«ΦΤΟΥ
ΞΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!»
ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ
I.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Tα κόμματα
μετά την
πανδημία

ΣΕΛ. 34

Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης
για το τι ανοίγει από εδώ
και πέρα αλλά και πώς και πότε
θα μπορούν όλοι οι ενήλικοι
να κάνουν το εμβόλιο
ΣΕΛ. 5, 16
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«NAYMAXIEΣ»
ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ
ΤΗΣ ΜΑΓΧΗΣ!

ΣΕΛ. 23

EDITORIAL

Έκαναν...
μανιέρα
τα fake news

ΣΕΛ. 2
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ΣΤΕ

ΥΤΟ

• Οι πολίτες δεν τσίμπησαν στα fake news που διαδίδει για το… εργασιακό

ΠΑΤΕΝΤΑ ΣΥΡΙΖΑ…
22ΧΡΟΝΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ
ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΣΟΠΡΑΝΟ
ΣΕΛ. 20

Γράφουν

Κ.Σ. ΜΑΡΓΑΡIΤΗΣ

Η Ελλάδα κατέθεσε
το σχέδιο ανάκαμψης
και ανθεκτικότητας στην Ε.Ε.
ΣΕΛ. 8

Ν. ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ - ΠΕΤΑΛΩΤH

Πώς τα βιντεοπαιχνίδια
επηρεάζουν την ηθική
ανάπτυξη μέχρι τα 18
ΣΕΛ. 9

Δ. ΣΕΪΤΑΝIΔΗΣ

Η τσιμινιέρα
στην ψηφιακή εποχή
ΣΕΛ. 9

Ο Τσίπρας βγήκε
για... δουλειά
φορώντας
μπλουζάκι BOSS!
ΣΕΛ. 3, 14, 25

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ
ΕΝΑ «ΚΛΙΚ»
ΣΕΛ. 5

Η ΙΣΠΑΝIΔΑ
ΠΟΥ EΔΩΣΕ...
ΠOΔΙ ΣΤΟΝ
PODEMOS!
ΣΕΛ. 22

ΓΙΑΤΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛ. 29
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ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Editorial

OLITICAL

Έκαναν... μανιέρα τα fake news

Σ

ίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτός που ανακάλυψε τα fake news στην πολιτική. Όσοι
είναι παλαιότεροι και θυμούνται ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου κατέκτησαν την εξουσία το 1981 με συνθήματα, όπως «ΕΟΚ
και ΝΑΤΟ το ίδιο Συνδικάτο», «έξω οι βάσεις του θανάτου», «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» και το περίφημο «στις 18 Σοσιαλισμός», καταλαβαίνουν τι εννοούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τους περισσότερους
ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και αρκετά από τα στελέχη
του, αποφάσισε να γίνει το νέο ΠΑΣΟΚ. Αποτέλεσμα
είναι να κάνει πολιτική μανιέρα τα fake news. Έχοντας στο πλευρό τους ένα ολόκληρο σύστημα στο Διαδίκτυο και, κυρίως, κατέχοντας το πώς σκέπτονται οι
Έλληνες, άρχιζαν να σκίζουν τα μνημόνια εφαρμόζοντάς τα, να διαλύουν τη διαπλοκή αγκαλιάζοντάς
την και να στοχοποιούν τους αντιπάλους τους επι-
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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)

στρατεύοντας περίεργους μηχανισμούς. Κι επειδή
είδαν ότι με αυτήν τη μανιέρα μπορούν όχι απλώς
να κερδίσουν τις εκλογές, αλλά και να παραμείνουν στην εξουσία, τη διατήρησαν. Αυτό τους έκανε να πιστέψουν ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν
με την ίδια τακτική ακόμη και όταν ο ελληνικός λαός τούς τιμώρησε απομακρύνοντάς τους από την
εξουσία.
Όσα είδαμε χθες με τον Αλέξη Τσίπρα και τους
πρώην υπουργούς του να βγαίνουν στους δρόμους
είναι ακριβώς αυτό που εκπροσωπεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια fake πραγματικότητα. Με την ίδια ευκολία που έστελναν τα ΜΑΤ να δέρνουν συνταξιούχους, με την ίδια ευκολία σήμερα καταγγέλλουν
την κυβέρνηση για αυταρχικότητα. Με την ίδια ευκολία που καταργούσαν το ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους, με την ίδια ευκολία βγαίνουν και μιλούν

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)

για ανάλγητη πολιτική. Με την ίδια ευκολία που
έφερναν τα ακαταδίωκτο για το ΤΧΣ και τη διοίκηση των συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, με την
ίδια ευκολία κατηγορούν τη Ν.Δ. επειδή προστατεύει τους επιστήμονες, ψηφίζοντας το ακαταδίωκτό τους από κάθε ψεκασμένο.
Το ίδιο κάνουν και για το εργασιακό. Γνωρίζουν
ότι δεν καταργούνται οκτάωρο και υπερωρίες, ότι
απαγορεύονται οι απολύσεις για ειδικούς λόγους,
ότι παραμένει το δικαίωμα στην απεργία, ότι δεν
καταργείται η κυριακάτικη αργία και ότι οι ίδιοι
εφάρμοσαν το μοντέλο της ευέλικτης εργασίας σε
εταιρείες όπως ο ΟΤΕ, η Alpha Bank, η Παπαστράτος, η ΗΒΗ κ.λπ. Αλλά εθισμένοι στο… παραμύθι
προτιμούν να οραματίζονται μάχες με έναν αόρατο
εχθρό. Αυτή είναι η… πατέντα του ΣΥΡΙΖΑ και βάσει αυτής θα πορευτούν.

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)
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O ΘΕΜΑ

Στα χαρακώματα κυβέρνηση - αντιπολίτευση για τα εργασιακά
Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μετατρέπεται η
πρωτοβουλία της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αλλαγές στις
εργασιακές σχέσεις. Η κυβέρνηση βρίσκει απέναντί της σύσσωμη την αντιπολίτευση, ενώ χθες δόθηκε μια πρώτη γεύση
για το τι πρόκειται να ακολουθήσει εντός και εκτός Βουλής.
«Η εργασία βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι συντηρητικές δυνάμεις και μαζί τους η Ν.Δ. εκμεταλλεύονται την πανδημία για να ακυρώσουν αγώνες και δικαιώματα που είναι ταυτισμένα με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και
την κοινωνική κινητικότητα. Μισή δουλειά, μισός μισθός,
ωράριο-λάστιχο, απλήρωτες υπερωρίες, τηλεργασία χωρίς
κανόνες, συνθέτουν νέες μορφές απασχόλησης, που θα διευρύνουν τις ανισότητες, θα βάλουν στο περιθώριο τη νέα γενιά
και θα φτωχοποιήσουν ακόμη περισσότερους», σχολίασε η

πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ., Φώφη Γεννηματά. Μάλιστα, στο
ΚΙΝ.ΑΛ. κατηγορούν την κυβέρνηση ότι εξαπάτησε τις επιχειρήσεις με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, με τον αρμόδιο τομεάρχη Μιχάλη Κατρίνη να επισημαίνει ότι τελικά ήταν «άνθρακες ο θησαυρός», αφού το 100% των χρημάτων θα επιστραφεί από τις επιχειρήσεις στο κράτος, σε 60 δόσεις από το 2022.
Για συντριπτικό πλήγμα στα δικαιώματα των εργαζομένων
έκανε λόγο ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας,
προσθέτοντας: «Αγωνιζόμαστε να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αρνούμαστε τη δεκάωρη δουλειά. Γιατί δεν πρέπει να κατατεθεί
αυτό το νομοσχέδιο-έκτρωμα του Χατζηδάκη. Γιατί υπερασπιζόμαστε τη συνδικαλιστική δράση και την ελευθερία όλων των
εργαζομένων». Για δήθεν «μεταρρυθμίσεις» μιλούν στην Ελ-

ληνική Λύση, σημειώνοντας πως τα μέτρα που επεξεργάζεται
η κυβέρνηση «λειτουργούν προς την αντίθετη κατεύθυνση,
οδηγούν τους εργαζομένους στην εξαθλίωση και δεν δίνουν
κίνητρα στους εργοδότες για νέες προσλήψεις».
Οξεία κριτική και από τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη
Βαρουφάκη, που μετά τη χθεσινή πορεία δήλωσε: «Αυτό που
προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να επισημοποιήσει
αυτήν την κατάργηση των κεκτημένων δικαιωμάτων που λίγοι
πλέον εργαζόμενοι ωφελούνται από αυτά». Και πρόσθεσε στο
ίδιο ύφος πως «πηγαίνουμε όχι στο μοντέλο του Μπαγκλαντές σήμερα, αλλά στο μοντέλο του Μπαγκλαντές της δεκαετίας του ’70. Αυτό είναι ο θρίαμβος της υπανάπτυξης, χέρι χέρι με τη ρευστοποίηση της εργασίας».
Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Πατέντα… ΣΥΡΙΖΑ,

με πορείες και μπλουζάκι BOSS

Σ

τους δρόμους «κατέβηκε» ο
Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
αλλά και «αγκαζέ» με στελέχη
του βαθέος ΠΑΣΟΚ (που μετακόμισαν στην
Κουμουνδούρου), όπως τον Στέφανο
Τζουμάκα. Μάλιστα, ο επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης εγκαινίασε…
την πατέντα α λα ΣΥΡΙΖΑ: Πορεία και επαναστατική γυμναστική για τα εργασιακά δικαιώματα, με φιρμάτο μπλουζάκι HUGO
ΒOSS!
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού περπάτησε για μερικές εκατοντάδες μέτρα, μπροστά στις κάμερες εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το εργασιακό νομοσχέδιο, που ακόμα δεν έχει τεθεί καν
στη δημόσια διαβούλευση. Και όλα αυτά τη
στιγμή που ως κυβέρνηση «χτύπησε» τους

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

εργαζομένους και τους συνταξιούχους με
τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου. Νωπές, εξάλλου, είναι ακόμα οι μνήμες από το
«ντου» που είχαν κάνει μέλη του ΠΑΜΕ στο
γραφείο τής τότε υπουργού Εργασίας
Έφης Αχτσιόγλου για την κατάργηση του
δικαιώματος στην απεργία, με την ίδια σε
έντονο ύφος να διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να πάρει πίσω τη διάταξη…
Χθες, πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας έσπευσε να πουλήσει «αριστεροφροσύνη», υπογραμμίζοντας ότι «ενώ σε όλον τον κόσμο η

πανδημία οδηγεί τις κυβερνήσεις να συνειδητοποιήσουν πως η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη, στην Ελλάδα η κυβέρνηση κινείται στην ακριβώς αντίθετη
κατεύθυνση και επιχειρεί να αξιοποιήσει
την πανδημία ως ευκαιρία για να επιβάλει
ό,τι πιο αντιλαϊκό, ό,τι πιο αντιδραστικό έχει
φέρει ποτέ ελληνική κυβέρνηση απέναντι
στον κόσμο της εργασίας, την κατάργηση
του οκταώρου». Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ, το εργασιακό νομοσχέδιο
«μας γυρνάει σε πολύ παλιές εποχές»,
υπενθυμίζοντας ότι «το οκτάωρο καθιερώθηκε με αγώνες από το 1886 στους μεγάλους εργατικούς αγώνες του Σικάγο στις
ΗΠΑ, όπου καθιερώθηκε και ο εορτασμός
της Εργατικής Πρωτομαγιάς».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε την κυβέρνηση να το ξανασκεφτεί και μίλησε για

μαζική συμμετοχή, μολονότι συνολικά οι
διαδηλωτές δεν ξεπέρασαν τους 6.000.
«Η απάντηση σήμερα των εργαζομένων με τη μαζική συμμετοχή τους στην
απεργία είναι ένα μήνυμα: αυτή θα είναι
μια κορυφαία μάχη υπεράσπισης του δικαιώματος των εργαζομένων και της λαϊκής πλειοψηφίας στη ζωή και την αξιοπρέπεια και αυτήν τη μάχη θα τη δώσουμε μέχρι το τέλος», είπε, κλείνοντας, ο κ.
Τσίπρας.
Από την πλευρά της, η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου υπογράμμισε ότι ΣΥΡΙΖΑ λέει «όχι» στο νομοσχέδιο που θέλει
να φέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το
οποίο «έρχεται να επιβάλει την εργασιακή
ζούγκλα».
Άλλο ρεπορτάζ στις σελίδες 14, 25
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διά ζώσης με… καυτή ατζέντα
Αποστολή
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Σπύρος Μουρελάτος
mourelatos.sp@gmail.com

A

τυπη Σύνοδος Κορυφής των
αρχηγών κρατών και των κυβερνήσεων της Ε.Ε. λαμβάνει
χώρα, σήμερα και αύριο, στο
Οπόρτο της Πορτογαλίας.
Το τελικό στάδιο της προετοιμασίας του
κοινού πράσινου πιστοποιητικού, η εφ’
εξής ευρωπαϊκή πολιτική γύρω από το
εμβόλιο κατά του κορονοϊού αλλά και η
επικαιροποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική και δη τη στήριξη της απασχόλησης, ιδίως της νέας γενιάς, στη μετα-πανδημική περίοδο, καθώς και την
καθιέρωση επαρκών κατώτατων μισθών
αναμένεται να τεθούν επί τάπητος κατά
την άτυπη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών
κρατών και των κυβερνήσεων της Ε.Ε.,
που λαμβάνει χώρα σήμερα και αύριο στο
Οπόρτο της Πορτογαλίας.
Κατά την πρώτη, ύστερα από αρκετούς
μήνες, διά ζώσης Σύνοδο Κορυφής της
Ε.Ε., οι ηγέτες φιλοδοξούν να επιταχύνουν τον βηματισμό τους, προκειμένου
εντός του Ιουνίου να τεθεί σε εφαρμογή
το κοινό πράσινο πιστοποιητικό για τη διευκόλυνση εν μέσω τουριστικής περιόδου των ενδοευρωπαϊκών μετακινήσεων
- πρόταση που υπεβλήθη αρχικώς από
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι για τη χώρα μας το
στοίχημα του τουρισμού αποτελεί πιθανώς τον ακρογωνιαίο λίθο της επανόδου
της οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης
και σε αυτό το πλαίσιο ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει εκ νέου
πως στις 15 Μαΐου η Ελλάδα ανοίγει τις
πύλες της στους τουρίστες με τη μέγιστη
δυνατή ασφάλεια. Εξάλλου, η Ελλάδα
αναμένεται να θέσει σε ισχύ το πράσινο
πιστοποιητικό εβδομάδες προτού αυτό
επισημοποιηθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς θα το αποδέχεται ως αποδεικτικό για την είσοδο στη χώρα από τα μέσα Μαΐου.
Επιπλέον -και υπό το φως τόσο της δικαστικής διένεξης της Ε.Ε. με την AstraZeneca όσο και της εκτός απροόπτου
αναγκαιότητας νέου εμβολιαστικού προγράμματος για τους ηλικιωμένους και
τους πλέον ευπαθείς από το ερχόμενο

Παρέμβαση Μητσοτάκη για τις πατέντες των εμβολίων
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Political», ο
Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στο
επίκαιρο, μετά και τη σχετική πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ζήτημα των πατεντών
των εμβολίων κατά τις εργασίες της αυριανής Συνόδου
Ε.Ε. - Ινδίας στο Οπόρτο της Πορτογαλίας. Υπό τη σκιά
της δραματικής τροπής που έχει προσλάβει η πανδημία
του κορονοϊού στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, ο Έλληνας πρωθυπουργός πρόκειται, ύστερα και
από την κινητικότητα που παρατηρείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ζητήσει την επιτάχυνση της
δρομολόγησης της παγκόσμιας χρήσης των πατεντών
των εμβολίων σε ισότιμη βάση. Χθες, εξάλλου, από το
Μέγαρο Μαξίμου υπενθύμιζαν προς τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κ.
Μητσοτάκης είχε διατυπώσει δημοσίως την πρόταση
για τη χρήση των πατεντών ως δημόσιου αγαθού, προκειμένου να στηρίξει την ιδέα του Ηλία Μόσιαλου, η
οποία είχε διατυπωθεί στη «Frankfurter Allgemeine

φθινόπωρο και μετά- οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να αποτυπώσουν έναν Οδικό Χάρτη στον οποίο εκ των πραγμάτων
θα διαδραματίζει σημαίνοντα, πλέον, ρόλο το εμβόλιο της Pfizer.

Ασπίδα για απασχόληση
Τέλος, σύμφωνα με διασταυρωμένες
πληροφορίες, η Ε.Ε. βρίσκεται σε τροχιά
υιοθέτησης δέσμης παρεμβάσεων οικονομικής στήριξης υπέρ της εργασίας και,
εν προκειμένω, συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, υπό την πορτογαλική Προεδρία - σχεδιασμός που έχει ήδη

Zeitung» στις 6 Απριλίου του 2020. Έναν μήνα αργότερα, ο ίδιος, κατά την ομιλία του στη Διάσκεψη Δωρητών κατά του κορονοϊού, στο πλαίσιο της διεθνούς
πρωτοβουλίας Coronavirus Response, τόνιζε ότι «το
εμβόλιο θα πρέπει να παραχθεί σε επαρκείς ποσότητες,
στο μικρότερο δυνατόν χρονικό διάστημα. Θα πρέπει
να είναι διαθέσιμο σε προσιτή τιμή σε ολόκληρο τον
παγκόσμιο πληθυσμό, αρχής γενομένης από τους πιο
ευάλωτους». Τα ίδια πρόσωπα σημείωναν πως η πλήρης ταύτιση της προσέγγισης Μπάιντεν με την προ ενός
έτους θέση του Έλληνα πρωθυπουργού έρχεται σε αντιδιαστολή με τα όσα ανεδαφικά ζητούσε προ εξαμήνου
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από τη μία χλεύαζε το
εγχώριο εμβολιαστικό πρόγραμμα και από την άλλη
ζητούσε να παρασκευάζει εμβόλια η ίδια η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία, όταν εκπρόσωποί της ομολογούσαν τότε πως, ακόμη και εάν είχαν τις πατέντες, δεν θα
μπορούσαν τότε να παρασκευάσουν το εμβόλιο.

τεθεί υπ’ όψιν του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Πέραν αυτού,
οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να
εστιάσουν στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων
και στο Σχέδιο Δράσης για το 2030, με
συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους,
που παρουσίασε τον προηγούμενο Μάρτιο η Κομισιόν, με προφανή στόχο να μη
μείνει κανείς στο περιθώριο.
Στα καθ’ ημάς, κυβερνητικά στελέχη
σημειώνουν πως κεντρικός πυλώνας του
πλέγματος στήριξης των εργαζομένων και
των επιχειρήσεων, από την αρχή της παν-

δημίας του κορονοϊού, ήταν και παραμένουν η προστασία της απασχόλησης και η
διατήρηση των θέσεων εργασίας, εν μέσω
μιας πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης.
Αυτή, εξάλλου, η φιλοσοφία, όπως παρατηρούν τα ίδια πρόσωπα, αποτυπώνεται
στο ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του οποίου το κέντρο βάρους είναι στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της Οικονομίας, στον συνδυασμό επενδύσεων και δεξιοτήτων για
εργαζομένους και σε προοδευτικού πρόσημου μεταρρυθμίσεις, όπως το επερχόμενο εργασιακό νομοσχέδιο.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με ένα «κλικ» αλλαγές
στοιχείων στις τράπεζες

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
g_evgenidis@yahoo.gr

Μ

ια απλή και χωρίς ιδιαίτερο κόστος, αλλά με μεγάλη σημασία
για την καθημερινότητα των
πολιτών μεταρρύθμιση παρουσίασε χθες το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη
και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Γιάννη Στουρνάρα, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών κατά την επικαιροποίηση
των στοιχείων τους στις τράπεζες.
Έτσι, μέσω της υπηρεσίας Know your Customer οι πολίτες θα μπορούν να επικαιροποιήσουν στοιχεία που χρειάζεται η τράπεζά τους μέσω των μητρώων του Δημοσίου,
δίχως να απαιτείται να πάνε σε υποκατάστημα, να καταθέσουν οποιοδήποτε έγχαρτο πιστοποιητικό ή να υποβληθούν σε κάποια γραφειοκρατική διαδικασία. Η ενημέρωση γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά,
εξαλείφοντας άκοπα την ταλαιπωρία που
ενέχει η τακτική επικαιροποίηση στοιχείων.

«Η νέα διαδικασία όχι απλώς καταργεί τη
γραφειοκρατία, αλλά προστατεύει ακόμα
πιο αποτελεσματικά τα προσωπικά μας δεδομένα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως πρόκειται για μεταρρύθμιση με
αναπτυξιακό χαρακτήρα, λόγω της απλοποίησης της διαδικασίας.
Η δράση, μάλιστα, αμέσως μετά τις τράπεζες θα επεκταθεί το επόμενο διάστημα
και σε άλλες δραστηριότητες στις οποίες οι
πολίτες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλ-

λουν παρόμοια στοιχεία (π.χ., πάροχοι τηλεπικοινωνίας και ασφαλιστικοί φορείς).
«Είναι μια σημαντική βελτίωση και σε ό,τι
αφορά την περιττή γραφειοκρατία και σε
ό,τι αφορά γενικότερα την εξυπηρέτηση του
πολίτη. Και τα επόμενα βήματα αφορούν όχι
μόνο τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις. Θα εντάξουμε το ΓΕΜΗ στην πορεία
για να μπορούμε να έχουμε υπηρεσία Know
your Customer και για τις επιχειρήσεις και
θα προχωρήσουμε με τους τηλεπικοινωνια-

κούς παρόχους και τους ασφαλιστικούς
φορείς. Αλλά το πρώτο ισχυρό βήμα έγινε
από τις τράπεζες», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.
Πρακτικά, ο πολίτης θα συνδέεται στην
υπηρεσία μέσω του gov.gr ή μέσω του συστήματος e-banking της εκάστοτε τράπεζας, που θα επιτρέπει τη μεταφορά στοιχείων ταυτότητας, επικοινωνίας, εισοδήματος
και επαγγελματικής δραστηριότητας, με
προϋπόθεση τη συγκατάθεση του πολίτη.

Οδικός χάρτης για «μεγαλύτερο» άνοιγμα της χώρας
Τα επόμενα βήματα για την προοδευτική επαναλειτουργία όλων των
παραγωγικών δραστηριοτήτων αναμένεται να περιγράψει η κυβέρνηση σήμερα, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων,
καθώς το έναυσμα έχει πλέον δοθεί, με όπλο τις μεγαλύτερες ταχύτητες του εμβολιασμού αλλά και το εργαλείο των self-tests.
Ήδη από αυτό το Σάββατο θα ανοίξουν ξανά οι οργανωμένες παραλίες, ενώ από τη Δευτέρα, μαζί με όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, θα
επαναλειτουργήσουν διά ζώσης τα φροντιστήρια για τους μαθητές της
Γ’ Λυκείου και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών για όσους μαθητές δίνουν
για πτυχία. Το ορόσημο, πάντως, είναι η 15η Μαΐου, όταν και ανοίγει ο
τουρισμός αλλά και οι υπερτοπικές μετακινήσεις. Όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη στην «Political», οι μετακινήσεις αυτές θα γίνονται
χωρίς την ανάγκη self-test ή επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού
για τους Έλληνες πολίτες, ενώ και οι τουρίστες θα πρέπει να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό τους μόνο κατά την είσοδό τους στη χώρα.

Τότε, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα καταργηθούν και τα sms, αν
και για το ζήτημα αυτό δεν έχει γίνει η οριστική συζήτηση στο Μέγαρο
Μαξίμου. Με δεδομένο, όμως, ότι θα καταργηθούν τα ραντεβού στα
εμπορικά καταστήματα από τις 15 του μήνα και, συνακόλουθα, και η
υποχρέωση αποστολής μηνύματος, αυτό θα συμπαρασύρει και το γενικής χρήσης sms, το οποίο έχει, ούτως ή άλλως, ατονήσει.
Εντός του Μαΐου και ξεκινώντας με τα μουσεία, μάλλον στα μέσα
του μήνα θα αρχίσει και η επαναλειτουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για να ακολουθήσουν τα θερινά σινεμά και προφανώς προς το
τέλος του μήνα ή στις αρχές Ιουνίου οι θεατρικές παραστάσεις και οι
συναυλίες. Όσο για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για τους οποίους υπάρχουν επιδημιολογικοί προβληματισμοί, ο σχεδιασμός είναι
να επαναλειτουργήσουν σίγουρα μετά τις 20 Μαΐου και μάλλον προς
τις 24 του μήνα.
Γ. Ε.

P
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O Kουτσούμπας λέει
«όχι» στη Φώφη
Απαντητική επιστολή στην πρόταση της
Φώφης Γεννηματά σχετικά με τη διαμόρφωση Ελληνικού Κλιματικού Νόμου απέστειλε την Τετάρτη ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ
Δημήτρης Κουτσούμπας, απορρίπτοντας
στην πραγματικότητα την πρόσκληση για
συναίνεση, αφού «η πρόταση του ΚΙΝ.ΑΛ.
για τη διαμόρφωση Ελληνικού Κλιματικού
Νόμου αποτελεί στην πραγματικότητα πρόταση ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, μεταξύ πολλών άλλων, κάτι στο οποίο το ΚΚΕ
έχει από καιρό αντιταχθεί. Στο Κίνημα Αλλαγής, πάντως, εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην το βάλουν κάτω, ιδιαίτερα
μετά την αποδοχή της αντίστοιχης πρόσκλησης από την κυβέρνηση. Βλέπετε, η
Φώφη δεν έχει και καμία άλλη ατζέντα για
να απασχολήσει την επικαιρότητα…

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Από τον Δημήτρη
των εκκαθαρίσεων
στον Τρύφωνα
των φόρων…

P

OLITICANTIS

Η συγκινητική
ανάρτηση της Ντόρας

Ο

Δημήτρης Τζανακόπουλος μίλησε
για εκκαθαρίσεις στο Δημόσιο. Ο
Τρύφων Αλεξιάδης πήγε ένα βήμα
παραπέρα και εμμέσως πλην σαφώς άφησε
να εννοηθεί ότι ο Σοσιαλισμός προϋποθέτει
αύξηση φόρων. «Όταν έχεις χαμηλά φορολογικά έσοδα, δεν μπορείς να χρηματοδοτήσεις τις δαπάνες για υγεία, για παιδεία, για
κοινωνικές δαπάνες κ.λπ. Άρα είναι σαφέστατο ότι θέλουμε περισσότερα φορολογικά
έσοδα», είπε, με τη Ν.Δ. να θυμίζει ότι όντως
αυτήν τη πολιτική εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για
του λόγου του αληθές, φόροι και εισφορές
αυξήθηκαν ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα από 39,8% του ΑΕΠ το 2015 σε 42,7% το
2018. Πάντως, ο Αλεξιάδης στην ίδια συνέντευξη είπε και κάτι άλλο. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη και να μην
τσιμπάνε οι «σύντροφοί» του. Άλλο, βέβαια,
που η μεσαία τάξη έχει άλλη γνώμη…

Το δικό της μήνυμα αλλά και την ανάγκη για
ένα ακόμη «αντίο» και για ένα ακόμη «μου
λείπεις», που δεν είναι ποτέ αρκετό, εκφράζει η Ντόρα Μπακογιάννη στη μητέρα
της, Μαρίκα Μητσοτάκη. Σήμερα συμπληρώνονται εννέα χρόνια από τον θάνατο της
Μαρίκας Μητσοτάκη και η Ντόρα Μπακογιάννη θυμήθηκε τη μητέρα της με ένα
συγκινητικό μήνυμα. Αναρτώντας μια οικογενειακή φωτογραφία, η Ντόρα Μπακογιάννη γράφει: «Ένα άλλο Πάσχα, λίγο πριν
από την Πρωτομαγιά του ’69, όταν ήσουν σε
κατ’ οίκον περιορισμό μόνη, με τέσσερα
παιδιά. Μας έντυσες, μας στόλισες, για να
στείλεις τη φωτογραφία στον πατέρα μας
στην εξορία. Με το χαμόγελο για να μη στενοχωρηθεί και γιατί δεν το έβαζες ποτέ κάτω! Πόσο μας λείπεις!».

Τα βασιλικά κτήματα
στο Τατόι
Σας είχαμε γράψει ότι το φαβορί για την Προεδρία
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας είναι ο Γκίκας Χαρδούβελης - και συνήθως δεν πέφτουμε έξω. Ο Γκίκας συναντήθηκε, όπως έμαθα,
με τον πρωθυπουργό και τα είπαν… Αν έδωσαν τα
χέρια, δεν το γνωρίζω. Πάντως, παραμένει φαβορί.

Πώς πήρε το Lower
ο πρόεδρος;

Τα αγγλικά του Αλέξη Τσίπρα έγιναν για ακόμα μία φορά αντικείμενο σχολιασμού στο
Twitter, καθώς ο ίδιος σε «Ημερίδα για το
μέλλον της Ευρώπης», θέλοντας να μιλήσει
για «National Ηealth Care Systems» (Εθνικά
Συστήματα Υγειονομικής Περίθαλψης),
μπέρδεψε τις λέξεις, με αποτέλεσμα να αναφερθεί σε «Εθνικά Συστήματα Φροντίδας
Πλούτου». Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης χρησιμοποίησε
τη λέξη «wealth» (που σημαίνει πλούτος)
στη θέση της «health» (η οποία σημαίνει
υγεία), προσδίδοντας έτσι τελείως διαφορετικό νόημα στα λεγόμενά του. Πώς του το δώσανε το δίπλωμα, ένας Θεός ξέρει!

Στα κάγκελα οι ΠΑΣΟΚογενείς
της Κουμουνδούρου
Καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αποτελεσματικότητα των συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα. Οι «ΠΑΣΟΚογενείς» της Προοδευτικής
Συμμαχίας είναι έξαλλοι με το αχτύπητο τρίο,
Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος. Όπως
χαρακτηριστικά λένε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις,
ο Τσίπρας είναι πιο αργός και από την καθυστέρηση στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο
κόμμα και όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε συνθήκες εσωστρέφειας. Μάλιστα, έχουν αρχίσει και ρίχνουν στο
τραπέζι και ονόματα που θα μπορούσαν να
αναλάβουν το κόμμα… Ονόματα που προέρχονται από τη Νεολαία του παλιού ΠΑΣΟΚ.
Κρατήστε το όνομα του Δημήτρη Σακελλάρη.
Θα το βρούμε μπροστά μας…

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελίσσεται σε
άνθρωπο-κλειδί για την κυβέρνηση, αφού
έχει καταφέρει να προχωρήσει με επιτυχία όλα τα projects που αφορούν στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και
του κράτους. Θα φέρει σε πέρας και μια
νέα πλατφόρμα που αρχικά θα διευκολύνει τους πολίτες στις συναλλαγές τους με
τις τράπεζες, διασφαλίζοντας, παράλληλα,
τα προσωπικά τους δεδομένα. Και όχι μόνο
αυτό. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης τον πήγε
και στα παλιά Ανάκτορα στο Τατόι, μια
επένδυση που πρέπει να τρέξει ταχύτατα.
Να υπάρξει άμεσα πολιτιστική και εμπορική εκμετάλλευση της περιοχής. Και αυτό ο
Κυριάκος θα το αναλάβει, όπως καταλαβαίνω… Θυμίζω ότι ενδιαφέρον για το θέμα έδειξε και ο πρίγκιπας Κάρολος, κατά
την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα.
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Ο «κόκκινος» Κώστας

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Γιατρός και
αρνητής
εμβολιασμού
δεν γίνεται
Το τραγικό στην περιπέτεια του κορονοϊού είναι ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με
ευρωπαϊκά στοιχεία, είναι η προτελευταία χώρα στους εμβολιασμούς
υγειονομικών. Ένα ποσοστό γύρω στο
32% των υγειονομικών δεν έχει ή δεν
θέλει ακόμα και τώρα να εμβολιασθεί. Κάτι απαράδεκτο και ουδείς
μπορεί να εξηγήσει τον λόγο. Όπως
δεν μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι
το υπουργείο Υγείας δεν τους στέλνει
σπίτια τους μια και καλή. Αν από Σεπτέμβριο έρθει κι άλλο, ισχυρότερο
κύμα της πανδημίας, οι υγειονομικοί
θα παραμένουν αρνητές; Η κυβέρνηση οφείλει τάχιστα να προχωρήσει
στις απαραίτητες ρυθμίσεις υποχρεωτικότητας του εμβολίου.

POLITICANTIS

Ο Κώστας Μπακογιάννης τη βγαίνει από αριστερά στην κυβέρνηση για τους πλειστηριασμούς. Ο δήμαρχος Αθηναίων
υπογράφει επιστολή προς την Ε.Ε. για τη μη κατάργηση του μορατόριουμ στους πλειστηριασμούς. Μαζί με 130 ευρωβουλευτές και άλλους 29 δημάρχους άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, τονίζει χαρακτηριστικά: «Το προσωρινό μορατόριουμ για την αποπληρωμή στεγαστικών δανείων που πολλά κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει στο πλαίσιο του κορονοϊού
είναι πιθανό να καταργηθεί. Κάτι τέτοιο θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν προβλήματα
και μπορεί να οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου κορύφωση του ζητήματος της αστεγίας στην Ευρώπη». Αξίζει να
σημειωθεί ότι οι 130 ευρωβουλευτές και 30 δήμαρχοι ζητούν το θέμα της αστεγίας και της μη κατάργησης του μορατόριουμ για τους πλειστηριασμούς να συζητηθεί στη Διάσκεψη Κορυφής του Πόρτο στις 7-8 Μαΐου. Επτά ημέρες, δηλαδή, πριν από την ημερομηνία που, σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπέγραψε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επί της ουσίας
απελευθερώνονται οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, χωρίς καμιά πρόβλεψη για τις ευάλωτες ομάδες.

Ο Έκτορας ξαναχτυπά
Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που αναμένεται να
κατατεθεί προς διαβούλευση στα μέσα Μαΐου στη
Βουλή σχολιάζει με ανάρτησή του στο Facebook ο
Έκτορας Κουφοντίνας, τονίζοντας πως «οι οκτώ
ώρες εργασίας είναι υπερβολικά πολλές». Συγκεκριμένα, ο γιος του Δημήτρη Κουφοντίνα αναφέρει: «Το τρίπτυχο: 8 ώρες εργασία - 8 ώρες ξεκούραση - 8 ώρες διασκέδαση ήταν προωθητικό για
την εποχή του. Σήμερα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι 8 ώρες εργασίας είναι υπερβολικά πολλές. Εάν αναλογιστεί κανείς ότι ο σύγχρονος εργάτης με τα σύγχρονα μέσα
μπορεί να βγάλει μέσα σε λίγη ώρα την εργασία που έβγαινε παλιότερα σε πολύ περισσότερο χρόνο, τότε το αίτημα θα έπρεπε να είναι: Για την ίδια παραγωγικότητα - λιγότερες ώρες εργασία - υψηλότεροι μισθοί. Και, αντί γι’ αυτό, έχουμε αύξηση του ωραρίου
από 8 σε 10 ή 12, επιστρέφοντας σε συνθήκες δουλείας από την ανατολή μέχρι τη δύση
του Ηλίου, για μισθούς απλής και οριακής επιβίωσης. Επιστροφή στη φεουδαρχία». Ό,τι
πρέπει για υποψήφιος βουλευτής ο Έκτορας. Έχω μια ερώτηση: Πού έχει δουλέψει ο
Έκτορας, έστω και για δύο ώρες στη ζωή του;

Περί πατεντών
Αδέρφια, άλλο πράγμα είχε πει ο Μητσοτάκης για τις πατέντες κι άλλο ο Τσίπρας,
για να συνεννοούμαστε. Τον Απρίλιο του
2020 ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε οι
Ευρωπαίοι να αγοράζουν από κοινού τις
πατέντες νέων εμβολίων. Ο Αλέξης Τσίπρας
είχε ζητήσει να υπάρξει άρση των πατεντών
για να μπορεί να κατασκευάζει γενόσημα
εμβόλια η ελληνική φαρμακοβιομηχανία,
κάτι που, όπως αποδείχθηκε, είναι ουτοπικό. Δεν έχει ούτε εργοστάσια ούτε μηχανήματα η εγχώρια βιομηχανία για να καλύψει
τέτοιας γραμμής παραγωγή. Τώρα ο Τσίπρας, λένε στην Κουμουνδούρου, αισθάνεται δικαιωμένος. Έλα, Χριστέ κι Απόστολε!
Για ποιο πράγμα δικαιώθηκε;

LOCK

Πόσο έπεσαν οι μισθοί
εν μέσω Covid;

Γ

ια να ξέρετε: Οι μισθοί στην Ελλάδα μπορεί να μην έπεσαν στα Τάρταρα, αλλά
φορολογούνται σκληρά. Ο μέσος ακαθάριστος μισθός στην Ελλάδα μειώθηκε
πέρυσι κατά 2,2%, στα 21.139 ευρώ, έναντι 21.621 ευρώ το 2019, ενώ σε πραγματικούς όρους -μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού που ήταν αρνητικός (-1,2%)μειώθηκε 1,1% πριν από τη φορολογία. Η μείωση του πραγματικού μισθού αντισταθμίστηκε από τη μείωση του μέσου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος κατά 3%.
Παρ’ όλα αυτά, η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα κινείται σε επίπεδα πολύ
υψηλότερα από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. H έκθεση του OOΣΑ για τη φορολογική επιβάρυνση των μισθών (Taxing Wages) στα κράτη-μέλη του δείχνει ότι
στην Ελλάδα οι μισθοί μπορεί να επιβαρύνθηκαν με λιγότερους φόρους το 2020, αλλά το ποσοστό φορολόγησης παραμένει σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τον μέσο
όρο των χωρών του διεθνούς οργανισμού.

Ενέργεια, Υποδομές, Ανανεώσιμες Πηγές, Καινοτομία, Ανακύκλωση είναι οι τομείς που θα
επικεντρωθεί τους επόμενους 6
με 12 μήνες όλη η εγχώρια επιχειρηματική δραστηριότητα.
Εκεί θα πέσουν και τα πολλά λεφτά. Γι’ αυτό και οι μεγάλοι παίκτες έχουν αρχίσει και ανακατεύουν την τράπουλα. Ξαναζυγίζουν συμμαχίες, φιλίες, λυκοφιλίες, κολεγιές και σχηματίζουν νέα μπλοκ. Οι αδύναμοι
παίκτες θα μείνουν απ’ έξω. Τι
σημαίνει αδύναμοι; Αυτοί που
δεν μπορούν να μιλήσουν με
πολλά χρήματα πάνω στο τραπέζι. Εντάξει, στο παρελθόν κάποιοι μπορεί να κέρδιζαν στην τσόχα και στη ζωή με μια καλή…
μπλόφα. Όμως, στο τέλος το
χαρτί το μαζεύει αυτός που μπορεί να ρίξει βαρύ χρήμα στο τραπέζι. Αυτό είναι νόμος.
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ΕΣΕΙΣ

Η Ελλάδα κατέθεσε το σχέδιο
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στην Ε.Ε.

Τ

του

Κωνσταντίνου
Σ. Μαργαρίτη
Δημοσιογράφος

α κράτη-μέλη της Ε.Ε. αναζητούν την οδό της
«κανονικότητας» και αισιοδοξούν ότι πολύ
σύντομα οι οικονομίες θα ανακάμψουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε επίσημα σχέδια ανάκαμψης
και ανθεκτικότητας από τη Γερμανία και την Ελλάδα.
Τα σχέδια αυτά καθορίζουν τις μεταρρυθμίσεις και τα
έργα δημόσιων επενδύσεων που σχεδιάζει να υλοποιήσει κάθε κράτος-μέλος με τη στήριξη του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).
Ο RRF είναι το κύριο εργαλείο του μέσου NextGenerationEU, του σχεδίου της Ε.Ε. για να εξέλθει ισχυρότερη από την πανδημία Covid-19. Θα διαθέσει έως και
672,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Το ποσό αυτό κατανέμεται σε επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 312,5 δισ. ευρώ και 360 δισ. ευρώ με τη μορφή δανείων. Ο RRF θα διαδραματίσει καίριο ρόλο βοηθώντας την Ευρώπη να βγει ισχυρότερη
από την κρίση και διασφαλίζοντας την πράσινη και
ψηφιακή μετάβαση.
Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Γερμανίας περιλαμβάνει μέτρα συνολικού ύψους 27,9 δισ. ευρώ. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για επιχορηγήσεις που διατίθεται για τη Γερμανία βάσει του κανονισμού ανέρχεται σε 25,6 δισ. ευρώ. Επειδή το εκτιμώμενο κόστος του γερμανικού σχεδίου είναι υψηλότερο από
το ποσό που κατανέμεται στη Γερμανία, κάθε πρόσθετο
ποσό θα καλυφθεί από τη Γερμανία.
Το γερμανικό σχέδιο διαρθρώνεται γύρω από έξι

προτεραιότητες πολιτικής. Σε αυτές περιλαμβάνονται
μεταρρυθμιστικά και επενδυτικά μέτρα που αφορούν
στη δράση για το κλίμα και την ενεργειακή μετάβαση,
στην ψηφιοποίηση της οικονομίας, στις υποδομές και
την εκπαίδευση, στην κοινωνική συμμετοχή, στην ενίσχυση ενός συστήματος υγείας ανθεκτικού σε καταστάσεις πανδημίας, στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας
διοίκησης και στη μείωση των εμποδίων για τις επενδύσεις. Τα έργα του σχεδίου καλύπτουν ολόκληρη τη
διάρκεια ζωής του RRF έως το 2026. Το σχέδιο προτείνει σχέδια και στους επτά ευρωπαϊκούς εμβληματικούς τομείς. Το σχέδιο περιλαμβάνει, επίσης, τρία σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) στους τομείς του υδρογόνου, των υποδομών και
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και της μικροηλεκτρονικής.
Η Ελλάδα έχει ζητήσει στήριξη συνολικού ύψους
30,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του RRF, εκ των οποίων
17,8 δισ. ευρώ για επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ για
δάνεια.
Το ελληνικό σχέδιο διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις
πυλώνες: έναν πράσινο, έναν ψηφιακό, έναν που αφορά
την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, και έναν που αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις και
τον οικονομικό και θεσμικό μετασχηματισμό. Το σχέδιο
προτείνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που αφορούν
και τους επτά ευρωπαϊκούς εμβληματικούς τομείς. Θεωρώ ότι η πατρίδα μας θα μπορούσε να συμπεριλάβει

στο σχέδιό της περισσότερες επιδοτήσεις και λιγότερα
δάνεια. Να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη μορφών τουρισμού και πολιτισμού, καθώς και στην ταχύτατη προσέλκυση επενδύσεων, με την ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών και φορολογικών δεσμεύσεων. Είναι η
τελευταία ευκαιρία αυτές οι ενισχύσεις για να αποκτήσει η χώρα δυναμική και ευημερία.
Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα σχέδια εντός του επόμενου διμήνου με βάση τα έντεκα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό και θα μετατρέψει το περιεχόμενό
του σε νομικά δεσμευτικές πράξεις. Η αξιολόγηση αυτή,
μεταξύ άλλων, θα εξετάσει κατά πόσον τα σχέδια συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων ή σημαντικού υποσυνόλου των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που
εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Η Επιτροπή θα αξιολογήσει, επίσης, κατά πόσον τα
σχέδια αφιερώνουν τουλάχιστον το 37% των δαπανών σε
επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τους
κλιματικούς στόχους και το 20 % στην ψηφιακή μετάβαση. Βάσει πρότασης της Επιτροπής, το Συμβούλιο θα
έχει στη διάθεσή του, κατά κανόνα, τέσσερις εβδομάδες
για να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή
έχει πλέον λάβει συνολικά τρία σχέδια ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας από τη Γερμανία, την Ελλάδα και την
Πορτογαλία.
Η Ελλάδα διεκδικεί και προσπαθεί να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις των καιρών.

Το «Μετά Διαζύγιον» Ευαγγέλιο της Ψυχολογίας
Πολλάκις ευρισκόμενοι όλοι μπροστά στη θέα ενός
διαζυγίου, είτε αυτό αφορά εμάς είτε τις ζωές τρίτων,
έχουμε αναρωτηθεί και αναζητήσει τις αληθινές επιπτώσεις που αυτό θα έχει στις παιδικές και εφηβικές
ψυχές. Η εξίσωση, εδώ, φαίνεται ανεπίλυτη, καθώς
για κάθε περίπτωση διαζυγίου υπάρχει ειδικός χειρισμός και λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι αναζητούν εξειδικευμένη βοήθεια για τα επόμενα βήματα.
Το διαζύγιο -που από την πατερική παράδοση έχει
ενοχοποιηθεί σχεδόν σαν τον απαγορευμένο καρπό
(malum) της ανθρώπινης ανάγκης για συμβίωση, μέσα από το «ο ουν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη
χωριζέτω», στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο- δημιουργεί αμφιλεγόμενες συζητήσεις μεταξύ επιστημόνων
(θα τολμήσω να πω και μεταξύ διαζευγμένων). Οι
επιπτώσεις είναι άμεσα συνυφασμένες με τις αιτίες
του διαζυγίου, καθώς ύστερα από αυτό πέφτουν οι
μάσκες.
Οι αδιάφοροι σύζυγοι ή οι ακατάλληλοι γονείς θα
αποκαλυφθούν, διότι, πλέον, δεν θα κρύβονται πίσω
από την εικόνα μίας οικογένειας που ενδεχομένως να
συντηρεί μονομερώς ο άλλος / η άλλη σύζυγος. Το
διαζύγιο έχει να προσφέρει πολλά σε μικρούς και μεγάλους και όλα εξαρτώνται από την προσωπική εργασία που είναι διατεθειμένος ο καθένας να καταβάλει

στη μετέπειτα ζωή του. Η Ψυχολογία οργανώνει αυτό
που ήδη είναι μέσα μας, το εξωτερικεύει, το ονοματίζει, του αποδίδει ορθές συντεταγμένες και στο τέλος
βοηθά να συμφιλιωθείς με αυτό. Το διαζύγιο δεν είναι
από μόνο του τόσο επιζήμιο όσο θα ήθελαν να πιστεύουν πολλοί. Ο εσωτερικός αναβρασμός μιας δήθεν ενωμένης οικογένειας είναι σίγουρα πολύ χειρότερη λύση από μια ειρηνική διάσπαση διαζυγίου. Το
ότι διασπώ τον ζυγό δεν σημαίνει πως καταστρέφω
αυτό που ο καθείς σηκώνει σε κάθε του πλευρά. Σημαίνει απλώς ότι αλλάζω την ισορροπία των μερών
του.
Η συμμετρία της γονεϊκής μέριμνας δεν είναι προνόμιο των έγγαμων μόνο, αλλά κατόρθωμα ζωής
όλων όσοι είναι συνειδητοποιημένοι για το τι σημαίνει
«γονέας», «παιδαγωγός» και «άνθρωπος», ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης. Το διαζύγιο από μόνο
του δεν σε καταστρέφει - συχνά σε αφυπνίζει και
μπορεί να γίνεις καλύτερος γονέας.
Τα παιδιά των χωρισμένων γονέων βρίσκονται συχνά στην περιδίνηση μιας ψευδεπίγραφης καταστροφής οικογενειακών ιστών, όπως η κοινωνία την εννοεί, ενώ αγνοείται και παρακάμπτεται πλήρως η σπουδαιότητα της ενδοπροσωπικής ευθύνης για εσωτερική διόρθωση σε ό,τι πήγε στραβά. Οι περισσότεροι

εξετάζουν εικόνες και όχι πρόσωπα. Τα παιδιά που οι
γονείς μένουν μαζί για όλους τους λάθος λόγους γίνονται παιδιά με εσωτερικό διχασμό, που σε κάποια
φάση της ζωής τους θα παρακαλέσουν για τον επίσημο και απενοχοποιημένο χωρισμό, προκειμένου να
ζήσουν την αλήθεια. Τα παιδιά δεν κινδυνεύουν από
τα διαζύγια. Κινδυνεύουν από τους γονείς και τη συμπεριφορά τους εντός ή εκτός γάμου. Στην ειρηνική και
συναινετική διάσπαση ενός διαζυγίου θα υπάρξει η
απώλεια μίας εικόνας, ως οικογένειας, την οποίαν,
όμως, θα αντιμετωπίσουν ως μια οιαδήποτε άλλη
απώλεια στη ζωή τους, όχι ως μια λεηλασία στο προσωπικό και διαπροσωπικό τους γίγνεσθαι.
Θα περάσουν απ’ όλα τα στάδια του πένθους (άρνηση, διαπραγμάτευση, θυμός, λύπη και αποδοχή, Kubler Ross) και στο τέλος θα επαναπροσδιορίσουν τις
σχέσεις τους με τους γονείς τους ξεχωριστά. Ο τυχόν
τραχύς επαναπατρισμός σε αυτές τις σχέσεις δεν
φέρνει στο εδώλιο του κατηγορουμένου το διαζύγιο
ως πράξη, αλλά κυρίως τα πρόσωπα που εμπλέκονται
σε αυτήν. Το όνειρο κάθε οικογένειας είναι να μείνει
ενωμένη με τρόπους ουσιαστικούς και κοσμικούς. Το
ευκταίο θα είναι πάντα ο συνδυασμός τους, ωστόσο,
στην περίπτωση που τα μέλη πτωχεύουν ψυχικά εντός γάμου, προέχει η αλήθεια των προσώπων.

της

Χριστίνας
Μπογιατζή
Παιδοψυχολόγος ΜΑ Λογοπαθολόγος ΜΑ,
Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
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ΘΕΣΕΙΣ

Πώς τα βιντεοπαιχνίδια επηρεάζουν
την ηθική ανάπτυξη μέχρι τα 18 έτη

Ο
της

Νάνσυς
Νενέρογλου
- Πεταλωτή
Ψυχολόγος
και συνιδρύτρια
του Reggio
Thessaloniki

ι νέοι πιθανότατα έχουν περάσει πολύ περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο
παίζοντας βιντεοπαιχνίδια τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της πανδημίας.
Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό στην ανάπτυξη των νέων; Ένας τομέας για τον οποίο ανησυχούν συχνά οι άνθρωποι είναι η επίδραση των
βιντεοπαιχνιδιών, ιδιαίτερα των βίαιων, στην ηθική λογική. Πρόσφατες έρευνες κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι τα παιχνίδια δεν έχουν σημαντική επίδραση στην ηθική ανάπτυξη των ατόμων
πανεπιστημιακής ηλικίας και άνω, αλλά μπορούν
να επηρεάσουν τους νεότερους.
Η αίσθηση της ηθικής και ο τρόπος με τον
οποίο λαμβάνουμε ηθικές αποφάσεις -η ηθική
μας λογική- αναπτύσσονται καθώς μεγαλώνουμε
και συνειδητοποιούμε τη ζωή στην ευρύτερη κοινωνία. Για παράδειγμα, οι σκέψεις μας για το σωστό και το λάθος βασίζονται αρχικά σε αυτό που
πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να είναι οι τιμωρίες ή/και οι ανταμοιβές. Αυτό στη συνέχεια εξελίσσεται σε μεγαλύτερη κατανόηση του ρόλου
των κοινωνικών παραγόντων και περιστάσεων
στις ηθικές αποφάσεις.
Η ηθική διάσταση των βιντεοπαιχνιδιών είναι
πολύ πιο περίπλοκη από την απλή αναπαράσταση
της βίας, καθώς συχνά απαιτούν από τους παίκτες να κάνουν μια σειρά ηθικών επιλογών. Για
παράδειγμα, οι παίκτες ενός παιχνιδιού μπορεί

να πρέπει να επιλέξουν αν θα σκοτώσουν ή θα
σώσουν έναν χαρακτήρα κοριτσιού, γνωστό ως
«μικρή αδελφή».

Μικρότερη επίδραση σε άτομα 18 και άνω
Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι τα
18 είναι η ηλικία κατά την οποία οι νέοι σε πολλές
χώρες θεωρείται ότι έχουν ενηλικιωθεί, οδηγώντας σε πολλές αλλαγές και νέες εμπειρίες στη
ζωή τους, όπως η έναρξη πλήρους εργασιακής
απασχόλησης ή η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό
θα μπορούσε να βοηθήσει στην υποστήριξη της

ηθικής τους εξέλιξης, έτσι ώστε τα βιντεοπαιχνίδια να μην έχουν έντονη επιρροή και τα όποια
διαθέσιμα να είναι αρκετά δύσκολο να επηρεάσουν τους ανθρώπους.
Η έρευνα μας επισημαίνει ότι μπορεί να κάνει
τη διαφορά όχι μόνο το είδος του βιντεοπαιχνιδιού που μπορεί να παίζει ένα άτομο, αλλά και ο
τρόπος που το παίζει. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να
εστιάσουμε στην ενασχόληση των κατάλληλων
παιχνιδιών, όπου θα μπορούσε να είναι εξίσου
σημαντική για την ενθάρρυνση της ηθικής ανάπτυξης.

Η τσιμινιέρα στην ψηφιακή εποχή

Μ

ια εικόνα, χίλιες λέξεις. Πόσω μάλλον, δύο εικόνες! Ας τις δούμε ξεχωριστά. Η πρώτη είναι ο Αλέξης Τσίπρας που κάνει δηλώσεις έχοντας δίπλα του
τον Στέφανο Τζουμάκα. Σαν να λέμε «φρέσκα
πρόσωπα» του 21ου αιώνα… Σε μια περίοδο,
λοιπόν, που ο βασικός πολιτικός αντίπαλός του
προηγείται -είτε ως πρόσωπο στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός είτε ως κόμμα στην
πρόθεση ψήφου- χωρίς αμφιβολία κατά πολύ,
ο Αλέξης Τσίπρας μαζί στο κάδρο με τον Στέφανο Τζουμάκα κατηγορεί τον Μητσοτάκη ότι
«στηρίζει τα συμφέροντα των πολυεθνικών».
Κάντε το εικόνα και μετά ας απαντήσει ο καθένας και η καθεμιά στην ερώτηση «σε ποιους
πραγματικά απευθύνεται αυτή η εικόνα;». Τι
πραγματικά προσδοκά ο ΣΥΡΙΖΑ -και κυρίως ο
Αλέξης Τσίπρας- από αυτή την εικόνα;
Δεύτερη εικόνα. Απεργία, λέει, χθες για το
«αντεργατικό» νομοσχέδιο που δήθεν «καταργεί το οκτάωρο». Μάλιστα. Ευκαιρία για τους
πολλούς να κάτσουν σπίτι, για τους λίγους

(όπως έδειξαν οι σχετικές φωτογραφίες) να
επιδοθούν στο προσφιλές άθλημα της επαναστατικής γυμναστικής: «Σηκώνουν τα πανό και
ξεκινάνε…», όπως λέει το ρετρό τραγουδάκι
άλλων εποχών… «εργάτες υποστήριξη ζητάνε…», γιατί «πάγωσε η τσιμινιέρα»…
Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι η κομματική
ζωή πολλές φορές προκαλεί ιδρυματισμό σε
όσους μετέχουν σε αυτήν και τους κάνει να νομίζουν ότι οι κομματικές επιδιώξεις και ο τρόπος που σκέπτονται οι κομματάνθρωποι (όλων
των κομμάτων) είναι ο τρόπος που σκέπτεται η
κοινωνία. Σε αυτήν τη «λούμπα» φαίνεται ότι
έχει πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζω όχι ακόμα ο ίδιος ο
Τσίπρας.Ας αναρωτηθούν εκεί στην Κουμουνδούρου: Μπορεί η νέα γενιά της χώρας μας,
που μετέχει ενεργά, αν όχι πρωταγωνιστικά,
στην ψηφιακή επανάσταση των ημερών μας, να
πειστεί από τέτοιου είδους πολιτικά απολιθωμένες εικόνες; Από την απεργία με τις μολότοφ; Με το ξύλο στους δρόμους; Με την ένταση
και τα παλιομοδίτικα συνθήματα περί «πολυε-

θνικών», τα οποία φωνάζουν με στεντόρεια
φωνή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του κόμματος που ως κυβέρνηση πούλησε σε ισχυρούς ιδιώτες με πολυεθνική παρουσία σειρά
κρατικών δραστηριοτήτων;
Είναι προφανές ότι ο κομματικός οργανισμός
του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει «διαβάσει» τη σύγχρονη
εποχή. Ούτε τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην ελληνική κοινωνία έπειτα από δέκα
χρόνια μνημονίων και διάψευσης προσδοκιών
αλλά και δύο χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Αλλά ο Τσίπρας; Ο Τσίπρας που τον Αύγουστο
του 2015 δεν δίστασε να ξεφορτωθεί εν μια νυκτί το μισό του κόμμα για να προσαρμοστεί στη
σκληρή πραγματικότητα και να διατηρήσει την
πολιτική του κυριαρχία;
Σήμερα είναι δυνατόν ο Τσίπρας, η μόνη ελπίδα υπό τις παρούσες συνθήκες για την Αριστερά στην Ελλάδα, να κάνει δηλώσεις δίπλα
στον Τζουμάκα και να εγκλωβίζεται στη λογική
της «τσιμινιέρας»; Καμία ελπίδα, λοιπόν, για
την ελληνική Αριστερά;

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Ευφορία

Απολύτως επιτυχημένη
είναι η έξοδος επιχειρήσεων και τραπεζών στις
αγορές για άντληση κεφαλαίων, όπως προκύπτει από τις ομολογιακές
εκδόσεις της ΔΕΗ, της
Mytilineos, της Motor Oil
και της Eurobank. Είναι
προφανές ότι η εμπιστοσύνη των ξένων προς το
εγχώριο τραπεζικό και
επιχειρηματικό σύστημα
έχει αποκατασταθεί και τούτο σταδιακά διαφαίνεται και στο
Χρηματιστήριο.

Οι φρεγάτες
Οι πληροφορίες λένε ότι οι
αμερικανικές φρεγάτες έχουν
το προβάδισμα, ενώ ακολουθούν ως αουτσάιντερ οι γαλλικές για το ελληνικό Ναυτικό.
Για τις οποίες, ωστόσο, τα δημοσιεύματα και τα ρεπορτάζ
στην τηλεόραση είναι συνεχή,
ενώ οι παρεμβάσεις σε όλα τα
επίπεδα -πολιτικά, επιχειρηματικά και εκδοτικά- δίνουν
και παίρνουν. Αναμφίβολα οι
Γάλλοι παίζουν καλά επικοινωνιακά…

Σε εκλογική ετοιμότητα το ΚΙΝ.ΑΛ.

H

πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής προγραμματίζει μια σειρά από περιοδείες, προκειμένου να επισκεφτεί όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας εντός κι εκτός Λεκανοπεδίου και να μεταφέρει παντού το μήνυμα και τις
προτάσεις του κόμματός της.
Αμείωτες θα συνεχιστούν και οι τηλεδιασκέψεις
της προέδρου του κόμματος με τα σωματεία εργαζομένων, ανεβάζοντας ψηλά το θέμα των εργασιακών,
κάτι που σκοπεύει να κάνει το Κίνημα Αλλαγής «εν-

N
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τός και εκτός Βουλής αν χρειαστεί», όπως χαρακτηριστικά λένε στελέχη της, παρατηρώντας την πρόθεση θεσμοθέτησης αντεργατικών διατάξεων από την
πλευρά της κυβέρνησης. Ψηλά στην ατζέντα της Χαριλάου Τρικούπη θα βρεθούν ακόμα τα θέματα «πράσινης ανάπτυξης» και «κλιματικής αλλαγής» μετά την
αποδοχή της πρότασης της Φώφης Γεννηματά για
σύγκληση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, ώστε να υπάρξει διακομματική συναίνεση γύρω
από τον νέο κλιματικό νόμο.

Δουλεύουν για τη Λεπέν

Αξιοσημείωτο

Συνεχίζεται ο σάλος από την κίνηση των
Γάλλων εν αποστρατεία και εν ενεργεία αξιωματικών -προκαλώντας γιγάντωση της συμμετοχής και άλλων αξιωματικών σε αυτήνπου απειλεί τον Μακρόν με πραξικόπημα.
Πρόκειται για κάτι πραγματικά πρωτοφανές,
η έκταση του οποίου δεν μπορεί να εκτιμηθεί
αυτήν τη στιγμή στη Γαλλία.

«Στο πιο επισκέψιμο μνημείο στην Ελλάδα, με το πρόσχημα της αποκατάστασης και της βελτίωσης της προσβασιμότητας του μνημείου, κινδυνεύουν να μεταμορφώσουν τον λόφο στην καρδιά της Αθήνας», γράφει στο
άρθρο της η «Liberation». Παράλληλα, αναφέρει τις δηλώσεις της προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων Δέσποινας Κουτσούμπα, η οποία χαρακτηρίζει τα
έργα στην Ακρόπολη «έγκλημα». Άσχημο δημοσίευμα…

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Το κουμπί
πατήθηκε

Γ

ια σειρά θεμάτων κάποιες αμερικανικές
υπηρεσίες αλλά και σοβαροί θύλακες του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ θεωρούν την Τουρκία
του Ερντογάν κίνδυνο «υπό εκκόλαψη» για την
παγκόσμια τάξη. Αν και το καθεστώς εκτάκτου
ανάγκης μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του
Ιουλίου του 2016 στη χώρα ήρθη πριν από μήνες,
πολλοί Τούρκοι πολίτες συνεχίζουν να στερούνται
θεμελιώδη δικαιώματά τους, οι φυλακές είναι
υπερπλήρεις και όλα δείχνουν ότι η Τουρκία ζει
σε ένα ιδιότυπο ανελεύθερο προσωποπαγές καθεστώς.
Σήμερα στις τουρκικές φυλακές βρίσκονται
206.457 καταδικασμένοι και 55.574 προσωρινά κρατούμενοι, αριθμός-ρεκόρ στην ιστορία της χώρας.
Πριν από λίγους μήνες η Ολομέλεια της Ευρωβουλής αποφάσισε να βάλει και τυπικά τέλος στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Στην έκθεση Πίρι γινόταν αναφορά στην κατάσταση που έχει περιέλθει το
κράτος δικαίου στην Τουρκία και με συγκεκριμένα
παραδείγματα, όπως ο αυξημένος έλεγχος της
εκτελεστικής εξουσίας επί των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών και η πολιτική ανάμειξη στο έργο τους. Παράλληλα, η έκθεση καταδίκαζε το κλείσιμο περισσότερων από 160 μέσων ενημέρωσης,
τον μεγάλο αριθμό συλλήψεων δημοσιογράφων,
καθώς και τη φυλάκιση του Κούρδου πολιτικού ηγέτη Ντεμιρτάζ, αρχηγού του τρίτου μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος.
Πέρα από την κατάρρευση της οικονομίας, οι Αμερικανοί είναι ιδιαίτερα αυστηροί με τις διώξεις των
αλεβιτών. Οι Αμερικανοί βγάζουν από το συρτάρι
όλες τις δυσώδεις υποθέσεις που κρατούσε καταχωνιασμένες ο Ντόναλντ Τραμπ. Για τη σύγχρονη
Αμερική, η παρακρατική δραστηριότητα που ανέπτυσσε ο γαμπρός του Ερντογάν με τα απομεινάρια
του ISIS και το λαθρεμπόριο πετρελαίου είναι μείζονα θέματα.
Μείζον θέμα είναι, επίσης, οι περιπτώσεις των
διώξεων δημοσιογράφων και κάθε ελεύθερης φωνής στη σημερινή Τουρκία. Στον αντίστοιχο τομέα για
τη χώρα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ παραμένει ανοιχτός ο
φάκελος της «αυτοκτονίας» της Βρετανίδας δημοσιογράφου Τζάκλιν Σάτον με τα κορδόνια των παπουτσιών της το 2016, όταν… έχασε το αεροπλάνο
της από την Κωνσταντινούπολη για το ιρακινό Κουρδιστάν. Το κουμπί μάλλον πατήθηκε για το καθεστώς.
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Σε... ρόλο Φώφης ο Λοβέρδος!

Τ

ην αξιολόγηση της εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών και το κατά πόσο εφαρμόζονται τελικά, πλην της
χρήσης του ονόματος «Βόρεια Μακεδονία», οι υπόλοιπες ρυθμίσεις της συμφωνίας αυτής ζητά με ερώτηση που κατέθεσε προς τον πρωθυπουργό ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΚΙΝ.ΑΛ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια ερώτηση είχε καταθέσει πριν από έναν μήνα
προς τον υπουργό Εξωτερικών, αλλά,
όπως επισημαίνει ο βουλευτής του
ΚΙΝ.ΑΛ., οι απαντήσεις που δόθηκαν
δεν ανταποκρίνονταν ως προς την ουσία
των ερωτημάτων που είχαν τεθεί. Το
σκεπτικό με το οποίο υποβλήθηκε η
ερώτηση, όπως αναφέρει ο αρμόδιος
τομεάρχης του ΚΙΝ.ΑΛ., βασίζεται στο
ότι «δύο έτη και πλέον μετά την κύρωση
από τη Βουλή των Ελλήνων της Συμφωνίας των Πρεσπών, παραμένουν άγνωστα τα επί της ουσίας αποτελέσματά της,
αν υπάρχουν». Προσθέτει δε ότι «αν,
όμως, δεν υπάρχουν αποτελέσματα, τό-

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

τε η κριτική που ασκείται σε εκείνους
που υπέγραψαν και κύρωσαν τη συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα
χάρισε το όνομα στους γείτονές της και
μετά αδιαφόρησε για τα υπόλοιπα θέματα, είναι βάσιμη».
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Λοβέρδος ρωτά
τον πρωθυπουργό:
• Η Ελλάδα ενασκεί τον δέοντα έλεγχο
για την τήρηση των συμπεφωνημένων;
• Υπάρχουν μέχρι στιγμής συγκεκριμένα αποτελέσματα;
• Με βάση τη μέχρι τώρα εφαρμογή της
συμφωνίας, προκύπτουν ωφέλειες για
τη χώρα μας; Και αν ναι, ποιες είναι αυτές;
• Η κριτική που ασκείται τόσο στην προηγούμενη όσο και στη δική σας κυβέρνηση πως υπεγράφη, κυρώθηκε και
επικυρώθηκε η συμφωνία και έκτοτε η

ηγεσία της χώρας αδιαφορεί για την
εφαρμογή της, αφού όμως «έδωσε» το
όνομα, είναι ανυπόστατη;
• Επειδή το υπουργείο Εξωτερικών είναι αρμόδιο για την εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας, πώς εξηγείτε το
γεγονός ότι ουδέποτε ενημερώθηκαν
σχετικώς η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής
Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της
Βουλής και το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής;
Στο μεταξύ, με φόντο τις εσωκομματικές διεργασίες που είναι σε πλήρη εξέλιξη στο ΚΙΝ.ΑΛ. και τίποτα δεν πέφτει
κάτω ασχολίαστο, θα έχει ιδιαίτερη σημασία αν ο πρωθυπουργός θα απαντήσει στην ερώτηση του Ανδρέα Λοβέρδου. Παρά το ότι η ενέργεια του βουλευτή άπτεται των κοινοβουλευτικών καθηκόντων του και είναι σε πλήρη επικοινωνία με το κόμμα, κάτι τέτοιο ενδεχομένως να ερμηνευτεί ως μια «πολιτική
σφήνα» στην οξεία κριτική που ασκούν
στην κυβέρνηση το ΚΙΝ.ΑΛ. και η Φώφη
Γεννηματά.
Στο Κίνημα Αλλαγής, πάντως, επιμέ-

νουν να κινούνται σε «θεσμικό διάδρομο». Χθες η Φώφη Γεννηματά με δημόσια παρέμβασή της τάχθηκε υπέρ της
κοινής δράσης για να απελευθερωθούν
οι πατέντες για τα εμβόλια, σημειώνοντας ότι «η παρέμβαση του προέδρου
Μπάιντεν ανοίγει μια προοπτική να απελευθερωθούν οι πατέντες των εμβολίων. Όλοι όσοι το έχουμε πει και το πιστεύουμε έχουμε χρέος να συμβάλουμε σε αυτό. Στη χώρα μας να συνεννοηθούμε για την κοινή δράση που απαιτείται ώστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να
συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια,
γιατί αυτός ο στόχος δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Εμείς, από την πλευρά
μας, θέτουμε και πάλι το ζήτημα στους
Ευρωπαίους Σοσιαλιστές».

Έκανε ερώτηση
στον πρωθυπουργό για
τα Σκόπια, μια και δεν του
έφτανε η απάντηση Δένδια

P
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Θέαμα από τα «Κόκκινα Βέλη»

Μ

σκονται στο εσωτερικό του σχηματισμού.
οναδικό θέαμα στον ελληΓράφει ο
Δεν χρειάζεται να βλέπουν - ακολουθούν
νικό ουρανό προσφέρουν
Σταύρος Ιωαννίδης
τη φωνή του».
καθημερινά τα «Κόκκινα
Η «Political» συνάντησε τον RED 1, τον
Βέλη», το θρυλικό ακροβααρχηγό του σμήνους, μόλις προσγειώθητικό σμήνος της Βασιλικής Αεροπορίας
stavros.ion@gmail.com
κε στην Τανάγρα, μετά την πρωινή εκπαίτης Μεγάλης Βρετανίας, που ήρθε για
δευση. Πρόκειται για τον σμηναγό Τομ
«προπόνηση» στην 114 Πτέρυγα Μάχης,
Μπολντ, που ανέλαβε φέτος τα καθήκοντα του ηγέτη των «Red
στην Τανάγρα. Το εναέριο «μπαλέτο» των «Red Arrows» μαArrows». Τον ρωτήσαμε για την εμπιστοσύνη που χτίζεται
γνητίζει τα βλέμματα των κατοίκων της Βορειοανατολικής Αττιανάμεσα στα μέλη της ομάδας υπό ακραίες συνθήκες. «Η εμκής και της Νότιας Εύβοιας, που απολαμβάνουν τις σπάνιες
πιστοσύνη αυτή στηρίζεται στην ταπεινότητα. Ύστερα από κά«παραστάσεις» του ακροβατικού σμήνους. Μοναδικές φιγούθε πτήση καθόμαστε όλοι μαζί, βλέπουμε το βίντεο και εντοπίρες, με απότομες ανόδους και βουτιές από τα 30.000 πόδια,
ζουμε τα λάθη μας. Είμαι ενθουσιασμένος που έγινα αρχηγός
ελιγμοί με 7G και αεροσκάφη που έρχονται κατά μέτωπο, αλλά
της ομάδας, αλλά ταυτόχρονα νιώθω τη μεγάλη ευθύνη να
και μεγάλοι σχηματισμοί με εννέα μαχητικά τα οποία απέχουν
στήσω ένα σόου αντάξιο του ονόματος των “Red Arrows”» είπε
μόλις δύο μέτρα το ένα από το άλλο αποτελούν μέρος της αεροστην «Political» ο σμηναγός Τομ Μπολντ. «Η καταπόνηση είναι
πορικής επίδειξης που εκτελείται τρεις φορές την ημέρα.
μεγάλη, αλλά είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουμε»,
Οι Βρετανοί έφτασαν στην 114 Πτέρυγα Μάχης, που ανέλαβε
ανέφερε.
και φέτος τη φιλοξενία τους, στις 15 Απριλίου και θα ολοκληΜόλις τα αεροσκάφη Τ-1 Hawk επιστέψουν από την επίδειξη,
ρώσουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα στα τέλη Μαΐου. Συοι μηχανικοί φροντίζουν ώστε σε λίγα λεπτά να είναι και πάλι
νολικά, 11 αεροσκάφη, 100 πιλότοι, μηχανικοί και προσωπικό
έτοιμα για πτήση. Αν κάποιο αεροσκάφος εμφανίσει βλάβη,
της Βασιλικής Αεροπορίας της Μεγάλης Βρετανίας έχουν
έστω και λίγα λεπτά πριν από την απογείωση, η ομάδα εκτελεί
«στρατοπεδεύσει» στην Τανάγρα και δηλώνουν ενθουσιασμέκανονικά το πρόγραμμα, καλύπτοντας την κενή θέση με εφενοι από την υποδοχή που τους επιφύλαξαν οι Έλληνες συνάδρικά. Όλοι οι πιλότοι της ομάδας έχουν τεράστια εμπειρία σε
δελφοί τους.
μαχητικά αεροσκάφη, αφού έχουν πετάξει τουλάχιστον 1.500
«Χορεύοντας» στον αέρα
ώρες σε αποστολές και επιχειρήσεις της Βασιλικής ΑεροποΤα αεροσκάφη με τους χαρακτηριστικούς κόκκινους, μπλε
ρίας της Μεγάλης Βρετανίας.
και λευκούς καπνούς «ζωγραφίζουν» καρδιές και σχήματα
στον ουρανό, κόβοντας την ανάσα όσων κοιτούν από το έδαΤους αρέσει η Ελλάδα
φος. Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει 23 φιγούρες, καθεμία
Οι «Red Arrows» ψήφισαν και φέτος Ελλάδα, αφού, εκτός
από τις οποίες απαιτεί χειρουργικούς χειρισμούς απ’ όλα τα
από τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί με το ΓΕΕΘΑ, το
μέλη της ομάδας. «Όλοι ακολουθούν τον RED 1, τον αρχηγό του
ήπιο κλίμα της χώρας μας, σε αντίθεση με αυτό της Μεγάλης
σμήνους, όχι βλέποντας, αλλά ακούγοντάς τον», εξηγεί στην
Βρετανίας, αλλά και το μοναδικό ανάγλυφο με βουνά, θάλασ«Political» o Άνταμ Κόλινς, ο RED 10, ο οποίος είναι επιφορτισες και πεδιάδες δίνουν τη δυνατότητα στους Βρετανούς πιλόσμένος με την επίβλεψη της επίδειξης των «Red Arrows».
τους να εξασκηθούν σε ιδανικές συνθήκες, επικεντρώνοντας
«Όταν ξεκινάει να προφέρει την εντολή, οι πιλότοι που βρίτην προσοχή τους μόνο στο πτητικό κομμάτι. Είναι η τρίτη συνεσκονται στις άκρες του σχηματισμού αρχίζουν να στρίβουν.
χόμενη χρονιά που τα «Κόκκινα Βέλη» έρχονται στην Ελλάδα,
Κλάσματα δευτερολέπτου μετά, ακολουθούν εκείνοι που βρίενώ το 2017 είχαν λάβει μέρος και στην Athens Flying Week.

Το θρυλικό ακροβατικό σμήνος
της Βασιλικής Αεροπορίας της Μεγάλης
Βρετανίας ήρθε για «προπόνηση» στην
114 Πτέρυγα Μάχης, στην Τανάγρα…
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Ο Τατάρ είχε πάρει… στη ζούλα κυπριακό διαβατήριο!
«Έχω κυπριακό διαβατήριο. Εάν υπάρχει τρόπος, θα το
επιστρέψω», αναγκάστηκε να δηλώσει ο ηγέτης των
Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ, μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε όταν η τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Avrupa»
τον κατηγόρησε ότι είναι (μαζί με τον «πρωθυπουργό»
του ψευδοκράτους Ερσάν Σανέρ) ανάμεσα στους περίπου 97.000 Τουρκοκυπρίους που είχαν εξασφαλίσει ταυ-

τότητα και διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω
γνωστών, τον Ιούνιο του 2000, δηλαδή προτού ανοίξουν
τα οδοφράγματα. Τότε, όσοι ήθελαν έπαιρναν διαβατήριο
«του Νότου» από γνωστούς τους, όπως έκανε ο Τατάρ.
Στο άρθρο της «Avrupa», με τίτλο «Εάν ντρέπεστε,
κάψτε τα ή επιστρέψτε τα», ο αρθρογράφος Σενέρ Λεβέντ
σημειώνει με δηκτικό τρόπο: «Εμείς δεν ήμασταν τόσο

τυχεροί όσο ο Τατάρ. Εκείνο το διάστημα εμάς μας αποκαλούσαν κατασκόπους των Ελληνοκυπρίων».
Ο Ερσίν Τατάρ πήρε το διαβατήριο «από την πίσω πόρτα», όπως σημειώνει στο άρθρο του ο Λεβέντ, εξηγώντας
ότι τον ίδιο τον ανέκριναν γιατί είχε συνάντηση με Ελληνοκυπρίους και Έλληνες δημοσιογράφους στο χωριό
Πύλα.

Προκλητικός
μέχρι τέλους
ο Σελίμ Κιράν

Λ

άδι στη φωτιά των Ελληνοτουρκικών ρίχνει η Άγκυρα,
με μπαράζ εμπρηστικών δηλώσεων από Τούρκους αξιωματούχους. Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο
υφυπουργός Εξωτερικών της γείτονος,
Γιαβούζ Σελίμ Κιράν, συνέχισε την προκλητική ρητορική από τη Θράκη. Στις συναντήσεις του με τους ψευτομουφτήδες
Κομοτηνής και Ξάνθης, ο Κιράν μίλησε
και πάλι για δήθεν «τουρκική» μειονότητα και εξαπέλυσε απαράδεκτες κατηγορίες εναντίον της Ελλάδας.
«Η Ελλάδα αρνείται να αναγνωρίσει την
εθνική μας ταυτότητα και περιορίζει τις
ελευθερίες μας με διάφορα προσχήματα,
που επηρεάζουν αρνητικά τις διμερείς
μας σχέσεις», υποστήριξε ο Τούρκος
υφυπουργός, εμμένοντας στην προπαγανδιστική γραμμή της Άγκυρας. «Η
Τουρκία δεν θα παραμείνει σιωπηλή απέναντι στην παραβίαση και τη διάβρωση
των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Αυτή η χώρα,
που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαράδεκτο να μην εφαρμόζει
αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων», ανέφερε στο παραλήρημά του ο Κιράν. Ακόμη, χαρακτήρισε «λυπηρό» το γεγονός ότι
δεν υπάρχει τζαμί για λατρεία στη Θεσσαλονίκη και υποστήριξε ότι ο αριθμός των
μειονοτικών σχολείων έχει περιοριστεί.
Τη σκυτάλη των επιθετικών δηλώσεων
πήρε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος επιχείρησε να κάνει σπέκουλα με τις
δηλώσεις του υφυπουργού του. «Υπάρχουν χώρες-μέλη της Ε.Ε. που δεν εφαρ-

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

μόζουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων.
Όπως φάνηκε και στην επίσκεψη του Νίκου Δένδια, υπάρχουν τρεις αποφάσεις
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορούν στους Τούρκους της Δυτικής Θράκης και δεν εφαρμόζονται σχεδόν 20
χρόνια τώρα», έγραψε ο Τσαβούσογλου
στο Twitter. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, μάλιστα, μιλώντας στη γερμανική
«FAZ», κατηγόρησε την Αθήνα ότι κρατά
σε ομηρία τις ευρωτουρκικές σχέσεις.
«Υπάρχει τεράστια δυναμική στις σχέσεις
ανάμεσα στην Τουρκία και την Ε.Ε., σε
όλους τους τομείς, από την ασφάλεια και
την άμυνα μέχρι την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Είναι, όμως, λυπηρό το ότι οι σχέσεις μας έγιναν όμηρος
των παράλογων και μαξιμαλιστικών
απαιτήσεων των Ελλήνων και των Ελληνοκυπρίων», είπε ο Τσαβούσογλου. Και
υποστήριξε ότι η Ελλάδα αποφεύγει το
τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Από την ενορχηστρωμένη επίθεση δεν
μπορούσε να λείπει και ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, σε τηλεδιάσκεψη που είχε με την Άνγκελα Μέρκελ, έδωσε ρεσιτάλ υποκρισίας, κατηγορώντας την Ελλάδα για παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αφορμή το
Μεταναστευτικό. «Η Ελλάδα συνεχίζει τις
προκλητικές της ενέργειες. Στο Αιγαίο
συνεχίζονται οι παράνομες επαναπρο-

ωθήσεις, που είναι εναντίον του Διεθνούς
Δικαίου. Όμως, η Τουρκία διατηρεί νηφάλια στάση», ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερντογάν.
Στην Άγκυρα θα βρίσκεται σήμερα η
επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ίλβα Γιοχάνσον,
όπου θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο
της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, τον υπουργό
Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και
τον υπουργό Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη
διαχείριση της μετανάστευσης και στην
εφαρμογή της κοινής δήλωσης Ε.Ε. Τουρκίας, στον απόηχο, βέβαια, του επεισοδίου ανάμεσα σε τουρκικές ακταιωρούς και σκάφη της Frontex, που έλαβε

χώρα στα τέλη Απριλίου, ανοιχτά της Χίου.
Η Αθήνα παρακολουθεί με ιδιαίτερη
προσοχή τη νέα κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας και για την ώρα διατηρεί χαμηλούς τόνους. Ο Νίκος Δένδιας
είχε χθες συνάντηση με τη νέα πρέσβη
της Αλβανίας στην Αθήνα, με αφορμή την
επέτειο των 50 ετών από την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων των δύο
χωρών.

Ο Τούρκος πρόεδρος,
σε τηλεδιάσκεψη που είχε
με την Άνγκελα Μέρκελ,
έδωσε ρεσιτάλ υποκρισίας!
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Η πλατεία ήτανε... (μισο)άδεια

Σ

ε... φιάσκο εξελίχθηκε η προσπάθεια του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα να κερδίσει πόντους από την «πολυαναμενόμενη»
χθεσινή συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας για την Εργατική Πρωτομαγιά αλλά και κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να
κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση μετά τα μέσα Μαΐου στη Βουλή. Φαίνεται ότι οι πολίτες δεν «τσίμπησαν»
στην προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ περί δήθεν κατάργησης
του εργασιακού οκταώρου, με αποτέλεσμα η πλατεία
να… μη γεμίσει και ο κόσμος να μην ανταποκριθεί στα
κελεύσματα του αρχηγού της αντιπολίτευσης, ο οποίος
εδώ και καιρό προσπαθεί να βγει από τα αδιέξοδά του,
επιχειρώντας κοινωνική «επανάσταση» στους δρόμους.

Επεισόδια
με μολότοφ
και μπογιές

Χθες το πρωί στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση για την Εργατική Πρωτομαγιά, στην οποία συμμετείχαν η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ, εργατικά σωματεία και συνδικάτα. Μεταξύ των οργανώσεων και των κομμάτων που έδωσαν το «παρών» στο
συλλαλητήριο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25. Εκεί βρέθηκαν ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο Γιάνης Βαρουφάκης. «Όχι στον εργασιακό Μεσαίωνα. Κάτω τα χέρια
από το 8ωρο. Ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς
αποτελεί τιμή στους αγώνες του εργατικού
κινήματος για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, άμβλυνση των ανισοτήτων και διεύρυνση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων», επισήμανε, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της. Παράλληλα, συγκέντρωση
πραγματοποιήθηκε και στα Προπύλαια από εργατικά

Με επεισόδια -ευτυχώς όχι εκτεταμένα- ολοκληρώθηκαν οι δύο συγκεντρώσεις που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας
για την Εργατική Πρωτομαγιά, με περίπου 6.000 άτομα να κατεβαίνουν στους
δρόμους.
Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 10 το πρωί με πρωτοβουλία
του ΠΑΜΕ και συμμετείχαν περίπου
3.500 άτομα, τα οποία παρέμειναν στην
Πλατεία Συντάγματος μέχρι τις 11.40,
οπότε και αποχώρησαν. Η δεύτερη ξεκίνησε στις 11 το πρωί με πρωτοβουλία

σωματεία, καθώς και από οργανώσεις και συλλογικότητες της Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου.
Σε δήλωσή του ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης
Κουτσούμπας από το Σύνταγμα και τη συγκέντρωση
του ΠΑΜΕ τόνισε: « Έπειτα από μια δεκαετία συνεχών
αντεργατικών μέτρων από τις κυβερνήσεις της Ν.Δ.,
του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται η σημερινή κυβέρνηση να φέρει συντριπτικό πλήγμα σε όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Είμαστε όλοι σήμερα εδώ ενωμένοι, γιατί αγωνιζόμαστε να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί
αρνούμαστε τη 10ωρη δουλειά. Γιατί δεν πρέπει να κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο-έκτρωμα του Χατζηδάκη.
Γιατί υπερασπιζόμαστε τη συνδικαλιστική δράση και
την ελευθερία όλων των εργαζομένων».

διαφόρων συνδικαλιστικών οργανώσεων, φοιτητικών συλλόγων, σωματείων,
οργανώσεων και συλλογικοτήτων, ενώ
συμμετείχαν περίπου 2.500 άτομα. Οι
συμμετέχοντες κινήθηκαν στον άξονα
των Προπυλαίων του Πανεπιστημίου
Αθηνών, της Πλατείας Κοραή και της
Πλατείας Κλαυθμώνος μέχρι τις 13.30,
όποτε και ολοκληρώθηκε η πορεία.
Αμέσως μετά κουκουλοφόροι που αποσπάστηκαν από την πορεία επιτέθηκαν
στις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παρατεταγμένες στην οδό Πανεπιστημίου

και πέταξαν τέσσερις βόμβες μολότοφ,
εκ των οποίων η μία δεν εξερράγη.
Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία,
πρόκειται για ενισχυμένη βόμβα μολότοφ, καθώς διαθέτει κροτίδα μεγάλης
ισχύος, βενζίνη σε πλαστικό μπουκάλι
και γκαζάκι. Ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ δεν αναφέρθηκαν και προσαγωγές. Λίγο νωρίτερα,
ομάδα αγνώστων πέταξε μαύρες μπογιές στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς ούτε εκεί να γίνει κάποια
σύλληψη.
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Καταγγελία δικαστών
για «ομάδες πίεσης»

Ρεπορτάζ: Μαρία Δήμα

Τ

ην ύπαρξη «ομάδας πίεσης» που έχει εμφανιστεί στο Διαδίκτυο, με αποκλειστικό σκοπό να
επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι κρίνουν υποθέσεις οικογενειακής φύσης, ιδίως επιμέλειας ανήλικων τέκνων,
καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.
Στη σοβαρή καταγγελία της, στην οποία προέβη χθες
μέσω ανακοίνωσής της, η ΕΝΔΕ σημειώνει ακόμα ότι το
τελευταίο διάστημα υπάρχει «στοχοποίηση δικαστών»
που εξέδωσαν μη αρεστές αποφάσεις, ενώ γίνεται λόγος για επιστολές δήθεν αγανακτισμένων πολιτών προς
τον πρωθυπουργό, με τις οποίες προσδοκούν να επηρεάσουν δικαστικές αποφάσεις.
Η μεγαλύτερη δικαστική ένωση της χώρας κάνει λόγο
για «μαύρες λίστες» δικαστών και για «δήθεν αγανακτισμένους πολίτες που στέλνουν επιστολές διαμαρτυρίας
στον πρωθυπουργό και εκθέτουν το “προσωπικό τους
δράμα”, με αβάσιμες αιτιάσεις και συκοφαντίες. Η
προσδοκία τους ότι με τον τρόπο αυτόν θα πιέσουν το δι-

Σημαντική διάκριση για το ΕΚΠΑ
Μια σημαντική διάκριση απέσπασε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, λαμβάνοντας την 34η θέση παγκοσμίως μεταξύ 669 πανεπιστημίων, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, σύμφωνα με την
κατάταξη The University Impact Rankings. Πρόκειται για μια εκτίμηση της θέσης των πανεπιστημίων παγκοσμίως, με βάση την οικονομική και
κοινωνική τους επίδραση, όπως αυτή αποτιμάται
από τους 17 στόχους βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα αποτελέσματα της κατάταξης επιβεβαιώνουν τη σημαντική επίδραση που ασκεί το Πανεπιστήμιο
Αθηνών στη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας,
στην οικονομική ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση των
κοινωνικών ανισοτήτων, στην Παιδεία και στην
Υγεία. Τα πανεπιστήμια αξιολογήθηκαν σε 10 στόχους (είτε σε ορισμένους είτε σε όλους) και αξιο-

λογήθηκαν στον καθένα ξεχωριστά. Ενδεικτικά,
στον στόχο που αφορά στη Μείωση των Ανισοτήτων το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέλαβε την 34η
θέση στον κόσμο μεταξύ 669 Ιδρυμάτων με βαθμολογία 80,2/100 και στον στόχο Ποιοτική Εκπαίδευση βρέθηκε στις θέσεις 101-200 μεταξύ 966
ΑΕΙ με βαθμολογία 70/100. Την ίδια θέση κατέκτησε και στους στόχους Ισότητα των Φύλων και Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές με βαθμολογία
62,2/100 και 66,3/100. Για την επιτυχία του το Ίδρυμα επισημαίνει ότι «ανήκει σε όλη την ακαδημαϊκή
κοινότητα και ιδιαίτερα στο διδακτικό, ερευνητικό,
διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται άοκνα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σημαντική αποτελεσματικότητα παρά την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωσή του».
Εύη Πανταζοπούλου

καστικό σύστημα, ώστε να εκδίδει αποφάσεις ευνοϊκές
για τα συμφέροντά τους, φανερώνει παιδαριώδη άγνοια
του τρόπου λειτουργίας της Δικαιοσύνης», ξεκαθαρίζεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα, συστήνεται στα «Μέσα Ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά), χωρίς να παραβιάζουν το δικαίωμα στην ελεύθερη διατύπωση όλων
των απόψεων και της κριτικής στην εξουσία, σεβόμενα
τον δικό τους ρόλο και τηρώντας μια ελάχιστη ηθική και
δεοντολογία, έχουμε τη γνώμη ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στη δημοσίευση τέτοιων συκοφαντικών επιστολών».
Της ανακοίνωσης προηγήθηκε η δημοσίευση ανοιχτής επιστολής στον πρωθυπουργό διαζευγμένου πατέρα δύο ανήλικων τέκνων, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων: «Μου έχουν στερήσει μόνο τους τελευταίους μήνες 125 διαφορετικές ημέρες επικοινωνίας, με νόμιμη
δικαστική απόφαση, την κόρη μου, που έχω να τη δω
οκτώ μήνες και 91 ημέρες και τον γιο μου που έχω να δω
6,5 μήνες, χωρίς να έχει συμβεί απολύτως τίποτα μεταξύ εμού και των παιδιών μου που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο».

Έρευνα για την απασχόληση
των αποφοίτων ΙΕΚ
Σχεδόν τρεις στους τέσσερις αποφοίτους ΙΕΚ βρήκαν δουλειά σχεδόν
αμέσως μετά την αποφοίτησή τους, ενώ παραπάνω από δύο στους τέσσερις παραμένουν στην πρώτη θέση εργασίας τους, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ) για τα ΙΕΚ. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 9.830 απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ όλων των ειδικοτήτων, από όλες τις
περιφέρειες της χώρας, και περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις οι
οποίες απασχολούν αποφοίτους ΙΕΚ, είχε στόχο να αποτυπώσει την
επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μεταξύ των βασικών ευρημάτων της έρευνας είναι η σημασία της
πιστοποίησης των αποφοίτων ΙΕΚ για την εξεύρεση εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, προέκυψε πως οι μη πιστοποιημένοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας σε σχέση με τους πιστοποιημένους, καθώς ένας στους δύο εργοδότες (48,05%) αξιοποιεί την ύπαρξη
της πιστοποίησης ως κριτήριο για την τελική πρόσληψη ενός αποφοίτου ΙΕΚ. Την ίδια ώρα, η πιστοποίηση επηρεάζει θετικά τη συνάφεια
της πρώτης θέσης εργασίας σε σχέση με την ειδικότητα, καθώς οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι εργάζονται σε θέσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους (62,97%) σε
σχέση με τους μη πιστοποιημένους (49,28%). Τέλος, σύμφωνα με την
έρευνα του ΕΟΠΠΕΠ, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι σχετικά
άμεση, αφού το μέσο χρονικό διάστημα εύρεσης εργασίας για έναν
απόφοιτο ΙΕΚ ανέρχεται στους επτά μήνες.
Εύη Πανταζοπούλου
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Πώς θα ανοίξουν
κολέγια και ΙΕΚ

Με self-test μία φορά την εβδομάδα για σπουδαστές, φοιτητές
και καθηγητές ξεκινά η διά ζώσης διδασκαλία, στις 17 Μαΐου,
στις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου
Μάθησης και στα κολέγια, για
συγκεκριμένα μαθήματα, έπειτα
από θετική εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών. Ειδικότερα, στα
δημόσια και τα ιδιωτικά ΙΕΚ θα
πραγματοποιούνται τα εργαστηριακά μαθήματα τα οποία δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν με
μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και η πρακτική
άσκηση των καταρτιζόμενων ΙΕΚ.
Στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη
Μαθητείας ΕΠΑΛ θα διεξάγεται
το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης και στα
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ο α’
και ο β’ κύκλος. Τέλος, στα κολέγια θα υλοποιούνται οι εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις,
στο ίδιο πλαίσιο και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που
προβλέπονται και για τα πανεπιστήμια. Όπως επισημαίνει το
υπουργείο Παιδείας, «με την
πρόοδο των εμβολιασμών, το σημαντικό εργαλείο του self test
καθώς και με τήρηση των μέτρων
πρόληψης και προστασίας, ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα
επανέρχεται βήμα - βήμα στη νέα
κανονικότητα».

Διαθέσιμα όλα τα
εμβόλια, για όλους,
από τέλος του μήνα

Α

πό τέλος Μαΐου όλα τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα για
όσους ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 30-39 και 40-44 οι οποίες μέχρι σήμερα εμβολιάζονται
αποκλειστικά με το AstraZeneca- αλλά
και για όλους τους ενηλίκους. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά
χθες ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, έως το τέλος Μαΐου θα έχει εμβολιαστεί το 70% των πολιτών άνω των 60
ετών στη χώρα μας.
«Εκτιμούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι
θα έχει επιτευχθεί ανοσία, αν οι παραδόσεις των εμβολίων συνεχιστούν κανονικά, κάτι που σημαίνει ότι το 60% με
70% θα μπορεί να εμβολιαστεί», ανέφερε ο κ. Κικίλιας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
Σχετικά με το ζήτημα του εμβολιασμού
των παιδιών και των εφήβων, τόνισε ότι
ήδη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξετάζει τα στοιχεία για τη χορήγηση εμβολίων κατά του κορονοϊού σε
παιδιά ηλικίας 12 με 15 ετών. Άφησε,
μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο τον Σεπτέμβριο τα παιδιά να πάνε εμβολιασμένα στο σχολείο.
Ακόμη, ο υπουργός Υγείας προέβλεψε
ότι «θα φοράμε μάσκα για αρκετό καιρό,
ιδίως στους εσωτερικούς χώρους», αλλά
εξέφρασε την αισιοδοξία ότι «η κατάσταση βελτιώνεται και σταδιακά επιστρέφουμε σε μια μερική κανονικότητα». Ο Μάιος θα είναι ένας ενδεικτικός
μήνας για τη μείωση των κρουσμάτων
και των διασωληνωμένων, επισήμανε.
Τόνισε, ακόμη, ότι τα self-tests δεν θα
σταματήσουν και θα συνεχίσουν να γίνονται, καθώς είναι ένα σημαντικό εργαλείο στον έλεγχο της πανδημίας.

EΛΛΑΔΑ
Άνοδος των κρουσμάτων
αλλά και των τεστ

«Δεν βρήκαμε θρόμβωση»
Στο μεταξύ, εξακολουθεί να προκαλεί
προβληματισμό ο θάνατος της 44χρονης μητέρας δύο παιδιών στη Χαλάστρα
Θεσσαλονίκης, λίγες ώρες μετά τον εμβολιασμό της με AstraZeneca. Χθες, ο
ιατροδικαστής και τεχνικός σύμβουλος
της οικογένειας της 44χρονης, Δημήτρης Γαλεντέρης, σχολίασε πως «κάναμε τη νεκροτομή. Εμείς δεν βρήκαμε
κάποια ιδιαίτερα ευρήματα. Δηλαδή κάποιο οξύ αίτιο, το οποίο να οδήγησε
στον θάνατο, δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε
αυτή η θρόμβωση που αναφέρεται για
το εμβόλιο της AstraZeneca. Ούτε
υπήρξε κάποιο άλλο οξύ επεισόδιο που
να οδήγησε στον θάνατο».

«Πράσινη» η Ελλάδα
Εξάλλου, «πράσινη» είναι για τρίτη
εβδομάδα η Ελλάδα στον χάρτη του
ECDC σε ό,τι αφορά τον δείκτη θετικότητας και στο «βαθύ πράσινο» σε ό,τι
αφορά τον αριθμό των τεστ, καθώς διενεργεί πάνω από 5.000 ανά 100.000 κατοίκους. Ειδικότερα, στον χάρτη που
δημοσιεύεται από το ECDC κάθε Πέμπτη και βασίζεται σε δεδομένα τα οποία
αναφέρονται από τα κράτη-μέλη της
Ε.Ε. στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης (TESSy)
έως την Τρίτη, η Ελλάδα στον δείκτη θετικότητας βρίσκεται κάτω από το 4%.

Έως 31 Μαΐου
θα έχει εμβολιαστεί
το 70% των πολιτών άνω
των 60 ετών στη χώρα μας…

Άνοδο στα κρούσματα ανακοίνωσε για
το τελευταίο 24ωρο ο ΕΟΔΥ. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ο αριθμός των τεστ που
διενεργήθηκαν ήταν πολύ μεγαλύτερος
σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Την ίδια στιγμή, σημαντική είναι η αύξηση
στον αριθμό των κρουσμάτων που παρατηρήθηκε στον Πειραιά.
Πιο συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 3.421, εκ των οποίων εννέα εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊο είναι 83, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 10.847. Ο αριθμός των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
754, ενώ οι εισαγωγές νέων Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 370.
Η Αττική έχει 1.604 νέα περιστατικά κορονοϊού, με τα περισσότερα να καταγράφονται στο Κέντρο της Αθήνας (564). Παράλληλα, ο αριθμός είναι αυξημένος και
στη Θεσσαλονίκη, με 417 νέα κρούσματα
κορονοϊού. Στον Πειραιά καταγράφηκαν
συνολικά 195 κρούσματα. Αξίζει να σημειωθεί πως χθες διενεργήθηκαν 80.017
τεστ.
Στο μεταξύ, νέα ανακοίνωση εξέδωσε
το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού
SARS-CoV-2 στην Ελλάδα. Σύμφωνα με
αυτήν, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα με
παραλλαγές του ιού, περιλαμβανομένων
των μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος
και των υπό διερεύνηση στελεχών, ανέρχονται σε 8.734. Συνολικά 749 νέα κρούσματα με τη βρετανική μετάλλαξη του κορονοϊού, αλλά και τρία με την παραλλαγή
της Νοτίου Αφρικής επιβεβαίωσε, μεταξύ άλλων, το Δίκτυο, σύμφωνα με την
ανακοίνωσή του. Μεταξύ των ελεγχθέντων δειγμάτων, μάλιστα, η συχνότερη μετάλλαξη που απομονώνεται είναι η βρετανική, με 66,34%.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2021

17

POLITICAL

Ο πόλεμος της «πατέντας»

Ο

πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
για άλλη μία φορά, όπως συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, καθορίζει τις εξελίξεις και σε ό,τι αφορά
τις «πατέντες» (δικαιώματα) για τα εμβόλια
κατά του κορονοϊού.
Στις 5 Μαΐου διατύπωσε δημόσια την πρόταση να καταργηθούν οι πατέντες με τις
οποίες οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες
που παράγουν τα εμβόλια έχουν κατοχυρώσει τα δικαιώματά τους, λόγω της τεχνογνωσίας την οποία ανέπτυξαν για την παραγωγή
των αντιδότων στον ιό.
Η κυβέρνηση Μπάιντεν έκανε γνωστό ότι
πρόκειται να προτείνει την προσωρινή παραίτηση των φαρμακοβιομηχανιών από τα
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας των εμβολίων
που παράγουν (πατέντες) καθώς και από κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας,
προκειμένου τα πολυπόθητα εμβόλια να
φτάσουν μέχρι τις αναπτυσσόμενες χώρες,
πολλές από τις οποίες (με προεξάρχουσα
την Ινδία, η οποία βρίσκεται σε τραγική κατάσταση) δοκιμάζονται σκληρά από τον κορονοϊό.
Πρόκειται για μια θεαματική στροφή των
ΗΠΑ, οι οποίες στο προηγούμενο διάστημα
είχαν εναντιωθεί στην πρόταση την οποία είχε καταθέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Άλλη, όμως, ήταν η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος, πολλά στελέχη του
οποίου πίεζαν τον Λευκό Οίκο να αναθεωρήσει τη στάση που είχε υιοθετήσει. Ο Τζο
Μπάιντεν τελικά συμφώνησε και έτσι η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε από την επικε-

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

φαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για
την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, Κάθριν Τάι.
Και ανέφερε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες τάσσονται υπέρ των εμβολίων Covid-19, χωρίς
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας».
Η Τάι αιτιολόγησε την αλλαγή θέσης της
Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για μια παγκόσμια υγειονομική κρίση και
οι εξαιρετικές περιστάσεις της πανδημίας
απαιτούν έκτακτα μέτρα…
Η κυβέρνηση πιστεύει ακράδαντα στην
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας,
αλλά για τον τερματισμό της πανδημίας
υποστηρίζει την αποποίηση από αυτήν την
προστασία για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Επίσης, επισημαίνει: «Στόχος της διοίκησης είναι να λάβει όσο το δυνατόν γρηγορότερα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια για όσο το δυνατόν περισσότερους
ανθρώπους. Καθώς εξασφαλίζεται η διάθεση εμβολίων για τον αμερικανικό λαό, η
κυβέρνηση θα συνεχίσει να εντείνει τις
προσπάθειές της (συμπεριλαμβανομένης
της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα και
όλους τους δυνητικούς εταίρους) για τη διεύρυνση της παραγωγής και της διανομής
εμβολίων. Η κυβέρνηση θα εργαστεί επίσης για την εξασφάλιση των πρώτων υλών

που απαιτούνται, προκειμένου να παραχθούν αυτά τα εμβόλια».
Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστή η θετική αντίδραση των Βρυξελλών διά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Κατά τη διάρκεια ομιλίας
της στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, η πρόεδρος της Κομισιόν απάντησε
στον Τζο Μπάιντεν, όταν υποστήριξε ότι «η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης έτοιμη να
συζητήσει προτάσεις για την αντιμετώπιση
της κρίσης κατά αποτελεσματικό και ρεαλιστικό τρόπο», για να προσθέσει αμέσως ότι
«για τον λόγο αυτόν είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με ποιον τρόπο η πρόταση των
ΗΠΑ για την άρση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εμβολίων κατά
του Covid-19 μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων αυτών».
«Εντελώς υπέρ της άρσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας» για τα εμβόλια κατά του Covid-19 δήλωσε ότι τάσσεται ο
πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν,
ενώ ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας ανάφερε ότι «είναι μια συζήτηση
στην οποία είμαστε ανοικτοί».

Τι οδήγησε τον Τζο Μπάιντεν
να προτείνει την κατάργηση
των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας
στα εμβόλια κατά του κορονοϊού
- Πώς αντέδρασε η Ε.Ε.

EΛΛΑΔΑ

«Απογοήτευση»
για το λόμπι
του φαρμάκου

Την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήριζε «μνημειώδη στιγμή» και «πανίσχυρο παράδειγμα» τη νέα θέση των ΗΠΑ για εμβόλια χωρίς δικαιώματα ευρεσιτεχνίας («πατέντες»), η Διεθνής Ομοσπονδία Φαρμακοβιομηχανιών (IFPMA) τη θεωρεί «απογοητευτική».
«Είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τον στόχο τα εμβόλια κατά
του Covid-19 να μοιράζονται γρήγορα και δίκαια σε όλο τον κόσμο. Αλλά, όπως συνεχίζουμε να λέμε, μια
προσωρινή άρση είναι η κοινή, αλλά
λάθος απάντηση σε ένα σύνθετο
πρόβλημα», τονίζει σε ανακοίνωσή
της η IFPMA. Και προσθέτει: «Η άρση των δικαιωμάτων (πατέντες) στα
εμβόλια για την ασθένεια Covid-19
δεν θα αυξήσει την παραγωγή ούτε
θα παράσχει πρακτικές λύσεις που
χρειάζονται για την αντιμετώπιση
αυτής της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Αντιθέτως, είναι πιθανό να οδηγήσει σε αποσυντονισμό».
Σύμφωνα με τη «διεθνή των φαρμακοβιομηχάνων», τα προβλήματα
στη γρήγορη και δίκαιη διανομή των
εμβολίων έγκεινται στους εμπορικούς φραγμούς, τις δυσκολίες στις
εφοδιαστικές αλυσίδες, τις ελλείψεις πρώτων υλών και στο πόσο
πρόθυμες είναι οι πλούσιες χώρες
να αρχίσουν να μοιράζονται δόσεις
εμβολίων με τις φτωχές.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Αχελώος, πηγή ζωής για τη Θεσσαλία
«Κορυφαίο έργο “green deal” είναι ο
Αχελώος και αποτελεί πηγή ζωής για ολόκληρη τη Θεσσαλία», τόνισε ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός ενώπιον της
Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου. Επ’ ευκαιρία της επίσκεψης της Πρόεδρου της Δημοκρατίας
στην Καρδίτσα, έγινε σύσκεψη με τη συμμετοχή βουλευτών, δημάρχων και εκπροσώπων φορέων της περιφέρειας, με τον
οικείο περιφερειάρχη να επισημαίνει
«την ανάγκη ολοκλήρωσης των ημιτελών
έργων του Αχελώου, του κορυφαίου
“green deal” έργου, που αποτελεί πηγή
ζωής για ολόκληρη τη Θεσσαλία».

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ

Νέα κανονιστική πράξη
για την εστίαση

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. η νέα κανονιστική
πράξη «χρήσης κοινόχρηστων χώρων και ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης»
στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος
Ζέρβας, «η οικονομία της πόλης είναι βασισμένη στην εστίαση, στη διασκέδαση, στη φιλοξενία και στον τουρισμό. Στον
κλάδο αυτόν έχουν επενδυθεί μεγάλα κεφάλαια και απασχολούνται πολλές χιλιάδες εργαζομένων. Άρα έχει μεγάλη σημασία αυτοί οι κλάδοι της οικονομίας να εκκινήσουν σωστά».
Σημειώνεται ότι προηγήθηκε ευρεία διαβούλευση με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς και τις δημοτικές παρατάξεις
για να υπάρξει ευρύτερη συναίνεση.

ΚΡΗΤΗ

Εξοπλισμός ύψους 3 εκατ. ευρώ
στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο
Την προμήθεια και την εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο», ύψους 3 εκατ. ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Η απόφαση αφορά
στην προμήθεια και εγκατάσταση υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για όλα τα τμήματα του «Βενιζέλειου - Πανάνειου».

!

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Η μεγαλύτερη
ελληνική σημαία στον
κόσμο τιμά το ’21

Με τη «γιορτή της σημαίας», μεθαύριο
Κυριακή του Θωμά, αρχίζουν οι εκδηλώσεις για την Ελληνική Επανάσταση του
1821 στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Στις 7
το απόγευμα στον παραλίμνιο χώρο θα
υψωθεί με αερόστατο η μεγαλύτερη ελληνική σημαία στον κόσμο. Επάνω από τη
λίμνη θα κυματίζει σημαία εμβαδού 1.500
τ.μ. με φόντο τα θεσσαλικά Άγραφα.
Με την κίνηση αυτή αναδεικνύονται το
ανυπότακτο πνεύμα των Αγράφων και οι
αγώνες για την Ελευθερία. Η επιλογή της
μεγαλύτερης ελληνικής σημαίας «συμβολίζει την καρδιά και την ψυχή του Έλληνα, ο οποίος πάντα θα ξεπερνά τις δυσκολίες και σε πείσμα των καιρών θα
στέκεται όρθιος και δυνατός», δηλώνει
περιχαρής ο δήμαρχος Παναγιώτης Νάνος.

Ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε.
στην «Ευρωπαίων Πόλιν»
Επίσκεψη υψηλού
συμβολισμού πραγματοποιεί σήμερα
στην «Ευρωπαίων
Πόλιν» του Δήμου
Παιονίας ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς. Ο
Ευρωπαίος αξιωματούχος επισκέπτεται μια πόλη, η ιστορία της οποίας ανάγεται στην 5η χιλιετία π.Χ., με στόχο να συμβάλει στην
ανάδειξη «σημαντικών μνημείων της αρχαίας Ευρωπού
παρά τον Αξιό ποταμό της αρχαίας Βοττιαίας, 800 μ. νότια
της ομώνυμης κωμόπολης και της ευρύτερης περιοχής
της, με την ενσωμάτωσή τους σε μια εκτεταμένη ελληνιστική πολιτιστική διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη και την
Πέλλα έως την Ευρωπό».
Η επίσκεψη γίνεται δύο μέρες πριν από την Ημέρα της
Ευρώπης, στις 9 Μαΐου, και 40 χρόνια από την ένταξη της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΥΡΓΟΣ

Επέκταση του
δικτύου υδροδότησης
Στην πλήρη ποιοτική αναβάθμιση του δημοτικού δικτύου ύδρευσης προσβλέπει η δημοτική Αρχή. Προς
τούτο, τα έργα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Πύργου, θα συνεχιστούν και σε
όλες τις Κοινότητες του Πύργου, προκειμένου μέσα σε
εύλογο χρονικό διάστημα όλοι οι δημότες να έχουν
άφθονο νερό άριστης ποιότητας. «Προτεραιότητα για
εμάς έχει ο πολίτης. Ήδη προχωράμε στην επέκταση του
δικτύου ύδρευσης προς τον Άγιο Ιωάννη», δηλώνει η
πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Ρούλα Αλικάκη - Τζανέτου.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας ο
δήμαρχος παραδέχεται ότι
δεν μπορεί να επιβληθεί σε
αντιδημάρχους και εργαζομένους; Έκπληκτοι οι της αντιπολίτευσης τον άκουσαν στη
συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου να ρίχνει τις ευθύνες για την ανύπαρκτη καθαριότητα τις μέρες του Πάσχα σε αντιδήμαρχο και εργαζομένους, υποστηρίζοντας ότι
αρνούνται να υπακούσουν τις
εντολές του! Όπως είναι φυσικό, αμέσως μετά ξεκίνησε το
«πάρτι» της αντιπολίτευσης…

Συνεχίζεται η μάχη
κατά της
αφισορρύπανσης

Παρά τις συνεχείς δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής με στόχο
την καταπολέμηση του φαινομένου της
παράνομης αφισορρύπανσης, εντοπίστηκε από τα συνεργεία αλλά και από
τις κάμερες παρακολούθησης του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας εκτεταμένη παράνομη αφισορρύπανση σε
κεντρικές αρτηρίες του οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας
Αττικής. Έτσι, με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη τεχνικά συνεργεία της περιφέρειας επιχειρούν κατά μήκος των δρόμων με
στόχο την άμεση απομάκρυνση των παράνομων αφισών, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των χρηστών του
οδικού δικτύου. Επισημαίνεται ότι το
διαφημιστικό υλικό που έχει αναρτηθεί
παράνομα ελλοχεύει πολλούς κινδύνους, καθώς μπορεί να γίνει αιτία πολλών σοβαρών ατυχημάτων λόγω απόσπασης της προσοχής των οδηγών αλλά και πιθανής αποκόλλησης τμήματός
του και πτώσης του στο οδόστρωμα.

Διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός
για έργα των 7 νεοσύστατων δήμων

Α

ποδεκτό έγινε το αίτημα της ΚΕΔΕ
από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα για αύξηση
του κονδυλίου από το επενδυτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για τους νεοσύστατους δήμους. Για την ακρίβεια, όπως
ανακοίνωσε ο κ. Πέτσας στη συνάντηση
που είχε με τους δημάρχους των επτά δήμων, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου και τον γενικό γραμματέα της
ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη, διπλασιάζεται
το ανώτατο όριο προϋπολογισμού κάθε
πρότασης που αφορά σε μελέτες έργων και
δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» από τους επτά
νέους δήμους που προήλθαν από διάσπαση των «καλλικρατικών» δήμων της χώρας.
Πρόκειται για τους Δήμους Βόρειας Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, Ληξουρίου, Σάμης, Βελβεντού και Δυτική Λέσβου και Δυ-

τικής Σάμου. Όπως τονίζεται, προκειμένου
να διευκολυνθούν αυτοί οι δήμοι τροποποιείται η Πρόσκληση ΑΤ09 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα
Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία Προστασία της Δημόσιας Υγείας - Τεχνική
Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και
δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος». Συγκεκριμένα, προβλέπονται αφενός ο διπλασιασμός του ανώτατου ορίου,
αφετέρου μεγαλύτερη ευελιξία με τη δυνατότητα υποβολής περισσότερων υποέργων
μελετών.
Καθένας από τους παραπάνω δήμους
μπορεί να υποβάλει μια αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα και ως ανώτατη
αιτούμενη δαπάνη πράξης ορίζεται ποσό
1.000.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) και έως πέντε
υποέργα μελετών.

Θερμοκοιτίδα εφαρμοσμένων τεχνών
Μια πολύ πρωτοποριακή πρόταση χρηματοδότησης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 - 2020» κατέθεσε ο
Δήμος Αγίας Βαρβάρας, που ζητά την ανάδειξη και την ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου της ΒΙΟΧΡΩΜ
για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας εφαρμοσμένων τεχνών.
Όπως εξηγεί ο δήμαρχος Λάμπρος Μίχος, με ιδιαίτερη προσοχή η μελετητική πρόταση επεξεργάζεται τη δυνατότητα αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης καθώς και την αναγκαιότητα για τη διατήρηση της μορφολογίας της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του κτιρίου, ώστε να δημιουργηθεί ένας δυναμικός πυρήνας ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών τέχνης και πολιτισμού. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η «Θερμοκοιτίδα Τεχνών» θα αποτελέσει έναν οργανισμό για την υποστήριξη
νέων καινοτόμων καλλιτεχνικών δράσεων, την αναζήτηση συνεργασιών και τη δημιουργία brand name.

Αντιγκράφιτι
επιχείρηση
στην Ερμού
Άλλη μια μεγάλη αντιγκράφιτι
επιχείρηση πραγματοποίησαν
εξειδικευμένα συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου
Αθηναίων, αυτήν τη φορά στον
ιστορικό δρόμο της Ερμού. Όπως
ενημερώνει ο δήμος, ο πέτρινος
τοίχος, συνολικής έκτασης 2.300
τ.μ., που βρίσκεται επί του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμεικού
και διατρέχει την οδό Ερμού, από το
Θησείο προς την Πειραιώς, «έλαμψε». Χρησιμοποιήθηκαν εξακόσια
λίτρα διαλυτικού υγρού, καθώς και
88 τόνοι νερού για τον γενικό καθαρισμό, ενώ τα εξειδικευμένα συνεργεία χρησιμοποίησαν 200 λίτρα
ειδικό υγρό για τη μελλοντική προστασία του πέτρινου τοίχου από τυχόν νέο βανδαλισμό.

Δεν ανοίγουν
οι βρεφονηπιακοί
σταθμοί
Με ανακοίνωσή του το υπουργείο
Εσωτερικών ξεκαθαρίζει ότι στην
παρούσα φάση δεν υπάρχει ενδεχόμενο να ανοίξουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Όπως επισημαίνεται
στην ανακοίνωση, «η επανέναρξη
της λειτουργίας των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
πρόκειται να εξεταστεί εντός των
δύο επόμενων εβδομάδων και πάντα σε συνάρτηση με τις εισηγήσεις
της επιτροπής των ειδικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή
επαναλειτουργία τους χωρίς την
παραμικρή έκπτωση στο κρίσιμο
ζήτημα της δημόσιας Υγείας». Ακόμη προσθέτει ότι «για οποιαδήποτε
σχετική εξέλιξη πρόκειται να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση τον κατάλληλο χρόνο».
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Σοκάρει η μαρτυρία
για τον πατριό
Συγκλονίζουν οι περιγραφές της 18χρονης για όσα υποστήριξε ότι υπέστη από τον
πατριό της, τον οποίο κατήγγειλε την Κυριακή του Πάσχα ότι τη βίαζε από τα 16 της
χρόνια. Ο 47χρονος απολογήθηκε την
Πέμπτη ενώπιον της δεύτερης ειδικής
ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις
φυλακές.
Η νεαρή έσπευσε στην Αστυνομία τη Δευτέρα του Πάσχα και κατήγγειλε τον 47χρονο ότι το βράδυ της προηγούμενης ημέρας
προσπάθησε να τη βιάσει, αλλά εκείνη αντέδρασε. Περιέγραψε το μαρτύριο το
οποίο, όπως είπε, ζει τα τελευταία δύο
χρόνια στο σπίτι όπου μένει με τη μητέρα
της και τα δύο μικρότερα αδέρφια της.
Ύστερα από αυτά, η υπόθεση ανατέθηκε
στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων
της Ασφάλειας και η 18χρονη κατέθεσε
παρουσία ψυχολόγου, ενώ στη συνέχεια
κινήθηκε η διαδικασία σύλληψης του
47χρονου. Με βάση όσα περιέγραψε η κοπέλα, ο πατριός της την πλησίαζε τις νύχτες, όταν οι υπόλοιποι στο σπίτι είχαν κοιμηθεί, και ασελγούσε σε βάρος της, παρά
την αντίδρασή της. Μάλιστα, ανέφερε πως
την απέτρεπε μέχρι και να κάνει σχέσεις
με αγόρια, προκειμένου να την εκμεταλλεύεται σεξουαλικά. Ο 47χρονος στην
απολογία του στη δεύτερη ειδική ανακρίτρια αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως όσα καταγγέλθηκαν είναι κατασκευασμένα.

Έγκλημα στα Καλύβια:
Στη φυλακή ο 32χρονος
Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 32χρονος εισοδηματίας ο οποίος τον περασμένο Δεκέμβρη πυροβόλησε και σκότωσε τον
60χρονο υπάλληλο του Κέντρου Υγείας
Καλυβίων. Υπενθυμίζεται ότι το έγκλημα
έγινε παραμονές των Χριστουγέννων μέσα στο παρκινγκ του Κέντρου Υγείας
όπου εργαζόταν το θύμα, ενώ ο δράστης
στη συνέχεια διέφυγε στη γειτονική Αλβανία, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Σε χωριό της Αλβανίας τον εντόπισε η επίμονη έρευνα των ελληνικών
αστυνομικών Αρχών, όπου, σε συνεννόηση με τους Αλβανούς συναδέρφους τους,
διαπιστώθηκε ότι διέμενε παράνομα στη
χώρα. Κινήθηκαν οι διαδικασίες απέλασής του και σύλληψής του. Ο κατηγορούμενος, απολογούμενος στην ανακρίτρια
χθες, ομολόγησε την πράξη του, την
οποία φέρεται να διέπραξε πιστεύοντας
ότι μετά τη δολοφονία θα απελευθερωνόταν από τα μάγια που είχε εμμονή ότι του
είχαν κάνει το θύμα και η σύζυγός του. Οι
συνήγοροί του υπέβαλαν χθες αίτημα για
τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, κάνοντας λόγο για ένα «βαρύτατα διαταραγμένο άτομο».

Χειροπέδες για σεξουαλική
επίθεση κατά της σοπράνο

Δ

ύο περιπτώσεις νεαρών-επίδοξων βιαστών και άλλη μία με σάτυρο που «χτυπούσε» διαδικτυακά απασχολούν τις τελευταίες ημέρες την Αστυνομία σε Αττική και
Χαλκίδα. Το ευτύχημα είναι ότι ο ένας από
τους διωκόμενους συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης και οδηγείται στη Δικαιοσύνη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τους
άλλους δύο.
Το τελευταίο -χρονολογικά- περιστατικό
συνέβη στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, με
«πρωταγωνιστή» έναν νεαρό που, έχοντας
αφήσει ακάλυπτο το γεννητικό του όργανο,
ακολούθησε μια κοπέλα (που είναι σοπράνο) έως την είσοδο της πολυκατοικίας όπου
διαμένει, ενώ επιχείρησε να μπει και εντός
του κτιρίου. «Χθες το βράδυ (σ.σ.: την Τετάρτη) ο συγκεκριμένος τύπος με ακολούθησε για 300 μέτρα, από το Τραμ στην Αιγαίου στη Νέα Σμύρνη μέχρι το σπίτι μου. Στο
βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει βγάλει το
μόριό του καθώς έρχεται προς εμένα. Τρέμω στην ιδέα τού τι θα είχε γίνει, αν δεν είχα
ήδη τα κλειδιά στο χέρι μου και δεν είχα
κλείσει καλά την πόρτα. Αν τον αναγνωρίσει
κάποιος, παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί
μου. Έχει γίνει ήδη καταγγελία στο Α.Τ. Νέας Σμύρνης», έγραψε η κοπέλα στα μέσα

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας
επίσης δύο φωτογραφίες του και ένα βίντεο
το οποίο αποτυπώνει τις κινήσεις του.
Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.
και, χάρη στο «λάθος» που έκανε ο νεαρός
να αφήσει τα δακτυλικά του αποτυπώματα
στην πόρτα της εισόδου, γρήγορα εντοπίστηκε και συνελήφθη.
Την ίδια ώρα, ανθρωποκυνηγητό έχουν
εξαπολύσει οι αστυνομικές υπηρεσίες στα
νότια προάστια για τον εντοπισμό και τη
σύλληψη ατόμου που τη Μεγάλη Εβδομάδα
φέρεται να έστησε «καρτέρι» και να επιτέθηκε σε τρεις ανήλικες κοπέλες οι οποίες
κυκλοφορούσαν μόνες τους. Σύμφωνα με
πληροφορίες, έχουν καταγγελθεί τουλάχιστον τρία περιστατικά στις περιοχές της
Βούλας και της Βουλιαγμένης. Η περιγραφή που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί
κάνει λόγο για έναν μελαχρινό άνδρα, μετρίου αναστήματος, με τζόκεϊ, ο οποίος μιλάει σπαστά Ελληνικά. Φέρεται να προσεγγίζει τις κοπέλες με το πρόσχημα της μετα-

κίνησης σε άλλη περιοχή, ενώ όποια κάνει
το λάθος και επιχειρήσει να τον κατευθύνει
δέχεται σεξουαλική επίθεση. Οι δύο από τις
τουλάχιστον τρεις καταγγελίες αφορούν σε
ανήλικα κορίτσια (15 και 16 ετών), που έβαλαν τις φωνές και κατάφεραν να τον τρομάξουν και να τραπεί σε φυγή.
Την ίδια ώρα, το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας ερευνά την περίπτωση ενός άνδρας ο
οποίος χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για να «ψαρεύει» ανήλικα και
νεαρά κορίτσια από την ευρύτερη περιοχή
της Εύβοιας. Πρόκειται για άτομο από την
Ερέτρια, το οποίο επικοινωνούσε με τα κορίτσια, κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους και
τους έστελνε βίντεο και φωτογραφίες με
άσεμνο περιεχόμενο. Σημαντική βοήθεια
στην έρευνα έχει προσφέρει μια 25χρονη,
θύμα του συγκεκριμένου άνδρα.

Σοκάρει το βίντεο από
την είσοδο της πολυκατοικίας
στη Νέα Σμύρνη - Στο κυνήγι
επίδοξων «δράκων» η ΕΛ.ΑΣ.
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Δικογραφίες για τους έξι
«αντάρτες» ιερείς του Πάσχα
Δικογραφίες σε βάρος έξι ιερέων για υπέρβαση των μέτρων περιορισμού της πανδημίας το Μεγάλο Σάββατο, κατά τη διάρκεια της Αναστάσιμης Ακολουθίας, σχημάτισαν
οι αστυνομικές υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη για να τις διαβιβάσουν στην Εισαγγελία. Το ίδιο έγινε σε Πολύγυρο και
Κιλκίς για άλλους δύο ιερείς, ένας εκ των οποίων στα Νέα
Σίλατα Χαλκιδικής, όπου με βίντεο απαγόρευε όσους πιστούς εμβολιάστηκαν ή φορούσαν μάσκα να εισέλθουν
στον ναό.
Όλοι οι ιερείς ξεκίνησαν την τελετή της Ανάστασης μετά
την καθορισμένη από την Ιερά Σύνοδο ώρα, γύρω στα μεσάνυχτα, παραβιάζοντας κατ’ αρχήν τους όρους της κυ-

κλοφορίας, ενώ τους κατηγορούν και για παραβίαση των
μέτρων με υπέρβαση του αριθμού των πιστών εντός και
εκτός των εκκλησιών. Συγκεκριμένα, δικογραφίες σχηματίστηκαν για τους ιερείς εκκλησιών στους Δήμους Παύλου
Μελά, Νεάπολης - Συκεών και Θεσσαλονίκης, όπως και
σε Ασκό, Σοχό και στον Λαγκαδά.
Δικογραφία για το αδίκημα της διάδοσης ασθενειών
σχηματίστηκε από την Αστυνομία σε βάρος των ιερέων σε
Μικρόδασος Κιλκίς και Νέα Σίλατα Χαλκιδικής για τους
ίδιους λόγους. Μάλιστα, στα Νέα Σίλατα οι εισαγγελικές
Αρχές αναμένεται να εξετάσουν αν ο ιερέας τέλεσε και το
αδίκημα της διέγερσης σε ανυπακοή.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θυμήθηκε
τα Πομακοχώρια
Τις επισκέψεις του στα Πομακοχώρια της Ροδόπης, της
Ξάνθης και του Έβρου ως
υπουργού Μακεδονίας και
Θράκης αλλά και ως υφυπουργού Εσωτερικών (αρμόδιος για
θέματα Μακεδονίας και Θράκης) θυμήθηκε ο Θεόδωρος
Καράογλου. Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. θυμάται
την υποδοχή που του επιφύλασσαν οι Έλληνες μουσουλμάνοι, φωνάζοντας «ζήτω η
Ελλάς» και την οποία χαρακτηρίζει ως την καλύτερη
απάντηση στους ισχυρισμούς
της Τουρκίας.

Συνάντηση με
αξιωματικούς
της ΕΛ.ΑΣ.

Ζητά αναβάθμιση
δύο νοσοκομείων

Την άμεση αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης «Άγιος
Παύλος» και «Θεαγένειο» ζητά με
ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή
ο βουλευτής της Ν.Δ. Δημήτρης
Κούβελας. Ο κ. Κούβελας επισκέφτηκε τα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα και διαπίστωσε ότι τόσο το νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» όσο και το
«Θεαγένειο» στεγάζονται σε κτίρια
πεπαλαιωμένα, όχι πλέον αρκετά
λειτουργικά, με αποτέλεσμα να γίνεται εξαιρετικά δύσκολο το σπουδαίο έργο γιατρών, νοσηλευτών και
διοικητικού προσωπικού.

Με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο
και τον ταμία της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας συναντήθηκε η
Άννα Ευθυμίου. Η βουλευτής της
Ν.Δ. συζήτησε μαζί τους για ζητήματα που αφορούν στο ένστολο
προσωπικό. Κατά τη συνάντηση
έγινε αναφορά και στις ερωτήσεις
που έχει καταθέσει η κυρία Ευθυμίου στη Βουλή σχετικά με την ενίσχυση της ΓΑΔΘ.

Στ. Καλαφάτης: «Με το άνοιγμα του τουρισμού οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς»
«Στόχος της κυβέρνησης είναι με το άνοιγμα του τουρισμού οι έλεγχοι στα συνοριακά περάσματα της χώρας να
είναι συνεχείς, συνεπείς και ενδελεχείς. Η εξίσωση έχει
πολλούς “αγνώστους x” και η κυβέρνηση προσπαθεί να
βρει την πιο πρόσφορη λύση. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι
καλύτερο και θα έρθουν περισσότεροι τουρίστες. Σκοπός
μας είναι να αναχωρήσουν με ασφάλεια για τις πατρίδες

τους», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας
και Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με θέμα το άνοιγμα του οδικού τουρισμού.
Ανέφερε, επίσης, ότι «θα μεταφέρω την επιθυμία όλων να
τεθεί σε προτεραιότητα το άνοιγμα του μεθοριακού σταθμού στους Ευζώνους Κιλκίς, καθώς και να εξεταστεί η δυνατότητα εισόδου και με self-test».

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Με τον Πορτογάλο
πρωθυπουργό μίλησε
ο Τζιτζικώστας

Διαδικτυακή συνάντηση με τον πρωθυπουργό
της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα είχε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας. Στο πλαίσιο της Συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζήτησαν
για τη στενή συνεργασία των περιφερειών και
των δήμων της Ε.Ε. με την πορτογαλική Προεδρία της Ε.Ε. για μια Ευρώπη που θα βρίσκεται
πιο κοντά στους πολίτες της και τις πραγματικές
τους ανάγκες. Ο κ. Τζιτζικώστας, ως πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,
ζήτησε από τον Πορτογάλο πρωθυπουργό να
υποστηρίξει την κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη
της Ε.Ε. με την ενεργή συμμετοχή των περιφερειών και των δήμων στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης από την πανδημία του κορονοϊού.
Ποιος αντιπεριφερειάρχης της
Κεντρικής Μακεδονίας πρόκειται να μετακομίσει στην Αυτοδιοίκηση, θέτοντας δημαρχιακή
υποψηφιότητα; Οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι η κάθοδός του στις
προσεχείς εκλογές θα ανατρέψει και την υφιστάμενη κατάσταση στα δημοτικά πράγματα
του -πολυπληθούς- δήμου του πολεοδομικού
συγκροτήματος.

1

Ποιοι είναι οι «δύο» αντιδήμαρχοι Θεσσαλονίκης που σκέφτονται πολύ σοβαρά να διεκδικήσουν υποψηφιότητα στην
κεντρική πολιτική σκηνή; Ποιος είναι ο δημοτικός σύμβουλος
που με τις παρεμβάσεις του προς τη
διοίκηση ουσιαστικά στέλνει μήνυμα αυτόνομης καθόδου στις προσεχείς εκλογές;

2

Ποιος αντιπεριφερειάρχης ετοιμάζεται για κάθοδο στην κεντρική πολιτική σκηνή, διεκδικώντας θέση βουλευτή στην
ούτως ή άλλως δύσκολη Β’
Θεσσαλονίκης; Ποιες συμμαχίες
επιδιώκει και πώς θα αντιδράσουν οι
συνυποψήφιοί του πολιτευτές;

3
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ΡΟΣΩΠΟ

ΙΖΑΜΠEΛ ΝΤIΑΣ ΑΓΙΟYΣΟ

Η «Ισπανίδα Τραμπ»
που «έστειλε»
τον Ιγκλέσιας σπίτι του

Ο

κανόνας που θέλει πολιτικές
ιδέες και πρακτικές οι οποίες
αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στις ΗΠΑ ύστερα από λίγο
καιρό να… μεταναστεύουν στην Ευρώπη
επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση της
Ιζαμπέλ Ντίας Αγιούσο, της μεγάλης νικήτριας στις περιφερειακές εκλογές της Μαδρίτης, η οποία επικράτησε του αριστερού
τρικομματικού συνασπισμού (έλαβε περισσότερες ψήφους από το άθροισμα των τριών
αριστερών κομμάτων) και οδήγησε τον ηγέτη των Podemos, Πάμπλο Ιγκλέσιας, στην
αποχώρηση από την πολιτική.

Η Αγιούσο αποκαλείται «Ισπανίδα
Τραμπ», γιατί προώθησε και εφάρμοσε
πολλές ιδέες και πρακτικές τού τέως προέδρου των ΗΠΑ, με κυριότερη τη δυσπιστία προς τον κορονοϊό και την ανυπακοή
στα περιοριστικά μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση της Μαδρίτης. Η Αγιούσο έκανε
προεκλογικό αγώνα στους δρόμους, στις
ταβέρνες και στα υπαίθρια πάρτι την εποχή
των απαγορεύσεων και κατανάλωνε μαζί
με τους οπαδούς της απίστευτες ποσότητες μπίρας, γι’ αυτό η ισπανική δημόσια τηλεόραση την αποκάλεσε «βασίλισσα των ταβερνών». Έκανε έμπραΓράφει ο
κτη αντίσταση στον πρωθυπουργό
Διαμαντής Σεϊτανίδης
Πέδρο Σάντσεθ, κρατώντας ανοικτά τα μπαρ και τις ταβέρνες, σε μια
seitanidisd@gmail.com

περίοδο που η Ισπανία μετρούσε στην περιφέρεια της Μαδρίτης περίπου 15.000 νεκρούς. Ωστόσο, η νέα Ισπανίδα «πασιονάρια» κατάφερε να διπλασιάσει τη δύναμη
του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος -παρά
το ότι δεν κατάφερε να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο τοπικό
Κοινοβούλιο της Μαδρίτης- και να οδηγήσει την ισπανική Αριστερά σε μία από τις
πιο ηχηρές εκλογικές της αποτυχίες.
Η Ιζαμπέλ Ντίας Αγιούσο είναι σήμερα 42
ετών. Το ανερχόμενο αστέρι της ισπανικής
Δεξιάς είναι κόρη εμπόρων, με σπουδές
στην Πολιτική Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία. Πριν από περίπου 10 χρόνια μπήκε
στο τοπικό Κοινοβούλιο της Μαδρίτης (2011)
και το 2019 εξελέγη περιφερειακή πρόεδρος της ισπανικής πρωτεύουσας. Από τότε έγινε το αντίπαλον δέος του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και του Σοσιαλιστικού
του Κόμματος, το οποίο επίσης υπέστη δεινή
ήττα στις περιφερειακές εκλογές, όπου
θριάμβευσε η Αγιούσο. Το 2019 χρειάστηκε
να συμμαχήσει με το κόμμα «Πολίτες» (Ciudadanos), αλλά τώρα που αυτοί εξαφανίστηκαν από τον χάρτη μόνη επιλογή της Αγιούσο
είναι η συνεργασία με το ακροδεξιό κόμμα
VOX - αυτό, δηλαδή, που φοβούνταν ο Σάντσεθ και ο Ιγκλέσιας.

Γιατί έχει σημασία η νίκη της
Οι αναλυτές της ισπανικής πολιτικής
συμφωνούν ότι η «τραμπική» πολιτική της
Αγιούσο μετέβαλε την ψυχολογία των Μαδριλένων, τους γέμισε αισιοδοξία ότι «θα
τα καταφέρουν» χωρίς να υποστούν όλους
τους περιορισμούς που τους επέβαλε ο
Σάντσεθ. Η Αγιούσο, προσθέτουν οι ίδιοι,
αξιοποίησε αριστοτεχνικά τα αντικρουόμενα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση
των Σοσιαλιστών για να υπονομεύσει την
αξιοπιστία τους στην κοινωνία της Μαδρίτης. Η αντίδραση στην κάλπη των Μαδριλένων μπορεί να είναι το προανάκρουσμα
μιας ισπανικής, αλλά ίσως και ευρωπαϊκής
στροφής κατά των περιορισμών.
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Γαλλοβρετανική
ναυμαχία στη Μάγχη
για... την αλιεία!
Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Α

πό τη μια μεριά ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο. Και από την άλλη, απέναντι, δύο βρετανικά. Όμως, δεν πρόκειται για ιστορική αναπαράσταση
των επικών ναυμαχιών μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας από παλαιότερες εποχές, αλλά για μια σημερινή εικόνα, που αποτελεί ένα από τα «απόνερα» του Brexit! Μετά την έξοδο της Βρετανίας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία απειλεί να
διακόψει την παροχή ρεύματος στο βρετανικό νησί Τζέρσεϊ, που βρίσκεται μεταξύ των δύο χωρών,
καθώς η διαφορά Παρισιού και Λονδίνου αφορά
στα αλιευτικά δικαιώματα Γάλλων και Βρετανών
ψαράδων στη θάλασσα της Μάγχης. Όπως σημειώνει η «Daily Mail», ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διέταξε να πλεύσει στην περιοχή το
πολεμικό «Athos», προκειμένου να παρακολουθεί
δύο βρετανικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, τα
«HMS Severn» και «HMS Tamar», τα οποία βρέθηκαν στο νησί Τζέρσεϊ για να το «προστατεύσουν» από
τον αποκλεισμό του εκ μέρους των Γάλλων αλιέων.

Καταρρέει στις δημοσκοπήσεις
ο Ερντογάν - Συγκεντρώνει μόλις το 27,1%
Κάθε νέα μέτρηση της κοινής γνώμης
στην Τουρκία μετατρέπεται σε ψυχρολουσία για τον πρόεδρο της χώρας, Ταγίπ Ερντογάν, και το κόμμα του, ΑΚΡ. Η πιο πρόσφατη δημοσιεύθηκε χθες από την εταιρεία
δημοσκοπήσεων Metropoll και δείχνει ότι ο
Τούρκος πρόεδρος βρίσκεται σε ελεύθερη
πτώση, καθώς το κόμμα του συγκεντρώνει
μόλις το 27,1% των προτιμήσεων των πολιτών, ενώ το 2018 στις εκλογές είχε λάβει
42,56%.
Η δημοσκοπική εικόνα του Ερντογάν δικαιολογείται, εάν δει κανείς και τις άλλες
απαντήσεις των πολιτών στη συγκεκριμένη
μέτρηση: Πάνω από ένας στους τέσσερις
Τούρκους (27%) δηλώνει ότι δεν μπορεί να
καλύψει ούτε τις βασικές του ανάγκες για
διαβίωση, δηλαδή τροφή και στέγη. Την

ίδια ώρα, οι κατηγορίες της αντιπολίτευσης
για την απώλεια 128 δισ. δολαρίων που
«έκαναν φτερά» από την Κεντρική Τράπεζα
για να στηριχτεί η πολιτική Ερντογάν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στην τουρκική
κοινωνία, αφού τις επικροτεί το 45,4% των
ερωτηθέντων.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν οι βρετανικές Αρχές του νησιού Τζέρσεϊ έδιωξαν Γάλλους ψαράδες, οι οποίοι προέβαλαν απαιτήσεις αλιείας στην
περιοχή, ενώ έχει ολοκληρωθεί το Brexit (και συνεπώς το βρετανικό έδαφος δεν αποτελεί μέρος
της ευρωπαϊκής επικράτειας). Ακολούθησαν η
εντολή Τζόνσον για αποστολή δύο πολεμικών
πλοίων και η απάντηση Μακρόν. Τώρα, μέλη των
δύο κυβερνήσεων είναι σε επαφές, προκειμένου
να αποκλιμακωθεί η ένταση, ενώ ο Μπόρις Τζόνσον υπογραμμίζει ότι στηρίζει «αταλάντευτα το
νησί Τζέρσεϊ». Από την πλευρά της, η υπουργός
Θαλασσών της Γαλλίας, Ανίκ Ζιραντέν, αφού εξέφρασε την «αηδία» της για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των Γάλλων αλιέων, υπογράμμισε ότι
«στη συμφωνία του Brexit προβλέπονται αντίποινα. Είμαστε, λοιπόν, έτοιμοι να τα ενεργοποιήσουμε». Από την πλευρά τους, οι Αρχές του νησιού υποστηρίζουν ότι οι άδειες που εξέδωσαν
είναι σύμφωνες με όσα ορίζει η συμφωνία για το
Brexit. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι το νησί
Τζέρσεϊ είναι μια ημιαυτόνομη περιοχή υπό την
προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου και απέχει
μόλις 23 χλμ. από τις ακτές της Βόρειας Γαλλίας,
ενώ βρίσκεται 140 χλμ. μακριά από το νοτιότερο
σημείο της Βρετανίας.

Στο «κυνήγι» της Ντραγκέτα:
Επιχείρηση σε τέσσερις χώρες
«Platinum-Dia» είναι η κωδική ονομασία της επιχείρησης εξάρθρωσης της διαβόητης Ντραγκέτα, της
Μαφίας της Καλαβρίας, στην οποία έχει επιδοθεί η
Εισαγγελία του Τορίνο. Η συντονισμένη προσπάθεια
της ιταλικής Πολιτείας να εξαρθρώσει την εγκληματική οργάνωση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη Βόρεια Ιταλία αλλά και στη Γερμανία, τη Ρουμανία και
την Ισπανία, όπου έχει απλώσει τις «μπίζνες» της, η
μαφιόζικη οργάνωση. Κύριος στόχος των Αρχών, δηλαδή της Εισαγγελίας, των καραμπινιέρων και της
υπηρεσίας καταπολέμησης οικονομικών εγκλημάτων της Ιταλίας, είναι η οικογένεια Αγκρέστα, που αποτελεί το επίκεντρο της Ντραγκέτα και ειδικεύεται στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εξάρθρωσης της Μαφίας, πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις σε πέντε επιχειρήσεις
που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τομέα της εστίασης, εμπλέκονται με
οικοδομικές εταιρείες, διατηρούν καφέ-μπαρ και ελέγχουν βιομηχανίες οι
οποίες παράγουν καφέ. Εκτός από τις ιταλικές Αρχές που μετέχουν στην
«Platinum-Dia», λαμβάνουν μέρος ακόμα 500 αστυνομικοί από τις άλλες χώρες, όπου γίνονται συλλήψεις μελών της Ντραγκέτα.
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Τρεις ρυθμίσεις για οφειλές στην Εφορία - Από 24 έως 48 δόσεις
Τρεις ρυθμίσεις μπορούν να αξιοποιήσουν
με βάση τα σημερινά δεδομένα οι φορολογούμενοι για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
Για τις τρέχουσες τακτικές φορολογικές
οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για τις
οποίες δεν ισχύει καμία αναστολή πληρωμής,
υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση οφειλών και η αποπληρωμή τους γίνεται
σε έως 24 δόσεις.
Για τις έκτακτες φορολογικές οφειλές προβλέπεται η αποπληρωμή τους σε έως 48 δόσεις

μέσω της πάγιας ρύθμισης. Για τα χρέη που
έχουν ανασταλεί μέχρι το τέλος του έτους δίνεται
η δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 48 μηνιαίες
δόσεις, με πρώτη δόση τον Ιανουάριο του 2022.
Σε ό,τι αφορά τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές
προς την Εφορία για τις οποίες έχουν χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020
και Νοέμβριο 2020 έως Απρίλιο 2021, προβλέπεται η καταβολή τους στο τέλος των τρεχουσών ρυθμίσεων.

ΕΠΙΤΑΓEΣ

Στον «πάγο»
ο ΦΠΑ έως
30 Σεπτεμβρίου

Ν

έα παράταση έως το τέλος
Σεπτεμβρίου παίρνει η
πληρωμή ΦΠΑ για όλους
εκείνους που έχουν στα
χέρια τους επιταγές οι οποίες έληγαν
μέσα στον Απρίλιο, αλλά έχουν «παγώσει» λόγω της πανδημίας.
Όσοι από τους κομιστές επιταγών
θέλουν να κάνουν χρήση της σχετικής
απόφασης για τον ΦΠΑ θα πρέπει μέχρι τις 14 Μαΐου να υποβάλουν αίτηση
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
και, σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί
ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, πέραν
των συνεπειών της ψευδούς δήλωσης, επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων και οι σχετικές οφειλές είναι
απαιτητές κατά τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης.

Οι δικαιούχοι
Σύμφωνα με την απόφαση που
υπογράφουν ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος
Σκυλακάκης και ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις-κομιστές αξιόγραφων των
οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν αναστα-

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου
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λεί κατά 30 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγραφου
και κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες και από τη δημοσίευση του Ν.
4790/2021 (Α’ 48) δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην υπό
στοιχεία Α. 1088/2021 (Β’ 1587) κοινή απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού και του υφυπουργού Οικονομικών και εφόσον το σύνολο
της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του

Ποιοι εξαιρούνται

20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.
Προϋπόθεση του μέσου μηνιαίου
κύκλου συναλλαγών του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους 2019,
σε σχέση με το 2020, υπολογίζεται ως
ακολούθως:
α) Για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με βάση τις
συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές,
εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, όπως αυτές έχουν αναγραφεί στον κωδικό 312 της δήλωσης
ΦΠΑ των οικείων φορολογικών περιόδων.

Από το «πάγωμα» της καταβολής του ΦΠΑ μέχρι και τον Σεπτέμβριο
εξαιρούνται κομιστές αξιογράφων οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ
που δεν ανήκουν στους πληττόμενους ή ιδρύθηκαν μετά την 1/1/2020, με
δραστηριότητα που εμπίπτει στους συγκεκριμένους ΚΑΔ. Επίσης, κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης
από την επιδημία του κορονοϊού.

β) Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, λαμβάνονται υπ’ όψιν:
i) Τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το
φορολογικό έτος 2019.
ii) Με βάση τα τηρούμενα από αυτές
λογιστικά αρχεία (στοιχεία), με αναγωγή σε μηνιαία βάση για όσες δεν
έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος.
iii) Σε περίπτωση που μια επιχείρηση υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών εντός του 2019, ο μέσος μηνιαίος
κύκλος συναλλαγών υπολογίζεται με
βάση τον αριθμό των ημερών που λειτούργησε η επιχείρηση εντός του
έτους με επιμερισμό των ακαθαρίστων εσόδων της.

Παράταση πληρωμής
λόγω πανδημίας για
τα χρεόγραφα που
έληξαν τον Απρίλιο
- Έως 14 Μαΐου οι αιτήσεις
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Αύξηση επιτοκίων στα
νέα δάνεια τον Μάρτιο

Το υψηλό ρίσκο των συνεπειών της πανδημίας στην οικονομία «φρενάρει» τις
τράπεζες στη διαδικασία διοχέτευσης
φθηνού χρήματος προς τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα την αύξηση των
επιτοκίων των νέων δανείων τον περασμένο Μάρτιο.
Η αύξηση των επιτοκίων κινήθηκε εντελώς σε διαφορετική κατεύθυνση σε
σχέση με την πορεία των καταθέσεων, οι
οποίες τον ίδιο μήνα ανήλθαν σε υψηλό
επταετίας, συγκεκριμένα στα 164,3 δισ.
ευρώ. Από τα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος για την πορεία των επιτοκίων
χορηγήσεων και καταθέσεων τον Μάρτιο προκύπτουν τα εξής:
1. Το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων
αυξήθηκε κατά 0,13% και διαμορφώθηκε στο 3,97%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων αυξήθηκε κατά 0,05%
και διαμορφώθηκε στο 2,43%, ενώ των
καταναλωτικών, των «ανοικτών» και
των πιστωτικών καρτών παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,64%. Tο μέσο επιτόκιο
των επιχειρηματικών δανείων χωρίς
καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,34%, ενώ των επαγγελματικών μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης
και διαμορφώθηκε στο 6,58%.
Το επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών
δανείων αυξήθηκε κατά 0,49% και διαμορφώθηκε στο 3,22%. Για δάνεια μέχρι
250.000 ευρώ το επιτόκιο μειώθηκε κατά 0,19% και διαμορφώθηκε στο 4,51%,
για τις χορηγήσεις από 250.000,01 έως
1.000.000,00 ευρώ υποχώρησε κατά
0,20% (στο 3,11%), ενώ για τα δάνεια άνω
των 1.000.000,01 ευρώ σημείωσε αύξηση κατά 0,47% και διαμορφώθηκε στο
2,92%. Το επιτόκιο των παλαιών δανείων
υποχώρησε στο 3,67% από 3,69% τον Φεβρουάριο, ενώ στα στεγαστικά δάνεια
παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,01%.
2. Καταθέσεις. Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε
αμετάβλητο στο 0,06%. Επιπλέον, το επιτόκιο καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις διατηρήθηκε
αμετάβλητο στο 0,04% και 0,02% αντίστοιχα, ενώ στις προθεσμιακές καταθέσεις έως ένα έτος στο 0,16%.

Εργασιακά: Τα επτά
fake news του ΣΥΡΙΖΑ

Η

διατήρηση του 8ώρου, η κατοχύρωση του μισθού, η καταβολή των υπερωριών, η προστασία από τις αδικαιολόγητες
απολύσεις και το «όπλο» της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας αποτελούν τους βασικούς άξονες του νέου νομοσχεδίου για
τα εργασιακά, ενώ το υπουργείο Εργασίας με σχετική αναλυτική αναφορά του
επιχειρεί να αποδομήσει τα «7 fake
news» του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα, σύμφωνα
με τις απαντήσεις που δίνει ο Κωστής Χατζηδάκης:
1. Διατηρούνται το 8ωρο και οι 40 ώρες
εργασίας εβδομαδιαίως και διευθετείται
ο χρόνος εργασίας κατά τα ευρωπαϊκά
πρότυπα. Μέσω συμφωνίας με συλλογική
σύμβαση εργοδοτών και εργαζομένων θα
παρέχεται δυνατότητα επιπλέον εργασίας
δύο ωρών όταν υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα της επιχείρησης, με ανάλογη
μείωση του ωραρίου ή πληρωμένες επιπλέον άδειες κατά τις περιόδους μειωμένης απασχόλησης. Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ σε εταιρείες όπως ο
ΟΤΕ, η Alpha Bank, η Παπαστράτος, η
ΗΒΗ κ.λπ.
2. Δεν καταργούνται οι υπερωρίες, αλλά
ενισχύονται (αυξάνονται στις 150 ώρες
ετησίως) και θα αμείβονται όπως προβλέ-
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πει ο νόμος με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.
3. Η αύξηση των υπερωριών θα οδηγήσει σε αύξηση εισοδημάτων «χωρίς να
εξαντλείται ο εργαζόμενος», ο οποίος θα
έχει ως «όπλο» την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
4. Δεν απελευθερώνονται οι απολύσεις,
ενώ εισάγονται αυστηρές διατάξεις για
την απαγόρευσή τους σε διάφορες ειδικές
περιπτώσεις (λόγω φύλου, καταγωγής,
θρησκείας κ.λπ.). Π.χ., θα απαγορεύονται
η απόλυση πατέρα για ένα εξάμηνο μετά
τη γέννηση παιδιού και η απόλυση λόγω
μη συμφωνίας του εργαζομένου στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ενώ προβλέπεται το «δικαίωμα της αποσύνδεσης», αν ο εργοδότης ζητεί επιπλέον τηλεργασία, πέραν του συμφωνημένου
ωραρίου.
5. Παραμένει το δικαίωμα στην απεργία,
αλλά η απόφαση θα λαμβάνεται συλλογικά και όχι από οργανώσεις-σφραγίδες.

Επιπλέον, θα προβλέπεται η λειτουργία
κρίσιμων κοινωνικών υποδομών (π.χ.,
συγκοινωνίες) με προσωπικό ασφαλείας.
6. Δεν καταργείται η κυριακάτικη αργία,
αλλά όπως προβλέπεται η απασχόληση
εργαζομένων στην εστίαση ή στον τουρισμό, έτσι θα επιτραπεί και για άλλους κλάδους όπως τα logistics, οι αποθήκες και τα
data centers. Για την κυριακάτικη εργασία
θα προβλέπεται προσαύξηση κατά 75%
στο ημερομίσθιο, καθώς και παροχή συμπληρωματικού ρεπό.
7. Το νέο εργασιακό δεν φέρνει τον...
μεσαίωνα, αλλά ρυθμίζει την τηλεργασία,
στηρίζει τους εργαζόμενους γονείς με ειδικές άδειες, εισάγει διατάξεις κατά της
βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης,
ρυθμίζει θέματα υγιεινής και ασφάλειας
και εξισώνει τις αποζημιώσεις απόλυσης
των εργατοτεχνιτών με τις αντίστοιχες των
υπαλλήλων.

Δεν καταργούνται οκτάωρο και
υπερωρίες, απαγορεύονται
οι απολύσεις για ειδικούς λόγους,
παραμένει το δικαίωμα στην απεργία,
δεν καταργείται η κυριακάτικη αργία
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

H Vodafone στέκεται δίπλα
στις γυναίκες επιχειρηματίες

Η

Vodafone, υλοποιώντας τη βαθιά της πεποίθηση ότι η
συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας μπορεί
να επιτύχει σπουδαία πράγματα, στέκεται δίπλα στις
γυναίκες επιχειρηματίες, τις βοηθά να αξιοποιήσουν τις πιο
σύγχρονες τεχνολογίες και τους προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες αιχμής, για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Σύμφωνα με δύο έρευνες που εκπόνησε η Vodafone, μόλις 4 στις
10 γυναίκες αισθάνονται ασφαλείς για τις ικανότητές τους ως
επιχειρηματίες. Επιπλέον, ενώ αναγνωρίζουν την αξία της τεχνολογίας στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους, αισθάνονται
λιγότερο ασφαλείς με τη χρήση της και περιορίζουν τη δυναμική τους. Γι’ αυτόν τον λόγο η Vodafone προσφέρει σε κάθε γυναίκα επιχειρηματία τη δημιουργία website ή e-shop δωρεάν
για έναν χρόνο για την ψηφιοποίηση της επιχείρησής της με
την υπηρεσία Vodafone Business Online, αναβάθμιση σύνδεσης σε υπερυψηλές ταχύτητες FIber 100 Mbps για μια μοναδική εμπειρία Internet μέσα από το Vodafone Giga One Net, δωρεάν για έναν χρόνο και εξειδικευμένη συμβουλευτική από
τους Vodafone Business Advisors οι οποίοι βρίσκονται πάντα

kIEFER: Συνδέθηκε το μεγαλύτερο
φωτοβολταϊκό πάρκο της χώρας

δίπλα τους για να τις ενημερώνουν, να τις καθοδηγούν και να
τις υποστηρίζουν, με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζει η επιχείρησή τους τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Κοινωνικό πρόγραμμα από Coca-Cola και Ίδρυμα Μποδοσάκη
Με όραμα ένα καλύτερο αύριο για τις επιχειρήσεις του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας,
ολοκληρώθηκε ύστερα από πορεία σχεδόν ενός
έτους το κοινωνικό πρόγραμμα Future Loading,
που σχεδίασε η Coca-Cola στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Συνολικά, πάνω από 300 επιχειρήσεις του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας, απ’ όλη την
Ελλάδα, έλαβαν μέρος και επωφελήθηκαν από
τα εργαλεία και τις δωρεάν παροχές του προγράμματος, με στόχο την ομαλότερη προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες που προκάλεσε η
πανδημία και τη βέλτιστη προετοιμασία τους για
την επανεκκίνηση.

Volterra: Υποστηρικτής της νέας δομής της Κιβωτού του Κόσμου
H Volterra διοργάνωσε εκδήλωση κατά τη διάρκεια της
οποίας τα παιδιά της Κιβωτού είχαν τη δυνατότητα να
βρεθούν κοντά στους ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ Καλαμάτας, οι οποίοι τους μοίρασαν μπάλες με την υπογραφή
τους αλλά και φανέλες της ομάδας. Ο διευθυντής Λιανικής της Volterra Θάνος Μουγκαράκης σημείωσε ότι «η
σημερινή εκδήλωση μας δίνει μεγάλη χαρά, καθώς πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία στόχο έχει τη στήριξη μιας ευάλωτης και σημαντικής ομάδας πληθυσμού,
που είναι τα παιδιά. Είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε
να στεκόμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά, ενισχύοντας το
εξαιρετικό έργο της Κιβωτού του Κόσμου».

Έγινε σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο των
φωτοβολταϊκών έργων των ενεργειακών κοινοτήτων Αγρινίου, συνολικής ισχύος 100 MW,
που ανέπτυξε και κατασκεύασε η εταιρεία kIEFER. Πρόκειται για το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο της χώρας, το οποίο είναι πολυμετοχικό και ανήκει σε 500 οικογένειες Αιτωλοακαρνάνων. Αυτό το έργο αποτελεί σήμερα ένα
ζωντανό παράδειγμα και οδηγό για ολόκληρη
την Ελλάδα, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο
ανάπτυξης ΑΠΕ.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών
ζητά απαλλαγή ενοικίου και τον Μάιο
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή
το δελτίο Τύπου του υπουργείου Οικονομικών που εκδόθηκε στις 28/4/2021 με θέμα
«Μέτρα μείωσης ενοικίων και για τον μήνα
Μάιο - Δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση
αίτησης ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7», ζητά να εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν KΥA, προκειμένου να αποφευχθούν
αντεγκλήσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών και οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν
την επίσημη απόφαση που ορίζει ότι συνεχίζεται και για τον μήνα Μάιο η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για το λιανεμπόριο.

Autohellas: Κοινοπραξία για
ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού
Στη δημιουργία μιας νέας κοινοπραξίας
(joint venture) με λοιπές συμμετέχουσες την
ολλανδική εταιρεία Masdar CES Europe B.V.,
τη φινλανδική Taaleri Energia Holdings SΑRL
και την ελληνική Kyoto Development - Energy
Societe Anonyme, συμφώνησε στις 5 Μαΐου
2021 η Autohellas. Στη νέα εταιρεία, η Autohellas και καθεμία από τις λοιπές συμμετέχουσες
θα αποκτήσουν ποσοστό ιδιοκτησίας μετοχών
25%, ενώ σκοπός της νέας επιχείρησης είναι η
ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού σταθμού
ισχύος έως 65 MW.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Ικτίνος: Αυξημένα έσοδα
και κέρδη το α’ τρίμηνο

Παπουτσάνης: Τη διανομή μερίσματος
0,0475 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ.

Α

υξημένα έσοδα και κέρδη εμφάνισε η Ικτίνος
τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής, με την εταιρεία να προβλέπει ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους η ανάκαμψη θα είναι μικρότερη
και θα επιταχυνθεί από το δεύτερο εξάμηνο και μετά.
Δεδομένων των οικονομικών αποτελεσμάτων και προοπτικών για το 2021, η εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει στη διανομή προμερίσματος για την τρέχουσα χρήση. Ειδικότερα, σε επίπεδο Ομίλου τα κέρδη προ τόκων,
φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,3 εκατ.
ευρώ, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του
2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 121,90%, ενώ τα
κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι 0,3
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 536,52%.

Entersoft: Αύξηση 106% στα
κέρδη προ φόρων το α’ τρίμηνο
Με μεγάλη αύξηση στα έσοδα και τα κέρδη,
σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο του 2021 η
Entersoft. Σε επίπεδο Ομίλου τα έσοδα ανήλθαν σε 6,375 εκατ. ευρώ έναντι 4,192 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 52,1%. Τα κέρδη προ φόρων
του Ομίλου υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν
σε 2,592 εκατ. ευρώ, έναντι 1,220 εκατ. ευρώ
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 112,6%. Τα ρευστά διαθέσιμα του
Ομίλου συνέχισαν να αυξάνονται και διαμορφώθηκαν στο τέλος του τριμήνου σε περίπου
8,4 εκατ. ευρώ, παρά τις μέχρι τώρα εξαγορές
και τη διανομή έκτακτου μερίσματος στο τέλος του 2020. Ο Όμιλος παραμένει μέχρι και
σήμερα χωρίς δανεισμό.

Στην Prodea Investments το 100%
των μετοχών της Lamda Ilida Office

Καινοτομία από την Kleemann
Η Kleemann συνεχίζει να καινοτομεί με σκοπό την
προφύλαξη της δημόσιας υγείας και ενσωματώνει στα
προϊόντα της τεχνολογίες και υλικά για την ενίσχυση
της προστασίας της υγείας των χρηστών ανελκυστήρων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στην κατασκευή θαλάμου ανελκυστήρα με
φύλλα από κράμα χαλκού, ο οποίος πιστοποιήθηκε ως
ο πρώτος αντιμικροβιακός στην Ελλάδα από την επιστημονική ομάδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ). Η σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΕΙΑΧ οδήγησε στο συμπέρασμα πως ο θάλαμος απέκτησε αντιμικροβιακή
κάλυψη σε ποσοστό άνω του 90%.

Η Prodea Investments ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην υπογραφή Σύμβασης Πώλησης Ονομαστικών Μετοχών με την εταιρεία Lamda Development S.A. για την απόκτηση του συνόλου των
μετοχών της Lamda Ilida Office SMSΑ, 100% θυγατρικής της Lamda Develοpment και ιδιοκτήτριας του κτιρίου γραφείων «Ilida Business Center» στο Μαρούσι. Η εν λόγω πώληση - μεταβίβαση θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρωση συγκεκριμένων αναβλητικών αιρέσεων που προβλέπονται
στην προαναφερθείσα σύμβαση πώλησης ονομαστικών μετοχών. Ως απώτατη ημερομηνία πλήρωσης των αναβλητικών αιρέσεων έχει τεθεί η
30/9/2021. To τίμημα για την αγορά των μετοχών
θα ισούται με την αξία της καθαρής θέσης (NAV)
της προς απόκτηση εταιρείας, όπως αυτή θα
προσδιοριστεί σύμφωνα με τους ειδικότερους
όρους της ως άνω σύμβασης, κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η εταιρεία Παπουτσάνης γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε στις 5/5/2021 η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Στην τακτική γενική
συνέλευση των μετόχων εγκρίθηκαν παμψηφεί οι
ετήσιες χρηματοοικονομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το
έτος 2020, μαζί με την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση
ελέγχου των ελεγκτών. Εγκρίθηκαν παμψηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων του έτους 2020 και η διανομή μερίσματος ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Μετά
την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, το καθαρό
πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε
0,0475 ευρώ. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει τις 13/5/2021 μέσω της Alpha Τράπεζα Α.Ε.

Το UberTAXI και στη Θεσσαλονίκη
Την επέκταση των υπηρεσιών της και στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τα ταξί της πόλης ανακοινώνει η Uber, η παγκόσμια εφαρμογή μετακινήσεων που σας επιτρέπει να πάτε οπουδήποτε
θέλετε με ασφάλεια και άνεση μόλις με το πάτημα
ενός κουμπιού όπως σημειώνεται στη σχετική
ανακοίνωση, από το 2014 η υπηρεσία UberΤΑΧΙ
έχει εξυπηρετήσει χιλιάδες χρήστες στην Αθήνα.
Πλέον, η εφαρμογή της Uber είναι διαθέσιμη και
στη Θεσσαλονίκη.

Αύξηση κερδών για τη Μουζάκης
Επηρεασμένα αρνητικά από την πανδημία ήταν τα
οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Μουζάκης
για το 2020, καθώς: Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε
από τα 4,82 στα 4,27 εκατ. ευρώ. Το EBITDA διαμορφώθηκε από τα 689.000 στα 657.000 ευρώ. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν από τα 386.000 στα 516.000
ευρώ. Για να γίνει αυτό, ωστόσο, χρειάστηκε η εγγραφή «εσόδων από ανατίμηση επενδύσεων σε
ακίνητα», ύψους 129.000 ευρώ.

P
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PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Αγγλικός
«κορονοτελικός»
στην Πόλη
Α

γγλικός εμφύλιος Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι θα
είναι ο τελικός του Champions League και θα
βρεθούν ενώπιος ενωπίω την 29η Μαΐου στην
Πόλη (σημαδιακή ημερομηνία για τον Ελληνισμό), η
οποία δοκιμάζεται από σκληρό lockdown λόγω της
πανδημίας. Και όχι μόνο δεν τέθηκε καμία σκέψη για
αλλαγή έδρας, αλλά η UEFA, η οποία νοιάζεται για το
καλό του αθλήματος και των φιλάθλων, απαιτεί και θα
έχει τουλάχιστον 25.000 θεατές στην κερκίδα του αχανούς «Κεμάλ Ατατούρκ».
Ούτε αστερίσκο έβαλαν οι «καλοί άνθρωποι» της
UEFA για αλλαγή έδρας εξαιτίας της έκρηξης των
κρουσμάτων στη γειτονική χώρα. Η δε κυβέρνηση του
νεοσουλτάνου Ερντογάν έχει «φυλακίσει» την ενημέρωση και τροφοδοτεί με ψεύτικα στοιχεία τον αριθμό
κρουσμάτων και θανάτων εξαιτίας του κορονοϊού. Ουδείς τολμά να μιλήσει και η UEFA μιλάει, αλλά δεν λέει
τίποτα. Αξιωματούχος της τόνισε: «Περιμένουμε έναν

περιορισμένο αριθμό θεατών και έχουμε διαβεβαιώσεις ότι το προσωρινό lockdown δεν θα επηρεάσει
τον αγώνα. Η UEFA συνεργάζεται στενά με την τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και τις τοπικές Αρχές,
ώστε να διεξαχθεί ο αγώνας με ασφάλεια». Αν αυτό
δεν είναι πολιτική, τότε τι είναι;
Είναι η ίδια UEFA που αφαίρεσε από το Μπιλμπάο τη
δυνατότητα να φιλοξενήσει δύο αγώνες των τελικών
του Euro 2020 το προσεχές καλοκαίρι λόγω της... πανδημίας. Είναι η ίδια η UEFA που καταδίκαζε τις προάλλες την κίνηση των δώδεκα πλουσιότερων ομάδων της
Ευρώπης να συστήσουν την κλειστή European Super
League, ώστε να απογαλακτιστούν αγωνιστικά και κυρίως οικονομικά από την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία.
Για τους γνωρίζοντες, πιέσεις για κόσμο στην κερκίδα
δεν ασκούνται μονάχα από την κυβέρνηση Ερντογάν
για να το εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά, αλλά και από
τους βασικούς χορηγούς. Και αν υπάρξει έκρηξη

κρουσμάτων, δεν θα το μάθει και κανείς. Και αν οι
8.000 Άγγλοι οπαδοί που αναμένεται να φτάσουν στην
Πόλη αρπάξουν τον ιό, τότε ας… μην πήγαιναν.
Όσον αφορά στους δύο φιναλίστ, η Μάντσεστερ Σίτι
προκρίθηκε με δύο νίκες σε βάρος της Παρί Σεν Ζερμέν (2-1 στο Παρίσι και 2-0 στο Μάντσεστερ). Η Τσέλσι
του Ρώσου ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς πήρε ισοπαλία 1-1 στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ, την οποία νίκησε 2-0
στον επαναληπτικό του Λονδίνου.
Είναι η τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού που θα
αναμετρηθούν στον τελικό αγγλικές ομάδες. Η πρώτη ήταν το 2008 στη Μόσχα, όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε 6-5 στα πέναλτι την Τσέλσι (1-1),
και το 2019 στη Μαδρίτη (Λίβερπουλ - Τότεναμ 1-0).
Για τη Σίτι θα είναι η παρθενική εμφάνιση στον τελικό, η τρίτη για την Τσέλσι, η οποία το κατέκτησε το
2012, όταν νίκησε στα πέναλτι 4-3 (1-1) την Μπάγερν
στο Μόναχο.
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«Ψηφίζει» Σίτι ο Ολυμπιακός

Η

Μάντσεστερ Σίτι και η Τσέλσι θα
αναμετρηθούν στον μεγάλο τελικό του Champion League της
Πόλης στις 29 Μαΐου. Το αποτέλεσμα αυτού του τελικού μπορεί να κρίνει ολόκληρη την προσεχή σεζόν για τον…
Ολυμπιακό! Αν το σηκώσει η βέβαιη
πρωταθλήτρια Αγγλίας Μάντσεστερ Σίτι,
όλα καλά για τους «ερυθρόλευκους»,
καθώς θα ξεκινήσουν τους αγώνες τους
από τον 2ο προκριματικό του Champions
League στις 23 Ιουλίου. Αν, όμως, η
Τσέλσι κατακτήσει το τρόπαιο και δεν
καταφέρει να βγει στο Champions
League μέσω της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, τότε θα χρησιμοποιήσει την
ευεργετική διάταξη να παίξει ως κάτοχος στους ομίλους του Champions League. Αλλά σε αυτή την περίπτωση αφαιρεί
μια θέση από άλλες ομάδες, που συμπαρασύρουν τον Ολυμπιακό και τον σπρώχνουν στον 1ο προκριματικό γύρο στις 7
Ιουλίου! Εφόσον ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος θα γίνει στις 22 Μαΐου και μετά ακολουθούν δύο φιλικά παιχνίδια
της Εθνικής -με το Βέλγιο στις Βρυξέλλες στις 3 Ιουνίου και με τη Νορβηγία στο Όσλο στις 6 του ίδιου μήνα- οι διεθνείς
του Ολυμπιακού δεν θα έχουν ούτε μία μέρα ξεκούρασης.

SPORTS
Τελικός Κυπέλλου με
25.000… self-tests

Ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου της
ΕΠΟ Κώστας Νίκας θα κάνει πρόταση στην κυβέρνηση ώστε ο τελικός του Κυπέλλου ανάμεσα
στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στις 22 Μαΐου στο
ΟΑΚΑ να γίνει με… 25.000 κόσμο! Πρόταση του
Κώστα Νίκα είναι όλοι οι παρευρισκόμενοι στον
τελικό να έχουν προηγουμένως κάνει self-test
για την ανίχνευση κορονοϊού. Οι φιναλίστ να πάρουν από 10.000 εισιτήρια και τα υπόλοιπα 5.000
θα τα μοιράσει η ΕΠΟ…

Αποκλεισμός δύο χρόνων;

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο ESPN, η
UEFA θα επιβάλει αποκλεισμό δύο χρόνων στις
Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα
από τα ευρωπαϊκά Κύπελλα, επειδή δεν απαρνήθηκαν ποτέ τη European Super League. Στις
άλλες οκτώ που αποχώρησαν (Ατλέτικο Μαδρίτης, Ίντερ, Τότεναμ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Τσέλσι και Λίβερπουλ) θα επιβληθεί πρόστιμο.

Οπαδός πέταξε μπουκάλι
στον Μπόλονι
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει τον Αστέρα Τρίπολης στο «Απόστολος Νικολαΐδης», έφερε
2-2 και στο τέλος ένας «αγανακτισμένος φίλαθλος» έριξε ένα μπουκάλι νερό στον Ρουμάνο τεχνικό
του «τριφυλλιού» Λάζλο Μπόλονι. Επιβεβαιώθηκαν όσοι ισχυρίζονται ότι «λείπουν οι φίλαθλοι από
τα γήπεδα». Πώς βρέθηκαν στο γήπεδο οπαδοί;

Αρνητικό ρεκόρ για την ΑΕΚ

Θλιβερός απολογισμός για την ΆΕΚ μετά την ήττα της
2-1 από τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη. Συμπλήρωσε 16 σερί ματς χωρίς νίκη σε ντέρμπι. Την ίδια
στιγμή, στα 34 ντέρμπι από τότε που πήρε το πρωτάθλημα το 2018 έχει κερδίσει μόλις τρεις φορές. Η τελευταία της νίκη ήταν το 3-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό στα περσινά πλέι οφ στο ΟΑΚΑ.

Ο ορισμός
του… ανύπαρκτου

Ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε κατάφωρα από τον
διαιτητή Γκορτσίλα στο ματς με τον
Αστέρα Τρίπολης. Το πέναλτι υπέρ
των Αρκάδων ήταν ο ορισμός του…
ανύπαρκτου. Γιατί, ωστόσο, δεν ορίστηκε ξένος διαιτητής και σε αυτό το
παιχνίδι, όπως στα άλλα των πλέι οφ; Η
απάντηση είναι ότι ο Άγγλος αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ κάνει… οικονομία.

O αντιστάρ της Τσέλσι

Οι σταρ του ποδοσφαίρου έχουν τουλάχιστον
από πέντε πανάκριβα αυτοκίνητα ο καθένας. Ο
Εγκολό Καντέ, μακράν κορυφαίος παίκτης της
Τσέλσι, είναι ένας αντιστάρ. Μετά τη νίκη 2-0
επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό και την
πρόκριση στον τελικό του Champions League
αποχώρησε ήσυχα και ταπεινά από το Στάμφορντ Μπριτζ με ένα Mini Cooper, «δώρο» της
Τσέλσι όταν τον αγόρασε από τη Λέστερ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2021

30
• O τηλεοπτικός απαγωγέας της
σειράς «Σιωπηλός δρόμος» Νικόλας Παπαγιάννης είναι γιος του
ηθοποιού Δημήτρη Παπαγιάννη
που βλέπαμε στις ταινίες της Finos
Films.
• Διαρρήκτες εισέβαλαν στο
σπίτι της τραγουδίστριας Καίτης Ντάλη και αφού την ξυλοκόπησαν, της έκλεψαν τις οικονομίες μιας ζωής, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της. «Δεν
έχω ούτε ένα ευρώ για να ζήσω», δήλωσε.

POLITICAL GOSSIP

• Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έκανε στο ΙΚΑ Παγκρατίου η
Κατερίνα Παπουτσάκη. «Βαδίζοντας στο τέλος», σχολίασε η
ηθοποιός.

Το Χόλιγουντ έχει
γύρισμα στην Αθήνα

Η

Αθήνα μετατρέπεται σε χολιγουντιανό
κινηματογραφικό πλατό για τις ανάγκες
των γυρισμάτων της νέας ταινίας, επιστημονικής φαντασίας, του Καναδού
δημιουργού Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ με τίτλο
«Crimes of the Future»!
Από τις 2 Αυγούστου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου
διάσημοι πρωταγωνιστές, κάμερες, τεχνικοί, οπερατέρ και ηχολήπτες, με «μαέστρο» τον παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτη, θα «οργώσουν» το κέντρο
της πόλης, τα περίχωρα, καθώς και ιστορικά σημεία της πόλης που δεν είχαμε φανταστεί!
Οι έμπειροι παραγωγοί, των οποίων η επίσκεψη
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα αρκετούς μήνες
πριν, έκαναν ένα εξονυχιστικό «ρεπεράζ» στην
πρωτεύουσα (και την Πελοπόννησο) και έκαναν
«focus» σε τρία διαφορετικά σημεία.
Το ένα από αυτά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, είναι το άλλοτε θρυλικό κινηματοθέατρο
« Ίρις» στη γωνία των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους, όπου σήμερα στεγάζεται η λέσχη φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μαγεμένοι από το συναρπαστικό ιστορικό κέντρο, οι εκπρόσωποι του μεγαλοπαραγωγού της
ταινίας Ρόμπερτ Λάντος έμειναν έκπληκτοι μπροστά στη θεματική «Στοά της Ανατολής». Με ελεύθερο διάδρομο και φωτεινό αίθριο, η άλλοτε «γειτονιά» των τυπογραφείων πήρε το «πράσινο φως»
για μια σειρά «ντεκουπάζ» σκηνών στην ταινία.

Το τρίτο σημείο είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της
Ευρώπης, ο Πειραιάς. Με δύο τεράστιες προβλήτες και αποθήκες έκτασης 900.000 τ.μ. αποτελεί
ιδανικό σημείο για τα απαιτητικά γυρίσματα μιας
ταινίας φαντασίας. «Η Αθήνα είναι το τέλειο σκηνικό για το “Crimes of the Future”, καθώς είναι ειδικά προσαρμοσμένο για το μοναδικό όραμα του
Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ για ένα μέλλον που αναμιγνύεται με το παρελθόν», ανέφερε σε δηλώσεις
του ο Ρόμπερτ Λάνος.
Όσο για το στόρι της ταινίας, αναφέρεται ότι ο
Σαούλ Τένσερ, ένας δημοφιλής performance
artist, έχει ενστερνιστεί το «Σύνδρομο Επιταχυνόμενης Εξέλιξης», προσθέτοντας νέα και απροσδόκητα όργανα στο σώμα του. Μαζί με τη σύντροφό
του, Καπρίς, ο Τένσερ έχει μετατρέψει την αφαίρεση αυτών των οργάνων σε θέαμα για τους φανατικούς οπαδούς του, οι οποίοι θαυμάζουν την αφαίρεσή τους σε live παραστάσεις. Όταν η κυβέρνηση
και μια περιθωριακή ομάδα φανερώσουν το ενδιαφέρον τους, ο Τένσερ θα αναγκαστεί να οργανώσει την πιο συγκλονιστική του παράσταση.
Στο διάσημο καστ φιγουράρουν τα ονόματα του
Βίγκο Μόρτενσεν, γνωστού στους σινεφίλ ως
Άραγκον στην ταινία «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών», της Λεά Σεϊντού, πρωταγωνίστριας του
Γιώργου Λάνθιμου στην ταινία «Η ζωή της Αντέλ»,
και της Κρίστεν Στιούαρτ. Συμπαραγωγός της ταινίας θα είναι η ελληνική Argonauts Productions.

• Η σέξι Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
εισέβαλε στη «Φάρμα» και ο πρώτος της καβγάς ήταν με έναν κόκορα!
• Ο Πάνος Καλλίδης δεν έχει
αποφασίσει ακόμα πού θα
επενδύσει τα χρήματα από το
«Survivor». Όπως φημολογείται, εβδομαδιαία εισέπραττε
4.500 ευρώ. «Ίσως κάνω μια μικρή επέμβαση, ίσως αλλάξω το
αμάξι μου», αποκάλυψε σε δηλώσεις του.
• Με ένα δραματικό βίντεο η Άντζυ
Ανδριτσοπούλου περιέγραψε τις
δύσκολες μέρες που πέρασε η οικογένειά της, όταν διαγνώσθηκαν
θετικοί στο κορονοϊό. «Εγώ και η οικογένειά μου το περάσαμε δύσκολα. Μας διέλυσε. Δεν μπορώ να το
περιγράψω», ανέφερε η σχεδιάστρια κοσμημάτων.
• Ο γιος του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Νάσου Γαλακτερού Παύλος αποχώρησε από το
ριάλιτι επιβίωσης στον Άγιο
Δομίνικο.
• Με κακοήθη καρκίνο στον νεφρό
διαγνώστηκε ο Νεκτάριος Σφυράκης. Ο τραγουδιστής υποβλήθηκε
σε χειρουργείο και, όπως δήλωσε,
σώθηκε από θαύμα.
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Έσταξε φαρμάκι!

Ο ηθοποιός με τη χρυσή καρδιά
Ο Σταύρος Σβήγκος έγινε εθελοντής της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης Ithaca και τις άγιες μέρες εργάστηκε σκληρά προκειμένου οι άστεγοι της Αθήνας και άλλες ευάλωτες ομάδες της πόλης να έχουν καθαρά ρούχα. Ο πρωταγωνιστής φωτογραφήθηκε
τη στιγμή που έβαζε μπουγάδα στο κινητό πλυντήριο της οργάνωσης, σχολιάζοντας: «Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα!
Αλλά δεν είναι για όλους το ίδιο»!

Τόσο αισθάνεται…

Ο πρώην «Survivor» Κώστας
Παπαδόπουλος έσταξε φαρμάκι
για τον Τριαντάφυλλο χαρακτηρίζοντάς τον… Καραγκιόζη!
«Ήταν ένα θέατρο και προσπαθούσε να κλέψει τηλεοπτικό
χρόνο. Αγωνιστικά είναι “παλτό” και δεν προσφέρει τίποτα
στην ομάδα του. Όλοι έχουμε
λατρέψει τον Καραγκιόζη! Αυτός είναι ένας μοντέρνος Καραγκιόζης που, κάνοντας διάφορα αστεία, κάποιοι γελούσαν. Πιστεύω, όμως, ότι έχει
κουράσει όλο αυτό», δήλωσε ο
ζαχαροπλάστης.
Το Twitter «γλέντησε» τη Δέσποινα Μοιραράκη για το επικό… λάθος στην τούρτα των γενεθλίων της. Η γνωστή επιχειρηματίας γιόρτασε τη
σημαντική μέρα παρέα με φίλους και γνωστούς
στο εξοχικό της στον Ωρωπό, σβήνοντας 41 κεράκια! Μετά τον σάλο η «μετρ των χαλιών» επανήλθε χθες το πρωί με… διορθωτική διαδικτυακή ανάρτηση, δίνοντας εξηγήσεις. «Εύχομαι
όλες οι συνομήλικές μου να αισθάνονται... 41.
Ούτε εγώ δεν το πιστεύω, αλλά έτσι αισθάνομαι», έγραψε, με τους χιλιάδες followers της να
την αποθεώνουν.

T

ίτλοι τέλους για το «Στην υγειά μας, ρε παιδιά» έπειτα από 17
χρόνια συνεχούς παρουσίας σε ΕΡΤ και ΣΚΑΪ. Την είδηση
έκανε γνωστή ο Σπύρος Παπαδόπουλος. « Ήταν καλοκαίρι
του 2004, όταν με φώναξε η Βίκυ Λάσκαρη -τηλεοπτική παραγωγός- και μου πρότεινε μια τρίωρη ψυχαγωγική εκπομπή στην ΕΡΤ.
Της είπα ότι αν έκανα κάτι, θα ήταν για το ελληνικό τραγούδι που
γνωρίζω και αγαπώ. Και έτσι ξεκινήσαμε με πρώτο αφιέρωμα στον
αγαπημένο Μάνο Ελευθερίου. Σαν χθες μου φαίνεται. Πέρασαν,
όμως, 17 χρόνια! Και νιώθω ότι αυτό το καράβι που όλα αυτά τα χρόνια μάς ταξίδεψε -και πού δεν μας πήγε!- ήρθε η ώρα να... δέσει!
Γιατί όσο καλό και ανθεκτικό να είναι ένα σκαρί, στο τέλος πάντα η
θάλασσα νικάει! Με λίγα λόγια, αγαπημένοι μου “ Έλληνες απανταχού”, νομίζω ότι είναι η σωστή στιγμή το “Στην υγειά μας, ρε παιδιά”
να περάσει στην ιστορία. Ελπίζω, όχι και στη λήθη!», έγραψε ο Σπύρος Παπαδόπουλος.

GOSSIP

Ανυπομονεί για εγγονάκι

Θυμήθηκε τις παλιές δόξες

Ο Γιάννης Ζουγανέλης ανυπομονεί να γίνει παππούς! Ο τραγουδοποιός μίλησε
στην κάμερα της εκπομπής «Love it» και
αποκάλυψε τη μεγαλύτερή του επιθυμία,
που δεν είναι άλλη από το να αποκτήσει
εγγόνι από τη μοναχοκόρη του Ελεωνόρα
Ζουγανέλη. «Θέλω να γίνω παππούς σαν
τρελός! Άλλωστε, νομίζω ότι έχουμε αργήσει κιόλας, το εύχομαι πολύ για την κόρη μου να το κάνει», εξομολογήθηκε!

Τις παλιές καλές εποχές, τότε που ήταν δραστήριος αθλητής, θυμήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δημοσιεύοντας στο Instagram μια throwback
φωτογραφία με τον Stan και τον Χρήστο Χολίδη:
«Μπάσκετ, ποδόσφαιρο… Κάποιες φορές που αντιλαμβάνομαι πόσο πολύ γυμνάστηκα, πόσο πολύ
καταπόνησα αυτό το κορμί, συνειδητοποιώ γιατί
κάποια χρόνια αργότερα έβαλα μερικά κιλά παραπάνω! Θα ήθελα να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους συμπαίκτες μου αλλά και
στους αντιπάλους που ένιωσαν και αντιμετώπισαν
το πάθος μου για τη νίκη και τον αθλητισμό».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Σπύρος Αυλωνίτης, γενικός χειρουργός

Εκκολπώματα στο έντερο

E

να συχνό εύρημα μετά την κολονοσκόπηση είναι η ύπαρξη εκκολπωμάτων
στο παχύ έντερο. Μοιάζουν σαν «σακουλάκια» ή σαν «τσέπες» πάνω στο έντερο. Μερικές φορές είναι ένα, άλλες φορές περισσότερα. Οι γυναίκες δείχνουν να προσβάλλονται περισσότερο από τους άνδρες. Νεότερες μελέτες αναφέρουν πως υπάρχει συσχετισμός του τρόπου ζωής μας με την εμφάνιση φλεγμονής στο παχύ έντερο, λόγω παρουσίας εκκολπωμάτων.
Ειδικότερα, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «American Journal of Gastroenterology»
αξιολόγησε τη σχέση μεταξύ παραγόντων του τρόπου ζωής και του κινδύνου εκκολπωματίτιδας σε
περισσότερους από 51.000 άνδρες, ηλικίας από 40
έως 75 ετών. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης
ανέδειξαν ότι η υψηλή διατροφική πρόσληψη κόκκινου κρέατος, η χαμηλή διαιτητική πρόσληψη
φυτικών ινών, η έλλειψη σωματικής άσκησης, η
παχυσαρκία και το κάπνισμα συνδέονταν ανεξάρτητα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εκκολπωματίτιδας,» επισημαίνει ο επιστημονικός συνεργάτης της Πανεπιστημιακής Κλινικής Saint Luc στις
Βρυξέλλες και μέλος ερευνητικής ομάδας για τον
καρκίνο του παχέος εντέρου στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών, αναφέροντας τους παράγοντες κινδύνου
για την εμφάνιση της νόσου. Ειδικότερα, τονίζει ότι
«υπήρξε μείωση του κινδύνου (έως και 50%) εμφάνισης εκκολπωματίτιδας με την υιοθέτηση συνηθειών υγιεινού τρόπου ζωής (χαμηλή πρόσληψη κόκκινου κρέατος, υψηλή διατροφική πρόσλη-

ψη φυτικών ινών), φυσιολογικού δείκτη μάζας
σώματος (φυσιολογικό βάρος), συχνής σωματικής
δραστηριότητας και αποφυγής καπνίσματος».
«Η παχυσαρκία έχει συσχετιστεί με αύξηση του
κινδύνου τόσο της εκκολπωματίτιδας όσο και των
επιπλοκών της. Έτσι, ο αυξημένος δείκτης μάζας
(BMI) έχει αποδειχθεί ως ένας σημαντικός αρνητικός παράγοντας για την εμφάνιση εκκολπωματίτιδας», αναφέρει ο δρ Αυλωνίτης. Οι καπνιστές φαί-

Φυτικές ίνες, λιπαρά
και κόκκινο κρέας
Χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές
ίνες, υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά
και κόκκινο κρέας σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο συμπτωματικής εκκολπωματικής νόσου. Οι φυτικές ίνες και
μια χορτοφαγική διατροφή μπορούν να
μειώσουν τη συχνότητα εμφάνισης
συμπτωμάτων εκκολπωματίτιδας, άρα
και την εντερική φλεγμονή. Η κατανάλωση ξηρών καρπών, σπόρων, καλαμποκιού και ποπ κορν δεν σχετίζεται με
αύξηση του κινδύνου εκκολπωμάτωσης, εκκολπωματίτιδας και των επιπλοκών της (περιτονίτιδα, απόστημα, αιμορραγία). Η σωματική δραστηριότητα
φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο εκκολπωματίτιδας και των επιπλοκών της.

νεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για διάτρηση του παχέος εντέρου και ενδοκοιλιακού αποστήματος λόγω εκκολπωματίτιδας. Η καφεΐνη και
το αλκοόλ δεν σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο
για συμπτωματική εκκολπωματική νόσο. Αρκετά
φάρμακα σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εκκολπωματίτιδας και επιπλοκών της, συμπεριλαμβανομένων των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (κοινά αντιφλεγμονώδη), των στεροειδών
και των οπιούχων. Υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D
έχουν συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο νοσηλείας για εκκολπωματίτιδα. «Ασθενείς με ιστορικό
εκκολπωματίτιδας πρέπει να κάνουν δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες. Ωστόσο, δεν
χρειάζεται να αποφεύγουν τους σπόρους, το καλαμπόκι και τους ξηρούς καρπούς. Οι ασθενείς με
εκκολπωμάτωση έχουν ιστορικά λάβει αυστηρή
σύσταση από τον θεράποντα ιατρό να αποφεύγουν
την κατανάλωση σπόρων, καλαμποκιού και ξηρών
καρπών λόγω ανησυχίας ότι τα άπεπτα τμήματα τέτοιων ειδών διατροφής θα μπορούσαν να συσσωρευτούν σε ένα εκκόλπωμα και να υποκινήσουν
την έναρξη φλεγμονής (εκκολπωματίτιδα). Ωστόσο, αυτή η θεωρία είναι εντελώς αναπόδεικτη»,
αναφέρει ο κ. Αυλωνίτης.

Ποιοι είναι οι παράγοντες
κινδύνου για την εμφάνιση
της νόσου - Η σημασία της διατροφής…

P
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Χρόνια πολλά, Ταύροι
νέα χρονιά που αρχίζει οριοθετεί μια σειρά
από αλλαγές σε βασικούς τομείς της ζωής σας,
προκειμένου να σας βοηθήσουν να προσαρμοστείτε
στον καινούργιο τρόπο ζωής που θα κυριαρχήσει
παγκόσμια.

Πώς θα είναι αυτή η γενέθλια χρονιά
σας, ανάλογα με τον Ωροσκόπο σας;
Κριός: Η χρονική περίοδος που μεσολαβεί θα
είναι και καλή και αγωνιστική. Από την πλευρά
του ωροσκόπου πάτε καλά δημιουργικά και κοινωνικά, ενώ από την πλευρά του ζωδίου θα δοκιμαστείτε αισθηματικά και επαγγελματικά.
Ταύρος: Η περίοδος είναι λίγο φορτωμένη, κάθε φορά που ο Άρης περνά από ένα σταθερό ζώδιο. Είναι τότε που βασικοί τομείς, όπως αισθηματικά, επαγγελματικά και οικογενειακά, θα δοκιμάζονται και θα δοκιμάζουν την ψυχή και το πορτοφόλι σας. Φανείτε γενναίοι!
Δίδυμοι: Ο ωροσκόπος σας θα σας βοηθήσει να
περάσετε καλύτερα, διότι συμπτώσεις και γεγονότα θα λειτουργήσουν ανεφοδιαστικά ή σε αναμετρήσεις με βοήθεια ή αρωγή, για να έχετε λιγότερες συνέπειες, τόσο στις μάχες που θα δώσετε
όσο και στις εκπτώσεις ή τις ελλείψεις οι οποίες
θα προκληθούν σε βασικούς τομείς σε αυτόν τον
γενέθλιο κύκλο.
Καρκίνος: Συμπαθητικά τα πράγματα, με ενδιάμεσες δυσκολίες που αφορούν στο οικογενειακό κατεστημένο, στο διακυμαινόμενο εισόδημα
και σε κάποιες απρόβλεπτες αντιξοότητες στο
εξωτερικό περιβάλλον. Οι καλοκαιρινοί μήνες και
μέχρι τον Οκτώβριο σας εξυπηρετούν, ενώ ο προσεχής χειμώνας θέλει προσοχή και πρόνοια σε
κάθε σας κίνηση.
Λέων: Ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που θα
πρέπει να είναι πειθαρχημένοι, ψύχραιμοι και λογικοί. Δεν θα λείψουν δοκιμασίες και το αίσθημα
ότι παλεύετε μόνοι. Θα υπάρξουν, όμως, και διαστήματα τύχης και ανακούφισης.
Παρθένος: Στον επαγγελματικό τομέα πολλά
πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο. Η δραστηριότητά σας επεκτείνεται και οικογενειακά προβλήματα που υπάρχουν από το παρελθόν δίνεται
η ευκαιρία να λυθούν και εσείς να λυτρωθείτε. Το
σημαντικό είναι ότι η χρονιά αυτή σας ωθεί σε νέους προσανατολισμούς.
Ζυγός: Ο Κρόνος στον Υδροχόο σάς αναγκάζει
να αντιμετωπίσετε σοβαρά την επαγγελματική και
την οικονομική σας κατάσταση, αλλά από πλευράς ωροσκόπου σάς δίνεται η ευκαιρία να κάνετε
σημαντικά ξεκινήματα σε κάποιον βασικό τομέα
και κυρίως να διευθετήσετε οικονομικά προβλή-
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ματα ή περιουσιακές υποθέσεις. Ερωτικά θα
υπάρξει περισσότερο φως.
Σκορπιός: Είναι μια αποφασιστική περίοδος
για τους περισσότερους από εσάς. Απαιτεί προσοχή και σωστή κρίση σε όλα τα προβλήματα που
θα προκύψουν. Αρχίζει μια περίοδος κατά την
οποία παλιά λάθη πρέπει να πληρωθούν και να γίνουν καινούργια σχέδια για το μέλλον, βασισμένα
στις πραγματικές σας δυνατότητες και τις αξίες.
Τοξότης: Σε όποιους τομείς κι αν χρειαστούν
αλλαγές, η βάση ξεκινά από τη σχέση σας με τον
εαυτό σας. Μπορεί επαγγελματικά να υπάρξουν
κάποιες δυσκολίες, αισθηματικά όμως έχετε την
προοπτική της βελτίωσης ή της αποκατάστασης.
Προσέξτε τα πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας και συνεχίστε την καλή δουλειά.
Αιγόκερως: Τα επαγγελματικά και τα οικογενειακά θέματα σας ταλαιπώρησαν και άλλαξαν
σημαντικά την καθημερινότητά σας. Η χρονιά που
παρεμβάλλεται μεταξύ των γενεθλίων σας, όμως,
σας δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τις
γνώσεις σας, να προσαρμόσετε τις δυνάμεις σας
και να αναπτύξετε ταχύτητα για να ολοκληρώσετε
τα σχέδιά σας. Αισθηματικά, παραμένετε διστακτικοί σε πρωτοβουλίες που δεν μπορείτε να εξηγήσετε.
Υδροχόος: Ο Δίας και ο Κρόνος επηρεάζουν τις
εξελίξεις και τις αποφάσεις σας. Η χρονιά μεταξύ
των γενεθλίων σας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό
και τα ενδιαφέροντα ή τους τομείς που θα θελήσετε να βελτιώσετε. Οι άλλοι επηρεάζουν τα όνειρά σας, αλλά σας βοηθούν να ξεπεράσετε και τις
δύσκολες στιγμές. Οικονομικά, επαγγελματικά
και πρακτικά θέματα θα σας αφορούν περισσότερο, καθώς το κλίμα και η εποχή αλλάζουν σταδιακά γύρω σας.
Ιχθύες: Βρίσκεστε προ των πυλών να διευρύνετε τις δραστηριότητές σας, με αιχμή του δόρατος
την κοινωνική. Πολλοί καλείστε, με τη δοκιμαστική είσοδο του Δία στο ζώδιο του ωροσκόπου σας,
να αναπροσαρμόσετε τα όνειρα και τις επιδιώξεις
σας. Το ανέφικτο και το διαφορετικό σας συναρπάζουν και οδηγούν τα βήματά σας σε πιο πρωτοπόρες δράσεις. Αισθηματικά, καλύπτετε το ανικανοποίητο που σας ταλαιπώρησε μέχρι τώρα.

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Ευκαιρίες για ταξίδια, μάθηση,
επικοινωνία και εύνοια για μαθητές και φοιτητές του ζωδίου. Ο/η
σύντροφός σας θα κάνει ό,τι μπορεί για να σας διατηρήσει το κέφι,
κόντρα στα εξωτερικά γεγονότα.
Αποφύγετε τις διαφωνίες.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Οι γνωστές σας αντιθέσεις με την
οικογένεια δεν μετριάζονται και
περνάτε κάποιες δύσκολες ώρες,
όσο η αλληλεγγύη δεν αναπτύσσεται μεταξύ σας. Οι σχέσεις σας
διατηρούνται καλές, παρά την κακοήθεια κάποιων που θέλουν να
τις διαταράξουν.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Η περίοδος αυτή ευνοεί τα οικονομικά σας. Μαζεύετε για να έχετε για
στιγμές πίεσης. Προσέξτε τις ευαίσθητες και δύσκολες στιγμές που ο
χαρακτήρας σας γίνεται εκρηκτικός
και αποφύγετε να δοκιμάσετε την
αντοχή των νεύρων του/της συντρόφου σας.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Η περίοδος αυτή είναι λίγο νευρική
και βρίσκει τις σχέσεις σας με οικείους σε δύσκολη ή επιθετική
διάθεση. Προσπαθήστε να μη θιχτείτε από τυχόν αντιδράσεις, πείσματα ή περίεργες φράσεις. Οδηγείτε πολύ προσεκτικά.

Λέων

(23/7-22/8)
Μην κάνετε παράπονα. Μπορείτε να
ξεπεράσετε κάποια οικονομικά περιστατικά. Πρέπει ο πιο ώριμος
εαυτός σας να πάρει… πρωτοβουλίες διάσωσης. Ενδεχομένως να
μην μπορείτε πάντα να είστε παρόντες την ώρα που θέλετε, εκεί που
πρέπει!

Παρθένος

(23/8-22/9)
Προσέξτε πολύ τα οικονομικά σας.
Μην ξοδεύετε, αλλά μαζεύετε για
να έχετε για απρόοπτα έξοδα.
Ωραίος ο συνδυασμός της σχέσης
σας, που δεν επηρεάζεται από τις
εξωτερικές συνθήκες τώρα. Ευκαιρίες έχετε οι αδέσμευτοι.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός
(23/9-23/10)
Το κλίμα σε όλες σας τις σχέσεις
θα διαταραχτεί για λίγο. Το διάστημα μπορεί να προχωρήσει καλά για τις φιλίες σας. Αν κάποιος
πολύ οικείος σάς ζητήσει, κάποια στιγμή, βοήθεια, μην τον
αφήσετε ακάλυπτο.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Εσείς είστε πιο εκτεθειμένοι στις
διενέξεις, οπότε προσπαθήστε
να δείξετε κατανόηση και να σταθείτε στους οικείους σας στις
δύσκολες στιγμές που θα αντιμετωπίσουν. Κάθε προσπάθεια στη
δουλειά θα εκτιμηθεί πολύ.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Πρέπει να εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες ανόδου στην καριέρα, γιατί
ίσως αργήσουν να ξανάρθουν. Μην
κωλυσιεργείτε, λοιπόν, αλλά αρπάξτε την τύχη… από τα μαλλιά!
Προσπαθείτε να κατανοήσετε τα
επαγγελματικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Τα πράγματα θα είναι λίγο τεταμένα λόγω του Άρη. Ο/η σύντροφός
σας επηρεάζεται περισσότερο
από εσάς και θα είναι αρκετές οι
στιγμές που ο χρόνος ή η εργασία
δεν θα διευκολύνουν τις συναντήσεις σας.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Παρόλο που με κάποια άτομα ταιριάζετε, το επικίνδυνο στοιχείο
είναι ο Κρόνος στο ζώδιό σας
Υδροχόο. Μετατρέψτε την εμπόλεμη τάση σε ερωτική ένταση!
Προσέξτε την υγεία σας αλλά και
το παρασκήνιο.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Ένα γεγονός μπορεί να σας φέρει σε δύσκολη θέση στη δουλειά σας. Είστε εσείς που θα
πρέπει να κάνετε την υποχώρηση. Είναι περίεργη περίοδος, με
εύθραυστη η ισορροπία και μεγάλη ένταση στις σχέσεις σας.
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Tα κόμματα μετά την πανδημία
Η
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

διστακτική έστω απομάκρυνση της
πανδημίας από την πρώτη γραμμή της
επικαιρότητας αφήνει, έπειτα από καιρό, χώρο στην πολιτική. Όχι στις πολιτικές για
την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αυτές επελέγησαν, εφαρμόστηκαν και θα κριθούν όταν έλθει η ώρα του απολογισμού για όσους ήταν παρόντες αλλά και για εκείνους που δήλωσαν παρουσία μόνο διά της κριτικής. Το τέλος της
υγειονομικής κρίσης, το οποίο οι 100.000 εμβολιασμοί ημερησίως κάνουν επιτέλους ορατό,
επαναφέρει στο προσκήνιο την άσκηση της πολιτικής ως παραγωγή ιδεών και σχεδιασμό
εφαρμογών για τα θέματα που απασχολούν τη
χώρα και την κοινωνία. Το νομοσχέδιο για τα
εργασιακά είναι το ένα από τα μεγάλα ζητήματα
που θα μονοπωλήσουν τον δημόσιο διάλογο.
Θα ακολουθήσει το συνταξιοδοτικό, με το οποίο
η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα ολοκληρώσει έναν
μεγάλο κύκλο παραγωγής νομοθετικού έργου.
Η συζήτηση για τα εργασιακά έχει ήδη αρχίσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται ακριβώς
για συζήτηση, αλλά για αντιπαράθεση. Απόψεων; Όχι φυσικά. Κομμάτων. Της αντιπολίτευσης
με την κυβέρνηση. Μόνο που η αντιπαράθεση,
στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ απένειμε ήδη τον τίτλο της
«μητέρας των μαχών», διεξάγεται επί των διαρροών και όχι των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου. Διότι νομοσχέδιο δεν υπάρχει ακόμη. Θα
υπάρξει. Η αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί

να ισχυρίζεται ότι «καταργείται το ωράριο» και
ο υπουργός Εργασίας να το αρνείται κατηγορηματικά. Ή να καταφέρεται κατά των ατομικών
συμβάσεων και η κυβέρνηση να αντιτείνει ότι
δεν καταργούνται οι συλλογικές. Όλα αυτά,
όμως, δείχνουν, επί του παρόντος, περισσότερο
ως ασκήσεις επί (προεκλογικού) χάρτη παρά
ως παραγωγή πολιτικής.
Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το ΚΙΝ.ΑΛ.,
ανησυχεί μήπως ο Κυρ. Μητσοτάκης, παρότι
δημοσίως έχει απορρίψει τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, επιχειρήσει τελικά το άλμα
προς τις κάλπες με στόχο την εφαρμογή του μεγαλόπνοου μεταρρυθμιστικού του προγράμματος. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια πρόγευση
της απάντησης του εκλογικού σώματος, αν
βρεθεί προ του ερωτήματος «ποιον εμπιστεύε-

Παρότι ο πρωθυπουργός
δημοσίως έχει απορρίψει
τα σενάρια περί πρόωρων
εκλογών, στον ΣΥΡΙΖΑ ανησυχούν
μήπως ο Κυρ. Μητσοτάκης
επιχειρήσει το άλμα προς
τις κάλπες με όπλο την εφαρμογή
του μεταρρυθμιστικού
του προγράμματος...

στε περισσότερο για την αξιοποίηση των πόρων
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης;». Ή, πιο
απλά, ποιος, με βάση τα δείγματα γραφής που
έως τώρα έδωσε, μπορεί να οδηγήσει τη χώρα
στη μετα-κορονοϊό εποχή. Η κυριαρχία της κυβέρνησης είναι ο ένας λόγος για τον οποίο το
Μαξίμου ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω στα εργασιακά. Ο άλλος έχει να
κάνει με την απόλυτη αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να
βρει ερείσματα ακόμη και στον καλυμμένο από
το ΚΙΝ.ΑΛ. χώρο της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας.
Όλα, λοιπόν, συνηγορούν ότι στη μετα-πανδημία εποχή δεν θα υπάρξουν συγκλονιστικές
αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, εκτός από αυτές
που οι εσωκομματικές διαδικασίες θα επιφέρουν πρωτίστως στο ΚΙΝ.ΑΛ. και κατά δεύτερο
λόγο στον ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για την κυβέρνηση; Μεγαλύτερα προβλήματα θα συναντήσει είτε από
τη διασάλευση εσωκομματικών ισορροπιών είτε από την εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων
που ψήφισε, αποφεύγοντας εν συνεχεία να
εφαρμόσει (όπως η αστυνόμευση των πανεπιστημιακών χώρων), παρά από την αντιπολίτευση. Τουλάχιστον όσο στην Κουμουνδούρου,
δύο χρόνια μετά τις εκλογές που οδήγησαν τον
Αλ. Τσίπρα στα έδρανα της αντιπολίτευσης, συνεχίζουν να φαντασιώνονται τη «δεύτερη φορά
Αριστερά» με τους όρους (και τα συνθήματα)
της πρώτης.

Τελικά διεκδικούμε την πατέντα της πόλωσης

Π

ραγματικά είναι να απορεί κανείς με
τον ιό της διχόνοιας που μας κατατρώει σε κάθε ευκαιρία. Ακόμη και
μέσα στην πανδημία και την αντιμετώπισή της
βρίσκουμε τρόπο να τσακωθούμε. Δεν ξέρω
τι θα γίνει με την... πατέντα παραγωγής εμβολίων ή την πατέντα με το πράσινο διαβατήριο.
Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο ιδέες που είχε
η Ελλάδα ήταν σωστές. Αλλά κλεισμένοι σε
μια κακώς νοούμενη κομματική αντιπαράθεση, αντί Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ να αγκαλιάζουν ο
ένας την πρωτοβουλία του άλλου, άρχισαν να
ειρωνεύονται ο ένας τον άλλον. Με φράσεις
που δεν ταιριάζουν, άρχισαν να υπονομεύουν
προτάσεις, οι οποίες δεν ήταν για να σηκωθούν λάβαρα -μπλε ή κόκκινα- αλλά απλώς
χρήσιμες για όλους. Τόσο εντός της πατρίδας
μας όσο και για τον κόσμο ολόκληρο.
Δεν αναζητώ αν ο «πατέρας» της ιδέας ήταν
ο Ηλίας Μόσιαλος ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ή ο Αλέξης Τσίπρας. Ελάχιστη σημασία έχει
για εμένα αυτό. Το σημαντικό είναι ότι η Ελλά-

δα έπειτα από χρόνια είχε προτάσεις πρωτοποριακές, αλλά φρόντισε να τις… κάψει βάζοντάς τες στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Διότι η ιδέα για το ψηφιακό διαβατήριο, ώστε οι εμβολιασμένοι να μπορούν να
μετακινηθούν ελεύθερα μέχρι να φύγει αυτός ο εφιάλτης που ζούμε, ήταν ολόσωστη.
Ήταν λάθος του κ. Τσίπρα που την ειρωνεύτηκε μόνο και μόνο για να αντιπαρατεθεί με
τον κ. Μητσοτάκη. Όπως σωστή ήταν και η
πρόταση του κ. Τσίπρα για τις πατέντες. Άσχε-

Το σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα
έπειτα από χρόνια είχε προτάσεις
πρωτοποριακές, αλλά φρόντισε
να τις… κάψει βάζοντάς τες στον
μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης

τα αν η Ελλάδα θα μπορούσε να παράξει εμβόλια ή όχι. Άρα, λάθος είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν τη στήριξε. Δυστυχώς, όμως, οι πολιτικές ηγεσίες δεν μπόρεσαν να κάνουν την
υπέρβαση και να καταθέσουν και τις δύο
προτάσεις από κοινού.
Τα γράφω αυτά, μπας και κάποια στιγμή
αξιολογήσουμε διαφορετικά κάποια σημαντικά πράγματα. Μόνο έτσι η Ελλάδα θα αποκτήσει εθνική αυτοπεποίθηση και θα μπορέσει να αποκτήσει ξανά τον σεβασμό των «μεγάλων» δυνάμεων. Να γίνει «παίκτης» όχι για
το παρελθόν της, αλλά και για το παρόν και το
μέλλον της. Όσο δεν μπορούμε να συνεννοούμαστε στα βασικά τόσο θα μικραίνουμε την
Ελλάδα και τις δυνατότητές της να ξαναμπεί
στον χάρτη.
Η ισχύς εν τη ενώσει. Ας προσπαθήσουν να
καταλάβουν οι πολιτικοί αρχηγοί ότι δεν είναι
όλα για αντιπαράθεση. Η μόνη πατέντα που
δεν χρειάζεται είναι αυτή της πόλωσης και
του διχασμού.

Γράφει

o Νίκος

Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

