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ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Editorial

OLITICAL

Να παρέμβουν το Μαξίμου και η Ν.Δ.

Τ

α όσα αποκαλύπτονται μέχρι τώρα στην
υπόθεση Καππάτου δεν αφορούν πιθανότατα τον νόμο. Όλα δείχνουν ότι κινείται εντός
των όσων ορίζουν οι νόμοι και μάλιστα εκμεταλλευόμενος με την εμπειρία του τις ευκαιρίες που
ανοίγονται τόσο για τον ίδιο όσο και για συγγενικό
του πρόσωπο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η επίσημη Νέα Δημοκρατία πρέπει να σιωπά απέναντι
στον σάλο που έχει προκληθεί στην Κεφαλονιά.
Όφειλε και οφείλει να καλέσει τον βουλευτή της
και να ζητήσει εξηγήσεις για ζητήματα που άπτονται της κεντρικής πολιτικής του κόμματος και είναι
ηθικά!
Δεν ξέρουμε εάν αυτό έχει γίνει, διότι τα στόματα
στην Πειραιώς παραμένουν ερμητικά κλειστά. Αλλά
αυτή η σιωπή αφήνει, επί της ουσίας, ακάλυπτο τον
«γαλάζιο» βουλευτή, μιας και δίνει την ευκαιρία να

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

ερμηνεύει ο καθένας κατά το δοκούν τα αναγραφόμενα σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Όπως γνωρίζετε,
η «Political» είχε αναδείξει το θέμα, ελπίζοντας ότι
τόσο ο ίδιος ο Παναγής Καππάτος θα έδινε τις εξηγήσεις που του αναλογούν όσο και το κόμμα της Ν.Δ.
Δυστυχώς, κανείς από τους δύο δεν έπραξε το αυτονόητο.
Πρέπει να απαντήσει, ώστε να το προβάλουμε, όχι
μόνο επειδή αυτό λέει ο κώδικας δεοντολογίας, αλλά
γιατί θεωρούμε ότι σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία
που βρίσκεται ο τόπος εξαιτίας της πανδημίας δεν
πρέπει να υπάρχουν σκιές και γκρίζες ζώνες. Θέλουμε να πιστεύουμε πως είτε ο βουλευτής της Ν.Δ. είτε
η Πειραιώς θα μπουν στον κόπο να απαντήσουν αυτήν τη φορά.
Στο κάτω - κάτω, καθαρός ουρανός αστραπές δεν
φοβάται, όπως λέει και ο λαός μας. Εμείς δεσμευό-

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

μαστε ότι θα τους δώσουμε το βήμα, ώστε να πάψει
το θέμα αυτό να απασχολεί ένα νησί που η Νέα Δημοκρατία έδωσε μάχη για να το κάνει «μπλε».
Γνωρίζουμε, τέλος, ότι στο Μαξίμου έχουν πέσει
πολλά αυτήν την περίοδο. Ίσως κάποιοι να εκτιμούν
ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτήν τη συμπεριφορά.
Εμείς θα διαφωνήσουμε. Εκτιμούμε, με βάση τι είδαμε να συμβαίνει και στο παρελθόν, ζητήματα που
εγείρουν ερωτήματα στις τοπικές κοινωνίες να μεγαλώνουν, γιατί οι πολίτες εκτιμούν ότι, εάν αυτό συμβαίνει στα μικρά, ποιος ξέρει τι γίνεται στα μεγάλα!
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει πειστική
απάντηση το συντομότερο.
Θα περιμένουμε και εμείς και οι Κεφαλονίτες.
Ανεξαρτήτως κόμματος. Γι’ αυτό επαναλαμβάνουμε
την πρότασή μας στον κ. Καππάτο και τη Ν.Δ. Δώστε
τα στοιχεία. Διαφάνεια σε όλα και για όλους…

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Κωνσταντίνος Αραβώσης, καθηγητής ΕΜΠ,
Βαγγέλης Δρυμπέτας, καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ,
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός - αντιπρύτανης ΕΚΠΑ,
Βασίλης Πολυμένης, καθηγητής Χρηματοοικονομικών ΑΠΘ,
Διονύσης Χιόνης, καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ,
Κώστας Κόλλιας, πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αθρογράφος),
Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΒΕΠ,
Θανάσης Παπαμιχαήλ, επικοινωνιολόγος,
Bασίλειος Πολίτης, Διεθνολόγος και ναύαρχος ε.α. ,
Νότης Μαριάς (καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης
(πρώην ευρωβουλευτής)

«P»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Aριέτα Μουρτοπάλλα
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Αγάπη Κόρμπε
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΤΕΛΙΕ:

Ευτυχία Κόλβερη,
Βασίλης Υψηλός
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Γεωργία Κουμπούνη,
Κώστας Κουτσογιάννης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας

Κώστας Καντούρης, Γιώργος Νεοχωρίτης, Δέσποινα Κρητικού, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com
Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608 • www.political.gr
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O ΘΕΜΑ

Νέες… βόμβες για Καππάτο!

Η

αλήθεια είναι ότι περιμέναμε
κάποια αντίδραση από το Μαξίμου ή τον γραμματέα της Κ.Ο.
της Ν.Δ. Γιάννη Μπούγα. Είτε
να καλέσει τον βουλευτή Κεφαλονιάς της
Ν.Δ. Παναγή Καππάτο για εξηγήσεις ή να
τον καλύψει. Η Ν.Δ., όμως, δεν έκανε ούτε το ένα ούτε το άλλο και ο σάλος συνεχίζεται στην Κεφαλονιά, καθώς ο θόρυβος
δεν λέει να κοπάσει.
Ο δικηγόρος Μάκης Παπαναστασάτος,
μάλιστα, σε ανάρτησή του στο portoninews.gr απάντησε στον βουλευτή
ισχυριζόμενος ότι:
«ΠΡΟΣ ΗΘΙΚΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΑΠΠΑΤΟ
ΠΟΥ “ΠΟΛΕΜΑΕΙ” ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ!
Αγαπητέ συνάδελφε μου και κ. βουλευτά, περί ήθους δεν έχει δικαίωμα να
μου μιλάει κανείς, ΠΟΣΟ μάλλον ΕΣΥ!!!.
Οφείλεις να αναρτήσεις εντός εικοσιτεσσάρων ωρών την παραίτησή σου από
το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ώστε να εισέλθει στη
θέση σου κάποιος πραγματικά πληττόμενος συνάδελφός μας ή επαγγελματίας
του Νησιού, που πραγματικά έχει ανάγκη
το συγκεκριμένο ποσό για να ζήσει!!! Η
παραίτησή σου επήλθε μετά τις διαστάσεις που έλαβε το θέμα και την κατακραυγή στα ΜΜΕ!!!
Για να μη νομίζεις ότι το “δούλεμα” που
έριξες με την ανακοίνωσή σου έπιασε,
σου υπενθυμίσω ότι σε αυτήν ισχυρίζεσαι
ότι είχες δώσει εντολή στις 16 Απριλίου
του 2021 να σταματήσει η διαδικασία έγκρισης, πλην, όμως, στις 11 Μαΐου του

2021 στη σχετική λίστα το όνομά σου φιγουράρει μετά βαΐων και κλάδων!!! Και σε
κάθε περίπτωση, το φθινόπωρο του 2020
που υπέβαλες την αίτηση για να ενταχθείς στο πρόγραμμα θεωρούσες ότι με
μηνιαίες αποδοχές πλέον των 10.000,00
ευρώ ως βουλευτής ήσουν πληττόμενος;
Δεν τρώμε κουτόχορτο, Παναγή!!! Σου
υπενθυμίζω ότι ως εν ενεργεία βουλευτής έχεις εισπράξει ως πληττόμενος
επαγγελματίας δικηγόρος AKOMH ΚΑΙ
ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΩΝ 300,00 ευρώ που
έλαβαν όλοι οι συνάδελφοί σου δικηγόροι από το ΛΕΑΔΚΙ μετά από απόφαση
του νυν προέδρου του. Μετά από αυτά
αναλαμβάνω πρωτοβουλία με νεότερους
συναδέλφους για διενέργεια σχετικού
εράνου ώστε να σε ενισχύσουμε!!!
ΥΓ.: Αγαπητέ Παναγή, γενικά καλό θα
είναι το θέμα ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ να μη το πολυανοίγεις… και τα περί
κυκλωμάτων σού τα επιστρέφω αυτούσια
και είμαι πρόθυμος να συνεχίσουμε αυτό
τον δημόσιο διάλογο.
Γεράσιμος Παπαναστασάτος
Δικηγόρος».
Και σαν να μην έφτανε αυτό, έτερο δημοσίευμα του Ευάγγελου Ξενοφώντα
στην erfimeridakefalonia αναφέρει:
«Μπορεί πολλοί από τους κατοίκους
των νησιών μας να αμφισβητούν τη βουλευτική ικανότητα του Παναγή Καππάτου,
ωστόσο όλοι τού βγάζουν το καπέλο στην
αποτελεσματικότητα που δείχνει αναφο-

ρικά με την ενθυλάκωση χρημάτων είτε
για αυτόν είτε για μέλη της οικογένειάς
του.
Ο Παναγής Καππάτος έχει αποκτήσει
φαίνεται το know-how (τεχνογνωσία) σε
ό,τι έχει να κάνει με δική του επιχείρηση
ή με επιχείρηση στενού οικογενειακού
του προσώπου, που αφορούν οικονομικές υποθέσεις, ειδικά στον χειρισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, όπως είναι το
Leader. Πέρα από το σκάνδαλο που έχει
ξεσπάσει με τα… ψιλά της επιδότησης
Covid-19 (8.800 ευρώ) για το γραφείο του,
άνοιξε τα φτερά του προς εξαψήφια νούμερα, μια και η σύζυγός του εξασφάλισε
χρηματοδότηση για την επιχείρησή της
ύψους 195.612,66 ευρώ στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, τη στιγμή που ο κ. Καππάτος
ήταν εν ενεργεία βουλευτής Κεφαλονιάς
και Ιθάκης. Την ίδια ώρα, δεκάδες συμπολίτες μας αποκλείστηκαν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αφού μάλλον δεν
πληρούσαν τα κριτήρια. Όπως όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, ο κ. Καππάτος απέδειξε
ότι αυτός είναι πιο ίσος. Εν ενεργεία βουλευτής με ΝΟΜΙΜΟ τρόπο ενθυλάκωσε
περίπου 200.000 ευρώ, όταν ποσά 75, 45,
35 ή ακόμη και 15 χιλιάδων ευρώ συμπολιτών μας δεν έγιναν αποδεκτά από το
πρόγραμμα.
Εδώ γεννάται πάλι το ρητορικό ερώτημα που δυστυχώς συνοδεύει τους πολιτικούς στην πατρίδα μας: Ό,τι είναι νόμιμο
είναι και ηθικό; Απλώς να σας θυμίσουμε

την υπόθεση του Βατοπαιδίου το 2008,
πάλι επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, όταν στο συγκεκριμένο σκάνδαλο,
που ήταν και αυτό νόμιμο, εμπλέκονταν ο
τότε υπουργός Βουλγαράκης και η σύζυγός του. Νόμιμη η offshore του Βουλγαράκη, αλλά ο τότε υπουργός άντεξε μόλις
13 μέρες αυτήν τη νομιμότητα, αφού ο
πρωθυπουργός εκείνη την περίοδο, ο
Κώστας Καραμανλής, απομάκρυνε με…
ελαφρά πηδηματάκια ένα από τα μεγαλύτερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας
εκείνη την περίοδο. Αναμένουμε την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά
τη νέα ΝΟΜΙΜΗ ενέργεια του βουλευτή
Κεφαλονιάς και Ιθάκης…».
Κανείς δεν κατηγορεί τον κ. Καππάτο
ότι παρανόμησε. Οι αποκαλύψεις και τα
σχόλια αφορούν στο ηθικό ζήτημα που
εγείρεται από τη συμπεριφορά του.

Το πρόγραμμα Leader
200.000 ευρώ της συζύγου
και το βοήθημα 300 ευρώ
ως δικηγόρος!
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
Ιδρυτής Λαϊκής Ενότητας

O

Παναγιώτης Λαφαζάνης,
ιδρυτής της Λαϊκής Ενότητας
και πρώην κορυφαίος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ξεφυλλίζοντας τις σελίδες τού υπό έκδοση βιβλίου του
με τίτλο «Η μεγάλη προδοσία» επιχειρεί να
φωτίσει ένα μέρος του παρασκηνίου της
«πρώτη φορά Αριστεράς» στη διακυβέρνηση του τόπου. Στο κάδρο αυτής της «προδοσίας» βάζει τον Αλέξη Τσίπρα και δίπλα
του τοποθετεί, όπως λέει, «αφελή συνεταιράκια» που είχαν στόχο «να κρατήσουν τη
χώρα κάτω από τη μνημονιακή μπότα».

Ο Τσίπρας πρόδωσε
έναν ολόκληρο λαό!
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Ποια ήταν η «Μεγάλη προδοσία» για
την οποία κατηγορείτε τον Αλέξη
Τσίπρα και γιατί αισθανθήκατε τώρα
την ανάγκη να κάνετε αυτές τις αποκαλύψεις;
Η «Μεγάλη προδοσία» αφορά πρώτα απ’
όλα στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και ευρύτερα
στο πολιτικό κατεστημένο της χώρας. Η
«Μεγάλη προδοσία» του Αλέξη Τσίπρα
έγκειται στην πλήρη και κυνική εγκατάλειψη όλων των προγραμματικών αντιμνημονιακών δεσμεύσεων, με βάση τις
οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε μια
ανοδική κούρσα επιρροής και έφτασε στη
διακυβέρνηση της χώρας, καθώς και στη
μετατροπή του «Όχι» του δημοψηφίσματος του Ιουλίου 2015 σε εξευτελιστικό
«Ναι». Η «Μεγάλη προδοσία» έλαβε αποκρουστική μορφή στην προσυνεννοημένη
ψηφοφορία της 14ης Αυγούστου του 2015
στη Βουλή για το καταστροφικό τρίτο μνημόνιο, το οποίο θα πληρώνει ο τόπος μέχρι το 2060! Σε αυτή την ψηφοφορία ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα υπέστη Βατερλό,
αφού απώλεσε 43 βουλευτές που ψήφισαν «Όχι» (32) και «παρών» (11) στο τρίτο
μνημόνιο, αλλά κατάφερε να υπερψηφιστεί το «μνημόνιό του» με αριθμό-ρεκόρ
222 βουλευτών, με τις ψήφους της Ν.Δ.,
του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού. Το συνεννοημένο αντάλλαγμα που προσέφερε ο
Τσίπρας στα «αφελή» συνεταιράκια του
για την απόσπαση των ψήφων τους στο
τρίτο μνημόνιο ήταν ότι δεν θα πήγαινε σε
εκλογές, παρά το Βατερλό των αποχωρήσεων βουλευτών από την κοινοβουλευτική του ομάδα, και θα προχωρούσε, μάλιστα, σε συγκυβέρνηση μαζί τους. Φυσικά,
ο Αλέξης Τσίπρας μπροστά στον εφιάλτη
του Λαφαζάνη και της τότε ΛΑ.Ε., που θα
αναδεικνυόταν σε αξιωματική αντιπολί-
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στον
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τευση, αθέτησε τη συνεννόηση και προέβη σε συμπαιγνία με τον Προκόπη Παυλόπουλο σε -άρον άρον- εκλογές-εξπρές! Δυστυχώς Προκόπης Παυλόπουλος, Τσίπρας, Στουρνάρας, Π. Καμμένος,
Β. Μεϊμαράκης, Φ. Γεννηματά και Στ. Θεοδωράκης λειτούργησαν τότε ως μια μεγάλη παρακρατική συνωμοτική ομάδα κατά
του Συντάγματος και της λαϊκής βούλησης για να κρατήσουν τη χώρα κάτω από
τη μνημονιακή μπότα και τη βαθιά κηδεμονία, η οποία δυστυχώς θα συνεχίζεται,
όπως φαίνεται, για δεκαετίες και θα πληρώνεται με αίμα, δάκρυα, δυστυχία και
παρακμή από τον τόπο.
Οι πρωταγωνιστές των καταγγελιών
σας διαψεύδουν τα λεγόμενά σας.
Εσείς πώς μπορείτε να απορρίψετε
τις ενστάσεις τους;
Κάθε άλλο παρά με διαψεύδουν. Τα δεδομένα είναι αδιάψευστα. Βοούν και καταγγέλλουν. Γι’ αυτό, άλλωστε, απέναντι
στις αποκαλύψεις μου τήρησαν απόλυτη
σιωπή, κατάπιαν κοινώς τη γλώσσα τους,
τόσο ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ όσο
και η Ν.Δ. και ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
μαζί φυσικά με τα άλλα κόμματα εκείνης
της περιόδου. Δεν σας προβληματίζει η
ένοχη σιωπή τους; Ο μόνος που εντελώς
αμήχανα επιχείρησε να με διαψεύσει
ήταν ο Β. Μεϊμαράκης, ο οποίος, άλλωστε, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς! Αλίμονό του αν παραδεχόταν τα λεγόμενά
μου. Θα παραδεχόταν την αυτοακύρωσή

του. Άλλωστε, η στάση του εκείνη την περίοδο του στοίχισε μετέπειτα και την αρχηγία της Ν.Δ.
Τελικά, ο κ. Τσίπρας κρύβει τόσο καλά τις πραγματικές του προθέσεις,
ξεγελώντας και εσάς που συμπορευτήκατε μαζί του για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα;
Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ξεγέλασε ποτέ
εμένα και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά
«εχθροί» και «φίλοι» στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
Αν εξαρτιόταν από το χέρι μου, ο Αλέξης
Τσίπρας δεν θα είχε βρεθεί ποτέ στην
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Όλος ο αγώνας μου
μαζί με πολλούς άλλους στον ΣΥΡΙΖΑ
ήταν να ανατρέψω την πολιτική διολίσθηση και την πορεία οπισθοχώρησης που
δρομολογούσε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης
Τσίπρας. Δεν τα καταφέραμε, έχοντας
απέναντί μας θεούς και δαίμονες και φανατικά όλα τα κατεστημένα στην Ελλάδα
και στη Δύση.
Πώς θα περιγράφατε τον Αλέξη Τσίπρα;
Τον Αλέξη Τσίπρα τον έχω περιγράψει

και χαρακτηρίσει πολλές φορές και ο πολιτικός χαρακτήρας του νομίζω περιγράφεται απολύτως και απ’ όσα λίγα αποκαλύπτω σε αυτήν τη συζήτησή μας. Δεν
χρειάζεται να προσθέσω κάτι περισσότερο. Είναι περιττό!
Μήπως η «Μεγάλη προδοσία» ήταν
προς τους πολίτες που πίστεψαν την
«πρώτη φορά Αριστερά»;
Αναμφίβολα, ο Αλέξης Τσίπρας και όλο
το πολιτικό κατεστημένο δεν πρόδωσαν
απλώς εμένα και όσους/ες μαχόμασταν
τότε, έτοιμοι να θυσιάσουμε καρέκλες
και προνόμια για να τιμήσουμε τη λαϊκή
ετυμηγορία τόσο των εκλογών του Γενάρη του 2015 όσο και του δημοψηφίσματος
της 5ης Ιούλη. Ο Αλέξης Τσίπρας πρώτα
και κύρια πρόδωσε έναν ολόκληρο λαό, ο
οποίος, ανεξάρτητα από την ψήφο του,
προσδοκούσε ενδόμυχα ότι ένας νέος
πολιτικός σαν τον Αλέξη Τσίπρα θα άλλαζε κάποια πράγματα και θα άρχιζε να κάνει πράξη το παλλαϊκό όραμα μιας ανεξάρτητης, ελεύθερης, βαθιά δημοκρατικής, παραγωγικής και κοινωνικά δίκαιης
Ελλάδας.

«

Το συνεννοημένο αντάλλαγμα
που προσέφερε ο Τσίπρας στα
«αφελή» συνεταιράκια του για
την απόσπαση των ψήφων τους
στο τρίτο μνημόνιο ήταν ότι
δεν θα πήγαινε σε εκλογές
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Οι δύο «χειρουργικές»
κινήσεις του Κυριάκου
Ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί μήπως και τον
κρατήσει ο Κυριάκος στον επόμενο ανασχηματισμό… Καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες αυτοπροβολής, τουλάχιστον να βρει
μια θέση σε κάποιο άλλο υπουργείο, μην τον
πετάξουν εντελώς έξω από το κυβερνητικό
σχήμα. Δύσκολο το βλέπω, εκτός κι αν τον
λυπηθεί ο πρόεδρος και τον στείλει σε κάνα
Τουρισμού… Πριν από τον ανασχηματισμό,
δηλαδή, να γίνουν δυο - τρεις χειρουργικές
κινήσεις. Να πάει ένας στο σπίτι του και να
μεταφερθεί ο Βασίλης στο Τουρισμού. Διορθωτικές, που λέμε, μερεμέτια.

Πάμε σε άλλο υπουργείο τώρα… Η λύση του «καπελώματος» από τρίτο
έπεσε και αυτή στο τραπέζι… Αφού οι
δύο υπουργοί δεν μπορούν να τα βρουν
μεταξύ τους και υπάρχει ψυχρό κλίμα, ας
βάλουμε έναν τρίτο από πάνω τους ή, έστω, ενδιάμεσο, μήπως και ηρεμήσουν… Θα μου πεις, υπάρχει
περίπτωση να το δεχθούν; Χλομό! Μέχρι τότε, ας
βάλω ένα τραγουδάκι του Στελάρα του Καζαντζίδη
να ηρεμήσω…

Από το «τους έχουμε»
στις «15 συμμορίες»
Κάτι δεν μας λέει καλά η πολιτική ηγεσία
τους υπουργείου Προστασίας. Μετά το έγκλημα στα Γλυκά Νερά διακινούνται συνεχώς πληροφορίες ότι η Αστυνομία είναι πολύ
κοντά στον εντοπισμό των δραστών, πως ξέρει ποιοι είναι οι δολοφόνοι, ότι τους ακουμπάει, πως έχει μαρτυρίες και στοιχεία που
καίνε τους δράστες. Και ενώ όλοι έχουμε την
εντύπωση ότι οι έρευνες είναι σε καλό δρόμο, τώρα μαθαίνουμε ότι η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.
εστιάζεται σε μέλη 15 συμμοριών κακοποιών, κυρίως Ρομά και με καταγωγή από βαλκανικές χώρες και το πρώην ανατολικό
μπλοκ, με έδρα στα δυτικά προάστια. Να συντονιστούμε, παιδιά: Άλλο τους πιάνουμε κι
άλλο ψάχνουμε σε 15 συμμορίες! Ποια είναι
η αλήθεια; Αναζητούν τους δολοφόνους της
Καρολάιν ανάμεσα σε 165.000 «ορφανά»
αποτυπώματα. Κοινώς, πιάσ’ τ’ αυγό και κούρευ’ το.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Η μεγάλη
αρθρογράφος
της Αριστεράς
ξαναχτύπησε…

P

OLITICANTIS

Έξαλλοι οι επαγγελματίες
ευαίσθητοι…

Η

Η κορυφαία αρθρογράφος της
αντιπολίτευσης, η κυρία Έλενα
Ακρίτα, ξαναχτύπησε από τα social media, με μια ανάρτηση που ξεπέρασε και τους ψεκασμένους. Έβαλε μια
φωτογραφία του Κώστα Μπακογιάννη
από τον εμβολιασμό του και έγραψε με
στόμφο: «Μην τηλεφωνείτε άλλο, έχουμε
νικητή. Ο κ. Μπακογιάννης εμβολιάζεται
με καπάκι στη σύριγγα και από νοσοκόμα
χωρίς γάντια και ο Ιονέσκο αυτοκτονεί».
Το τι έγινε στο προφίλ της κυρίας δεν
μπορώ να σας το περιγράψω. Τη γλέντησαν με κέφι… Μετά βέβαια, αφού κατάλαβε τι έγραψε, κατέβασε την ανάρτηση.
Παρ’ όλα αυτά, μπορεί κανείς να αντιληφθεί το επίπεδο της αρθρογράφου που
εκπροσωπεί ως σήμα κατατεθέν τις ιδέες
και τις αντιλήψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Πού τους
βρίσκει, πάντως, αυτός ο άνθρωπος
όλους τους ψεκασμένους και κολλάνε
στο κόμμα του είναι ένα ζήτημα το οποίο
θα έπρεπε να τον απασχολεί.

Είναι έξαλλοι οι κατ’ επάγγελμα ανθρωπιστές με τη φωτογραφία της ΠτΔ μπροστά
από τον φράχτη στον Έβρο. Το τι γράφτηκε
το Σαββατοκύριακο εναντίον της κυρίας
Κατερίνας Σακελλαροπούλου είναι απίστευτο. Ότι είναι ντροπή, πως το θέαμα είναι αποκρουστικό και διάφορα άλλα όμορφα… Ξεσηκώθηκαν όλα τα παλικάρια, από
το ΜέΡΑ 25 μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι ίδιοι άνθρωποι μας έλεγαν ότι «το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του»,
πως δεν υπάρχουν σύνορα και ότι οι Έλληνες αστυνομικοί πυροβολούσαν και σκότωναν κατατρεγμένους μετανάστες στον
Έβρο. Σιγά μη δεν τους πείραζε ο φράχτης…

Περί Δένδια…

Με το σχέδιο «Ελλάδα 2.0»
θα αυξηθούν και οι μισθοί…
Ρώτησα αν το περίφημο σχέδιο του Ταμείου
Ανάκαμψης θα επηρεάσει θετικά και τους μισθούς στην Ελλάδα. Πώς μεταφράζονται όλα
αυτά συνολικά; Οι απαντήσεις που πήρα από
στέλεχος της κυβέρνησης έχουν ως εξής: Ανάπτυξη σταθερά πάνω από 2% κάθε χρόνο από το
2025 και μέχρι το 2040, μόνο ως άμεση συνέπεια του Ταμείου. Αύξηση στις ιδιωτικές επενδύσεις κατά 3%-5% από το 2021 έως το 2023,
6%-7% τη διετία 2024-2025 και πάνω από 8%
από το 2026 και μετά, έως 15,7% το 2040. Αύξηση της απασχόλησης από 0,75% το 2021 ή 1%-2%
έως το 2023 σε πάνω από 2% σταθερά έως και
το 2030 και πάνω από 4,5% το 2040. Οι πραγματικοί μισθοί, αντί αύξησης μόλις 0,64% φέτος,
το 2022 τριπλασιάζονται (+1,96%) και μετά αυξάνονται κατά 3% το 2023, κατά 4% το 2024, κατά
5% το 2025 και κατά 5,5% το 2026. Το 2030 αυξάνονται κατά 7,5% και το 2040 εκτοξεύονται με
ρυθμό +13,3%. Ελπίζω να μη μείνουμε στα ευχολόγια…

Μην ακούτε τα σενάρια αντικατάστασης
του Νίκου Δένδια στο υπουργείο Εξωτερικών. Το θέμα είναι πολύπλοκο… Δεν
αλλάζεις εύκολα ΥΠ.ΕΞ. εν μέσω συνομιλιών με τους Τούρκους και μάλιστα όταν
μιλάμε για τον Δένδια, που έχει χειριστεί
όλη την κρίση των τελευταίων δύο ετών
με τους γείτονες. Άσε που τα ονόματα τα
οποία ακούγονται δεν είναι και γνώστες
των εθνικών ζητημάτων. Μπερδεύουν τα
χωρικά ύδατα με την ΑΟΖ και τα κάνουν
μούσκεμα. Το ότι κάποια λόμπι μπορεί να
μη θέλουν τον Δένδια είναι άλλο πράγμα… Ευτυχώς, η χώρα έχει πρωθυπουργό
να αποφασίζει.
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Οι επιτυχημένες κινήσεις του Σταϊκούρα

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Ο πρώην
σύμβουλος θέλει
αποζημίωση…
Ο Αυστριακός Μάρτιν Τζούρντα θα
θυμάστε ότι παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αποχώρησε με δική του βούληση και ενώ γνώριζε πως η Επιτροπή Επιλογής του
ΤΧΣ είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για
την ανανέωσή του. Τότε, λοιπόν, είχε
ανακύψει ένα ζήτημα περί της αποζημίωσής του, όμως όλοι μάς έλεγαν ότι
δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Ψευδές! Η
αλήθεια είναι ότι ο Αυστριακός, μετά
την παραίτησή του, αναζήτησε τρόπους να λάβει και αποζημίωση αποχώρησης. Αρχικά έβαλε φίλο του τραπεζίτη να μεσολαβήσει στην κυβέρνηση γι’ αυτό. Όμως, ο τραπεζίτης
βρήκε κλειστή την πόρτα στο υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, λοιπόν, μαθαίνω ότι ο κ. Τζούρντα αποφάσισε να
ακολουθήσει τη δικαστική οδό και
ανέθεσε σε δικηγορικό γραφείο την
υπόθεσή του. Κατά τις πληροφορίες
της στήλης, ο Αυστριακός διεκδικεί
μισθούς έξι
μηνών, ήτοι
περίπου
120.000 ευρώ,
κάτι που έχει
δυσαρεστήσει
πολλούς, εντός και εκτός
Ελλάδος.

POLITICANTIS

Ακούγονται θετικά σχόλια για τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα αναφορικά με τις πετυχημένες εξόδους της χώρας στις αγορές αλλά και τη συνετή δημοσιονομική διαχείριση, που έχει ως αποτέλεσμα το ταμείο του κράτους να μη αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Ο υπουργός Οικονομικών πιστώνεται την τελευταία έκδοση πενταετούς ομολόγου, του οποίου το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε ιστορικό χαμηλό, ενώ το μηδενικό κουπόνι που επετεύχθη σημαίνει πως το Δημόσιο δεν θα πληρώσει ούτε
ένα ευρώ σε τόκους. Την ίδια στιγμή, ο «τσάρος» της Οικονομίας συνεχίζει να σχεδιάζει το οικονομικό
πρόγραμμα για τη μετά την πανδημία εποχή, με το βάρος να πέφτει στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών για τη μεσαία τάξη.

Εμφανίστηκε πάλι ο Ντόκος
Τον είχαμε χάσει ένα διάστημα τον σύμβουλο Ασφαλείας του πρωθυπουργού, αλλά επανήλθε… Η παρουσία του στο πλαίσιο του 6ου
Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών δεν είναι
καθόλου τυχαία. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος είπε
πως είναι μεγάλη αποτυχία για τη χώρα το ότι
δεν έχει σήμερα βιώσιμα ναυπηγεία. Ωστόσο,
είπε ότι είναι αισιόδοξος πως η Ελλάδα θα εκμεταλλευτεί αυτό το «παράθυρο ευκαιρίας» που της ανοίγεται για εξέλιξη. «Από γεωπολιτική διάσταση, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα έρθει
κάποιος από το εξωτερικό για να «βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά» για λογαριασμό μας.
«Υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά τίποτα δεν θα μας έρθει δωρεάν. Θα πρέπει να ξέρουμε τι
θέλουμε να διεκδικήσουμε και να αποκτήσουμε», συμπλήρωσε.

Το προσωπικό στοίχημα
του Μητσοτάκη

Ο

πως πρώτοι σας είχαμε γράψει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κατέβει Κρήτη για
τον Βόρειο Οδικό Άξονα. Ο πρωθυπουργός έχει πάρει πάνω του το όλο ζήτημα
και ασχολείται ο ίδιος με την πρόοδο του έργου. Ο Μητσοτάκης, παρά τις αντιδράσεις, έχει ανάψει το πράσινο φως, προκειμένου να προχωρήσει κανονικά το έργο.
Μάλιστα, τη μεθεπόμενη βδομάδα θα κατηφορίσει στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα
Χανιά, για να παραστεί σε εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιαστεί το νευραλγικής σημασίας για την Κρήτη έργο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συμβολικής σημασίας χώρο που βρίσκεται στο παλιό λιμάνι. Μαζί του θα είναι και ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης,
για τον οποίο ο Μητσοτάκης έχει εξόχως θετική εικόνα.

Ο Κ. Tζαβάρας
δεν ξανακατεβαίνει
υποψήφιος
Ο άνθρωπος το είπε ξεκάθαρα: «Επειδή εγώ
δεν υπήρξα ποτέ πολιτικάντης και δεν προέρχομαι από κανένα πολιτικό σχήμα αλλά από
την κοινωνία, επειδή 40 χρόνια μάχομαι στο
επάγγελμα του δικηγόρου, ύστερα από αυτήν
την κωμωδία αποφάσισα να μην είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, διότι ακριβώς
δεν θέλω να δώσω σε κανέναν το δικαίωμα να
σκέφτεται ότι όσα λέω τα λέω για τα ψηφαλάκια». Ο βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τζαβάρας την έριξε τη «βόμβα»
του σε πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ: «Σας λέω,
λοιπόν, και σας δηλώνω ότι εγώ υποψήφιος
στις επόμενες εκλογές δεν θα είμαι, εξαιτίας
αυτού του γεγονότος και λόγω, βεβαίως, και
του ότι ακόμα στην Ηλεία περιμένουμε να έρθει και να δημοπρατηθεί ο δρόμος που θα αντικαταστήσει την καρμανιόλα Πύργου - Πατρών, στην οποία κάθε χρόνο σκοτώνεται ο
πληθυσμός ενός μικρού χωριού». Αιχμηρός,
θα έλεγα…

Μαθαίνω ότι στην κυβέρνηση έχουν «στοχοποιήσει» ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και του χρεώνουν το φιάσκο με τα self-tests.
Θεωρούν ότι τα έχει κάνει μούσκεμα με τις παρτίδες που έχει
παραλάβει, αλλά και με αυτές τις
οποίες επιχείρησε να παραλάβει,
αλλά τις έκοψε κάποια στιγμή,
όπως ίσως θα θυμάστε, ο Νίκος
Χαρδαλιάς. Κάτι self-tests πανηγυρτζίδικα από κάτι θολές εταιρείες, που ευτυχώς τις έβγαλε
εκτός διαγωνισμού ο Nik Hard…
Μάλιστα, στο Μέγαρο έχουν πέσει
από τα σύννεφα με το συγκεκριμένο πρόσωπο, καθότι του είχαν
απόλυτη εμπιστοσύνη…
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Μάχη μεταξύ παλιού και νέου

Κ
του

Δημήτρη
Μαρκόπουλου

Βουλευτής
Β’ Πειραιά Ν.Δ.

αι μόνο να αρκεστεί κανείς στη φρασεολογία όσων ασκούν κριτική στο νέο
εργασιακό νομοσχέδιο, καθώς και
στην επαναστατική γυμναστική που κοινωνικά
ασκήθηκε προτού καν το νομοσχέδιο αυτό έλθει στη δημοσιότητα, θα καταλάβει την πραγματική μάχη που εξελίσσεται: μάχη για να γεννηθεί το καινούργιο, μάχη για να φύγει το παλιό.
Με φράσεις κλισέ του τύπου «σκληρό και ταξικό εργασιακό», με αριστερίστικη φρασεολογία πως «ο νόμος αυτός θα πέσει στους δρόμους» και με ένα κλίμα γενικευμένης απειλής,
όσοι καμώνονται πως θέλουν τον διάλογο,
όμως, ουσιαστικά λειτουργούν μηδενιστικά,
παρέχουν μια κακή υπηρεσία στους ίδιους
τους εαυτούς τους.
Με την υστερική αντιμετώπιση σε αυτή την
ολοκληρωμένη προσπάθεια θωράκισης της
εργασίας φανερώνουν τις αδυναμίες τους. Τις
ιδεοληψίες και παθογένειες του πολιτικού
αφηγήματος που έχουν (ή, πιο σωστά, που δεν
έχουν).
Με αρχαϊκού τύπου αναγνώσεις που παραπέμπουν στη δεκαετία του ’30, με πρόσωπα
φθαρμένα όπως ο Νίκος Φωτόπουλος, ο οποίος τέθηκε στην προμετωπίδα της πρόσφατης
παρουσίασης των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για την
αγορά εργασίας του 21ου αιώνα, μακριά από τα
καταιγιστικά τεχνολογικά δεδομένα, από τις
επαναστατικές τομές που η ψηφιακή οικονομία, η τηλεργασία, ακόμα και η πανδημία φέρνουν, οι αντιπολιτευόμενοι δεν αρθρώνουν
πρόταση. Εκφράζουν άρνηση. Υπηρετούν μια

άγονη στασιμότητα που υποθηκεύει το μέλλον
των παιδιών τους.
Θα πρέπει οπωσδήποτε η αντιπολίτευση του
μηδενισμού να εξηγήσει με σοβαρά επιχειρήματα ενδεχόμενη άρνησή της για αύξηση των
ετήσιων ωρών υπερωριών, για την εξίσωση των
αποζημιώσεων των εργατοτεχνιτών με τους
ιδιωτικούς υπάλληλους (μια πάγια μεταπολιτευτική διεκδίκηση του ΚΚΕ), την ψηφιακή
κάρτα εργασίας που θα θωρακίζει τον εργαζόμενο από τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες, το δικαίωμα αποσύνδεσης από τη δουλειά. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν όσοι καλούν σε κινητοποιήσεις πού θίγονται το 8ωρο, η 5νθήμερη εργασία, το εβδομαδιαίο 40ωρο. Με κραυγές ότι
δήθεν όλα τα παραπάνω καταστρατηγούνται,
όταν επί της ουσίας θωρακίζονται, κανένας δεν
γίνεται πειστικός. Εξάλλου, η διευθέτηση του
χρόνου εργασίας είναι κάτι που βρίσκεται σε
ισχύ ήδη με τον νόμο 1892/1990, νόμο που
εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις. Και αυτή του
Αλέξη Τσίπρα.
Όσοι με ευκολία πετροβολούν αυτό το σύγχρονο και ριζοσπαστικό νομοσχέδιο θα πρέπει
να εξηγήσουν τη θέση τους για τα δικαιώματα
των εργαζόμενων ανδρών. Να μας πουν πώς
βλέπουν τις άδειες για όσους έχουν να φροντίσουν οικογενειακά μέλη, καθώς και να μας
πληροφορήσουν για τη στάση τους στις πρόνοιες για τα φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
Όσοι θέλουν τη διαιώνιση συνδικαλιστικών
νοοτροπιών που προκαλούν ντροπή, όπως οι
ξυλοδαρμοί σε συνέδρια, ή εκείνοι που επι-

διώκουν να μη λογοδοτεί κανείς για φαινόμενα
ανομίας στον συνδικαλιστικό χώρο οπωσδήποτε θα αντιδράσουν στα μέτρα διαφάνειας που
έρχονται και σε αυτό τον τομέα. Γνωρίζετε,
άραγε, πως δεν προβλέπονται λόγοι απόλυσης
συνδικαλιστή αν υπάρξουν βιαιοπραγίες κατά
συναδέλφου του ή προκύψει εκ μέρους του
σεξουαλική παρενόχληση;
Ο ΣΥΡΙΖΑ, επίσης, θα πρέπει να τοποθετηθεί
υπεύθυνα και για το θέμα της μετατροπής του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή. Η ΑΑΔΕ ψηφίστηκε επί της διακυβέρνησής τους. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες και «ναι μεν αλλά».
Ας είμαστε, λοιπόν, ξεκάθαροι απέναντι σε
μια κοινωνία που αναζητά το ξεκάθαρο: με το
νομοσχέδιο προστασίας της εργασίας η κυβέρνηση δημιουργεί μια ασπίδα για τον εργαζόμενο του 21ου αιώνα.
Με την τομή αυτή η Ελλάδα πατάει γερά στις
σύγχρονες ανάγκες ενός πλανήτη που τρέχει
με ρυθμούς επαναστατικά ψηφιακούς. Η πατρίδα μας επιτέλους συνομιλεί με την εποχή
της δίχως παρωπίδες και δογματισμούς.
Στον αντίποδα των παραπάνω, η στασιμότητα
αποτελεί τον χειρότερο εχθρό για όσες κοινωνίες επιλέξουν να μείνουν πίσω και να μην
προχωρήσουν.
Για όλους εκείνους που για λόγους πολιτικής
ιδιοτέλειας θελήσουν να υποθηκεύσουν το
μέλλον των παιδιών τους στον βωμό της κομματικής τους σκοπιμότητας.

Πρωταγωνίστρια

Η

εβδομάδα που πέρασε χαρακτηρίστηκε
από αλλεπάλληλες συναντήσεις του πρωθυπουργού με ηγετικές φυσιογνωμίες των
χωρών της Βαλκανικής, ιδιαίτερα των Δυτικών
Βαλκανίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε τη Δευτέρα τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας Γιάνεζ Γιάνσα, την Πέμπτη την πρωθυπουργό της Σερβίας Άνα
Μπρνάμπιτς, τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ και τον προεδρεύοντα του συλλογικού προεδρείου της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης
Μίλοραντ Ντόντικ και την Παρασκευή τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου Ζντράβκο Κριβοκάπιτς.
Τι κοινό έχουν όλα αυτά τα κράτη, που κάνει την
Ελλάδα πρωταγωνίστρια στις εξελίξεις στα Δυτικά
Βαλκάνια και γενικότερα στη βαλκανική χερσόνησο; Πρώτον, επιδιώκουν την οικονομική τους ανάκαμψη και η Ελλάδα είναι η κοντινότερη χώρα που,
όντας μέλος της Ε.Ε. και χωρίς να εμπλέκεται
(όπως, λ.χ., η Βουλγαρία) με επιμέρους διενέξεις
που αφθονούν στα Βαλκάνια, μπορεί να λειτουργήσει ως «καλός αγωγός» για προσέλκυση κεφαλαί-

ων σε αυτές τις χώρες αλλά και να βελτιώσει τις διμερείς οικονομικές της σχέσεις με καθεμιά από
αυτές.
Το δεύτερο είναι ακόμη πιο προφανές. Όλες αυτές οι χώρες θέλουν (άλλη γρήγορα, άλλη αργότερα) να αποτελέσουν μέρος τη μεγάλης ευρωπαϊκής
οικογένειας, δηλαδή να γίνουν πλήρη κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα και ειδικότερα
ο πρωθυπουργός της έχει αναπτύξει ποικίλους
στενούς δεσμούς με την ευρωπαϊκή ηγεσία αλλά
και με όλους σχεδόν τους ηγέτες των άλλων κρατών και συνεπώς τα κράτη της δυτικής Βαλκανικής
χρειάζονται έναν τέτοιο σύμμαχο, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις Συνόδους Κορυφής, όταν
συζητείται ο φάκελος καθεμιάς για τις ενταξιακές
τους πορείες. Η Σλοβενία, βέβαια, είναι κράτοςμέλος, αλλά πέραν αυτής οι υπόλοιπες πολύ θα
ήθελαν. Η Σερβία έχει ακόμη δρόμο, η Βόρεια Μακεδονία δεν βλέπει την ώρα και τη στιγμή να μπει
στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ενώ το Μαυροβούνιο
ξέρει ότι έχει ακόμη να επιλύσει πολλά θέματα,

ωστόσο είναι βαθιά επιθυμία της ηγεσίας του να
αποτελέσει μια μέρα έναν ακόμα κρίκο στην ισχυρή αλυσίδα των κρατών-μελών της Ε.Ε.
Είτε πολιτικά ή θεσμικά είτε οικονομικά, η Ελλάδα υπό τις σημερινές συνθήκες έχει όλες τις προδιαγραφές να πιστοποιήσει εμπράκτως τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις εξελίξεις στη Βαλκανική,
ειδικότερα στο δυτικό κομμάτι της. Η Τουρκία στις
μέρες μας είναι πιο απομακρυσμένη από ποτέ από
την περιοχή, καθώς διαθέτει μόνο κάποια ερείσματα στην Αλβανία και πέραν τούτου ουδέν.
Την ίδια ώρα, Ευρώπη και Αμερική ενδιαφέρονται εξαιρετικά για τις εξελίξεις στην περιοχή, καθώς από τη μια επιθυμούν να έχουν «σβηστή» την
εστία δημιουργίας προβλημάτων που λέγεται
«Βαλκάνια, η πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης» και
από την άλλη το άνοιγμα των βαλκανικών οικονομιών δημιουργεί προφανές ενδιαφέρον στην επενδυτική κοινότητα των ΗΠΑ και της Ε.Ε. Η συγκυρία
είναι ιδανική και η Ελλάδα σκοπεύει να την αξιοποιήσει πλήρως!

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Έτοιμα να «ξανασαλπάρουν» τα κρουαζιερόπλοια στον Πειραιά

Δ

του

Βασίλη
Κορκίδη
Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ

υναμικά επανεκκινεί η κρουαζιέρα από την
Ελλάδα και το λιμάνι του Πειραιά. Οι Aida,
Celebrity, Costa, Hapag Lloyd, MSC, Norwegian, Royal Caribbean, Seabourn, Silversea και TUI μαζί με την Celestyal Cruises έχουν σχεδιάσει σημαντικά
προγράμματα κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο
για αυτή την καλοκαιρινή σεζόν. Ο Πειραιάς θα είναι το
homeport για κρουαζιερόπλοια της Azamara Cruises,
Celebrity Cruises, της Celestyal Cruises, της Holland
America Cruise Line, της Norwegian Cruise Line, της
Seabourn Cruises και της Silversea Cruises. Μάλιστα,
η Celebrity επέλεξε το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας
για το παγκόσμιο ντεμπούτο του νεότερου σκάφους της,
του «Celebrity Apex». Ακόμα, η Κέρκυρα και το Ηράκλειο στην Ελλάδα είναι λιμάνια που ξεχωρίζουν στον
σχεδιασμό των εταιρειών για homeporting. Η συνεισφορά της κρουαζιέρας στην ελληνική οικονομία αγγίζει το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια έσοδα και προσφέρει σχεδόν 12.000 θέσεις εργασίας.
Στις συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση η CLIA
είχε επισημάνει ότι, πέρα από τις εταιρείες κρουαζιέρας, η ζημία από τη διακοπή της δραστηριότητας του
κλάδου είναι μεγάλη και για τις οικονομίες των χωρών
που αποτελούν προορισμούς κρουαζιέρας, όπως η Ελλάδα, οι οποίες επίσης προσβλέπουν στην επανέναρξη
των δραστηριοτήτων. Η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας υπολογίζεται ότι έχει προκαλέσει απώλειες
τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία
και έθεσε σε κίνδυνο περισσότερες από 1.700 θέσεις
εργασίας.
Δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας ότι η κρουαζιέρα αποτελεί σημαντικό κομμάτι των εσόδων από τον
τουρισμό, καθώς εκπροσωπεί πάνω από το 15% των συνολικά 33 εκατομμυρίων επισκεπτών στη χώρα κάθε χρόνο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η νησιωτική οικονομία της χώρας
από την κρουαζιέρα αλλά και από το yachting είναι «διπλά
ωφελημένη», με δεδομένο ότι οι επιβάτες που επισκέπτονται νησιωτικούς προορισμούς επιστρέφοντας λειτουργούν διαφημιστικά για τους προορισμούς αυτούς στο

Κάθε Τρίτη

στενό και όχι μόνο περιβάλλον τους, γεγονός που λειτουργεί επιβοηθητικά στην αύξηση του ενδιαφέροντος για τον
θαλάσσιο τουρισμό στη χώρα μας.
Πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στους υπουργούς
Γιάννη Πλακιωτάκη και Χάρη Θεοχάρη, καθώς όλο αυτό
το διάστημα της «αναγκαστικής απραξίας» για την
κρουαζιέρα τα συναρμόδια υπουργεία Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και Τουρισμού διατήρησαν
ανοικτά τα κανάλια επικοινωνίας με υψηλόβαθμα στελέχη του τομέα της παγκόσμιας κρουαζιέρας, γεγονός
που είχε αποτέλεσμα να εμπεδωθεί το «αίσθημα ασφαλείας», καθώς και τα δύο υπουργεία διατήρησαν καθαρό τον ορίζοντα ως προς τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Το
γεγονός ότι τόσες εταιρείες έχουν επιλέξει ελληνικά λιμάνια για homeporting αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης.
Πρέπει, βεβαίως, να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι
ότι φέτος θα ξεκινήσει η ανάκαμψη και διπλά προσεκτικοί στους νησιωτικούς προορισμούς μας, ώστε να μη
δημιουργηθούν θέματα με την πανδημία. Άλλωστε,
«σοφά πράττουσα» η κυβέρνηση έδωσε προτεραιότητα
στους ολικούς εμβολιασμούς σε 36 νησιά τον Μάιο και,
σύμφωνα με την επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία», μέχρι τέλη Ιουνίου προχωρά σε 19 νησιωτικούς προορισμούς με συνολικό πληθυσμό 700.000 κατοίκων.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η τρέχουσα περίοδος για την κρουαζιέρα θα είναι η αρχή της μείωσης
των απωλειών που κατέγραψε ο συγκεκριμένος τομέας
του θαλάσσιου τουρισμού, με το προσεχές έτος να είναι
πολλά υποσχόμενο, καθώς οι προορισμοί της ευρωπαϊκής κρουαζιέρας με επίκεντρο τη Μεσόγειο ήδη παρουσιάζουν αυξημένη δημοφιλία στο διεθνές κοινό της
κρουαζιέρας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, οι
κρουαζιέρες θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν
31,7 εκατομμύρια επιβάτες το 2022 και να αυξηθούν σε
38,7 εκατομμύρια επιβάτες έως το 2027, υπό τη βασική
προϋπόθεση ότι η πανδημία θα έχει τιθασευτεί μέσα
στο 2021 και στις αρχές του 2022, όταν ο παγκόσμιος
στόλος θα αποτελείται από σχεδόν 450 πλοία. Να σημειωθεί ότι το «καταστροφικό» για τις εταιρείες κρουαζιε-

ρόπλοιων και τα λιμάνια υποδοχής τους 2020 «έκλεισε»
με μόλις 5,7 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή κατά 22,1
εκατομμύρια λιγότερους επιβάτες έναντι του 2019.
Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι το προηγούμενο έτος
αλλά και σχεδόν το α’ τετράμηνο του τρέχοντος έτους οι
μεγάλες εταιρείες κρουαζιερόπλοιων κατέγραψαν σημαντικές οικονομικές απώλειες, καθώς αναγκάστηκαν
να διατηρήσουν «επ’ αγκύρα» τους στόλους τους και με
τις ελάχιστες οργανικές συνθέσεις που προβλέπει ο
ΙΜΟ. Με βάση στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, μόνο οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας στον κόσμο «έκαψαν» από τα ταμειακά διαθέσιμα
λίγο περισσότερο από 1 δισ. δολάρια τον μήνα. Η Carnival «έκλεισε» το δ’ τρίμηνο του 2020 με 500 εκατ. δολάρια τον μήνα, ενώ οι υπολογισμοί με βάση τα νεότερα
δεδομένα για το α’ τρίμηνο του 2021 ανέβασαν το ποσό
ανά μήνα στα 600 εκατ. δολάρια. Αντίστοιχα, η Royal
Caribbean βρέθηκε στα 290 εκατ. δολάρια, ενώ η Norwegian Cruise στα 190 εκατ. δολάρια με πρόσθετη απώλεια της τάξης των 15 εκατ. δολαρίων για τα πλοία που
βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας στο ενδεχόμενο
«ανοίγματος» των πλόων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι 30 συνολικά νεότευκτα κρουαζιερόπλοια αναμένεται να «πέσουν στη θάλασσα» το τρέχον έτος με βάση τα στοιχεία των χρόνων παράδοσης από
τα βιβλία παραγγελιών των ναυπηγείων. Σε αυτά πρέπει να
συνυπολογιστούν και τα 16 που παραδόθηκαν μέσα στο
2020, που χαρακτηρίστηκε έτος της πανδημίας και τα
οποία ουσιαστικά περιμένουν να κάνουν το «ντεμπούτο»
τους κατά το τρέχον έτος. Σύμφωνα με τα προ πανδημίας
σενάρια για τον τομέα των κρουαζιερόπλοιων, το 2021
αποτελούσε τη χρονιά του «διπλασιασμού» της ζήτησης,
γεγονός που είχε ωθήσει τις εταιρείες να σπεύσουν για να
τα παραγγείλουν. Ωστόσο, το 2020 επεφύλαξε εκπλήξεις
για τον τομέα, που «πάγωσε» από τα lockdowns, καθώς
«άνοιξαν» -και μάλιστα σε ιστορικά δεδομένα- η αγορά
«second hand» αλλά και το «scraping», ενώ η παγκόσμια
αξία του στόλου, σύμφωνα με αποτιμήσεις ειδικών αναλυτών, μειώθηκε κατά σχεδόν 40 δισ. δολάρια.

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

1. Τις περισσότερες φορές η πολιτική δεν εξελίσσεται βάσει
των προσδοκιών ούτε βάσει των δημοσκοπικών ευρημάτων. Τα «σαμαράκια» στον δρόμο της πολιτικής καθυστερούν κάθε προσδοκώμενη ανέλιξη.
2. Στην πολιτική η αναδρομή στα περασμένα φτιάχνει έναν
πλούσιο χυλό, όπου οι ευθύνες «πνίγονται».
3. Τα non papers που δίνονται στους πολιτικούς κάθε κόμματος
για να γνωρίζουν την κομματική γραμμή θυμίζουν τα σκονάκια
στις μαθητικές εξετάσεις. Αντιγραφή όλη μας η ζωή.
4. Αρκετοί πολιτικοί αστέρες διαθέτουν μακριά γλώσσα και
κοντή σκέψη.
5. Στην πολιτική μη θεωρείτε τον αντίπαλο δεδομένο και προβλέψιμο. Το «ανθ’ ημών Γουλιμής», που είπε ο Χαρίλαος
Τρικούπης, είναι μια από τις πιο γνωστές εκφράσεις της πολιτικής μας ιστορίας.

6. Ο έξυπνος πολιτικός διαβάζει στο παρελθόν τα πιθανά λάθη
του μέλλοντος και παίρνει τα μέτρα του.
7. Πολιτικοί του χρυσού κλουβιού μπορούν να παραχθούν εύκολα σε κάθε εποχή, αλλά αν δεν έχουν δυνατά φτερά για
να πετάξουν ψηλά, κάνουν μια βόλτα γύρω από το κλουβί
και ξαναμπαίνουν μέσα. Αν, φυσικά, είναι έξυπνοι.
8. Ψωμοτύρι έχουν το ψέμα και τις υποσχέσεις αρκετοί πολιτικοί. Δεν «τρώγεται» τίποτε από τα δύο.
9. Σε αρκετούς πολιτικούς πρέπει να απονεμηθεί το «τσίγκινο
στέμμα» της κομματικής κολακείας, ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες αναμένεται ανασχηματισμός.
10. Η επιτυχία ενός πολιτικού αστείου εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ γέλιου και ενόχλησης. Καλό είναι να αποφεύγονται
τα αστεία στην πολιτική. Αδήριτη πραγματικότητα.
11. Υπάρχουν πολιτικοί που τα ΜΜΕ τούς παρουσιάζουν ως

Νέστορες της πολιτικής, όμως στην πραγματικότητα δεν
απέχουν και πολύ από αρκετά πνευματικά καθυστερημένα
πολιτικά πρόσωπα.
12. Στην πολιτική οι διορθωτικές δηλώσεις σπανίως διορθώνουν. Τα κάνουν χειρότερα. Παραμείνετε ψύχραιμοι και
μην κάνετε διορθώσεις. Άλλωστε, δεν είδαν όλοι την πρώτη
σας δήλωση.
13. Στην πολιτική το χρήμα είναι το καλύτερο ηλεκτρικό
σιδέρωμα. Ισιώνει όλες τις τσαλακωματιές της εικόνας του πολιτικού και του προσφέρει και ένα «σιδερωμένο» χαμόγελο.
14. Ο έξυπνος πολιτικός είναι πάντα συνεπής και ανταποκρίνεται στο κάλεσμα κάθε νέου ραντεβού με τον ψηφοφόρο του.
15. Αν ψηφίζετε πολιτικά πρόσωπα που βλέπουν την πολιτική
με όρους καριέρας, τότε συμβάλλετε στην αυριανή δυστυχία σας.

του

Θανάση
Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr
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Παράταση
Έντονος προβληματισμός υπάρχει γύρω
από την εξέλιξη της

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Προανακριτικής για τις
τηλεοπτικές άδειες. Η
Επιτροπή έχει προθε-

Στο κενό τα παράπονα του δημάρχου

σμία να καταθέσει πό-

Ο πρώτος πολίτης της Ζακύνθου Νικήτας Αρετάκης είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός
για την εγκληματικότητα: «Τα αδίστακτα κυκλώματα διαφεντεύουν στη Ζάκυνθο
και η Αστυνομία αδυνατεί να εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας στο νησί. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια… Από το 2016 απέστειλα περισσότερες από 30 επιστολές
στους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, στους αρχηγούς της ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.».

ου, ωστόσο έπειτα από

ρισμα μέχρι τις 30 Μαΐ40 μέρες εργασιών πάμε ολοταχώς για παράταση.

Οι προσεκτικές κινήσεις Τσιάρα

T

ις τελευταίες μέρες ο υπουργός Δικαιοσύνης
Κώστας Τσιάρας, με αφορμή το φρικτό έγκλημα στα Γλυκά Νερά, προαναγγέλλει την
αυστηροποίηση των διατάξεων που αφορούν στις
ποινές για ειδεχθή και αποτρόπαια εγκλήματα,
όπως επίσης και την αλλαγή της σωφρονιστικής πολιτικής. Στο στόχαστρο του υπουργού, μάλιστα, φαίνεται ότι έχει μπει ο θεσμός της υφ’ όρων απόλυσης,
ενώ αρκετοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος
πιέζουν δημοσίως για αυστηρότερες ποινές, όπως ο

βουλευτής Θανάσης Πλεύρης αλλά και ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης. Και μπορεί η σχετική
συζήτηση να άνοιξε μετά το έγκλημα, ωστόσο η
πρόθεση του υπουργείου υπήρχε και πριν από το
αποτρόπαιο έγκλημα. Απλώς τώρα που η πανελλήνια συγκίνηση έχει αλλάξει πλήρως το πλαίσιο εντός
του οποίου διεξάγεται η συζήτηση, ο υπουργός Δικαιοσύνης πατάει γκάζι, θεωρώντας ότι θα είναι πιο
δύσκολο για τα κόμματα που διαφωνούν να του
ασκήσουν κριτική.

Οι ταυτότητες

Ρητορεία

Παρά την έντονη φημολογία ότι η
κοινοπραξία Βέλγων - Space Hellas
έχει αποκτήσει προβάδισμα στον
διαγωνισμό-μαμούθ των 550 εκατ.
ευρώ για τις ταυτότητες, η αλήθεια
είναι ότι όλα είναι ανοιχτά. Μέχρι
στιγμής, βάσει της τεχνικής αξιολόγησης που προηγείται των οικονομικών προσφορών, δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσοι και ποιοι θα περάσουν
στον επόμενο γύρο.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε
την πραγματική εικόνα των γεγονότων, λέγοντας ότι γενεσιουργός
αιτία για τη ραγδαία αύξηση της
βάρβαρης εγκληματικότητας στην
Ελλάδα είναι η ανεξέλεγκτη εισροή εγκληματικών στοιχείων, δολοφόνων και βιαστών. Άλλη ρητορική…

Το ενδεχόμενο
φωτιάς στον αχυρώνα

A

Απροκάλυπτα ο Ερντογάν καλεί όλους
τους μουσουλμάνους να μην αφήσουν
την Ιερουσαλήμ «να πέσει» στους Ισραηλινούς.
Φυσικά του ξεφεύγει η λεπτομέρεια ότι η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ από
τον Πόλεμο των Έξι Ημερών (1967) και ελέγχεται από το κράτος του Ισραήλ.
Στην πραγματικότητα, το κάλεσμα του Ερντογάν δεν είναι για να μην πέσει η Ιερουσαλήμ
στους Ισραηλινούς, αλλά για να προκαλέσει
τζιχάντ για «απελευθέρωσή» της από τους Ισραηλινούς, όπως μεταδόθηκε και από τα μεγάφωνα των μιναρέδων της Αγια-Σοφιάς.
Ο Τούρκος πρόεδρος υποκινεί σε θρησκευτικό πόλεμο κατά του Ισραήλ, αποσκοπώντας να
καταστρέψει τη συμμαχία της Ανατολικής Μεσογείου και τις συμφωνίες του Αβραάμ. Θέλει,
κατά την προσφιλή του τακτική, να αποσταθεροποιήσει όλη την περιοχή. Έχουν σημασία
όσα εξωφρενικά λέει στο νέο του κάλεσμα για
τζιχάντ: «Μια νέα επίθεση εξαπολύθηκε χρησιμοποιώντας την Ιερουσαλήμ για να στοχεύσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και όλους τους
μουσουλμάνους. Αν η Ιερουσαλήμ πέσει, δεν
θα μπορούμε να προστατέψουμε τη Μεδίνα.
Αν η Μεδίνα πέσει, δεν θα μπορέσουμε να
προστατεύσουμε τη Μέκκα. Αν η Μέκκα πέσει, θα χάσουμε επίσης την Κάαμπα. Να μην
ξεχνάτε ότι η Ιερουσαλήμ σημαίνει Κωνσταντινούπολη, Ισλαμπάντ (Πακιστάν) και Τζακάρτα (Ινδονησία), η Μεδίνα σημαίνει Κάιρο, Δαμασκός και Βαγδάτη».
Νωρίτερα απείλησε τη Γαλλία με «γκιλοτίνα»
και την Ευρωπαϊκή Ένωση με πανισλαμική
εξέγερση 6 εκατομμυρίων Τούρκων και 35
εκατομμυρίων μουσουλμάνων που ζουν στις
ευρωπαϊκές χώρες. Οι σοβαροί διπλωμάτες
μπορεί να παρακολουθούν με περίσκεψη το
παραλήρημα, όμως τέτοιες προβληματικές
προσωπικότητες μπορεί να βάλουν φωτιά
στον αχυρώνα με μια λάθος κίνηση.
Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί φαίνεται ότι το
έχουν καταλάβει. Άλλωστε, δεν ήταν τυχαίος
ο βομβαρδισμός των γραφείων της γνωστής
τουρκικής «φιλανθρωπικής» οργάνωσης στη
Γάζα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμούνται
ακόμη.
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Ξορκίζει το πισωγύρισμα το Μαξίμου

Η

τεράστια σημασία ενός ασφαλούς όσο και απρόσκοπτου
σταδιακού ανοίγματος πεδίων
της κοινωνικής και της οικονομικής δραστηριότητας για τη δημόσια
υγεία αλλά και την οικονομία… κρύβεται
πίσω από τις χθεσινές, αυστηρές προειδοποιήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη,
του επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Σωτήρη Τσιόδρα αλλά και λοιπών κυβερνητικών στελεχών για σχολαστική τήρηση των μέτρων συλλογικής και
ατομικής υγιεινής.
Όπως εξηγεί ανώτερος κυβερνητικός
παράγων, ο κίνδυνος ενός πισωγυρίσματος αφενός θα υπέσκαπτε το υγειονομικό
κεκτημένο, προκαλώντας πρόσφορες
συνθήκες για την επέλαση ενός ακόμη
πανδημικού κύματος, αφετέρου θα υπονόμευε ευθέως την προοπτική ενός ταχέος rebound, που τόσο ανάγκη έχουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις ύστερα από
το πολύμηνο lockdown. Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να ιδωθεί η ανησυχία που
εξέφρασαν συντονισμένα χθες Μέγαρο
Μαξίμου και επιστήμονες για τα φαινόμενα καταστρατήγησης των προστατευτικών μέτρων και των εναπομείναντων περιορισμών κατά τα πρώτα 24ωρα της νέας
πραγματικότητας.

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

«Πολλοί συμπολίτες μας φαίνεται να
πιστεύουν ότι έχουμε ήδη ξεμπερδέψει
οριστικά με την πανδημία, κάτι το οποίο
προφανώς δεν συμβαίνει. Η πανδημία είναι ακόμα εδώ. Ελευθερία δεν σημαίνει
ανευθυνότητα», επεσήμανε με νόημα ο
πρωθυπουργός. Καθόλου τυχαίο το ότι σε
αυτήν την πολύ ευαίσθητη όσο και κρίσιμη συγκυρία επιστρατεύτηκε και ο Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος ζήτησε διαρκή
επιφυλακή απ’ όλους, εστιάζοντας στις
μεταλλάξεις του ιού, που είναι κοινά παραδεκτό πως θα καθορίσουν σε μεγάλο
βαθμό τη στρατηγική αντιμετώπισης της
πανδημίας τους επόμενους μήνες. Στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού τονίζει ότι το καμπανάκι κινδύνου που ήχησε
διά στόματος Μητσοτάκη και Τσιόδρα καθώς και η πρωθυπουργική διαβεβαίωση
για εντατικοποίηση των ελέγχων, οι οποίοι θα επισύρουν «τσουχτερά» πρόστιμα,
έχουν και τον χαρακτήρα της προληπτικής δράσης. Η γενική εικόνα αμεριμνησίας ανά την επικράτεια κινητοποίησε το

κυβερνητικό στρατόπεδο, το οποίο δεν
επιθυμεί επ’ ουδενί λόγω το κλίμα των τελευταίων 24ώρων να μετατραπεί σε κανόνα, που θα απαιτήσει… διορθωτικές κινήσεις σε μια περίοδο κατά την οποία
άπαντες υπογραμμίζουν πως πρέπει να
κερδηθεί το στοίχημα του Τουρισμού.
Ερωτηθείσα σχετικώς στο χθεσινό
briefing των πολιτικών συντακτών, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ξεκαθάρισε πως «είμαστε στην αρχή του τέλους της πανδημίας και όχι στο
τέλος» και πως δεν τελειώσαμε με τον ιό,
ενώ τόνισε πως «τυχόν τοπικές εξάρσεις
θα αντιμετωπιστούν με τον δέοντα τρόπο». Ως προς το τελευταίο, κυβερνητικοί
παράγοντες θεωρούν πολύτιμη την εμπειρία του περσινού καλοκαιριού και
προειδοποιούν πως δεν θα διστάσουν να
παρέμβουν με πλέγμα μέτρων τοπικής
εμβέλειας, ώστε να εξουδετερωθούν όσο
το δυνατόν πιο έγκαιρα τοπικές αναζωπυρώσεις της πανδημίας, ώστε να μη
χρειαστεί να ληφθούν επιζήμιες από κάθε άποψη οριζόντιες δράσεις.
Πάντως, οι ίδιες πηγές διαβεβαιώνουν
πως το δόγμα «ό,τι ανοίγει δεν ξανακλείνει» εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο
και εκφράζουν την αισιοδοξία ότι η κλιμάκωση της εμβολιαστικής εκστρατείας,

η επίδειξη υπευθυνότητας από επαγγελματίες και πολίτες καθώς και η περσινή
παρακαταθήκη αποτελούν εχέγγυα υπέρ
μιας ομαλής πορείας, χωρίς σοβαρές
αναταράξεις. Ως εκ τούτου, κυβερνητικά
στελέχη τόνιζαν χθες σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους πως το κυβερνητικό σχέδιο
αναφορικά με το περαιτέρω άνοιγμα των
δραστηριοτήτων προχωρά βάσει σχεδιασμού. Μετά την παρέλευση ενός δεκαημέρου χονδρικά -όταν και θα υπάρχει
ασφαλής επαναξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων από το ορόσημο του
ανοίγματος του τουρισμού- πρόκειται να
συζητηθεί περαιτέρω άρση των περιορισμών, όπως η παράταση στην έναρξη
απαγόρευσης της νυχτερινής κυκλοφορίας καθώς και η… επιστροφή της μουσικής στην εστίαση.

Η γενική εικόνα αμεριμνησίας
ανά την επικράτεια κινητοποίησε
το κυβερνητικό στρατόπεδο, που
δεν επιθυμεί επ’ ουδενί λόγω το
κλίμα των τελευταίων 24ώρων
να μετατραπεί σε κανόνα!
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«Ελλάδα+»: Το πρόγραμμα... Θεσσαλονίκης για το Ταμείο Ανάκαμψης
Τη δική του, εναλλακτική, όπως τη χαρακτήρισε, πρόταση
για την αξιοποίηση των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης
παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Με ευχολόγια και κυρίως ανεδαφικές προτάσεις, ο πρώην πρωθυπουργός «μοίρασε» τα δισεκατομμύρια των επιχορηγήσεων και παράλληλα επιτέθηκε στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει το βλέμμα στραμμένο όχι στις ανάγκες της
συντριπτικής πλειονότητας των παραγωγικών δυνάμεων του
τόπου, αλλά στις εμμονές μιας μικρής επιχειρηματικής ελίτ.
«Το κυβερνητικό σχέδιο είναι βγαλμένο από το χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Από εκεί όπου αποσύρθηκαν, χρόνια τώρα, οι παλιές και αποτυχημένες νεοφιλελεύθερες συνταγές», είπε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
προτού παρουσιάσει την πρόταση της Κουμουνδούρου, την
οποία βάφτισε «Ελλάδα+», μια παραλλαγή του «Ελλάδα 2.0»
της κυβέρνησης αλλά και του Κινήματος Αλλαγής.
Ειδικότερα, το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων:
 Την αύξηση του ΑΕΠ με τη συμμετοχή του συνόλου της

κοινωνίας.
 Τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου στην κα-

τεύθυνση της οικονομίας, της γνώσης και της αυξημένης
προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών και όχι του
ανταγωνισμού, στη βάση της μείωσης των μισθών.
 Τη στήριξη και ανανέωση των επιχειρήσεων και ιδίως της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε όλο το παραγωγικό
και τεχνολογικό φάσμα.
 Την προστασία της εργασίας με σεβασμό στα εργασιακά
δικαιώματα και την αύξηση των μισθών.
 Τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα σε δίκτυα, υποδομές και υπηρεσίες βασικών αγαθών.
 Την ενίσχυση του ενιαίου και καθολικού κοινωνικού κράτους.
 Τη δικαιότερη φορολογία με μείωση της φοροδιαφυγής
και προοδευτική φορολόγηση, που θα ελαφρύνει χαμηλότερες και μεσαίες εισοδηματικές ομάδες.
 Τον συνολικό οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας, την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης και την ενεργει-

ακή δημοκρατία με κοινωνική συμμετοχή στην παραγωγή
ενέργειας.
Επανερχόμενος στην κριτική προς τη Ν.Δ., σχολίασε ότι αν
το σχέδιό της για την οικονομία είναι βγαλμένο από τη ναφθαλίνη του 1990, στα θέματα δημοκρατίας βρίσκονται ακόμα πιο πολλές δεκαετίες πίσω. Παραδέχτηκε, πάντως, ότι οι
πόροι που διατίθενται στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να κάνουμε ένα πραγματικό restart.

Αλαλούμ
Την ίδια ώρα, πάντως, που ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε
για restart, ο Νίκος Φίλης μάλλον άδειαζε τον πρώην
πρωθυπουργό για την υπόθεση του φράχτη στον Έβρο.
Δεν εξηγείται διαφορετικά ότι ο μεν Φίλης προχθές χαρακτήριζε «λυπηρή» την παρουσία της ΠτΔ στην περιοχή,
ενώ ο Αλέξης Τσίπρας τον Νοέμβριο του 2015 διατεινόταν
ως πρωθυπουργός ότι η ιδέα να πέσει ο φράχτης δεν είναι… καλή!

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

Έδειξε τον Παππά
ο Καλογρίτσας!

Τ

ον Νίκο Παππά έδειξε ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας
ως τον άνθρωπο που οργάνωσε,
σχεδίασε και εκτέλεσε… το μεγαλεπήβολο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία ενός τηλεοπτικού Μέσου προσκείμενου στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο «κόκκινος» επιχειρηματίας, ούτε λίγο ούτε πολύ, κατά τη
διάρκεια της χθεσινής του κατάθεσης στην
Προανακριτική υποστήριξε ότι ο πρώην
υπουργός Επικρατείας τού ζήτησε, επί της
ουσίας, να γίνει ο «μπροστινός», δηλαδή να
χρησιμοποιηθεί το όνομά του για την αγορά
μιας τηλεοπτικής άδειας. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο κ. Παππάς ήταν εκείνος που
τον έφερε σε επαφή με τη λιβανέζικη CCC
(η οποία φέρεται να του έδωσε τα περιβόητα 3 εκατ. ευρώ) και μάλιστα αποκάλυψε
ότι έλαβαν χώρα αρκετά ραντεβού με τους
Λιβανέζους στο Πόρτο Χέλι.
Ειδικότερα, ο Χρ. Καλογρίτσας ξεκίνησε
την ακρόασή του περιγράφοντας τον τρόπο
που τον προσέγγισε ο Ν. Παππάς. «Το καλοκαίρι του 2016 με φώναξε ο πολυαγαπημένος μου φίλος, Ν. Παππάς, και μου είπε:
“Καπετάνιε, θα μας δώσεις το όνομά σου
για κανάλι και τα λοιπά;”. Εγώ είπα πως
“ήλθα μαζί σας”. Μιλήσαμε για κάτι ξένους.
Μου ανέφερε ο Παππάς τα ονόματα των ξέ-
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νων. Ακουστά τους είχα. Δεν τους γνώριζα.
Με τον τρόπο που μου το ζήτησε ο Νίκος,
είπα: “Ας πάει κι αυτό”», τόνισε αρχικά. Στη
συνέχεια εξήγησε ότι έκανε μια σημαντική
υποχώρηση. «Άρα, ήταν ύστερα από επιμονή του Παππά;», ρώτησε διευκρινιστικά
ο πρόεδρος της Επιτροπής Σταύρος Κελέτσης, για να λάβει την απάντηση: «Εγώ
μπήκα ως πειθαρχημένος». Αυτή η απάντηση, σύμφωνα με «γαλάζιες» πηγές, αναδεικνύει ότι ο κ. Καλογρίτσας λειτουργούσε ως άνθρωπος του Μεγάρου Μαξίμου.
Λίγο αργότερα, μάλιστα, ο επιχειρηματίας κατέδειξε τη στενή σχέση που διατηρούσε με τον πρώην υπουργό, λέγοντας ότι
του είχε δώσει σαφείς οδηγίες, όταν επρόκειτο να συναντήσει τους εκπροσώπους της
CCC. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ.
Καλογρίτσα, ο Ν. Παππάς τον φώναξε προκειμένου να συναντήσει τους Λιβανέζους,
με το ραντεβού να γίνεται στο Πόρτο Χέλι.
- Σ. Κελέτσης. Πού τον συναντήσατε;

- Χ. Καλογρίτσας: Τον συναντούσα παντού. Στο σπίτι μου. Στο σπίτι του. Σε ταβέρνες. Παντού. Μπορώ να το βεβαιώσω, να
δω τις σημειώσεις μου, αν κριθεί αναγκαίο.
Στο Πόρτο Χέλι ήλθαν κάτι άνθρωποι σταλμένοι από την άλλη πλευρά. Και πήγαμε
στο Πόρτο Χέλι. Από τον Παππά είχα πάρει
συγκεκριμένες οδηγίες.
- Σ. Κελέτσης: Σας το έστειλε γραπτά;
- Χ. Καλογρίτσας: Αλλάζαμε sms. Οι φίλοι μας μάς σκότωσαν και μας άφησαν
ζωντανούς να υποφέρουμε. Εγώ δεν είπα
ούτε μία λέξη προς οποιονδήποτε. Υπέφερα, όμως δεν μίλησα. Αυτή ήταν η πορεία
μου.
Πάντως, στη συνέχεια, προφανώς επει-

δή το deal χάλασε, ο κ. Καλογρίτσας υποστήριξε ότι οι Άραβες ήταν απατεώνες, ενώ
ισχυρίστηκε ότι «στους προξενητάδες» είχε διαμηνύσει να σταματήσουν, δεδομένου
ότι του ζητούσαν τα χρήματα πίσω. «Δεν εισακούστηκα. Θέλησαν μετά να με διασύρουν. Οι Άραβες ήταν απατεώνες. Ας με
μηνύσουν γι’ αυτό», τόνισε.
Να σημειωθεί ότι η χθεσινή συνεδρίαση
διακόπηκε λόγω αδιαθεσίας του κ. Καλογρίτσα και θα συνεχιστεί σήμερα.
Το αφήγημα ότι ο Χρ. Καλογρίτσας είχε
στα ταμεία της εταιρείας του 8 εκατ. ευρώ
πριν από τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες διαδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Συνεπώς,
καταρρέει με πάταγο το αφήγημα Καλογρίτσα - Ν.Δ. ότι ήταν “μπροστινός” και ότι δεν
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Ταξίδι-αστραπή
σε Ισραήλ
και Παλαιστίνη
ο Νίκος Δένδιας

«Κλείδωσε» με τον Τσαβούσογλου

Τ

η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
θα επιχειρήσουν να «ξεκλειδώσουν» στα τέλη του μήνα οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα επισκεφτεί την Αθήνα πιθανότητα
στις 31 Μαΐου.
Η ελληνική διπλωματία προετοιμάζει ήδη
το έδαφος για την επίσκεψη του επικεφαλής
του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, με
την ελληνική πρόσκληση να έχει γίνει δεκτή
και να απομένουν πλέον μόνο οι διαδικαστικές λεπτομέρειες. Την περασμένη Παρασκευή, μάλιστα, ο Τούρκος πρέσβης στην
Αθήνα Μπουράκ Οζουγκέργκιν βρέθηκε στο
υπουργείο Εξωτερικών, όπου είχε συναντήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ταξιδιού του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Το κύριο
αντικείμενο της συνάντησης των δύο υπουργών θα είναι φυσικά το επικείμενο τετ α τετ
Μητσοτάκη - Ερντογάν, το οποίο, σύμφωνα
με όλα τα σενάρια, θα λάβει χώρα στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες
στις 14 Ιουνίου. Στη Σύνοδο θα συμμετέχει με
φυσική παρουσία και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη
στην Ευρώπη.
Η Αθήνα, πάντως, προετοιμάζεται και για
το ενδεχόμενο ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου να
επιδιώξει μια άτυπη ρεβάνς για όσα έγιναν
στην επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου στην
Άγκυρα. Το κλίμα επιχείρησε να «φτιάξει» ο
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υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Γιαβούζ Σελίμ Κιράν, ο οποίος, όπως είχε υποστηρίξει από τη Θεσσαλονίκη και τη Θράκη,
έκανε και πάλι λόγο για «καταπιεστική πολιτική» της Ελλάδας στη δήθεν «τουρκική» μειονότητα. Η απάντηση της Αθήνας ήρθε μέσω
της Αριστοτελίας Πελώνη, με την κυβερνητική εκπρόσωπο να τονίζει ότι «η Ελλάδα
εφαρμόζει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Λωζάννη, που κάνει λόγο για μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί διαστρέβλωση της πραγματικότητας».
Ο Νίκος Δένδιας πάντως, έστειλε αυστηρό
μήνυμα στην Τουρκία… μέσω Ευρώπης. Ο
υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη της Ένωσης Εξωτερικής Πολιτικής
της Αυστρίας, αναφέρθηκε στην επιθετική
συμπεριφορά και στις απειλές πολέμου της
Τουρκίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για πρόβλημα ολόκληρης της Ευρώπης και όχι μόνο
της Ελλάδας. «Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο, λυπάμαι που το λέω, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολό της δίστασε να
το χαρακτηρίσει όπως πραγματικά είναι: Μια
ανεύθυνη, αποσταθεροποιητική, αναθεωρητική, παράνομη συμπεριφορά εναντίον κρατών-μελών αλλά και ευρωπαϊκών συμφε-

ρόντων», ανέφερε ο κ. Δένδιας. Ωστόσο, η
αποκλιμάκωση που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στο πεδίο των παράνομων τουρκικών ερευνών επιτρέπει στην Αθήνα να εκτιμά ότι το περσινό καλοκαίρι δεν θα επαναληφθεί φέτος. Μια πρώτη εικόνα της πορείας
που θα έχουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις το
επόμενο διάστημα θα φανεί από το αν θα
πραγματοποιηθεί ο επόμενος γύρος των διερευνητικών επαφών, με την Άγκυρα να μην
έχει στείλει τη σχετική πρόσκληση μέχρι στιγμής. Αν και στην ουσία οι δύο πλευρές απέχουν παρασάγγας, η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική σε αυτήν τη χρονική περίοδο. Εντός
Μαΐου αναμένεται να συναντηθούν και τα τεχνικά κλιμάκια των υπουργείων Άμυνας Ελλάδας και Τουρκίας για τον επόμενο γύρο των
Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος, αποκάλυψε το Σάββατο ότι οι δύο
πλευρές θα συνεχίσουν τη διαδικασία των
ΜΟΕ, μένει όμως να διευκρινιστεί αν θα γίνει
με φυσική παρουσία στην Άγκυρα, καθώς την
προηγούμενη φορά οι επιτροπές συναντήθηκαν στην Αθήνα, ή μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των περιορισμών για την πανδημία.

Συναντήσεις
Επίσκεψη στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά
εδάφη πραγματοποιεί σήμερα ο Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών. Ο Νίκος Δένδιας, ο
πρώτος Ευρωπαίος υπουργός που μεταβαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή από την αρχή

της κρίσης, θα συναντηθεί με τον Πατριάρχη
Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’. Για την Αθήνα η συνάντηση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική,
καθώς υποδηλώνει το ενδιαφέρον της χώρας
για την προστασία των Ιερών Προσκυνημάτων και της διατήρησης του καθεστώτος τους.
Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας θα έχει επαφές με
τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκαμπί Ασκενάζι
και τον Παλαιστίνιο υπουργό Εξωτερικών
Ριάντ αλ Μαλίκι. Κατόπιν θα εκπροσωπήσει
την Ελλάδα στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των
υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την οποία συγκάλεσε ο Ζοσέπ Μπορέλ σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή.
«Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και
υπέρμαχος της προώθησης της ασφάλειας
και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή είναι ενεργή στα διπλωματικά τεκταινόμενα
στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή», σημειώνουν διπλωματικές πηγές.
Στη συνέχεια ο υπουργός Εξωτερικών θα
μεταβεί στην Ιορδανία, όπου θα συναντηθεί
με τον ομόλογό του Αϊμάν Σαφαντί, ενώ την
Πέμπτη θα επισκεφτεί το Κάιρο, όπου θα έχει
επαφές με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι.
Ο Νίκος Δένδιας είχε χθες συνεργασία με
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για
την προετοιμασία του ταξιδιού του, ενώ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ. Ο υπουργός
Εξωτερικών δέχτηκε και τον Παλαιστίνιο
πρέσβη Μαρουάν Τουμπάσι, με τον οποίο συζήτησε τις εξελίξεις στην περιοχή.
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Στήνουν… ΑΟΖ τύπου Λιβύης
Γράφει ο
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Τ

ο «τερμάτισαν» οι Τούρκοι, οι
οποίοι επιχειρούν με κάθε τρόπο να κεφαλαιοποιήσουν την
κρίση στη Μέση Ανατολή. Εκμεταλλευόμενη την αναμπουμπούλα, η Άγκυρα μέσω της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας «Γενί Σαφάκ» παρουσιάζει τα
τουρκικά σχέδια για ΑΟΖ με την Παλαιστίνη, ακολουθώντας το «μοντέλο» της
Λιβύης. Η εφημερίδα φιλοξενεί και χάρτη στο πρωτοσέλιδό της, στον οποίο απεικονίζονται οι μαξιμαλιστικές επιδιώξεις
της Τουρκίας, η οποία «ονειρεύεται» την
υπογραφή Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης με τη Χαμάς.
Το θέμα έφτασε και στην ισραηλινή
εφημερίδα «Τζερούσαλεμ Ποστ», η
οποία αναφέρει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα
έφερνε το Ισραήλ και την Τουρκία σε τροχιά στρατιωτικής σύγκρουσης. Η εφημερίδα, μάλιστα, τονίζει ότι με αυτό τον τρόπο η Τουρκία θα επιχειρούσε να στείλει
μισθοφόρους στην Παλαιστίνη, όπως
έκανε στην περίπτωση της Λιβύης, όπου
μετέφερε μισθοφόρους από τη Συρία για
να πολεμήσουν τις δυνάμεις του Χαφτάρ.
Πιο συγκεκριμένα, ο εμπνευστής του
παράλογου αυτού σχεδίου, αγνοώντας
την κυπριακή ΑΟΖ, την ελληνική υφαλοκρηπίδα αλλά και τα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, χαράσσει μια ευθεία
γραμμή από τα τουρκικά παράλια, βορείως της Ρόδου, μέχρι τις ακτές της Παλαιστίνης. Η γραμμή αυτή, μάλιστα, επικαλύπτει την αναγνωρισμένη από τη διεθνή
κοινότητα ΑΟΖ της Κύπρου και συγκεκριμένα τα οικόπεδα στα οποία έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα υδρογονανθράκων.
Την ίδια ώρα, ο εμπνευστής του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, Τζιχάντ
Γιαϊτζί, προτείνει άμεση υπογραφή συμφωνίας με την Παλαιστινιακή Αρχή.
Κι ενώ συμβαίνουν αυτά στην Ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα εξακολουθεί να
προβάλλει τις παράνομες διεκδικήσεις
της με διπλή πρόκληση στο Αιγαίο. Ο
υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας
εξέδωσε αντι-Navtex, με την οποία ζητά
να ακυρωθεί προγραμματισμένη για σήμερα άσκηση των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων στα νοτιοανατολικά της Καρ-

πάθου, αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στη συγκεκριμένη
περιοχή, ενώ με άλλη Navtex επαναφέρει
την παράλογη απαίτηση για αποστρατιωτικοποίηση της Λήμνου.
Το μήνυμα της Αθήνας, πάντως, είναι
ξεκάθαρο, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο να δηλώνει
πως «ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται. Υπάρχει μια υπαρκτή απειλή και
βάσει του κυρίαρχου δικαιώματός μας
οφείλουμε να λάβουμε μέτρα για την
άμυνα τμημάτων της ελληνικής επικράτειας».
Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η ελληνική άσκηση θα διεξαχθεί κανονικά,
ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται δρα-

στηριότητες και συνεκπαιδεύσεις με εμπλοκή όλων των κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων. Η στρατιωτική ηγεσία διατηρεί σε εγρήγορση προσωπικό μέσω σειρών ασκήσεων σε διμερές και πολυεθνικό επίπεδο.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας με τα αμερικανικά F-15 που επιχειρούν από τη Λάρισα, ενώ ελληνικά, γαλλικά και αμερικανικά άρματα μάχης λαμβάνουν μέρος
στην άσκηση «Κένταυρος 21» στο πεδίο
βολής του Πετροχωρίου Ξάνθης. Σε ετοιμότητα βρίσκεται και ο στόλος, με ασκήσεις που περιλαμβάνουν πραγματικά πυρά να προγραμματίζονται για τα τέλη της
εβδομάδας.

Στις Βρυξέλλες ο Α/ΓΕΕΘΑ
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος, βρίσκεται από χθες στις Βρυξέλλες για να
συμμετάσχει στις Στρατιωτικές Επιτροπές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Άμυνας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, με έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κρίση
ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη. Αύριο, ο αρχηγός θα λάβει μέρος στη Στρατιωτική Επιτροπή της Ε.Ε., ενώ κατά την παραμονή του
στις Βρυξέλλες θα έχει συναντήσεις με τους μόνιμους αντιπροσώπους της Ελλάδας σε Ευρώπη και ΝΑΤΟ αλλά και με το στρατιωτικό
προσωπικό που υπηρετεί στις συγκεκριμένες αντιπροσωπείες.

Εκμεταλλευόμενη
την αναμπουμπούλα, η Άγκυρα
μέσω της φιλοκυβερνητικής
εφημερίδας «Γενί Σαφάκ»
παρουσιάζει τα τουρκικά
σχέδια για την Παλαιστίνη
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Γλυκά Νερά: Στο κυνήγι
των δολοφόνων
Καθώς περνούν οι μέρες, γίνεται όλο
και πιο αντιληπτό ότι η εξιχνίαση της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν -μέσα
στο σπίτι όπου ζούσε με τον σύζυγο και
την κορούλα τους στα Γλυκά Νερά- από
κακοποιούς που εισέβαλαν για να κλέψουν δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι δράστες
έκαναν «λάθη» και άφησαν πίσω τους
ίχνη, ενώ από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί εστίασαν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ποινικών.
Στο πλαίσιο αυτό, το απόγευμα της Δευτέρας έδωσε νέα κατάθεση στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών ο 32χρονος σύζυγος της Καρολάιν. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται
την υπόθεση ελπίζουν ότι -όντας πιο νηφάλιος πλέον- ο πιλότος της Πολιτικής
Αεροπορίας θα μπορέσει να παράσχει
επιπλέον στοιχεία στην έρευνα. Μέσα
από τις πρώτες καταθέσεις που έχει δώσει οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.
έχουν μια εικόνα για τη σωματοδομή
των δραστών (ύψος, βάρος) και κάποια
στοιχεία για το πρόσωπο του ενός, ακόμη όμως δεν προκύπτει ταυτοποίηση.
Την ίδια ώρα, τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια προχωρούν την ερευνητική
διαδικασία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν
φαίνεται να έχει προκύψει ταυτοποίηση
γενετικού υλικού με κάποιον σεσημασμένο κακοποιό. Βέβαια, υπάρχει μια
πολύ μεγάλη βάση δεδομένων που πρέπει ακόμη να ελεγχθεί, καθώς στη «δεξαμενή» της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχουν δεκάδες
χιλιάδες «ορφανά» δακτυλικά αποτυπώματα και DNA.
Κώστας Παπαδόπουλος

Δολοφονία Καραϊβάζ:
Στο «σκοτάδι» οι έρευνες

«Π

ληροφορίες», ψίθυροι,
φήμες, όμως δεν υπάρχει τίποτα που να έχει
συνεισφέρει ουσιαστικά στην έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας του
Γιώργου Καραϊβάζ, 40 μέρες μετά την εν
ψυχρώ εκτέλεση του δημοσιογράφου λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του στον Άλιμο.
Από την πρώτη στιγμή στην «Political»
είχαμε επισημάνει ότι τα «συμβόλαια θανάτου» είναι από τις πλέον δύσκολες υποθέσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν
οι αστυνομικοί της Ασφάλειας. Και αυτό
αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί ακόμη το
σκούτερ που χρησιμοποίησε το δίδυμο
των δολοφόνων του Γιώργου Καραϊβάζ,
παρότι έχουν περάσει περισσότερες από
πέντε εβδομάδες από το μοιραίο μεσημέρι της 9ης Απριλίου. Χαρακτηριστική είναι
η αποστροφή του Απόστολου Λύτρα, δικηγόρου της οικογένειας του δημοσιογράφου: «Η Αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή
στοιχείων για τη δολοφονία, αλλά προς το
παρόν δεν προκύπτει κάτι νέο από την

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

έρευνα».
Αυτό τόσο για τους εκτελεστές του
«συμβολαίου θανάτου» όσο και για τον
ηθικό αυτουργό, καθώς η ανάλυση των
κειμένων του Γιώργου Καραϊβάζ «έδειχνε» συγκεκριμένα πρόσωπα από την
αθηναϊκή νύχτα, όμως είναι πολύ δύσκολο -αν δεν ανοίξουν στόματα- να προκύψει εμπλοκή τους. Ακόμη και για τον δολοφόνο και τον οδηγό του σκούτερ υπάρχουν κάποιες «πληροφορίες» που εξετάστηκαν από την ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο, πέραν
του ότι πιθανότατα είναι αλλοδαποί με
χρόνια παρουσία στην Ελλάδα και στο έγκλημα, δεν έχει προκύψει κάτι περισσότερο. Σε καμία περίπτωση, η έρευνα δεν
μπαίνει στο αρχείο, αλλά όσο περνάει καιρός ο βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει, παρά
το γεγονός ότι η Αστυνομία είναι προφανές ότι έχει περισσότερο διαθέσιμα στοι-

χεία απ’ αυτά που μπορεί να γνωστοποιήσει στα ΜΜΕ.
Το πρωί της Κυριακής τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στον Άλιμο,
με τη σύζυγο του Στάθα και τον γιο του
Δημήτρη να είναι οι τραγικές φιγούρες. Η
οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι, γείτονες και συνάδελφοι του δημοσιογράφου έδωσαν το «παρών» και ζητούν δικαίωση. «Θέλω να κάνω μια έκκληση: να
προσπαθήσουν να περιοριστεί η βία, η
οποία μαστίζει τη χώρα μας και κλείνει
πολλά σπίτια, όπως και το δικό μας», είπε
με δάκρυα στα μάτια και τρεμάμενη φωνή
η σύζυγός του.

Σήμερα συμπληρώνονται
40 μέρες από την εν ψυχρώ
εκτέλεση του
δημοσιογράφου λίγα μέτρα
μακριά από το σπίτι του
στον Άλιμο…
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Θρήνος στη Λαμία: Τρεις νεκροί από κορονοϊό μέσα σε λίγες ώρες
Μπορεί να έχουμε πλέον επιστρέψει στην κανονικότητα,
ωστόσο ο κορονοϊός είναι ακόμη εδώ και εξακολουθεί να
είναι επικίνδυνος. Το τρίτο κύμα της πανδημίας χτύπησε
βάναυσα τις τελευταίες ημέρες τη Λαμία, καθώς μέσα σε
λίγες ώρες έχασαν τη ζωή τους συνολικά τρεις γυναίκες.
Μέσα στο Σαββατοκύριακο άφησαν την τελευταία τους
πνοή δύο γυναίκες, ενώ η εβδομάδα ξεκίνησε χθες με μία
ακόμη απώλεια μιας 79χρονης Λαμιώτισσας.
Σύμφωνα με το lamiareport, ο πρώτος θάνατος αφορά

σε γυναίκα 66 ετών που τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον κορονοϊό. Ωστόσο τα προβλήματα υγείας που της άφησε ήταν τόσα πολλά, ώστε στο
τέλος δεν τα κατάφερε. Είχε διασωληνωθεί στις 14 Απριλίου και στις 10 Μαΐου -έχοντας βγει αρνητικό και το δεύτερο τεστ- μετακινήθηκε στη γενική ΜΕΘ. Εκεί πάλεψε για
άλλες πέντε ημέρες, προτού καταλήξει.
Μία ακόμη Λαμιώτισσα 60 ετών έχασε τη μάχη στη ΜΕΘ,
έχοντας διασωληνωθεί από τις 22 Απριλίου, εξαιτίας των

επιπλοκών που παρουσίασε στην υγεία της. Και ο μακρύς
κατάλογος με τις απώλειες συνεχίστηκε χθες με τον θάνατο μίας ακόμη 79χρονης.
Σύμφωνα με τους γιατρούς, το τελευταίο διάστημα
έχουν μειωθεί τα περιστατικά Covid-19 με νέους ανθρώπους, ωστόσο τα περισσότερα απ’ όσα καταλήγουν για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Λαμίας είναι σοβαρά. Μάλιστα,
απευθύνουν έκκληση σε όλο τον κόσμο να εμβολιαστεί με
όποιο εμβόλιο υπάρχει διαθέσιμο για την ηλικία τους.

«Crash test»
των εμβολίων
Pfizer και
AstraZeneca

Τ

α εμβόλια κατά του κορονοϊού
είναι ένα θαύμα της επιστήμης, καθώς αναπτύχθηκαν σε
χρόνο-ρεκόρ, προκειμένου να
μας θωρακίσουν από την πανδημία.
Πλέον, οι επιστήμονες αποκτούν καθημερινά όλο και περισσότερη γνώση
σχετικά με την αποτελεσματικότητά
τους, αλλά και τα αντισώματα που αναπτύσσουν κατά του Covid-19. Η Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής
του ΕΚΠΑ προχώρησε σε ένα «crash
test» των εμβολίων της Pfizer και της
AstraZeneca, προκειμένου να «ζυγίσει» την παραγωγή εξουδετερωτικών
αντισωμάτων μετά τη χορήγησή τους.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε εθελοντές ηλικίας 60-64 ετών. Η επιλογή
της ηλικιακής ομάδας έγινε γιατί οι πολίτες ηλικίας 60-64 ετών ήταν οι πρώτοι
που εμβολιάσθηκαν με το εμβόλιο της
AstraZeneca. Η σύγκριση έγινε με
υγειονομικούς που έλαβαν το εμβόλιο
της Pfizer και είχαν ίδια ηλικία και φύλο με αυτούς που έλαβαν το εμβόλιο
της AstraZeneca.
Στη μελέτη μετρήθηκε η παραγωγή
εξουδετερωτικών αντισωμάτων, η
ύπαρξη των οποίων σε επίπεδο άνω του
30% είναι ενδεικτική της αδρανοποίησης του ιού, ενώ επίπεδα άνω του 75%

δηλώνουν πολύ υψηλή προστασία
έναντι του κορονοϊού. Η μέτρησή τους
έγινε την ημέρα της πρώτης δόσης του
εμβολίου (πριν από τον εμβολιασμό),
τρεις εβδομάδες αργότερα (ημέρα 22η,
πριν από τη δεύτερη δόση του εμβολίου
για όσους έλαβαν το εμβόλιο της Pfizer) και στη συνέχεια έπειτα από τέσσερις εβδομάδες (ημέρα 50ή μετά την
πρώτη δόση του εμβολίου).
Συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα 78
πολιτών που έλαβαν το εμβόλιο της
Pfizer με αυτά 73 εθελοντών που έλαβαν το εμβόλιο της AstraZeneca. Την
22η ημέρα, πριν από τη χορήγηση της
δεύτερης δόσης του εμβολίου της Pfizer, το 78% των εμβολιασθέντων με
το Pfizer ανέπτυξε εξουδετερωτικά
αντισώματα, έναντι του 56% αυτών
που έλαβε το εμβόλιο AstraZeneca.
Την 50ή ημέρα, οπότε η ομάδα του
εμβολίου της Pfizer είχε λάβει ήδη
και τη δεύτερη δόση του εμβολίου και
είχε περάσει διάστημα τεσσάρων
εβδομάδων, η διαφορά ήταν ακόμη
μεγαλύτερη. Συνολικά, το 98% των
εμβολιασθέντων με το εμβόλιο της Pfizer ανέπτυξε εξουδετερωτικά αντισώματα, έναντι του 75% αυτών που
έλαβε το εμβόλιο της AstraZeneca.
Αξίζει να σημειωθεί πως μία ακόμη

νέα έρευνα έδειξε πως το εμβόλιο της
AstraZeneca είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην ινδική μετάλλαξη. Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στην Ινδία,
έδειξε πως σε 3.235 εμβολιασμένους
εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με το σκεύασμα της
AstraZeneca μόνο οι 85 ανέφεραν συμπτώματα Covid-19 και οι δύο εξ αυτών
χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο.
Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Υγείας της
Ινδίας έκανε χθες γνωστό ότι στη χώρα
εντοπίστηκαν 26 περιπτώσεις αιμορραγιών και θρομβώσεων μεταξύ ανθρώ-

πων που έχουν λάβει το εμβόλιο της AstraZeneca, σε σύνολο 164 εκατ. δόσεων
που έχουν χορηγηθεί.

Έρευνα έδειξε πως
το σκεύασμα
του Πανεπιστημίου
της Οξφόρδης
είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικό στην
ινδική μετάλλαξη
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Εισαγγελέας για
το πάρτι στο ΑΠΘ

Έρευνα για όσα δημοσιοποιήθηκε
ότι έγιναν τα ξημερώματα του
Σαββάτου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τη
συγκέντρωση εκατοντάδων ατόμων που συμμετείχαν σε πάρτι,
διενεργεί ο εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο οποίος εξετάζει εάν
έχουν παραβιαστεί τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας.
Σύμφωνα με εικόνες που είδαν το
φως της δημοσιότητας, στους αύλειους χώρους του ιδρύματος νεαροί -εκτιμάται φοιτητές- διασκέδαζαν μέχρι πρωίας, παρά
τους περιορισμούς για την πανδημία. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών παρήγγειλε τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και ζήτησε να εντοπιστούν
οι διοργανωτές της εκδήλωσης
και να εξεταστεί εάν έχουν τελέσει αδικήματα που σχετίζονται με
τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών ή την παραβίαση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου
για την πανδημία - και ειδικά την
παράβαση του ωραρίου. Με τη νέα
Κοινή Υπουργική Απόφαση έχουν
αρθεί οι περιορισμοί για τις συναθροίσεις, ειδικά μετά το άνοιγμα
της εστίασης. Η προκαταρκτική
εξέταση ανατέθηκε στην εισαγγελέα Δίωξης, που με τη σειρά της
ζήτησε να γίνει έρευνα μέσα από
το υλικό το οποίο δημοσιοποιήθηκε από την Αστυνομία.

Με όλα τα εμβόλια
από την Παρασκευή
οι ηλικίες 40-44
νοίγει την ερχόμενη Παρασκευή 21 Μαΐου η πλατφόρμα
των εμβολιασμών με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια (AstraZeneca,
Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna) και
για την ηλικιακή ομάδα 40-44 ετών. Σε ό,τι
αφορά το άνοιγμα για τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, αυτό θα εξαρτηθεί από τις
παραδόσεις που θα γίνουν το αμέσως
επόμενο διάστημα από τις φαρμακοβιομηχανίες.
Όπως έκανε γνωστό χθες ο γενικός
γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την
ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμών, «από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε έχουν πραγματοποιηθεί 4.377.000
εμβολιασμοί. Σχεδόν 2.817.000 πολίτες
έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε
26,8%. Περισσότεροι από 1.615.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό
τους, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 15,4%».
Όπως είπε, λειτουργούν 1.515 εμβολιαστικά κέντρα τα οποία το επόμενο διάστημα
αναμένεται να αυξηθούν, καθώς θα προστεθούν και αυτά του ιδιωτικού τομέα.
Μέχρι τέλος Μαΐου, είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, αναμένεται να έχουν εμβολιαστεί περίπου 5,5 εκατ. πολίτες - με μία δόση περίπου 3,5 εκατ. (ποσοστό 34%) και με δύο
δόσεις 2 εκατ. (ποσοστό 20%).

Α

τάλλαξη που υπάρχει στο Κέντρο της
Αθήνας, δεν μπορεί να πει κανείς πως
δεν ανησυχεί για ό,τι παραλλαγμένο παρουσιάζεται. Υπάρχουν, όμως, τα συστήματα αυστηρής επιτήρησης και καταγραφής και πιστεύω ότι οι ειδικοί -οι γενετιστές και οι επιδημιολόγοι- θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη, η οποία ας ελπίσουμε να είναι πολύ περιορισμένη».
Επισήμως, τα κρούσματα με τη Β 1.1.318
στην Ελλάδα ανέρχονται σε 829, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
στην Ελλάδα.
Οι μεταλλάξεις δεν κάνουν ανενεργό το
εμβόλιο, ξεκαθάρισε η κυρία Θεοδωρίδου, ενώ τόνισε πως για όσους έχουν νοσήσει η σύσταση είναι μία δόση εμβολίου.
Ακόμη, είπε ότι τα αντισώματα μετά τον
εμβολιασμό παραμένουν έως και 13 μήνες και μειώνουν τον κίνδυνο της επαναλοίμωξης.
Tα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.402. Οι νέοι
θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 56,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 11.471. Ο αριθμός
των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 647 (62,6% άνδρες).

Ανησυχεί η αθηναϊκή μετάλλαξη

Μέχρι το τέλος Μαΐου
αναμένεται να έχουν
εμβολιαστεί περίπου
5,5 εκατ. πολίτες…

Στο μεταξύ, υπό αυστηρή επιτήρηση
έχει τεθεί η μετάλλαξη Β 1.1.318, πολλά
κρούσματα της οποίας έχουν βρεθεί
στην Αθήνα, σύμφωνα με την πρόεδρο
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
Μαρία Θεοδωρίδου. «Σχετικά με τη με-

EΛΛΑΔΑ
Στο «μικροσκόπιο»
ο 35χρονος με τη
διπλή θρόμβωση

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο
35χρονος Αλέξανδρος Μεταξάκης από την
Ιεράπετρα, ο οποίος παρουσίασε δύο θρομβώσεις λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό
του με AstraZeneca. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 35χρονος χειρουργήθηκε
επιτυχώς, καθώς εμφάνισε θρόμβωση μετά
τον εμβολιασμό του.
Οι εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπήρχε άλλος παράγοντας για τη θρόμβωση - πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση
θρόμβωσης σε δύο κεντρικές αρτηρίες, στη
μηριαία αρτηρία, για την οποία χειρουργήθηκε λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό του,
και στην καρωτίδα όπου προκλήθηκε και
δεύτερος θρόμβος, για τον οποίο χειρουργήθηκε το περασμένο Σάββατο.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διοικητής του
ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης, η κατάσταση
της υγείας του 35χρονου είναι καλή, παρόλο
που υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές
επεμβάσεις. «Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα
πάνε καλά», ανέφερε ο κ. Χαλκιαδάκης,
προσθέτοντας, μάλιστα, ότι για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. «Στην περίπτωση του
35χρονου έκανε εμβολή ο θρόμβος», διευκρίνισε ο κ. Χαλκιαδάκης, εξηγώντας τη
σπανιότητα του συγκεκριμένου περιστατικού. «Δεν μετάνιωσα που έκανα το εμβόλιο.
Αν είχα την ευκαιρία, όμως, τώρα θα το σκεφτόμουν περισσότερο προτού κάνω το εμβόλιο της συγκεκριμένης εταιρείας. Είμαι
35 ετών. Έχουν βγει τα αποτελέσματα των
εξετάσεων και όλα οφείλονται στο εμβόλιο,
απ’ ό,τι φαίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά
στο Mega ο Αλέξανδρος Μεταξάκης.
Χθες η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου συνέστησε «υπομονή» μέχρις ότου ολοκληρωθεί η
έρευνα των ειδικών για το συγκεκριμένο
περιστατικό. Συγκεκριμένα, είπε ότι το τελικό πόρισμα σχετικά με το αν η περιπέτεια
της υγείας του σχετίζεται με το εμβόλιο της
AstraZeneca θα γίνει γνωστό τις επόμενες
μέρες.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης
κόστους 2,25 εκατ. ευρώ
Προγραμματική σύμβαση για «Διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης»
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης υπέγραψαν ο
οικείος περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός. Ο προϋπολογισμός
ανέρχεται 2.250.500 ευρώ και αφορά σε έκταση 5.001.142 στρεμμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Σκοπός είναι η «σύνταξη μελετών διαχείρισης των
βοσκήσιμων γαιών με επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους και
τη βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος». Η χρηματοδότηση προέρχεται από την είσπραξη των τελών βόσκησης της (κάθε) περιφέρειας και από πόρους του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Ε.Ε.

Επιπλέον κονδύλια για μετάβαση
στη μεταλιγνιτική εποχή

Επιπλέον 3 δισ. ευρώ θα διατεθούν στις λιγνιτικές περιοχές της Μεγαλόπολης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και
της Δυτικής Μακεδονίας στην οικεία περιφέρεια, προκειμένου να μεταβούν σε δίκαιη ανάπτυξη στη μεταλιγνιτική περίοδο. Αυτό γνωστοποίησε ο Κωστής Μουσουρούλης, πρόεδρος της Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας, της Μεγαλόπολης και
των νησιών, μιλώντας στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Με την εν λόγω εξέλιξη, τα κονδύλια που έχουν χορηγηθεί για απολιγνιτοποίηση μέχρι τώρα στις περιφέρειες
από ευρωπαϊκούς πόρους ανέρχονται στα 5 δισ. ευρώ.

Μακεδονική διαδημοτική βιβλιοθήκη
για την επέτειο της Επανάστασης
Όλες οι βιβλιοθήκες της Μακεδονίας ενώνονται για να τιμήσουν από κοινού την επέτειο των 200 χρόνων από την
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης δημιουργούν μια διαδημοτική έκθεση που φιλοξενείται στον Δήμο Πολυγύρου
από τις 16 έως τις 30 Μαΐου 2021 στον χώρο του Κέντρου
Νεότητας Πολυγύρου. Κάθε βιβλιοθήκη σε συνεργασία με
τοπικούς φορείς έχει δημιουργήσει περιγραφικά λάβαρα
παρουσίασης, τα οποία αποτελούν τον κύριο κορμό της, με
σκοπό την ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων της περιόδου στις περιοχές της Μακεδονίας.

!

Ιόνια Νησιά
Περιφέρεια Ηπείρου

Τέσσερα έργα
βελτίωσης υποδομών

Τέσσερα έργα νέων υποδομών αποφάσισε να υλοποιήσει η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
έπειτα από εισήγηση του περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη.
Πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό του
αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Πρέβεζας, τη διευθέτηση του ρέματος Τούση
στην Πάργα, την κατασκευή κυκλικού
κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας στην περιοχή Ελεούσας και τη
βελτίωση του δρόμου από Καταρράκτη
μέχρι το Ορειβατικό Καταφύγιο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των
τεσσάρων έργων ανέρχεται στα 9 εκατ.
ευρώ. Εκτός αυτών, η Οικονομική Επιτροπή έλαβε αποφάσεις και για άλλα
έργα βελτίωσης και αποκατάστασης
των οδικών υποδομών, με τον προϋπολογισμό τους να ξεπερνά το 1,2 εκατ.
ευρώ.

Mega εμβολιαστικό
κέντρο στην Κέρκυρα

Με στόχο τον καθολικό εμβολιασμό των μόνιμων κατοίκων
των νησιών στο πνεύμα της «Γαλάζιας Ελευθερίας» η Περιφερειακή Αρχή προτείνει το ΕΑΚ, το ΓΟΚ, το Παλαιό ΚΤΕΛ και τον
Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο στο κέντρο της πόλης Κέρκυρας ως τις πιο προσιτές τοποθεσίες για δημιουργία Mega
εμβολιαστικού κέντρου. Σημειώνεται ότι έχει υπάρξει σχετική
συζήτηση της περιφερειάρχου Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά. Από την πλευρά του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας προτείνεται το κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου. Πάντως, η τελική
επιλογή ανήκει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Δήμος Νάουσας

Το δημοτικό πάρκο στους
ιστορικούς κήπους της Ευρώπης
Στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων του Συμβουλίου της Ευρώπης (ERHG) εντάχθηκε επισήμως το Δημοτικό Πάρκο Νάουσας έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Δημοτικό Πάρκο Νάουσας είναι το
πρώτο Ιστορικό Πάρκο της Ελλάδας που εντάσσεται στην
Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων της Ευρώπης.
Όπως επισημαίνει ο δήμος, μπορεί να αποτελέσει ένα
εξαιρετικό έναυσμα για διεθνή προβολή ενός σημαντικού
στοιχείου της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.
Παράλληλα, δημιουργεί και δυνατότητα δικτύωσης και
συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
φαίνεται ότι έχει φτάσει την
αντιπολίτευση τόσο πολύ στα
όριά της που πλέον η αντιπαράθεση γίνεται κυρίως με
προσφυγές στη Δικαιοσύνη;
Ήδη την εβδομάδα που τρέχει ο δήμαρχος αντιμετωπίζει δύο τέτοιες «παρεμβάσεις», με τη μία να αφορά σε
έργα που κάνει και τη δεύτερη σε παραλείψεις. Να σημειώσουμε ότι οι «νομικές
επιθέσεις» έρχονται από
διαφορετικές παρατάξεις
της αντιπολίτευσης.

Έργα και
παρεμβάσεις

Η χρηματοδότηση έργων και δράσεων σε Νέα Φιλαδέλφεια και
Νέα Χαλκηδόνα μέσω των προσκλήσεων του αναπτυξιακού
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» ήταν από τα βασικότερα θέματα της συνάντησης που είχε με
τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα ο δήμαρχος
Γιάννης Βούρος. Ακόμη, στο τραπέζι έπεσαν οι ρυθμίσεις που
απαιτείται να γίνουν για τους χώρους φιλοξενίας των αδέσποτων
ζώων, έχοντας ως δεδομένο την
έλλειψη κατάλληλων χώρων
στους αστικούς δήμους της χώρας, η ανάγκη προσλήψεων σταθερού και μόνιμου προσωπικού,
η αναβάθμιση του άλσους και η
πορεία των έργων γύρω από το
νέο γήπεδο της ΑΕΚ.

Εργασίες στεγάνωσης
στο «Αντώνης Τρίτσης»

Μ

ε γοργό ρυθμό προχωρούν τα έργα αποκατάστασης του μητροπολιτικού πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», τα οποία έχει εξαγγείλει η Περιφέρεια Αττικής. Ήδη στην τελική ευθεία υλοποίησης μπαίνει το έργο της στεγάνωσης
της λιμνοδεξαμενής Νο5 και του καναλιού
που συνδέει τις Λίμνες Νο5 και Νο6 έπειτα
από τη θετική πράξη περί προσυμβατικού
ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Όπως
τονίζεται, πρόκειται για τον πρώτο ηλεκτρονικό διαγωνισμό στην ιστορία του μητροπολιτικού πάρκου που υλοποιείται εξολοκλήρου από τον Φορέα Διαχείρισης,
στον οποίο ακολουθήθηκε μια υποδειγματική διαγωνιστική διαδικασία, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τον
υγιή ανταγωνισμό. Το έργο είναι προϋπολογισμού 829.410 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και χρηματοδοτείται από το
Πράσινο Ταμείο, μέσω του οποίου έχουν

εξασφαλιστεί για έργα και παρεμβάσεις
βιοκλιματικού χαρακτήρα συνολικά 3 εκατ.
ευρώ.
Έπειτα από αυτή την εξέλιξη ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης εξέφρασε
την ικανοποίηση, επισημαίνοντας ότι με
σταθερά βήματα και στρατηγικό σχεδιασμό
υλοποιούνται σημαντικά έργα. «Μετά την
πρόσφατη ενεργοποίηση του αγωγού υδροδότησης ημερήσιας δυναμικότητας 1.000
κυβικών μέτρων νερού των λιμνών του μητροπολιτικού πάρκου “Τρίτσης”, προχωρούμε σε άλλο ένα σημαντικό βήμα που αφορά
στη στεγάνωση της λιμνοδεξαμενής, του
καναλιού και την αποκατάσταση της ανακυκλοφορίας του νερού. Με σταθερά βήματα
υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας και πραγματοποιούμε έργα που συμβάλλουν στη μετεξέλιξη του πάρκου σε έναν μητροπολιτικό
πόλο έλξης επισκεπτών», σημείωσε ο κ.
Πατούλης.

Δικαίωση για Μοσχάτο - Ταύρο και Καλλιθέα
Απόλυτη δικαίωση νιώθουν οι δήμαρχοι Μοσχάτου Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου και Καλλιθέας Δημήτρης
Κάρναβος με την ανακοίνωση από πλευράς Περιφέρειας Αττικής ότι προχωρά η χρηματοδότηση της β’
φάσης ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου. Όπως επισημαίνουν στην κοινή δήλωσή τους, «η πολύμηνη ομόφωνη και ομόθυμη προσπάθεια των δύο δήμων και οι
συναντήσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τους
βουλευτές της περιοχής και τις περιφερειακές παρατάξεις απέδωσαν καρπούς. Οι ανακοινώσεις της Περιφέρειας Αττικής για την ένταξη του
έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τη χρηματοδότησή του με 200 εκατ.
ευρώ δικαιώνουν τους αγώνες των δύο δήμων και ουσιαστικά ανταποκρίνονται ακριβώς
στο αίτημά μας. Ελπίζουμε στην άμεση εφαρμογή της εξαγγελίας, αναμένουμε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και καλούμε τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη να ενημερώσει σχετικά τα Δημοτικά Συμβούλια των δύο δήμων».

Νηπιαγωγείο-πρότυπο
Το δικό της ολοκαίνουργιο νηπιαγωγείο, μια πρότυπη δομή μοναδικής αρχιτεκτονικής, απέκτησε η
Ευρυάλη στον Δήμο Γλυφάδας. Δικαιολογημένα, λοιπόν, ο δήμαρχος
Γιώργος Παπανικολάου πανηγυρίζει και επισημαίνει: «Η δημόσια
εκπαίδευση στα καλύτερά της. Ένα
ακόμη ολοκαίνουργιο σχολείο για
τα παιδιά μας. Δεν φαντάζεστε τη
χαρά και τη συγκίνηση που νιώθουμε. Το νέο νηπιαγωγείο της πόλης μας είναι πανέτοιμο. Στην περιοχή της Ευρυάλης, στην οδό
Πύργου, δίπλα στον παιδικό σταθμό που κατασκευάσαμε την προηγουμένη περίοδο, δημιουργήσαμε το αδερφάκι του. Δηλαδή, ένα
ολοκαίνουργιο σχολικό περιβάλλον με αντίστοιχη αρχιτεκτονική
σχεδίαση για τα νήπια της περιοχής με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και ποιοτικά υλικά».

Προχωρά
η ένταξη των έργων
Τα δύο μεγάλης σημασίας θέματα
για την πόλη του Σαρωνικού, το
Πρότυπο Βιοκλιματικό Δημοτικό
Σχολείο στα Καλύβια και η Ανάπλαση Λεωφόρου Καραμανλή
Κοινότητας Αναβύσσου, Κεντρικής Πλατείας Π. Φώκαιας και Τμήματος Παραλιακού Μετώπου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του δημάρχου Πέτρου Φιλίππου με τον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Καταγράφηκε, επίσης, ότι ο υπουργός
δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει
στην ένταξη των έργων αμέσως
μόλις οι προτάσεις κατατεθούν,
ενώ αποδέχτηκε την πρόσκληση
να επισκεφτεί τον δήμο ώστε να
συζητηθούν οι αναπτυξιακές προσπάθειές του.
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«Λουκέτα» σε σχολεία
λόγω... κορονοϊού

Α

υξάνεται ανησυχητικά ο
υπόψη οι οδηγίες του ΕΟΔΥ καθώς και τα
αριθμός των σχολικών Γράφει η
τοπικά επιδημιολογικά και κοινωνικά
Εύη Πανταζοπούλου
τμημάτων σε όλη την Ελλάδεδομένα.
δα τα οποία έχουν αναστείΕφόσον αποφασιστεί η αναστολή λειλει τη λειτουργία τους λόγω επιβεβαιωμένων κρου- τουργίας τμήματος ή ολόκληρης σχολικής μονάδας,
σμάτων κορονοϊού, μία μόλις εβδομάδα μετά την καταχωρείται στη βάση του Πληροφοριακού Συστήεπαναλειτουργία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. ματος myschool η πληροφορία.
Υπενθυμίζεται ότι από την περασμένη εβδομάδα μαΧθες, εν τω μεταξύ, επέστρεψαν στις σχολικές αίθητές και εκπαιδευτικοί έχουν επιστρέψει στις σχο- θουσες και τα παιδιά των παιδικών και βρεφονηπιαλικές αίθουσες με ένα, πλέον, self-test την εβδομά- κών σταθμών, χωρίς να υποβάλλονται σε self-test ή
δα. Ενδεικτικό είναι ότι την περασμένη Πέμπτη είχαν να φοράνε μάσκα, λόγω της ηλικίας τους. Για τους
καταγραφεί κρούσματα σε 142 σχολεία, ενώ σήμερα εκπαιδευτικούς είναι υποχρεωτική και η χρήση μάο αντίστοιχος αριθμός εκτοξεύθηκε σε 349 και συγ- σκας αλλά και το αυτοδιαγνωστικό τεστ κάθε εβδοκεκριμένα: 332 τμήματα σχολικών μονάδων βρί- μάδα, ενώ, όπως ανακοίνωσε η υφυπουργός Εργασκονται σε μερική αναστολή και σε ολική 17 σχολεία. σίας Δόμνα Μιχαηλίδου, θα ενταχθούν στη λίστα προΟλικό «λουκέτο» έχει μπει, μεταξύ άλλων, σε σχολεία τεραιοποίησης για να εμβολιαστούν. Όπως εξήγησε,
στο Αγρίνιο, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, τα Χανιά, την καθώς πολλοί από τους βρεφονηπιαγωγούς βρίΚόρινθο, τη Δάφνη και το Περιστέρι.
σκονται στην ηλικιακή ομάδα 20-30 ετών, για την
Η απόφαση για την αναστολή της λειτουργίας τμη- οποία δεν έχει ανοίξει ακόμη η πλατφόρμα, έχουν
μάτων ή ολόκληρης σχολικής μονάδας, έπειτα από συλλεχθεί τα στοιχεία τους, ώστε να κλείσουν ραντεεπιβεβαιωμένο περιστατικό Covid-19 λαμβάνεται βού για εμβολιασμό κατά προτεραιότητα, προκειμέαπό τον διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας νου να διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή λειτουργία
Εκπαίδευσης. Για τη σχετική απόφαση λαμβάνονται όλων των βρεφονηπιακών σταθμών.

Από σήμερα έως 28/5 οι αιτήσεις
για τις Στρατιωτικές Σχολές
Έως τις 28 Μαΐου θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aseiassy.mil.gr την υποβολή της Αίτησης - Υπεύθυνης
Δήλωσης οι υποψήφιοι που επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στις Στρατιωτικές Σχολές (Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων, Ικάρων, Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Αξιωματικών Νοσηλευτικής, Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας). Μαζί με την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος εγγράφεται

στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του
ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και διαχειρίζεται
προσωπικά την αίτησή του, πλήρως ηλεκτρονικά.
Για τους Έλληνες του εσωτερικού η Αίτηση πρέπει
να υποβληθεί έως τις 28 Μαΐου και η τελική κατάσταση των δεκτών υποψηφίων για τη συμμετοχή
τους στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Εισαγωγής
(ΠΚΕ) θα δημοσιευθεί στις 16 Ιουνίου. Για τους Έλληνες του εξωτερικού η προθεσμία υποβολής της
Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης έχει οριστεί από τις
7 έως τις 21 Ιουλίου και η έκδοση της τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις
ΠΚΕ είναι προγραμματισμένη για τις 4 Αυγούστου.

Στο επίκεντρο ο ψηφιακός
μετασχηματισμός της Εκπαίδευσης
Τους στρατηγικούς μεταρρυθμιστικούς άξονες καθώς και τον στόχο
του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης παρουσίασε η
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τον Ανταγωνισμό και την Ψηφιακή
Πολιτική, Μαργκερέτε Βεστάγκερ. Περιγράφοντας τους πέντε βασικούς πυλώνες των μεταρρυθμίσεων που συντελούνται στην Παιδεία, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων, τη συμπερίληψη, την αυτονομία και την αξιολόγηση, τη σύνδεση της Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την ενίσχυση της
εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του εκπαιδευτικού συστήματος. Η συζήτηση περιστράφηκε ιδιαίτερα γύρω από τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης, ο οποίος βασίζεται σε τρεις
άξονες: Την ενίσχυση του ψηφιακού εξοπλισμού σχολείων και μαθητών (ενίσχυση φορητών συσκευών σχολείων από 4.500 σε άνω
των 90.000, διάθεση 112 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση τεχνολογικού
εξοπλισμού έως 560.000 νέων μέσω του συστήματος voucher, αναβάθμιση συνδέσεων Ίντερνετ και οπτικών ινών ήδη σε πάνω από
7.000 σχολεία), την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων με την ενίσχυση του μαθήματος της Πληροφορικής και την εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (περιλαμβάνουν τη Ρομποτική και τις Νέες
Τεχνολογίες) και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών. «Κεφαλαιοποιούμε την εμπειρία της πανδημίας και χτίζουμε μέρα με τη μέρα
το αναβαθμισμένο σχολείο των πολλαπλών γνώσεων, των δεξιοτήτων, των προοπτικών και των ίσων ευκαιριών», σημείωσε, μεταξύ
άλλων, η υπουργός Παιδείας.
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Στον εισαγγελέα 24χρονος
για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης

Ν

εαρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα κατηγορούμενος ότι ασέλγησε σε βάρος 16χρονης, εκμεταλλευόμενος το ότι ήταν μεθυσμένη. Ο 24χρονος συνελήφθη μετά την καταγγελία που έκανε η ανήλικη στο
Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς, όπου πήγε συνοδευόμενη
από τη μητέρα της. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η 16χρονη, ο
24χρονος την προσέγγισε σε περιοχή της Καλαμαριάς και
πήγε μαζί της σε απόμακρη περιοχή, ενώ η ίδια ήταν υπό
την επήρεια αλκοόλ. Εκεί με σωματική βία, όπως ανέφερε
στην καταγγελία της, την εξανάγκασε σε ασέλγεια. Ο
24χρονος, ο οποίος εργάζεται ως διανομέας φαγητού και

έχει οικογένεια, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι
βοήθησε την ανήλικη να πάει στο σπίτι της επειδή δεν μπορούσε να σταθεί τα πόδια της. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι όταν
την άφησε, ήταν εκεί και ο αδερφός της. Η εισαγγελέας το
μεσημέρι της Δευτέρας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για βιασμό ανήλικης και για κατάχρηση σε ασέλγεια
ανηλίκου και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον ανακριτή,
από τον οποίο πήρε προθεσμία για την Τετάρτη. Ο 24χρονος, όταν οδηγήθηκε στον ανακριτή, είχε στο πλευρό του
όλους τους συγγενείς του και από την πλευρά της συζύγου
του, οι οποίοι τόνιζαν ότι η καταγγελία είναι ψευδής.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σε εξεταστικά κέντρα
πολιτογράφησης
Επισκέψεις σε κέντρα που
διενεργούν εξετάσεις για τη
λήψη Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα Μακεδονία - Θράκη
Σταύρος Καλαφάτης. Όπως
διαπίστωσε, οι εξετάσεις αυτές διασφαλίζουν αντικειμενικότητα, διαφάνεια και ίσους
όρους για τους ενδιαφερόμενους. Ο κ. Καλαφάτης τονίζει
ότι η απόδοση της ελληνικής
ιθαγένειας σε όσους την επιθυμούν γίνεται σύμφωνα με τις
επιταγές του Συντάγματος και
τις προϋποθέσεις που τίθενται
από το κράτος δικαίου.

Δενδροφύτευση
στη μνήμη
της Γενοκτονίας

Στη βιολογική λαϊκή
Τη βιολογική λαϊκή αγορά στην
Καλαμαριά επισκέφτηκε ο Δημήτρης Κούβελας. Ο βουλευτής της
Ν.Δ. συζήτησε με την πρόεδρο των
παραγωγών βιολογικών προϊόντων, μέλη της διοίκησης και παραγωγούς για την ανάγκη να αναπτυχθεί η σχετική κουλτούρα
στους καταναλωτές για τα οφέλη
των βιολογικών προϊόντων. Του
διατυπώθηκε η ανάγκη να οργανωθούν περισσότερες αγορές σε
όλους τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και να στηριχθεί η παραγωγή βιολογικών προϊόντων που
θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Συμβολική δενδροφύτευση στη
μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού
πραγματοποιήθηκε στο Κολχικό
του Δήμου Λαγκαδά. Με δέντρα
σχηματίστηκε στο «Πάρκο Μνήμης Προσφυγικού Ελληνισμού» ο
αριθμός 353.000, ενώ στο κέντρο
του φυτεύτηκε το «ροδάφνον»
φυτό με θεραπευτικές ιδιότητες,
που ευδοκιμούσε στην περιοχή
του Πόντου και δίνει το μήνυμα
της επούλωσης των πληγών της
προσφυγιάς και της δικαίωσης
των νεκρών.

Η Γιάννα «ένωσε» Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ
Η παρουσία της Γιάννας Αγγελοπούλου στη Θεσσαλονίκη ένωσε... Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόεδρος της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021» προσκάλεσε σε γεύμα σε παραδοσιακό
ουζερί στο Καπάνι τόσο τις βουλευτίνες της Α’ και Β’ Περιφέρειας όσο επίσης και άλλες γυναίκες της πόλης, μεταξύ
των οποίων την επιχειρηματία και σύζυγο του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα, Ελεάννα, την πρόεδρο του
Καυτανζογλείου Σταδίου και δικηγόρο Καλυψώ Γούλα και

την αντιδήμαρχο Τουρισμού και Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης Μαρία Καραγιάννη. Έτσι, χαμογελαστές και
ευδιάθετες κάθισαν στο ίδιο τραπέζι στου «Μήτσου» από
πλευράς Ν.Δ. η Έλενα Ράπτη, η Άννα Ευθυμίου και η διευθύντρια του πρωθυπουργικού γραφείου Μαρία Αντωνίου,
ενώ από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου με τη
Δώρα Αυγέρη. Μάλιστα, φωτογραφήθηκαν όλες και με
την κυρία Αγγελοπούλου.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Την «κέρδισε» το τζουκμπόξ
«Αν θυμηθείς το όνειρό μου»... Την αυθεντική έκδοση του τραγουδιού άκουσε η Γιάννα Αγγελοπούλου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Η πρόεδρος της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021» εντυπωσιάστηκε από το συλλεκτικό τζουκμπόξ που έχει τοποθετήσει ο Κωνσταντίνος Ζέρβας στο γραφείο του, όπως επίσης και από
τη συλλογή του με τα αυτοκίνητα-μινιατούρες. Ο
δήμαρχος την ενημέρωσε ότι το τζουκμπόξ είναι
οικογενειακό κειμήλιο και πως το χάρισε ο πατέρας του Βασίλης στη μητέρα του Λιλίκα το 1959.

Στα κόκκινα
ο Δήμος Ωραιοκάστρου
Με κόκκινο χρώμα θα είναι φωταγωγημένο
έως τις 19 Μαΐου το Δημαρχείο Ωραιοκάστρου,
συμβολίζοντας το αίμα των αθώων θυμάτων
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η
δημοτική Αρχή εδώ και μέρες έχει τοποθετήσει
ελληνικές και ποντιακές σημαίες κατά μήκος
της κεντρικής οδού Θεσσαλονίκης, στο δημαρχείο και στα δημοτικά κτίρια στις Δημοτικές
Ενότητες Ωραιοκάστρου, Καλλιθέας και Μυγδονίας για την 102η επέτειο της Γενοκτονίας.

Challenge για το… μούσι
Δημοψήφισμα αν θα πρέπει να... ξυρίσει τη γενειάδα που έχει αφήσει κατά τη διάρκεια της καραντίνας έκανε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ο αντιδήμαρχος Νεάπολης Συκεών Αντώνης Σαουλίδης. Ο αντιδήμαρχος εδώ
και καιρό έχει αφήσει μούσι και επειδή οι γνώμες
για την εμφάνισή του διίστανται, αποφάσισε να ρίξει το... μπαλάκι στους φίλους του. «Να ξυριστώ ή
να μην ξυριστώ; Η λαϊκή βούληση θα είναι κυρίαρχη και θα εισακουστεί», έγραψε ο κ. Σαουλίδης
μαζί με σχετική φωτογραφία. Οι περισσότεροι ψήφισαν να αποχωριστεί τη γενειάδα, ωστόσο μένει
να δούμε αν θα αποδεχτεί τη λαϊκή ετυμηγορία.

Καταγγέλλουν τρύπα
στον προϋπολογισμό
Για τρύπα στον προϋπολογισμό του 2021 προτού
καν συμπληρωθούν δύο χρόνια από τη διοίκηση του
Γιώργου Τσαμασλή κάνει λόγο ο επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης. Μέσω ανακοίνωσης, η
δημοτική παράταξη «Θερμαϊκός Νέα Πορεία» τονίζει ότι τα στοιχεία του α’ τετραμήνου του 2021 είναι
«αποκαρδιωτικά και καταδεικνύουν του λόγου το
αληθές. Τα έσοδα είναι μειωμένα κατά 50%, χωρίς
επί της ουσίας να υπάρχουν έξοδα! Χρειάζεται πράγματι πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το πετύχει κανείς αυτό και ασφαλώς πολύ μεγάλη δόση ανικανότητας, για να μην πούμε κάτι πιο βαρύ».

P

ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2021

22

OLITICAL

Π

ΡΟΣΩΠΟ

ΤΟΜ ΚΡΟΥΖ
Στηρίζει το μποϊκοτάζ
και επιστρέφει τις Χρυσές
Σφαίρες λόγω ρατσισμού

Α

ποτελεί το αντικείμενο του πόθου
εκατομμυρίων γυναικών σε όλο
τον κόσμο και προκαλεί τη ζήλια
σε εκατομμύρια άνδρες. Του χρόνου γίνεται 60 χρόνων κι όμως ακόμα γοητεύει το «ασθενές φύλο». Πίσω από την εντυπωσιακά όμορφη εμφάνιση, ο Τομ Κρουζ
είναι ένας πολύ αξιόλογος ηθοποιός, που
έχει παίξει εντελώς διαφορετικούς ρόλους
με εξαιρετική επιτυχία, γι’ αυτό και έχει τιμηθεί με σωρό από βραβεία και διακρίσεις.
Τόσα που έχει την πολυτέλεια κάποια εξ αυτών να τα επιστρέφει, όταν θέλει να διαμαρτυρηθεί για κάτι!
Ο Τομ Κρουζ είναι και στα επαγγελματικά
του τυχερός. Η πρώτη του εμφάνιση έγινε σε

από άλλες ταινίες που τον εκτόξευσαν στην
κορυφή της Έβδομης Τέχνης. Από το 2005
είναι υπεύθυνος του κινηματογραφικού
στούντιο United Artists.
Ο Κρουζ είναι ένθερμος οπαδός της Σαϊεντολογίας, ενώ γι’ αυτήν του την επιλογή
έχει κυκλοφορήσει και βιβλίο, το οποίο αποκαλύπτει τον βίαιο χαρακτήρα του ηθοποιού,
στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτής της αίρεσης. Από τις αναρίθμητες γυναίκες που τον
λάτρεψαν, μόνο πέντε έγιναν σύζυγοι ή επίσημες σύντροφοί του: Ο Κρουζ συζούσε για
δύο χρόνια με τη Ρεμπέκα ντε Μορνέ (19831985) και στη συνέχεια παντρεύτηκε για τρία
χρόνια τη Μίμι Ρότζερς (1987-1990), η οποία
λέγεται ότι τον μύησε στη Σαϊεντολογία. Την
άφησε, όμως, και παντρεύτηκε για μια δεκαετία τη Νικόλ Κίντμαν (1990-2001), που τη
χώρισε για την Πενέλοπε Κρουζ, με την
οποία δεν παντρεύτηκε, αλλά έμειναν μαζί
(2001-2005). Έκανε τον τελευταίο γάμο του
με την Κέιτι Χολμς (2006-2012). Από τότε,
δηλώνει «ελεύθερο πουλί».

Απουσίαζαν όλες οι «μαύρες»
φετινές ταινίες

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

μια ταινία που έκανε πάταγο, την «Endless
love». Ακολούθησε ο πρώτος πρωταγωνιστικός του ρόλος στην ταινία «Οι πονηρές δουλειές ενός πρωτάρη», όπου όλοι καταλαβαίνουμε ότι επελέγη για το παρουσιαστικό του.
Ακολούθησε το «Top Gun» και τότε ο κόσμος
άρχισε να καταλαβαίνει ότι δεν είναι μόνο η
εμφάνιση που κάνει κάθε ταινία με τον
Κρουζ μεγάλη επιτυχία. Στη συνέχεια ήλθαν
το «Mission Impossible», το «Ζήτημα Τιμής»
η «Επιχείρηση Βαλκυρία» και ένας σωρός

Ο Τομ Κρουζ έχει τιμηθεί με τρεις Χρυσές
Σφαίρες για τις ερμηνείες του στις ταινίες
«Γεννημένος την 4η Ιουλίου», «Τζέρι Μαγκουάιρ» και «Μανόλια». Ωστόσο, πριν από
λίγες μέρες αποφάσισε να επιστρέψει και τα
τρία αυτά βραβεία του, επειδή ήθελε να στηρίξει το μποϊκοτάζ εναντίον της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ, τα
μέλη της οποίας ψηφίζουν για τα πρόσωπα
στα οποία θα απονεμηθούν κάθε χρόνο οι
Χρυσές Σφαίρες.
Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της εφημερίδας «Los Angeles Times», σύμφωνα με το
οποίο κανένα από τα 87 μέλη της Ένωσης
δεν είναι μαύρο, ενώ για τις φετινές Χρυσές
Σφαίρες η Ένωση απέκλεισε όλες τις ταινίες
που σχετίζονται με έγχρωμους συντελεστές
ή έχουν παρόμοιο θέμα.
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Ισραήλ vs Χαμάς:

Αιματοχυσία χωρίς
τέλος - εκτοξεύθηκαν
3.100 ρουκέτες

Σ

«Η εκστρατεία μας εναντίον
υνεχίζονται αμείΓράφει ο
τρομοκρατικών οργανώσεων
ωτοι οι βομβαρΔιαμαντής Σεϊτανίδης
συνεχίζεται» και βρίσκεται «σε
δισμοί στη Μέση
πλήρη ανάπτυξη», τόνισε ο
Ανατολή, καθώς
πρωθυπουργός του Ισραήλ
κλείνει μία εβδομάδα κλιΜπένζαμιν Νετανιάχου, ο οποίμάκωσης της βίας μεταξύ
seitanidisd@gmail.com
ος χαρακτήρισε «απόλυτα θεμιΙσραηλινών και Παλαιστιτό στόχο» τα στρατιωτικά πλήγνίων, η οποία έως τώρα έχει
απολογισμό άνω των 200 νεκρών, πολλών εκατοντά- ματα της χώρας του, που ισοπέδωσαν πολυώροφο κτίριο όπου βρίσκονταν τα γραφεία διεθνών Μέσων Μαδων τραυματιών και ανυπολόγιστων υλικών ζημιών.
Χθες η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ σφυροκό- ζικής Ενημέρωσης, όπως του τηλεοπτικού δικτύου Αλ
πησε πολλά σημεία των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Τζαζίρα και του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων
Γάζας, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες Associated Press. Ο Νετανιάχου επέμεινε ότι μέσα
διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Διεθνή ειδησεογραφι- στο κτίριο έδρευαν μέλη της υπηρεσίας πληροφοριών
κά Μέσα μεταδίδουν μαρτυρίες ανθρώπων στη Γάζα, της Χαμάς.
Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις
οι οποίοι περιγράφουν σκηνές τρόμου.
Την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τα ανακοινω- του έχουν στόχο εγκαταστάσεις και εξοπλισμό της Χαθέντα των δύο πλευρών, έχουν σκοτωθεί 197 Παλαιστί- μάς, καθώς και στελέχη της οργάνωσης και υπόγειες
νιοι (ανάμεσά τους 58 παιδιά) και 10 Ισραηλινοί (ανά- στοές. Παράλληλα, κατηγορεί την ισλαμιστική οργάμεσά τους δύο παιδιά), ενώ αντίστοιχα οι τραυματίες νωση πως χρησιμοποιεί αμάχους ως «ανθρώπινες
ασπίδες».
είναι περίπου 1.200, έναντι 282.
Οι στρατιωτικές μονάδες στα παλαιστινιακά εδάφη
Ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε καθαρά
έχουν εκτοξεύσει πάνω από 3.100 ρουκέτες εναντίον τους φόβους του ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της
επιλεγμένων στόχων σε όλη την επικράτεια του κρά- βίας μπορεί να οδηγήσει σε «ανεξέλεγκτη» κρίση,
τους του Ισραήλ, όπως αναφέρει το Τελ Αβίβ. Πρόκει- «από την άποψη της ασφάλειας και από την ανθρωπιται για τον μεγαλύτερο αριθμό εκτοξεύσεων που έχει στική σκοπιά, και να ενθαρρύνει περαιτέρω τον εξτρεκαταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία, μισμό. Αυτός ο παράλογος κύκλος αιματοχυσίας, τρόόμως, πρόσθεσε ότι μεγάλο μέρος τους αναχαιτίστηκε μου και καταστροφής πρέπει να σταματήσει αμέσως»,
πρόσθεσε.
από το αντιπυραυλικό σύστημα «Σιδηρούς Θόλος».

«WSJ»: Ο Γκέιτς είχε παράνομη σχέση
με υπάλληλο της

Μια νέα εκδοχή για την αποχώρηση
του Μπιλ Γκέιτς από την ηγεσία της Microsoft, της εταιρείας που ο ίδιος ίδρυσε, παρουσίασε η «Wall Street Journal». Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο
Γκέιτς διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση
με γυναίκα υπάλληλο της εταιρείας, η
οποία, μετά τον χωρισμό τους, συνέταξε επιστολή με το θέμα αυτό και ζήτησε
να παραδοθεί στην -τότε- σύζυγο του
Μπιλ, Μελίντα. Η γυναίκα αυτή απαιτούσε από τον Γκέιτς να κάνει αλλαγές
στα διευθυντικά κλιμάκια της Microsoft, κάτι που έγινε γνωστό στα μέλη
της διοίκησης. Αυτά εξέτασαν το ενδεχόμενο της απομάκρυνσης Γκέιτς από

επικεφαλής της Microsoft. Ωστόσο ο
Γκέιτς επανεξελέγη, για να αποχωρήσει αργότερα, λέγοντας ότι επιθυμεί να
αφιερωθεί στο φιλανθρωπικό του έργο.
Εκπρόσωπος του Γκέιτς παραδέχθηκε
την πολυετή σχέση, αρνήθηκε όμως ότι
αυτή ήταν η αιτία της αποχώρησής του

Ινδονησία: Βυθίστηκε σκάφος εξαιτίας
μιας σέλφι - Επτά οι νεκροί
Μια επιθυμία για σέλφι και πολλές απροσεξίες έγιναν αιτία να χάσουν τη ζωή τους επτά
άτομα στην Ινδονησία! Όπως ενημέρωσε η αστυνομία της χώρας, όλα έγιναν σε μια τεχνητή λίμνη της Ιάβας, στην περιοχή Μπογιολάλι, όταν σε ένα υπερφορτωμένο πλεούμενο ένας από τους επιβάτες -προφανώς τουρίστας- θέλησε να βγάλει μια σέλφι μαζί
με την παρέα του. Έτσι, 20 άτομα
μετακινήθηκαν ταυτόχρονα προς
τη δεξιά μεριά του πλεούμενου,
με αποτέλεσμα να χαθεί η ισορροπία στο σκάφος και αυτό να
αναποδογυρίσει.
Από τους επιβαίνοντες, οι 11 σώθηκαν. Ωστόσο επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους. Υπάρχει μαρτυρία ότι στο πηδάλιο του σκάφους
την ώρα του δυστυχήματος ήταν
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Πάνω από 7.000 αιτήσεις για επιδότηση στην εστίαση - Έντονο το ενδιαφέρον
δεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό
μορφή κεφαλαίου κίνησης, που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019, μέχρι του ανώτατου
ποσού των 100.000 ευρώ. Στις επιχειρήσεις που
έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του
ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης
(2019 ή 2020). Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 30 Ιουλίου.

Έντονο είναι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων
της εστίασης για τις αιτήσεις που ξεκίνησαν την
προηγούμενη Παρασκευή για το πρόγραμμα επιδότησης με κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων,
ύψους 330 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ.
Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί πάνω από 7.000
αιτήσεις στη σχετική πλατφόρμα. Οι δικαιούχοι
του συγκεκριμένου προγράμματος υπολογίζονται
σε περίπου 34.000 και θα πρέπει να εμφανίζουν
πτώση τζίρου από 30% και πάνω το 2020 σε σχέση
με το 2019.
Σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ θα αποδί-

Στα «σκαριά»
πρόγραμμα
ενίσχυσης για
ένδυση - υπόδηση

T

η δυνατότητα δημιουργίας
ενός προγράμματος χρηματοδοτικής ενίσχυσης για συγκεκριμένους κλάδους του λιανεμπορίου που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, δηλαδή της ένδυσης, της υπόδησης και των εποχικών
επιχειρήσεων, εξετάζει το υπουργείο
Ανάπτυξης.
Το συγκεκριμένο αίτημα έχει διατυπώσει το προεδρείο της ΕΣΕΕ, κατά τη συνάντηση που είχε την προηγούμενη
εβδομάδα με τον υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος
βρίσκεται σε επικοινωνία με τις Βρυξέλλες, προκειμένου να εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να
«τρέξει» μια τέτοια δράση.
Όπως δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, εξετάζεται μια παράμετρος εντός του λιανικού
εμπορίου που αφορά την ένδυση και την
υπόδηση και τα εποχικά καταστήματα,
που είχαν τη μεγαλύτερη, αναλογικά,
μείωση τζίρου στο λιανεμπόριο, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΕΕ, και καταβάλλεται προσπάθεια να βρεθούν πόροι.
Σημειώνεται πως, με βάση τα στοιχεία
της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η πτώση των λιανικών πω-

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

λήσεων στην ένδυση το 2020 (12 μήνες)
ανήλθε σε 36,6% και στην υπόδηση σε
34,9%. Αντίστοιχα, τον Ιανουάριο του 2021
με μισό μήνα κλειστό η πτώση στην ένδυση ήταν 32,5% και στην υπόδηση 34,6%.
Τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, με
κλειστά τα καταστήματα λιανικής στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, η πτώση
εκτιμάται ότι κυμάνθηκε μεταξύ 60% και
70%.

Τι λένε οι θεσμικοί φορείς
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι
του λιανεμπορίου επισημαίνουν πως οι
κλάδοι ένδυσης - υπόδησης έχουν τις
ίδιες και μεγαλύτερες απώλειες από τον
κλάδο της εστίασης και, εκτός από τη μεγάλη μείωση των πωλήσεων, έχουν να
αντιμετωπίσουν τη ζημία από τα αδιάθετα εμπορεύματα δύο συνεχόμενων σεζόν, τα οποία απαξιώνονται, ενώ χρειάζονται επιπλέον καινούργια κεφάλαια

κίνησης για την παραγωγή νέων. Επιπρόσθετα, τονίζουν πως τεράστιο πλήγμα
δημιουργεί στη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων η συνεχής μετάθεση της αποπληρωμής των επιταγών.
Για προϊόντα που έχουν παραχθεί και παραδοθεί η αποπληρωμή τους, αντί να γίνει σε 4-6 μήνες, έχει επεκταθεί στους 812 μήνες.
Παράλληλα, οι θεσμικοί φορείς έχουν
τονίσει την ανάγκη να υπάρξει ένα πρόγραμμα επανεκκίνησης ανάλογο με αυτό
που έχει ανακοινωθεί για άλλους πληττόμενους κλάδους, το οποίο να αφορά
στις επιχειρήσεις που έχουν δεχθεί το
μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Κα-

φούνης, έχει επισημάνει πως είναι απαραίτητο ένα στοχευμένο πρόγραμμα με
τρεις παραμέτρους: την εποχικότητα των
επιχειρήσεων, την πτώση τζίρου με όριο
το 30% και κόφτες, ώστε μπορέσουν να
ενισχυθούν εκείνοι που έχουν πραγματικά ανάγκη.

Επαφές του υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνι Γεωργιάδη
με Βρυξέλλες - Πρόβλημα
με τα αδιάθετα εμπορεύματα
και τις επιταγές…
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ΕΦΚΑ-ΟΑΕΔ:
Ποιοι πάνε... ταμείο
έως την Παρασκευή
Δώρα, επιδόματα και καθυστερούμενα
θα καταβάλουν έως την Παρασκευή
υπουργείο Εργασίας, ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ.
Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 29
εκατ. ευρώ σε 585.000 δικαιούχους για
την αποζημίωση του Δώρου Πάσχα που
αντιστοιχεί στον Απρίλιο και 2 εκατ. ευρώ σε 3.000 δικαιούχους για το Δώρο
Χριστουγέννων. Επίσης, ο ΕΦΚΑ θα
πληρώσει 14 εκατ. ευρώ σε 19.185 δικαιούχους παροχών, 16,9 εκατ. ευρώ
σε 520 δικαιούχους εφάπαξ και 6.500
ευρώ της επικουρικής σύνταξης σε
κληρονόμους θανόντων. Τέλος, ο ΟΑΕΔ
θα καταβάλει 25 εκατ. σε 62.500 ανέργους, 15 εκατ. σε 6.000 επιδοτούμενους
προγραμμάτων απασχόλησης και
500.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Περισσότερες οι προσλήψεις
από τις απολύσεις
το α’ τετράμηνο
Θετική δυναμική ανέπτυξαν οι προσλήψεις κατά το α’ τετράμηνο του
έτους, καθώς ήταν κατά 81.942 περισσότερες από τις απολύσεις και τις
οικειοθελείς αποχωρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ. «Εργάνη»,
από την αρχή του έτους έως τις 30
Απριλίου είχαν γίνει 425.960 αναγγελίες προσλήψεων έναντι 344.018
αποχωρήσεων. Από το σύνολο των
αποχωρήσεων οι 176.426 αφορούσαν
σε απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων) και οι 167.592 σε οικειοθελείς
αποχωρήσεις. Ο Απρίλιος ήταν ο καλύτερος μήνας από την αρχή του
έτους
στο
ισοζύγιο
προσλήψεων/αποχωρήσεων, καθώς
οι προσλήψεις ήταν κατά 33.210 περισσότερες από τις απολύσεις ή τις
οικειοθελείς αποχωρήσεις.

ΧΡΗΜΑ

ΑΚIΝΗΤΑ

Ο νέος ΕΝΦΙΑ θα
ισχύει από το 2022

Μ

έσα στις επόμενες δύο με
τρεις εβδομάδες αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι
νέες τιμές ζώνης για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, βάσει
των οποίων θα προσδιορίζονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, ενώ ο ΕΝΦΙΑ της φετινής χρονιάς θα παραμείνει
«παγωμένος» στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισηγήσεις των εκτιμητών ανεβάζουν τις αυξήσεις ακόμη και στο 80%, κυρίως στην περιφέρεια. Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών θα επιδιώξει μια «σολομώντειο λύση», βάσει της οποίας οι νέες αντικειμενικές τιμές θα είναι υψηλότερες σε σχέση
με τις σημερινές (τουλάχιστον στις περιοχές όπου κινούνται μεταξύ 500-700 ανά
τ.μ.), ωστόσο θα είναι σε πολλές περιπτώσεις αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με τις
εισηγήσεις των εκτιμητών για προφανείς
λόγους... πολιτικού κόστους. Σημειώνεται
ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί έναντι
των θεσμών για πλήρες ξεκαθάρισμα του
τοπίου στις τιμές ζώνης με την ένταξη
ολόκληρης της επικράτειας στο σύστημα
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας
μέσα από τις σχεδόν 14.000 ζώνες (θα αυξηθούν κατά περίπου 3.500, από τις
10.216 που είναι σήμερα).
Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα
γίνει με σημείο αναφοράς τις εμπορικές
τιμές, έτσι ώστε να επικρατήσει η μία και
μοναδική τιμή κατά τη διαδικασία υπολογισμού των φόρων από την Εφορία. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει και ένας μικρός
αριθμός ζωνών (δεν θα ξεπερνά το 10%

Πλειστηριασμοί:
Παράταση προστασίας
για τα πολύ ευάλωτα
νοικοκυριά

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

του συνόλου της επικράτειας), όπου θα
υπάρξουν μειώσεις των τιμών ή αυτές θα
παραμείνουν σταθερές στα σημερινά επίπεδα.
Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν τον ίδιο ΕΝΦΙΑ σε
σχέση με το 2020, ωστόσο το 2022 θα
υπάρξουν σημαντικές ανακατατάξεις. Άλλωστε, όπως έχει δεσμευτεί το υπουργείο
Οικονομικών, τα επιπλέον έσοδα από την
ένταξη νέων περιοχών αλλά και η αύξηση
των τιμών ζώνης σε περιοχές με μεγάλη
ανάπτυξη και... εξευτελιστικά χαμηλές
αντικειμενικές αξίες θα χρηματοδοτήσουν τις νέες μειώσεις του ΕΝΦΙΑ το
2022. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι
νέες αυξημένες αντικειμενικές αξίες θα
οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος είτε για
φόρους μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών είτε για τα
έξοδα που προκύπτουν για τα συμβόλαια,
το Κτηματολόγιο, καθώς και τους δήμους.

Για φέτος θα παραμείνει
«παγωμένος» στα ίδια επίπεδα
με πέρυσι - «Σολομώντειο λύση»
για να μην πάρουν φωτιά
οι τιμές προωθεί το ΥΠ.ΟΙΚ.

Πλειστηριασμούς άμεσα για τους
«στρατηγικούς κακοπληρωτές», αλλά
προστασία της α’ κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών προωθεί η κυβέρνηση,
παρά το γεγονός ότι οι θεσμοί εκφράζουν
τις έντονες αντιρρήσεις τους.
Ήδη ο Πτωχευτικός Κώδικας ισχύει
από την 1η Μαρτίου για τις επιχειρήσεις,
ενώ από την 1η Ιουνίου θα τεθεί σε εφαρμογή η πτωχευτική διαδικασία για τα φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, η κυβέρνηση
αναμένεται να φέρει νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά, που επλήγησαν, μάλιστα, από την
πανδημική κρίση, να έχουν ακόμη μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο και να μην κινδυνεύουν με απώλεια της κατοικίας τους,
κάτι που θα τους μετατρέψει σε ενοικιαστές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παράταση αναμένεται να φτάσει ακόμη και
τους 9 μήνες.
Ενδεικτικό των προθέσεων του υπουργείου Οικονομικών είναι το γεγονός ότι
δεν έχει προκηρυχθεί καν η διαδικασία
για την ίδρυση του ιδιωτικού φορέα που
θα αναλάβει να αγοράζει τις κατοικίες
φτωχών οικογενειών, οι οποίες θα βγαίνουν στον πλειστηριασμό, δίνοντας,
ωστόσο, τη δυνατότητα στους οφειλέτες
να τις ενοικιάζουν και να μην τους γίνεται
έξωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεσμοί έχουν ενημερωθεί ότι η λειτουργία
του φορέα μετατίθεται για την 1η Απριλίου 2022, οπότε μέχρι τότε θα τεθούν σε
αναστολή οι διαδικασίες πλειστηριασμού
για τα πολύ ευάλωτα νοικοκυριά.
Πάντως, από την 1η Ιουνίου οι τράπεζες
θα μπορούν θεωρητικά να βγάζουν σε
πλειστηριασμό οποιαδήποτε πρώτη κατοικία, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα
του οφειλέτη, να ενταχθεί στον ιδιωτικό
φορέα ως ενοικιαστής και να αποφύγει
την έξωση. Ως αντιστάθμισμα της... καθυστέρησης για τους πλειστηριασμούς α’
κατοικίας ευάλωτων ομάδων η κυβέρνηση μελετά πλάνο επιδότησης ή πλήρους
κάλυψης των δόσεων, ώστε να μην υποστούν απώλειες οι τράπεζες.
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USINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

ΟΤΕ: Δύο νέα ομόλογα 350 εκατ. ευρώ

Ο

ΟΤΕ, μέσω της θυγατρικής του, ΟΤΕ Plc, με
έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, προχώρησε στην
έκδοση δύο ομολόγων, ένα ύψους 150 εκατ.
ευρώ και ένα 200 εκατ. ευρώ. Το πρώτο ομόλογο έχει αρνητικό επιτόκιο, καθώς η ετήσια απόδοση
του διαμορφώθηκε σε -0,237%, ενώ η απόδοση του
δεύτερου στο 0,627%. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το πρώτο στην ιστορία του Οργανισμού με αρνητικό επιτόκιο. Τα έσοδα από τα νέα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του ομολόγου
ποσού 200 εκατ. της OTE plc. Και τα δύο νέα ομόλογα
αναλήφθηκαν πλήρως από την Deutsche Telekom AG.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ομίλου στο Χ.Α.,
«τα νέα ομόλογα εκδόθηκαν από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (GMTN Programme), που διέπεται από το Αγγλικό
Σίκαιο και δεν είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση.
Η εκκαθάριση πραγματοποιήθηκε 14 Μαΐου 2021.

Attica Bank: Νέα εθελούσια έξοδος προσωπικού
Η Attica Bank, υλοποιώντας τους στόχους του τριετούς επιχειρηματικού της σχεδίου 2021-2023, ανακοινώνει νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού της. Η τράπεζα αναφέρει ότι συνεχίζει εντατικά την ολοκλήρωση του ψηφιακού και του επιχειρησιακού της μετασχηματισμού, προχωρώντας σε ένα ακόμα
σημαντικό βήμα, με στόχο την αναδιοργάνωση των δομών της, την εξοικονόμηση
κόστους και την αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας της, προκειμένου να παρέχει
ανταγωνιστικές και σύγχρονες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, σύμφωνα με τις
ανάγκες της αγοράς και των πελατών της. Με βάση το πρόγραμμα που έχει κοινοποιηθεί, η συμμετοχή του προσωπικού είναι προαιρετική και ανοιχτή, οι αιτήσεις
θα υποβληθούν από τις 17/5/2021 μέχρι και τις 4/6/2021, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι εργαζόμενοι ανήκουν στα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί, όπως τα
ηλικιακά, ο χρόνος προϋπηρεσίας και οι μονάδες στις οποίες απασχολούνται.

Δημόσια Έργα: Αυξήσεις έως και 75% των τιμών των υλικών
Οι πέντε εργοληπτικές οργανώσεις της χώρας, ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ,
ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ και ΠΕΔΜΕΔΕ, τονίζουν πως το πρόβλημα της σημαντικής αύξησης των τιμών υλικών που είναι
αναγκαία για την υλοποίηση δημοσίων έργων είναι πανευρωπαϊκό και δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης. Αντιθέτως,
εντείνεται και προειδοποιούν πως κινδυνεύουν χιλιάδες θέσεις εργασίας αλλά και η ολοκλήρωση σημαντικών δημόσιων
διαγωνισμών. Με επιστολή που έστειλαν στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή καθώς και προς τον γενικό γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, οι εργοληπτικές οργανώσεις αναφέρουν πως έχει καταγραφεί ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση στις τιμές βασικών υλικών και καλούν την
κυβέρνηση να αποδεχθεί αναθεωρήσεις στους προϋπολογισμούς των έργων, ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανατιμήσεις
και να ολοκληρωθούν ομαλά τα έργα.

Hell Energy: Μεγάλος διαγωνισμός
για τους καταναλωτές
Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα Fiat 500 NY21
Cult, καθώς η Hell Energy, ένας από τους πιο
δυναμικά αναπτυσσόμενους παίκτες στην αγορά των FMCG προϊόντων, με αφορμή το λανσάρισμα των νέων γεύσεων του Energy Coffee
(Coconut και Double Espresso), τρέχει την
προβολή της. Οι λάτρεις του καφέ μπορούν να
απολαύσουν μία από τις πέντε, πλέον, γεύσεις
του Energy Coffee, να ξύσουν το κουπόνι που
θα λάβουν από το σημείο πώλησης και να διεκδικήσουν αμέσως περισσότερα από 100.000
δώρα, με ένα Fiat 500 NY21 Cult να περιμένει
έναν μεγάλο τυχερό.

Με φυσική παρουσία
η 85η ΔΕΘ τιμά την Ελλάδα
Την πρώτη μεγάλη έκθεση που θα διοργανωθεί στην Ευρώπη με φυσική παρουσία το
2021 θα αποτελέσει η 85η Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11-19 Σεπτεμβρίου, με τιμώμενη
χώρα όχι τη Γαλλία, όπως ήταν προγραμματισμένο αρχικά, αλλά την Ελλάδα, και με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία,
την τεχνολογία και τον πολιτισμό.

Άνοιξε το «Mediterranean Cosmos»
Το «Mediterranean Cosmos», ο No1 προορισμός shopping της Θεσσαλονίκης, καλωσορίζει τους επισκέπτες του με τις τελευταίες τάσεις της ανδρικής, γυναικείας και παιδικής ένδυσης και υπόδησης, αξεσουάρ, προϊόντων
ομορφιάς, τεχνολογίας και διακόσμησης σπιτιού, αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Συγκεντρωμένα, στα καταστήματα του «Mediterranean
Cosmos», τα fashion, beauty, tech & deco
brands προσκαλούν και πάλι τους επισκέπτες
του εμπορικού κέντρου να ανακαλύψουν τις
αγαπημένες τους επιλογές και να κάνουν με
ευκολία και ασφάλεια τις αγορές τους.

Eurolife: Πρωτοπόρα
εκπαιδευτική πρωτοβουλία
Στο πλαίσιο της έμφασης στον ψηφιακό μετασχηματισμό στον χώρο των ασφαλειών, η
Eurolife FFH ανακοινώνει μια πρωτοπόρα
εκπαιδευτική πρωτοβουλία της, απευθυνόμενη στο σύνολο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, σε συνεργασία με τον φορέα
καινοτομίας Found.ation. Το Eurolife Business Academy είναι μια ακαδημία ψηφιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, η
οποία απευθύνεται σε όλους τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ανεξαρτήτως του
αν συνεργάζονται ή όχι με τη Eurolife FFH,
με στόχο να εξελίξει τις γνώσεις τους στις
σύγχρονες τεχνολογίες.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Το κατασκευαστικό επίτευγμα
της Intrakat

Γεώργιος Τανισκίδης:
Η Optima Bank πέρασε
σε οργανική κερδοφορία
Στις 15 Ιουνίου η γενική
συνέλευση της Μυτιληναίος

Ο

πρόεδρος της Optima Βank Γεώργιος Τανισκίδης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο 6ο
Οικονομικό Forum των Δελφών, παραχώρησε
την Πέμπτη 13 Μαΐου εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Ο κ. Τανισκίδης ανακοίνωσε πως η Optima Βank
πέρασε σε οργανική κερδοφορία, μέσα σε μόλις 20 μήνες από την έναρξη της λειτουργίας της. «Σήμερα, 20 μήνες μετά, ξεκινώντας από το μηδέν, σίγουρα συζητάμε
για ένα ρεκόρ. Το πρώτο τετράμηνο είναι ήδη κερδοφόρο. Έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε σε ένα εξαιρετικά
δύσκολο περιβάλλον οργανική κερδοφορία. Αυτό μας
δίνει τεράστια δύναμη να προχωρήσουμε μπροστά», τόνισε. «Μέσα στην πανδημία ολοκληρώθηκε με τεράστια
επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Optima
Βank κατά 80 εκατ. ευρώ, γεγονός που μας χαλυβδώνει
ακόμη περισσότερο». «Η Optima Βank ήταν η τράπεζα
που μέσα στην πανδημία άνοιγε καταστήματα, αντί να
κλείνει», σημείωσε ο πρόεδρος της τράπεζας.

Όμιλος IDEAL: Στρατηγική συμφωνία
με τη Virtus International
Σε διεύρυνση των
επιχειρηματικών
του δραστηριοτήτων προχωρά ο
όμιλος IDEAL, μετεξελίσσοντας το
επιχειρηματικό
του μοντέλο. Έτσι,
προχωρά μέσω
Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
στην ενσωμάτωση των εταιρειών Astir Vitogiannis
και Three Cents στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου - και
οι δύο επενδύσεις του Virtus South European Fund
(VSEF), το επενδυτικό όχημα το οποίο διαχειρίζεται
η Virtus International Partners (Virtus).

Σε τακτική γενική συνέλευση προχωρά στις 15
Ιουνίου η Μυτιληναίος, με αντικείμενο τη διανομή
κερδών της χρήσης 2020, την εκλογή νέου μη
εκτελεστικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο
και την έγκριση μακροπρόθεσμου προγράμματος
δωρεάν διάθεσης μετοχών της εταιρείας. Θέματα
ημερήσια διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2020 έως 31/12/2020, των
σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου
και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης
εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2020 έως 31/12/2020, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.
3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης
αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη
χρήση 2020.

Νέο κατάστημα My Market
στη Θεσσαλονίκη
Ένα ακόμη κατάστημα My Market εγκαινιάστηκε, την Παρασκευή 14 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη. Το κατάστημα (επί των οδών Φωκά 9, Σοφούλη και Δελμούζου) ήρθε να προστεθεί στα δέκα που ήδη λειτουργούν στη
συμπρωτεύουσα, εντείνοντας την παρουσία
της αλυσίδας και πετυχαίνοντας μεγαλύτερη διασπορά των σημείων. Το νέο My Market
στην Πυλαία ακολουθεί την έναρξη λειτουργίας ενός ακόμη καταστήματος της αλυσίδας
στην αρχή του χρόνου, στην οδό Παπαναστασίου, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας να επενδύσει και
να συνεχίσει να επενδύει στη Βόρεια Ελλάδα, ενισχύοντας την παρουσία της στην πόλη
της Θεσσαλονίκης.

Tο μεγαλύτερο κατασκευαστικό EPC (engineering, procurement and construction) έργο που εκτελέστηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, για την αναβάθμιση των
14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport
Greece, ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε από την
Intrakat έγκαιρα και τεχνικά άρτια. Η εταιρεία δημιούργησε ένα εντυπωσιακό βίντεο με εικόνες, αριθμούς και timelapse videos από την κατασκευή τους.
Στο τέλος του σποτ, ο διευθύνων σύμβουλος της Intrakat Πέτρος Σουρέτης στέλνει το μήνυμα «Πάμε
την Ελλάδα Ψηλά». Το μεγαλύτερο κατασκευαστικό
έργο της 10ετίας σε αριθμούς:
 20 χλμ. διάδρομοι προσαπογείωσης  30 εκατομμύρια επισκέπτες  42 μήνες  427 αδειοδοτήσεις
και εγκρίσεις  2.500 εργαζόμενοι  14 αεροδρόμια Fraport Greece  330.000 μ2 κτίρια  335.000
μ3 σκυροδέματος.

Ολοκληρώθηκε το Bridge Finance
της Άκτωρ με 50 εκατ. ευρώ
Την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης ομολόγου 50 εκατ. ευρώ από τη θυγατρική Άκτωρ
ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ. Με τη χρηματοδότηση
αυτή διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της, επισημαίνει ο Όμιλος. Αναλυτικά: Η
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελλάκτωρ
Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ελλάκτωρ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι
η θυγατρική της εταιρεία Άκτωρ ΑΤΕ ολοκλήρωσε
με επιτυχία έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους
50 εκατ. ευρώ (Bridge Financing). Διοργανωτής
της έκδοσης ήταν η τράπεζα Eurobank Α.Ε. Η
πρόσκληση συμμετοχής απευθύνθηκε σε ελληνικές τράπεζες και στους μεγαλύτερους μετόχους
της Ελλάκτωρ. Στην κάλυψη συμμετέχουν οι:
Reggeborgh Invest BV, Optima Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε. και Εθνική Τράπεζα.

Τρένο υδρογόνου φέρνει
η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Ελλάδα
Τρένο υδρογόνου, που είναι η πλέον υπερσύγχρονη τεχνολογία στην Ευρώπη, φέρνει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα τρένα που κινούνται με κυψέλες
υδρογόνου αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και έχουν μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ήδη έχουν γίνει δοκιμαστικές λειτουργίες τους στη Γερμανία, ενώ έχουν δρομολογηθεί
και σε μια γραμμή στην Αγγλία. Εν τω μεταξύ, η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ έφερε από την Ιταλία στην Ελλάδα και το
δεύτερο «Λευκό Βέλος». Το τρένο βρίσκεται στο νέο
αμαξοστάσιο της Θεσσαλονίκης και περίπου στις 20
Ιουνίου -μαζί με το δίδυμο «αδελφάκι» του, που
έφτασε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο- θα ξεκινήσει
εμπορικά δρομολόγια στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

P
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

SUPER LEAGUE 2

Τα 9 σενάρια για την άνοδο
Σ

το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα όλων των
εποχών για τη Β’ Εθνική (νυν Super League 2)
όλα θα κριθούν αύριο Τετάρτη στο φινάλε των
πλέι οφ. Τέσσερις ομάδες -Λεβαδειακός, Ιωνικός,
Εργοτέλης και Ξάνθη- έχουν πιθανότητες να πάρουν
την πρώτη θέση που οδηγεί απευθείας στη Super
League 1 αλλά και τη δεύτερη, με την οποία θα διεκδικήσουν άνοδο σε διπλούς αγώνες μπαράζ με τον Παναιτωλικό, ο οποίος τερμάτισε στην προτελευταία θέση της πρώτης τη τάξει διοργάνωσης.
Στα τελευταία αποτελέσματα ο Ιωνικός νίκησε 5-3
τον Διαγόρα στη Ρόδο, ο Εργοτέλης 1-0 μέσα στην
Ξάνθη και ο Λεβαδειακός 3-0 τα Χανιά στη Λιβαδειά.
Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας είναι ο Λεβαδειακός, ο οποίος υπερτερεί σε ισοβαθμία έναντι του Ιωνικού. Εργοτέλης και Ξάνθη ισοβαθμούν στους μείον
δύο βαθμούς από την κορυφή και σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερτερούν οι Κρητικοί έναντι των Ακριτών.
Το πρόγραμμα: Ξάνθη - Λεβαδειακός, Ιωνικός - Εργοτέλης και Χανιά - Διαγόρας. Ώρα έναρξης: 15.30.
Η «Political» αναλύει όλα τα σενάρια εν όψει της

τελευταίας αγωνιστικής. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η
Ξάνθη θέλει μόνο νίκη, όπως και ο Εργοτέλης, αν θέλουν να ελπίζουν. Φυσικά, Λεβαδειακός και Ιωνικός
κρατούν την τύχη στα χέρια τους. Σε πιθανές ισοβαθμίες ο Λεβαδειακός υπερτερεί του Ιωνικού και του
Εργοτέλη και η Ξάνθη των Νικαιωτών.

Τα εννέα σενάρια:

1) Νίκη Ξάνθης και νίκη Ιωνικού:
1ος o Ιωνικός και 2η η Ξάνθη
2) Νίκη Ξάνθης και ισοπαλία στο Ιωνικός - Εργοτέλης:
1η Ξάνθη και 2ος ο Ιωνικός
3) Νίκη Ξάνθης και νίκη Εργοτέλη:
1ος ο Εργοτέλης και 2η η Ξάνθη
4) Ισοπαλία στο Ξάνθη - Λεβαδειακός και νίκη Ιωνικού:
1ος ο Ιωνικός και 2ος ο Λεβαδειακός
5) Ισοπαλία στο Ξάνθη - Λεβαδειακός και ισοπαλία στο
Ιωνικός - Εργοτέλης: 1ος ο Λεβαδειακός και 2ος ο Ιωνικός
6) Ισοπαλία στο Ξάνθη - Λεβαδειακός και νίκη Εργοτέλη: 1ος ο Λεβαδειακός και 2ος ο Εργοτέλης

7) Νίκη Λεβαδειακού και νίκη Ιωνικού:
1ος ο Λεβαδειακός και 2ος ο Ιωνικός
8) Νίκη Λεβαδειακού και ισοπαλία στο Ιωνικός Εργοτέλης: 1ος ο Λεβαδειακός και 2ος ο Ιωνικός
9) Νίκη Λεβαδειακού και νίκη Εργοτέλη:
1ος ο Λεβαδειακός και 2ος ο Εργοτέλης
Στα πλέι άουτ θα παίξουν σήμερα (15.00): Καραϊσκάκης - Ο.Φ. Ιεράπετρας, Παναχαϊκή - Δόξα Δρ. και
Τρίκαλα - Απόλλων Λάρισας. Υποβιβάζονται οι δύο
τελευταίοι. Μόνο νίκη θέλει ο Καραϊσκάκης, στην
προοπτική ότι η Δόξα δεν θα νικήσει στην Πάτρα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πλέι οφ

Πλέι άουτ

Λεβαδειακός .............50
Ιωνικός .......................50
Εργοτέλης ..................48
Ξάνθη .........................48
ΠΑΕ Χανιά...................39
Διαγόρας ....................30

Παναχαϊκή..................37
Απόλλων Λαρ. ............29
Τρίκαλα ......................26
Δόξα Δράμας .............25
Καραϊσκάκης .............24
Ο.Φ. Ιεράπετρας .........17
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Τελείωσε το πρωτάθλημα, άρχισε η... προπονητολογία
Το πρωτάθλημα της Super League τελείωσε, ο Ολυμπιακός αναδείχτηκε πρωταθλητής και θα πάρει μέρος
στο Champions League, ενώ οι ΠΑΟΚ, Άρης και ΑΕΚ θα
συμμετάσχουν στο Conference League. Μαζί με το τέλος σήμανε και η… έναρξη της προπονητολογίας. Στον
ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν
θα κρατήσει τον Πάμπλο Γκαρσία, ανεξάρτητα από το
αποτέλεσμα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος το προσεχές Σάββατο στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Ολυμπιακό. Στην
ΑΕΚ ο «καλός στρατιώτης» Μανόλο Χιμένεθ συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να φύγει παρά να μείνει. Αποχαιρέτησε έναν - έναν τους παίκτες μετά το 0-0
με τον Άρη. Υποψήφιοι είναι ο Σέρβος Μιλόγεβιτς και ο
Ουκρανός Ρεμπρόφ, ενώ ο Λουτσέσκου «κάηκε» στις
συνειδήσεις των οπαδών της ΑΕΚ, καθότι ως προπονητής του ΠΑΟΚ χαρακτήριζε συνέχεια «κάλπικο» και
«χάρτινο» το πρωτάθλημα της Ένωσης το 2018. Στον Παναθηναϊκό ο Γιάννης Αλαφούζος είχε προσωπική επαφή
στην Αθήνα με τον Γερμανό προπονητή Τόρστεν Φινκ,

SPORTS
Ένα ακόμη ρεκόρ
για τον Ολυμπιακό
Με τη νίκη του 4-1 επί του Παναθηναϊκού στο
«Απόστολος Νικολαΐδης» στο φινάλε των πλέι
οφ, ο Ολυμπιακός έφτασε στους 90 βαθμούς,
έναν λιγότερο από πέρυσι. Για πρώτη φορά στα
χρονικά ο πρωταθλητής Ελλάδας έχει διαφορά 26
βαθμών από τον δεύτερο (ΠΑΟΚ), 29 από τον τρίτο (Άρη), 30 από τον τέταρτο (ΑΕΚ) και 37 από τον
πέμπτο (Παναθηναϊκό).

Στο Hall of Fame
ο Κόμπε Μπράιαντ
ενώ είναι ακόμα άγνωστο αν θα παραμείνει ο Γάλλος τεχνικός διευθυντής Πιερ Ντρεοσί. Δημοσιεύματα από τη
Θεσσαλονίκη θέλουν και τον Άκη Μάντζιο να εγκαταλείπει τον Άρη! Έφυγε ο Φέστα από την ΑΕΛ, φεύγει και ο
Γιαννίκης από τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ιστορικό χρυσό για την Ντρισμπιώτη
Σε μια τελετή γεμάτη δάκρυα, η Βανέσα, σύζυγος του αδικοχαμένου υπέρλαμπρου αστέρα του
ΝΒΑ Κόμπε Μπράιντ, παρέλαβε το βραβείο εισόδου στο Hall of Fame του μπάσκετ. Ήταν όλοι
εκεί: Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον, Πάου Γκασόλ, Τζούλιους Έρβινγκ, Ντοκ Ρίβερς, Ντάνι
Έιντζ, Χακίμ Ολάζουον και Αλόνζο Μούρνινγκ.

Αναβρασμός
στον Παναθηναϊκό

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στα 35 χιλιόμετρα βάδην στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο
ομάδων που διεξήχθη στο Ποντεμπράντι της Τσεχίας. Η αθλήτρια από την Καρδίτσα έκανε χρόνο 2.49.55
βελτιώνοντας το ατομικό της ρεκόρ (2.50.04) και άφησε πίσω της την παγκόσμια πρωταθλήτρια
Ελεονόρα Τζιόρτζι (2.51.05) και την Ιταλίδα Λιντία Μπαρτσέλα (2.51.00). Η Ντρισμπιώτη τελείωσε
τον αγώνα δίχως να δεχτεί παρατήρηση, σε αντίθεση με τις αντιπάλους της.

Κυπελλούχος η Λέστερ!
Η Λέστερ, παρουσία 21.000 θεατών στο Γουέμπλεϊ, νίκησε 1-0 την Τσέλσι στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας και
κατέκτησε το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Σήμερα θα παίξουν Τσέλσι - Λέστερ για το πρωτάθλημα
και o... Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη των γηπεδούχων για
να τερματίσουν στην τετράδα της βαθμολογίας ή να χάσουν στον τελικό του Champione League από τη Μάντσεστερ Σίτι. Μόνο έτσι ο Ολυμπιακός θα εκκινήσει από τον
2ο προκριματικό του Champions League.

Ο Παναθηναϊκός υπέστη συντριβή 4-1 από τον
Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική των πλέι
οφ και οι οπαδοί του αποδοκίμασαν έντονα ακόμα και τον υπηρεσιακό προπονητή Σωτήρη Συλαϊδόπουλο μετά το τέλος του ματς. Ο δε Γιάννης
Αλαφούζος δέχεται τα πυρά των οπαδών για
την ταπεινωτική ήττα. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι προετοιμάζεται συλλαλητήριο...

Καταγγελία για
ρατσιστικό σχόλιο
Ο Κάστρο του ΠΑΣ Γιάννινα κατήγγειλε ότι ο Μπέρτος της ΑΕΛ τού επιτέθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς
στο μεταξύ τους παιχνίδι. Ο ποδοσφαιριστής της
ΑΕΛ το αρνήθηκε, ο διαιτητής, ο οποίος ήταν σε
απόσταση αναπνοής, έγραψε τις κατηγορίες του
Κάστρο στο φύλλο αγώνα, ωστόσο ισχυρίστηκε
ότι δεν άκουσε κάτι σχετικό από τον παίκτη των
«βυσσινί».
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• Στα φετινά «MTV Movie & TV
Awards» η Kιμ Καρντάσιαν, η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ,
ο γοητευτικός πρωταγωνιστής της
σειράς «Bridgerton», κέρδισαν από
ένα ταξίδι στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Χαλκιδική!
• Χωρισμός-βόμβα για την
Ελένη Ράπτη και τον σύζυγό
της Κίμωνα Μπάλλα ύστερα
από δύο χρόνια γάμου. Τον τελευταίο ζούσαν χώρια.

POLITICAL GOSSIP

• Σε ρεστοράν στο Καβούρι έφαγε ο
διάσημος Βρετανός σεφ Γκόρντον
Ράμσεϊ στα πλαίσια των γυρισμάτων
της εκπομπής του.

«Christina O»
Στο πλωτό παλάτι με
650.000 ευρώ την εβδομάδα

Η

θρυλική «Christina O», η εκθαμβωτική
θαλαμηγός του Αριστοτέλη Ωνάση, λύνει
κάβους για σούπερ λεφτάδες που επιθυμούν να ζήσουν τον συναρπαστικό μύθο!
Το ανακαινισμένο ιστορικό γιοτ του δισεκατομμυριούχου Έλληνα πλοιοκτήτη, μήκους 99 μ. και πλάτους 11 μ., ενοικιάζεται από μεγάλη ξένη εταιρεία
ναυλώσεων σκαφών προς 650.000 ευρώ την εβδομάδα, διαφημίζοντας το άνετο «Lapis Lounge» στο
κεντρικό κατάστρωμα, τις
νότες όπερας της Μαρίας
Κάλλας, που εξακολουθούν
να παίζουν στο «Callas Lounge», αλλά και τον Γάλλο
σεφ Damian Perrinel, ο
οποίος επιμελείται μια
εκλεπτυσμένη διεθνή κουζίνα (και) εν πλω!
Αν τυχόν δεν... βγαίνετε
οικονομικά με αυτό το ποσό,
έχετε τη δυνατότητα να το νοικιάσετε προς 560.000
ευρώ, επιλέγοντας τη χαμηλή περίοδο εκτός καλοκαιριού...
«Η θρυλική “Christina O” έχει δει μερικά από τα
πιο εμβληματικά γεγονότα του περασμένου αιώνα:
από τις υπηρεσίες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο
“D-Day Landings” έως τη φιλοξενία των πιο σημαντικών ανθρώπων του κόσμου κατά τα ένδοξα χρόνια
του Ωνάση. Σήμερα είναι διαθέσιμο για ναύλωση
και παραμένει το τέλειο σκηνικό για διασκέδαση
παγκόσμιας κλάσης, προσφέροντας μια μοναδική
ευκαιρία για κρουαζιέρα με στιλ και άνεση», αναφέρει η διαφημιστική σελίδα της επιχείρησης με
έδρα το Μονακό, αφιερωμένη στην ένδοξη ιστορία

της θαλαμηγού. Στις λεπτομέρειες της περιγραφής
η εταιρεία αναφέρει ότι η θαλαμηγός είναι ιδανική
για «εταιρικές συγκεντρώσεις, επετείους γάμου, ειδικά γενέθλια ή απλώς για κρουαζιέρα και χαλάρωση με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Με περισσότερο
χώρο καταστρώματος απ’ ό,τι τα περισσότερα σκάφη που κατασκευάστηκαν σήμερα, το “Christina O”
μπορεί να ταξιδέψει με 157 επισκέπτες στο πλοίο
και να φιλοξενήσει 250 στην προκυμαία για ναύλους εκδηλώσεων. Η κομψή
τραπεζαρία μπορεί να φιλοξενήσει έως 42 άτομα, 28 εκ
των οποίων στο κεντρικό
τραπέζι. Μετά το πάρτι μπορεί να φιλοξενήσει έως 34
άτομα στο πλοίο με τις 17
όμορφες καμπίνες της»,
εκεί όπου στο παρελθόν κατέλυσαν η Ελίζαμπεθ Τέιλορ,
η Μέριλιν Μονρόε, η Γκρέις
Κέλι, ο βασιλιάς Φαρούκ της Αιγύπτου, ο Φρανκ Σινάτρα, η Γκρέτα Γκάρμπο, η Μαρία Κάλλας, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο Τίτο, ο Τζον Κένεντι και ο Ρίτσαρντ
Μπάρτον.
Στην περίπτωση, μάλιστα, των πολύ απαιτητικών
πελατών, οι παροχές αναβαθμίζονται με luxury spa,
facials και μασάζ χαλάρωσης.
«Διατίθενται δύο επαγγελματίες θεραπευτές πλήρους απασχόλησης για να απολαύσετε μια μεγάλη
ποικιλία από περιποιήσεις ομορφιάς και μασάζ. Το
“Christina O” διαθέτει, επίσης, ένα εσωτερικό κλιματιζόμενο γυμναστήριο για να ασκηθείτε όποτε θέλετε. Το μενού των περιποιήσεων spa διατίθεται κατόπιν αιτήματος», υπογραμμίζεται στο ενημερωτικό.

• Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η σύζυγός του Λίνα
Πρίτζου ανέβασαν βίντεο στο
Instagram από τη διάσωση
κουταβιού μέσα από κάδο
απορριμμάτων. Την ονόμασαν
Τυχερούλα!
• Με μια τρυφερή φωτογραφία η Μαριτίνα ευχήθηκε χρόνια πολλά στη
διάσημη μαμά της, τη Μιμή Ντενίση,
για τα γενέθλιά της.
• Η φετινή εκπρόσωπος της
Αλβανίας στη Eurovision Άντζελα Περιστέρη σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αποκαλύψει ότι έδειρε δύο Ελληνίδες που έβρισαν τη χώρα της.
• 250.000 κρύσταλλα κοσμούν τη μοβ
ολόσωμη φόρμα της Στεφανίας στον
ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.
• Το «αντίο» του Νίκου Μπάρτζη, ο οποίος αποχώρησε οικειοθελώς από το «Survivor»,
ξεσήκωσε το Twitter.
• «Ποιος θα το πίστευε, ο Ερρίκος;» είναι ο τίτλος του αυτοβιογραφικού βιβλίου που έγραψε ο Ερρίκος Πετιλόν.
• Σοκαριστική αποκάλυψη
από τον ηθοποιό Μάριο Ιορδάνου: «Πέρασα πριν από έναν
χρόνο τρία ισχαιμικά επεισόδια, τρία εγκεφαλικά. Έχασα
το φως μου, δεν είχα παλμούς,
πέθαινα».
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Απάντησε στα
περί... τηλεταβέρνας

Η

Νατάσσα Μποφίλιου βγήκε μπροστά και υπερασπίστηκε
τον Σπύρο Παπαδόπουλο και το «Στην υγειά μας, ρε παιδιά», απαντώντας κατάλληλα σε συναδέλφους της που πανηγύρισαν για το τέλος της «τηλεταβέρνας», όπως τη χαρακτήρισαν.
Η ερμηνεύτρια, με καρφιά και τσουχτερά σχόλια εναντίον των καλλιτεχνών που αρνούνταν πεισματικά να εμφανιστούν στη βραδινή
εκπομπή, σχολίασε: «Οφείλω να πω και μην ξεχάσω ΠΟΤΕ ότι αν
δεν υπήρχε το “Στην υγειά μας”, εγώ προσωπικά αλλά και το ρεπερτόριό μας ίσως να μην είχαμε κατορθώσει, τη στιγμή που το κάναμε,
να ανοίξουμε την επιδραστικότητά μας σε τόσο μεγάλο και διαφορετικό κοινό. Το οποίο μας χάρισε πολλά εισιτήρια και επιτυχία».
Και συνέχισε: «Η σύγχρονη ελληνική μουσική μπορεί να τραγουδιέται σε τραπέζια με κρασί και με τυρί. Καιρός να αφήσουμε τις
υποκρισίες ή τις χαρές ότι τελείωσε η “τηλεταβέρνα”».

31
Γεννάει από
μέρα σε μέρα!

GOSSIP
Αναγνωρίζετε το κοριτσάκι;

Η γνωστή παρουσιάστρια
Κωνσταντίνα Κομμάτα και ο
παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
Γιώργος Σαμαράς αναμένουν
με ανυπομονησία την άφιξη
του πρώτου τους παιδιού που
θα ολοκληρώσει την ευτυχία
τους, με τη μέλλουσα μαμά να
ποζάρει με τη φουσκωμένη
κοιλίτσα της, ενημερώνοντας: «Τελευταία Κυριακή με
την κοιλίτσα μου»! Το ευτυχισμένο ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι, όπως αποκάλυψε η
δημοσιογράφος.

Κι όμως, είναι πασίγνωστη newscaster δελτίου ειδήσεων! Η Σία Κοσσιώνη είχε γενέθλια,
έγινε 41 χρόνων και το ανακοίνωσε με μια
throwback παιδική της φωτογραφία: «Όσο μεγαλώνεις συνειδητοποιείς τι στα αλήθεια έχει
σημασία σε αυτήν τη ζωή. Σημασία, λοιπόν, για
μένα, που γίνομαι 41, έχει να έχεις γύρω σου
ανθρώπους που να σε κάνουν να γελάς, έτσι
ακριβώς όπως σε έκαναν τότε να γελάς οι γονείς σου. Τους έχω. Και τους ευγνωμονώ».

Συνεχίζει να προκαλεί…

Χαρούμενος για την ομάδα του

Καρδιοπάθειες προκάλεσε η νέα σειρά
φωτογραφιών της Μάγκυς Χαραλαμπίδου
με το νέο καυτό μαγιό της. Η ραδιοφωνική
παραγωγός άφησε τα πολυφωτογραφημένα οπίσθιά της σε… κοινή θέα. Το «βαθύ» κόψιμο του μαύρου ολόσωμου δεν
έκρυβε τους ολοστρόγγυλους γλουτούς
της, αφήνοντας τη φαντασία των 175.000
followers της στο Instagram να οργιάσει!

Μοίρασε... εγκεφαλικά
Πήγε Μύκονο και τα πέταξε όλα! Εγκεφαλικά… σέρβιρε η Ιωάννα
Τούνη στο Instagram, φορώντας μικροσκοπικό μαύρο brazilian
μπικίνι, ψηλοτάκουνα πέδιλα και σκούρα γυαλιά ηλίου. Η Θεσσαλονικιά, την οποία γνωρίσαμε από το ριάλιτι μόδας «My style rocks»,
επέλεξε το νησί των ανέμων για την έναρξη των καλοκαιρινών της
διακοπών, ποζάροντας με φόντο την πισίνα χλιδάτου ξενοδοχείου
σε ρόλο «room service». Και όποιος άντεξε, άντεξε!

Διαδικτυακός πανηγυρισμός του Μιχάλη Χατζηγιάννη για την άνοδο της ιστορικής ΠΑΕΕΚ στην
Α’ Εθνική του κυπριακού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Ενθουσιασμένος για την επιτυχία της
ομάδας του, ο δημοφιλής ερμηνευτής δημοσίευσε στα προσωπικά του social media φωτογραφία-έκπληξη. «Ως έφηβος και εγώ πέρασα από
τις ακαδημίες της ιστορικής ομάδας της Κερύνειας! Ο άθλος αυτός προκαλεί σε όλους εμάς
τους Κερυνειώτες μεγάλη συγκίνηση, μας γεμίζει υπερηφάνεια και δυναμώνει την πίστη μας
για επιστροφή στην αγαπημένη πόλη», έγραψε
συγκινημένος.
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Δημήτρης Λινός, καθηγητής ΕΚΠΑ
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Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Βιταμίνη D και θυρεοειδής

Ο

ρόλος της βιταμίνης D απασχολεί,
ειδικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα
ειδικούς αλλά πολίτες. Οι μελέτες
δείχνουν πως η βιταμίνη D παίζει
σημαντικό ρόλο στην υγεία του μυοσκελετικού
συστήματος και στην εύρυθμη λειτουργία της
καρδιάς, των πνευμόνων και του εγκεφάλου.
Από πρόσφατες μελέτες, όμως, φαίνεται να διαδραματίζει κι έναν ιδιόμορφο ρόλο στη διαμόρφωση των ανοσολογικών αποκρίσεων. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι η βιταμίνη αυτή
δρα στην εκ γενετής και επίκτητη ανοσία και
φαίνεται να ασκεί ανοσορρυθμιστική δράση σε
αυτοάνοσα νοσήματα και σε καρκίνους.
Τα αυτοάνοσα νοσήματα του θυρεοειδούς είναι τα πιο συχνά, με εκτιμώμενο επιπολασμό 5%.
Τα συνηθέστερα είναι η θυρεοειδίτιδα Hashimoto και η νόσος του Graves. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της συχνότητας εμφάνισής τους, ειδικά στον γυναικείο πληθυσμό. Οι
ενήλικες γυναίκες αντιμετωπίζουν υψηλότερο
κίνδυνο να εμφανίσουν αυτά τα αυτοάνοσα νοσήματα από τους άνδρες. «Η πρόσφατη βιβλιογραφία αναφέρει ότι υπάρχει υψηλός επιπολασμός της ανεπάρκειας βιταμίνης D στα άτομα με
υποθυρεοειδισμό (υπολειτουργικό θυρεοειδή)
καθώς και με υπερθυρεοειδισμό (υπερδραστήριο θυρεοειδή) λόγω της νόσου του Graves. Επίσης, η έρευνα φαίνεται να επιβεβαιώνει τον ρόλο της βιταμίνης D στην έναρξη και στην εξέλιξη

των όγκων του θυρεοειδούς. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι θα μπορούσε να δράσει στο
πρώιμο στάδιο καρκίνου, μειώνοντας τον πολλαπλασιασμό και την επιθετικότητα των όγκων
του θυρεοειδούς», επισημαίνει ο καθηγητής
Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημήτρης Λινός. Και συμπληρώνει: «Τα στοιχεία για τον ρόλο της ανεπάρκειας βιταμίνης D
στη θυρεοειδίτιδα Hashimoto, μία από τις συ-

Αυτοάνοσα νοσήματα
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση
της συχνότητας εμφάνισης αυτοάνοσων
νοσημάτων, ειδικά στον γυναικείο πληθυσμό. Οι ενήλικες γυναίκες αντιμετωπίζουν
υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν αυτοάνοσα από τους άνδρες και παρουσιάζουν
συχνότερα ανώμαλη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα (7%-9%, έναντι 1%-2%). Η
πρόσφατη βιβλιογραφία αναφέρει ότι
υπάρχει υψηλός επιπολασμός της ανεπάρκειας βιταμίνης D στα άτομα με υποθυρεοειδισμό (υπολειτουργικό θυρεοειδή) καθώς και με υπερθυρεοειδισμό (υπερδραστήριο θυρεοειδή) λόγω της νόσου του
Graves.

χνότερες αιτίες υποθυρεοειδισμού σε παιδιά
και ενήλικες, ολοένα και πληθαίνουν. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2020 στο “BMC Endocrine Disorders” επιβεβαίωσε ότι τόσο η θυρεοειδίτιδα Hashimoto όσο και ο μη αυτοάνοσος
υποθυρεοειδισμός σχετίζονται με ανεπάρκεια
βιταμίνης D. Ο ρόλος της ανεπάρκειας βιταμίνης
D στη θυρεοειδίτιδα Hashimoto πιστεύεται ότι
σχετίζεται με υψηλότερο επίπεδο αντισωμάτων
της θυρεοσφαιρίνης (TGAb). Επίσης, η αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ του επιπέδου βιταμίνης
D και των αντισωμάτων του θυρεοειδούς στον
αυτοάνοσο υποθυρεοειδισμό από μια δεύτερη
μελέτη την ίδια χρονιά σε συνολικά 150 άτομα
κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα.
Στους ασθενείς με αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα
καταγράφηκαν σημαντικά χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, που σχετίζονταν με την παρουσία αντι-θυρεοειδικών αντισωμάτων και υψηλότερης
θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH), υποδηλώνοντας τον ρόλο της βιταμίνης D στην παθογένεση της νόσου. Η πρόσφατη βιβλιογραφία δείχνει
ότι υπάρχει υψηλότερος επιπολασμός ανεπάρκειας βιταμίνης D και μεταξύ των ατόμων με νόσο του Graves. Η παρακολούθηση 210 ατόμων
με τη νόσο αυτήν από Κορεάτες επιστήμονες
πέρυσι έδειξε ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων
μπορεί να έχει προστατευτικό αποτέλεσμα και
να προφυλάξει τον ασθενή από υποτροπή της
νόσου».
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Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

πάρχουν καλά και κακά ζώδια; Όχι! Αλλά υπάρχουν
καλοί και κακοί άντρες που ανήκουν σε ένα ζώδιο.
Μπορείτε να τους καταλάβετε και να στρίψετε προτού
τους ερωτευτείτε, πριν να ξοδέψετε συναίσθημα και
προπάντων χρόνο; Μπορείτε, πάντα με τη βοήθεια
της Αστρολογίας και με μια μικρή δόση παρατηρητικότητας.

Πώς θα αναγνωρίσεις το αρσενικό
«κάθαρμα» κάθε ζωδίου

Κριός

(23/9-23/10)
Ο Άρης θα σας κάνει παραγωγικότερους στη δουλειά σας, αλλά παράλληλα θα σας φέρει αντιμέτωπους με αντιξοότητες.
Αυτές θα οφείλονται σε κακοήθεια τρίτων ή σε σκληρότητα
ανωτέρων σας.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Η ασφάλεια της δουλειάς σας
δεν κινδυνεύει, οι άνθρωποί της,
όμως, για κάποιους λόγους, θα
σας ταλαιπωρήσουν ή θα σας καταπιέσουν. Παράλληλα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, φανείτε
πιο υπεύθυνοι και εργατικοί στο
αντικείμενό σας.
(21/5-21/6)
Όσοι έχετε συλλογική εργασία θα
χρειαστεί αρκετές φορές να σηκώσετε το βάρος των υποχρεώσεων άλλων στις πλάτες σας. Προφυλαχτείτε από δυσάρεστα εξωτερικά συμβάντα και περιφρουρήστε
τα κεκτημένα σας και κυρίως τα
υλικά και τα οικονομικά.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Κάποιοι συνεργάτες σας θα αποδειχτούν ασυνεπείς. Οι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσετε μεγαλύτερη
δυστροπία από την εργοδοσία σας
ενώ οι έμποροι και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες θα έρθετε συχνά σε
αντίθεση με την ιδιοτροπία του πελατειακού σας κοινού.

Καρκίνος

Μήπως όταν τον γνώρισες μιλούσε στο κινητό
του; Ήταν σημάδι! Έτσι θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, με σένα -έξαλλη!- να
περιμένεις να σου δώσει σημασία ή να ζητάς
μια σαφή απάντηση για κάτι και να μην την
παίρνεις ποτέ. Βλέπεις, του αρέσει να συζητά,
αλλά απέχοντας συναισθηματικά. Το κάθαρμα
Δίδυμος πάσχει από σύνδρομο πολλαπλής
προσωπικότητας. Και όλες του οι προσωπικότητες υπάρχουν για να βασανίσουν εσένα. Είναι
το αιώνιο ανώριμο παιδί, ο έμπορος που πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες, ο επαγγελματίας χιουμορίστας, ο οξύθυμος, νευρικός και
χαώδης συγκάτοικος -χωρίς λύσεις για τα προβλήματα, αλλά με πολλή ένταση- και ο μυθομανής υπερασπιστής του Σύμπαντος, που ποτέ δεν
κάνει λάθος. Δεν φαίνεται επιφανειακός - είναι!

Αν μόλις συνάντησες έναν γλυκό, γοητευτικό,
ρομαντικό γκριζομάλλη που μένει ακόμη στο
σπίτι της μαμάς του, αυτός σίγουρα είναι ο Καρκίνος-κάθαρμα. Η μαμά, πάλι, είναι τόσο γλυκιά
όσο η Τασσώ Καββαδία στις ελληνικές ταινίες.
Αν μείνεις σε αυτήν τη σχέση, κάποια μέρα θα
τη δεις να κοιμάται μαζί σας στο κρεβάτι - ανάμεσά σας! Ο κακομαθημένος γιος θα σε κάνει
συνεχώς ρεζίλι. Θα προσπαθεί πάντα να τραβά
την προσοχή και, όταν θα βγαίνετε έξω, θα πίνει
ατελείωτα για να το παίζει άντρας και να παραπονιέται για τα ανύπαρκτα προβλήματά του. Θα
πάσχει συχνά από κρίσεις πανικού και κατάθλιψη, όπως όλοι οι καταπιεσμένοι. Θα βγάζει, βέβαια, χρήματα, αφού είναι ο τέλειος, μισητός
και τυραννικός διευθυντής.
(Σημ.: Η συνέχεια στο επόμενο.)

Ζυγός

(21/3-20/4)
Η περίοδος αυτή, όσον αφορά τον
τομέα της εργασίας, τον αποκόπτει και του προκαλεί προβλήματα. Εκείνο, όμως, που μπορεί να
επηρεάσει τα της εργασίας σας
θα είναι το γενικότερο κλίμα της
εποχής και επίσης το έμψυχο υλικό δουλειάς σας.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

Οι προβλέψεις της ημέρας

Λέων

(23/7-22/8)
Αποφύγετε πολέμους και αντιθέσεις στον επαγγελματικό χώρο, μη
θίγετε τα κακώς κείμενα και μην
είστε απρόσεκτοι στις δηλώσεις ή
στις κοινοποιήσεις σας. Αυτές
μπορεί να αφορούν σε δικαιώματά
σας ή σε μια ξεχωριστή θέση που
θεωρητικά σας ανήκει.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Σας δίνεται η ευκαιρία να βελτιώσετε τις συνθήκες ζωής, και να
βρείτε υποστήριξη από ανθρώπους
που σας αγαπούν και πιστεύουν σε
εσάς. Προνοήστε για τυχόν αναπνευστικά προβλήματα που συνήθως η εποχή σάς προκαλεί.

(24/10-21/11)
Αποφύγετε την πιθανότητα μιας
επαγγελματικής ρήξης ή μιας
συναισθηματικής απώλειας.
Αποδεχτείτε την πραγματικότητα
χωρίς απαισιόδοξες σκέψεις και
σκεφτείτε γρήγορα τι θα κάνετε
άμεσα. Τυχόν νέες προτάσεις
συνεργασίας μην τις απορρίπτετε.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Μην έχετε σε κανέναν εμπιστοσύνη, αν εκ των προτέρων δεν έχετε
δει και δεν έχετε ελέγξει την πραγματικότητα εσείς οι ίδιοι. Επιμεληθείτε την αισθητική σας αλλά κυρίως προγραμματίστε τη βελτίωση
της φυσικής σας κατάστασης.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Η εγγραφή σε ένα γυμναστήριο, η
επιστροφή σε ένα σπορ που αγαπάτε και η καλύτερη περιποίηση του
σώματος και του προσώπου σας θα
δώσουν μια ωραία εικόνα προς τα
έξω.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Αυτή η εποχή, παρά το γεγονός
ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, θα σας ταλαιπωρήσει λίγο
στην υγεία. Προσέξτε ό,τι έχει να
κάνει με δόντια, αρθρώσεις και
πονοκεφάλους.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Το διάστημα είναι κατάλληλο για
να επιμεληθείτε έναν καινούργιο
τύπο, ειδικά όσοι ασχολείστε με
τη μόδα, ενώ οι υπόλοιποι να
προετοιμάσετε μια νέα εικόνα,
από την ένδυση έως το σχήμα
των μαλλιών σας.
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Τι είναι (και τι δεν είναι) αριστεία
Θ
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

α τα μάθατε κι εσείς. Ο αριθμός των Πρότυπων και των Πειραματικών σχολείων από τη
νέα σχολική χρονιά διπλασιάζεται. Ο θεσμός που στο παρελθόν καταργήθηκε για να επανέλθει το 2011 και να απειληθεί ως «αριστοκρατικός» το 2015, όταν η λογική του μέσου όρου και της
ήσσονος προσπάθειας λογιζόταν ως «πολιτική
ίσων ευκαιριών», ανανεώνεται και η εφαρμογή του
διευρύνεται με στόχο την υψηλού επιπέδου διδασκαλία και την ενίσχυση του εγχειρήματος της αριστείας. Όλα καλά και άγια. Ωστόσο, μια περιήγηση
στα sites των εφημερίδων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έβαλε σε σκέψεις, τις οποίες αρκετοί ίσως συμμεριστείτε όταν πληροφορηθείτε
πως, στο Ζευγολατιό με το όνομα, ετοιμάζονται να
υποδεχτούν με τιμές ήρωα έναν παίκτη τηλεοπτικού ριάλιτι, ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι
και επιστρέφει. Για τις ανάγκες της υποδοχής, μάλιστα, αγόρασαν βεγγαλικά αξίας 1.500 ευρώ!
Μεμονωμένο περιστατικό, θα πείτε. Μπορεί.
Αλλά και προχθές στη Ρόδο «γκρέμισαν τα τείχη»
(όπως στην αρχαία Ελλάδα έκαναν για να υποδεχτούν τους Ολυμπιονίκες και στη σύγχρονη Σκιάθο, προ ολίγων ετών, τον Ντάνο) κατά την επιστροφή του «δικού τους παιδιού» από το ίδιο, αν δεν
απατώμαι, ριάλιτι. Μόνο που τούτος εδώ αποχώρησε οικειοθελώς. Ένας «Πεταλούδας» του τηλεοπτικού τοπίου, να πούμε. Κόσμος, λαός, φωτοβολίδες, χειροκροτήματα. Πίσω θα έμεναν οι Ζευγολατιώτες; Έλα, όμως, που δίπλα από το φωτογραφικό αυτό πατιρντί δημοσιευόταν ένα άλλο στιγμιότυπο. Τριών ή τεσσάρων ετών παλιότερο αυτό.

Στη φωτογραφία η μοναχική φιγούρα του Έλληνα
μαθητή της τρίτης τάξης κάποιου λυκείου της επικράτειας που είχε κερδίσει την πρώτη θέση στην
Ολυμπιάδα Μαθηματικών στη Βραζιλία. (Η ελληνική μαθητική ομάδα τη χρονιά αυτή κατέκτησε ένα
χρυσό, τέσσερα αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο.)
Ένα μικρόφωνο (πάλι καλά) για μια δήλωση. Στο
αεροδρόμιο, ψυχή ζώσα. (Στο φόντο ένας γεράκος
έσπρωχνε ένα καρότσι.) Το όνομα του μαθητή: Βασίλης Γεωργιάδης.
Το έφερε η τύχη και αυτές τις μέρες το Πανελλήνιο έμαθε τα νέα του Οδυσσέα Τσενάι. Ποιος είναι ο
Οδυσσέας Τσενάι; Ο μαθητής αλβανικής καταγωγής που εδώ και καμιά εικοσαριά χρόνια αρίστευσε στην τρίτη τάξη του σχολείου του στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Ως άριστος, λοιπόν (τότε δεν
ήταν ακόμη κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ), έπρεπε να είναι
ο σημαιοφόρος του σχολείου του στην παρέλαση
της 28ης Οκτωβρίου. Αμ δε! Ουκ ολίγοι μπαμπάδες
και μαμάδες μαζί με τα παιδάκια τους ξεσηκώθηκαν. «Από πού κι ως πού ένας που δεν είναι Έλλη-

Κατά πόσο η περίφημη αριστεία
είναι θέμα σχολείου, εκπαίδευσης
δηλαδή, και κατά πόσο παιδείας;
Όταν, αντί των αρίστων, η πολιτική
επιλέγει συχνά τους αρεστούς,
το ερώτημα αυτό παραμένει
αναπάντητο...

νας θα σηκώσει τη σημαία;». Τι κι αν έπεσε στη μέση έως και ο αείμνηστος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλος, δεν άκουγαν κουβέντα.
Κάτι η αναταραχή, κάτι οι απειλές, κάτι «θα καταλάβουμε το σχολείο» και ο Οδυσσέας με το όνομα
αλλά με γονείς από την Αλβανία θα είπε: Τι τα θες
τώρα και μπλέκεις; Και παραιτήθηκε του δικαιώματός του προς μεγάλη ικανοποίηση των ακραιφνών Ελλήνων που είναι ασφαλώς υπέρ της αριστείας, αλλά των δικών τους παιδιών. Όχι των ξένων. Ο
επίλογος της ιστορίας είναι ότι ο Τσενάι, με το ελληνικό μικρό όνομα και το αλβανικό επίθετο, είναι
σήμερα, έπειτα από είκοσι έτη, γιατρός, επίκουρος
καθηγητής σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο της
Νέας Υόρκης και με διδακτορικό από το Χάρβαρντ
- το γράφω γιατί, όσο να ’ναι, το Χάρβαρντ εδώ στην
Ελλάδα σε μια εκτίμηση το έχουμε.
Καλά, λοιπόν, είναι τα Πρότυπα και τα Πειραματικά σχολεία και πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση και
τα διπλασιάζει. Μακάρι του χρόνου να είναι τόσα
και περισσότερα. Τα ερωτήματα, όμως, παραμένουν. Τι είναι αριστεία; Κατά πόσο είναι θέμα (μόνο) εκπαίδευσης και πόσο παιδείας; Ποια η διαφορά του άριστου από τον αρεστό και, για να πάμε λίγο μακρύτερα, ποια η διαφορά του άριστου από
τον κολλητό; Όχι τίποτε άλλο, μα γιατί, όσο κι αν το
θέλουμε, υπάρχουν προβλήματα που δεν λύνονται
με έναν νόμο και ένα άρθρο. Απαιτούνται κόπος,
χρόνος, υπομονή και παραδείγματα που δεν τα δίνει πάντα το σχολείο. Τα δίνουν η οικογένεια, η
κοινωνία, η πολιτική. Η πολιτική; Ναι. Γιατί πολιτική δίχως παιδευτικό χαρακτήρα δεν νοείται.

Τους ενόχλησε η Πρόεδρος στο τείχος;

Ε

ίναι να απορεί κανείς με τις λογικές κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ανθρώπων που
σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται που το κόμμα
τους έχασε τις εκλογές αλλά και αποξενώθηκε
από μεγάλες ομάδες του ελληνικού πληθυσμού.
Στελέχη που θεωρούν προοδευτικό να βάζουν
απέναντι την Εκκλησία (με τα καλά και τα κακά
της) αλλά και τους ανθρώπους που -όχι θεωρητικά, αλλά στην καθημερινότητά τους- βίωσαν το
Μεταναστευτικό. Τοπικές κοινωνίες που ούτε ρατσιστικές ήταν ούτε άνθρωποι που δεν έδειξαν το
καλό τους πρόσωπο, βοηθώντας αυτά τα άτομα
που εργαλειοποιήθηκαν από ένα ολόκληρο σύστημα και βρέθηκαν να κυνηγούν την επιβίωση
χιλιάδες μίλια μακριά από τον τόπο τους.
Μια ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ… ενοχλήθηκε, λοιπόν, γιατί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου φωτογραφήθηκε μπροστά στο τείχος του Έβρου. Ένα τείχος που υψώθηκε για να μπει φραγμός στα σχέδια της Άγκυρας, η οποία θέλει να χρησιμοποιεί τους μετα-

νάστες ως αιχμή του δόρατος απέναντι στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τείχος που
υψώθηκε για να σταματήσει ο Ερντογάν να παίζει με τις ελπίδες και τα όνειρα αυτών των ανθρώπων. Να παίζει, επί της ουσίας, με τις ζωές
των μεταναστών.
Αντί να στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να θωρακίσει τα σύνορα, ο ΣΥΡΙΖΑ
συνεχίζει να συμπεριφέρεται με τη λογική ότι
στο Αιγαίο δεν υπάρχουν… σύνορα, ότι οι μετανάστες λιάζονται και ότι η Ελλάδα είναι μια χώ-

Έφτασαν στο σημείο
να παρομοιάζουν την
κυρία Σακελλαροπούλου
με τον Τραμπ και το τείχος
που ύψωσε στα σύνορα των ΗΠΑ

ρα που πρέπει να υποδέχεται τους πάντες.
Αντί, λοιπόν, να καταλάβουν ότι με τις συμπεριφορές τους αυτές έδιωξαν κόσμο από το κόμμα τους και θύμωσαν τις τοπικές κοινωνίες, οι
οποίες ξεσηκώθηκαν για το Μεταναστευτικό, και
να αλλάξουν ρότα, συνεχίζουν τα ίδια. Εγκλωβίζουν τον κ. Τσίπρα και τα σχέδιά του για να ανοίξει τον ΣΥΡΙΖΑ, τον εγκλωβίζουν σε λογικές διαχείρισης που δεν ακουμπούν την κοινωνία.
Έφτασαν στο σημείο να παρομοιάζουν την κυρία
Σακελλαροπούλου με τον Τραμπ και το τείχος
που ύψωσε στα σύνορα των ΗΠΑ και να μην τους
αποδοκιμάζει κεντρικά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν γνωρίζουμε πραγματικά προς τα πού θέλει να στρίψει το καράβι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αφορά
στον κ. Τσίπρα και στα στελέχη του. Επιτιθέμενη, πάντως, σε σωστές κινήσεις της Προέδρου,
η Κουμουνδούρου όχι απλώς δεν κερδίζει τίποτε, αλλά επί της ουσίας χάνει. Αλλά ίσως αυτό
θέλουν οι «οπλαρχηγοί» των εσωκομματικών
ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ.

Γράφει

o Νίκος
Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

