθο φυλάκιο στο σπίτι του, στον
Διόνυσο, τον Αύγουστο του 2020, καθώς
επίσης και η έκρηξη στο Ι.Χ. αυτοκίνητο
στενού του συνεργάτη, τον Φεβρουάριο

του 2021. Ακόμη, πάντως, και για τους πιο
έμπειρους αξιωματικούς της Ασφάλειας
Αττικής μοιάζει απίστευτος ο τρόπος με
τον οποίο επιχειρούσε να καπηλευτεί του
δικαιώματος στην αστυνομική συνοδεία.
Τέλος, υπό διερεύνηση είναι και 10 περιστατικά-καταγγελίες αστυνομικών που
είχαν... θητεύσει στην προσωπική του
φρουρά και «που κατά την κρίση τους
πλήττουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν ανάγονται στην αποστολή
τους».

Σύμφωνα με πληροφορίες,
πολύ σύντομα θα ζητήσει
να αποφυλακιστεί υπό όρους,
επικαλούμενος
προβλήματα υγείας…
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ΑΕΙ: Πότε θα γίνουν οι κατατακτήριες
της Εύης Πανταζοπούλου

Με Λατινικά
οι Πανελλαδικές
του χρόνου

Τ

α δύο Σαββατοκύριακα μεταξύ 19 και 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι κατατακτήριες
εξετάσεις στα ΑΕΙ, σύμφωνα
με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ, ενώ δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές θα έχουν μόνο όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
εντός της προθεσμίας από 1η έως 15
Νοεμβρίου 2020.
Οι εξετάσεις ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν το πρώτο 20ήμερο
του Μαΐου, αλλά αναβλήθηκαν λόγω
των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.
Στην απόφαση επισημαίνεται ότι τα
Ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίσουν
την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων προφύλαξης και να λάβουν κάθε
αναγκαίο μέτρο στην κατεύθυνση αυτή.
Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση
για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη
συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, αυτή είναι πάγια και χορηγείται
ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του
Τμήματος του ΑΕΙ που διοργανώνει τη
διαδικασία. Στη βεβαίωση αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου, ο τόπος κατοικίας του, η διεύθυνση
του Τμήματος στο οποίο διεξάγονται οι
εξετάσεις και το ωράριο προσέλευσης
και αποχώρησης του εξεταζόμενου.
Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, ενώ το εξάμηνο
κατάταξης των πτυχιούχων ανά τμήμα
ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό
του εκάστοτε ΑΕΙ - εντούτοις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του έβδομου
εξαμήνου για τμήματα εξαετούς φοίτησης ή του πέμπτου εξαμήνου για σπουδές πενταετούς ή τετραετούς φοίτησης.
Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος υποδοχής, οι υποψήφιοι δύνανται να απαλλαχθούν από την εξέταση
μαθημάτων ή ασκήσεων, εφόσον τα
έχουν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στο
τμήμα προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι απαλλάσσονται από
την εξέταση σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος
Σπουδών του τμήματος υποδοχής και
εξετάζονται σε αυτά που κρίνεται ότι
δεν έχουν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς.

Επιστρέφει στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις το μάθημα των Λατινικών, από την επόμενη σχολική
χρονιά, στη θέση της Κοινωνιολογίας. Πιο συγκεκριμένα, από το
σχολικό έτος 2021-2022 οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων
στην Ομάδα Προσανατολισμού των
Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξετάζονται στο μάθημα των Λατινικών. Ως εκ τούτου, για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι υποψήφιοι θα εξεταστούν
σε Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία των Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορία και Λατινικά.
Υπενθυμίζεται ότι τα Λατινικά είχαν καταργηθεί από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα το
2018, γεγονός που είχε προκαλέσει μεγάλη έκπληξη σε μαθητές
και εκπαιδευτικούς. Τη θέση τους
είχε λάβει η Κοινωνιολογία, με την
αιτιολογία ότι «τα Λατινικά, όπως
διδάσκονται, δεν παίζουν κανέναν
εκπαιδευτικό ρόλο, πέρα από το να
είναι ένα μάθημα που βασίζεται εξ
ολοκλήρου στην αποστήθιση και
συμβάλλει σε μια τεχνητή αύξηση
των βάσεων του 1ου Επιστημονικού Πεδίου». Πάντως, το επόμενο
σχολικός έτος οι υποψήφιοι θα
βρεθούν αντιμέτωποι με αρκετές
αλλαγές, με κυριότερη τη συμπλήρωση διπλού μηχανογραφικού.

Κάτι τρέχει με τις απουσίες στα ΕΠΑΛ
Αυστηρές συστάσεις προς τους διευθυντές ΕΠΑΛ για την καταχώριση απουσιών και την οριστικοποίηση εγγραφών απευθύνει,
σε εγκύκλιό της, η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή. Αφορμή
στάθηκαν εκθέσεις των επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατόπιν ελέγχων σε επαγγελματικά λύκεια, στις οποίες περιγράφεται ελλιπής εφαρμογή της νομοθεσίας. Η κυρία Μακρή
εφιστά την προσοχή των διευθυντών για την απαρέγκλιτη εφαρμογή και την τήρηση των διατάξεων αναφορικά με τον έλεγχο και
την καταχώριση απουσιών, επισημαίνοντας πως η απουσία του
μαθητή από το σχολείο πρέπει να καταγράφεται στο Ημερήσιο
Δελτίο Φοίτησης κάθε διδακτική ώρα.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή
είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη

φοίτηση ανεπαρκή, στην ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων των ΕΠΑΛ κάθε α’ τετραμήνου, χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δεν λαμβάνεται υπόψη στα αριθμητικά δεδομένα
του τμήματος για τις αναθέσεις μαθημάτων και στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος.
Αναφορικά με τη διαδικασία των εγγραφών, η υφυπουργός Παιδείας σημειώνει ότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να ελέγχουν τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην εφαρμογή e-eggrafes και τα δικαιολογητικά των μαθητών που κατανεμήθηκαν στο σχολείο τους.
Εφόσον είναι έγκυρα και διαπιστωθούν ότι οι μαθητές πληρούν
τις προϋποθέσεις εγγραφής στην τάξη, θα πρέπει για καθέναν να
επιβεβαιώσουν την οριστική εγγραφή τους.
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Μπέζος vs Μασκ

OLITICAL

Πόλεμος
γιγάντων για
την κυριαρχία
στο Διάστημα

Π

ΡΟΣΩΠA

Γράφει ο
κατάκτηση του
Από την πλευρά, το πραΔιαμαντής Σεϊτανίδης
Διαστήματος είναι
κτορείο Reuters παρατηρεί
το έπαθλο μιας νέότι δικαίως πήρε αυτή την
ας, αδυσώπητης
απόφαση η NASA, διότι η
seitanidisd@gmail.com
μάχης μεταξύ των δύο πλουSpaceX του Μασκ αλλά και η
σιότερων ανθρώπων του
United Launch Alliance (Uπλανήτη: του Ίλον Mασκ της SpaceX και του Τζεφ
LA) της κοινοπραξίας Lockheed Martin - Boeing είΜπέζος της Amazon και της Blue Origin. Αφορμή
ναι πιο μπροστά από την Blue Origin του Μπέζος
για το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της μάχης είστις διαστημικές αποστολές και, κατά συνέπεια, διναι η απόφαση της NASA να συμφωνήσει στη χρηκαίως η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπογράφει με αυτές
ματοδότηση των σχεδίων που της παρουσίασε η
συμβόλαια δισεκατομμυρίων, όπως αυτό το πρόSpaceX για να στείλει αστροναύτες στη Σελήνη για
σφατο με την εταιρεία του Μασκ, που είναι ένα αποπρώτη φορά μετά το 1972, απορρίπτοντας ταυτόκλειστικό συμβόλαιο ύψους 2,9 δισ. δολαρίων για
χρονα την πρόταση του κονσόρτσιουμ των Blue Oriτην αποστολή ανθρώπων στη Σελήνη, στο πλαίσιο
gin και Dynetics. Ο Ίλον Μασκ πανηγύριζε και από
του προγράμματος «Artemis». Αυτή την υπεροχή
την άλλη ο Τζεφ Μπέζος ήταν έξω φρενών. Αμέσως
του, που του αναγνωρίζουν τρίτοι, ο Μασκ τη χρησιη εταιρεία του, Blue Origin, υπέβαλε αναφορά στην
μοποιεί για να «παίξει» με τον Μπέζος. Εκτός από το
κρατική αμερικανική υπηρεσία GAO (Government
δηλητηριώδες tweet που έκανε μετά την υπογραφή
Accountability Office) κατηγορώντας τη NASA ότι
του συμβολαίου με τη NASA, ο Μασκ διαδίδει ότι σε
άλλαξε τα δεδομένα υπέρ εκείνων «που υπέβαλαν
πρόσφατη συνάντησή του με τον Μπέζος έδινε συμπροτάσεις την τελευταία στιγμή».
βουλές στον μεγάλο του ανταγωνιστή, ώστε το
Ο Μασκ απάντησε με ένα ειρωνικό -αλλά και με
αφεντικό της Amazon και της Blue Origin να… μη
υπονοούμενα- tweet. Ανέβασε μια φωτογραφία του
χάνει τον καιρό του με ιδέες που ο ίδιος ο Μακ τις είΜπέζος, όταν αυτός παρουσίαζε πέρυσι τη σεληνάχε εξετάσει και απορρίψει νωρίτερα. Εμφάνιζε, δηκατο της Blue Origin, και σημείωσε από κάτω:
λαδή, ο ιδιοκτήτης της SpaceX τον εαυτό του σε ρό«Can’t get it up (to orbit) lol», δηλαδή περίπου «δεν
λο... μέντορα του Μπέζος, κάτι που εξόργισε ακόμα
μπορεί να τη σηκώσει έως το Διάστημα».
περισσότερο τον ιδιοκτήτη της Blue Origin. Από την
άλλη πλευρά, ο Μπέζος κατηγορεί τον Μασκ ότι έχει
«τρελές ιδέες» όταν λέει ότι, εκτός από τη Σελήνη,
θέλει να στείλει αστροναύτες έως και τον Άρη, αλλά
αργότερα και εποίκους για να μείνουν σε αυτόν. Πίσω από αυτήν τη λυσσαλέα σύγκρουση των δύο πιο
πλούσιων ανθρώπων της Γης κρύβονται επενδύσεις
δισεκατομμυρίων από τις εταιρείες τους και ένας
διαγωνισμός μεταξύ «κυνηγών ταλέντων», ώστε οι
δύο «διαστημικοί στρατοί» να εξοπλιστούν με τους
καλύτερους του είδους.
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Γερμανία: Μπλόκο
σε δίκτυο παιδικής
πορνογραφίας

A

Πρόκειται για ένα κύκλωμα με περίπου 400.000
μέλη, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, όπως
παρουσιαζόταν, το οποίο είχε την ονομασία
«Boystown» και δρούσε από το 2019
στο Ντάρκνετ της Γερμανίας...

λλη μία μεγάλη μάχη εναντίον της
σκοτεινής πλευράς του Διαδικτύου
κερδήθηκε χθες, όταν η γερμανική
αστυνομία ανακοίνωσε την εξάρθρωση μεγάλου δικτύου παιδικής πορνογραφίας που δρούσε στο Ντάρκνετ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα δίκτυο με περίπου
400.000 μέλη, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, όπως παρουσιαζόταν, το οποίο είχε την
ονομασία «Boystown» και δρούσε από το
2019.
Η ειδική μονάδα κατά των αδικημάτων στο
Διαδίκτυο της γερμανικής αστυνομίας παρακολουθούσε τη δράση του κυκλώματος επί
μήνες και για την εξάρθρωσή του χρειάστηκε
να συνεργαστεί με αντίστοιχες υπηρεσίες της
Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Αυστραλίας,
των ΗΠΑ και του Καναδά, καθώς, βέβαια, και
με τη Europol.
Στα μέσα Απριλίου, όπως ανακοίνωσε η
γερμανική αστυνομία, συνελήφθησαν τρεις
Γερμανοί πολίτες που εμπλέκονταν στη λειτουργία της πλατφόρμας, ενώ εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης για έναν τέταρτο, ο
οποίος ζει στην Παραγουάη. Σύμφωνα με την

Βρετανία: Συναυλία χωρίς μάσκες και
αποστάσεις σε πιλοτικό Covid-free φεστιβάλ
Ένα πιλοτικό φεστιβάλ για τα
πάρτι μετά την εποχή του κορονοϊού διοργανώθηκε το Σαββατοκύριακο στο Λίβερπουλ, όπου χιλιάδες νέοι Βρετανοί χόρεψαν, τραγούδησαν και αγκαλιάστηκαν χωρίς μάσκες και αποστάσεις. Μόνη
προϋπόθεση για να συμμετάσχει
κανείς στο διήμερο event ήταν να
έχει κάνει τεστ για τον κορονοϊό και
αυτό να είναι αρνητικό. Επίσης, να
κάνει δεύτερο τεστ ύστερα από
πέντε ημέρες και να στείλει τα αποτελέσματα στους διοργανωτές.
Υπολογίζεται ότι περίπου 5.000 ήταν όσοι
έφτασαν την Κυριακή στο Sefton Park και
άλλες περίπου 3.000 όσοι μετείχαν στο πείραμα το Σάββατο. Ο τίτλος του μουσικού φε-

στιβάλ ήταν «Ο Πρώτος Χορός». Το Λονδίνο
περιμένει τέτοιες διοργανώσεις σε αυτήν τη
φάση, ώστε να συλλέξει δεδομένα για το
πώς θα πραγματοποιούνται παρόμοιες εκδηλώσεις χωρίς να υπάρχει το ρίσκο της
εξάπλωσης του κορονοϊού.

ανακοίνωση, «η πλατφόρμα “Boystown” είχε
διεθνή εμβέλεια και σκοπό την ανταλλαγή
πορνογραφικού υλικού μεταξύ των μελών
της, κυρίως φωτογραφιών ή βίντεο με κακοποίηση μικρών αγοριών».
Η αστυνομία της Γερμανίας δεν έδωσε στη
δημοσιότητα τα ονόματα των δραστών, παρά
μόνο τις ηλικίες τους. Ερευνάται το αν οι συλληφθέντες, ηλικίας 40, 49 και 58 ετών, ήταν οι
διαχειριστές της διαδικτυακής πλατφόρμας,
αλλά και το αν ήταν υπεύθυνοι για τις «παρακολουθήσεις πελατών». Ο τέταρτος, ηλικίας
64 ετών, θεωρείται ότι είναι ένας από τους πιο
ενεργούς χρήστες της πλατφόρμας, καθώς
εμφανίζεται να έχει αναρτήσει περισσότερα
από 3.500 μηνύματα με περιεχόμενο που ενδιαφέρει τους χρήστες της «Boystown».
Η παιδική πορνογραφία έρχεται σε αντίθεση με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ (1990), τη Σύμβαση Κατά του
Εγκλήματος (2001) αλλά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως είναι ο νόμος (2000)
«Περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης
Ανηλίκων».

Τουρκία: Συνελήφθη το δεξί
χέρι του αρχηγού του ISIS
Είναι Αφγανός, ακούει στο κωδικό όνομα «Μπασίμ» και θεωρείται το «δεξί χέρι» του Αμπού
Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, του επικεφαλής του ISIS
που σκοτώθηκε το 2019 στην επαρχία Ιντλίμπ της
Βορειοδυτικής Συρίας, όταν αμερικανικές δυνάμεις έκαναν επιδρομή στην περιοχή, έχοντας τη
βοήθεια Κούρδων ανταρτών. Ο «Μπασίμ» συνελήφθη χθες στην Κωνσταντινούπολη, ύστερα από
έρευνα που πραγματοποίησαν άνδρες της τουρκικής αστυνομίας στη συνοικία Ατασεχίρ, στην ασιατική πλευρά της Πόλης,
και ταυτοποίησαν το πρόσωπό του. Όπως σημειώνουν πολλά τουρκικά
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο «Μπασίμ» είχε βοηθήσει τον αλ Μπαγκντάντι να κρυφτεί στην Ιντλίμπ, καθώς ήταν ο βασικός του συνεργάτης.
Το κανάλι NTV μετέδωσε, μετά τη σύλληψη, ότι ο «Μπασίμ» ήταν ο στρατιωτικός υπεύθυνος ολόκληρου του ISIS. Σύμφωνα με την ενημέρωση
που έκαναν οι τουρκικές Αρχές, ο Μπασίμ έφτασε στην Κωνσταντινούπολη πριν από λίγες ημέρες με πλαστό διαβατήριο και ταυτότητα.
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Ποιοι κερδίζουν από το «πάγωμα» στην εισφορά αλληλεγγύης
Ανάσα για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα
αλλά και για χιλιάδες άλλους φορολογουμένους προσφέρει η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Η αύξηση στις αποδοχές μέσω της αναστολής
της εισφοράς και της μείωσης κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών θα διατηρηθεί και
το 2022. Η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης και
το 2022 σηματοδοτεί επί της ουσίας και την κατάργησή της. Υπό αυτό το πρίσμα περισσότεροι από 1,2 εκατ.
φορολογούμενοι θα απαλλαγούν και το 2022 από την
εισφορά αλληλεγγύης αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές, με το κόστος για τον προϋπολογισμό να

ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ.
Το «πάγωμα» στην εισφορά αλληλεγγύης δεν
ισχύει για τους φορολογούμενους που τα δύο προηγούμενα έτη πιάστηκαν στην παγίδα των τεκμηρίων.
Επίσης, στα εισοδήματα από «επιχειρηματική δραστηριότητα», από «κεφάλαιο» (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία), καθώς και από
«υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου».
Για παράδειγμα, για μισθωτό του ιδιωτικού τομέα
με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ το ετήσιο όφελος
ανέρχεται σε 426 ευρώ και για εισόδημα 30.000 ευρώ
το ετήσιο όφελος φτάνει στα 676 ευρώ.

Μπαίνει φρένο
στις «μαϊμού»
αναστολές

Α

υστηρότερο πλαίσιο με νέο
κόφτη και δύο ρήτρες θα
ισχύσει τον Μάιο στο μέτρο
των αναστολών συμβάσεων
εργασίας. Και αυτό αφενός για να μπει
φρένο στις «μαϊμού» αναστολές και
τους επιτήδειους εργοδότες, που εκμεταλλεύονται σύστημα και εργαζομένους για να κερδίσουν, αφετέρου διότι
επαναλειτουργούν περισσότεροι κλάδοι της οικονομίας που ήταν κλειστοί
τον Απρίλιο, όπως η εστίαση και ο τουρισμός.
Οι αλλαγές αφορούν στο κριτήριο
του τζίρου, που θεσμοθετήθηκε τον
Μάρτιο αλλά δεν θα ισχύσει τον Μάιο
για την εστίαση, τις κλειστές επιχειρήσεις και το λιανεμπόριο, καθώς υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που λειτουργεί
με click away. Επιπλέον, όλη η εστίαση
θα πάρει την αποζημίωση μόνο αν ο εργαζόμενος εργάζεται πάνω από 16
ώρες την εβδομάδα, ενώ περίπου
150.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται λιγότερες από τέσσερις ώρες
ημερησίως, δεν θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούν
σε επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ
καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απρι-

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

λίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου
2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα
από την 1η Απριλίου 2019 έως και την
31η Δεκεμβρίου 2020.

Σε δύο δόσεις οι δηλώσεις
Παράλληλα, μέσα στις επόμενες μέρες θα βγει νέα λίστα με ΚΑΔ για ανοιχτές και πληττόμενες επιχειρήσεις,
που θα μπορούν να θέσουν τους εργαζομένους τους σε αναστολή για τον μήνα Μάιο και να πάρουν το επίδομα των
534 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι την
Πέμπτη 6 Μαΐου ανοίγει το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για να υποβάλουν οι εργαζόμενοι
τις δηλώσεις αναστολής εργασίας τους
για τον μήνα Μάιο. Για το χρονικό διάστημα 6-12 Μαΐου 2021 θα υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων
εργασίας που μπορούν να αφορούν είτε σε όλο τον Μάιο είτε σε μέρος αυτού.
Σε κάθε περίπτωση, κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώνονται οι αναστολές
που αφορούν στο διάστημα από 1 έως
12 Μαΐου 2021. Από 13 Μαΐου 2021 οι

επιχειρήσεις-εργοδότες θα μπορούν
να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για την περίοδο 1-12 Μαΐου.
Υπενθυμίζεται ότι λόγω του προαναγγελτικού συστήματος δεν επιτρέπονται
οι ορθές επαναλήψεις δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργαζομένων για
προγενέστερα χρονικά διαστήματα.
Στις περιπτώσεις που πρέπει να εξυπηρετηθούν επείγουσες μελλοντικές
ανάγκες των επιχειρήσεων επιτρέπον-

ται προαναγγελτικά οι ανακλήσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας με χρήση
ορθής επανάληψης ή προσωρινής ανάκλησης δήλωσης αναστολής.

Αυστηρότερο πλαίσιο
με ρήτρα ελάχιστου ωραρίου «Πάγο» στις εικονικές
προσλήψεις και στους
επιτήδειους εργοδότες
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Δηλώσεις: Πότε ξεκινούν
και τι αλλάζει φέτος
Πληρωμή φόρων σε δόσεις, περαιτέρω διευκολύνσεις αλλά και αρκετές αλλαγές στη
φορολογία εισοδήματος θα φέρουν οι φετινές δηλώσεις, ενώ μέσα στα επόμενα 24ωρα
αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα του
TAXIS για την υποβολή τους.
Κατ’ αρχάς, ως προς το φλέγον θέμα των
ηλεκτρονικών αποδείξεων καταργείται το
«πέναλτι» φόρου 22%, επί του ποσού που
δεν καλύφθηκε από τον πληττόμενο φορολογούμενο ή όποιον είναι άνω των 60 ετών,
με βάση τα εισοδήματα του 2020. Όσοι δεν
έπιασαν το όριο του 30% και κάλυψαν με
ηλεκτρονικές αποδείξεις το 20% του εισοδήματος, θα φορολογηθούν για το υπολειπόμενο ποσό με συντελεστή 11%. Ταυτόχρονα, δεν θα υπολογιστούν τεκμήρια διαβίωσης για όσους επλήγησαν από τις συνέπειες
της πανδημίας, υπό την προϋπόθεση ότι σε
ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά
έτη δεν υπήρξε εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας.
Επιπλέον, για τους ιδιοκτήτες ακινήτων δεν
προβλέπεται η δήλωση των ανείσπρακτων
ενοικίων του 2020, εφόσον έχει κοινοποιηθεί εξώδικο στον μισθωτή και χωρίς καμία
άλλη νομική ενέργεια. Από την άλλη, πρέπει
να σημειωθεί ότι μεθαύριο, Πέμπτη 6 Μαΐου,
λήγει η προθεσμία υποβολής σχετικής δήλωσης για όσους συζύγους θέλουν να καταθέσουν χωριστά τη φετινή φορολογική τους
δήλωση.
Φέτος, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ορίζεται έως τις 27 Αυγούστου, αλλά
θα πρέπει να πληρωθούν και οι δύο δόσεις
του φόρου εισοδήματος τη συγκεκριμένη
ημερομηνία για να είναι εμπρόθεσμες. Ταυτόχρονα, όσοι εξοφλήσουν έως τις 28 Ιουλίου εφάπαξ την οφειλή τους θα έχουν έκπτωση 3%. Η πληρωμή του φόρου εισοδήματος
θα γίνει σε οκτώ ισόποσες δόσεις (στις 30
Ιουλίου η πρώτη και στις 28 Φεβρουαρίου η
τελευταία), ενώ του ΕΝΦΙΑ σε έξι (η πρώτη
στις 30 Σεπτεμβρίου και η τελευταία στις 28
Φεβρουαρίου).

Όλα τα πότε και τα πώς
για την Επιστρεπτέα

Μ

έσα στις επόμενες μέρες θα
αναρτηθούν στους λογαριασμούς στο Taxisnet τα ποσά
που πρέπει να επιστραφούν
από 500.000 επαγγελματίες στην Εφορία, στο πλαίσιο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ενώ την προσεχή Δευτέρα 10
Μαΐου πέφτει η αυλαία με την πληρωμή
των τελευταίων ποσών του 7ου κύκλου.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να ανεβάσει έως το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο τα ποσά και
τους τρόπους πληρωμής του επιστρεφόμενου ποσού, καθώς και τις επιλογές τις
οποίες έχουν οι υπόχρεοι. Σημειώνεται
ότι από τον τέταρτο έως τον έβδομο κύκλο της Επιστρεπτέας, το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο της
διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων έως τις 31 Ιουλίου. Στους επαγγελματίες που έλαβαν φθηνά κρατικά
δάνεια κατά τις τρεις πρώτες φάσεις της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής χαρίζεται
το 30% της οφειλής για όσους είχαν μείωση τζίρου 15%-30%, ενώ όσοι είχαν μείωση άνω του 30% θα τους χαριστεί το
50%. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις που

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

απασχολούν πάνω από 20 εργαζομένους
και διατηρούν τις θέσεις εργασίας δεν θα
επιστρέψουν το 40%, ανεξαρτήτως του
τζίρου που πραγματοποίησαν. Οι επαγγελματίες, μετά την ανάρτηση της οφειλής στο Taxisnet, έχουν τις εξής επιλογές:
Μπορούν να αποπληρώσουν το ποσό
σε 60 δόσεις, αρχής γενομένης από
τις 31/1/2022 και με καταληκτική ημερομηνία τις 30/12/2026.
Μπορούν να εξοφλήσουν εφάπαξ με
επιπλέον διαγραφή του 15% του επιστρεπτέου ποσού.
Όσοι είχαν μείωση τζίρου έως 30% το
2020, αντί της διαγραφής της οφειλής των τριών πρώτων φάσεων κατά 50%,
μπορούν να λάβουν voucher (επιταγή),
ίση με το 35% των ποσών που έλαβαν
αθροιστικά κατά τις τρεις πρώτες φά-

1

2
3

σεις, με την οποία θα μπορούν να αποπληρωθούν οι φετινές φορολογικές
υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος,
ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εξοφληθεί το 100% της
Επιστρεπτέας σε 60 δόσεις από
31/1/2022.
Παραδείγματος χάριν, εάν ένας επαγγελματίας έλαβε Επιστρεπτέα Προκαταβολή 24.000 ευρώ, τότε θα επιστρέψει
τις 12.000 σε 60 δόσεις. Θα πληρώνει,
δηλαδή, έως τις 31/12/2026 το ποσό των
200 ευρώ μηνιαίως. Αν επιλέξει να πληρώσει εφάπαξ το ποσό, τότε θα έχει έκπτωση 15% ή 1.800 ευρώ, οπότε θα καταβάλει σε μία και μόνο δόση 10.200 ευρώ.

Οι τρεις επιλογές που έχουν οι
επαγγελματίες - Λήγει τη Δευτέρα
ο 7ος κύκλος καταβολών

P
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Ελληνικός Χρυσός: Έγκριση για χώρο
απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων

E

γκριση έλαβε η Ελληνικός Χρυσός για τη δημιουργία
χώρου ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων
στο έργο των Σκουριών. Ο George Burns, πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, δήλωσε τα εξής
αναφορικά με την εξέλιξη αυτήν: «Η λήψη αυτής της έγκρισης
αποτελεί ορόσημο για το έργο των Σκουριών. Η αναβάθμιση
του σχεδιασμού μας, ώστε να συμπεριληφθεί η χρήση της τεχνολογίας της ξηρής απόθεσης, ξεκλειδώνει μια σειρά από
οφέλη για την ασφάλεια, το περιβάλλον και την αποδοτικότητα. Είμαστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη μέθοδο αυτήν, καθώς την εφαρμόζουμε στα περισσότερα μεταλλεία μας. Η
επένδυση ξηρής απόθεσης στο έργο των Σκουριών καταδεικνύει τη δέσμευσή μας, ώστε αυτή η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία να καταστήσει τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητές μας ακόμα πιο ασφαλείς για τους ανθρώπους μας και το
περιβάλλον. Η έγκριση αυτή αποτελεί ένα από τα σημεία-κλειδιά για να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση της επένδυσης στις Σκουριές, ένα παγκοσμίου κλάσεως κοίτασμα, η ανάπτυξη και η αξιοποίηση του οποίου θα προσδώσουν σημαντική

αξία στις τοπικές κοινότητες της ΒΑ Χαλκιδικής, στο ελληνικό
κράτος αλλά και στους μετόχους και επενδυτές μας».

Ένωση Εστιατόρων Αττικής: Επαναλειτουργία με μέτρα
Τα μέτρα που θα πρέπει να τηρούν καθώς και ευχές για καλή επαναλειτουργία υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εστιατόρων
και Συναφών Επαγγελμάτων Αττικής. Σύμφωνα με αυτήν, επιτρέπεται η λειτουργία μόνο των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης, όπως εστιατόρια, καφέ, αναψυκτήρια,
μπαρ κ.τ.λ., αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, με φιλοξενία
μόνο καθήμενων πελατών και μη αναπαραγωγή μουσικής, με τους
κάτωθι υγειονομικούς όρους: Απολύμανση καταλόγων, τοποθέτηση
απολυμαντικού προϊόντος στα τραπέζια, υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής,
μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι, τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων, χρήση μπαρ με τοποθέτηση σκαμπό, δύο σκαμπό μαζί και απόσταση 1,5 μ. για κάθε επόμενη δυάδα.

ΕΛΙΝΟΪΛ: Μείωση 25% στον κύκλο εργασιών το 2020
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2020 ανήλθε
σε 1.459,67 εκατ. ευρώ, έναντι 1.950,16 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας μείωση 25%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου για το 2020 ανήλθαν σε 51,05
εκατ. ευρώ, έναντι 49,9 εκατ. το 2019, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 13,9
εκατ. ευρώ, έναντι 18,3 εκατ. ευρώ το 2019. Η ΕΛΙΝΟΪΛ το 2020 ενίσχυσε
το δίκτυο των πρατηρίων της, αύξησε περαιτέρω τη διεισδυτικότητα στην
αγορά των διαφοροποιημένων προϊόντων Crystal, προϊόντων υψηλής
ποιότητας, διατήρησε την κορυφαία θέση που κατέχει στην εξυπηρέτηση της βιομηχανίας και αξιοποίησε την πολύ καλή σεζόν στο πετρέλαιο
θέρμανσης, χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων «ελίν» και την κατάλληλα διαμορφωμένη οργανωτική δομή της.

Δύο οχήματα στη Γρ. Εμπορίου
για πάταξη του παρεμπορίου
Η προσφορά του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεών
του, όπως περιγράφονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας του Καταναλωτή που υπέγραψαν
στις 9 Απριλίου 2021 ο πρόεδρος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο γ.γ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Στόχος του Μνημονίου, η καταπολέμηση
της παράνομης παραγωγής καθώς και της εισαγωγής
και
της
πώλησης
παραποιημένων/απομιμητικών προϊόντων. Για
την προσφορά του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου μίλησε και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και
μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Γιώργος Καββαθάς, ο οποίος τόνισε ότι
έτσι αποδεικνύεται ότι το ΕΕΑ είναι στο πλευρό
των επιχειρήσεων.

διαΝΕΟσις: Αβέβαιες οι προοπτικές
του κλάδου πετρελαιοειδών
Αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις είναι
η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών, όπως επισημαίνει η διαΝΕΟσις στην έκθεσή της για
τον ενεργειακό τομέα. Όπως αναφέρει, η τελική κατανάλωση πετρελαιοειδών διαμορφώθηκε το 2018 στα 8,1 εκατ. ΤΙΠ. Ιδιαίτερα
έντονη ήταν η υποχώρηση στο πετρέλαιο
θέρμανσης, λόγω και της μεγάλης αύξησης
στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για το συγκεκριμένο προϊόν, της προσπάθειας περιορισμού της λαθραίας χρήσης του ως πετρελαίου κίνησης, αλλά και ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης διείσδυσης άλλων πηγών ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, στον τομέα της
θέρμανσης. Την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε σημαντικά η φορολογία στα υγρά καύσιμα.
Το 2019 οι φόροι στην αμόλυβδη βενζίνη αντιπροσώπευαν σχεδόν τα 2/3 της τελικής τιμής, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης το ποσοστό
της φορολογικής επιβάρυνσης υπολογίζεται
σε περίπου 50%.

Τράπεζες: Στα 165 δισ. ευρώ
τα υπόλοιπα των καταθέσεων
Ανοδικά κινήθηκαν και τον Μάρτιο τα υπόλοιπα των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, τα οποία μετρούν 12 ανοδικούς μήνες
στους τελευταίους 13. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ΤτΕ, η καταθετική βάση
διαμορφώθηκε στο τέλος του περασμένου μήνα περίπου στα 165 δισ. ευρώ. Τελευταία φορά
που είχαμε δει αυτά τα επίπεδα ήταν τον Νοέμβριο του 2014, πριν από την προκήρυξη των
πρόωρων εκλογών, λόγω αδυναμίας εκλογής
Προέδρου της Δημοκρατίας και την ανάληψη
της εξουσίας από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
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Έσοδα 276,4 εκατ. ευρώ
για τη Forthnet το 2020

«Ιασώ»: Στο 84,97% ανέβηκε
το ποσοστό της Oaktree

Intrakat: Συμβάσεις έργων
ύψους 606 εκατ. ευρώ

Τ

α ενοποιημένα συνολικά έσοδα της Forthnet για
το 2020 ανήλθαν στα 276,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2019 κατά 5,2%,
επηρεαζόμενα θετικά κυρίως από κέρδη (καταχωρημένα στα «Λοιπά Έσοδα») που προέκυψαν από συμφωνίες
με προμηθευτές για ρύθμιση υποχρεώσεων προηγουμένων περιόδων. Το EBITDA του 2020 ανήλθε στα 55,6
εκατ. ευρώ, έναντι 37,1 εκατ. ευρώ του 2019. Η μεταβολή
αυτή οφείλεται κυρίως στα κέρδη τα οποία προέκυψαν
από συμφωνίες με προμηθευτές για ρύθμιση υποχρεώσεων προηγούμενων περιόδων που είχαν συνολική θετική επίδραση 25,3 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2020 οι συνολικές συνδρομές ήταν 869.000, οι
μοναδικοί πελάτες 653.000, ενώ οι συνδρομητές σταθερής ήταν 550.000, εκ των οποίων οι 109.000 αφορούν σε
συνδρομητές NGA. Η συνδρομητική βάση Pay TV έκλεισε στους 463.000, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητών λιανικής και χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο.

ΔΕΗ: Ψήφος εμπιστοσύνης από S&P
Σε αναβάθμιση του outlook της ΔΕΗ από σταθερό σε
θετικό προχώρησε η Standard & Poor’s, σε συνέχεια
της αναβάθμισης του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας σε ΒΒ από ΒΒ-, καθώς και της αναβάθμισης
της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας τον περασμένο Νοέμβριο. Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, το θετικό outlook αποτελεί ένδειξη για μελλοντική περαιτέρω αναβάθμιση του αξιόχρεου της ΔΕΗ. Όπως αναφέρει η S&P
, το χαμηλότερο κυβερνητικό ρίσκο θα επιδράσει θετικά στις επιχειρηματικές επιδόσεις και στα
χρηματοοικονομικά μεγέθη της ΔΕΗ μεσοπρόθεσμα,
ενώ η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων,
που θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, θεωρείται ως ένας επιπλέον ενισχυτικός παράγοντας
για τη δραστηριότητα της ΔΕΗ και την εφαρμογή του
νέου στρατηγικού της σχεδίου.

Ο όμιλος Intrakat το 2020 υπέστη απώλειες
στις συνολικές πωλήσεις σε ένα ποσοστό 39%
σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά το
υψηλό ανεκτέλεστο έργων που σήμερα διαθέτει και η περαιτέρω εντατικοποίηση του παραγωγικού μηχανισμού δίνουν τη δυνατότητα να
αντισταθμίσει το 2021 και τα επόμενα έτη τις
απώλειες αυτές και να επαναφέρει τα μεγέθη
πωλήσεων και κερδοφορίας στα αναμενόμενα
επίπεδα.
Αυτό εκτιμά η διοίκηση του εισηγμένου κατασκευαστικού ομίλου Intrakat, όπως αποτυπώνεται και στην ετήσια οικονομική έκθεση που
συνοδεύει την ανακοίνωση μεγεθών για το
2020. Σημειώνεται πως στις 31/12/2020 το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων
του ομίλου ανερχόταν σε 380,9 εκατ. ευρώ,
πλέον 225,6 εκατ. ευρώ νέα έργα που έχει μειοδοτήσει η εταιρεία και αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υπογραφή τους.

Βελτίωση στα μεγέθη
του ομίλου Ευρωσύμβουλοι
Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, όπως επίσης και διατήρηση της θετικής
της δυναμικής κατέγραψε για το 2020 η εισηγμένη Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., παρά τις αρνητικές συνέπειες που καταγράφηκαν συνεπεία της πανδημίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ειδικότερα, ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών
4.044 χιλ., αυξημένο κατά περίπου 6% σε σχέση
με την περσινή χρονιά, ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων
ανήλθαν σε 893 χιλ., αυξημένα κατά περίπου
123% σε σχέση με πέρυσι. Τα Κέρδη Μετά Φόρων
διαμορφώθηκαν σε 764 χιλ., αυξημένα κατά περίπου 180%, ενώ και το EBITDA του Ομίλου βελτιώθηκε εντυπωσιακά, ανερχόμενο σε 1.153 χιλ,
αυξημένο περίπου κατά 61%.

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ιασώ Ιδιωτική Γενική
Μαιευτική - Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική
- Διαγνωστικό - Θεραπευτικό και Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Ιασώ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι στις 30/9/2019 επήλθαν ορισμένες αλλαγές στην αλυσίδα των οντοτήτων που ελέγχονται
από την εταιρία Oaktree Capital Group Holdings GP,
LLC, η οποία αποτελεί τον απώτατο ελέγχοντα. Ειδικότερα, οι οντότητες Oaktree Holdings, Inc. και Oaktree Capital Group, LLC αφαιρέθηκαν από την
αλυσίδα των ελεγχόμενων οντοτήτων και αντικαταστάθηκαν από τις Oaktree Capital Management GP,
LLC και Atlas OCM Holdings, LLC αντίστοιχα. Σήμερα, ο ως άνω μέτοχος κατέχει άμεσα 103.800.028
μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,97% του
συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου
της εταιρείας.

Flexopack: Αύξηση κερδών στα 10,36
εκατ. ευρώ το 2020
Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα
του ομίλου και της εταιρείας Flexopack στη διάρκεια της χρήσης 2020, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2019, έχουν συνοπτικά ως ακολούθως: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 96,953 εκατ. ευρώ, έναντι 89,277 εκατ. ευρώ
και ο εταιρικός σε 82,317 εκατ. ευρώ, έναντι
77,260 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία
αύξηση κατά 8,60% και 6,55% αντίστοιχα. Τα κέρδη
προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν
σε επίπεδο ομίλου σε 20,680 εκατ. ευρώ, έναντι
14,656 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 41,10% και σε
εταιρικό επίπεδο σε 17,479 εκατ. ευρώ, έναντι
13,991 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
24,93%. Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για
τον όμιλο σε 10,365 εκατ. ευρώ, έναντι 7,195 εκατ.
ευρώ, αυξημένα κατά 44,06% και για την εταιρεία
σε 9,372 εκατ. ευρώ, έναντι 7,598 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,35%.

Έσοδα 15 εκατ. ευρώ
για τον όμιλο Profile
Το οικονομικό έτος 2020 ξεκίνησε με ευνοϊκές
προοπτικές για την ελληνική οικονομία. Ωστόσο, η
ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού προκάλεσε σημαντικές απρόβλεπτες διαταραχές στις διεθνείς
εφοδιαστικές αλυσίδες. Παρά ταύτα, ο Όμιλος Profile κατάφερε να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τον
κύκλο εργασιών και τα επίπεδα κερδοφορίας του.
Ειδικότερα, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 15,04 εκατ. ευρώ,
έναντι 15,76 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας μια
μικρή μείωση 4,6%. Σε επίπεδο μητρικής, ο Κύκλος
Εργασιών διαμορφώθηκε στα 9,25 εκατ. ευρώ,
έναντι 8,58 εκατ. ευρώ το 2019.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Εξέγερση»
στο Μάντσεστερ

Μ

ε κεντρικό σύνθημα «Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είμαστε εμείς, όχι εσείς» εκατοντάδες οπαδοί της εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο του «Ολντ Τράφορντ» την Κυριακή του Πάσχα με κόσμιες αλλά και με… εμετικές
διαμαρτυρίες κατά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των
Αμερικανών αδερφών Γκλέιζερ, τους οποίους καλούσαν να πουλήσουν και να φύγουν. Ματαιώθηκε το μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ και το μισό Μάντσεστερ
βρίσκεται σε αναβρασμό. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από την εισβολή, με τον αγγλικό Τύπο να μένει
σχεδόν ουδέτερος, καταδικάζοντας, όμως, τη βία.
Η οργή των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε
αφετηρία τη συμμετοχή της ομάδας τους στη European Super League που στήθηκε και… ξεστήθηκε σε
24 ώρες. Ήταν η κίνηση των δώδεκα πλουσιότερων
ομάδων της Ευρώπης, των δύο Μάντσεστερ, της Λίβερπουλ, της Τότεναμ, της Άρσεναλ και της Τσέλσι μα-

ζί με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιουβέντους, Μίλαν και Ίντερ, να δημιουργήσουν μια κλειστή λίγκα για να παίζουν μεταξύ τους,
όπως η EuroLeague στο μπάσκετ. Κυρίως στην Αγγλία
σηκώθηκε κύμα διαμαρτυρίας με αποδοκιμασίες
και… κατάρες κατά των διοικήσεων κυρίως από οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Λίβερπουλ και
της Άρσεναλ.
Μόλις διαλύθηκε η κλειστή λίγκα, η διοίκηση της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπάθησε μέσω του εκτελεστικού διευθυντή της Εντ Γούντγουορντ να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τους οπαδούς, αλλά προφανώς
δεν το κατάφερε. Ήταν εκ των πρωτεργατών της κίνησης για τη δημιουργία κλειστής λίγκας και δεν έπεισε.
Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος στην
Αγγλία έπαιξαν προφανώς και οι δηλώσεις του Άγγλου
πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος τάχθηκε
από την πρώτη στιγμή υπέρ των… οπαδών. Απείλησε

να νομοθετήσει ώστε οι ξένοι επενδυτές στο ποδόσφαιρο να μην έχουν δικαίωμα αγοράς του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, όπως ισχύει στη Γερμανία.
Οι Γκλέιζερ έβγαλαν την εξής ανακοίνωση: «Οι οπαδοί μας είναι παθιασμένοι για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αναγνωρίζουμε απόλυτα το δικαίωμα στην
ελεύθερη έκφραση και τις ειρηνικές διαμαρτυρίες.
Ωστόσο, λυπούμαστε για την αναστάτωση στην ομάδα
και τις δράσεις που θέτουν άλλους φιλάθλους, το προσωπικό και την αστυνομία σε κίνδυνο».
Να πώς υποδέχτηκε ο αγγλικός Τύπος την εξέγερση των οπαδών της Μάντσεστερ: «Telegraph»: «Καταιγίδα στο “Ολντ Τράφορντ” από τους διαδηλωτές».
«Guardian»: «Η οργή των οπαδών της Γιουνάιτεντ
για τους Γκλέιζερ μετατράπηκε σε κάτι άσχημο».
«Daily Mail»: «Αναρχία στο “Ολντ Τράφορντ”». «Mirror»: «Ανταρσία». «Times»: «Υπό πολιορκία το “Ολντ
Τράφορντ”».
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«Τάπα» του Φασούλα στον Μαρτσουλιόνις για το Euro

Ο

παλαίμαχος μπασκετμπολίστας Σαρούνας Μαρτσουλιόνις προχώρησε σε μια δήλωση-πρόκληση, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα προσπάθησε
να… δωροδοκήσει τους παίκτες της Σοβιετικής Ένωσης στον τελικό του Eurobasket ’87 στο ΣΕΦ (103-101
για την Εθνική μας). Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες... Πιο
συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που έδωσε στο ισπανικό
περιοδικό «Skyhook» υποστήριξε ότι υπήρξαν κάποιοι
από την ελληνική πλευρά που προσέφεραν χρήματα
στους αθλητές της Σοβιετικής Ένωσης για να χάσουν
στον τελικό του Ευρωπαϊκού του 1987, τα οποία κανείς
από τους Σοβιετικούς αθλητές δεν δέχτηκε, όπως είπε.
«Μερικοί Έλληνες μας πρόσφεραν χρήματα, φυσικά
κανείς δεν το δέχτηκε, αλλά μόνο η πρότασή τους δημιούργησε αμφιβολίες στην ομάδα μας». Ο παλαίμαχος
άσος και από τους στυλοβάτες του θριάμβου της Εθνικής μας ομάδας στο Eurobasket του 1987 Παναγιώτης
Φασούλας δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις του
Σαρούνας Μαρτσουλιόνις: «Αγαπητέ Σαρούνας, δεν
φανταζόμουν ποτέ ότι μπορεί να υπάρχει τόση μικρο-

ψυχία σε έναν τόσο σπουδαίο αθλητή όπως εσύ. Ήδη
από τις πρώτες μέρες μετά τον θρίαμβο της Ελλάδας το
’87 ακούγαμε ότι μας συκοφαντούσατε ως “ντοπαρισμένους”. Άλλωστε είχε προηγηθεί ο ρατσιστικός χαρακτηρισμός του προπονητή σας “Μαυριτανοί” για την
Εθνική μας ομάδα». Η «αράχνη» του ελληνικού μπάσκετ ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «δεν πίστευα ποτέ ότι
θα σου άφηναν τέτοια συμπλέγματα, ώστε 34 χρόνια μετά να ακούγονται τέτοια ανυπόστατα ψεύδη, όπως αυτό
περί απόπειρας χρηματισμού».

SPORTS
Βιεϊρίνια για ρεκόρ!

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Αντελίνο Βιεϊρίνια είναι
μπροστά σε ένα μεγάλο ρεκόρ. Χρειάζεται ακόμη
δώδεκα παιχνίδια για να γίνει ο πρώτος ξένος σε
συμμετοχές με τη φανέλα του «δικέφαλου του
Βορρά». Κι ας έλειπε τόσα χρόνια από τότε που
έφυγε για τη Βόλφσμπουργκ. Τις περισσότερες
συμμετοχές έχει ο Νέτο Γκουερίνο με 252. Ήταν
μέλος της θρυλικής ομάδας του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του ’70.

Έκανε πρόταση
γάμου ο Πέλκας

Πρόταση γάμου γονατιστός, όπως προβλέπει
το... πρωτόκολλο, έκανε ο διεθνής άσος της
Φενερμπαχτσέ και πρώην του ΠΑΟΚ Δημήτρης
Πέλκας στην αγαπημένη του Κυβέλη Μάρδα,
κόρη του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ. Και
έγραψε η Κυβέλη στο Ιnstagram: «Μέσα από
τα μάτια του αρχίζεις να τα βλέπεις όλα διαφορετικά. Αν βρείτε αυτόν τον άνθρωπο, παντρευτείτε τον, τουλάχιστον εγώ αυτό θα κάνω».

Σαρωτικός ο Γιάννης

Στην κορυφή
της Ευρώπης
Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της αναδείχτηκε η ομάδα πόλο Γυναικών
του Ολυμπιακού, επικρατώντας 7-6 της ουγγρικής Ντουναϊσβάρος στον τελικό του Final 4 της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκες» πολίστριες είχαν κατακτήσει ξανά τον τίτλο το 2015 στο κολυμβητήριο του Πειραιά, νικώντας 10-9 την ισπανική υπερδύναμη του αθλήματος Σαμπαντέλ. Ο Ολυμπιακός
μετράει έξι συμμετοχές σε Final 4 και την τελευταία πενταετία έχει δώσει το «παρών» τέσσερις φορές, ενώ έπαιξε σε τελικό για τέταρτη φορά στις τελευταίες έξι διοργανώσεις!

Είναι πολλά τα λεφτά, Στέφανε…
Το ποσό των 1.443.791 δολαρίων έχει βάλει στην
τσέπη του ο Στέφανος Τσιτσιπάς μόνο για τα 32 παιχνίδια που έχει δώσει το 2021, όπως αναφέρει η
επίσημη ιστοσελίδα της ATP. Ωστόσο, τα συνολικά
έσοδα του Στέφανου Τσιτσιπά μόνο από το τένις «αγγίζουν» τα 14 εκατ. δολάρια, όπως αναφέρει η ίδια
ιστοσελίδα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οργίασε κόντρα
στους Νετς των Κέβιν Ντουράντ και Ίρβινγκ, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη με 117-114. Ισοφάρισε το ρεκόρ του
στη σεζόν με 49 πόντους, ενώ είχε
ακόμα και 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3
τάπες. Μετά το τέλος του ματς έπλεξε το
εγκώμιο του Ντουράντ, για τον οποίο είπε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης της γενιάς του.

Σκοράρει στην ποίηση

Ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ Φραντσίσκο Ζεράλδες (2019-2020) μπορεί να μην έκανε πολλά
πράγματα στο χορτάρι, αλλά θριαμβεύει στην
ποίηση! Παίζει στην Ρίο Άβε και στον ελεύθερο
χρόνο του γράφει ποιήματα. Έβγαλε το πρώτο
του βιβλίο που τιτλοφορείται «Cito, Longe, Τarde» και δήλωσε: «Τα ποιήματα αυτά είναι απόρροια των εμπειριών μου και της αναζήτησης
απαντήσεων σε ερωτήσεις που αφορούν σε ριζικά, για μένα, θέματα».
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• Λένα Παπαληγούρα, Αλεξάνδρα
Ούστα και Φαίη Σκορδά έκαναν την
πρώτη δόση του εμβολίου για τον
κορονοϊό.
• Υπέγραψε για την τρίτη σεζόν
στις «Άγριες μέλισσες» και η
Κατερίνα Διδασκάλου.

POLITICAL GOSSIP

Οι πρώτες βουτιές
με «καυτά» μπικίνι!

Ο

ι υψηλές θερμοκρασίες του Μαΐου «έγδυσαν» στο άψε σβήσε τις διάσημες κυρίες
της σόουμπιζ, οι οποίες έσπευσαν στις
κοντινότερες παραλίες για τις πρώτες
δροσιστικές βουτιές. Ψηλές, κοντές, ξανθές και μελαχρινές, όλες έδωσαν... πόνο στο Διαδίκτυο με τις
καυτές πόζες στην παραλία, φορώντας τα… ανύπαρκτα μπικίνι τους αλλά και τα σέξι ολόσωμα που
τόνιζαν τις καμπύλες τους.
Η winner των social media στην κατηγορία «μικροσκοπικό μαγιό» αναδείχτηκε η Ιωάννα Τούνη! Η
influencer, που γνωρίσαμε από το ριάλιτι μόδας «My
styles rocks», κατάφερε και γονάτισε το Διαδίκτυο
με την πόζα-φωτιά στα Σύβοτα Θεσπρωτίας. Με τα
μακριά ξανθά της μαλλιά δεμένα σε σφιχτή αλογοουρά, η Θεσσαλονικιά σεξοβόμβα πόζαρε με βυσσινί σκούρο brazilian μαγιό, που άφηνε σε δημόσια
θέα τους ολοστρόγγυλους γλουτούς της. «Κανένας
άλλος εδώ μέσα που να έκανε μπάνιο στη θάλασσα
σήμερα;», αναρωτήθηκε η καλλονή, νιώθοντας μοναξιά στην απέραντη άδεια παραλία.
Στο τοπ 10 των σούπερ σέξι διάσημων κορμιών
περιλαμβάνεται και η συνήθης ύποπτη για πόζεςκόλαση Μάγκυ Χαραλαμπίδου. Η ραδιοφωνική παραγωγός φωτογραφήθηκε με μαύρο ολόσωμο μαγιό με φερμουάρ, κρύβοντας τα διάσημα οπίσθιά της
με μια αέρινη τουνίκ, σχολιάζοντας όλο νόημα: «Λένε ότι το χαμόγελο μιας γυναίκας είναι η ομορφότε-

ρη καμπύλη της! Εσείς τι λέτε;».
Το... κορμί, η Μαρία Ανδρούτσου, φωτογραφήθηκε μαγιάτικη με στεφάνι στα μαλλιά και αστεράτο
πολύχρωμο μαγιό λίγο προτού βουτήξει στα γαλανά
νερά, σε αντίθεση με την πανέμορφη Δούκισσα Νομικού, η οποία προτίμησε το φωτογραφικό κλικ
αφού βγήκε από τη θάλασσα. «Είπα να σας πω καλό
μήνα μετά την πρώτη μου βουτιά για φέτος! Και
όπως μου έλεγε η μαμά μικρή, “τον φάγαμε τον γάιδαρο, η ουρίτσα έμεινε”», έγραψε στο Instagram.
H Ζόζεφιν Βέντελ αφέθηκε στα χάδια του ήλιου,
φορώντας ένα ανοιχτόχρωμο πράσινο λουλουδάτο
μπικίνι, ενώ η χορεύτρια Αναστασία Γιουσέφ άπλωσε το καμπυλωτό κορμί της στην ακρογιαλιά, φορώντας ένα λευκό τοσοδούλι μαγιό-κορδόνι που
δεν έκρυβε τίποτα.
Η Μαρία Αλεξάνδρου, ήδη μαυρισμένη, αν και μας
έχει συνηθίσει σε αποκαλυπτικές πόζες που κόβουν
την ανάσα, φωτογραφήθηκε πιο σεμνή από ποτέ με
τιγρέ μπικίνι και λευκό σαλβάρι.
Τις πρώτες τους βουτιές απόλαυσε στη θαλάσσια
περιοχή Θυμάρι στα νότια προάστια η Μαρία Ναυπλιώτου παρέα με τη Ζέτα Δούκα, ενώ η Βίκυ Κάβουρα επέλεξε να βουτήξει σε πισίνα.
Η λάτρης των θαλάσσιων σπορ Ελεονώρα Μελέτη
και η κορούλα της Αλεξάνδρα αρχικά δοκίμασαν τη
θερμοκρασία της θάλασσας με τα πόδια τους, αλλά
μετά μπήκαν και κολύμπησαν σαν τα... δελφίνια.

• Κομεντί με στοιχεία νουάρ θα είναι η νέα σειρά του Χάρη Ρώμα και
της Άννας Χατζησοφιά με πρωταγωνίστρια την Τζόυς Ευείδη, όπως
αποκάλυψε ο σεναριογράφος σε
συνέντευξή του.
• Έπειτα από 17 μέρες νοσηλείας σε κρίσιμη κατάσταση η
υγεία του Κώστα Σπυρόπουλου
βελτιώνεται. « Έπειτα από 17
μέρες στο νοσοκομείο και δέκα προηγούμενες στο σπίτι.
Παλεύοντας με βαριά πνευμονία του Covid-19. Βαθιά ευγνωμοσύνη για τους γιατρούς,

τους νοσηλευτές και το νοσοκομειακό προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού, που με απόλυτη
αυταπάρνηση επιτελούν το έργο τους για να επιτευχθεί το μέγιστο», αποκάλυψε στην πρώτη του ανάρτηση.
• Με την ηθοποιό Μαρκέλλα Γιαννάτου είναι ζευγάρι ο σκηνοθέτης
της σειράς «Άγριες μέλισσες» Λευτέρης Χαρίτος.
• Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 38
ετών από ανακοπή καρδιάς ο
παρουσιαστής και τραγουδιστής Δημήτρης Παλαιολόγος.
• Αφίσα της Ελένης Φουρέιρα έχει
αναρτηθεί σε billboard στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης ως ambassador στην παγκόσμια καμπάνια του
Spotify.
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Η Χάρις Αλεξίου
στη φύση

GOSSIP
Από το τσιφτετέλι
στα παραδοσιακά

Η σπουδαία κυρία του μουσικού
πενταγράμμου Χάρις Αλεξίου
βγήκε στην ανθισμένη φύση για
να υποδεχτεί τον Μάιο, τον πιο
όμορφο μήνα της άνοιξης, παρέα με τον μικρόσωμο τετράποδο φίλο της. Χαμογελαστή και
ντυμένη στα κόκκινα, πόζαρε
ανάμεσα στα ανθισμένα λουλούδια και τις πορφυρές παπαρούνες, παίρνοντας την πρώτη
βαθιά ανάσα ελευθερίας εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού.
«Θαύμα θαύμα! Βγήκα!», σχολίασε στο Instagram.
Από τον χορό της… κοιλιάς στις παραδοσιακές στροφές. Ο λόγος για την Ιωάννα Μαλέσκου.
Η παρουσιάστρια που κάνει ό,τι μπορεί για να
κερδίσει τηλεθέαση, μετά τον αισθησιακό χορό
της κοιλιάς, πριν από λίγες μέρες, που συζητήθηκε πολύ, άλλαξε ρεπερτόριο.
Αυτήν τη φορά, η Ιωάννα αφέθηκε στους ρυθμούς της παραδοσιακής μουσικής, ενώ στο μικρόφωνο βρισκόταν ο Γιώργος Βελισσάρης.
Έτσι, όταν η παρέα άρχισε να αποχωρεί προς τα
τραπέζια, εκείνη έμεινε να… προσφέρει ένα
νέο, μοναδικό τηλεοπτικό στιγμιότυπο.

Η

Μιμή Ντενίση αποχαιρέτησε με γλυκά λόγια την καλή της
φίλη και σημαντική Χολιγουντιανή οσκαρική πρωταγωνίστρια Ολυμπία Δουκάκη, ο θάνατος της οποίας ανακοινώθηκε ανήμερα το Πάσχα. «“ Έφυγε” η Ολυμπία μας! Μας άφησε σε
μέρα γιορτινή και με βύθισε στη λύπη. Σπουδαία ηθοποιός, η μόνη
Ελληνίδα με τεράστια καριέρα στην Αμερική, με δικό της θίασο και
βραβευμένη με Όσκαρ. Ζήσαμε πολλούς μήνες μαζί στην Κύπρο
ετοιμάζοντας το έργο για το Κρατικό στην Αθήνα όταν έπαιζε στο
θέατρό μου το “Rose” του αγαπημένου μας Martin Sherman. Μικρασιάτισσα στην καταγωγή, ήταν εκείνη που επέμενε να γράψω τη
Σμύρνη και της το χρωστάω! Ήρθε τότε στις πρόβες μας στο θέατρο
και μου έγραψε μετά: “Σε ευχαριστώ που με έφερες ξανά κοντά στις
ελληνικές ρίζες μου”. Καλό ταξίδι, υπέροχη Ελληνίδα! Μοναδική
Ολυμπία μου».

Γιορτές στην Πάρο με τους γιους
«Επανένωση» για τον Γιάννη Πάριο και τη Σοφία Αλιμπέρτη στην
Πάρο. Ο σημαντικός ερμηνευτής και η ηθοποιός συναντήθηκαν
στο αγαπημένο τους νησί και παρέα με τα παιδιά τους Μιχαήλ Άγγελο και Νίκο -γνωστό στον χώρο της μουσικής ως Good job
Nicky- πόζαραν ευτυχισμένοι και χαμογελαστοί στο Διαδίκτυο!
Το ζευγάρι, αν και έχει χωρίσει πριν από πολλά χρόνια, παραμένει αγαπημένο για χάρη των αγοριών.

Ένα αξέχαστο Πάσχα!
Αξέχαστο θα μείνει το φετινό Πάσχα στον
Λάκη Γαβαλά! Ο διεθνούς φήμης Έλληνας
σχεδιαστής έκανε Ανάσταση στον Ιερό
Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου δίπλα
στο πρωθυπουργικό ζεύγος, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί τους όταν πλησίασε τη
Μαρέβα Μητσοτάκη και από τη λαμπάδα
της άναψε με το Άγιο Φως τη δική του!
«Είδομεν τo φως διά χειρός του αγαπητού
μας πρωθυπουργού και της συζύγου
του», έγραψε στη λεζάντα.

Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της

Βαρύ πένθος για τη Μαρία Μενούνος. Η μητέρα
της διάσημης Ελληνοαμερικανίδας παρουσιάστριας έφυγε από τη ζωή ταλαιπωρημένη από σοβαρά θέματα υγείας. Έπειτα από πολυετή μάχη με
τον καρκίνο, η Λίτσα Μενούνος πάλεψε σκληρά με
τον κορονοϊό και αφού νοσηλεύτηκε για αρκετές
εβδομάδες στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση,
επέστρεψε στο σπίτι της, όπου ανήμερα το Πάσχα
άφησε την τελευταία της πνοή. Σε αυτό τον μεγάλο
αγώνα η δημοσιογράφος βρισκόταν πάντα στο
πλευρό της δίνοντάς της κουράγιο.
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Τα οφέλη των αμινοξέων στην υγεία

Τ

ο άγχος και η πίεση που βιώνουμε καθημερινά, ειδικά τώρα, την περίοδο της
πανδημίας, επηρεάζουν την ψυχική και
σωματική μας υγεία. Έτσι, συχνά παρατηρούμε έντονα τα σημάδια της νευρικότητας και
της υπερέντασης ή ακόμη και προβλήματα συγκέντρωσης στην καθημερινότητά μας. Μακροπρόθεσμα, βλέπουμε τα αποθέματα ενέργειας να
εξαντλούνται όλο και πιο γρήγορα. Σημαντικό ρόλο
παίζει το να ακολουθούμε μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε αμινοξέα, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση πρωτεϊνών. Με αυτά και με
την απαραίτητη ξεκούραση, μπορούμε πολύ γρήγορα να αναπληρώσουμε τα αποθέματά μας.
Όταν μιλάμε για σωματική και ψυχική υγεία,
σπάνια αναφερόμαστε στα αμινοξέα, παρότι αυτές
οι οργανικές ενώσεις είναι από τα βασικά δομικά
στοιχεία του σώματός μας. Τα αμινοξέα, που συνθέτουν τις πρωτεΐνες, αποτελούν τα πιο πολυπληθή συστατικά των ανθρώπινων μυών και άλλων
ιστών, μετά το νερό. Υπάρχουν, μάλιστα, και αμινοξέα που το σώμα μας μπορεί να δημιουργήσει μόνο υπό ορισμένες συνθήκες. Ένα τέτοιο αμινοξύ
είναι η L-αργινίνη, η κύρια λειτουργία της οποίας
είναι η αύξηση της παραγωγής νιτρικού οξειδίου.
Καθώς το νιτρικό οξείδιο έχει αγγειοδιασταλτική
δράση, μεταξύ άλλων, η L-αργινίνη βελτιώνει την
κυκλοφορία του αίματος, την παροχή οξυγόνου,
θρεπτικών ουσιών, υγρών και ορμονών στα κύτταρα και συμβάλλει στην επιτάχυνση της επούλωσης

πληγών σε περίπτωση τραυματισμών. Παράλληλα,
φαίνεται να βελτιώνει τη σεξουαλική λειτουργία
και συχνά χρησιμοποιείται στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας.
Ένα άλλο θρεπτικό συστατικό, η ακετυλο-Lκαρνιτίνη βρίσκεται κυρίως στα κόκκινα κρέατα,

Ο ρόλος της L-καρνιτίνης
Ένα σημαντικό θρεπτικό συστατικό είναι
η ακετυλο-L-καρνιτίνη, ένα παράγωγο
αμινοξέος που βοηθά τα κύτταρα να μεταβολιστούν. Έχει θετική επίδραση στη λειτουργία του εγκεφάλου, διεγείρει τη μνήμη, βοηθά στην ενεργό σκέψη και μειώνει το αίσθημα κόπωσης. Έχει, επίσης,
ενεργό ρόλο στη διαδικασία διάσπασης
του λίπους και διατίθεται και ως συμπλήρωμα διατροφής. Παρότι η L-αργινίνη και
η ακετυλο-L-καρνιτίνη παράγονται από
τον οργανισμό μας, πρέπει να γνωρίζουμε
ότι το σωματικό ή ψυχικό στρες και η έντονη προπόνηση μπορούν να μειώσουν
την παραγωγή τους και, συνεπώς, να οδηγήσουν σε ανεπάρκεια αυτών. Σε αυτήν
την περίπτωση, πρέπει να υπάρχει μια
εξωτερική πηγή που θα καλύπτει αυτό το
κενό, πάντα ύστερα από συνεννόηση με
τον γιατρό μας.

ενώ η φυσική πηγή της L-αργινίνης είναι τα καρύδια, τα ηλιοτρόπια, το καστανό ρύζι και η βρόμη.
Και τα δύο αμινοξέα βρίσκονται και σε ορισμένα
ποιοτικά ενεργειακά ποτά. Η πρόσληψη από εξωτερικές πηγές είναι σημαντική για τους ενεργούς
επαγγελματίες αθλητές και συνιστάται κατά τη
διάρκεια έντονων προπονήσεων και αγώνων,
ύστερα από συνεννόηση με ειδικό διατροφολόγο,
προπονητή και γιατρό, οι οποίοι γνωρίζουν τις
ανάγκες και το ιστορικό του αθλητή. Επίσης, πολλές φορές τα συμπληρώματα αυτά μπορούν να
βοηθήσουν στην εργασία, ύστερα από μια εξαντλητική ημέρα στο γραφείο, σε κάποια απλή ενασχόληση μέσα στην ημέρα, με σχετικά χαμηλής
έντασης σωματική δραστηριότητα, ή σε άλλη που
να απαιτεί σταθερή, ισχυρή συγκέντρωση. Σε κάθε
περίπτωση, προέχει η σωστή και ισορροπημένη
διατροφή. Είναι γνωστό πως πριν από τη λήψη
συμπληρωμάτων συμβουλευόμαστε τον γιατρό
που μας παρακολουθεί.

Είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση
πρωτεϊνών και αποτελούν
τα πιο πολυπληθή συστατικά
των ανθρώπινων μυών και άλλων
ιστών, μετά το νερό…
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Χρόνια πολλά, Ταύροι
νέα χρονιά που αρχίζει οριοθετεί μια σειρά
από αλλαγές σε βασικούς τομείς της ζωής σας,
προκειμένου να σας βοηθήσουν να προσαρμοστείτε
στον καινούργιο τρόπο ζωής που θα κυριαρχήσει
παγκόσμια.

Πώς θα είναι τα οικονομικά σας
αυτήν τη γενέθλια χρονιά σας;

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Αυτές θα είναι απαιτητικές, αλλά
παραγωγικές μέρες. Ωστόσο, για
να έχετε καλύτερα αποτελέσματα,
θα πρέπει να επικεντρωθείτε στις
ασχολίες που γνωρίζετε καλύτερα
και να χρησιμοποιήσετε τα ταλέντα
σας, για να περάσετε καλά! Μπορείτε να επιτύχετε πολλά.

Ταύρος

Π

Δεν θα λείψουν σύντομες καλές περίοδοι,
όπως είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, ίσως και
ο Σεπτέμβριος, περισσότερο όμως διαφαίνεται
μια σχετική ανάκαμψη από τον Φεβρουάριο
του 2022 και μετά. Η δυσκολία δεν θα έρχεται
από απώλεια, αλλά από αύξηση υποχρεώσεων
ή έκτακτων εξόδων. Για άλλους μπορεί να είναι
και συνέπεια επαγγελματικών ανοιγμάτων ή
καινούργιας δημιουργικής προσπάθειας. Ο
κυβερνήτης των οικονομικών σας, ο Ερμής, θα
σας εξυπηρετήσει περισσότερο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, το δεύτερο μισό του Αυγούστου, το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου, τον
Δεκέμβριο και τον προσεχή Μάρτιο και τον
Απρίλιο. Τις περιόδους που θα είναι ανάδρομος θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και
να αποφεύγετε αγορές και επενδύσεις.

Ζυγός

(23/9-23/10)
Οι σχέσεις σας με τους άλλους
θα πάνε καλά, ενώ θα βρεθείτε
σε μια κοινωνική περίσταση
που θα σας μείνει αξέχαστη. Θα
κάνετε αγορές. Παρά τις προκλήσεις, οι μέρες αυτές θα είναι
η αφετηρία για θετικές αλλαγές.

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Θα πρέπει να εξετάσετε καλύτερα
τους στόχους σας. Εκτός από ορισμένες προτάσεις που θα σας γίνουν, θα λάβετε επίσης χρήσιμη
υποστήριξη για όσα έχετε στο
μυαλό σας. Ουσιαστικά, είναι μια
περίοδος προετοιμασίας για μελλοντική πρόοδο και θριάμβους.

(24/10-21/11)
Μη διστάζετε να μιλάτε για τις
ανησυχίες σας με άλλους και να
ζητάτε βοήθεια. Επιπλέον, πρέπει να αφιερώνετε χρόνο στα ενδιαφέροντά σας. Η αγάπη και η
υποστήριξη κάποιων θα αποδειχθούν σημαντικές. Αν εργάζεστε, θα νιώσετε μεγάλη πίεση.

Δίδυμοι

Τοξότης

Καρκίνος

Αιγόκερως

(21/5-21/6)
Αναλάβετε πρωτοβουλίες για την
επίλυση θεμάτων. Εάν έχετε κάποιον συγκεκριμένο στόχο, μπορείτε να
τον επιτύχετε, αλλά θα πρέπει να διπλασιάσετε τις προσπάθειές σας. Η
θετική δράση σας θα ανταμειφθεί,
με σημαντικά αποτελέσματα. Υπάρχουν ευκαιρίες για εξέλιξη.

αρά το γεγονός ότι είστε τυχεροί στα
χρήματα ή ικανοί να τα διαχειρίζεστε, ο
τομέας αυτός, ακόμα μια περίοδο δοκιμάζεται από τις εκλείψεις που συμβαίνουν στα
ζώδια που τον εκπροσωπούν. Είτε για λόγους
γενικότερης κατάστασης είτε για αιτίες δημιουργικής κατανάλωσης, τα χρήματα έχουν περιοριστεί τα τελευταία χρόνια στο δικό σας
πορτοφόλι ή το εισόδημά σας έχει επιβαρυνθεί
ή μειωθεί. Αν και είστε το ζώδιο που ευνοήθηκε από την πολυαστρία στον Αιγόκερω το 2020
και σας βοήθησε να επιβιώσετε σε σύγκριση
με άλλους, τόσο οι περσινές εκλείψεις όσο και
φετινές στον άξονα Διδύμων - Τοξότη σάς υποχρεώνουν να είστε προνοητικοί και προσεκτικοί, ακατάπαυστα σε όλη την πορεία του νέου
κύκλου ζωής μέχρι τα επόμενα γενέθλιά σας.

Οι προβλέψεις της ημέρας

(22/11-21/12)
Ενώ είναι δυνατή η πρόοδος, δεν
πρέπει να ρισκάρετε. Τα καλύτερα
αποτελέσματα θα προέλθουν από
τη σταθερή προσπάθεια σε τομείς
στους οποίους μπορείτε να κάνετε
αποτελεσματική χρήση των δεξιοτήτων και της εμπειρίας σας.

(22/6-22/7)
Η αποφασιστικότητά σας θα δοκιμαστεί από ορισμένες απροσδόκητες εξελίξεις. Ωστόσο, αξιοποιώντας στο έπακρο τις περιστάσεις,
μπορεί να δείτε να ανοίγονται πολλές προοπτικές στη ζωή σας. Μπορεί να ζήσετε μια ενδιαφέρουσα
και θετική ευκαιρία. Θέστε περιορισμούς στα έξοδά σας.

(22/12-19/1)
Αν και είστε άτομα με καλές ιδέες
και όραμα, τώρα είναι η στιγμή
που πρέπει να αναλάβετε δράση
για να προωθήσετε οποιοδήποτε
σχέδιό σας. Άλλωστε, μπορεί να
προκύψουν μερικές ενδιαφέρουσες εξελίξεις.

Λέων

(23/7-22/8)
Χωρίς δομή και αυτοπειθαρχία, δεν
θα επιτύχετε πολλά. Πρέπει να κάνετε τα πάντα με οργανωμένο και
μεθοδικό τρόπο, είτε πρόκειται για
την εργασία σας είτε για την οικιακή
σας ζωή και τα προσωπικά σας.

(20/1-18/2)
Θα πρέπει να μιλήσετε με αγαπημένους σας και να ακούσετε τις
απόψεις τους. Θα κάνετε μερικές
ενδιαφέρουσες σκέψεις που θα
σας ενθουσιάσουν. Αυτές πρέπει
να είναι μέρες απολογισμού και
χαλάρωσης.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Οι ανησυχίες σας μπορούν να υποχωρήσουν με τη συζήτηση με θετικά
άτομα. Αν επιθυμείτε συντροφικότητα και αισθάνεστε μοναξιά, πρέπει
να… στοχεύσετε σε μέρη όπου είναι
πιο πιθανό να συναντηθείτε με τα κατάλληλα άτομα. Γίνετε πιο αισιόδοξοι και επεκτατικοί!

Υδροχόος

(19/2-20/3)
Πολλά μπορούν να επιτευχθούν,
ενώ, αν θέλετε να βελτιώσετε το
εισόδημά σας, θα πρέπει να εξετάσετε ένα ειδικό ενδιαφέρον ή
κάποιες δεξιότητές σας. Μια δημιουργική σκέψη θα μπορούσε
να δώσει ενδιαφέρουσες δυνατότητες.
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Οι… προκλήσεις της επιστροφής στην κανονικότητα

Α

πό χθες κάναμε ένα ακόμη βήμα
επιστροφής στην κανονικότητα.
Παρά τις όποιες γκρίνιες, το
άνοιγμα της εστίασης σηματοδοτεί
την απαρχή μιας προσπάθειας να πάρουμε τις
ζωές μας πίσω. Αυτό που δεν πρέπει να λησμονούμε είναι ότι ο εφιάλτης δεν έχει τελειώσει. Είναι ακόμη εδώ, αλλά πλέον δέχεται τα
πρώτα πλήγματα. Πρέπει να αντέξουμε λίγο
ακόμη τηρώντας τα μέτρα, μέχρι ο εμβολιαΓράφει
σμός να δημιουργήσει νέες συνθήκες στην
o Νίκος
κοινωνία.
Ελευθερόγλου
Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε κάποια πράγneleftheroglou@gmail.com ματα να ήταν ήδη έτοιμα. Όπως η πλατφόρμα
της «ρευστότητας» για τις επιχειρήσεις της
εστίασης. Θα έδινε ανάσες σε πολλούς να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα έπειτα από έξι μήνες
καραντίνας. Θέλω να πιστεύω ότι το αρμόδιο
υπουργείο και ο κ. Γεωργιάδης θα τρέξουν
ακόμη περισσότερο, ώστε άμεσα να υπάρξει
ρευστό στην αγορά. Παράλληλα, πρέπει να ζητηθεί από φορείς (φως, νερό, τηλέφωνο) να
σταματήσουν να ζητούν να κοπούν οι παροχές
από τους επιχειρηματίες μέχρι να πάρει
μπροστά η δουλειά τους. Ούτε μπαταχτσήδες
είναι οι περισσότεροι ούτε ανήκουν στο κίνημα «Δεν πληρώνω». Το ίδιο ισχύει και για το
θέμα της μουσικής και, φυσικά, του ωραρίου.

Είναι και τα δύο θέματα κοινής λογικής.
Η ενίσχυσή της εστίασης, εκτός των άλλων,
θα αποδυναμώσει την όποια κριτική δέχεται η
κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Θα φανεί
και στην πράξη ότι η πολιτική που εφαρμόζει
απευθύνεται στους πολλούς και όχι στους λίγους και τους δυνατούς. Ότι δεν υπάρχει στόχευση για την εξαφάνιση των μικρών υπέρ κάποιων μεγάλων.
Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πρέπει από
εδώ και πέρα να εφαρμόσει στην πολιτική και
στρατηγική της μοντέλο διαχείρισης αντίστοιχο με εκείνο που εφαρμόζει με τον εμβολιασμό. Να αιφνιδιάσει ευχάριστα τους πολίτες.
Να γυρίσει σελίδα και να αρχίσει να λειτουργεί με κριτήριο τον σεβασμό των πολιτών. Η
καλύτερη επικοινωνία και «διαφήμιση» είναι
η από στόμα με στόμα. Αυτήν τη… διαφήμιση
υλοποιούν όσοι έχουν κάνει το πρώτο εμβόλιο. Διαπιστώνουν ότι η οργάνωση, ο σεβα-

Πρέπει να αντέξουμε λίγο
ακόμη τηρώντας τα μέτρα, μέχρι
ο εμβολιασμός να δημιουργήσει
νέες συνθήκες στην κοινωνία

σμός και η φροντίδα επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι υπάρχουν δυνάμεις πάνω στις οποίες
μπορεί να πατήσει η νέα Ελλάδα.
Θα καταφέρει η κυβέρνηση αυτή την Ελλάδα που συναντά ο πολίτης μπαίνοντας στα εμβολιαστικά κέντρα να τη μεταφέρει και εκτός
αυτών; Ώστε να πάψουν να υπάρχουν «δύο
Ελλάδες»; Αν ναι, τότε θα έχει πετύχει τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της Μεταπολίτευσης.
Αν όχι, θα χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία η Ελλάδα να αποκτήσει brand κανονικής χώρας.
Και αν η εστίαση είναι το πρώτο βήμα της
επιστροφής, ακολουθούν δύο ακόμη εξίσου
κρίσιμα. Το πρώτο αφορά στο άνοιγμα των
σχολείων και το δεύτερο στο άνοιγμα του τουρισμού και των διαπεριφερειακών μετακινήσεων. Τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω
δράσεων θα παίξουν το πρώτο σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία της κοινωνίας και το δεύτερο στην ψυχολογία της οικονομίας. Το χαμόγελο που άνθησε χθες στα πρόσωπα (έστω
και με μάσκα) των ανθρώπων της εστίασης
πρέπει να γίνει μόνιμο για όλους μας. Αυτός
θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του
1821. Η Ελευθερία ήταν και τότε το διακύβευμα, μια άλλη Ελευθερία είναι αυτή που ζητάμε
σήμερα.

