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Ξέρουν, αλήθεια, τι γίνεται στους χώρους της εργασίας;

Τ

ελικά, κάποιοι εξακολουθούν να ζουν σε άλλον
κόσμο. Ή ονειρεύονται έναν άλλον κόσμο που
πλέον δεν υπάρχει ή μπορεί να μην υπήρξε και
ποτέ. Και αναφέρομαι στη μητέρα των... μαχών, που είναι
το εργασιακό. Και να μιλήσουμε με αριθμούς ώστε να
καταλάβουμε για ποιους, αλήθεια, υψώνονται και πάλι
τα λάβαρα του αγώνα. Αλλά και για ποιους η κυβέρνηση
δεσμεύεται για το 8ωρο και το πενθήμερο της εργασίας.
Ας πάμε, λοιπόν, στους αριθμούς. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν -και αν κάποιοι διαφωνούν, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε-, έχουμε 4 εκατομμύρια εργαζομένους. Το 30% από αυτούς είναι αυτοαπασχολούμενοι, άρα δεν συζητάμε για συλλογικές
συμβάσεις, οκτάωρα και άλλα πολλά. Από το υπόλοιπο
70% που υπολείπεται από τα 4 εκατομμύρια, το 21% εργάζεται στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα στον ιδιωτικό τομέα
να μένει το υπόλοιπο ποσοστό, που είναι περίπου το 49%.
Και ερχόμαστε στο... ζουμί. Από αυτά τα περίπου 2 εκατομμύρια οι 6 στους 10 εργάζονται σε επιχειρήσεις που
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δεν έχουν συνδικαλιστική εκπροσώπηση, καθώς σε επιχειρήσεις κάτω των δέκα εργαζομένων δεν έχουμε σωματεία. Όσο για το 8ωρο, στις περισσότερες εξ αυτών
μάλλον είναι μύθος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλή,
κακή, αυτή είναι η αλήθεια.
Για αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους η…
μάχη που θα εξελιχθεί για πολιτικούς ή κομματικούς λόγους είναι χαμένη εδώ και χρόνια. Για αυτούς, όμως, δεν
γίνεται κουβέντα. Ούτε σε αυτό το νέο εργασιακό ούτε
στα περασμένα. Αν κάποιοι αυτή η πραγματικότητα πιστεύουν ότι δεν υπάρχει, τότε τι να συζητήσουμε; Πώς θα
κατανοήσουν ότι το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, αλλά
εδώ και χρόνια υπήρχε, όμως όλοι έκλειναν τα μάτια.
Τώρα που αποφάσισαν να ασχοληθούν είναι πλέον αργά,
καθώς έχει ήδη παγιωθεί.
Εκτιμούμε ότι η μάχη που ετοιμάζονται να δώσουν οι
συνδικαλιστές και τα κόμματα θα γίνει χωρίς «στρατούς»
στην κοινωνία, αλλά μόνο με τους αγωνιώντες «μισθοφόρους» των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των
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κομματικών οπαδών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Το στοίχημα έρχεται αυτήν τη φορά από το μέλλον και δεν είναι άλλο από την ψηφιακή επανάσταση. Πλέον, οι θέσεις εργασίας -παλιές και νέες- θα γίνονται στην πλειονότητά τους
σε άλλο περιβάλλον. Σε σπίτια που θα είναι και… γραφεία. Εργασία από… απόσταση είναι το μέλλον, το οποίο
ήδη ζήσαμε λόγω της πανδημίας.
Για αυτό πρέπει να γίνουν μάχες και για αυτές τις θέσεις εργασίας πρέπει να ασχοληθούμε. Για το πώς και
από πού θα δουλεύουμε. Αυτά εξάλλου απασχολούν το
εργατικό κίνημα σε όλο τον δυτικό κόσμο. Ο υπουργός
Εργασίας κ. Χατζηδάκης ήδη με το νομοσχέδιο που κατέθεσε βάζει ένα πλαίσιο για την τηλεργασία. Τη… ζούγκλα που βιώσαμε στους πραγματικούς χώρους εργασίας
δεν θα πρέπει να τη φέρουμε και στον ψηφιακό κόσμο
εργασίας, στον οποίο θα ζήσουμε. Σε αυτό καλούνται να
συνεισφέρουν οι συνδικαλιστές και τα κόμματα. Αν μείνουν στο σφυρί και στο αμόνι, όπως ακούσαμε εσχάτως
στη σύσκεψη του κ. Τσίπρα, καληνύχτα...
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O ΘΕΜΑ

Ανοίγει πανιά ο ελληνικός τουρισμός

Μ

ε κεντρικό σύνθημα «Ανοίγουμε πανιά», ο υπουργός
Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης κήρυξε χθες, από το ξενοδοχείο «Cape Sounio», απέναντι από
τη μαγευτική τοποθεσία του Ναού του
Ποσειδώνα, την εκκίνηση της φετινής
τουριστικής σεζόν, αναφερόμενος αφενός στο διακύβευμα της μέγιστης δυνατής υγειονομικής ασφάλειας (από την
περσινή πολύ θετική εμπειρία) και αφετέρου στην πλουσιοπάροχη προσφορά
της «ελληνικής εμπειρίας», κάτι, άλλωστε, που αποτυπώνεται στην επικοινωνιακή καμπάνια με τίτλο «all you want is
Greece».
«Αποδείξαμε ότι ο ελληνικός τουρισμός δίνει μάχες και τις κερδίζει. Αποδείξαμε ότι στην Ελλάδα έχουμε σχέδιο,
συντεταγμένο, επιστημονικό, επαγγελματικό. Και, κυρίως, το εφαρμόζουμε με ευσυνειδησία και αφοσίωση», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Θεοχάρης. Περιέγραψε, δε, με τρόπο γλαφυρό την κεντρική στόχευση της φετινής τουριστικής σεζόν, για την οποία υπάρχει βασική προσδοκία πως θα είναι καλύτερη της περσινής, ώστε να λειτουργήσει, μεταξύ άλλων,
και ως το εφαλτήριο για την πολυπόθητη
οικονομική ανάκαμψη. «Σύσσωμος ο
τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα παλεύει
για να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος,

για να αφήσουμε πίσω τα μαύρα σύννεφα
του φόβου και της ανασφάλειας. Για να
κάνουμε το γαλανό και το λευκό της Ελλάδας τα χρώματα της ελπίδας και της
ελευθερίας. Και θα τα καταφέρουμε»,
δήλωσε.

Πολλαπλή υγειονομική θωράκιση
Έχοντας ως πολύτιμη παρακαταθήκη
την περσινή εμπειρία και εν προκειμένω
το ποια από τα υγειονομικά πρωτόκολλα
απέδωσαν ή σε ποιες περιοχές της χώρας
διαπιστώθηκαν προβλήματα που απαίτησαν παρεμβάσεις, μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας, αλλά και με το δεδομένο της κλιμάκωσης της εμβολιαστικής
εκστρατείας τις επόμενες 45 ημέρες, ο κ.
Χάρης Θεοχάρης περιέγραψε τα διαφορετικά στάδια προστασίας τουριστών, εργαζομένων στον κλάδο και εγχώριου
πληθυσμού κατά του κορονοϊού. «Υψώνουμε τείχος ασφαλείας με πέντε διαφορετικές ζώνες άμυνας, τις οποίες έχουμε
παρουσιάσει εκτενώς, αλλά και βελτιώνουμε, σε επιμέρους λεπτομέρειες, διαρκώς», σημείωσε ο υπουργός Τουρισμού,
αναφερόμενος αρχικά στο πρωτόκολλο
εισόδου στη χώρα, για το οποίο θα πρέπει
να έχει συμπληρωθεί το PLF την παραμονή της αναχώρησης, ενώ ο επισκέπτης θα
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει είτε
πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε PCR test

έως και 72 ώρες πριν από την αναχώρηση
ή πιστοποιητικό ανάρρωσης ή από την 1η
Ιουνίου -όταν και ενεργοποιείται- το Green Pass. Εν συνεχεία, θα λειτουργήσει
Σύστημα Στοχευμένης Δειγματοληψίας,
με rapid test. Έχει ήδη οριοθετηθεί πλέγμα ξενοδοχείων καραντίνας σε 35 σημεία
της επικράτειας, επί τη βάσει των πυλών
εισόδου της χώρας καθώς και της διασποράς των κρουσμάτων της νόσου κατά
το καλοκαίρι του 2020. Επιπλέον, θα προβλέπεται η εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου δραστηριοτήτων στον τουρισμό,
καθόσον θα υλοποιείται η επιτάχυνση
των εμβολιασμών στην επικράτεια, ώστε
να αναπτυχθεί το ταχύτερο δυνατόν ένα
τείχος προστασίας του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων.

ρισσότερα αεροδρόμια αναχώρησης σε
Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ προς την Ελλάδα. Επιπλέον, αναφέρθηκε συνοπτικά
στο… roadshow που έχει κάνει ο ίδιος τις
τελευταίες εβδομάδες σε Αμερική και
Ευρώπη.

«All you want is Greece»
Τέλος, τα σποτ της επικοινωνιακής
καμπάνιας της φετινής τουριστικής σεζόν
με τον τίτλο «all you want is Greece» παρουσίασε ο γ.γ. του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, που επεσήμανε πως η κυβέρνηση
θεωρεί το 2021 το πρώτο έτος της τουριστικής ανάκαμψης. Ο κ. Φραγκάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο νέο, όπως το χαρακτήρισε, αφήγημα της εγχώριας τουριστικής βιομηχανίας, που εδράζεται στο
τρίπτυχο «άνθρωποι - αξίες - εμπειρίες».

Eνδιαφέρον από τουριστικές αγορές
Ο κ. Θεοχάρης, μάλιστα, μετέφερε το
κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί στην κυβέρνηση, πως ο ελληνικός τουρισμός θα
κερδίσει το φετινό στοίχημα, ώστε να ξεπεράσει το 2022 τα πολύ υψηλά στάνταρ
στα οποία είχε φθάσει το 2019.
Ως παράδειγμα, ο υπουργός Τουρισμού
πρόβαλε τις συμφωνίες της συνεργασίας
της χώρας με τους μεγαλύτερους tour
operators σε Ευρώπη και Αμερική, καθώς και την αύξηση πτήσεων με περισσότερα και πυκνότερα δρομολόγια από πε-

Ο υπουργός Τουρισμού Χάρης
Θεοχάρης κήρυξε από
το ξενοδοχείο «Cape Sounio»,
απέναντι από τη μαγευτική
τοποθεσία του Ναού του
Ποσειδώνα, την εκκίνηση
της φετινής τουριστικής σεζόν…
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Το… κλειδί για ένταξη στην Ε.Ε.
Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Τ

ην ανάγκη για σωστή και καλή τη πίστει τήρηση της Συμφωνίας των
Πρεσπών, προκειμένου η Βόρεια
Μακεδονία να έχει ενταξιακή προοπτική στην Ε.Ε., υπογράμμισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, κατά τη χθεσινή του συνάντηση
με τον Ζόραν Ζάεφ, στο Μέγαρο Μαξίμου.
«Ζωτικής σημασίας παραμένουν ο σεβασμός των σχέσεων καλής γειτονίας και η
πλήρης, συνεπής και καλή τη πίστει εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, όπως έχουμε συζητήσει», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. «Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική για τη
Βόρεια Μακεδονία, αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, πέρα
από ένα μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως γνωρίζετε, είναι μεγάλη μας χαρά που
πλέον είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ», είπε με
τη σειρά του ο κ. Ζάεφ.
Παράλληλα, στο τραπέζι έπεσαν θέματα
τουριστικής συνεργασίας, με δεδομένη τη
διάθεση των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας να επισκεφθούν τη Βόρεια Ελλάδα το
καλοκαίρι, αλλά και ζητήματα οικονομικής
και ενεργειακής σύμπραξης.
«Και στον καιρό της πανδημίας, η Ελλάδα
ήταν κοντά μας. Έχω πολύ καλές σχέσεις με
τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως και με τον προκάτοχό του, Αλέξη
Τσίπρα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας επικοινώνησε πολλές φορές μαζί μου και η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που μας βοήθησε,
διότι είμαστε ένα μικρό κράτος, χωρίς πρόσβαση σε υλικό, όπως φάρμακα κ.λπ.», υπογράμμισε, κατά την παρέμβασή του στο Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Ζάεφ. «Πριν από λίγα
χρόνια φάνταζε απίθανο να είμαι ευπρόσδεκτος όπως σήμερα στη χώρα σας, ως πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας», προσέθεσε ακόμα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, από τη μεριά του, σε ανακοίνωσή του τονίζει: «Τώρα που ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει ζωτικής σημασίας την
τήρηση της προεκλογικά “προδοτικής”
Συμφωνίας των Πρεσπών, να σταματήσει
το κρυφτό με τους βουλευτές του και να
φέρει προς κύρωση τα μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία, για να μη ρεζιλεύεται άλλο η χώρα. Εκτός εάν είναι τόσο αδύναμος πρωθυπουργός, που φοβάται
ότι θα τον ρίξει το ίδιο του το κόμμα μετά

Μητσοτάκης: Ανοίγουμε, αλλά με προσοχή
Το έναυσμα για τη μετάβαση στη νέα κανονικότητα
έσπευσε να δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος χθες το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου τον δήμαρχο
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζερβά, αλλά επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι η επαναλειτουργία θα πρέπει να γίνει
με τη δέουσα προσοχή και την τήρηση των εναπομεινάντων περιορισμών.
«Είναι μια σημαντική μέρα για τη χώρα, καθώς πια,
ύστερα από πολλούς μήνες, είμαστε στην ευχάριστη θέση
να μειώσουμε σημαντικά τους περιορισμούς στην κίνηση
των πολιτών και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να
τους δώσουμε τη δυνατότητα να ξαναπάρουν πίσω τον
έλεγχο των ζωών τους, να κινηθούν η οικονομική και η
κοινωνική ζωή. Όμως, αυτό πρέπει να γίνει με την απαραίτητη προσοχή», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε μια
πραγματικότητα όπου τα κρούσματα μειώνονται σημαντικά, οι εμβολιασμοί προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα, τα
self-tests μάς δίνουν τη δυνατότητα να εντοπίσουμε
ασυμπτωματικούς συμπολίτες μας, οι οποίοι, γνωρίζοντας πια ότι είναι φορείς της νόσου, μπορούν να αυτοπε-

την κραυγαλέα προεκλογική εξαπάτηση».

Τουρίστες από τη Σερβία
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες και με την πρωθυπουργό της Σερβίας Άννα Μπρνάμπιτς. «Ανυπομονούμε να
δεχτούμε τους Σέρβους τουρίστες στην Ελ-

ριορίζονται». Επέμεινε, όμως, ότι, για να συνεχιστεί η πορεία, θα πρέπει να τηρηθούν προσεκτικά και τα λίγα, πλην
απαραίτητα, μέτρα που έχουν απομείνει εν ισχύι, προκειμένου να μην υπάρξει πισωγύρισμα, πριν από το τείχος
ανοσίας. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική του τουρισμού από τα Βαλκάνια
στη Βόρεια Ελλάδα. «Είναι σημαντικοί μας πελάτες, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, και έχουμε διευκολύνει τις
Βαλκανικές Χώρες, ώστε να μπορούν να έρχονται στην
Ελλάδα χωρίς να χρειαστεί να υποστούν τη διαδικασία
της καραντίνας, από τη στιγμή που θα προσκομίσουν είτε
πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού είτε αρνητικό τεστ
PCR ή αντιγόνου», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
«Βγαίνουμε, πιστεύω, από ένα τούνελ όπου ταλαιπωρήθηκε η χώρα μας, ταλαιπωρήθηκε η πόλη μας. Δώσαμε
νικηφόρα αυτήν τη μάχη», υπογράμμισε με τη σειρά του ο
Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος συζήτησε με τον κ. Μητσοτάκη μια σειρά έργων και σχεδίων για τη Θεσσαλονίκη
και επεσήμανε την ανάγκη ο τουρισμός φέτος να ανοίξει
με τη γνώση από κάποια περσινά λάθη.
Γ.Ε.

λάδα αυτό το καλοκαίρι. Και, φυσικά, για την
είσοδο στη χώρα μας, αναγνωρίζουμε όλα τα
εμβόλια που έχετε χορηγήσει στη Σερβία»,
σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Μπορώ
να σας διαβεβαιώσω πως και οι ίδιοι ανυπομονούν να έρθουν στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε η κυρία Μπρνάμπιτς.

Τι είπε ο πρωθυπουργός στον
Ζόραν Ζάεφ, στη συνάντησή
τους στο Μαξίμου
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το... φάντασμα της Θάτσερ στους Δελφούς

Σ

την καταστροφολογία επέλεξε να επενδύσει ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του στο Οικονομικό
Φόρουμ των Δελφών με τον δημοσιογράφο της «Καθημερινής» Πέτρο Παπακωνσταντίνου. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέκρινε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη διαχείριση
της πανδημίας, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στην Ευρώπη για τη συνολική της στάση απέναντι στην πανδημία.
«Η μεγάλη αγωνία, τώρα που σιγά σιγά
ξεπερνάμε την αγωνία για το αν θα ζήσουμε, είναι για το πώς θα ζήσουμε, τι
κόσμο θα αντικρίσουμε όταν ανοίξουμε
την πόρτα», είπε ξεκινώντας την παρέμβασή του και έστρεψε τα βέλη του προς
τον πρωθυπουργό. Ειδικότερα, τον κατηγόρησε για αποτυχημένο lockdown, χαρακτήρισε ασυγχώρητο λάθος της κυβέρνησης τη μη ενίσχυση του ΕΣΥ και τον
μη σωστό επιδημιολογικό έλεγχο και, τέλος, τον έψεξε επειδή επέμεινε λανθασμένα μόνο στο εμβόλιο και όχι στη φαρμακευτική προσέγγιση με την εισαγωγή
θεραπειών όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα. Πάντως, αναγνώρισε ότι οι

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

όποιες καθυστερήσεις στους εμβολιασμούς δεν αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα.
Λίγο αργότερα άνοιξε τον φάκελο των
εργασιακών, ταυτίζοντας την κυβέρνηση
Μητσοτάκη και τον Ρίγκαν και τη Θάτσερ.
«Την ώρα που αλλάζει ο κόσμος, ο
Μπάιντεν στηρίζει εργαζομένους και μεσαία τάξη και φορολογεί μεγάλο πλούτο,
ο κ. Μητσοτάκης βγάζει από τη ναφθαλίνη του Ρίγκαν και της Θάτσερ μεταρρυθμίσεις που διαλύουν την εργασία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι το νομοσχέδιο Χατζηδάκη καταργεί το 8ωρο, θεσμοθετεί τις ατομικές
συμβάσεις και μειώνει τον πραγματικό
μισθό με απλήρωτες υπερωρίες. «Η αύξηση των υπερωριών με την ταυτόχρονη
μείωση της αποζημίωσής τους οδηγεί

τους εργαζομένους να δουλεύουν περισσότερο και να αμείβονται λιγότερο», επιχειρηματολόγησε, συμπληρώνοντας:
«Δεν λέω ότι θα γίνει σοσιαλισμός στις
ΗΠΑ, αλλά ότι την ώρα που κλείνει ο κύκλος νεοφιλελευθερισμού, η κυβέρνηση
Μητσοτάκη εφαρμόζει πολιτικές του
χθες, την έκθεση Πισσαρίδη που ζητάει
τη μείωση του εργασιακού κόστους».
Σε ό,τι αφορά την οικονομία, αφού
υπενθύμισε αρχικά το μαξιλάρι που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρίστηκε
ότι ορισμένοι κλάδοι της οικονομίας
έχουν χτυπηθεί τόσο ισχυρά, όπως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που θα
έχουν πολύ δύσκολη ανάκαμψη. Ερωτώμενος για το πώς αποτιμά σήμερα πλέον
τη Συμφωνία των Πρεσπών που υπογράφηκε προ διετίας, ο κ. Τσίπρας σημείωσε: «Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι
επωφελής για τη χώρα και για την περιοχή. Όλος ο πλανήτης ονομάζει τη χώρα
Βόρεια Μακεδονία. Η συμφωνία άλλαξε
το παιχνίδι στα Βαλκάνια σε μια θετική
κατεύθυνση. Θα είχαμε πολύ ασταθείς
γείτονες, αν δεν προχωρούσε».
Σε ό,τι αφορά τα Ελληνοτουρκικά, ο κ.
Τσίπρας έκανε λόγο για εκ διαμέτρου αν-

τίθετες απόψεις με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. «Φαίνεται ότι αυτή
δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Η χώρα
πρέπει να αξιοποιήσει τα όποια “παράθυρα” υπάρχουν για διάλογο. Με βάση το
Διεθνές Δίκαιο οφείλουμε να ανοίξουμε
δρόμους για την επίλυση των ζητημάτων.
Να αξιοποιήσουμε τη θέση μας στην Ε.Ε.
και την ανάγκη της Τουρκίας να αποκτήσει μια οικονομική σχέση με την Ε.Ε.»,
τόνισε.
Τέλος, ερωτηθείς για τα τεκταινόμενα
στη Γάζα και το Ισραήλ και τις μεγάλες
ταραχές στην περιοχή παρατήρησε: «Το
λιντσάρισμα ενός Άραβα από ακραίους
Δεξιούς ήταν η χειρότερη εικόνα σε μια
περιοχή συνυφασμένη με τη συνύπαρξη.
Η Ε.Ε. και ο διεθνής παράγοντας πρέπει
να δράσουν».

Ο Αλέξης Τσίπρας
βλέπει τον Μητσοτάκη να
εφαρμόζει νεοφιλελεύθερη
πολιτική στα εργασιακά

P
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Μπλεξίματα για τον Πάνο
Η Δικαιοσύνη απεφάνθη και όχι μόνο
αθώωσε τον Αντρίκο και τον Γιώργο Παπανδρέου για τις κατηγορίες του Πάνου Καμμένου περί εμπλοκής τους στο σκάνδαλο με τα
CDS, αλλά επιδίκασε και αποζημίωση υπέρ
της οικογένειας Παπανδρέου. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβρη, ύστερα
από αγωγές που είχαν γίνει από το 2011, το
Τριμελές Εφετείο Αθηνών είχε επιδικάσει
σε δεύτερο βαθμό αποζημίωση 50.000 ευρώ
συν τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα
στον Αντρίκο Παπανδρέου, τον οποίο ο κ.
Καμμένος είχε καταγγείλει δημόσια για δήθεν εμπλοκή του σε CDS (τα λεγόμενα
ασφάλιστρα κινδύνου), με αποτέλεσμα να
επωφεληθεί, δήθεν, από τη χρεοκοπία της
χώρας. Οι δικαστές δικαίωσαν πλήρως τον
κ. Παπανδρέου, ενώ αποφάσισαν ότι κάθε
φορά που ο κ. Καμμένος θα επαναλαμβάνει
τους ισχυρισμούς του θα του καταβάλλει
2.000 ευρώ. Problema για τον Πάνο…

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Ο Μόσιαλος
τρολάρει τους
αρνητές εμβολίων

OLITICANTIS

Περί Σκέρτσου
και Γεραπετρίτη

Κ

αι το χιούμορ χρειάζεται και είναι
αναγκαίο στις δύσκολες μέρες
που ζούμε. Ένα απίστευτο ερώτημα εξέφρασε στα social media ένας αρνητής των εμβολίων. «Καλησπέρα, καταθέτω
ένα ερώτημα-γροθιά στο στομάχι. Τι κάνουμε αν κάποιος από εμάς τους ανεμβολίαστους χρειαστεί αίμα; Πώς θα διασφαλίσουμε ότι ο αιμοδότης δεν έχει εμβολιαστεί;», διερωτήθηκε ο αρνητής εμβολίων… Πήρε βέβαια την «πληρωμένη»
απάντηση του καθηγητή Πολιτικής της
Υγείας του LSE, Ηλία Μόσιαλου: «Πολύ
απλό είναι. Θα του κάνετε εξέταση… αντιψεκ αντισωμάτων. Αν τα έχει, τότε πάτε για
τον επόμενο. Θα κοστίσει λιγάκι η διαδικασία, αλλά θα είστε σίγουροι. Αν πρόκειται
για επείγουσα μετάγγιση αίματος, τότε θα
πάρετε ένα μικρό ρίσκο να αλλάξει το DNA
σας και να γίνετε Εσκιμώος».

Σας έχω ξαναγράψει από αυτήν τη στήλη
ότι ακούω και διαβάζω προσεκτικά τα όσα
λένε στα ΜΜΕ ο Άκης Σκέρτσος και ο Γιώργος Γεραπετρίτης και το διευκρινίζω τούτο,
καθότι το τελευταίο διάστημα διάφοροι
κονδυλοφόροι επιμένουν ότι οι δύο υπουργοί είναι σε δυσμένεια από το Μέγαρο Μαξίμου. Προφανώς όσοι τα γράφουν είναι
άνθρωποι που δεν έχουν κάνει ποτέ ρεπορτάζ στη ζωή τους, κάτι το οποίο αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Σκέρτσος
και Γεραπετρίτης όχι μόνο δεν βρίσκονται
σε δυσμένεια, αλλά έχουν αναλάβει επ’
ώμου την ενημέρωση στα τηλεοπτικά παράθυρα και έχουν πυκνώσει τις εμφανίσεις τους. Λέτε να το κάνουν ερήμην του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη;

Η δικαίωση
του Βασίλη Οικονόμου

Μαθαίνω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου
υπάρχει από κάποιους έντονος προβληματισμός για τον σκύλο του πρωθυπουργού, τον Πίνατ. Το αδέσποτο σκυλάκι που
υιοθέτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
από καταφύγιο ζώων είναι μόνο του στο Μαξίμου.
Ένας εκ των επιτελαρχών του Μεγάρου έχει αναλάβει να του βρει ταίρι, για να μην αισθάνεται μοναξιά
ο Πίνατ… Όχι ο Γεραπετρίτης - άλλος είναι.

Άρχισαν τις απάτες με
το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
Έφτασαν στ’ αυτιά μου κάποιες θολές καταγγελίες για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’
οίκον». Ξέρετε, αυτό με την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών… Εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, προβαίνουν σε υπερτιμολογήσεις, προκειμένου
να λαμβάνουν το πρόγραμμα χωρίς να βάζουν ίδια κεφάλαια… Παλιό το κόλπο, αρχαίο! Το έκαναν αρκετοί και στα προηγούμενα προγράμματα. Νόμιζα ότι αυτά έχουν τελειώσει, ότι ως χώρα γυρίσαμε σελίδα… Ελπίζω στο υπουργείο Περιβάλλοντος να έχουν
πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει και να «κόψουν»
τους απατεώνες…

P

Ο Βελόπουλος μας θέλει
όλους πιστολάδες
O Κυριάκος Βελόπουλος γνωστοποίησε ότι θα
καταθέσει πρόταση νόμου για την οπλοκατοχή,
για να έχει ο Έλληνας σπίτι του όπλο. «Τελεία
και παύλα. Γιατί είμαστε ένα κράτος που γειτονεύει με την Τουρκία. Να κάνουμε εθνοφυλακή
και πολιτοφυλακή. Να έχουν όπλα στο σπίτι
τους οι Έλληνες και ας τολμήσει ο άλλος να
μπει μέσα να βιάζει γυναίκες και να σκοτώνει»,
είπε ο κ. Βελόπουλος, προωθώντας την ιδέα
«πολίτες-οπλίτες». Γουέστερν κανονικό, δηλαδή, και όποιος επιβιώσει…

Τον Φεβρουάριο του 2018 η
Νέα Δημοκρατία είχε πει
«όχι» στο νομοσχέδιο για τη
χρήση φαρμακευτικής κάνναβης. Εκτίμησαν τότε ότι το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο λειτουργεί ως
προκάλυμμα προκειμένου να αποποινικοποιηθεί συνολικά και γενικά η χρήση
της κάνναβης και για αυτό δεν το ψήφισαν
στη Βουλή. Ο μοναδικός που είχε ταχθεί
τότε υπέρ του νομοσχεδίου, διαβλέποντας τις αναπτυξιακές και υγειονομικές
προεκτάσεις της υπόθεσης, ήταν ο τότε
τομεάρχης Υγείας της Ν.Δ. Βασίλης Οικονόμου. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής
δικαιώνεται σήμερα, έστω με κάποια χρόνια καθυστέρησης, καθώς το νομοσχέδιο
που αφορά στην παραγωγή, εξαγωγή και
διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝ.ΑΛ.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Δεν «μάσησε»
ο Θεοχάρης
Συνέντευξη στο BBC έδωσε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο
οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο εν όψει
του ανοίγματος του Τουρισμού από τις
15 Μαΐου. Ωστόσο, η συνέντευξη δεν
πήγε όπως περίμενε ο κ. Θεοχάρης,
καθώς ο δημοσιογράφος τον πίεσε με
τις αιχμηρές ερωτήσεις του. Ο Έλληνας υπουργός, βέβαια, δεν τσίμπησε
και παρέμεινε ψύχραιμος, δίνοντας
τις κατάλληλες απαντήσεις… Αρχικά,
ο παρουσιαστής υπογράμμισε την
εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας
από τον Τουρισμό, καθώς από αυτόν
τον τομέα εξαρτάται το 1/5 του ΑΕΠ
της χώρας, και σημείωσε πως μπορεί
να αντιληφθεί κάποιος ότι η χώρα είναι σε μεγάλη πίεση. Διερωτήθηκε,
μάλιστα, αν είναι πολύ νωρίς για να
επιστρέψουν οι τουρίστες στις ελληνικές παραλίες. Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος παρατήρησε ότι η Ελλάδα
έχει σοβαρό πρόβλημα με τη διασπορά της πανδημίας, με τον κ. Θεοχάρη
να το αρνείται: «Δεν θα το έλεγα σοβαρό, αλλά είναι τόσο όσο σε αρκετές
χώρες της Ευρώπης». Σε άλλο σημείο
της συνέντευξης, ο δημοσιογράφος
παρατήρησε πως μετά το άνοιγμα του
τουρισμού το 2020 ακολούθησε δεύτερο κύμα κορονοϊού, σημειώνοντας:
«Ο ελληνικός λαός -σύμφωνα με τις
έρευνες- συνδέει την έξαρση με την
απόφαση να ανοίξουν τα σύνορα». Τέτοια λύσσα του δημοσιογράφου ότι
έχει πρόβλημα η Ελλάδα;
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Από καρδιάς εξομολόγηση Κυρανάκη
Τον έχουμε συνηθίσει φωνακλά και επιθετικό. Όμως, κρύβει μέσα του ένα ευαίσθητο παιδί. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης
εξομολογήθηκε ορισμένα πράγματα για τη ζωή του στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη. «Είμαι προϊόν ενός καλοκαιρινού έρωτα στη Σκιάθο. Η μητέρα μου εκείνη την εποχή ήταν σε μια μετάβαση στην καριέρα της και είχε πάει στο Λονδίνο. Το
προσπαθούσε μόνη της. Το 1981 είπε να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή στο εξωτερικό. Το καλοκαίρι του 1986 επέστρεψε
στην Ελλάδα. Δούλευε στη Σκιάθο, γνώρισε τον πατέρα μου και προέκυψα εγώ. Στη συνέχεια δεν ταίριαξαν», εξομολογήθηκε ο κ. Κυρανάκης. «Δεν έχω επαφή με τον πατέρα μου - δεν ξέρω πού είναι. Δεν έχουμε ζήσει ποτέ μαζί. Η μητέρα μου
σήκωσε το βάρος μόνη της -τη θαυμάζω πολύ γι’ αυτό- και με κράτησε τελικά. Τον έχω δει ελάχιστες φορές, αλλά δεν του
κρατώ κακία. Έχω πολλά χρόνια να τον δω. Οι επιλογές στη ζωή πρέπει να είναι αυτές που θέλουμε και επιθυμούμε. Έκανε
τις επιλογές του. Έχω πιάσει τη μητέρα μου να νιώθει ενοχές για την επιλογή της αυτήν. Το έχω αισθανθεί. Εγώ τη θαυμάζω.
Αυτή ήταν η δική της δύναμη. Είναι μια κατάσταση που την αγκαλιάζεις», συνέχισε ο βουλευτής.

Το τηλεφώνημα Άδωνι στον Καρανίκα
Σηκώνω τα χέρια ψηλά! Ο Άδωνις πήρε τον Καρανίκα τηλέφωνο και του ζήτησε συγγνώμη και
συζήτησαν… Τα ύστερα του κόσμου, δηλαδή. Αυτό
το αποκάλυψε ο ίδιος ο πρώην σύμβουλος του
Αλέξη Τσίπρα, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη
στο «Κόκκινο». «Μου τηλεφώνησε ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης και μου ζήτησε συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καρανίκας. Και
πρόσθεσε ότι κανένας δεν κατόρθωσε να τον θίξει, γιατί οι άνθρωποι που τον γνωρίζουν
ξέρουν την ποιότητά του. «Τι έλεγαν για μένα; Ότι είμαι λαϊκής καταγωγής, λες και αυτό
αποτελεί μειονέκτημα. Το νομοσχέδιο το δικό μας για την κάνναβη το ψήφισαν μόνο ο
ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝ.ΕΛ. Η Ν.Δ. λέει ότι τώρα κατάλαβε τι ακριβώς σηματοδοτούσε αυτό το
νομοσχέδιο και για τους ασθενείς αλλά και για την οικονομία. Πρόκειται για 250 δισ.
επένδυση σε πέντε χρόνια και θα πρέπει να είναι κάποιος πολιτικά κομπλεξικός για να
πει όχι. Εμείς δεν είμαστε, δεν κάνουμε μικροπολιτική και γι’ αυτό βοήθησα και στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου. Μας ενδιαφέρει να προχωρήσει αυτό που σε άλλες χώρες,
δίπλα μας, είναι ήδη κεκτημένο», εξήγησε ο κ. Καρανίκας. Ε, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο
από το να τον πάρει σύμβουλο ο Άδωνις!

Κάτι τρέχει με τη Μενδώνη…
Είναι αλήθεια ότι ο πρωθυπουργός την έχει «καλύψει» πολιτικά αρκετές φορές την
υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το κακό είναι ότι η ίδια συνεχίζει να δίνει λαβές
για πρωτοσέλιδα σε αντιπολιτευτικές εφημερίδες. Το τελευταίο περιστατικό (μετά το
κομπρεσέρ και τις ζημιές στην Ακρόπολη) είναι ότι έδωσαν άδεια σε ύποπτη ΑΜΚΕ
που διδάσκει «μακεδονικά» εντός Ελλάδος ως… μητρική γλώσσα. Όπως αντιλαμβάνεστε, μετά την έκταση που πήρε το θέμα, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
έσπευσε να ενημερώσει πως η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας», με αριθμό καταχώρισης 5/2018 στα βιβλία
εταιρειών του Πρωτοδικείου Έδεσσας, έχει διαγραφεί από το Μητρώο Πολιτιστικών
Φορέων του ΥΠΠΟΑ, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο εμφανιζόμενος ως διαχειριστής και
νόμιμος εκπρόσωπος της εν λόγω ΑΜΚΕ φέρεται να έχει απασχολήσει επανειλημμένως την ελληνική Δικαιοσύνη, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη δυνατότητα συμπερίληψής της στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ. Πάλι,
όμως, το κακό είχε γίνει… Όσο καλές προθέσεις και να υπάρχουν για το πρόσωπό της,
μπορεί ο πρωθυπουργός να την καλύπτει εσαεί;

Όταν η Έφη ήταν
με το… κεφάλαιο
Βρε, τι μου θύμισαν κάποιοι, με αφορμή
το νομοσχέδιο για τα εργασιακά του Χατζηδάκη; Μου θύμισαν ότι το 2018, όταν
υπουργός Εργασίας ήταν η Έφη Αχτσιόγλου και με αφορμή την ψήφιση των μέτρων για την τρίτη αξιολόγηση είχε περάσει σχετική τροπολογία, με αλλαγές στο
δικαίωμα της απεργίας. Μάλιστα, διαδηλωτές, μέλη του ΠΑΜΕ, μπήκαν στο γραφείο της Έφης Αχτσιόγλου, όπου βρισκόταν και η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και
φώναζαν συνθήματα παρουσία των ΜΜΕ.
« Ή με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες. Για
το δικαίωμα στην απεργία χύθηκε αίμα.
Πάρτε το πίσω», φώναζαν τα μέλη του ΠΑΜΕ. Και συμπλήρωναν: «Πάρτε πίσω τον
αδελφοκτόνο νόμο». Κατά τη διάρκεια της
έντονης αντιπαράθεσης, η κυρία Αχτσιόγλου παρακολουθούσε και άρχισε μετά να
αντιδρά έντονα. Την ώρα που της φώναζαν
«πάρ’ το πίσω», απαιτώντας να αποσύρει
το πολυνομοσχέδιο, τους απάντησε: «Όχι,
δεν το παίρνω πίσω»! Μα τι πάτε και θυμάστε, σύντροφοι;

LOCK
Έξαλλος έγινε ο μητροπολίτης
Μόρφου με τις φήμες που κυκλοφόρησαν και τον ήθελαν να
έχει εμβολιαστεί. Άλλοι τρέχουν
να κλείσουν τα ραντεβού τους
και περιμένουν πώς και πώς τη
στιγμή του εμβολιασμού τους και
ο μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος διαψεύδει κατηγορηματικά,
τονίζοντας ότι «ούτε έχω εμβολιαστεί μέχρι σήμερα και ούτε
προτίθεμαι να εμβολιαστώ στο
μέλλον». Άλλο πάλι και τούτο!

P
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ΕΣΕΙΣ

Εμβόλιο κατά του κορονοϊού:
Δημόσιο αγαθό ή προϊόν κερδοσκοπίας;

Η
τoυ

Θανάση
Θεοχαρόπουλου
Διευθυντής
της Κ.Ο. του
ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική
Συμμαχία

ιστορικής σημασίας παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναζωπύρωσε και αναβάθμισε πλέον σε επίπεδο
κορυφαίας πολιτικής ατζέντας τη συζήτηση για
την απελευθέρωση της πατέντας των εμβολίων
κατά του κορονοϊού.
Ο συνδυασμός του χαμηλού σχετικά ποσοστού
εμβολιαστικής ανοσίας στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου, της ανάγκης για νέες
δόσεις του εμβολίου μετά την πρώτη ανοσία και
της αντιμετώπισης νέων μεταλλάξεων του ιού σε
έναν κόσμο πυκνά αλληλοσυνδεμένο καθιστά το
ζήτημα της γρήγορης πρόσβασης περισσότερων
ανθρώπων στα εμβόλια ζωτικής σημασίας. Η
πρωτοφανής υγειονομική τραγωδία στην Ινδία
και η εμφάνιση της ινδικής μετάλλαξης στην Ευρώπη ήρθαν να επιβεβαιώσουν με τον πιο δραματικό τρόπο τη φράση που ακούστηκε πρώτη
φορά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι
«κανείς δεν είναι ασφαλής, αν δεν είμαστε όλοι
ασφαλείς».
Ωστόσο, όλα τα παραπάνω δεν φαίνεται να είναι
αρκετά για να αλλάξουν άποψη η συντηρητική
ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι γραφειοκρατικοί θεσμοί της, που για ακόμη μία φορά
αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων.
Η αλήθεια είναι ότι η επιστήμη πέτυχε ένα θαύμα με τη γρήγορη ανακάλυψη εμβολίων. Για την
ανακάλυψή του, όμως, οι εταιρείες χρηματοδοτήθηκαν από τα κράτη. Αλλά και η συνολική προηγούμενη γνώση, πάνω στην οποία στηρίζεται

κάθε νέα ανακάλυψη, αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα επενδύσεων σε έρευνες από χρήματα των
φορολογουμένων σε μεγάλο βαθμό. Με λίγα λόγια, το εμβόλιο κατά του κορονοϊού είναι ένα
συλλογικό επίτευγμα της ανθρωπότητας απέναντι στη φονική πανδημία.
Με αυτό το σκεπτικό ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμαχία εδώ και πολλούς μήνες έχει θέσει το
ζήτημα της απελευθέρωσης της πατέντας του εμβολίου με όλους τους τρόπους και σε κορυφαίο
επίπεδο. Ο Αλέξης Τσίπρας ήδη από τον Ιανουάριο έθεσε το ζήτημα στη συνάντησή του με την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη συνέχεια επικοινώνησε με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Ορ-

γανισμού Υγείας, ενώ την πρότασή του υιοθέτησε
με μεγάλη πλειοψηφία και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Στον αντίποδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η
Ν.Δ., που μετά την παρέμβαση Μπάιντεν διεκδικούν την «πολιτική ιδιοκτησία» της πρότασης,
όλο το προηγούμενο διάστημα ειρωνεύονταν και
χλεύαζαν τις πρωτοβουλίες μας. Η γνωστή πλέον
φράση του πρωθυπουργού, που είχε πει από το
βήμα της Βουλής «τι προτείνετε, να κρατικοποιήσουμε την Pfizer με έναν νόμο και ένα άρθρο;»,
έχει κατακλύσει το Διαδίκτυο. Αλλά και η στάση
των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ήταν συστηματικά αρνητική.
Το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό και μετά την παρέμβαση Μπάιντεν κυβερνήσεις και πολιτικές
δυνάμεις στην Ευρώπη καλούνται να πάρουν σαφή θέση στη βασική αντιπαράθεση που αφορά
στο αν το εμβόλιο είναι παγκόσμιο δημόσιο αγαθό ή αποκλειστικά προϊόν κερδοσκοπίας των μεγάλων εταιρειών του φαρμάκου.
Από τη στάση της και τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα λάβει θα κριθεί και η ελληνική
κυβέρνηση. Το ζήτημα αυτό ξεπερνά την οποιαδήποτε κομματική αντιπαράθεση, είναι θέμα
κυριολεκτικά «ζωής και θανάτου».
Δεν χωρούν στο θέμα αυτό τα γνωστά επικοινωνιακά παιχνίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Έστω και σήμερα η χώρα μας και η Ε.Ε. οφείλουν
να λάβουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες και
αποφάσεις προς όφελος της ανθρωπότητας.

Η συζήτηση που μας αφορά όλους

Η

Ελλάδα είναι ίσως η πιο ωφελημένη χώρα από την ένταξή της στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Ξέφυγε από τη μοίρα
της «Ψωροκώσταινας» και αναπτύσσεται μαζί με
τις άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες επί 40 χρόνια
τώρα. Από το 1981 που -ας είναι καλά εκεί που είναι- ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μάς πήρε από
το χέρι και εκόντες άκοντες μας έβαλε στην ΕΟΚ
έως σήμερα, στη χώρα μας έχει εισρεύσει το μυθικό ποσό του 1 τρισ. (υπολογισμένο σε ευρώ).
Too good to be true, που θα έλεγαν και στο χωριό,
απίστευτο κι όμως αληθινό.
Δεν είναι μόνο οικονομικοί, όμως, οι λόγοι που
μας υποχρεώνουν να λάβουμε ενεργά μέρος στη
συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, που μόλις
ξεκίνησε και καλεί όλους τους Ευρωπαίους να
πουν τη γνώμη τους. Είναι κυρίως πολιτικοί και
ακόμα κυριότερα πολιτισμικοί. Πολιτικοί διότι η
Ενωμένη Ευρώπη εγγυήθηκε στην πράξη την
ομαλή δημοκρατική πορεία και στη χώρα μας,
μπορεί όχι με στρατιωτικά μέσα, σίγουρα όμως

με πολιτική βούληση και οικονομική δράση. Η
Ευρώπη ήταν πάντα εδώ όποτε έπρεπε να μας
στηρίξει. Πιο κραυγαλέο παράδειγμα από το 2010
ίσως δεν υπάρχει. Προσεκτικά, ίσως με λάθη, αλλά με αταλάντευτη πίστη στη σωτηρία μας, η Ευρώπη ήταν η μόνη δύναμη που και μας στήριξε
και μας ανέχτηκε - ναι! Αυτή είναι η σωστή φράση. Μας ανέχτηκε! Ανέχτηκε τον δεξιό λαϊκισμό
της περιόδου 2012-2014 και τον αθεράπευτο αριστερό λαϊκισμό της περιόδου 2010-2015. Και όταν
το πράγμα έφτασε στο απροχώρητο, ο Σόιμπλε
μας πρότεινε να πάρουμε, αν θέλουμε, των ομματιών μας και να πάμε στο καλό. Ευτυχώς τότε ο
Τσίπρας είπε «όχι».
Ο κυριότερος λόγος είναι πολιτισμικός. Μπορεί
να μη μας αρέσει, αλλά η σημερινή Ευρώπη είναι
ο πιο αξιόπιστος συνεχιστής των ιδεών της Δημοκρατίας και του Ορθολογισμού που γεννήθηκαν
στην κλασική Ελλάδα. Με λάθη, αναμφίβολα, αλλά ποιος είναι ο αλάθητος που θα ρίξει «τον πρώτον λίθον»; Ούτε καν εκείνοι που εξόρισαν τον

Αριστείδη τον Δίκαιο, που θανάτωσαν τον Σωκράτη, που εξευτέλισαν τον Μιλτιάδη δεν υπήρξαν
αλάθητοι.
Το μέλλον της Ευρώπης είναι το μέλλον των
παιδιών μας. Και αν κάνουμε θυσίες για αυτά,
οφείλουμε, ναι οφείλουμε, να αναλογιστούμε
ποια Ευρώπη θέλουμε και να μετάσχουμε στον
διάλογο για το μέλλον αυτού του πρωτογενούς
πειράματος που ενώνει λαούς και κοινωνίες που
αιματοκύλησαν τον κόσμο όχι μια και δυο φορές,
όντας αντίπαλοι. Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός είναι
κατεξοχήν ο Δυτικός Πολιτισμός. Μακριά από
οπλοκατοχές και ρατσισμούς, μακριά από αγιατολάδες και κλειτοριδεκτομές, μακριά από όσα
ακόμα και σήμερα κάνουν κάθε Άνθρωπο να
ντρέπεται. Η Ευρώπη δεν είναι η Μέρκελ. Η Ευρώπη είμαστε εμείς. Ας μην παραιτηθούμε από το
μέλλον μας, ας μην αδιαφορήσουμε για τους
εαυτούς μας. Το μέλλον της Ευρώπης ζητάει τη
γνώμη μας. Είναι χρέος μας να ανταποκριθούμε
και να μετάσχουμε στον διάλογο.

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Εγωιστής ή ανιδιοτελής; Όταν η ανθρώπινη
φύση δείχνει ότι είστε και τα δύο

E
της

Νάνσυς
Νενέρογλου
- Πεταλωτή
Ψυχολόγος
και συνιδρύτρια
του Reggio
Thessaloniki

να από τα χαρακτηριστικά που βοήθησαν
τους ανθρώπους να κερδίσουν στην εξέλιξη είναι το ατομικό και συλλογικό συμφέρον. Ομάδες ατόμων που έχουν προδιάθεση
να συνεργαστούν, να φροντίζουν ο ένας τον άλλον και να υποστηρίζουν τους κοινωνικούς κανόνες δικαιοσύνης τείνουν να επιβιώνουν και να
επεκτείνονται, επιτρέποντας έτσι στα κοινωνικά
κίνητρα να πολλαπλασιάζονται.
Έτσι, η ανησυχία για τον εαυτό μας αλλά και για
τους άλλους συμβάλλει στην αίσθηση της δικαιοσύνης μας. Μαζί διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ ατόμων.
Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι πώς οι άνθρωποι
εξισορροπούν τον εγωισμό και την ανιδιοτέλειά
τους κατά τη λήψη αποφάσεων.

Μαθαίνοντας να είμαστε δίκαιοι
Τα παιδιά έως την ηλικία των τριών, βέβαια,
τείνουν να σκέφτονται περισσότερο εγωκεντρικά. Καθώς μεγαλώνουν, αναπτύσσουν την αίσθηση των κοινωνικών κανόνων. Σύντομα αρχίζουν να καταλαβαίνουν την αρχή της δικαιοσύνης - μια δίκαιη διανομή μπορεί να είναι άνιση,

Πρώτα εγώ, μετά εσύ

αν δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, την προσπάθεια ή την αξία των ανθρώπων. Για παράδειγμα, ένας αδελφός που κάνει περισσότερες δουλειές μπορεί να δικαιούται περισσότερα μπισκότα. Αυτή η μετατόπιση προς την ισότητα φαίνεται
να είναι καθολική στους ανθρώπους και ακολουθεί παρόμοια μοτίβα μεταξύ των πολιτισμών.

Στην καθημερινή σας ενήλικη ζωή αντιμετωπίζετε αποφάσεις που δεν επηρεάζουν μόνο τον
εαυτό σας, αλλά και άλλους ανθρώπους γύρω
σας. Διαπιστώθηκε από έρευνες ότι η δικαιοσύνη για τον εαυτό μας υπερτερεί και οι άνθρωποι
είναι περισσότερο πρόθυμοι να ανεχτούν μια
προσφορά που είναι άδικη για τους άλλους παρά
για τον εαυτό τους. Σύμφωνα με τη γνωστική επιστήμη, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε άλλους ανθρώπους επειδή χρησιμοποιούμε τα ίδια
μέρη του εγκεφάλου μας για να κατανοήσουμε
τον εαυτό μας.
Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δίνουν προτεραιότητα στις δικές τους
αποδόσεις πρώτα και αργότερα ενσωματώνουν
τον τρόπο με τον οποίο οι επιλογές τους επηρεάζουν άλλα άτομα. Έτσι, ενώ οι άνθρωποι νοιάζονται για τους άλλους, μόλις πάρουν το δίκαιο
μερίδιό τους, τότε είναι πρόθυμοι να είναι δίκαιοι
και γενναιόδωροι με τους άλλους.
Φαίνεται να είναι στην ανθρώπινη φύση να βεβαιωθεί κανείς ότι έχει φροντίσει τον εαυτό του
προτού λάβει υπόψη τις ανάγκες των άλλων.

Παιδικό τραύμα: Ένας… επαναπατρισμός

Π

όσοι δεν αναμετρηθήκαμε -με ό,τι συνιστά- με ένα παιδικό τραύμα; Πρόκειται
για μια πανανθρώπινη εμπειρία, με επιπτώσεις που σε κάποιους κοστίζουν μέχρι και τις
ζωές τους. Η τραυματισμένη παιδική ηλικία αφορά σε οτιδήποτε προκαλεί ρήξη και παρεμπόδιση
στην υγιή και ομαλή ανάπτυξή της παιδικότητας
και της πρώιμης νεότητας. Το τραύμα δεν είναι
μόνο για όσους βίωσαν απότομα αρνητικές εμπειρίες, αλλά και για εκείνους που υπέστησαν
παρατεταμένη έκθεση σε κάτι οδυνηρό, όπως
έναν ακατάλληλο, αδιάφορο ή ανώριμο γονέα.
Τραύμα μπορεί να είναι το συνεχές bullying (εκφοβισμός) στα χρόνια του σχολείου, η επίμονη
ματαίωσή μας σε κάτι σημαντικό που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Μπορεί να είναι ακόμη και
η χρόνια ασθένεια.
Πολλοί συνδέουν το παιδικό τραύμα με τον θάνατο ενός γονέα ή το διαζύγιο και, τελικά, παραλείπουν όλα όσα είναι πολύ πιο δυσδιάκριτα και,
συνεπώς, ματώνουν περισσότερο τις ψυχές μας.
Ο ύπουλος ακρωτηριασμός της φυσιολογικότητας ενός ατόμου είναι πολύ ανώτερος από εκείνον που είναι κοινώς αποδεκτός, εκείνον ο οποίος δύναται να αποκτήσει ιδιότητες ενός σαφούς
και αιτιολογημένου πένθους, που, φυσικά, θα του
αποδοθεί και η ανάλογη προσοχή. Πώς μπορούμε, όμως, να προσδιορίσουμε το παιδικό τραύμα

με επάρκεια, ευκρίνεια και επιστημονική αρτιότητα;
Πώς θα χαρακτηρίζαμε ένα παιδί που μεγαλώνει με γονείς ψυχικά διαταραγμένους; Για παράδειγμα, η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας κρύβεται πολύ καλά πίσω από τις πόρτες
ενός -φαινομενικά- λειτουργικού σπιτιού και μόνο όσοι ζουν μέσα του γνωρίζουν τη χειραγώγηση και την κακοποίηση που υπάρχει. Τι θα λέγαμε
και για έναν γονέα διπολικό (bipolar disorder) ή
οριακό (borderline disorder), λόγω του οποίου
τίποτα δεν μένει σταθερό σε βασικές, θεμελιώδεις θεωρήσεις και δομές των ενδοοικογενειακών σχέσεων;
Θα ήταν αυτό το παιδί τραυματισμένο και, εάν
ναι, ποιος θα το ήξερε; Πού θα βρίσκαμε μνήμα
να κλάψουμε έγκαιρα για τις πληγές - πόσω μάλλον για να τις επουλώσουμε πριν ο εκκολαπτόμενος απόγονος να μεταλαμπαδεύσει με επιτυχία
την τοξικότητα στην επόμενη γενιά;
Το τραύμα ενός ανθρώπου στην ψυχή του δεν
σχετίζεται μόνο με ό,τι είναι ορατό στο γυμνό μάτι. Σχετίζεται κυρίως με οιαδήποτε μορφή παραβίασης της ακεραιότητας του άλλου, είτε αυτή είναι έκδηλη είτε όχι. Η αυτοεκτίμηση ενός παιδιού, κάτι αναδυόμενο και αυτονόητο να αναπτυχθεί, αποκτά εστίες μόλυνσης σε δυσθεώρητα επίπεδα όταν κάποιος/κάποιοι επιμένουν στον δικό

τους ψυχικό νανισμό. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι
και υπόλογοι στα παιδιά τους για όσα δεν κατάφεραν να θεραπεύσουν από τα δικά τους, προηγούμενα τραύματα. Και όσο μεγαλύτερη η ανάληψη ευθύνης τόσο λιγότεροι θα μαζευτούν στο
τέλος στα επείγοντα. Τα επείγοντα που βλέπουμε
στα νοσοκομεία δεν είναι τίποτα μπροστά στη θέα
των ψυχοσωματικών αλλαγών που υφιστάμεθα
μέσα από τη ζύμωσή μας με τα γεγονότα της παιδικής ηλικίας.
Η θεραπευτική είναι πάντοτε πολύπλοκη, διότι
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αφετηρία της
κακής εμπειρίας, ξεχωριστά για καθέναν από
εμάς. Υπάρχουν δεκάδες ειδικότητες να απλώσουν χέρι βοηθείας, εκατομμύρια βιβλία να περιγράψουν και σίγουρα αρκετοί πεφωτισμένοι της
εποχής μας για να ερμηνεύσουν και να καθοδηγήσουν τους τραυματισμένους στην επούλωση.
Το παιδικό τραύμα δεν είναι απλώς μια αναφορά
στον κλάδο της Παιδοψυχολογίας, είναι είτε
εφαλτήριο να ξεπεράσεις τον εαυτό σου είτε
Δούρειος Ίππος να μείνεις πιστός στα κακά της
μοίρας σου. Ας αφυπνίσουμε τους εαυτούς μας
και ας διερευνήσουμε σε βάθος την ανυποψίαστη
ζωή που ζήσαμε, αυτήν την οποία ήδη ζούμε και
αυτή που προτιθέμεθα να διάγουμε. Χωρίς επούλωση, το πέταγμα θα είναι αργό περπάτημα και το
βραδύ περπάτημα θα είναι σύρσιμο...

της

Χριστίνας
Μπογιατζή
Παιδοψυχολόγος ΜΑ Λογοπαθολόγος ΜΑ,
Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
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Ανοιχτή γραμμή

Δίκαιη απόφαση για τους πολίτες
Με τρεις αποφάσεις της η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η προθεσμία
παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και
πρόστιμα δεν διακόπτεται πλέον με την έκδοση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, αλλά διακόπτεται από τη μέρα της κοινοποίησης της
καταλογιστικής πράξης. Πρόκειται για μια δικαστική απόφαση που
υπηρετεί τους πολίτες.

Το ότι ο Γιώργος Κουμουτσάκος
εισφέρει στην εξωτερική πολιτική ως επικεφαλής της Επιτροπής Φιλίας Ελλάδας - Λιβύης
είναι γνωστό. Αυτό, όμως, που
δεν είναι γνωστό είναι ότι ο
Κουμουτσάκος, ο οποίος έχει
μεγάλη θητεία στο διπλωματικό
σώμα και το υπουργείο Εξωτερικών, βρίσκεται σε ανοιχτή
γραμμή με τον επικεφαλής της
ελληνικής διπλωματίας Νίκο
Δένδια.

Νόσος αντίστοιχη του πρώτου εμβολίου

O

σοι έχουν νοσήσει και αναρρώσει από Covid-19 διαθέτουν ήδη αντισώματα κατά του
ιού. Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτες, η φυσική
ανοσία μειώνεται με την πάροδο του χρόνου και
μπορεί να μη διαρκέσει πολύ. Επίσης, η ανοσία που
προσφέρει το εμβόλιο είναι πιο ισχυρή, οπότε είναι
καλό τα άτομα που έχουν ξεπεράσει τον Covid-19 να
προχωρήσουν στη λήψη μίας και μόνης αναμνηστι-
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κής δόσης, όπως αποφάσισαν τα μέλη της Εθνικής
Επιτροπής Εμβολιασμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση της Επιτροπής έρχεται έπειτα από
σχετική οδηγία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC). Με άλλα λόγια,
είναι σαν να έχει κάνει κανείς δύο εμβολιασμούς,
καθώς η νόσος θεωρείται «πρώτο εμβόλιο». Πολλά
πρέπει να μάθουμε ακόμα για τον κορονοϊό.

Κλίμα μάχης

Η ταβέρνα

Για το εργασιακό νομοσχέδιο ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου υποστηρίζει ότι «χρειαζόταν μέχρι τώρα συμφωνία σε συλλογικό επίπεδο μεταξύ επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων για τη διευθέτηση του χρόνου
εργασίας. Πολλές τέτοιες συμφωνίες έγιναν και επί ΣΥΡΙΖΑ»,
δίνοντας και αυτός τον τόνο πριν από τη μεγάλη μάχη.

Στην ταβέρνα του Καραβίτη έτρωγε
προ ημερών η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου
και κάποια στιγμή έφτασε στο μαγαζί
και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν
Μαργαρίτης Σχοινάς. Όλοι επέλεξαν
το ίδιο μενού: παϊδάκια, κεφτεδάκια
και χύμα κρασί. Μια ταβέρνα με πολύ
παρασκήνιο.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Καταιγίδα για
τη Γερμανία
ε πρωτοφανή επίπεδα ανέρχεται το
κρατικό χρέος στη Γερμανία αλλά και
σε όλη την Ευρώπη λόγω της πανδημίας, δημιουργώντας ερωτήματα για το αν καραδοκεί μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση.
Συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2021
ενέκρινε η Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας, ανεβάζοντας τον νέο δανεισμό στο ποσόρεκόρ των 240 δισ. ευρώ. Με τα νέα δάνεια το
δημόσιο χρέος της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής
οικονομίας ανέρχεται πλέον στο πρωτοφανές
ποσό των 2,2 τρισ. ευρώ, ενώ σε ποσοστό επί
του ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει το 80%. Ασφαλώς η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει τη δαμόκλειο σπάθη του χρέους.
Σε όλη την Ευρώπη, από την Ελλάδα μέχρι τη
Φινλανδία, το δημόσιο χρέος συνεχώς διογκώνεται. Σύμφωνα με τη Eurostat, το χρέος
στην Ευρωζώνη φτάνει πλέον κατά μέσο όρο
στο 100% του ΑΕΠ με ανοδική τάση.
Θεωρητικά ισχύει εδώ και πολλά χρόνια το
σύμφωνο σταθερότητας, που υποχρεώνει όλα
τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να περιορίσουν το χρέος σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το
60% του ΑΕΠ αλλά και το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού σε ποσοστό που δεν
υπερβαίνει το 3%. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας
οι Ευρωπαίοι έχουν αναστείλει την εφαρμογή
του συμφώνου σταθερότητας μέχρι τα τέλη
του 2021 με προοπτική παράτασης. Αλλά για
πόσο ακόμη μπορεί να λειτουργήσει η πολιτική της υπερχρέωσης; «Για όσο χρειαστεί»,
υποστηρίζει ο Γκούντραμ Βολφ, επικεφαλής
του Ινστιτούτου Bruegel των Βρυξελλών για
την Ευρωπαϊκή Πολιτική. Μιλώντας στην DW, ο
Γερμανός οικονομολόγος εκτιμά ότι «οι κανόνες θα χαλαρώσουν και για τον επόμενο χρόνο».
Ο Βολφ δεν διαβλέπει κίνδυνο για τη σταθερότητα του ευρώ. Αλλά ποιος θα κληθεί να πληρώσει τον λογαριασμό στο τέλος της μέρας; Ο
ίδιος προτείνει να εφαρμόσουμε και πάλι τους
κανόνες του συμφώνου σταθερότητας από το
2022. Είναι αξιοπρόσεκτες οι οικονομικές
αναλύσεις των εγκύρων, αλλά το σημείο-κλειδί για τις οικονομίες ίσως είναι η διαγραφή
των χρεών της πανδημίας. Αλλιώς, όλα θα θυμίζουν τον σκύλο που κυνηγά την ουρά του.

Σ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βελόπουλος κατέθεσε σχέδιο νόμου για την οπλοκατοχή
Υπέρ της οπλοκατοχής τάχθηκε, για μία ακόμη
φορά, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος, μάλιστα, έσπευσε να
καταθέσει και σχετική πρόταση νόμου.
Συγκεκριμένα, ο κ. Βελόπουλος πρότεινε οι
Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους, οι μεν άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις τους υποχρεώσεις στον ελληνικό
Στρατό, οι δε γυναίκες να έχουν πραγματοποιήσει
τέσσερις επιτυχείς εκπαιδεύσεις σε εγκεκριμένο
σκοπευτικό όμιλο, να κατέχουν ένα όπλο, εντός

της κατοικίας τους ή στον χώρο που χρησιμοποιούν για τη εργασία τους ή σε χώρο περικλεισμένο
τον οποίο κατέχουν.
Νωρίτερα, ο ίδιος, μιλώντας στην Ολομέλεια,
ζήτησε να γίνουν εθνοφυλακή και πολιτικοφυλακή και παράλληλα να έχουν όπλα στο σπίτι τους οι
Έλληνες.
«Τελεία και παύλα. Γιατί είμαστε ένα κράτος
που γειτονεύει με την Τουρκία. Να κάνουμε
εθνοφυλακή και πολιτοφυλακή. Να έχουν όπλα
στο σπίτι τους οι Έλληνες και ας τολμήσει ο άλλος

να μπει μέσα να βιάζει γυναίκες και να σκοτώνει», είπε ο κ. Βελόπουλος, προωθώντας την ιδέα
«πολίτες-οπλίτες».
Ακόμα, υπογράμμισε ότι οι δράστες του άγριου
φονικού στα Γλυκά Νερά δεν πρέπει να ξαναδούν
το φως του ήλιου. «Εμείς το λέμε καθαρά. Να μην
ξαναδούν ήλιο. Ισόβια να σημαίνουν ισόβια. Εγώ
σας λέω προσωπικά:
Σε τέτοιο κάθαρμα, σε τέτοιο κτήνος που αφαιρεί ζωή με τέτοιον τρόπο ή βιάζει παιδάκι μόνο
θανατική ποινή», σημείωσε.

Οδηγία για «ρήγμα» στον ΣΥΡΙΖΑ

Ν

α μεγεθύνει τις ρωγμές που
έχει υποστεί το πολιτικό οικοδόμημα του ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει ανοιχτά, πλέον, το
Κίνημα Αλλαγής, ώστε να αυξηθεί όσο το
δυνατόν περισσότερο η διαρροή ψηφοφόρων και στελεχών με προοδευτικό
πρόσημο.

ρεί να μπει στα “ρούχα” του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης».
Το μεγάλο στοίχημα για το ΚΙΝ.ΑΛ.,
όπως λέει ο κ. Βλάχος, είναι «να γίνει μαγνήτης ενός μεγάλου κοινωνικού ρεύματος». Το γεγονός που καλλιεργεί αυτές
τις θετικές προσδοκίες, προκειμένου να
κερδίσουν αυτό το στοίχημα, είναι, όπως
λένε, η ανταπόκριση των πολιτών ως
προς τη στάση που έχει τηρήσει το
ΚΙΝ.ΑΛ. κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. « Έχουμε μια δικαίωση των
αρχών και των αξιών μας λόγω της πανδημίας», υποστηρίζει ο κ. Βλάχος. Ενισχυτική αυτού του κλίματος θεωρούν ότι
θα είναι και μια σειρά πρωτοβουλιών που
προωθεί η κυβέρνηση, όπως οι ρυθμίσεις στα εργασιακά, οι οποίες, όπως
εκτιμούν, θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο,
κυρίως στα μικρομεσαία κοινωνικά
στρώματα.
Στα εσωκομματικά ζητήματα φαίνεται
ότι έχει κοπάσει ο «θόρυβος» στην πρώτη γραμμή. Στο παρασκήνιο, ωστόσο, η
κινητικότητα είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς όλες οι πλευρές αναζητούν συμμαχίες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανδρέας Λοβέρδος ανοίγει ακόμη ένα από τα χαρτιά
του, ανακοινώνοντας για τη Δευτέρα 24
Μαΐου διαδικτυακή συζήτηση μαζί με
την ευρωβουλευτή του ΚΙΝ.ΑΛ. Εύα Καϊλή, για την πορεία της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Η δικαστική δικαίωση του Ανδρίκου
Παπανδρέου στις καταγγελίες του Πάνου
Καμμένου για τα CDS αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για το ΚΙΝ.ΑΛ. να υπενθυμίσει και να καταγγείλει πρακτικές που
εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ
«Ο Γιώργος Παπανδρέου και η οικογένειά του δικαιώθηκαν πλήρως. Όμως,
εκείνοι που βολεύτηκαν από τις θεωρίες
συνωμοσίας και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και συνεργάστηκαν με τον Καμμένο, επιδιώκοντας να σπιλώσουν το
ΠΑΣΟΚ, συνεχίζουν να σιωπούν», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση
του κόμματος.
Στο ΚΙΝ.ΑΛ. είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση εξωστρέφειας. Καλλιεργείται
κλίμα αισιοδοξίας για το ότι, σταδιακά
πλέον, το θετικό κλίμα που εισπράττουν
από τους πολίτες θα αρχίσει να αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. «Δεν
λέω ότι έχουμε “εκτοξευθεί”, αλλά είμαστε πάνω από το 8,1%. Είμαστε ένα κόμμα
το οποίο συσπειρώνει περισσότερες κοινωνικές δυνάμεις όσο περνάει ο καιρός
και είμαστε οι μόνοι που στο τέλος της

ημέρας μπορούμε να εγγυηθούμε μια
προοδευτική εναλλακτική απέναντι στη
διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας»,
επισημαίνει με νόημα ο γραμματέας Επι-

κοινωνίας Παναγιώτης Βλάχος, μιλώντας στο Thecaller.gr. Προσθέτει μάλιστα
στο ίδιο ύφος ότι «όπως αντιλαμβάνεται
και ο μέσος πολίτης, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπο-

Πώς η δικαστική απόφαση για
τα CDS κατά Καμμένου άνοιξε
την όρεξη στο ΚΙΝ.ΑΛ. για
επίθεση στην Κουμουνδούρου
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Οι «Ιπτάμενες Τίγρεις» του Αράξου

Κ

λέβουν τις εντυπώσεις με τον
επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά τους οι Έλληνες ιπτάμενοι σε όλες τις
ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις που συμμετέχουν.
Η παρουσία της Πολεμικής Αεροπορίας σε διεθνείς συναντήσεις και ασκήσεις είναι αδιάλειπτη, δίνοντας «απαντήσεις» σε όσους την αμφισβητούν. Προτού
καλά καλά επιστρέψουν στις βάσεις τους
τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη που
συμμετείχαν στον «Ηνίοχο», τέσσερις
«Τίγρεις» της 335 Πολεμικής Μοίρας από
τον Άραξο πέταξαν για την Πορτογαλία
και τις ακτές του Ατλαντικού, όπου έδειξαν για μία ακόμη φορά τον λόγο που
συγκαταλέγονται στους κορυφαίους του
κόσμου.
Έχοντας τεράστια εμπειρία από τις καθημερινές αερομαχίες στο Αιγαίο, οι Έλληνες χειριστές ήταν ανίκητοι απέναντι
σε όλες τις αεροπορίες που συμμετείχαν
στην ετήσια πολυεθνική άσκηση του ΝΑΤΟ «Tiger Meet 2021», ενώ διέπρεψαν
στα σενάρια εναέριας μάχης. Τα τέσσερα
F-16 Block 52+ έκαναν αισθητή την παρουσία τους στην Πορτογαλία, ενώ ένα
από αυτά, με τον χαρακτηριστικό διάκοσμο της Μοίρας «Τίγρης» στις σύμμορφες δεξαμενές καυσίμων, έκλεψε τα
βλέμματα όσων βρέθηκαν στην αεροπορική βάση Μπέτζα στα νότια της χώρας.
Στην άσκηση έλαβαν μέρος αεροσκάφη από την Πολωνία, την Ολλανδία, την
Ιταλία, την Ελβετία, την Πορτογαλία και,
φυσικά, οι «Τίγρεις» του Αράξου. Στην

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Αθήνα επικρατεί απόλυτη ικανοποίηση
για τις επιδόσεις των Ελλήνων αεροπόρων που έπαιξαν χωρίς αντίπαλο αλλά και
για το γεγονός ότι η Πολεμική Αεροπορία
κατάφερε να «αναχαιτίσει» και τον κορονοϊό, σε αντίθεση με άλλες αποστολές
που εγκατέλειψαν νωρίς την άσκηση
εξαιτίας της εμφάνισης κρουσμάτων.
Κι ενώ οι «Τίγρεις» ετοιμάζονται να
επιστρέψουν από την Πορτογαλία, οι
υπόλοιπες Πολεμικές Μοίρες συνεκπαιδεύονται με τα αμερικανικά F-15 που
έχουν μετασταθμεύσει εδώ και λίγες μέρες στην 110 Πτέρυγα Μάχης της Λάρισας. F-16, Mirage 2000-5 και F-4 πετούν
καθημερινά σε επιχειρήσεις εναέριας
μάχης και προσβολής χερσαίων και στόχων επιφανείας, ενώ Έλληνες χειριστές
έχουν την ευκαιρία να πετάξουν στο πίσω
κάθισμα των F-15, στο πλαίσιο της σύσφιγξης των σχέσεων με τους Αμερικανούς.
Παράλληλα, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και το ΓΕΕΘΑ σχεδιάζουν ήδη
την αποστολή τεσσάρων F-16 της 341 Πολεμικής Μοίρας «Βέλος» στο Ριάντ της
Σαουδικής Αραβίας για το δεύτερο μέρος
της άσκησης «Falcon Eye». Η πρόσκληση
των Αράβων έρχεται ως ανταπόδοση της
ελληνικής, με την οποία σαουδαραβικά
F-15 είχαν μετασταθμεύσει στην Κρήτη

για συνεκπαίδευση με την Πολεμική Αεροπορία. Τώρα είναι η σειρά των ελληνικών αεροσκαφών να δοκιμαστούν στις
υψηλές θερμοκρασίες και το ιδιαίτερο
περιβάλλον του Κόλπου, ενώ το «παρών»
θα δώσει και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, έπειτα από
πρόσκληση του ομολόγου του.
«Η συνεργασία Ελλάδας - Σαουδικής
Αραβίας είναι πολύ σημαντική, αν και
έως πρότινος περιοριζόταν σε ορισμένες
εκπαιδεύσεις στελεχών της Σαουδικής
Αραβίας στην Ελλάδα. Κατόπιν πρωτοβουλίας μας αυτή η συνεργασία έχει αποκτήσει άλλη δυναμική.
Πολύ σύντομα, όπως γνωρίζετε, θα
αναπτύξουμε και μια πυροβολαρχία Patriot για την αντιπυραυλική άμυνα της χώρας, γεγονός που οι φίλοι μας Σαουδάραβες εκτιμούν ιδιαίτερα», ανέφερε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας.
Τα ελληνικά F-16 Block 50, που έχουν
επιλεγεί να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας
για πρώτη φορά στη Σαουδική Αραβία,
έχουν ως κύρια αποστολή την καταστολή
της εχθρικής αεράμυνας και φέρουν ειδικά όπλα, τους πυραύλους AGM-88B
Harm.
Σε σειρά συμμαχικών και διμερών
ασκήσεων συμμετέχουν όλοι οι κλάδοι
των Ενόπλων Δυνάμεων, με πρώτη την
άσκηση «Stolen Cerberus 21» που αφορά
σε αντικείμενα ρίψεων προσωπικού και
εφοδίων στην ξηρά και τη θάλασσα, πτήσεων χαμηλού ύψους και εκτέλεσης αεροδιακομιδών από το πεδίο της μάχης.

Αυτός είναι και ο λόγος που το μεσημέρι
της Πέμπτης εμφανίστηκε πάνω από τη
Δυτική Αττική ένας σχηματισμός με αμερικανικά C-130 και ελληνικά Mirage
2000-5. Ακολουθούν η άσκηση «Κένταυρος 21», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο
Πετροχώρι της Ξάνθης στις 18 και 19 Μαΐου με ελληνικά και αμερικανικά άρματα
μάχης, αλλά και η «Astral Knight 21» της
Αεροπορίας, που θα πραγματοποιηθεί
στο πλαίσιο της ΝΑΤΟϊκής «Defender Europe 21».
Βασικό δόγμα του ΓΕΕΘΑ αποτελεί η
εμπλοκή όλων των κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων στις ασκήσεις ώστε να αποκτούν χαρακτηριστικά διακλαδικότητας,
διατηρώντας ταυτόχρονα στον ύψιστο
βαθμό την ετοιμότητά τους. «Αντιμετωπίζουμε τον απευθείας αναθεωρητισμό της
Τουρκίας, η οποία επιδιώκει διαρκώς την
αλλαγή του status quo στην περιοχή σε
βάρος της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και
όχι μόνον, προτάσσοντας εν είδει πολιορκητικού κριού το ευφάνταστο αφήγημα
περί “Γαλάζιας Πατρίδας”», τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Οι Έλληνες χειριστές ήταν
ανίκητοι απέναντι σε όλες τις
αεροπορίες που συμμετείχαν
στην ετήσια πολυεθνική άσκηση
του ΝΑΤΟ «Tiger Meet 2021»
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ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Σε παραλήρημα Ερντογάν και Ακάρ

Υ

περέβη τα εσκαμμένα η Τουρκία, με
πιστούς να γιορτάζουν το Μπαϊράμι
στην Αγια-Σοφιά έπειτα από 87 χρόνια. Το κάλεσμα για τη μεγάλη γιορτή
των μουσουλμάνων ακούστηκε στις 6.22 το
πρωί της Πέμπτης και το προαύλιο του ιερού
συμβόλου του Χριστιανισμού γέμισε με εκατοντάδες πιστούς μουσουλμάνους που συγκεντρώθηκαν εκεί για να προσευχηθούν. Παρόντες, εκπροσωπώντας την τουρκική κυβέρνηση, ήταν ο πρόεδρος της Βουλής Μουσταφά
Σεντόπ και ο επικεφαλής των Θρησκευτικών
Υποθέσεων Αλί Ερμπάς.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

«Στο τζαμί της Αγια-Σοφιάς πραγματοποιήσαμε σήμερα την πρώτη προσευχή έπειτα
από 87 χρόνια. Η πρώτη προσευχή για το
Μπαϊράμι ακούστηκε εδώ τον Οκτώβριο του
1453. Έπειτα από 568 χρόνια πραγματοποιούμε και πάλι το Μπαϊράμι εδώ», ανέφερε ο
Μουσταφά Σεντόπ από το προαύλιο του σημαντικότερου χριστιανικού μνημείου. Και όλα
αυτά την ώρα που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
για τις θρησκευτικές ελευθερίες. Ο Τούρκος
πρόεδρος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «ανοιχτή φυλακή» την Ευρώπη, στην οποία υποστήριξε ότι ζουν έξι εκατομμύρια Τούρκοι και 35
εκατομμύρια μουσουλμάνοι. «Το λέω ξεκάθαρα, δεν υπάρχει καμία διαφορά με το σημερινό
κλίμα εναντίον των μουσουλμάνων με το περιβάλλον μίσους που είχε δημιουργηθεί εναντίον των Εβραίων πριν από τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο», υποστήριξε ο Ταγίπ Ερντογάν. Μίλησε, μάλιστα, και για «γκιλοτίνες εναντίον της
Γαλλικής Δημοκρατίας», αν εφαρμοστεί το νομοσχέδιο του Εμανουέλ Μακρόν για την αντιμετώπιση του εξτρεμιστικού Ισλάμ.
Την ίδια ώρα, όμως, κόλαφο για την Τουρκία
αποτελεί η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για
τις θρησκευτικές ελευθερίες. Στην έκθεση περιγράφονται οι ασφυκτικοί περιορισμοί και οι
αθέμιτες πιέσεις που υφίσταται το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, ενώ
τονίζεται ότι η τουρκική κυβέρνηση «συνεχίζει να περιορίζει τα δικαιώματα των μη μουσουλμανικών θρησκευτικών μειονοτήτων».
Γίνεται, μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά στις τρεις
αναγνωρισμένες από τη Συνθήκη της Λωζάννης θρησκευτικές κοινότητες, τους Έλληνες
Ορθοδόξους Χριστιανούς, τους Εβραίους και
τους Αρμενίους Αποστολικούς Ορθοδόξους

Ο Μπομπ Μενέντεζ ξεσκέπασε τις προκλήσεις
Την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατήγγειλε ο Αμερικανός γερουσιαστής και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων Ρόμπερτ Μενέντεζ,
ο οποίος μίλησε στο Φόρουμ των Δελφών.
Ο Μενέντεζ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν
την Τουρκία να παίζει τον ρόλο του καλού συμμάχου στο ΝΑΤΟ
με άξονα την ασφάλεια της συμμαχίας αλλά και τις δημοκρατικές αξίες, τονίζοντας, όμως, ότι η Τουρκία του Ερντογάν δεν είναι τίποτα από τα παραπάνω. «Η Τουρκία έχει προβεί σε σειρά
εχθρικών ενεργειών στην περιοχή. Υπερπτήσεις στην Ελλάδα,
παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, οι απειλές για την ανακήρυξη
ΑΟΖ που φτάνει μέχρι τη Λιβύη, η οποία όμως δεν μπορεί να
αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα, η στρατιωτική εμπλοκή
Χριστιανούς, οι οποίοι, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών,
υφίστανται συστηματικές διακρίσεις.
Αναφορικά με τη μετατροπή της Αγια-Σοφιάς και της Μονής της Χώρας σε τζαμί, η έκθεση καταγράφει τη διαφωνία της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην απόφαση του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Τον Ιούνιο ο Αμερικανός πρέσβης, αρμόδιος για τις διεθνείς
θρησκευτικές ελευθερίες, Σαμ Μπράουνμπακ, ζήτησε από την τουρκική κυβέρνηση να
διατηρήσει το μουσειακό καθεστώς της ΑγιαΣοφιάς. Τον Ιούλιο ο Μάικ Πομπέο προέτρεψε
την κυβέρνηση να διατηρήσει την Αγια-Σοφιά
ως μουσείο, ως παράδειγμα της δέσμευσής
της για τον σεβασμό των θρησκευτικών παραδόσεων της χώρας», αναφέρει μεταξύ άλλων.
Ακόμη, επισημαίνεται ότι η τουρκική κυβέρνηση εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει τον
οικουμενικό χαρακτήρα του Πατριαρχείου, τονίζοντας ότι «η θέση της τουρκικής κυβέρνησης παραμένει ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι μόνο ο θρησκευτικός ηγέτης του ελληνικού ορθόδοξου μειονοτικού πληθυσμού

της στην περιοχή και το γεγονός ότι έχει τους περισσότερους
δικηγόρους και δημοσιογράφους στη φυλακή από οποιαδήποτε χώρα. Η επιλογή της διοίκησης Μπάιντεν να προωθήσει τις
χώρες του EastMed είναι ένα μήνυμα στον Ερντογάν ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές και ότι η Τουρκία δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή στην περιοχή», ανέφερε ο γερουσιαστής.
Ο Μπομπ Μενέντεζ αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, κατηγορώντας την Τουρκία για «εμμονή» στη λύση των δύο κρατών. «Η
Κύπρος παραμένει διχασμένη λόγω της Τουρκίας. Είναι η
Τουρκία που συνεχίζει να υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών.
Και έχει ενδιαφέρον ότι ακόμη και οι Τουρκοκύπριοι έχουν ξεσηκωθεί απέναντι στις απαιτήσεις του Ερντογάν για την ισλαμική εκπαίδευση στα βόρεια της Κύπρου. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για το Κυπριακό», υποστήριξε ο κ. Μενέντεζ.

της χώρας». Σημαντική αναφορά γίνεται και
στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής
της Χάλκης, την οποία ζητούν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου
του υπουργού Εξωτερικών.
Το αυτί της Άγκυρας, πάντως, δεν φαίνεται
να ιδρώνει από τις διεθνείς αντιδράσεις και εμμένει στην προκλητική ρητορική, με τον Χουλουσί Ακάρ να εκτοξεύει τα βέλη του εναντίον
της Ελλάδας. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας
έκανε το άσπρο μαύρο, κατηγορώντας την Ελλάδα για επεκτατισμό. «Οι Έλληνες γείτονές
μας πρέπει να εγκαταλείψουν τη γλώσσα της
πρόκλησης. Όσοι αναφέρουν ότι η Τουρκία
έχει επεκτατικές βλέψεις πρέπει να δουν τον
χάρτη μεταξύ 1821 και 2020. Η Ελλάδα έχει τέτοιες βλέψεις», ανέφερε ο Ακάρ κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε στρατιωτική βάση.
Η απάντηση στις νέες τουρκικές προκλήσεις ήρθε από τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, ο
οποίος μίλησε στο Φόρουμ των Δελφών.
«Όταν μιλάμε για τα συμφέροντα της Ελλάδας,
τότε μιλάμε για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα,

οπότε τα ελληνικά συμφέροντα είναι ευρωπαϊκά συμφέροντα και δεν μπορεί να υπάρξει
κάποιος διαπραγματευτικός ρόλος για την Ευρώπη. Ο ρόλος μας είναι σαφής. Είμαστε στο
πλευρό της Κύπρου, είμαστε στο πλευρό της
Ελλάδας και υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά τους. Μια καλή σχέση Ευρώπης - Τουρκίας
ξεκινά με ένα ειλικρινές μήνυμα. Και το ειλικρινές μήνυμα είναι ότι δεν μπορείτε να γίνετε
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ας δουλέψουμε πάνω σε μια προνομιακή συνεργασία», ανέφερε ο κ. Βέμπερ.

Ο πρώτος έστειλε
μουσουλμάνους
να γιορτάσουν το Μπαϊράμι
στην Αγια-Σοφιά
και ο δεύτερος ενοχλήθηκε
γιατί οι Έλληνες αποτίναξαν
τον οθωμανικό ζυγό!
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Ένα self-test από
Δευτέρα στα σχολεία

Μ

ε ένα self-test εβδομαδιδών Α’ κύκλου στις Πολυτεχνικές Σχολές
αίως θα προσέρχονται, Γράφει η
καθώς και τα εργαστηριακά μαθήματα στα
Εύη Πανταζοπούλου
από την ερχόμενη ΔευτέΚέντρα Διά Βίου Μάθησης.
ρα, στις σχολικές αίθουσες μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προ- Σχολικός αθλητισμός
σωπικό. Θα διενεργείται 24 ώρες πριν από την προσέΕπιστρέφουν και στον σχολικό αθλητισμό, από τις 17
λευση στο σχολείο -κάθε Δευτέρα- και το αποτέλεσμα Μαΐου, οι μαθητές όλων των βαθμίδων, με τη διενέρθα δηλώνεται στην πλατφόρμα www.self- γεια δισεβδομαδιαίου self-test. Αναλόγως της διαβάθtesting.gov.gr. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει μισης για το «επίπεδο επικινδυνότητας» του εκάστοτε
να φέρουν καθημερινά μαζί τους τη σχολική κάρτα και αθλήματος, θα απαιτείται η διενέργεια και rapid test
τη δήλωση αρνητικού τεστ.
ως εξής: Μία φορά ανά τρεις εβδομάδας για τα αθλήΤην ίδια στιγμή, τη δυνατότητα να διενεργηθούν διά ματα «χαμηλού - μεσαίου» επιπέδου επικινδυνότητας
ζώσης οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου δίνει το και μία φορά ανά δύο εβδομάδες για τα αθλήματα «μευπουργείο Παιδείας στα πανεπιστήμια, έπειτα από ει- σαίου» και «υψηλού» επιπέδου επικινδυνότητας.
σήγηση της Επιτροπής των Ειδικών και στο πλαίσιο της
Στα «χαμηλού» επιπέδου επικινδυνότητας ανήκουν
σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα. Πιο συγκε- τα ατομικά και ανοιχτού χώρου αθλήματα, ενώ στα
κριμένα, κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θα αποφασίσει «υψηλού» τα ομαδικά και κλειστού χώρου και τα μααν θα πραγματοποιηθεί η εαρινή εξεταστική διά ζώ- χητικά. Όσον αφορά στη λειτουργία των Ακαδημιών,
σης, με την προϋπόθεση ότι φοιτητές και καθηγητές θα που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, από
υποβληθούν σε self-test, ή εξ αποστάσεως. Με υπο- την επόμενη Δευτέρα αποφασίστηκε ότι αρκεί η προχρεωτικό self-test θα διενεργούνται με φυσική πα- σκόμιση της δισεβδομαδιαίας «σχολικής βεβαίρουσία η πρακτική άσκηση για τους φοιτητές μεταξύ ωσης», έπειτα από τη διενέργεια του αντίστοιχου
τέταρτου και πέμπτου έτους του προγράμματος σπου- αριθμού self-test.

«Τρέχουν» οι αιτήσεις
για τις Σχολές του Λιμενικού
Έως τις 28 Μαΐου μπορούν να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
όσοι επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής. Προκειμένου να συμμετάσχουν
στον διαγωνισμό εισαγωγής στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, για τις οποίες ο αριθμός των εισακτέων
ανέρχεται σε 27 και 100 αντιστοίχως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
Μεταξύ άλλων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, να μην υπερβαίνουν το
26ο έτος της ηλικίας τους, να είναι κάτοχοι τίτ-

λου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή
σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, να μην
έχουν καταδικαστεί σε οποιονδήποτε βαθμό, να
μη φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές από
διάτρηση σώματος (piercing) σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους κ.λπ.
Διευκρινίζεται ότι όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις σχολές του Λιμενικού
Σώματος θα πρέπει, απαραιτήτως, να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στην
προκήρυξη του υπουργείου Ναυτιλίας, ανεξάρτητα από το αν είχαν δηλώσει ή όχι προτίμηση για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, με
αίτηση που είχαν καταθέσει στο Λύκειό τους.

Φοιτητές της Ιατρικής
ζητούν να εμβολιαστούν
Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους σχετικά με την
επιστροφή τους στις κλινικές των νοσοκομείων από τις 17 Μαΐου
χωρίς να έχουν εμβολιαστεί εκφράζουν οι πεμπτοετείς φοιτητές
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην επιστολή τους προς το υπουργείο
Παιδείας, «θεωρούμε απαράδεκτο να αναγκαζόμαστε να εκτεθούμε σε νοσοκομειακό περιβάλλον, που εξυπηρετεί Covid-19
περιστατικά, όντες ανεμβολίαστοι. Κάτι τέτοιο θα θέσει αναμφισβήτητα σε κίνδυνο τη δική μας υγεία, την υγεία των οικογενειών
μας αλλά και των ασθενών με τους οποίους θα ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά». Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι καλούνται να επιστρέψουν στο νοσοκομειακό περιβάλλον για να αναπληρώσουν,
μέσα σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, την πλειονότητα
των κλινικών τους ασκήσεων έως τις Ιουλίου. Επιπλέον, καταγγέλλουν ότι, αν και αποτελούν «ειδική ομάδα φοιτητών, καθώς
δεν βρισκόμαστε σε αίθουσα αλλά στο νοσοκομείο και εξετάζουμε ασθενείς», δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την προστασία της
υγείας τους. «Κανείς δεν έχει προνοήσει για τον εμβολιασμό μας
και, σύμφωνα με το παρόν σχέδιο, η διασφάλιση της υγείας μας
θα πραγματοποιείται με ένα self-test την εβδομάδα και μοριακούς ελέγχους μόνο σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος». Αυτά αναφέρουν στην επιστολή τους και ζητούν τον άμεσο εμβολιασμό τους, προτού επιστρέψουν στις κλινικές ασκήσεις.
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Ν Ι Κ Η Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ω Σ

Άνεμος αλλαγής στα σχολεία
Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Τ

ους βασικούς άξονες μεταρρυθμίσεων για την Παιδεία, μεταξύ
των οποίων η διάθεση 1,3 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για
την αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της
Εκπαίδευσης, παρουσίασε η υπουργός Νίκη Κεραμέως, στο Οικονομικό Φόρουμ
των Δελφών. Ο πρώτος άξονας αφορά στην
εξασφάλιση 1,3 δισ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης, ποσό το οποίο θα αξιοποιηθεί
για την ενίσχυση των ήπιων δεξιοτήτων,
όπως η κριτική σκέψη, η συνεργατικότητα
και οι ψηφιακές δεξιότητες μέσω της εισαγωγής της εκπαιδευτικής ρομποτικής και
της τεχνολογίας στα σχολεία.
Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στον
ψηφιακό μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης, «αξιοποιώντας το άλμα στις ψηφιακές
δεξιότητες που συντελέστηκε κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, ενώ ταυτόχρονα,
μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, εισάγονται στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θεματικές όπως η κλιματική αλλαγή, ο εθελοντισμός, η ρομποτική και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση».
Ο δεύτερος άξονας βασίζεται στη διαρκή
προσπάθεια για το δικαίωμα όλων στη μάθηση, με την υλοποίηση, οργανωμένα και
μεθοδικά, ενός Στρατηγικού Σχεδίου για
την Ισότιμη Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Εκπαίδευση, που περιλαμβάνει
αναβάθμιση των πλαισίων ένταξης των μαθητών με αναπηρία. Η υπουργός ανακοίνωσε σημαντικές επενδύσεις Ταμείου
Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ, που αφορούν στον
εξοπλισμό των σχολείων Γενικής και Ειδικής Αγωγής, στην παραγωγή προσβάσιμου
εκπαιδευτικού υλικού συμβατού με τα νέα
προγράμματα σπουδών και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας. Ο τρίτος άξονας περιστρέφεται γύρω από την καλύτερη διασύνδεση του εκπαιδευτικού προγράμματος με
την αγορά εργασίας. Για την επίτευξη του
στόχου αυτού θα διατεθεί κονδύλι 395
εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για
την ερευνητική δραστηριότητα.
«Αναβαθμίζεται η επαγγελματική εκπαίδευση με την ουσιαστική συμμετοχή
των κοινωνικών εταίρων για τη διάγνωση
των αναγκών της αγοράς και τη δημιουργία Προγραμμάτων Σπουδών, τη βελτίω-

ση των ΕΠΑΛ, τη δημιουργία πρότυπων
ΕΠΑΛ, Πειραματικών και Θεματικών
ΙΕΚ, γραφείων επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας και την ανάδειξη
των εναλλακτικών οδών επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης με το παράλληλο μηχανογραφικό», εξήγησε η
κυρία Κεραμέως. Στον τέταρτο άξονα τοποθετούνται μεταρρυθμιστικές τομές
σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαι-

δευτικών, των στελεχών Εκπαίδευσης
και των σχολικών μονάδων και την κατανομή της χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
Τέλος, η υπουργός, στο πλαίσιο του πέμπτου άξονα, περιέγραψε τη σημασία των
συνεργασιών των ελληνικών πανεπιστημίων με ξένα και τους ορίζοντας που
ανοίγονται για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η υπουργός Παιδείας
έκανε λόγο για εξασφάλιση
1,3 δισ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης, ποσό που
θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση
των ήπιων δεξιοτήτων

Μουσεία: Η μεγάλη επιστροφή
Έτοιμα να υποδεχθούν ξανά το κοινό είναι από σήμερα τα
μουσεία, σε όλη την επικράτεια. Το άνοιγμα των μουσείων
προστίθεται σε αυτό των αρχαιολογικών χώρων, που υποδέχονται επισκέπτες από τις 22 Μαρτίου, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη σταδιακή επαναλειτουργία των πολιτιστικών υποδομών της χώρας. Φυσικά, τελείωσε και η μεγάλη αναμονή για το άνοιγμα του Μουσείου
Ακρόπολης, ενός από τα πιο σημαντικά και αγαπημένα όλου
του κόσμου. Όπως και στο πρώτο, έτσι και στο δεύτερο -παρατεταμένο αυτήν τη φορά- lockdown, το μουσείο δεν παρέμεινε αδρανές. Το προσωπικό του κινήθηκε δημιουργικά
προς τον ψηφιακό κόσμο, προσφέροντας στους εικονικούς
επισκέπτες του μοναδικές εφαρμογές, μερικές από τις οποίες μπορεί να απολαύσει το κοινό από αύριο και διά ζώσης.
«Το Μουσείο Ακρόπολης με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία περιμένει για να ανοίξει και πάλι τις πύλες του στο κοινό,
ύστερα από πολλούς μήνες που έμεινε κλειστό. Ωστόσο, το
διάστημα αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να επανασυντηρήσουμε μια σειρά αρχαίων έργων ή να στηθούν εξ αρχής κά-

ποια από αυτά και, κυρίως, να ολοκληρώσουμε ένα μεγάλο
πρόγραμμα, το Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης», δήλωσε η
Σταματία Ελευθεράτου, διευθύντρια Συλλογών και Εκθέσεων Μουσείου Ακρόπολης, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, που επισκέφτηκε
το μουσείο λίγο πριν από την επαναλειτουργία του.
«Ο εξοπλισμός που εξασφαλίστηκε από το έργο Ψηφιακό
Μουσείο Ακρόπολης μας έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε δύο νέους χώρους στον 2ο όροφο. Ο ένας είναι το
Κέντρο Πολυμέσων και ο άλλος η Παιδική Γωνιά», σημείωσε
η κυρία Ελευθεράτου. Μάλιστα, στην ίδια Παιδική Γωνιά
υπάρχει και το ολόγραμμα του, χαμένου σήμερα, χρυσελεφάντινου αγάλματος της Αθηνάς Παρθένου, έργο του γλύπτη
Φειδία, που βρισκόταν στο εσωτερικό του Παρθενώνα.
Νέες εφαρμογές, όμως, ενισχύουν το ενδιαφέρον των
επισκεπτών και στους υπόλοιπους χώρους του Μουσείου
Ακρόπολης. Για παράδειγμα, στις θεματικές ενότητες του
1ου ορόφου, που αφορούν το Ερέχθειο και την Αθηνά Νίκη,
δύο οθόνες -μία σε κάθε ενότητα- δείχνουν κατατοπιστικά
βίντεο που λύνουν πολλές απορίες.
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Συγκλονίζει ο σύζυγος της Καρολάιν
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Σ

τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στην Αλόννησο συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν σήμερα στις 15.00 την Καρολάιν, η στυγερή δολοφονία της οποίας,
τα ξημερώματα της Τρίτης, από κακοποιούς που εισέβαλαν στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά συγκίνησε το Πανελλήνιο.
Το μεσημέρι της Πέμπτης για λίγη ώρα
και προκειμένου να πάρει κάποια προσωπικά αντικείμενα και ρούχα, ο 32χρονος σύζυγός της επισκέφτηκε τον τόπο
της τραγωδίας και μίλησε ξανά στους δημοσιογράφους, κρατώντας με μεγάλη
πίεση τα δάκρυα του. «Μας έδεσαν και
από εκείνο το σημείο και μετά τους είχαμε πει ήδη πού είναι και τα χρήματα, από
κει και μετά δεν ξέρω. Συνειδητοποίησα
ότι η γυναίκα μου είναι νεκρή όταν ήρθαν
οι αστυνόμοι και με έλυσαν. Η κόρη μου
ευτυχώς είναι καλά. Όποιος γνωρίζει κάτι
είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει», είπε ο
πιλότος της Πολιτικής Αεροπορίας.
Και συνέχισε αναφερόμενος στη δουλειά που κάνουν οι αστυνομικοί της
Ασφάλειας, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τις έρευνες: «Αυτήν τη στιγμή είναι
10-15-20 άτομα στον δρόμο και ψάχνουν... Δουλεύουν από το πρωί μέχρι το
βράδυ, τώρα που μιλάμε, τις τρεις τελευταίες μέρες ήμασταν όλοι μαζί, δουλεύουν όλη μέρα, όλο το βράδυ, όλη μέρα. Η Αστυνομία, το Ανθρωποκτονιών.
Αυτό ξέρω, είναι συνέχεια σε επικοινωνία μαζί μου. Όσο έχω μπορέσει να τους
βοηθήσω, αν υπάρχει κάποιος που μπο-

ρεί να τους βρει, θα τους βρουν τα παιδιά
αυτά».
Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι οι έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας
στρέφονται σε μια λίστα περίπου 100-120
σκληρών ποινικών, που κατά το παρελθόν
έχουν πραγματοποιήσει εισβολές σε σπίτια στη Βορειοανατολική Αττική και έχουν
αντιμετωπίσει με βία τα θύματά του. Πρόκειται κυρίως για αλλοδαπούς κακοποιούς, κυρίως από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ και των Βαλκανίων, καθώς, σύμφωνα με τη μαρτυρία του

32χρονου, λίγο πριν φύγουν από το σπίτι
αντάλλαξαν κουβέντες στη γλώσσα του.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η σημαντική ώθηση στις έρευνες θα δοθεί αν από
τις αναλύσεις που γίνονται στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. προκύψει ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων ή γενετικού υλικού (DNA) με κάποιον γνώριμο στις Αρχές. Όσον αφορά
στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της
περιοχής, μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει
κάποια σημαντική βοήθεια στους άνδρες
του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών.

Οι έρευνες των αστυνομικών
της Ασφάλειας στρέφονται σε
μια λίστα σκληρών ποινικών
που κατά το παρελθόν
πραγματοποίησαν εισβολές
σε σπίτια

Εισαγγελική παρέμβαση για το φρικτό έγκλημα στα Γλυκά Νερά
Να συμβάλουν «κατά μείζον» στην προανάκριση,
εξαντλώντας κάθε δικονομική δυνατότητα για την εξιχνίαση του ειδεχθούς εγκλήματος στα Γλυκά Νερά και
στον εντοπισμό και κολασμό των δραστών, ζητεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας από
τους διευθύνοντες την Εισαγγελία Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών.
Ειδικότερα, ο κ. Πλιώτας στο έγγραφο της παραγγελίας του αναφέρει αρχικά ότι «η ελληνική κοινωνία συγκλονίστηκε από την με πρωτοφανή σκληρότητα στυγερή

ανθρωποκτονία που δράστες, χωρίς καμία ηθική αναστολή, διέπραξαν στα Γλυκά Νερά τα ξημερώματα της
11ης Μαΐου 2021 σε βάρος εικοσάχρονης μητέρας, αφού
προηγουμένως με άσκηση βίας υπέρμετρης ακινητοποίησαν τον σύζυγό της και τον περιήγαγαν σε κατάσταση αναισθησίας, ανήμπορο έτσι να αντιδράσει, μπροστά
στα έντρομα και αθώα μάτια τού ηλικίας έντεκα μηνών
τέκνου τους, με κίνητρο τη ληστεία».
Παράλληλα, ο κ. Πλιώτας υπογραμμίζει ότι «αυτονοήτως στο πλαίσιο της λειτουργικής σας αρμοδιότητας

θα πρέπει να συμβάλλετε, κατά το μείζον, διευθύνοντας
και, αναλόγως, εποπτεύοντας την προανάκριση, σε αρμονική βεβαίως συνεργασία με τις αυτεπαγγέλτως επιληφθείσες προανακριτικές αστυνομικές Αρχές, εξαντλώντας κάθε δικονομική δυνατότητα για την εξιχνίαση
του εγκλήματος, τον εντοπισμό και κολασμό των υπαιτίων». Τέλος, υπενθυμίζει ότι «η τήρηση της νομιμότητας, η προστασία του πολίτη και η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία συνιστούν σταθερή αποστολή και υποχρέωση της Εισαγγελίας».

P
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Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 60χρονο επειδή τους χάλασε το… κορονοπάρτι
Με μια μαχαιριά στον μηρό, μπουνιές και κλοτσιές «πλήρωσε» ένας 60χρονος από τη Νέα Σμύρνη την... παρατήρηση
που έκανε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε μια παρέα νεαρών που είχε στήσει το δικό της κορονοπάρτι μέχρι τις 5 το
πρωί! Χρειάστηκε, μάλιστα, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο
«Γ. Γεννηματάς» για τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια
πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής προκειμένου να
καταγγείλει το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
60χρονος κατέθεσε ότι στην πλατεία της Νέας Σμύρνης ήταν
συγκεντρωμένα περίπου 15-20 άτομα γύρω από ένα Ι.Χ. αυ-

τοκίνητο που έπαιζε μουσική στη διαπασών μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες. Ο ίδιος, διαμένοντας σε πολύ κοντινή απόσταση, δεν άντεξε τον θόρυβο και τα ξημερώματα κατέβηκε
για να κάνει συστάσεις στους νεαρούς. Τότε κάποιοι από αυτούς τον προπηλάκισαν και ένας -με ένα μικρό μαχαίρι που
είχε- τον κάρφωσε στον μηρό και του άρπαξε το κινητό.
Οι φωνές του 60χρονου κινητοποίησαν τους γείτονες, οι
οποίοι κάλεσαν την Άμεση Δράση, ωστόσο όταν έφτασαν στο
σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις, οι νεαροί είχαν εξαφανιστεί και δεν υπήρξε κάποια προσαγωγή. Η «Political» μίλησε

με κατοίκους της Νέας Σμύρνης και οι πιο ηλικιωμένοι εξέφρασαν έντονα παράπονα για την κατάσταση που επικρατεί
στην πλατεία τις νυχτερινές ώρες, ακόμη και τώρα που άνοιξε η εστίαση και υπάρχει μια σχετική «διέξοδος».
Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι μετά το περιστατικό
βίας από αστυνομικό της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε πολίτη και το λιντσάρισμα άνδρα της «ΔΡΑΣΗΣ» από κουκουλοφόρους, η
παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. στη συγκεκριμένη πλατεία είναι ιδιαίτερα... διακριτική έως και ανύπαρκτη, σύμφωνα με τους κατοίκους.

Το lockdown
φεύγει,
το έγκλημα
καραδοκεί

Τ

ο... τυπικό τέλος του lockdown
και η διεύρυνση του ωραρίου
κυκλοφορίας μέχρι τις 00.30
σε πρώτη φάση αναγκάζουν
τους επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. να προχωρήσουν σε αλλαγή επιχειρησιακού σχεδιασμού αναφορικά με την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.
Τους τελευταίους μήνες, όπως συνέβη και στο πρώτο lockdown, οι δείκτες
εγκληματικότητας είχαν εμφανίσει
πτωτική τάση, καθώς η κυκλοφορία τις
νυχτερινές ώρες (όταν και γίνονται τα
περισσότερα «χτυπήματα») ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη και ελεγχόμενη τόσο με φυσική παρουσία αστυνομικών
όσο και με κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας. Αυτό, όμως, αλλάζει από σήμερα Παρασκευή (14/5) και οι Αρχές εκτιμούν ότι δεκάδες συμμορίες που είτε
είχαν «παγώσει» είτε είχαν περιορίσει
τις δραστηριότητές τους θα επανέλθουν... αγριεμένες. Μιλώντας στην
«Political», έμπειροι αξιωματικοί της
Ασφάλειας Αττικής σχολίαζαν ότι «λόγω των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας οι κινήσεις των κακοποιών
είχαν γίνει πιο δύσκολες, καθώς υπήρχε μεγαλύτερος κίνδυνος εντοπισμού
και σύλληψης. Ιδίως την περίοδο που η

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

εστίαση ήταν κλειστή, μετά τις 22.00
έβλεπε κανείς ελάχιστα οχήματα στους
δρόμους, οι έλεγχοι σε υπόπτους ήταν
πιο εύκολοι και η εγκληματικότητα περιορισμένη».
Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες μέρες έγιναν συσκέψεις στη
ΓΑΔΑ, όπου αποφασίστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός που θα υλοποιηθεί
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Δυνάμεις αστυνομικών που ήταν επιφορτισμένες με ελέγχους για τα μέτρα
αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού
απελευθερώνονται και επιστρέφουν
στην πραγματική τους αποστολή: τη μάχη με την εγκληματικότητα. Στο πλαίσιο
αυτό, θα είναι πιο εμφανής η παρουσία
περιπολικών της Άμεσης Δράσης (πλέον θα κινούνται στους δρόμους και δεν
θα παραμένουν σε σταθερά σημεία
απλώς με αναμμένους φάρους), η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. θα αυξήσει τις περιπολίες της
στις γειτονιές, η ΟΠΚΕ θα «εγκατασταθεί» και πάλι σε σημεία-φωτιά όπως η

Δυτική Αττική, ενώ αλλαγές προβλέπονται και για τους «Πάνθηρες». Αυτό,
βέβαια, δεν σημαίνει ότι σταματούν οι
έλεγχοι στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τον Covid-19, αλλά πλέον
απαιτούνται λιγότερες δυνάμεις και αυτές κυρίως για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το lockdown, πάντως, έδωσε τη δυνατότητα σε επιτελείς
αξιωματικούς της ΓΑΔΑ να κάνουν αρκετή δουλειά, σχηματίζοντες «χάρτες
εγκληματικότητας» και διανέμοντας με
αναλογικό τρόπο τις δυνάμεις!

Οι Αρχές εκτιμούν ότι
δεκάδες συμμορίες που
είτε είχαν «παγώσει» είτε
είχαν περιορίσει τις
δραστηριότητές τους θα
επανέλθουν... αγριεμένες!

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ

Σε πείσμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΕΔΣΝΑ εκσυγχρονίζει το Λεκανοπέδιο

«Μ

ε διαφάνεια και νομιμότητα ο ΕΔΣΝΑ
προχωρά στην ενίσχυση του εξοπλισμού
των Δήμων της Αττικής με τελικό στόχο
να γίνει η ανακύκλωση μέρος της καθημερινότητας των
πολιτών του Λεκανοπεδίου και η Περιφέρεια Αττικής
πρότυπο στην κυκλική οικονομία», τονίζει η Περιφερειακή Αρχή, απαντώντας σε σχετικές επικρίσεις του
ΣΥΡΙΖΑ και της παράταξης της Ρένας Δούρου στην περιφέρεια.
Είναι σαφές και λίαν διακριτό ότι με αποκλειστική ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της
προηγούμενης διοίκησης της περιφέρειας η Αττική δεν
έκανε ούτε ένα βήμα μπροστά την περίοδο 2015-2019 για
την υιοθέτηση των κανόνων της κυκλικής οικονομίας και
την προώθηση της ανακύκλωσης. Επιπλέον, δε, εξαιτίας
των παραπάνω ολιγωριών, «σήμερα εξακολουθούμε να
θάβουμε στη Φυλή σχεδόν δύο εκατομμύρια τόνους
σκουπίδια τον χρόνο, επιβαρύνοντας τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών της Δυτικής Αττικής».
Παρά τις όποιες δυσκολίες και τις αντιπολιτευτικές κορόνες, «ο ΕΔΣΝΑ, τηρώντας απόλυτα τη νομιμότητα, θα
υλοποιήσει το πρόγραμμά του χωρίς να επιβαρυνθούν οι
πολίτες και οι δήμοι, αφού το έργο θα χρηματοδοτηθεί
από το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου. Προς
τούτο:
G Ολοκληρώνουμε την επικαιροποίηση του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής.
G Ενισχύσαμε οικονομικά όλους τους δήμους για την επικαιροποίηση των τοπικών τους σχεδίων.
G Παραδώσαμε δωρεάν εξοπλισμό σε όλους τους δήμους

ΛΙΒΑΔΕΙA

Viral ο δήμαρχος

για τη συλλογή βιοαποβλήτων (καφέ κάδους και απορριμματοφόρα) και ταυτόχρονα προχωράμε ταχύτατα σε
νέες προμήθειες κατάλληλου εξοπλισμού (μεγάλου αριθμού καφέ κάδων, απορριμματοφόρων για τη συλλογή βιοαποβλήτων, κινητών πράσινων σημείων, γωνιών ανακύκλωσης), με σκοπό να δοθούν δωρεάν στους δήμους της
Αττικής που είναι αρμόδιοι για την ανάπτυξη αυτών των

!

προγραμμάτων.
G Προχωρούμε τις διαδικασίες για τη δημιουργία Πάρκων Κυκλικής Οικονομίας για να μπορέσουμε έως το τέλος του 2025 να σταματήσουμε να λειτουργεί στη Φυλή η
μεγαλύτερη ανοικτή χωματερή της Ευρώπης.
Στόχος μας, η αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και
η επίτευξη των εθνικών στόχων…».

«Τιμούμε το
υγειονομικό προσωπικό
της Θεσσαλίας»

Χαμός γίνεται στο Διαδίκτυο με τον δήμαρχο Λεβαδέων
Γιάννη Ταγκαλέγκα. Η φωτογραφία του γυμνόστηθου δημάρχου με δύο σταυρούς τατουάζ στο στήθος και έναν τρίτο
στο χέρι την ώρα που εμβολιάζεται με τη δεύτερη δόση του
εμβολίου κυριαρχεί σε όλο το Διαδίκτυο. «Στην πρώτη δόση
του εμβολίου ήταν πολύ σεμνότυφος και δεν μας έδειξε τίποτε», ψιθυρίζουν στο εμβολιαστικό κέντρο.

Την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή τίμησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, επισκεπτόμενος το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και το Εμβολιαστικό Κέντρο, ενώ συνομίλησε και με εργαζομένους. «Ευχαριστούμε τις νοσηλεύτριες και τους
νοσηλευτές όλης της Θεσσαλίας, που με κατάθεση
ψυχής και προσφοράς υπερβαίνουν εαυτόν και δίνουν μεγάλο αγώνα για να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ
τόσο στο μέτωπο της υγειονομικής διαχείρισης της
πανδημίας όσο και στο μέτωπο της εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού», δήλωσε ο κ. Αγοραστός. «Η
πανδημία επιβεβαίωσε τον αναντικατάστατο ρόλο του
ΕΣΥ και την πολύτιμη προσφορά του συνόλου του
υγειονομικού προσωπικού στη μάχη για προστασία
της ανθρώπινης ζωής», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

ΔΕΥΤΕΡΑ

Εγκαινιάζει τον οριζόντιο
εμβολιασμό στην Πάρο

Η δημοτική Αρχή εγκαινιάζει την προσεχή
Δευτέρα, πρώτη σε όλη την Ελλάδα, τον γενικό
και οριζόντιο εμβολιασμό όλων των κατοίκων
του νησιού, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Ο
εμβολιασμός θα γίνεται με Johnson & Johnson, που απαιτεί μία μόνο δόση, ώστε να επιτευχθεί ταχέως το τείχος ανοσίας στο νησί.
Υπενθυμίζεται ότι πρώτος ο Δήμος Πάρου αιτήθηκε τον άμεσο και οριζόντιο εμβολιασμό
του πληθυσμού του νησιού. Παράλληλα, καλεί
το σύνολο του ενήλικου πληθυσμού να εμβολιαστεί μαζικά, ώστε να διασφαλιστεί μια
ασφαλής και υγιής καλοκαιρινή περίοδος.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ
Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας ο
δήμαρχος, αν και δεν είναι
κυβερνητικός, έχει ξεκινήσει συζητήσεις για τη δημιουργία διαδημοτικού αναπτυξιακού οργανισμού, που
τόσο προωθεί η κυβέρνηση,
και τον σαμποτάρουν οι της
αντιπολίτευσης, που είναι
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας; Μάλιστα, ο ένας από
τους δύο «γαλάζιους» επικεφαλής τυγχάνει να είναι και
διορισμένο στέλεχος σε κυβερνητική θέση…

ΔΗΜHΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓIΟΥ

«Δημιουργούμε
τη νέα πράσινη και
βιώσιμη Ελλάδα»

Η μετάβαση των πόλεων στο μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης, η έξυπνη λειτουργία τους μέσω της ψηφιακής διακυβέρνησης αλλά και οι
κλιματικά ουδέτερες πόλεις ήταν τα
θέματα που ανέπτυξε ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου
στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιήθηκε υβριδικά στο Ζάππειο Μέγαρο λόγω των
μέτρων για την πανδημία. Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε τη μοναδική ευκαιρία που έχουν η Ελλάδα και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων -«Αντώνης
Τρίτσης», Ταμείο Ανάκαμψης και
Νέα Προγραμματική Περίοδο του
ΕΣΠΑ- για να αλλάξει η εικόνα, καθώς και την ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος
και την Αυτοδιοίκηση.

Τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ
από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τ

α μεγάλα έργα και οι
παρεμβάσεις που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στην Αττική με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης βρέθηκαν στο επίκεντρο
της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης με
τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών Στέλιο
Πέτσα.
Ο περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τον κ. Σκυλακάκη
αναλυτικά για τους βασικούς
άξονες πάνω στους οποίους
θα βασίζεται η δρομολόγηση στοχευμένων
παρεμβάσεων με αναπτυξιακό πρόσημο για
την Αττική και οι οποίοι εστιάζουν σε έργα
που σχετίζονται με εκτεταμένες αναπλάσεις, τον εξοπλισμό Κέντρων Υγείας και Νοσοκομείων, προγράμματα βελτίωσης της
οδικής ασφάλειας αλλά και προγράμματα
ψηφιακού μετασχηματισμού, τα οποία συνολικά ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.
Από την πλευρά του, ο κ. Πατούλης, αφού
επισήμανε ότι η περιφέρεια έχει πλήθος
ώριμων μελετών για έργα νευραλγικής σημασίας για την Αττική, έθεσε τις προτεραιότητες της διοίκησης για έργα που είναι
αναγκαία για την ενίσχυση της αναπτυξια-

κής δυναμικής της Αττικής και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι είναι ύψιστης
προτεραιότητας τα έργα αναβάθμισης της
οδικής ασφάλειας και εξοικονόμησης ενέργειας στους δήμους της Αττικής, οι παρεμβάσεις αναπλάσεων στο παραλιακό μέτωπο
αλλά και έργα συντήρησης και αναβάθμισης
γηρασμένων υποδομών, επικαλούμενος τα
προβλήματα των γεφυρών, καθώς, όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά, στην Περιφέρεια
Αττικής υπάρχει σημαντικός αριθμός τεχνικών έργων που δεν έχουν ελεγχθεί ούτε
συντηρηθεί από την κατασκευή τους εδώ
και πάρα πολλά χρόνια.

Δήμος Αθηναίων: Στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ
των Δελφών ο Κώστας Μπακογιάννης
Το σχέδιό του για μια Αθήνα εξωστρεφή και
προσανατολισμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη με
αξιοποίηση όλων των καινοτόμων εργαλείων
και των αναγκαίων συνεργειών ανέπτυξε ο
δήμαρχος Αθηναίων στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο φέτος λόγω της
πανδημίας διεξάγεται στο Ζάππειο Μέγαρο.
Ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρθηκε στις
παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται προκειμένου η πρωτεύουσα να αλλάξει,
παρά τις χρόνιες παθογένειες και τις σύγχρονες προκλήσεις των μητροπόλεων, όπως η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη κινητικότητα και ο ελεύθερος δημόσιος χώρος. Αναφερόμενος στη Διπλή Ανάπλαση σε Βοτανικό και Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τόνισε ότι θα δημοπρατηθεί εντός του 2021 με στόχο τα έργα να αρχίσουν τον επόμενο
χρόνο, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα «σπουδαίο αναπτυξιακό πρόγραμμα», που αντιμετωπίζει ταυτόχρονα και τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και την ανάγκη η πρωτεύουσα να
αποκτήσει μεγάλους χώρους πρασίνου.

Πρώτα απ’ όλα
η ασφάλεια
Η ασφάλεια της πόλης του
Παλαιού Φαλήρου και η κατάσταση που επικρατεί τόσο
στο κέντρο όσο και στις γειτονιές αλλά και στην παραλία,
καθώς λόγω καλοκαιριού η
επισκεψιμότητα είναι πολύ
μεγάλη, συζητήθηκαν στη
σύσκεψη του δημάρχου Γιάννη Φωστηρόπουλου με τον
νέο διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Παλαιού Φαλήρου, υπαστυνόμο α’ Βασίλη
Νικάκη. Μεταξύ των θεμάτων
που έθεσε ο δήμαρχος ήταν ο
ανασχεδιασμός των αστυνομικών περιπολιών, το θέμα
των αστέγων και τα μέτρα
κοινωνικής υποστήριξης και
επιμέλειάς τους, οι κοινές
δράσεις της σε εγκαταλελειμμένα κτίρια και χώρους και η
ενίσχυση της αστυνομικής
παρουσίας στο παράλιο μέτωπο της πόλης και στο Πάρκο Φλοίσβου.

Δίνει χώρο για
τραπεζοκαθίσματα
Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει περισσότερο τις επιχειρήσεις εστίασης της πόλης, αποφάσισε να παραχωρήσει σε αυτές
που έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού κοινόχρηστο
χώρο για να βάλουν τραπεζάκια
και, μάλιστα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση
που η παραχώρηση δωρεάν πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου δεν
είναι δυνατή, μπορούν τα τέλη που
αντιστοιχούν στη διάρκεια της
χρήσης του κοινόχρηστου χώρου
να μειωθούν έως 50% αναλογικά
με τη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων. Η δωρεάν παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου
χώρου θα έχει διάρκεια έως τις 31
Οκτωβρίου 2021.
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POLITICAL
Ίλιον: Δεν πέθανε
από το εμβόλιο
η 65χρονη

«Ανάσα» στις ΜΕΘ
- Μειώθηκαν
τα κρούσματα

Ε

Σε χρόνια στεφανιαία νόσο και όχι
σε θρομβώσεις ή άλλες παρενέργειες του εμβολίου της AstraZeneca οφείλεται ο θάνατος
της 65χρονης, που άφησε την τελευταία της πνοή το απόγευμα της
Τρίτης 30 Μαρτίου, μετά το εμβόλιο το οποίο έκανε την ίδια ημέρα
στο Κέντρο Υγείας στο Ίλιον. Αυτό
προκύπτει από την ενδελεχή ιατροδικαστική έρευνα και την
ιστολογική εξέλιξη που πραγματοποίησαν οι ιατροδικαστές Νίκος Καρακούκης και Νίκος Καλογριάς. Ο θάνατος της γυναίκας μετά τον εμβολιασμό της είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.
Η 65χρονη είχε εμβολιαστεί και,
αφού κάθισε στο εμβολιαστικό
κέντρο στο Ίλιον το προβλεπόμενο διάστημα, έφυγε για το σπίτι
της. Βγαίνοντας, όμως, από το
κέντρο, αισθάνθηκε αδιαθεσία
και κατέρρευσε. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, έχασε τη ζωή της. Άνθρωποι από το περιβάλλον της και
νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας είχαν συνδέσει τον θάνατό
της με τον προγενέστερο εμβολιασμό της, χωρίς ωστόσο αυτό,
πλέον, να επιβεβαιώνεται από τα
πλήρη ιατροδικαστικά δεδομένα.

νθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που δόθηκαν χθες στη
δημοσιότητα σχετικά με την
πορεία της πανδημίας του
κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς ο
αριθμός των διασωληνωμένων, για
πρώτη φορά ύστερα από δύο μήνες,
έπεσε κάτω από τους 700, κάτι που σημαίνει ότι μειώνεται η πίεση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Παράλληλα,
τα κρούσματα του τελευταίου 24ώρου
παρουσίασαν αισθητή μείωση, προσεγγίζοντας προς τα κάτω τα 2.000.
Πιο συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της
νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.167, εκ των οποίων
τρία εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας.
Δυστυχώς, πάλι η χώρα μας θρήνησε
δεκάδες νεκρούς από τον Covid-19 μέσα σε ένα 24ωρο. Ανακοινώθηκαν άλλοι 55 θάνατοι, με αποτέλεσμα από την
έναρξη της επιδημίας στη χώρα μας να
έχουν χάσει συνολικά τη ζωή τους
11.266 συμπολίτες μας. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 683, ενώ οι εισαγωγές
νέων Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 293. Στην Αττική καταγράφηκαν τα 924 από τα συνολικά 2.167
νέα κρούσματα που ανακοίνωσε χθες ο
ΕΟΔΥ. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη
εντοπίστηκαν 169 κρούσματα. Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν
62.315 τεστ.
Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως
αύξηση του ιικού φορτίου στα αστικά
απόβλητα της Θεσσαλονίκης παρατηρείται στις τελευταίες ημερήσιες μετρήσεις για την έρευνα που διεξάγει η

Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του
ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ. Η μέση τιμή των δύο
πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή
Δευτέρας 10/5 και της Τρίτης 11/5, είναι
αυξημένη κατά 89% σε σχέση με τη μέση τιμή της προηγούμενης Δευτέρας
3/5 και της Τρίτης 4/5.

Κόντρα για τα μονοκλωνικά
Στο μεταξύ, κόντρα ξέσπασε μεταξύ
του υπουργείου Υγείας και του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη
Τσίπρα για τις θεραπευτικές μεθόδους
που ακολουθούνται στην αντιμετώπιση
του κορονοϊού. Το Γραφείο Τύπου του
υπουργείου Υγείας, σε ανακοίνωσή
του, τονίζει: «Κατά την προσφιλή και
ατελέσφορη αντιπολιτευτική τακτική
του, ο ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμη φορά αποπροσανατολίζει και εμπαίζει τους πολίτες σχετικά με την πανδημία Covid-19.
Μετά το “εμπόριο ελπίδας” με ένα “εμβόλιο που δεν έχει ανακαλυφθεί”, τις
προφητείες για αποτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος και το “ξεστοκάρισμα” των εμβολίων, ο κ. Τσίπρας τώρα
ανακάλυψε τη θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα, που τάχα δεν χρησιμοποιούμε στη μάχη κατά του κορονοϊού.
Τον ενημερώνουμε ότι η θεραπεία αυτή
δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες θεραπευτικές συστάσεις του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας».

Ο αριθμός των διασωληνωμένων, για πρώτη φορά
ύστερα από δύο μήνες, έπεσε
κάτω από τα 700 άτομα

EΛΛΑΔΑ
Σε ψυχιατρείο
γιατρός που έλεγε
στον κόσμο να
μην εμβολιαστεί

Πανικό προκάλεσε μία γιατρός σε εμβολιαστικό κέντρο στη Λαμία, η οποία απέτρεπε τους πολίτες από το να εμβολιαστούν.
Μάλιστα, πληροφορίες από τοπικά μέσα
ενημέρωσης αναφέρουν ότι η 42χρονη θα
νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, ύστερα
από το «καμπανάκι» που έκρουσε στην
Αστυνομία η μητέρα της, η οποία ανησυχούσε για την υγεία της. Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, η συγκεκριμένη γιατρός είναι
γυναικολόγος, επιμελήτρια Β’ και είχε
προσληφθεί ως μόνιμη στο Κέντρο Υγείας
Λαμίας τον περασμένο Σεπτέμβρη.
Πιο συγκεκριμένα, η 42χρονη γιατρός,
την ώρα που συμπλήρωνε το ατομικό έντυπο
των ανθρώπων που περίμεναν για να εμβολιαστούν, έκανε ό,τι μπορούσε για να τους
αποτρέψει. Σύμφωνα με το LamiaReport, η
42χρονη γυναικολόγος εξετάστηκε τόσο
από γιατρούς του Νοσοκομείου στη Λαμία
όσο και στο εφημερεύoν Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στην Αθήνα, όπου διακομίστηκε το
βράδυ της Τετάρτης με ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ, συνοδεία περιπολικού. Και οι δύο
ψυχίατροι συμφώνησαν στην παραμονή της
για παρακολούθηση και νοσηλεία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.
Ήταν η μητέρα της 42χρονης εκείνη που
κατέθεσε στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλου αίτημα ακούσιας ψυχιατρικής εξέτασης της
κόρης της, επειδή ανησύχησε για την υγεία
της. Κατόπιν ενημερώθηκε η Εισαγγελία
Λαμίας, που παρήγγειλε την εξέτασή της
από ψυχιάτρους Δημόσιου Νοσοκομείου,
σύμφωνα με τον νόμο.
Υπενθυμίζεται ότι η 42χρονη γιατρός είχε
απομακρυνθεί, από τον διευθυντή του ΚΥ
Λαμίας, από την εμβολιαστική διαδικασία
και με την παρέμβαση του διοικητή της 5ης
ΥΠΕ και παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο της Υγειονομικής Περιφέρειας.
Ήδη από το πρωί της 12ης Μαΐου τέθηκε σε
αναστολή καθηκόντων, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα του Πειθαρχικού.
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Σε μάστιγα εξελίσσεται η παράνομη
συγκομιδή αρωματικών φυτών

Σ

ε μάστιγα εξελίσσεται και φέτος στη Δυτική
Μακεδονία, κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, η παράνομη συγκομιδή αρωματικών και
θεραπευτικών φυτών από τον ορεινό όγκο του Γράμμου. Ομάδες Αλβανών εισβάλλουν στο ελληνικό έδαφος, αποψιλώνουν μεγάλες ποσότητες τέτοιων φυτών που ανθίζουν ειδικά αυτή την περίοδο και στη
συνέχεια τα εμπορεύονται.
Το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί του Τμήματος
Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας στην Καστοριά
για δεύτερη φορά φέτος εντόπισαν αλλοδαπούς να
συγκεντρώνουν τέτοια φυτά. Συγκεκριμένα, συνέλαβαν δύο Αλβανούς 59 και 60 χρόνων, οι οποίοι είχαν
ήδη μαζέψει ποσότητα 1 κιλού και 590 γραμμαρίων
αρωματικού φυτού που ανθίζει αυτή την περίοδο

στον Γράμμο. Οι αλλοδαποί είχαν εισέλθει παράνομα
στο ελληνικό έδαφος μόνον για αυτό τον σκοπό.
Πριν από λίγες μέρες στην ίδια περιοχή είχαν εντοπιστεί και συνελήφθησαν αλλοδαποί που είχαν μαζέψει μεγαλύτερη ποσότητα του ίδιου φυτού, το οποίο
πωλείται σε υψηλές τιμές στην αγορά του εξωτερικού. Άλλωστε, οι Αλβανοί έχουν παράδοση στην καλλιέργεια, συγκομιδή και εμπορία αρωματικών - θεραπευτικών φυτών, τα οποία εξάγουν σε μεγάλες ποσότητες. Τα τελευταία χρόνια η Αστυνομία λαμβάνει
ειδικά μέτρα στις συνοριακές περιοχές της Δυτικής
Μακεδονίας μόνο για την αποτροπή της συγκομιδής
μεγάλων ποσοτήτων τέτοιων φυτών, καθώς οι ομάδες που τις μαζεύουν συνήθως προκαλούν μεγάλες
καταστροφές στη χλωρίδα της περιοχής.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συνάντηση Γεωργαντά
- Ιερώνυμου

Στον Ζαγοράκη
ο Αναστασιάδης

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο
συναντήθηκε ο υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γιώργος Γεωργαντάς. Ο υφυπουργός ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για το έργο του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την πορεία του
εμβολιασμού, καθώς και για τα
μεγάλα θέματα του νομού Κιλκίς. Επίσης, συζητήθηκε και το
πολύ σημαντικό ποιμαντικό
έργο που έχει επιτελέσει η Εκκλησία της Ελλάδος καθ’ όλη
τη διάρκεια της πανδημίας.

Με τον νέο πρόεδρο της ΕΠΟ Θοδωρή Ζαγοράκη συναντήθηκε ο
βουλευτής της Ν.Δ. Σάββας Αναστασιάδης. Με φόντο το κύπελλο
του Euro 2004, που σήκωσε ως αρχηγός της Εθνικής, οι Ζαγοράκης
και Αναστασιάδης συζητήσαν στα
γραφεία της ΕΠΟ για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τις ομάδες
της Β’ Θεσσαλονίκης.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εξακολουθούν να βολτάρουν
τα... αγριογούρουνα
Συνεχίζουν τις βόλτες τους αμέριμνα τα
αγριογούρουνα στη Θεσσαλονίκη. Αυτήν τη
φορά εντοπίστηκαν να σουλατσάρουν στο άλσος Συκεών και αμέσως στήθηκε επιχείρηση
για να παγιδευτούν και να απομακρυνθούν.
Αστυνομικοί απέκλεισαν τον χώρο, ενώ επιτόπου βρέθηκαν υπάλληλοι του δασαρχείου και
του Δήμου Νεάπολης - Συκεών. Μένει να δούμε το επόμενο σημείο της πόλης όπου θα κάνουν την εμφάνισή τους τα ζώα.

Κάλεσμα από τον
Θεόδωρο Παπαδόπουλο
Ολοκλήρωσε και τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος
Παπαδόπουλος και
με αυτή την ευκαιρία
απηύθυνε κάλεσμα
συμμετοχής στην
επιχείρηση «Ελευθερία» σε όλους
τους πολίτες. Ο δήμαρχος από το Κέντρο Υγείας Θέρμης
έστειλε μήνυμα
προς όλους να εμβολιαστούν ώστε να
προστατέψουν την
υγεία των ίδιων καθώς και του οικογενειακού, εργασιακού και
κοινωνικού περιβάλλοντός τους.

Η ΔΕΘ το ορόσημο
Στη δομή
Βαγιοχωρίου
ο Καράογλου
Τη Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων
Άσυλο και Προσφύγων Βαγιοχωρίου επισκέφτηκε ο Θεόδωρος
Καράογλου. Ο βουλευτής της Ν.Δ.
συνεχάρη τη διοίκηση της δομής,
τονίζοντας ότι αποτελεί πρότυπο,
ενώ το επίπεδο λειτουργίας της είναι παραδειγματικό.

Τετ α τετ Γιάννας με Τζιτζικώστα και Ζέρβα
Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται για ένα διήμερο η πρόεδρος
της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη, η οποία θα έχει συναντήσεις τόσο με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα όσο
και με τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Η συνάντηση με τον

κ. Τζιτζικώστα είναι προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι και με τον κ. Ζέρβα για το Σάββατο. Η πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» είχε επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη πριν
από δύο εβδομάδες στα εγκαίνια των νέων κλινών ΜΕΘ του
Γ.Ν. «Παπανικολάου», καθώς η ίδια έκανε τη δωρεά.

Μπορεί προς το παρόν στο Μαξίμου να θέτουν
τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών στη σφαίρα της φαντασίας, ωστόσο ένα είναι σίγουρο,
ότι το χρονικό σημείο αναφοράς για να ανακατευτεί η τράπουλα θα είναι η φετινή ΔΕΘ. Η
πορεία του εμβολιασμού έως τον Σεπτέμβριο
ίσως καθορίσει την τελική απόφαση του πρωθυπουργού, όπως τουλάχιστον εκτιμούν τα
πολιτικά στέκια της Θεσσαλονίκης.

Περιμένουν αξιοποίηση
Από τη συζήτηση περί εκλογών ή ανασχηματισμού δεν λείπουν οι βουλευτές Θεσσαλονίκης, οι
οποίοι προσδοκούν επιτέλους κάποια αξιοποίησή τους, αφού έχουν -λένε- πληροφορίες ότι ο
ανασχηματισμός θα εμπεριέχει περισσότερους
βουλευτές παρά τεχνοκράτες. Και ότι ήρθε η ώρα
τους... Κάτι που επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε κουβέντα περί ανασχηματισμού, αλλά στο τέλος τα αποτελέσματα είναι... απογοητευτικά.
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ΡΟYΝΤΙ ΤΖΟΥΛΙAΝΙ
Από ήρωας της 11ης
Σεπτεμβρίου, «ψεκασμένος
συνωμοσιολόγος»

Τ

ο χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης από την «Αλ
Κάιντα» στις 11 Σεπτεμβρίου 2001
άλλαξε τον κόσμο αλλά ανέδειξε
έναν αληθινό ήρωα μέσα από τα ερείπια. Ο
Ρούντι Τζουλιάνι, ήδη οκτώ χρόνια δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης, ήταν
πανταχού παρών, στην προσπάθεια των Νεοϋορκέζων να περισυλλέξουν τους νεκρούς, να ξεπεράσουν το σοκ και να ξαναρχίσουν τις ζωές τους.
Ο Τζουλιάνι έγινε, τότε, ήρωας της πόλης,
ολόκληρης της Αμερικής και κέρδισε θαυμαστές σε όλον τον κόσμο. Ήταν δίπλα σε
όποιον έψαχνε δικούς του στα ερείπια, κοντά στα νοσοκομειακά που μετέφεραν ασθενείς, πίσω από τους ψυχολόγους οι οποίοι
πάσχιζαν να κάνουν τους κατοίκους του
Μανχάταν να ξαναβρούν τον εαυτό τους.

που στην ελληνική αργκό έχει βρει τον χαρακτηρισμό του: «Ψεκασμένος»!
Τι μεσολάβησε στις δύο αυτές δεκαετίες
και ο ήρωας της 11ης Σεπτεμβρίου -που είχε
κερδίσει με το «σπαθί» του την καθολική
αποδοχή απ’ όλους τους Αμερικανούς- έγινε ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τους πολλούς
να κουνούν με συγκατάβαση το κεφάλι τους
και να χαμογελούν περιπαικτικά, όταν τον
ακούν;
Η κύρια αιτία είναι η ανάπτυξη στενών
σχέσεων του Τζουλιάνι με τον Ντόναλντ
Τραμπ, πριν ακόμα εκείνος να κερδίσει τις
εκλογές του 2016 και να εγκατασταθεί
στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ επί τέσσερα
χρόνια άλλαζε συνεργάτες σαν τα πουκάμισα, ίσως και πιο συχνά. Όχι όμως τον
Τζουλιάνι - ποτέ! Αντίθετα, ο πρώην εισαγγελέας και δήμαρχος υπήρξε στενότατος
συνεργάτης του πρώην προέδρου, τον
υπερασπίστηκε στις νομικές του περιπέτειες και μοιράστηκε μαζί του απίθανες
θεωρίες συνωμοσίας, που αμαύρωσαν το
ένδοξο παρελθόν του.

Πρωταγωνιστής ντοκιμαντέρ

Σπάνια και τα δύο κόμματα δίνουν σε έναν
πολιτικό «συγχαρητήρια». Το έκαναν στον
παλιό εισαγγελέα και δήμαρχο Νέας Υόρκης, τον 57χρονο, τότε, Ρούντι Τζουλιάνι. Και
αυτός έγινε για την πόλη του θρύλος…
Είκοσι χρόνια αργότερα, στις μέρες μας, ο
Ρούντι Τζουλιάνι γίνεται πρωταγωνιστής
ενός ντοκιμαντέρ που δείχνει έναν πολιτικόοπαδό θεωριών συνωμοσίας, αμφισβήτησης της εκλογής Τζο ΜπάινΓράφει ο
τεν, υποκίνησης της εξέγερσης των
Διαμαντής Σεϊτανίδης
τραμπικών που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο. Με δυο λόγια, έναν πολιτικό
seitanidisd@gmail.com

Το ντοκιμαντέρ του οποίου ήδη έχουν αρχίσει τα γυρίσματα ο Ζακ Χάινζερλιγκ και η
Γκαμπριέλε Σόντερ βασίζεται σε ένα εκτενές
περσινό άρθρο του Σεθ Χετένα στο «Rolling
Stone» με τίτλο «Τι συνέβη στον δήμαρχο
της Αμερικής;». Εκεί παρουσιάζεται εκτενώς ο ρόλος του Τζουλιάνι στο «σκάνδαλο
της Ουκρανίας» και στην πρώτη παραπομπή
του Τραμπ σε δίκη, όντας ακόμα πρόεδρος
των ΗΠΑ.
Στο ντοκιμαντέρ ο Τζουλιάνι εμπλέκεται
σε περίεργες επιχειρηματικές κινήσεις, ενώ
ίσως μνημονευθεί και η παρουσία του στην
ταινία «Μπόρατ 2» και στην αμφιλεγόμενη
σκηνή με νεαρή ηθοποιό που σκύβει επάνω
του, ενώ ο Τζουλιάνι έχει το χέρι του μέσα
στο παντελόνι του.
Τα χειρότερα έρχονται για τον πάλαι ποτέ
«Δήμαρχο της Αμερικής»…
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Το Ισραήλ μια ανάσα
από τη χερσαία
επέμβαση στη Γάζα
Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Τ

α σχέδια για τη δραματική κορύφωση
της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, δηλαδή για μια
χερσαία επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου είναι η έδρα
της ισλαμιστικής οργάνωσης των Παλαιστινίων,
εξετάζονταν από το πρωί της χθεσινής ημέρας
στο γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου και
της ηγεσίας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.
Η πλειονότητα των ισραηλινών ΜΜΕ προετοίμαζε την κοινή γνώμη της χώρας για το ενδεχόμενο της χερσαίας επέμβασης: Το ένα έγραφε
ότι η Χαμάς έχει ρίξει έως τώρα περίπου 1.600
ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στόχων, το άλλο
έκανε εκτεταμένη αναφορά στους νεκρούς Ισραηλινούς, το τρίτο έγραφε πως η Χαμάς ετοιμάζει drones με εκρηκτικά που θα πυροδοτήσει
μέσα σε πλήθος πολιτών του Ισραήλ…
Από τη δική της πλευρά, χθες το μεσημέρι, η
Χαμάς ανέφερε ότι «όσο το Ισραήλ εντείνει τις
επιθέσεις του τόσο και εμείς θα εντείνουμε τις

Ερντογάν και Μακρόν: Το νομοσχέδιο για τους
μουσουλμάνους θα γίνει «γκιλοτίνα» για τη Γαλλία
Το γνωμικό που λέει «εάν κάνεις τα ίδια πράγματα,
δεν μπορείς να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα»
εφαρμόζει απαρέγκλιτα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, παρά το ότι έχει αντιληφθεί το
προφανές, δηλαδή πως η πολιτική του έχει απομονώσει
την Τουρκία στη διεθνή σκηνή, συνεχίζει τις προκλήσεις, τις προσβολές και τις μικρομέγαλες «νουθεσίες»,
όπως αυτή που έκανε χθες για άλλη μία φορά στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.
Αφού ξεκίνησε με επίθεση στην Ευρώπη, την οποία
αποκάλεσε «φυλακή μουσουλμάνων» για να παραλληλίσει το «εχθρικό» προς τους ομοθρήσκους του κλίμα
με εκείνο εναντίον των Εβραίων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ερντογάν στράφηκε εναντίον της Γαλλίας και
του προέδρου Μακρόν, με αφορμή το νομοσχέδιο κατά
του «ριζοσπαστικού Ισλάμ». Ο Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι
το νομοσχέδιο δεν έχει σχέση με… τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες (τις οποίες έδειξε

να… υπερασπίζεται!), ενώ στη συνέχεια εξετράπη στις
γνωστές απειλές του, λέγοντας ότι το σχέδιο νόμου θα
γίνει «γκιλοτίνα» για τη Γαλλία.
Χθες, ο Ερντογάν δοκίμασε άλλη μία δυσάρεστη έκπληξη, όταν έμαθε ότι η τουρκική λίρα σημείωσε νέο
θλιβερό χαμηλό εξαμήνου, δείχνοντας τα αδιέξοδα της
πολιτικής του.

δικές μας». Και πρόσθεσε ότι είναι εύκολο για
τις δυνάμεις της Οργάνωσης να χτυπήσουν τόσο
το Τελ Αβίβ όσο και την Ιερουσαλήμ, καθώς «δεν
μας απασχολεί η απόσταση», όπως δήλωσε
αξιωματούχος της Χαμάς. Το αποτέλεσμα ήταν
να ενισχυθεί η εντύπωση ότι τα χειρότερα ίσως
ακόμα δεν τα έχουμε δει στο πιο πρόσφατο επεισόδιο της σύγκρουσης Ισραηλινών και Παλαιστινίων στην πολύπαθη Μέση Ανατολή.
Από κοντά και ο «πόλεμος» της ενημέρωσης,
συχνά με αντικρουόμενα στοιχεία, που, αντί να
διαφωτίζουν, κάνουν πιο σκοτεινή την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης. Για παράδειγμα,
χθες η Χαμάς ανακοίνωσε ότι έπληξε με ρουκέτες ισραηλινό αεροδρόμιο κοντά στην πόλη Εϊλάτ, όπου προσγειώνονταν αεροσκάφη τα οποία
αδυνατούσαν να προσγειωθούν στο «Μπεν
Γκουριόν» του Τελ Αβίβ. Αντίθετα, Ισραηλινός
αξιωματούχος διαβεβαίωνε ότι το αεροδρόμιο
δεν έχει χτυπηθεί και «λειτουργεί κανονικά». Το
Ισραήλ υποστηρίζει ότι προστατεύεται από το
αντιπυραυλικό σύστημα «Σιδερένιος Θόλος» και
επιμένει στην προοπτική χερσαίας επίθεσης,
ενώ η άφιξη Αιγυπτίων διπλωματών στο Τελ
Αβίβ δεν φαίνεται να φέρνει κοντύτερα την πολυπόθητη εκεχειρία…

Απόστρατοι αξιωματικοί
αμφισβητούν την ψυχική
υγεία του Τζο Μπάιντεν
Την ώρα που ο Κέβιν ΜακΚάρθι, νέος ηγέτης των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των
ΗΠΑ, έλεγε πως κανείς δεν αμφισβητεί τη νίκη του Τζο
Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου, 124 απόστρατοι
στρατηγοί και ναύαρχοι των ενόπλων δυνάμεων, με
κοινή επιστολή τους, επαναφέρουν τις «ψεκασμένες»
θεωρίες συνωμοσίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και
αμφισβητούν την ψυχική υγεία του Μπάιντεν
και συνεπώς τη δυνατότητά του να ασκήσει τα
καθήκοντα του προέδρου των ΗΠΑ. Η μάχη
ορθολογισμού και λαϊκισμού στις ΗΠΑ δεν έχει
τελειώσει ακόμα…
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Τα «δώρα» του νέου Ε1 - Oι εκπτώσεις φόρου που ενεργοποιούνται
20 Μαΐου, πιο αργά από κάθε άλλη χρονιά. Σε έναν
βαθμό αυτό είναι αναμενόμενο, από τη στιγμή που
γίνονται τόσες πολλές αλλαγές: νέος τρόπος υπολογισμού και απαλλαγές από τα τεκμήρια, μη επιβολή του προστίμου για τις ηλεκτρονικές πληρωμές που όφειλαν να γίνουν αλλά δεν έγιναν, ειδική
μεταχείριση για τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν
κ.λπ. Και μαζί με όλα αυτά ενεργοποιείται και μια
σειρά από φορολογικές διατάξεις που νομοθετήθηκαν το 2019, αλλά έρχονται τώρα να γίνουν πράξη με την αναγραφή των σχετικών ποσών στο νέο
έντυπο της Εφορίας.

Πολλά θα είναι τα «δώρα» που θα περιλαμβάνονται στο καινούργιο έντυπο Ε1, το οποίο θα συμπληρώσουν και φέτος πάνω από 8,9 εκατομμύρια πολίτες. Στις σελίδες του θα προστεθούν κωδικοί με
τους οποίους θα εγκαινιαστούν πολλές καινούργιες εκπτώσεις φόρων. Στην πράξη, θα ενεργοποιηθούν πλέον οι διατάξεις για τους συνταξιούχους
από τα… ξένα, τους επενδυτικούς αγγέλους, τους
επενδυτές της ηλεκτροκίνησης και τους λάτρεις
των ενεργειακών αναβαθμίσεων ακινήτων.
Η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις

Mε τρεις ταχύτητες
η προκαταβολή
φόρου - Ποιοι είναι
οι κερδισμένοι

M

ε τρεις ταχύτητες θα «τρέξει»
από φέτος η προκαταβολή
φόρου για τις επιχειρήσεις
και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι διατάξεις για τη μόνιμη μείωση έως 45% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος κατατέθηκαν την Τετάρτη στη
Βουλή και αποτελούν ένα ακόμη μέτρο
στήριξης για τις επιχειρήσεις και τους
επαγγελματίες, οι οποίοι παρά την πανδημία κατάφεραν να εμφανίσουν κέρδη το
2020.
Με βάση τις διατάξεις που κατατέθηκαν
στη Βουλή, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος θα επιβάλλεται ως εξής: Για τους
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, ατομικές επιχειρήσεις και
αγρότες ο συντελεστής της προκαταβολής
φόρου εισοδήματος μειώνεται στο 55%
από 100%. Το μέτρο θα φανεί από τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν φέτος οι φορολογούμενοι με εισοδήματα
από επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τις
συγκεκριμένες κατηγορίες το όφελος είναι μεγαλύτερο, καθώς έχει ενεργοποιηθεί η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος που προβλέπει συντελεστή φόρου 9%
για το κλιμάκιο εισοδήματος έως 10.000

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

ευρώ και μειωμένους συντελεστές για τα
υψηλότερα εισοδήματα.
Επίσης, παραμένει «παγωμένη» η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για όσους έχουν
εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ, ενώ
ταυτόχρονα μειώθηκε η προκαταβολή φόρου εισοδήματος από το 100% στο 55%.

Παράδειγμα
Για παράδειγμα, φυσικό πρόσωπο που
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και
εμφανίζει για πρώτη φορά καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ θα πλήρωνε φόρο 900
ευρώ (9%) και προκαταβολή φόρου άλλα
900 ευρώ (9%), δηλαδή σύνολο 1.800 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώσει φόρο
900 ευρώ (9%) και προκαταβολή φόρου
495 ευρώ (9%*55%), σύνολο 1.395 ευρώ.
Συνεπώς, το όφελος για το φυσικό πρόσωπο ανέρχεται στα 405 ευρώ.
Σημαντικό όφελος για τις επιχειρήσεις

Αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα, ο
συντελεστής προκαταβολής φόρου μειώνεται από 100% σε 70% για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις (κέρδη 2020) και στο
80% από το φορολογητέο έτος 2021 και μετά. Με τη νέα ρύθμιση επιχείρηση-νομικό
πρόσωπο που θα εμφανίσει για πρώτη φορά 10.000 ευρώ κέρδη το φορολογικό έτος
2021 θα πλήρωνε το 2022 φόρο 24% και
επιπλέον προκαταβολή φόρου 24%, δηλαδή συνολική επιβάρυνση 48% ή 4.800 ευρώ.
Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώσει φόρο 22%
και προκαταβολή φόρου 17,6% (22%*80%),
δηλαδή συνολική επιβάρυνση 39,6% ή
3.960 ευρώ. Συνεπώς, το όφελος για την
επιχείρηση ανέρχεται στα 840 ευρώ.
Για τις τράπεζες καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λει-

τουργούν νόμιμα στην Ελλάδα παραμένει
ο συντελεστής 100% για την προκαταβολή
φόρου, που βεβαιώνεται με τη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 αλλά και επόμενων.

Μειώνεται για επιχειρήσεις
και επαγγελματίες - Στο 100%
παραμένει για τις τράπεζες Μεγάλοι ωφελημένοι οι
ελεύθεροι επαγγελματίες Τι ορίζει η διάταξη που
κατατέθηκε στη Βουλή
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Ενίσχυση 36 εκατ. ευρώ
σε γυμναστήρια,
παιδότοπους και
δικηγορικά γραφεία

Υπομονή δύο εβδομάδων πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων και
παιδότοπων, καθώς στις 28-30 Μαΐου θα
ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα ενίσχυσής τους με το ποσό των 20 εκατ. ευρώ,
ενώ 16 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη
στήριξη των δικηγόρων, ώστε να αναβαθμίσουν την υποδομή των γραφείων
τους μέσω σύγχρονων τεχνολογικών
μέσων.
Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, «το υπουργείο κάνει ό,τι
μπορεί για να αξιοποιήσει με τον καλύτερο και ταχύτερο δυνατό τρόπο τους
ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε να στηριχθούν οι πληγέντες κλάδοι της ελληνικής
οικονομίας. Τα προγράμματα αυτά έρχονται σε συνέχεια του μεγάλου προγράμματος της εστίασης που ξεκινά σήμερα και θα έχουν ως συνέχεια το πρόγραμμα για τον τουρισμό που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες». Όπως σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, «δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω». Παράλληλα, επεσήμανε με σκωπτικό τρόπο ότι
η σημερινή κυβέρνηση έχει επιτύχει
απορρόφηση, «όση δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ
στα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης».
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης τόνισε ότι η ενίσχυση των γυμναστηρίων και των παιδότοπων είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις πρώτες βασικές ανάγκες κατά την επαναλειτουργία τους. Τέλος, το πρόγραμμα στήριξης
των δικηγόρων έχει βασικό στόχο την
προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων
τηλεδιάσκεψης, έτσι ώστε να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά στις νέες
συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω
της πανδημίας.

Στις μικρομεσαίες
1,5 δισ. ευρώ μέσω
του Ταμείου Ανάκαμψης

Μ

ε πόρους ύψους 1,5 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) σε επιλεγμένους κλάδους υψηλής προστιθέμενης
αξίας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
Αυτό δήλωσε στο Οικονομικό Φόρουμ
των Δελφών ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι οι
επιχορηγήσεις θα κατευθυνθούν στον
ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη διαφοροποίηση
του τουριστικού προϊόντος και ειδικά στον
ορεινό και ιατρικό τουρισμό, στον αγροδιατροφικό τομέα και στο πρόγραμμα
«Εξοικονομώ». Για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΜμΕ θα διατεθούν 375
εκατ. ευρώ, για τη διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος 260 εκατ. ευρώ,
για τον αγροδιατροφικό τομέα 250 εκατ.
ευρώ και για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» 450 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι για τις ιδιωτικές επενδύσεις το 50% του συνολικού κεφαλαίου
πρέπει να προέρχεται από δανεισμό μέσω
του Ταμείου Ανάκαμψης, το 30% από τραπεζικό δανεισμό και το 20% από Ίδια Κεφάλαια των επιχειρήσεων. Σε συνδυασμό

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

με τα χρήματα από το ΕΣΠΑ αλλά και το
δανειακό χαρτοφυλάκιο που προβλέπει
χαμηλό κόστος δανεισμού, οι επιχειρήσεις και οι δράσεις αυτές θα βοηθήσουν
στον παραγωγικό ανασχηματισμό της οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης.
Ο υπουργός Οικονομικών, για ακόμη
μία φορά, ανέφερε ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει πλήρως τις επιχορηγήσεις των
30,5 δισ. ευρώ αλλά και τα 12,5 δισ. ευρώ
που θα διατεθούν υπό τη μορφή δανείων,
τονίζοντας ότι θα υπάρξει μεγάλος επενδυτικός χώρος με τη μόχλευση που θα γίνει. Επίσης, αποκάλυψε ότι θα διατυπωθεί
επίσημα αίτημα προς το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε η Ελλάδα να εισπράξει ως
προκαταβολή το 13% του ποσού που δικαιούται, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε
εισροές πόρων άνω των 4 δισ. ευρώ. Μάλιστα, σημείωσε με έμφαση ότι «οι ιδιωτι-

κές επενδύσεις θα ήταν κατά 20% λιγότερες, αν δεν υπήρχε το Ταμείο Aνάκαμψης,
και με χρονικό ορίζοντα το 2026 αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες
μονάδες και της απασχόλησης κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες».
Επιπλέον, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης το 2021 θα ήταν
2,4%, αν δεν υπήρχαν οι πόροι του Ταμείου
Ανάκαμψης, ενώ τώρα εκτιμάται σε 3,6% ή
ακόμη και στο 4%, όπως αναφέρεται στην
εαρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών
ανέφερε ότι η 10η αξιολόγηση από τους
θεσμούς τον Ιούνιο θα δημιουργήσει και
νέο δημοσιονομικό χώρο, ώστε η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μόνιμες μειώσεις
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Σε ψηφιοποίηση, ειδικές
μορφές τουρισμού,
αγροδιατροφικό
τομέα και πρόγραμμα
«Εξοικονομώ»
η μερίδα του λέοντος…

P
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

ΓΣΕΒΕΕ: Σε θετική κατεύθυνση
το πρόγραμμα ενίσχυσης της εστίασης
Σε θετική κατεύθυνση για την ομαλοποίηση της κατάστασης
στην αγορά εκτιμά η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος ότι βρίσκονται η απόφαση
της κυβέρνησης για την παράταση της ρύθμισης για τα
μειωμένα ενοίκια και τον μήνα Μάιο για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές ή θεωρούνται
πληττόμενες αλλά και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των κονδυλίων που θα χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα για την εστίαση, ύψους
330 εκατ. ευρώ. «Η ενεργοποίηση του προγράμματος για την εστίαση αλλά και η επέκταση της
ρύθμισης για τα ενοίκια και τον Μάιο είναι σε θετική κατεύθυνση, ωστόσο δίνουν μια μικρή ανάσα για τις
επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες για περισσότερο από ένα
εξάμηνο παρέμειναν κλειστές, συσσωρεύοντας χρέη τα οποία
σύντομα θα κληθούν να εξυπηρετήσουν», δηλώνει ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς.

«F.T.»: Ελληνική startup στις ταχύτερα
αναπτυσσόμενες η Dialectica
Με γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο, Μόντρεαλ και
Νέα Υόρκη, η Dialectica συνδέει θεσμικούς επενδυτές, συμβουλευτικές εταιρείες και μεγάλες
επιχειρήσεις με εξειδικευμένα στελέχη των αγορών. Στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες νεοφυείς
επιχειρήσεις διεθνώς στον τομέα της κατατάσσεται η ελληνική εταιρεία Dialectica, σύμφωνα με
τους «Financial Times». Πρόσφατα αναδείχθηκε
και «Best Workplace» από το Great Place to
Work® Hellas, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Συγκεκριμένα, η Dialectica κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις 10 μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
στην Ελλάδα για το 2021.

Ford - HP: Μετατρέπουν απόβλητα των 3D
εκτυπώσεων σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων

ΣΕΠΑΝ: «Στην Κυκλική Οικονομία δεν υπάρχουν αποκλειστικότητες»
Τον κομβικό ρόλο που δύναται να παίξει η Κυκλική Οικονομία στην εθνική προσπάθεια για ανάκαμψη της οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη είχε την ευκαιρία να
αναδείξει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και
Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δημήτρης Κονταξής, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ παρουσίασε μια σειρά καλών πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας, όπως το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, η
εθελοντική Συμφωνία Συνεργασίας της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας για την αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων στο πλαίσιο της βιομηχανικής συμβίωσης και, βέβαια, η πανευρωπαϊκή πρωτιά της ΕΝΔΙΑΛΕ, του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

Attica Group: Δωδέκατος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας
Η Attica Group προχώρησε στην έκδοση του 12ου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ο Απολογισμός αποτελεί το επιστέγασμα όλων των
προσπαθειών του Ομίλου να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των κοινωνικών του εταίρων και συνθέτει το αποτύπωμά του για το 2020, εστιάζοντας στα θέματα που ενδιαφέρουν τους κοινωνικούς εταίρους, κάνοντας αναφορά σε 84 δημοσιοποιήσεις GRI και 255 ποσοτικούς δείκτες,
ενώ παράλληλα περιλαμβάνει 29 μελλοντικούς στόχους. Μεταξύ άλλων, ο Όμιλος μέσα στο 2020 διένειμε πάνω από 358,4 εκατ. ευρώ σε οικονομική αξία, με 79,4 εκατ. ευρώ σε εργαζομένους, 50,4 εκατ. σε φόρους, 18,4 εκατ. σε παρόχους κεφαλαίου, 13,6 εκατ. σε πράκτορες,
155,6 εκατ. σε προμηθευτές, 1,3 εκατ. σε κοινωνία και 39,7 εκατ. σε
επενδύσεις. Παράλληλα, έχει διαμορφώσει το 97,4% των εγκαταστάσεων και των πλοίων του με πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία.

Η Ford συνεχίζει να καθορίζει το μέλλον της 3D
εκτύπωσης στην αυτοκινητοβιομηχανία, αυτήν
τη φορά σε συνεργασία με τη HP
. Θα επαναχρησιμοποιήσει με καινοτόμο τρόπο χρησιμοποιημένα υλικά 3D εκτύπωσης και ανταλλακτικά,
παράγοντας μηδενικά απόβλητα, μετατρέποντάς τα μέσω της διαδικασίας της έγχυσης σε
ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Πρόκειται για μια
πρωτοπορία του κλάδου.

Wind: Αλλαγές στην καρτοκινητή της
Ανακοινώνεται από τη Wind η επέκταση των
παρακάτω bonus έως 31 Ιουλίου 2021 για συνδρομητές Q: 5 GB δωρεάν με διάρκεια επτά ημέρες και κατανάλωση ανά KB κατά την πρώτη είσοδο στη mobile εφαρμογή myQ, 1G B δωρεάν για
30 ημέρες, το οποίο προσφέρεται κατά την πρώτη
ανανέωση του μήνα από 10 ευρώ και άνω μέσα
από το myQ.gr/myQapp με πιστωτική, χρεωστική
κάρτα ή PayPal, 1,5 GB δωρεάν μέσω
myq.gr/myQpp κατά την ενεργοποίηση του πακέτου με την ονομασία «Data Star» το οποίο προσφέρει 1,5 GB με χρέωση 8,5 ευρώ. Ανακοινώνεται, επίσης, η επέκταση bonus έως 31 Ιουλίου
2021 για συνδρομητές F2G.

Autohellas: Αύξηση 12,7%
στα αποτελέσματα
Η Autohellas ανακοινώνει τα αποτελέσματα του
πρώτου τριμήνου του 2021, παρουσιάζοντας
αύξηση 12,7% σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 128,8 εκατ.
ευρώ, έναντι 114,3 εκατ. το 2020, παρά τους περιορισμούς στη διαπεριφερειακή και τη διεθνή
μετακίνηση, που έχουν σημαντικό αντίκτυπο
στις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις. Τα λειτουργικά κέρδη του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 10,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,7 εκατ. το 2020,
καταγράφοντας αύξηση 181%.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Κλουκίνας - Λάππας: Αύξηση 31%
στις πωλήσεις α’ τετραμήνου

Ξεκινούν οι διαδικασίες
για την αξιοποίηση του
Αεροδρομίου Καλαμάτας

My market: Το πρώτο «Φιλικό
προς το ποδήλατο» δίκτυο

Α

πό την Καλαμάτα αναμένεται να ξεκινήσει η
αξιοποίηση των 23 περιφερειακών αεροδρομίων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Όπως ανέφερε στο Φόρουμ των Δελφών ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (σ.σ.: το γνωστό «Yπερταμείο») Γρηγόρης Δημητριάδης, μέσα στις
επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί ο διαγωνισμός για την
επιλογή συμβούλου για την αξιοποίηση του Αεροδρομίου της Καλαμάτας. Εκτιμάται ότι ο διεθνής διαγωνισμός
για την παραχώρηση σε ιδιώτη επενδυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 12 με 18 μήνες. Το επόμενο διάστημα
δρομολογούνται και οι διαδικασίες και για άλλα από τα
23 αεροδρόμια: Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καστοριάς, Ν. Αγχιάλου, Καλαμάτας, Άραξου, Λήμνου, Χίου, Ικαρίας, Σκύρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Σητείας, Λέρου, Κάσου,
Καρπάθου, Κυθήρων και Καστελόριζου.

Η Metro έλαβε την πιστοποίηση «Επιχείρηση
φιλική προς το ποδήλατο» της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Ποδηλατιστών, αποκτώντας το
ειδικό σήμα «Cycle Friendly Employer», και
αναπτύσσει το πρώτο «Φιλικό προς το ποδήλατο» δίκτυο στην Ελλάδα. Επενδύοντας σε
κατάλληλες υποδομές, εκπονεί μια ουσιαστική στρατηγική για την ανάπτυξη της χρήσης
του ποδηλάτου και σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων, φιλικό προς το ποδήλατο. Οι πρώτες θέσεις στάθμευσης έχουν
ήδη τοποθετηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της
εταιρείας και στα Κέντρα Διανομής της και
τους επόμενους μήνες, εντός του 2021, θα εγκατασταθούν περισσότερες από 270 πιστοποιημένες θέσεις στάθμευσης σε επιλεγμένα
καταστήματα My market, στην Αττική αλλά και
σε μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Όμιλος Ηρακλής: Αποκλειστική χορηγία
«Το μεγάλο μονοπάτι του Πηλίου»
Επενδύει στα «πράσινα καύσιμα» η Mytilineos
Η Mytilineos, μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Engineering Solutions - SES),
ανακοινώνει τη συνεργασία της με την εταιρεία τεχνολογίας Selcoms-i, που δραστηριοποιείται στον τομέα Διαχείρισης Ενέργειας, προσφέροντας λύσεις μεταξύ άλλων- και στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων (βιολογικά καύσιμα / βιώσιμα συμπληρώματα
καυσίμων). Με βασική στόχευση την ανάδειξη βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων, η συνεργασία προβλέπει την αποκλειστική χρήση και την αξιοποίηση του BOOSTplus, ενός καινοτόμου και 100%
«πράσινου» καυσίμου.

Ο Όμιλος Ηρακλής ενώνει τις δυνάμεις του με
τον φορέα πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού «Μαγνήτων Κιβωτός» και
τον Α.Ο. Αγριάς «ΑΘΛΟΣ» και κάνει πράξη « Έναν
άθλο ακόμα για τη Φύση», στο πλαίσιο του πολύπλευρου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης « Ένας άθλος ακόμα». Με πηγή έμπνευσης την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του τόπου μας και οδηγό το όραμά του για τη βιώσιμη
ανάπτυξη, ο Όμιλος Ηρακλής αναλαμβάνει ενεργό
ρόλο στην καλλιέργεια των αναπτυξιακών προοπτικών, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την ενδυνάμωση της κοινωνίας της Μαγνησίας, μέσα από αυτό το περιβαλλοντικό και συνάμα
αναπτυξιακό έργο στην περιοχή του Πηλίου.

Οι συνολικές πωλήσεις του α’ τετραμήνου της Ι.
Κλουκίνας - Ι. Λάππας Α.Ε., μετά και την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου μέρους των φυσικών καταστημάτων της στις 5 Απριλίου, με τη μέθοδο του
click in store και click away, πέρασαν σε θετικό
πρόσημο, καταγράφοντας αύξηση 31% σε σχέση με
το αντίστοιχο τετράμηνο του 2020. Οι καθαρές λιανικές πωλήσεις στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση
27% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 5% σε σχέση με το
πρώτο τετράμηνο του 2019 (καθεστώς αγοράς σε
πλήρη λειτουργία). Το ηλεκτρονικό κατάστημα συνέβαλε κατά 39,40% στις λιανικές πωλήσεις στην
Ελλάδα του τετράμηνου, ενώ τον Απρίλιο που επαναλειτούργησαν τα καταστήματα το ποσοστό αυτό
σταθεροποιήθηκε σε περίπου 24%.

Τιτάν: Στα 15,3 εκατ. ευρώ
τα καθαρά κέρδη του α' τριμήνου
Στα 56,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Titan Cement International SA
για το πρώτο τρίμηνο του 2021, χάρη στην αύξηση
των πωλήσεων και την αναβολή εργασιών συντήρησης, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους
βελτιώθηκαν κατά 31 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα
15,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 15,8 εκατ. ευρώ το
πρώτο τρίμηνο του 2020, χάρη στα βελτιωμένα
λειτουργικά κέρδη, τα χαμηλότερα έξοδα χρηματοδότησης και τα κέρδη από συναλλαγματικές
διαφορές. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών του
Ομίλου ανήλθε σε 371 εκατ. ευρώ, χαμηλότερος
κατά 3,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2020,
λόγω της εξασθένησης του αμερικανικού δολαρίου (σε τοπικά νομίσματα o κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,2%).

Νέα δωρεά 5.500 αντιδραστηρίων στο
«Θριάσιο» από τα Ελληνικά Πετρέλαια
Από την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρας μας
ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια στέκεται σταθερά και
αδιάλειπτα δίπλα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μέσα
από ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης ύψους
8.000.000 ευρώ, που ενισχύει τη δυναμικότητα των
νοσοκομείων και θωρακίζει τη δημόσια υγεία. Για
ακόμη μία φορά στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ανάγκες της Δυτικής Αττικής και πιο συγκεκριμένα του
Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο», στο
οποίο ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια πραγματοποιεί
νέα προσφορά 5.500 αντιδραστηρίων, για διαγνωστικούς ελέγχους Covid-19. Αξίζει να σημειωθεί ότι
ο Όμιλος έχει ήδη προσφέρει τέσσερα πλήρη συστήματα μοριακής ανίχνευσης του ιού SARS CoV-2
και 20 αναπνευστήρες προηγμένης τεχνολογίας για
την ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
στα νοσοκομεία «Θριάσιο» και «Αττικόν».

P
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Στέψη με… φόντο το νταμπλ!
ε μια φιέστα ελληνοκεντρική
στο «Γ. Καραϊσκάκης» μετά
το νικηφόρο 1-0 επί του ΠΑΟΚ με το γκολ του Μασούρα, ο Ολυμπιακός γιόρτασε την κατάκτηση του
46ου πρωταθλήματος. Αυτήν τη φορά
το τελετουργικό κομμάτι δεν περιλάμβανε τους ξενόφερτους εκκωφαντικούς ήχους άλλων ετών, αλλά
αναφορά στα 200 χρόνια από την
Εθνική Παλιγγενεσία, όπως και ελληνική μουσική και παραδοσιακούς χορούς. Μέχρι και η «Έξαψη» ακούστηκε… Σπέσιαλ καλεσμένη στη βραδιά,
η πρωταθλήτρια Ευρώπης γυναικεία
ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, που χειροκρότησε τον Πέδρο Μαρτίνς και

Μ

αυτός υποκλίθηκε μπροστά τους. Το
τελετουργικό άρχισε με βίντεο road
trip του τροπαίου, που… βόλταρε στις
γειτονιές του Πειραιά και το κράτησαν στα χέρια τους απλοί άνθρωποι
της καθημερινότητας. Ακολούθησε
βίντεο αφιέρωμα στα 200 χρόνια από
την Επανάσταση του 1821 και στον εκ
των πρωτεργατών της Εθνεγερσίας
Γεώργιο Καραϊσκάκη, το όνομα του
οποίου φέρει το γήπεδο του Ολυμπιακού. Ακολούθως, στο χορτάρι χορευτικοί σύλλογοι χόρεψαν νησιώτικα,
ποντιακά, κρητικά και τον εθνικό χορό των Ελλήνων, το τσάμικο. Ντυμένοι
με παραδοσιακές στολές απ’ όλη την
Ελλάδα, εναπόθεσαν το τρόπαιο στο

βάθρο και εκεί άρχισε η παρέλαση
παικτών και παραγόντων.
Οικοδεσπότης ήταν και πάλι ο Χρήστος Φερεντίνος. Η αναπληρώτρια
πρόεδρος της Super League Κάτια
Κοξένογλου έδωσε το τρόπαιο του
πρωταθλητή στον Βαγγέλη Μαρινάκη
και αυτός το μοιράστηκε με τους παίκτες, με τα βεγγαλικά να σκίζουν τον
ουρανό του Πειραιά. Το «κλου» της
βραδιάς, οι ικανότητες… κονφερανσιέ Βαλμπουενά, ο οποίος έδωσε
έναν διαφορετικό τόνο ως βοηθός
του Φερεντίνου. Οι ποδοσφαιριστές
αστειεύτηκαν μεταξύ τους αλλά και
τόνισαν ότι ο επόμενος στόχος είναι
το Κύπελλο. Ο τελικός με τον ΠΑΟΚ

είναι το μεθεπόμενο Σάββατο (21.00)
στο ΟΑΚΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μία ώρα
πριν από το ματς με τον ΠΑΟΚ, 500
οπαδοί του Ολυμπιακού εισέβαλαν
στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, αφού προπηλάκισαν τους αρχαιοφύλακες, οι οποίοι κάλεσαν την
Αστυνομία. Οι οπαδοί ανέβηκαν στον
Ιερό Βράχο και κρέμασαν ένα πανό
του Ολυμπιακού για δέκα λεπτά και
στη συνέχεια αποχώρησαν. Το ίδιο
είχαν κάνει και οπαδοί του Παναθηναϊκού πριν από πέντε χρόνια. Όπως
αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, δεν σημειώθηκε καμία φθορά ούτε τραυματισμός.
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Στο Πόρτο ο τελικός του Champions League

Ο

ριστικά στο «Ντραγκάο» του Πόρτο, χωρητικότητας 50.000 θεατών, θα διεξαχθεί ο τελικός του Champions League ανάμεσα στη
Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι στις 29 Μαΐου. Η UEFA, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης Ερντογάν ότι δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην Τουρκία
λόγω της πανδημίας, ανακοίνωσε τη μεταφορά της
έδρας από την Κωνσταντινούπολη στην πόλη της
Πορτογαλίας, η οποία, μάλιστα, θα φιλοξενήσει και
20.000 θεατές. Η κάθε φιναλίστ θα πάρει από 6.000
εισιτήρια. Η αρχική πρόθεση της UEFA ήταν ο τελικός να διεξαχθεί στο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου και,
μάλιστα, υπήρξαν οι σχετικές συζητήσεις με την αγγλική κυβέρνηση, ωστόσο παρουσιάστηκαν προβλήματα που είχαν να κάνουν με την καραντίνα στην οποία θα έπρεπε να μπουν περίπου 2.000 άτομα που ανήκουν στις
κατηγορίες των υπαλλήλων της διοργάνωσης, των χορηγών, των επισήμων αλλά και των διεθνών ΜΜΕ. Κάτι που δεν
χρειάζεται να γίνει, γιατί στην Πορτογαλία πλέον δεν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα. Αρχικά, όπως είναι γνωστό, ο τελικός ήταν προγραμματισμένος να γίνει στο «Κεμάλ Ατατούρκ» της Πόλης, αλλά η γειτονική χώρα είναι ακόμα στο
«κόκκινο» από πλευράς ρίσκου για τη μετάδοση του κορονοϊού.

Σαρώνει
τα ρεκόρ
ο Ρονάλντο

SPORTS
Πιθανή τιμωρία για Άρη,
ελπίδες για Παναθηναϊκό
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-0, Άρης - Παναθηναϊκός
0-0 και Αστέρας Τρ. - ΑΕΚ 1-1 ήταν τα αποτελέσματα της προτελευταίας αγωνιστικής των πλέι
οφ. Την προσεχή Κυριακή: ΑΕΚ - Άρης, Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρ. Για να
έχει ελπίδες εξόδου στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός πρέπει να νικήσει τον Ολυμπιακό και να μην
κερδίσει ο Άρης την ΑΕΚ. Απέχει επτά βαθμούς
από τον Άρη, ο οποίος κινδυνεύει με αφαίρεση
έξι βαθμών για την υπόθεση πλαστογραφίας του
Σκοπιανού Λάσκοφ.

Στην Αθήνα η UEFA
Συνάντηση με
τους εκπροσώπους
της UEFA Κέβιν Λαμούρ (αναπληρωτής
γενικός γραμματέας), Ζόραν Λάκοβιτς
(διευθυντής εθνικών ομοσπονδιών) και Μάριο Γεωργίου (υπεύθυνος εθνικών ομοσπονδιών) είχε ο υφυπουργός
Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, παρουσία του
Άγγλου αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Οι
απεσταλμένοι ήρθαν για να συζητήσουν την
εφαρμογή της «ολιστικής μελέτης» στο ελληνικό
ποδόσφαιρο, που αφορά κυρίως στα στημένα
παιχνίδια και στη βία στα γήπεδα.

Τον Ιούνιο οι θεατές στα γήπεδα
Τον Ιούνιο βλέπει την επιστροφή φιλάθλων στα
γήπεδα ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Αlpha. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όπως είναι γνωστό, δεν θα
υπάρχει κατά τον επόμενο μήνα, παρά μόνο τα
«υγρά σπορ». Ωστόσο, και σε αυτό να βάλουμε
έναν αστερίσκο, καθότι οι λοιμωξιολόγοι είναι αυτοί που θα δώσουν το τελικό ΟΚ, συνεκτιμώντας την κατάσταση της πανδημία και τους εμβολιασμούς.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε το 100ό του γκολ με τη Γιουβέντους (εναντίον της Σασουόλο 3-1) και
έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που
έχει πετύχει 100+ γκολ με τρεις ομάδες αλλά και 100+ γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του. Ο
Κριστιάνο έχει σκοράρει 118 γκολ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 450 με τη Ρεάλ και 103 γκολ με την
εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

Δεύτερη φορά πατέρας o Γιάννης
O Γιάννης Αντετοκούνμπο θα γίνει για δεύτερη φορά πατέρας, όπως πόσταρε η σύντροφός του Μαράια στο Instagram. Έγραψε, μεταξύ άλλων: «Το... μωρό Νο2 είναι στον
δρόμο και είμαι έτοιμη για ακόμη περισσότερα μαθήματα
ζωής. Τα παιδιά μου είναι η μεγαλύτερη ευλογία για μένα».
Όπως είναι γνωστό, Γιάννης και Μαράια απέκτησαν τον
Τσαρλς τον Φεβρουάριο του 2020.

Σε μπελάδες
ο Ολυμπιακός
Η Άρσεναλ νίκησε 1-0 την Τσέλσι στο
«Στάμφορντ Μπριτζ» και βύθισε σε
σκέψεις τον... Ολυμπιακό. Για να παίξουν οι
«ερυθρόλευκοι» στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League στις 22 Ιουλίου θα
πρέπει η Τσέλσι να τερματίσει στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος ή, αν δεν το καταφέρει, να μην κατακτήσει το Champions
League κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Αν η
Τσέλσι δεν βγει τουλάχιστον τέταρτη και κερδίσει στον τελικό, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει
από τον πρώτο προκριματικό στις 7 Ιουλίου.
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Νικόλας Γιατρομανωλάκης
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Ένας υπουργός
σε ισπανική ταινία

Σ

τα γυρίσματα της ισπανοελληνικής παραγωγής «Ο εγγονός» βρέθηκαν ο υφυπουργός
Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης και ο
πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Μάρκος Χολέβας. Πρωταγωνιστές και κινηματογραφικά συνεργεία βρίσκονται στη Μαλακάσα, όπου
και εξελίσσεται ένα μέρος του στόρι, σε σκηνοθεσία
της ταλαντούχας Ισπανίδας Nelly Reguera, η οποία έχει
σκηνοθετήσει από κοινού με την Inés de Leon τη σειρά
«Βάλερια» του Netflix.
Ο υφυπουργός παρακολούθησε από κοντά την κινηματογραφική διαδικασία και συνομίλησε με τους
δημιουργούς που τον υποδέχτηκαν εγκάρδια, μεταξύ των οποίων η βραβευμένη πρωταγωνίστρια με
βραβείο «Goya» Carmen Machi, για την ερμηνεία
της στην ταινία «Έρωτας α λά ισπανικά» (την πιο εμπορική ισπανική ταινία όλων των εποχών). Είναι η
μούσα του Αλμοδόβαρ στις ταινίες του «Mίλα της»
και «Σπασμένες αγκαλιές». Ο γλυκός καιρός και η
υπέροχα ανθισμένη φύση στους πρόποδες της
εθνικού δρυμού χάρισαν υπέροχες λήψεις με φόντο τον ελληνικό γαλανό ουρανό και τους συντελεστές ενθουσιασμένους.
Η ηρωίδα της ταινίας Marisa (Machi), βαριεστημένη με τη ζωή της ως συνταξιούχου και κουρασμένη να συγκρίνει συνεχώς τον εαυτό της με τις φίλες
της, που είναι ήδη γιαγιάδες, αποφασίζει να ταξιδέψει σε ένα στρατόπεδο προσφύγων, όπου, με τον
τρόπο που εκείνη το βλέπει, χρειάζονται ανθρώπους ακριβώς σαν αυτήν. Κατά την άφιξή της ανακαλύπτει μια πραγματικότητα που δεν θα μπορούσε
ποτέ να φανταστεί και η οποία την οδηγεί να εξερευνήσει τα όρια μεταξύ αγάπης και ανάγκης και να
αισθανθεί χρήσιμη.
«Ο εγγονός», όπως ανέφερε σε διαδικτυακό του
ποστ ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης, γυρίζεται εξ
ολοκλήρου στην Ελλάδα και είναι ένα χαρακτηρι-

• Σάλος ξέσπασε στο Twitter με το
σουτιέν της Κατερίνας Γκαγκάκη
που έκλεψε τις εντυπώσεις στη φωτογραφία εμβολιασμού της για τον
κορονοϊό.
• Επέστρεψε άρον άρον από το
Τελ Αβίβ στην Αθήνα ο Νίκος
Βέρτης μετά την ακύρωση των
συναυλιών του λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στο Ισραήλ.
• Ρατσιστική επίθεση μέσα σε
Αστυνομικό Τμήμα δέχτηκε ο τραγουδιστής Ησαΐας Ματιάμπα, όπως
ο ίδιος αποκάλυψε στο «Μουσικό
Κουτί».
• Ανατριχιαστικό spoiler της
Ελένης Καρακάση για τις
«Άγριες μέλισσες». «Τρεις δολοφονίες στο Διαφάνι, θα γίνει
χαμός», αποκάλυψε η τηλεοπτική Ρίζω.
• Στις 29 Ιουνίου η Ελευθερία Αρβανιτάκη θα δώσει συναυλία στο Ηρώδειο!

στικό παράδειγμα ευρωπαϊκής σύμπραξης στον τομέα του κινηματογράφου, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία Ισπανών και Ελλήνων κινηματογραφιστών.
Η ταινία είναι μια συμπαραγωγή των ισπανικών
εταιρειών Fasten Films και B-team με την ελληνική
Homemade Films και έχει την υποστήριξη του
ισπανικού υπουργείου Πολιτισμού, τριών ισπανικών τηλεοπτικών καναλιών (RTVE, TV3 και Movistar), του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της
ΕΡΤ, του ΕΚΟΜΕ και του ευρωπαϊκού ταμείου Eurimages. Σημαντικό ρόλο έπαιξε το Hellenic Film
Commission, η αρμόδια διεύθυνση του Ελληνικού
Κέντρου Κινηματογράφου για την προσέλκυση διεθνών παραγωγών στην Ελλάδα, όπως ανέφερε ο
υφυπουργός.
«Πρέπει όλοι να είμαστε σε θέση να φροντίζουμε
τους άλλους αλλά και τους εαυτούς μας. Η φροντίδα
του άλλου είναι ένα καθήκον που μας ενώνει, μας
βοηθά να μεγαλώσουμε, μας κάνει πιο ανθρώπινους… Το πρόβλημα προκύπτει όταν δεν γνωρίζουμε ότι μερικές φορές αυτή η πράξη είναι περισσότερο μια απάντηση στην ανάγκη πλήρωσης ενός κενού απ’ ό,τι είναι μια καθαρή πράξη απόλυτης γενναιοδωρίας», αποκάλυψε η σκηνοθέτις Nelly Reguera σε δηλώσεις της σε ισπανικό έντυπο.

• Η Ελένη Μενεγάκη έκανε την
πρώτη δόση του εμβολίου για
τον κορονοϊό και ανυπομονεί,
όπως δήλωσε, για τη δεύτερη!
• Η Άννα Βίσση αναπόλησε τα νιάτα
της και τις ανέμελες στιγμές με μια
throwback ασπρόμαυρη φωτογραφία στο ξεκίνημα της καριέρας της.
• Γυρίστηκε… μυστικά ο τελικός της «Φάρμας». Φημολογείται ότι νικητής του ριάλιτι αναδείχτηκε ο Κώστας Γκρέκας.
• Τηλεοπτικό «αντίο» της Ellen DeGeneres έπειτα από 19 χρόνια επιτυχημένης καριέρας.
• Διαφημιστικό κόλπο ή πραγματικός χωρισμός για τον τράπερ Snik και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου;
• Τα γραφεία στοιχημάτων για τη
φετινή Eurovision δείχνουν την Κύπρο στην 7η θέση και την Ελλάδα
στη 10η.
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Εργασία και χαρά
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GOSSIP
Δώρο-έκπληξη
για τη Μαριάντα

Ο newscaster του κεντρικού
δελτίου ειδήσεων στον Alpha
Αντώνης Σρόιτερ πόζαρε στο
Instagram καθισμένος οκλαδόν
στον κήπο του σπιτιού του, ετοιμάζοντας το νέο επεισόδιο της
βραδινής εκπομπής «Tik Tok».
«Σύσκεψη με τα τζιτζίκια»,
σχολίασε χαριτολογώντας, με
τις φήμες να θέλουν τον γνωστό δημοσιογράφο να αλλάζει
τηλεοπτική στέγη κατευθυνόμενος προς το Mega.
Μπορεί τα γενέθλιά της να αργούν, αλλά η Μαριάντα Πιερίδη πήρε δωράκι-έκπληξη από τον
σύζυγό της Δημήτρη Κατριβέση. Ο γνωστός
σεφ, που δεν χαλάει χατίρι στην αγαπημένη
του, της αγόρασε ένα ηλεκτρικό πατίνι που τόσο επιθυμούσε η γνωστή τραγουδίστρια για τις
μετακινήσεις της στα νότια προάστια, όπου και
διαμένουν, προκειμένου να αποφεύγει το μποτιλιάρισμα στην παραλιακή λεωφόρο. Πανευτυχής και με περίσσιο ενθουσιασμό, η γλυκιά
μαμά ανακοίνωσε τα καλά νέα στα προσωπικά
της social media: «New toy»!

Μ

Με καλεσμένο-έκπληξη η πρεμιέρα του Ιεροκλή Μιχαηλίδη με το σατιρικό εβδομαδιαίο «Δε γκρανμάδερ» στο Open. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, λίγες μέρες
μετά την ανακοίνωση των τίτλων τέλους της σαββατιάτικης μουσικής εκπομπής του «Στην υγειά μας, ρε παιδιά», θα κάνει
ποδαρικό απόψε στις 11.15 σε ένα πολύ ενδιαφέρον και αποκαλυπτικό τετ α τετ με την τηλεοπτική γιαγιά, μιλώντας για όλα. Ο πρώην
οικοδεσπότης του ΣΚΑΪ θα αποκαλύψει τον ρόλο που έπαιξαν οι γυναίκες στη ζωή του, το πώς βρέθηκε στον χώρο του θεάτρου εξαιτίας μιας κοπέλας, ενώ θα δώσει έμφαση στον πιο σημαντικό του
ρόλο - εκείνον του πατέρα. Επίσης, θα αναφερθεί στη 17χρονη πορεία της εκπομπής «Στην υγειά μας, ρε παιδιά» και στους «παραλίγο καλεσμένους» που του έμειναν απωθημένο.

Όλα μοιάζουν καλοκαίρι

Κόλασε το Διαδίκτυο

Πιο πολύ και από παιδί χαίρεται η Σμαράγδα Καρύδη με τον ερχομό του καλοκαιριού! Μετρώντας μία μία τις μέρες για την
έναρξη των διακοπών της, η ηθοποιός
φωτογραφήθηκε περιχαρής στο μανάβικο της γειτονιάς της ανάμεσα σε καφάσια
με φρούτα. «Βγήκαν τα καρπούζια. Βγήκαν και τα πεπόνια. Όλα πάνε σύμφωνα
με το σχέδιο. Το καλοκαίρι είναι εδώ»,
έγραψε η παρουσιάστρια στο Διαδίκτυο.

Αστείρευτη δύναμη
Τίποτα δεν στέκεται εμπόδιο για την Κατερίνα Βρανά! Η ηθοποιός
και βραβευμένη ως η πιο «αστεία γυναίκα στον κόσμο», παρότι κινείται με αμαξίδιο, επισκέφτηκε τον Ιερό Βράχο για να βρεθεί στη
σκιά της Ακρόπολης, σχολιάζοντας με το γνωστό της χιούμορ. «Και
ερείπιο να είσαι, δεν σημαίνει ότι δεν έχεις αξία», έγραψε η ηθοποιός, με τους followers της να την αποθεώνουν!

Η καυτή αθλήτρια με τους 100.000 followers στο
Instagram Πωλίνα Τριγωνίδου φωτογραφήθηκε στην παραλία, εν ώρα προπόνησης, κολάζοντας τους λουόμενους αλλά και τους διαδικτυακούς θαυμαστές της. «Για εμάς καλοκαίρι σημαίνει beach volley, προπονήσεις και αγώνες. Φέτος οι νίκες και οι εμπειρίες μας θα είναι πολύχρωμες», σχολίασε η μαυρισμένη «ακραία λίμπερο» του βόλεϊ αλλά και ραδιοφωνική παραγωγός, ποζάροντας με λευκό μπικίνι που αναδείκνυε την καλογυμνασμένη σιλουέτα της. Γιατί
οι Θεσσαλονικές ξέρουν!
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Οι μεταμοσχεύσεις στην πανδημία

Η

πανδημία του κορονοϊού αύξησε απότομα
και δραματικά το φορτίο στα συστήματα
υγείας όλων των χωρών και, δυστυχώς, άλλα νοσήματα πήγαν λίγο πίσω στην αντιμετώπισή τους. Ένα από τα πεδία που παγκοσμίως
έχουν πληγεί σημαντικά είναι οι μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, δεδομένου ότι τα μοσχεύματα από
αποβιώσαντες δότες προσφέρονται μέσα από τις βαλλόμενες, λόγω κορονοϊού, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), κατά το πρώτο
τρίμηνο της πανδημίας (Μάρτιος - Μάιος 2020) οι μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων τόσο στη χώρα
μας όσο και στις περισσότερες ευρωπαϊκές μειώθηκαν δραματικά - σχεδόν μηδενίστηκαν. Η μείωση αυτή παρατηρήθηκε όχι μόνο στις μεταμοσχεύσεις από
αποβιώσαντες αλλά και από ζώντες δότες, προκειμένου να προφυλαχθούν λήπτες και δότες από ενδεχόμενη νόσηση από κορονοϊό. Σήμερα, έχοντας κλείσει
ένας χρόνος εντατικών προσπαθειών διατήρησης
της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) ανακοίνωσε ότι,
κατά το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2020 με Μάρτιο 2021 ο
συνολικός αριθμός τόσο των δοτών οργάνων όσο και
των πραγματοποιηθεισών μεταμοσχεύσεων δεν
υστέρησε σε σχέση με τη δραστηριότητα ενός οποιουδήποτε άλλου έτους! Το γεγονός αυτό δείχνει ότι
το Σύστημα Μεταμοσχεύσεων (ΜΕΘ, ΕΟΜ, Μονάδες
Μεταμοσχεύσεων) προσαρμόστηκε γοργά στη νέα
κατάσταση.

Ειδικότερα, οι ΜΕΘ και το προσωπικό τους υπερέβαλαν εαυτόν, διατηρώντας τη δωρεά οργάνων στο
προσκήνιο των ιατρικών - ανθρωπιστικών πράξεων,
παρά τη νέα δυσχερή καθημερινότητα που επέβαλαν
τα μέτρα κατά του κορονοϊού και η δραματική αύξηση
του φόρτου εργασίας τους. Παράλληλα, και ο τομέας
των μεταμοσχεύσεων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (μυελός των οστών, ομφαλιοπλακουντιακό αίμα) δεν υστέρησε στο ελάχιστο, παρά το γεγονός ότι η
μεταμόσχευση κυττάρων έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις,

Χρονιά με ρεκόρ
Κατά την περίοδο της πανδημίας πραγματοποιήθηκαν 134 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων (87 νεφρού, 31 ήπατος, 12
καρδιάς, 4 πνευμόνων), προερχόμενες
από 52 αποβιώσαντες δότες οργάνων.
Άξιο αναφοράς είναι το «ρεκόρ» μεταμοσχεύσεων νεφρού από ζώντες δότες, που
διενεργήθηκαν κατά το εννεάμηνο Μαΐου
2020 με Μάρτιο 2021, αγγίζοντας τις 90 αριθμός μεταμοσχεύσεων που ποτέ κατά
το παρελθόν δεν είχε διενεργηθεί ακόμα
και σε διάστημα ενός έτους. Το ίδιο χρονικό διάστημα, εν μέσω της πανδημίας,
διενεργήθηκαν 121 μεταμοσχεύσεις
μυελού των οστών, περισσότερες μάλιστα
από τον μέσο ετήσιο αριθμό της τελευταίας πενταετίας (107 μεταμοσχεύσεις).

τόσο ως προς τον επαναλαμβανόμενο έλεγχο και την
προετοιμασία των δοτών όσο και ως προς την απρόσκοπτη και έγκαιρη διασυνοριακή μεταφορά μοσχευμάτων, ιδιαίτερα από ξένους δότες. Τα Κέντρα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, τα Κέντρα Συλλογής
Κυττάρων και οι Μονάδες Μεταμόσχευσης εργάστηκαν αδιάλειπτα και συντονισμένα, σε συνεργασία με
τον ΕΟΜ και τις Δεξαμενές Εθελοντών Δοτών του εξωτερικού, ούτως ώστε κανένας ασθενής με ανάγκη μεταμόσχευσης μυελού των οστών τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό να μη στερηθεί τη θεραπεία του,
στο κρίσιμο για την επιβίωσή του χρονικό διάστημα.
Σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια έχει παίξει ρόλο
και η έμφαση που έχει δοθεί στον εμβολιασμό και ειδικά στην προτεραιοποίηση των μεταμοσχευμένων,
αλλά και των υπό μεταμόσχευση ασθενών, που ήδη
έχουν εμβολιασθεί και εμβολιάζονται. Ο έγκαιρος εμβολιασμός του πληθυσμού αυτού, που επιβιώνει με
ένα τεχνηέντως εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ήταν απαραίτητος, προκειμένου να διατηρήσει το
«δώρο ζωής» που έλαβε από τον συνάνθρωπο.

Οι ΜΕΘ και το προσωπικό τους
υπερέβαλαν εαυτόν, διατηρώντας
τη δωρεά οργάνων στο προσκήνιο
των ιατρικών - ανθρωπιστικών
πράξεων
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η Γεωργία
Κουμπούνη

ι αρχαίοι Έλληνες μπορεί να ανέπτυξαν την ιατρική
επιστήμη πολύ νωρίς, ωστόσο δεν ξεχώριζαν την
ασθένεια ούτε από το ψυχικό υπόβαθρο ούτε από την
ηθική στάση και την προσέγγιση της ζωής. Ειδικά για
τις μαζικές επιδημίες, υπάρχουν πολύ σημαντικές
μαρτυρίες σε όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία για
τις εξηγήσεις που δόθηκαν. Οι λοιμοί αλλά και όλες οι
καταστροφές θεωρούνταν αποτέλεσμα της ύβρεως.

Πού απέδιδαν οι αρχαίοι
Έλληνες τις επιδημίες;

Κριός

(23/9-23/10)
Σταματήστε τη «θεραπεία» μιας
σχέσης όπως και τον ανταγωνισμό! Την επόμενη φορά που θα
αισθανθείτε την επιθυμία να ξεπεράσετε τον καλύτερό σας φίλο ή έναν συνεργάτη σας, αλλάξτε την προσέγγισή σας.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Εάν είναι να συνεχίσετε στον
ίδιο δρόμο, καλύτερα να παραιτηθείτε από την προσπάθεια. Μόνο μια εναλλακτική μέθοδος θα
λειτουργήσει προς όφελός σας
και όταν θα σταματήσετε να πολεμάτε… τον ίσκιο σας.

Δίδυμοι

Καρκίνος

«E

αναφέρει ο Πλάτων: «Το ίδιο συμβαίνει και με
τον Απόλλωνα - πολλοί φοβούνται το όνομα του
θεού, σαν να προμηνά κάτι κακό».
Περιέργως, ο θεός των επιδημιών, που εξαπέλυσε τον λοιμό στην Τροία και εναντίον των
Αθηναίων -κατά τη δική τους πίστη- στη
διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου,
ήταν, παράλληλα, και θεραπευτής. Του απηύθυναν ικεσίες για απαλλαγή από τις ασθένειες που ο ίδιος έστελνε, εξ ου και το επίθετο
«Ούλιος» (ολέθριος), με το οποίο τον προσφωνούσαν. Υπάρχει και άγαλμα του θεού
που απεικονίζει τη διπλή του φύση: στο ένα
χέρι κρατά βέλος (ασθένεια) και στο άλλο ένα
δοχείο με φάρμακο!
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η λέξη «ιός» αρχικά
σήμαινε «βέλος». Ο Απόλλων ήταν αθέατος σαν
τα μικρόβια και τους ιούς, ενώ με το τόξο του,
που ήταν το έμβλημά του («Εκηβόλος»), έριχνε
τις ασθένειες. Το γεγονός ότι ο ίδιος αρρώσταινε αλλά και θεράπευε τους ανθρώπους θυμίζει,
κατά κάποιον τρόπο, τη δράση πολλών φαρμάκων και εμβολίων. Τέλος, ο Απόλλων συνδεόταν με μολυσματικά ζώα, όπως το ποντίκι και η
μύγα, που ήταν ιερά σύμβολα του θεού.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Να είστε σχολαστικά έντιμοι σε
οικονομικά θέματα. Προσέξτε για
αντικείμενα που δεν τα πήρατε,
αλλά τα έβαζαν στην τσάντα σας.
Μη χρησιμοποιείτε αναλώσιμα
του γραφείου για προσωπική
χρήση. Μην ξεχνάτε να πληρώσετε λογαριασμούς.

(21/5-21/6)
Μια συναισθηματική αναστάτωση
θα μπορούσε να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο. Αν συγκλονιστείτε από κάτι, σταματήστε αυτό που
κάνετε. Πάρτε βαθιές αναπνοές.
Σιωπηλά, ζητήστε βοήθεια. Σύντομα, ένα συναίσθημα πανικού θα
αντικατασταθεί από μια αίσθηση
ηρεμίας.

χουσι βασιλέα επ’ αυτών τον άγγελον της αβύσσου, όνομα αυτώ
Εβραϊστί Αβαδδών, εν δε τη Ελληνική όνομα έχει Απολλύων» (Αποκάλυψις
Ιωάννου, Θ’, 10).
Η ετυμολογία του ονόματος «Απόλλων» είναι
αντίθετη με όσα φωτεινά αντιπροσώπευε ως
θεός του Ηλίου, της μαντικής και των Τεχνών.
Πολλοί μελετητές ανά τους αιώνες πιστεύουν
ότι το όνομά του προήλθε από το ρήμα «απέλλω», «απέλλειν» («αποκλείω», «απέχω», «καταργώ» και, κατ’ επέκταση, «προστατεύω, αποκλείοντας τον κίνδυνο»). Κατ’ άλλους, το όνομα
σχετίζεται από το ρήμα «απόλλυμι» «απολλύειν» και «απόλλειν», δηλαδή «σκοτώνω»,
«καταστρέφω»!
Δεν είναι, ωστόσο, παράξενο το να αντιμετωπίζεται ο Απόλλων ως εξολοθρευτής. Αρκεί να
θυμηθούμε πως στην Ιλιάδα ο Φοίβος ήταν που
έστειλε τον λοιμό (επιδημία) στον στρατό των
Αχαιών, για να τους τιμωρήσει που προσέβαλαν
τον ιερέα του, Χρύση, και την κόρη του.
Στην Αρχαιότητα, μάλιστα, από σεβασμό προς
τον Απόλλωνα, πολλοί φοβούνταν ακόμα και να
προφέρουν το όνομά του… Για παράδειγμα,

Οι προβλέψεις της ημέρας

(24/10-21/11)
Λάβετε μέτρα για να αποφύγετε
την υπερκόπωση. Ένας επιμελής
άνθρωπος σαν εσάς τείνει να
προχωρεί ακόμη και πέρα από το
καθήκον. Ορίστε μια αυστηρή
προθεσμία για το πότε πρέπει να
σταματάτε να εργάζεστε.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Η ζήλια μπορεί να σας οδηγήσει σε
πολύ άσχημες καταστάσεις, σε
επαγγελματικό, οικογενειακό ή αισθηματικό επίπεδο. Εάν ανησυχείτε
για έναν πιθανό αντίπαλο, επιταχύνετε το δικό σας παιχνίδι.

Αιγόκερως

(22/6-22/7)
Μην εμπλακείτε σε μια ίντριγκα. Το
κουτσομπολιό για κάποιον θα βλάψει τη φήμη σας. Αν κάποιος προσπαθήσει να μοιραστεί μαζί σας μια
δυσάρεστη ιστορία σχετικά με έναν
συνάδελφό, συγγενή ή φίλο σας,
να τον σταματήσετε ευγενικά.

(22/12-19/1)
Αντισταθείτε στον πειρασμό να δώσετε… σαρκαστικές απαντήσεις σε
ανόητες ερωτήσεις. Η θεραπεία
όλων θα γίνει με την ευγένεια, που
θα σας ανοίξει τον δρόμο για καλύτερες σχέσεις σε κάθε τομέα της
ζωής σας.

Λέων

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Μια στενόμυαλη στάση σας περιορίζει τη βοήθεια που θα μπορούσατε να έχετε από την τύχη. Αντί να
προσπαθείτε να περάσετε τα συμπεράσματά σας στους άλλους, να
είστε ανοιχτοί στη συμβολή τους.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Θα μπείτε στον πειρασμό να ανατρέψετε την υπάρχουσα κατάσταση της, μαζί με τα θετικά της! Προτού κάνετε οποιαδήποτε ζημιά,
σκεφτείτε τις μακροπρόθεσμες
συνέπειες της συμπεριφοράς σας.
Κάποιοι, πιο ευάλωτοι άνθρωποι
θα μπορούσαν να πληγωθούν από
τις πράξεις σας.

(20/1-18/2)
Να παίρνετε δύναμη από κάθε
σας νίκη, ακόμη και μικρή. Θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να
φέρετε ανθρώπους στο πλευρό
σας, αν έχετε αυτοπεποίθηση. Να
θυμάστε ότι χρειάζεστε ένα ταίρι… πεπεισμένο, όχι πιεσμένο.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Τηρήστε τους κανόνες, ακόμη και
όταν είναι ενοχλητικοί. Το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι να
συγκρουστείτε με σημαντικούς
για σας ανθρώπους. Πολλά κρέμονται από μια λεπτή κλωστή.
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Ένας «αριστοκρατικός» θεσμός
Ο
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ι βουλευτές Επικρατείας θεωρούνταν
ανέκαθεν θεσμός «αριστοκρατικός». Οι
συνάδελφοί τους που εκλέγονται με την
ψήφο του ελληνικού λαού ουδέποτε τους είδαν
με καλό μάτι. Κι αν δεν «βόλευε» τους πολιτικούς αρχηγούς στις διευρύνσεις των κομμάτων
τους (χώρια τις «τιμητικές αποστρατείες»), θα
είχε καταργηθεί ως «περιττή πολυτέλεια», όπως
τον είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν ο Ευ. Βενιζέλος. Βέβαια, η αρχική σκέψη του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που τον εισήγαγε αμέσως μετά
την επτάχρονη δικτατορία, δεν ήταν ακριβώς
αυτή. Φιλοδοξούσε στην εκλογή προσωπικοτήτων. Ανθρώπων που δεν ήταν διατεθειμένοι να
αναμιχθούν μόνο με την πολιτική αλλά και με τη
δημιουργία «φυτωρίου» νέων στελεχών, διακεκριμένων επιστημόνων που στη συνέχεια θα
έμεναν στον χώρο της πολιτικής.
Ο κατάλογος των προσωπικοτήτων που ως
βουλευτές Επικρατείας όλων των κομμάτων κόσμησαν το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι μακρύς.
Παρότι με το πέρασμα του χρόνου έχεις λιγότερες πιθανότητες να συναντήσεις στα βουλευτικά
έδρανα βουλευτές Επικρατείας του βεληνεκούς
της Ελένης Βλάχου, του Ευ. Παπανούτσου, της
Αμαλίας Φλέμινγκ και του Μαν. Γλέζου ή «νεοσσούς» όπως τον Στ. Δήμα ή τον Ι. Παλαιοκρασσά
και περισσότερες να πέσεις πάνω σε κάποιον
ωφέλιμο για το κόμμα ή τον αρχηγό του. Η βουλευτής Επικρατείας Μαριέττα Γιαννάκου, σαρξ
εκ της σαρκός της Νέας Δημοκρατίας, δεν προ-

έρχεται από διεύρυνση. Ούτε είναι μετεγγραφή
«εκ προσωπικοτήτων». Έχοντας διατελέσει
υπουργός Παιδείας και Υγείας, ευρωβουλευτής
και επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, τότε που το διαβατήριο για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν τυπωνόταν στα
«πρωινάδικα», είναι γιατρός. Νευρολόγος, ψυχίατρος. Υποθέτω ότι τη θέση της, δεύτερη μετά
τον Παν. Πικραμμένο, στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματός της, την οφείλει λιγότερο στη
σχέση της με τον πρωθυπουργό και περισσότερο στην πολιτική διαδρομή της. Ίσως και στον
προσωπικό της αγώνα. Όπου υπηρέτησε διακρίθηκε μάλλον για τα δύσκολα «όχι» παρά για
τα εύκολα «ναι». Ιδίως στο υπουργείο Παιδείας,
όταν είχαν σηκωθεί και οι πέτρες για την εκτεταμένη απόπειρα μεταρρύθμισης της Ανώτατης
Εκπαίδευσης που επιχείρησε, η ίδια αντιστάθηκε, όπως αντιστάθηκε στη συνέχεια όταν μέσα
από το ίδιο της κόμμα τής ζήτησαν να αποσύρει

Οι επικριτές θεωρούν τους
βουλευτές Επικρατείας
«αριστοκρατικό θεσμό».
Η περίπτωση, όμως, της
Μαριέττας Γιαννάκου μάς λέει
ότι ευτυχώς που υπάρχει...

το βιβλίο της Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού με τον
περίφημο «συνωστισμό» στην παραλία της
Σμύρνης. Τελικά το βιβλίο απέσυρε ο διάδοχός
της και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (πανεπιστημιακό άσυλο, ανώτατος χρόνος φοίτησης,
κατώτατος βαθμός εισαγωγής) τη νομοθέτησε η
Ν.Δ. καμιά δεκαπενταριά χρόνια μετά.
Τη διαφωνία της στη διάταξη του νομοσχεδίου
για τη «συνεπιμέλεια» των ανήλικων παιδιών
χωρισμένων γονέων η κυρία Γιαννάκου την κατέθεσε επωνύμως στη Βουλή (και όχι «ψιθυρίζοντας» αριστερά - δεξιά) για να δεχτεί την επίκριση του υπουργού Δικαιοσύνης ότι τόσο η ίδια
όσο και η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, που κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, «δεν έχουν επίγνωση». Ήταν ένας αφορισμός που επιστράφηκε στον Κώστα Τσιάρα με τη φράση «κανείς δεν
είναι Πάπας της Ρώμης». Επρόκειτο για την
απάντηση μιας γιατρού σε γιατρό. Ή μιας βουλευτού που δεν διαπραγματεύεται την επιστημονική της γνώση και γνώμη σπαταλώντας τη σε
εύκολα «ναι». Υποθέτω ότι η επιστήμη και όχι η
πολιτική ή, χειρότερα, η κομματική πειθαρχία θα
επιλύσουν τη διαφωνία. Αν, όμως, θυμηθούμε
ότι η Μαριέττα Γιαννάκου, το μακρινό 2007, δεν
επανεξελέγη βουλευτής λόγω της… δυσάρεστης συμπεριφοράς της στο υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει να μάλλον να χαρούμε για κάποιους «αριστοκρατικούς θεσμούς», όπως αυτόν
των βουλευτών Επικρατείας. Που επιβίωσαν σε
πείσμα των καιρών.

Όπου φύγει… φύγει, αλλά με προσοχή

Α

πό σήμερα ξεκινάει μια νέα πραγματικότητα. Όχι όπως την ξέραμε πριν
από την πανδημία, αλλά αρκετά κοντά
σε αυτήν. Τα περισσότερα μέτρα περιορισμών έφυγαν και η μάχη του εμβολιασμού
θα σημάνει το οριστικό τέλος των όσων ζήσαμε για περίπου 16 μήνες. Από σήμερα το
σύνθημα είναι «όπου φύγει - φύγει», γι’ αυτό
και αναμένεται χιλιάδες άνθρωποι να μετακινηθούν προς άλλες… πολιτείες. Να πάνε
στα μέρη όπου δεν μπορούσαν. Στα εξοχικά
τους, σε κάποια μέρη που τους αρέσουν. Να
απολαύσουν την Ελλάδα την οποία στερήθηκαν για μήνες. Αυτή είναι η ευλογία που
έχουμε μπροστά μας: Αυτός ο υπέροχος και
μοναδικός τόπος.
Από σήμερα ανοίγει… πανιά - όπως είναι το
κεντρικό σύνθημα της καμπάνιας για τον τουρισμό μας. Και πρέπει άπαντες να φροντίσουμε αυτή η ευλογία να μη μετατραπεί σε κατάρα. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να ξεχνάμε μάσκες,

αποστάσεις και αντισηπτικά. Πλέον οι ζωές
μας είναι κυρίως στα χέρια μας. Εμείς πρέπει
να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την ελευθερία μας και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα
πρέπει να πάμε -όσοι δεν το έχουμε κάνει- στα
εμβολιαστικά κέντρα. Αυτή είναι η δική μας
υποχρέωση απέναντι στην οικογένειά μας,
στους φίλους, στους συνανθρώπους μας.
Αυτό είναι το δικό μας τίμημα για να πάρουμε τις ζωές μας πίσω και να γίνουμε πάλι
ελεύθεροι και να απολαύσουμε όσα στερηθή-

Aνοίγουμε… πανιά - όπως είναι το
κεντρικό σύνθημα της καμπάνιας
για τον τουρισμό μας. Και πρέπει
άπαντες να φροντίσουμε αυτή η
ευλογία να μη μετατραπεί σε κατάρα

καμε. Την ίδια ώρα, η Πολιτεία πρέπει να συνεχίσει τη στήριξη όσων έχουν ανάγκη. Να
τρέξει τα προγράμματα τόσο για την εστίαση
(η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα) όσο και για άλλους κλάδους που δοκιμάστηκαν από την
πανδημία. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί πρέπει να
πιέσουν ώστε οι πρωτοβουλίες τους να μη χαθούν στους λαβύρινθους της γραφειοκρατίας.
Την επόμενη μέρα κανείς δεν πρέπει να νιώθει μόνος, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος. Η
επιστροφή στην κανονικότητα, όπως την ξέραμε, έχει ήδη ξεκινήσει. Φαίνεται, πλέον,
από την αντιπαράθεση των κομμάτων, που γίνεται πια πολυθεματική. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ετοιμάζουν τις ατζέντες της επόμενης ημέρας. Το εργασιακό είναι το πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσουν κι άλλα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει restart και να
ξεκινήσει να κυβερνά με βάση το δικό της
πρόγραμμα.

Γράφει

o Νίκος
Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

