TΟ BIG DEAL
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ
ΤΗΣ CHIPITA
ΣΕΛ. 26

Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Μετά τον εθνικό,
ο υβριδικός
πόλεμος

ΣΕΛ. 34

ΤΑ... ΧΡΥΣA
ΔΩΡAΚΙΑ ΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΥΖYΓΟΥΣ ΤΟΥΣ
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Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Χάθηκε μια
ιστορική ευκαιρία
με τους αποδήμους
ΣΕΛ. 34
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ
ΑΠIΣΤΕΥΤΟ!

40.000 ΥΠΟΨHΦΙΟΙ
ΓΙΑ 1.600 ΘEΣΕΙΣ ΕΠ.ΟΠ.

ΣΕΛ. 12

Τι αποφασίστηκε για το AstraZeneca - Το Βέλγιο σταματά το Johnson & Johnson

ΠΟΛΕΜΟΣ

σε... πολλές δόσεις
O ΛΙAΓΚΑΣ EΓΙΝΕ
ΑΝΤΙΠΡOΕΔΡΟΣ ΣΤΗ
ΛAΡΙΣΑ ΚΑΙ Η ΦΑIΗ
ΤΑ... EΒΑΨΕ ΜΑYΡΑ
ΣΕΛ. 29-30

ΣΕ ΑΡΓΙΑ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΝΗΡΑ
SMS ΣΕ 10ΧΡΟΝΕΣ

• Απίστευτες καταγγελίες
για βρόμικα παιχνίδια χιλιάδων ευρώ
με τα εμβόλια στο Διαδίκτυο
• Αποζημίωση-μαμούθ ζητά η Ευρωπαϊκή
Ένωση για τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις
• Φάουτσι: Οι ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν
εργαστήριο στη Γουχάν!
ΣΕΛ.14-15

ΣΕΛ. 20

Γράφουν

ΣΩΤΗΡΗΣ Γ. ΣΚΑΠEΡΔΑΣ
Περιφερειακές επιχειρήσεις
και κοινωνικό ανταποδοτικό αποτύπωμα

ΣΕΛ.8

ΖEΦΗ ΔΗΜΑΔAΜΑ
Τα κιλά της... Παπαρίζου
ΣΕΛ. 9

ΤΙ ΣΤΗΝΕΙ
ο Τσαβούσογλου στη Θράκη
προτού συναντηθεί
με Μητσοτάκη και Δένδια ΣΕΛ.13

AΓΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡIΑ
ΕΠΙΤEΘΗΚΕ
ΜΕ ΡOΠΑΛΑ
ΣΕ ΑΝΗΛIΚΟΥΣ!

ΣΕΛ.16

ΟΙ BIG-4 ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑIΡΟΥ ΡIΧΝΟΥΝ ΠΟΛΛA ΛΕΦΤA

ΣΕΛ.28
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ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Editorial

OLITICAL

Τι γυρεύει η αλεπού στο... παζάρι;

Τ

ελικά ο Τσαβούσογλου μας έρχεται. Κάνει
την ανάγκη φιλοτιμία και, παρά το κρύο
ντους που του έκανε ο Νίκος Δένδιας στην
Τουρκία, καταφτάνει κομίζοντας, μεταξύ
άλλων, πρόσκληση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη
για συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν.
Έως εδώ καλά. Ακόμη και το συνηθισμένο «ταξιδάκι» στην ελληνική Θράκη ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Το ερώτημα είναι αν αυτό το ιδιωτικό ταξίδι
για να επισκεφτεί τους ομόθρησκούς του θα συνοδευτεί με τη γνωστή, ακραία ρητορική που καλλιεργεί η Τουρκία. Φοβόμαστε ότι στόχος του κ. Τσαβούσογλου είναι να περισώσει ό,τι μπορεί από το διπλωματικό στραπάτσο που δέχτηκε εσχάτως.
Για αυτό και θα επιδιώξει μια άτυπη ρεβάνς προκαλώντας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Μακάρι να πέσουμε έξω και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών να μην υποκύψει στον πειρασμό του εγωι-

σμού. Να κινηθεί σεμνά και ταπεινά, όπως προβλέπουν οι Συνθήκες που έχει υπογράψει η Άγκυρα.
Στην ελληνική Θράκη υπάρχει μειονότητα, αλλά είναι θρησκευτική και όχι εθνική.
Οι Τούρκοι γνωρίζουν το τι έχουν υπογράψει και
καλό θα ήταν ο Τσαβούσογλου να το θυμηθεί. Δεν
υπάρχει τουρκική μειονότητα. Πληροφορηθήκαμε
εσχάτως ότι η Άγκυρα θέλει να στήσει σόου για τους
εμβολιασμούς, ισχυριζόμενη ότι η Ελλάδα έκανε
εμβόλια στους Έλληνες δασκάλους και όχι στους
μουσουλμάνους. Το γελοίο του πράγματος δεν είναι
προς συζήτηση. Η Ελλάδα, όμως, οφείλει να είναι
προετοιμασμένη. Ψύχραιμα και μεθοδικά, όπως
έκανε και ο Νίκος Δένδιας, πρέπει να είναι έτοιμη
για όλα και να απαντήσει σημείο - σημείο στις τουρκικές προκλήσεις.
Το κακόγουστο σόου που θα επιχειρήσει να στήσει ο Τούρκος ΥΠ.ΕΞ. πρέπει να ακυρωθεί προλη-

πτικά, με το να υπενθυμίσει το ελληνικό υπουργείο
Εξωτερικών το τι έχει κάνει η Τουρκία στην ελληνική μειονότητα αλλά και σε άλλες μειονότητες που
ζουν υπό το καθεστώς τρόμου στη γείτονα. Και αν
προκαλέσει ο κ. Τσαβούσογλου, το σημείωμα να
διανεμηθεί καταλλήλως σε όλες τις πρεσβείες.
Έπειτα από χρόνια η Ελλάδα πατάει πάλι στα πόδια
της και δεν έχει τίποτε να φοβηθεί. Τόσο οικονομικά
όσο και στρατιωτικά και διπλωματικά βρίσκεται σε
καλύτερη θέση. Για αυτό και δεν πρέπει να προσέλθει στη συνάντηση με κόμπλεξ κατωτερότητας.
Η συγκυρία ευνοεί τη χώρα μας, αλλά δεν πρέπει
να πέσουμε θύμα της υπεροχής μας. Να μη χαλαρώσουμε, διότι η Τουρκία είναι επικίνδυνος συνομιλητής και στο παζάρι διαχρονικά καλύτερη από
εμάς. Το πέρασμα του κ. Τσαβούσογλου από την ελληνική Θράκη δεν μας κάνει αισιόδοξους για τις
προθέσεις του…
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O ΘΕΜΑ

Ψήφος ομογενών: «Απέδρασε» για να μην ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ
Κατώτερος των περιστάσεων εμφανίστηκε για μια ακόμη
φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όχι μόνο διακήρυττε ότι δεν πρόκειται να συναινέσει στην άρση των περιορισμών για την ψήφο
των ομογενών, αλλά επικαλέστηκε τα μέτρα Covid στη Βουλή
για να αποχωρήσει από την Ολομέλεια και να μην καταγραφεί το «όχι» στο νομοσχέδιο! Συνεπώς, το σχέδιο νόμου
υπερψηφίστηκε μόνο από τη Ν.Δ., το ΚΙΝ.ΑΛ. και την Ελληνική Λύση, η πλειοψηφία των οποίων δεν αρκούσε για να
συμπληρωθεί ο αριθμός των 200 βουλευτών. Συγκεκριμένα
κατά τη διάρκεια της χθεσινής ψηφοφορίας το σχέδιο νόμου
έλαβε 190 θετικές ψήφους, ενώ καταψήφισαν 23 βουλευτές
σε σύνολο 213 παρόντων. Με δεδομένο, όμως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ,
το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 είχαν ταχθεί κατά του νομοσχεδίου,
ήταν αδύνατο να συγκεντρωθεί η πλειοψηφία που ορίζει το
Σύνταγμα, τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να «αποδράσει»
από τις ευθύνες του.
Εξάλλου, νωρίτερα ο Γιάννης Ραγκούσης είχε ομολογήσει

τον μεγάλο φόβο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Δυνητικά, με βάση το “δίκαιο του αίματος”, με το νομοσχέδιό σας
απροσδιόριστος αριθμός δυνητικών εκλογέων θα μπορούσε
να αποκτήσει πρόσβαση στους εκλογικούς καταλόγους,
αποκτώντας την ελληνική ιθαγένεια και στη συνέχεια, βέβαια, και δικαίωμα ψήφου», είπε χαρακτηριστικά, καταδεικνύοντας ότι ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ψηφίσουν όσοι διαμένουν στο εξωτερικό και δεν
έχουν τον χρόνο ή το χρήμα για να έλθουν στην Ελλάδα κατά
τη διάρκεια των εκλογών. Να θυμίσουμε ότι εφόσον βρίσκονται στην Ελλάδα, μπορούν κανονικά να ψηφίσουν, αφού
όσοι έφυγαν (ακόμα και πολλά χρόνια πριν) είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης έδωσε ένα παράδειγμα της προσέγγισης που ακολουθεί η αξιωματική αντιπολίτευση: «Αλλοδαπός με επταετή
παραμονή θα γίνεται πολίτης και θα ψηφίζει, αλλά ο ημεδα-

πός, εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, που δεν
έχει φορολογική δήλωση, δεν μπορεί να διευκολυνθεί! Βλέπουμε εδώ τις βαθιές αντινομίες, προκαταλήψεις και ιδεολογικές στρεβλώσεις της προσέγγισης αυτής», σημείωσε
χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θεόδωρος Λιβάνιος ξεκαθάρισε ότι οι Έλληνες κάτοικοι
του εξωτερικού είναι άνθρωποι που θέλουν το καλό της χώρας και έχουν ήδη ενεργό δεσμό με τη χώρα. «Και λυπάμαι
πραγματικά γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ένα ισχυρό θεσμικό βέτο
που δεν επιτρέπει απρόσκοπτα σε όλους τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους του εξωτερικού να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα», συμπλήρωσε.
Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης τόνισε ότι το νομοσχέδιο παραβιάζει την ισοτιμία της
ψήφου.
Αλέξανδρος Διαμάντης

Π Ρ Ο Α Ν Α Κ Ρ Ι Τ Ι Κ H

Ακούν τις κασέτες
του «κόκκινου
εργολάβου»...

Τ

α μαχαίρια έχουν βγει ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα
Δημοκρατία με αφορμή τα
επίσημα πρακτικά της Προανακριτικής Επιτροπής, στον απόηχο
της κατάθεσης του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα. Η αξιωματική αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι κατόπιν…
εντολής απαλείφονται αποσπάσματα
από τα επίσημα πρακτικά, με τον πρόεδρο της Επιτροπής να ξεκαθαρίζει ότι
κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και να καλεί
τους εκπροσώπους των κομμάτων, σήμερα, να ακούσουν τις μαγνητοφωνήσεις.
Η νέα κόντρα ξεκίνησε όταν η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη
κατήγγειλε ότι λείπουν οι προχθεσινές
παρεμβάσεις των κ.κ. Τσαβδαρίδη και
Μαρκόπουλου. «Διαπιστώνω από την
ανάγνωση των πρακτικών της χθεσινής
συνεδρίασης της 25ης Μαΐου της Προανακριτικής Επιτροπής, στην οποία συνεχίστηκε η κατάθεση του μάρτυρα
Χρήστου Καλογρίτσα, ότι δεν υπάρχουν οι παρεμβάσεις των βουλευτών-

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

μελών της Ν.Δ. στην Προανακριτική
προς τον μάρτυρα Χρήστο Καλογρίτσα», τόνισε αρχικά η ίδια, ζητώντας
παράλληλα να ακούσει το ηχητικό απόσπασμα. Μάλιστα, επιτέθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής Σταύρο Κελέτση,
λέγοντας ότι η επανάληψη της πρακτικής να βγάζει επιλεκτικά κομμάτια από
τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής και τις καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάζονται από αυτούς αποτελεί εγκληματική συμπεριφορά, η
οποία κολάζεται από διαφορετικές
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. «Αυτό
αποτελεί, επίσης, ακραία παράβαση
της υποχρέωσης τήρησης αξιόπιστων
και έγκυρων πρακτικών κάθε συλλογικού οργάνου, γιατί αυτή είναι η πεμπτουσία της τήρησης των πρακτικών
από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος εγγυάται

την αυθεντική καταγραφή των όσων
διαμείβονται στην Επιτροπή. Δεν κάνει
κοπτοραπτική. Ούτε κολάζ στις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής και
στις καταθέσεις των μαρτύρων», σημείωσε.
Έντονη ήταν η αντίδραση του Σταύρου Κελέτση, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι
δεν έχει γίνει κοπτοραπτική στα πρακτικά. «Το μόνο που έχει απαλειφθεί
είναι αυτό που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο
κύριος Παππάς, που ήταν μία αναφορά
του κυρίου Καλογρίτσα σε ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα που αφορούσαν
στην υγεία του κυρίου Παππά. Και αυτό
πράγματι με εντολή δική μου και ομόφωνη απόφαση Επιτροπής διεγράφη
και τίποτε άλλο δεν έχει πειραχτεί από

την κατάθεση του κυρίου Καλογρίτσα»,
ανέφερε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι η
κατάθεση του μάρτυρα Καλογρίτσα
έχει αποδοθεί αυτούσια στα πρακτικά
χωρίς καμία παρέκκλιση. Προς επίρρωση τούτου κάλεσε τους εκπροσώπους των κομμάτων να ακούσουν τα
ηχογραφημένα πρακτικά με αυτά που
έχουν διαμοιραστεί στους βουλευτές.

«Μάχη» ΣΥΡΙΖΑ - Ν.Δ.
για τα πρακτικά της
κατάθεσης Καλογρίτσα
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Θέμα ημερών το Πράσινο Πιστοποιητικό

Π

ριν από μερικούς μήνες, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριχνε στο τραπέζι την ιδέα για ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που θα καλύπτει τις μετακινήσεις σε όλη την Ευρώπη, ελάχιστοι το συζητούσαν. Ο χρόνος, όμως, πέρασε και πολύ νερό κύλησε στο
αυλάκι, με αποτέλεσμα τώρα να έχει ξεκινήσει η αντίστροφη
μέτρηση για το εν λόγω πιστοποιητικό - κάτι που, αν μη τι άλλο, αποτελεί μια επικράτηση της ελληνικής θέσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
« Έχουμε ήδη ευΓράφει ο
ρωπαϊκό κανονισμό
Γιώργος Ευγενίδης
ως αποτέλεσμα εντατικών διαπραγg_evgenidis@yahoo.gr
ματεύσεων που
έκανε η πορτογαλική Προεδρία με το Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή. Και
εξέφρασα την προσδοκία μου ότι αυτός θα τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν, με ενιαίους κανόνες πια, που θα
διευκολύνουν τη μετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών εντός
Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε προχθές ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, με
το πέρας της Συνόδου Κορυφής.
Πρακτικά, η ελληνική πλευρά θα είναι έτοιμη τεχνικά από
την 1η Ιουνίου, όπως υπογραμμίζουν πηγές από το υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πανευρωπαϊκά, όμως, το πιστοποιητικό αναμένεται να τεθεί εν ισχύι από την 1η Ιουλίου, όταν
θα έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αλλά και όλες οι τεχνικές προετοιμασίες στα
κράτη-μέλη για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι κάποια κράτη δεν μπορούν να
ξεκινήσουν και μερικές μέρες νωρίτερα, περί τις 20 Ιουνίου,
και σε αυτά θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, από τη στιγμή που εντός των επόμενων ημερών θα είναι
τεχνικά έτοιμη. «Το ψηφιακό πιστοποιητικό Covid -όπως
πλέον έχει μετονομαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο- θα επιτρέπει να περνάμε τα σύνορα χωρίς να υφιστάμεθα άλλου τύπου
ελέγχους. Είναι, δηλαδή, ένα εργαλείο διευκόλυνσης, μια
λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας», τόνισε σε συνέντευξή της η
κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα είναι από τις
πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι έτοιμη
να εφαρμόσει τις τεχνικές παραμέτρους του πιστοποιητικού
και έτσι να υποδεχθεί με ενιαίους κανόνες ταξιδιώτες απ’
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Μυνήματα για Ευρώπη και τουρισμό
Την ίδια ώρα, με ενδιαφέρον αναμένεται και η παρέμβαση του πρωθυπουργού στην αυριανή εκδήλωση στο Ζάππειο, με αφορμή τα 40 χρόνια από
την υπογραφή της ένταξης στις Ελλάδας στην τότε
ΕΟΚ. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει
πολλαπλά μηνύματα για τις προκλήσεις με τις
οποίες είναι αντιμέτωπη η χώρα στο ευρωπαϊκό
στερέωμα, μετά την κρίση του κορονοϊού. Αύριο
το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τον πρόεδρο του Ευρωκοινο-

βουλίου Νταβίντ Σασόλι, ενώ την Παρασκευή το
πρωί τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ.
Παράλληλα, στο Μέγαρο Μαξίμου είναι σε τελική
φάση προετοιμασίας και οι διεργασίες για το ταξίδι στην Αστυπάλαια την ερχόμενη Τετάρτη, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της VW.
Όπως είναι φυσικό, το ταξίδι θα είναι μήνυμα και
για το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν, αλλά και για
τις επενδύσεις που δρομολογούνται στη χώρα.

Μεγαλύτερο ποσοστό ενισχύσεων προς τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις ζήτησε ο Σπ. Λιβανός
Την κατεύθυνση της δικαιότερης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων προς όφελος των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ζήτησε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός, κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στις
Βρυξέλλες.
«Θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε την υποχρεωτικότητα της αναδιανεμητικής στήριξης, όπως ανέφερε και ο
επίτροπος το πρωί, μόνο αν το ποσοστό και ο τρόπος επίτευξης ορίζονται από τα κράτη-μέλη. Στη δική μας περί-

πτωση, κρίνουμε εφικτό ένα ποσοστό περίπου στο 5%», είπε σχετικά. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο
κ. Λιβανός εξέφρασε την ανάγκη να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της νέας ΚΑΠ μέσα από διάλογο, παράλληλα
με τη διασφάλιση των δύο βασικών αρχών της, που είναι η
απλούστευση και η επικουρικότητα.
«Κατανοώ πλήρως την ανάγκη για μια συμβιβαστική
προσέγγιση μεταξύ των συν-νομοθετών, κατά την εξέταση, όμως, των όποιων προτάσεων πρέπει να διασφαλίσουμε τις αρχές της απλούστευσης και της επικουρικότητας, δηλαδή τα δύο κεντρικά στοιχεία της μεταρρύθμι-

σης», σημείωσε. Σε ό,τι αφορά την πράσινη αρχιτεκτονική, ο Έλληνας υπουργός σημείωσε ότι «οποιαδήποτε ενδεχόμενη αύξηση του ποσοστού ringfencing μπορεί να
εξεταστεί μόνο αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες
ευελιξίες».
«Η ανάγκη για επίτευξη συμφωνίας είναι πλέον επιτακτική», τόνισε. Και προσέθεσε πως «η πρόταση της Προεδρίας για σταδιακή αύξηση του ποσοστού σε 22% τα πρώτα χρόνια και 25% από το 2025 και μετά, με την ταυτόχρονη
διατήρηση της δοκιμαστικής περιόδου, είναι μια λύση
στην οποία όλοι πρέπει να συγκλίνουμε».
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς μετασχηματίσαμε τη Νέα Δημοκρατία

«Η

κρίση της πανδημίας
του κορονοϊού μπορεί
να ενδυναμώσει τη Δημοκρατία. Στη χώρα
μας υπήρξε απόλυτος σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ δεν τέθηκε εν
αμφιβόλω το κράτος Δικαίου, παρά τα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν εν ισχύι
και θα απενεργοποιηθούν μόλις τελειώσει η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
στην οποία βρισκόμαστε», υπογράμμισε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρεμβαίνοντας σε διαδικτυακή συζήτηση με τον καθηγητή Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ Daniel Ziblatt, σε εκδήλωση της Πολιτιστικής Εταιρείας, με
συντονιστή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη.
Ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως η
διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 20152019 αποτέλεσε μια πρόκληση για την
ποιότητα της Δημοκρατίας στη χώρα μας,
καθώς, όπως σημείωσε, διαπιστώθηκε
«απόπειρα υπονόμευσης των θεσμών και
καταπολέμησης των συστημικών Μedia».
Μάλιστα, επικαλέστηκε το σύνθημα που
χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
Αλέξης Τσίπρας, «ή τους τελειώνουμε ή
μας τελειώνουν», για να επιχειρηματολο-

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

γήσει για το πώς η τότε κυβέρνηση στοχοποίησε, τρόπον τινά, τους πολιτικούς
της αντιπάλους. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε
πως ο ΣΥΡΙΖΑ, που απέσπασε το 32% των
ψήφων κατά τις τελευταίες εκλογές του
Ιουλίου του 2019, πρέπει να αποστασιοποιηθεί από τα πλέον ριζοσπαστικά του
στοιχεία. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες
για το κατά πόσον η ηγεσία του μπορεί να
διασφαλίσει κάτι τέτοιο.
Ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως στη
Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια
συντελέστηκε μια συντηρητική μεταρρύθμιση: «Μετασχηματίσαμε τη Νέα Δημοκρατία. Κινηθήκαμε προς το Κέντρο,
παρότι είμαστε μέρος του πολιτικού κατεστημένου. Κατορθώσαμε να προσθέσουμε στην πολιτική μας ταυτότητα και
πιο νεωτερικά στοιχεία». Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε, μάλιστα, σημαντική
πρόκληση για την ποιότητα της φιλελεύθερης Δημοκρατίας την ένταξη στο πολιτικό παιχνίδι και όλων όσοι αισθάνονται

πως είναι στο περιθώριο, ενώ εκτίμησε
ότι ύστερα από την τελευταία εναλλαγή
της εξουσίας στη χώρα μας οι πολίτες
έχουν εισπράξει πολύτιμα διδάγματα για
το πώς θα πρέπει να καταπολεμηθεί η
ανελεύθερη Δημοκρατία. «Η χώρα μας
έχει ξαναμπεί σε τροχιά ευμάρειας. Βιώσαμε πολύ πρόσφατα την άνοδο και την
πτώση ενός λαϊκιστικού κόμματος», επεσήμανε, τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

στην πρόθεση της κυβέρνησης να άρει
κάθε περιορισμό στη συμμετοχή των
εκτός συνόρων συμπολιτών μας στην
εκλογική διαδικασία. «Και έτσι και πάλι η
κοντόθωρη παραταξιακή αντίληψη υπονόμευσε μία εθνική αναγκαιότητα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι ο αγώνας στρέφεται στην πλήρη εφαρμογή του υφιστάμενου νόμου, εξαντλώντας τις πολλές δυνατότητες που προσφέρει.

Για τους απόδημους
Λάβρος κατά του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη
μη άρση από τη Βουλή των περιορισμών
στην ψήφο των ομογενών, εμφανίστηκε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο μετά την
ανακοίνωση του αποτελέσματος. «Είναι
λάθος με την αποκλειστική ευθύνη μίας
πολιτικής δύναμης η τεράστια συμβολή
της παγκόσμιας ελληνικής Ομογένειας να
θυσιάζεται στο όνομα της εσωτερικής μικροκομματικής παθογένειας. Ιδίως σε
μία συγκυρία κρίσιμη για τα εθνικά θέματα, αλλά και για τη συνολική ανάταξη της
πατρίδας μας. Ας είναι. Αφήνουμε πίσω
την οπισθοδρόμηση, κοιτώντας μπροστά», αναφέρει ο πρωθυπουργός, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ πως το μικρόψυχο
κομματικό συμφέρον του έθεσε βέτο

Τι είπε ο Μητσοτάκης σε
διαδικτυακή συζήτηση με τον
καθηγητή Διακυβέρνησης του
Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ
Daniel Ziblatt, σε εκδήλωση
της Πολιτιστικής Εταιρείας,
με συντονιστή τον Δημήτρη
Καιρίδη

P
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Η Γιάννα θέλει
Μπιθικώτση…
Εγώ την είχα μόνο για τζαζ, αλλά, όπως
φάνηκε, η Γιάννα Αγγελοπούλου γουστάρει και Μπιθικώτση και Καζαντζίδη άμα
λάχει… Ανέβηκε Θεσσαλονίκη και τους
είδε όλους. Δημάρχους, περιφερειάρχες, αντιδημάρχους κ.λπ. Ο διάλογός της
με τον δήμαρχο Κώστα Ζέρβα έκλεψε την
παράσταση. Είδε ένα παλιό jukebox (κατασκευής 1959!) που υπάρχει στο γραφείο του δημάρχου Θεσσαλονίκης. «Χορεύεις;», τον ρώτησε η κυρία Αγγελοπούλου μόλις το αντίκρισε, με τον κ. Ζέρβα να απαντά: «Πολλές φορές τούς χορεύω στο ταψί». Η Γιάννα ζήτησε Μητροπάνο, Μπιθικώτση ή Καζαντζίδη, αλλά ο
δήμαρχος επέλεξε την πρώτη εκτέλεση
του «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου» του Μίκη
Θεοδωράκη. Φτιάχνει το λαϊκό της προφίλ, ξεκάθαρα…

Γκρίνιες πολλές και… γαλάζιες. Μαθαίνω ότι υπουργοί της Ν.Δ. είναι έξαλλοι με συνάδελφό τους ο οποίος αποφάσισε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις πανεπιστημίων όχι μιλώντας με τις διοικήσεις των
ιδρυμάτων, αλλά με καθηγητές της αρεσκείας του!
Αυτά δεν τα λέω εγώ. Μου τα έλεγαν υπουργοί της
Ν.Δ. Πολύ φοβάμαι ότι το θέμα θα πάρει διαστάσεις
και θα δημοσιοποιηθεί… Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες…

Attica Banκ: Τιτάνιο
το έργο της εξυγίανσης
Οι διαδικασίες με την Attica Bank προχωράνε
κανονικά και υπάρχει αισιοδοξία ότι, μετά την
εξυγίανση που έκανε η διοίκηση του Θεόδωρου Πανταλάκη, όλα θα πάνε καλά06. Το τριετές Στρατηγικό Σχέδιο της διοίκησης Θ. Πανταλάκη θα φέρει την τράπεζα σε μια νέα εποχή έως τα τέλη του έτους και σύντομα αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Πού θα πάνε τον
Τσαβούσογλου;

P

OLITICANTIS

Ο Γκίκας, ο Ράπανος
και η Εθνική

Ο

Τσαβούσογλου, ο οποίος αναμένεται στην Ελλάδα ύστερα από
πρόσκληση του Έλληνα ομολόγου του, θα συζητήσει λεπτομερώς τις
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, γράφει η
«Yeni Safak». Σύμφωνα με την τουρκική
εφημερίδα, η συνάντηση Τσαβούσογλου
- Δένδια θα αποτελέσει επίσης προκαταρκτική προετοιμασία για τη συνάντηση
του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν
και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία αναμένεται να
πραγματοποιηθεί στη Σύνοδο Κορυφής
του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου. Η συνάντηση
Δένδια - Τσαβούσογλου θα γίνει, τελικά,
στις 31 Μαΐου. Βέβαια, θα έρθει νωρίτερα,
για να πάει στη Θράκη να κάνει το γνωστό
σόου. Κυριακή, δηλαδή, θα έχει έρθει…
Πάντως, υπάρχει ένας προβληματισμός
για το αν θα τον κρατήσουν στην Αθήνα τη
Δευτέρα ή θα τον πάνε στη Θεσσαλονίκη.
Άσε που παίζει να τον πάνε και Κρήτη,
στα Χανιά…

Και εκεί που νόμιζα ότι είχε κλείσει για την
Εθνική Τράπεζα ο Γκίκας Χαρδούβελης,
από χθες έχει πέσει κι άλλο όνομα στο τραπέζι. Το όνομα του Βασίλη Ράπανου. Έμπειρος τραπεζικός, του οποίου -θυμίζω- στις
21 Ιουνίου 2012 ανακοινώθηκε η συμμετοχή στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά,
αναλαμβάνοντας το υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας. Λίγες μέρες αργότερα,
στις 25 Ιουνίου, αναγκάστηκε για λόγους
υγείας να αρνηθεί τη θέση, προτού ακόμα
ορκιστεί. Σήμερα το όνομά του παίζει για
την Εθνική… Ρώτησα και έμαθα. Το «σύστημα» της τράπεζας προτιμά τον Ράπανο,
αλλά ο Γκίκας έχει ισχυρές φιλίες στην
κυβέρνηση. Οπότε, όλα παίζουν.

Άναψε φωτιές
ο Αυγενάκης στο μπάσκετ

Ρέει το χρήμα …
Έφτασαν στα αυτιά μου κάτι δωράκια τραπεζιτών στις συζύγους τους. Μην πάει ο νου σας σε
κάτι κακό. Νόμιμα δωράκια είναι και μάλιστα
δείχνουν ότι στην αγορά το χρήμα κινείται και
ρολάρει… Ένας εκ των τραπεζιτών έκανε δώρο
στη γυναίκα του μια εντυπωσιακή κόκκινη
BMW Z4, αξίας τουλάχιστον 60.000 ευρώ (χωρίς τα εξτρά). Ένας άλλος τραπεζίτης αναζητά,
μαθαίνω, δεύτερο σπίτι στο κέντρο της Αθήνας,
ενώ ταυτόχρονα έχει βάλει στο μάτι και μια
εξοχική κατοικία στο «Ασπρονήσι», για να μπορεί να ξαπλώνει το κορμί του τα Σαββατοκύριακα και να μη νοικιάζει ξαπλώστρες στην Ψαρρού, που είναι και πανάκριβες.

O Λευτέρης Αυγενάκης αποφάσισε να
ακυρώσει τις εκλογές στην Ελληνική
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, που είχαν προγραμματιστεί για 30 Μαΐου, και η
κατάσταση έχει ξεφύγει… Φοβάται λέει
ο Αυγενάκης διασπορά του κορονοϊού!
Παράγοντες του μπάσκετ είναι στα κάγκελα με τον υφυπουργό Αθλητισμού και
τον κατηγορούν ότι προσπαθεί με νύχια
και με δόντια να σταματήσει τις εκλογές
για να μην εκλεχθεί κάποιο Δ.Σ. το οποίο
δεν θα είναι της αρεσκείας του. Η κατηγορία είναι, βεβαίως, βαριά και βάζει σε
εσωστρέφεια τον αθλητισμό. Ελπίζω να
βρεθεί μια χρυσή τομή, για να μην εκτροχιαστεί η κατάσταση και οδηγηθούμε σε
ευτράπελα.
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Ποια χειροκρότησε τον Πιερρακάκη;

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το ζευγαράκι
της Κουμουνδούρου
εκτός ψηφοδελτίων;
Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν βγαίνει κανείς μπροστά και αυτό φαίνεται. Δεν κατεβαίνει
κανείς από τα στελέχη του στον λαό,
στη βάση που λέμε… Ειδικά στην
Κρήτη, υπάρχει δυσαρέσκεια στις Τοπικές του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά το γεγονός
ότι τελείωσε το lockdown, τα κορυφαία στελέχη της Κουμουνδούρου
δεν μιλούν με τον κόσμο και τους
αγρότες. Σκεφτείτε ότι η Παγκρήτια
Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ για τους
αγρότες θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με κεντρικό ομιλητή τον
Σταύρο Αραχωβίτη. Στο χωράφι δεν
πάει κανένας πλέον, για να ακούσει τα
παράπονα του κόσμου. Θα μου πεις,
και όταν πήγαιναν και ανέβαιναν στα
τρακτέρ, δεν έκαναν και τίποτα σπουδαίο… Μαθαίνω κι άλλα για την Προοδευτική Συμμαχία. Θα αφήσει εκτός
ψηφοδελτίων το γνωστό ζευγάρι της
Κουμουνδούρου: Θοδωρή Δρίτσα και
τη συμβία του, Τασία Χριστοδουλοπούλου. Ο πρώτος θα πληρώσει τις
ατάκες του για τη «17 Νοέμβρη», ενώ
η δεύτερη θα ακολουθήσει τη μοίρα
του αγαπημένου της.

POLITICANTIS

Για τον Κυριάκο Πιερρακάκη έχουν ακουστεί και γραφτεί πολλά… Το ότι θα έφτανε, όμως,
ενθουσιωδώς η αντιπρόεδρος και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαργκρέτε Βεστάγκερ να χειροκροτήσει τον Έλληνα υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν το λες και συνηθισμένο. Όμως, συνέβη. Στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Μετά το πέρας της τοποθέτησης
του Έλληνα υπουργού, η αρμόδια επίτροπος για την ψηφιακή αγορά χειροκρότησε ενθέρμως
τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Η έκφραση αυτή ευαρέσκειας ξάφνιασε και για έναν άλλον λόγο.
Καθώς το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών πραγματοποιήθηκε χωρίς κοινό και μπροστά σε
κάμερες, δεν υπήρξαν καθόλου χειροκροτήματα σε ομιλίες, τοποθετήσεις κ.λπ.

Θα πέσουνε κορμιά για τα «κόκκινα» δάνεια
Οι μεγάλοι οίκοι της διαχείρισης «κόκκινων» δανείων θα
κονταροχτυπηθούν για το πακέτο των πολλών δισεκατομμυρίων. Με βάση τις μη δεσμευτικές προσφορές, προβάδισμα
φαίνεται να έχει η Intrum, όμως
η εμπειρία έχει δείξει ότι σε αυτές τις διαδικασίες όλα είναι
ανοικτά μέχρι την τελευταία
στιγμή και ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός. Τα λεφτά είναι πολλά, πάρα πολλά! Αναλογιστείτε ότι η μάχη για τη διεκδίκηση της αγοράς τιτλοποιημένων «κόκκινων» δανείων αγγίζει το ύψος των 6,1 δισ. ευρώ
(Frontier) από την Εθνική Τράπεζα. Οι παίκτες, ουκ ολίγοι. Πρόκειται για τα σχήματα
DoValue-Bain-Fortress, DK (Davidson Kempner)-Cepal, Intrum, και Pimco-Quant.

Τα κινητά, οι ξηροί
καρποί και ο Παναμάς
Είναι απίστευτο τι μπορεί να βρει αυτή η
Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ψάχνοντας τους λογαριασμούς συγκεκριμένου επιχειρηματία της τεχνολογίας, βρήκαν ότι του έβαζαν λεφτά στους λογαριασμούς κάτι εταιρείες από τον Παναμά. Τι
εταιρείες ήταν αυτές; Η μία εμπορεύεται
έργα τέχνης και η άλλη αποξηραμένα
φρούτα και ξηρούς καρπούς. Λίγα - λίγα
τού τα έβαζαν: 150.000 ευρώ τη φορά. Τι
διάβολο, ηλιόσπορους αγόραζε;

LOCK

Γιατί η Έφη κλείνει
το κινητό της;

Η

τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου έχει ενημερώσει
όλους τους άμεσους και μη συνεργάτες της πως από τις 27 Μαΐου «κλείνει
το κινητό της». Ο λόγος είναι ότι πλέον μπαίνει στον μήνα της και θα αφήσει για λίγο στην άκρη τον ρόλο της πολιτικού, ώστε να αφιερωθεί απερίσπαστη
στα μητρικά καθήκοντα. Αυτό σημαίνει πως σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της
στη δουλειά… Καλά κάνει. Το ύψιστο καθήκον της είναι το μητρικό αυτήν τη στιγμή. Εμείς της ευχόμαστε όλα να πάνε καλά…

Οι μπίζνες στη Νότια Εύβοια…
έχουν αρχίσει και φουντώνουν
οι φήμες για υψηλό στέλεχος
της Ν.Δ. που η οικογένειά του
κάνει χοντρές δουλίτσες με
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Έχει απλωθεί παντού η οικογένεια και το στέλεχος ασχολείται
όλη μέρα μόνο με αυτές. Αδυνατώ να πιστέψω όσα φτάνουν
στα αυτιά μου. Θα πάω πρώτα
για μπάνιο στην Εύβοια και μετά
θα σας γράψω. Να δω τη θέα
από κοντά. Αν δεν δω,
δεν πιστεύω…

P
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Περιφερειακές επιχειρήσεις
και κοινωνικό - ανταποδοτικό αποτύπωμα

Ο
του

Σωτήρη
Γ. Σκαπέρδα

CPA, CREs,
LPP/Chief
Executive Partner
της Business
Partner Network Financial &
Business Advisors

ι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική περιφέρεια (πλην
Αθήνας και Θεσσαλονίκης) έχουν μια
μεγάλη αλληλεξάρτηση με την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία της περιφέρειας
όπου δραστηριοποιούνται.
Η αλληλεξάρτηση αυτή πολλές φορές μετατρέπεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, αφού καταφέρνουν να έχουν μικρές μετακινήσεις προσωπικού, μεγάλο μέσο χρόνο παραμονής εργαζομένων, διαχρονικά υψηλή εξειδίκευση
και εμπειρία στο εργατικό και διοικητικό προσωπικό, μεγαλύτερο δείκτη αφοσίωσης προσωπικού, ανταγωνιστικά κόστη, ένα πιστό
αγοραστικό και καταναλωτικό κοινό, υψηλή
κοινωνική αποδοχή, υψηλή θεσμική και πολιτειακή διεισδυτικότητα κ.λπ.
Οι περιφερειακές επιχειρήσεις, που ξεκινούν και αναπτύσσονται μέσα από τις περιφερειακές οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις, πέρα από τους στόχους που θέτουν και
υλοποιούν κάθε χρόνο για τους μετόχους τους
και τη διοίκησή τους, πρέπει/απαιτείται πλέον
να θέτουν και να επιτυγχάνουν και στόχους
υψηλού κοινωνικού αποτυπώματος που δημιουργούν προστιθέμενη αξία ή ωφέλεια στο
κοινωνικό σύνολο της περιοχής/περιφέρειας
όπου δραστηριοποιούνται.
Το κοινωνικό αποτύπωμα αφήνει πίσω τις
έννοιες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και
της εταιρικής διακυβέρνησης και μετρά την

πραγματική προστιθέμενη αξία, την ανταπόδοση που δημιουργεί ή αφήνει η λειτουργία
της επιχείρησης στο κοινωνικό σύνολο της
περιφέρειας όπου δραστηριοποιείται.
Ειδικά σήμερα που όλοι αναζητούν τη διαμόρφωση της επόμενης μέρας σε πολλαπλά
επίπεδα (κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό
κ.λπ.) στη μετα-Covid εποχή, η σύνδεση της
λειτουργίας των περιφερειακών επιχειρήσεων με το κοινωνικό - ανταποδοτικό τους αποτύπωμα αποκτά καθοριστικό αναπτυξιακό βήμα για την επιχείρηση και την κοινωνία.
Το κοινωνικό αποτύπωμα μπορεί να αφορά
στις θεμελιώδεις αξίες, τον πολιτισμό, τις τέχνες, την παράδοση, την ανάδειξη της κληρονομιάς, την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών
και επιχειρηματικών μονάδων, την αξιοποίηση των επιστημόνων και τεχνοκρατών που
προάγουν την ανάπτυξη της περιφέρειας.
Τέτοια παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι
η δημιουργία κέντρων/hub για την ανάδειξη
της πολιτιστικής, θρησκευτικής, παραδοσιακής και λαογραφικής κληρονομιάς, η προώθηση της νέας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών προσανατολισμένων στις ανάγκες της περιφέρειας, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
σε συνεργασία με τα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ
της περιφέρειας για την εκπαίδευση ή ανάπτυξη δεξιοτήτων των κατοίκων της περιφέρειας, η προώθηση νέων μορφών οικονομίας/αγοράς, την προώθηση και στήριξη τοπι-

κών προϊόντων, τη δημιουργία πολιτιστικών
γεγονότων-εκδηλώσεων, συμβολή στην προβολή της περιφέρειας/νομού κ.λπ.
Η λειτουργία και ανάπτυξη των περιφερειακών επιχειρήσεων για να παράγει κοινωνικό
αποτύπωμα απαιτεί κατ’ αρχάς θέληση/αποδοχή των μετόχων και των διοικήσεων αυτών
και επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών και
των στόχων τους.
Η διαδικασία αυτή μπορεί να μην είναι ούτε
εύκολη ούτε γρήγορη για τις επιχειρήσεις,
όμως είναι καθοριστικής σημασίας για τις
κοινωνίες της περιφέρειας να βλέπουν διά
του παραδείγματος «τους μεγάλους, τους
ισχυρούς» του χώρου των επιχειρήσεων να
αναπτύσσονται μαζί/παράλληλα με την κοινωνία.
Οι περιφερειακές επιχειρήσεις που θα
μπουν σήμερα σε αυτήν τη νέα φιλοσοφία
ανάπτυξής τους θα δημιουργήσουν νέους
ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία, θα
κινητοποιήσουν όλες τις υγιείς δυνάμεις, θα
αποκτήσουν ένθερμο κοινό, θετικές αξιολογήσεις για καλές εταιρικές πρακτικές, αποδοχή και πρόσβαση από funds της νέας οικονομίας, πρόσβαση στο νέο χρηματοοικονομικό
και πιστωτικό σύστημα και αύξηση του δείκτη
βιωσιμότητάς τους.
Η επόμενη μέρα οφείλει να βρει την περιφερειακή επιχειρηματικότητα και τις περιφερειακές κοινωνίες σε μια αγαστή αρμονία για ένα
καλύτερο, ασφαλέστερο αύριο για όλους.

Οι δύο Τσαβούσογλου

Ν

α δείτε που στην Ελλάδα θα έλθουν όχι
ένας αλλά... δύο Τσαβούσογλου. Άλλωστε, και οι «Τουρκίες» σήμερα είναι
δύο. Η μία της συνδιαλλαγής, μήπως και γλιτώσει τις αμερικανικές κυρώσεις ή διασώσει την
όποια σχέση της με την Ευρώπη, δηλαδή η
Τουρκία της βιτρίνας. Και η άλλη του αναθεωρητισμού, των προκλήσεων, της αλλαγής των Συνθηκών, των μονομερών ενεργειών, δηλαδή η
Τουρκία της πραγματικότητας.
Ο ένας Τσαβούσογλου θα συμφάγει με τον Νίκο Δένδια, ίσως συναντηθεί και με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, θα μιλήσει στους δημοσιογράφους, θα είναι ο Τσαβούσογλου με το πρόσωπο
που θέλει να παρουσιάζει στη διεθνή κοινότητα
η Τουρκία. Θα μιλήσει για τις θέσεις της Τουρκίας με επιχειρήματα, θα κάνει αναφορές στο
Διεθνές Δίκαιο, θα επισημάνει προφανώς αυτά
που η Άγκυρα θεωρεί προβληματικά σημεία
στην ελληνική συμπεριφορά και θα δείξει διά-

θεση συνεννόησης και διαλόγου. Αυτός θα είναι
ο «Τσαβούσογλου της Αθήνας».
Μαζί του, όμως, θα έλθει και ο «Τσαβούσογλου της Θράκης». Όχι γιατί τον έπιασε ο πόνος
να κάνει περιοδεία -όπως προ ετών ο Ερντογάν
και άλλοι…- στη Δυτική Θράκη, αλλά διότι θεωρεί ότι πρέπει να «τονώσει» το φρόνημα των
«Τούρκων», όπως θέλει να αποκαλεί τους Έλληνες μουσουλμάνους της Θράκης. Ιδιωτική
επίσκεψη θα κάνει, άρα θα είναι πιο ελεύθερος
να κινηθεί και, φυσικά, να… μιλήσει. Μπορεί η
Συνθήκη της Λωζάννης να κάνει σαφή αναφορά
στη «μουσουλμανική» μειονότητα της Θράκης,
μπορεί η ίδια η Τουρκία να την έχει υπογράψει
τη Συνθήκη, αλλά τώρα με τον Ερντογάν η γείτων τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα…
Είναι η Αθήνα έτοιμη να αντιμετωπίσει τους
«δύο» Τσαβούσογλου; Όλοι οι Έλληνες ελπίζουμε πως ναι, γιατί -όπως έχει πει δημοσίως
παλαιότερα ο Μητσοτάκης- η Ελλάδα αντιμετω-

πίζει την Τουρκία «με διάθεση διαλόγου αλλά
και με μηδενική αφέλεια». Ξέρει συνεπώς η
Αθήνα ότι ο Τσαβούσογλου δεν πάει στη Θράκη
σε ιδιωτική επίσκεψη για να συζητήσει… τον
καιρό με τους Πομάκους της περιοχής. Πάει για
να υποδαυλίσει διαλυτικά στοιχεία για την ελληνική κοινωνία, για να αμφισβητήσει εμπράκτως
τις Συνθήκες, για να βάλει, αν μπορεί, άλλο ένα
φιτίλι στα τόσα που κατά καιρούς έχουν τοποθετήσει στη Θράκη άλλοι Τούρκοι πολιτικοί που…
τους έπιασε ο πόνος για τους μουσουλμάνους
της περιοχής.
Και οι «δύο» Τσαβούσογλου θέλουν μεγάλη
προσοχή. Ο ένας γιατί θα φοράει με επιδεξιότητα τη λεοντή του μειλίχιου και συνεννοήσιμου
έως ότου κρίνει ότι πρέπει να τη βγάλει. Και ο
άλλος γιατί θα είναι ο εαυτός του, γιατί θα είναι η
Τουρκία του Ερντογάν, με ό,τι ξέρουμε πως αυτό
σημαίνει…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Τα κιλά της... Παπαρίζου
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εκπρόσωπος Τύπου
του ΚΙΝ.ΑΛ.,
αντιπρόεδρος
Γυναικών
Ευρωπαϊκού
Σοσιαλιστικού
Κόμματος,
διδάσκουσα (ΕΔΙΠ)
στο τμήμα
Διεθνών
και Ευρωπαϊκών
Σπουδών
στο Πάντειο

ι να πρωτοπούμε για τα στερεότυπα και την
ευκολία με την οποία εμφανίζονται καθημερινά δίπλα μας; Τα κιλά μας, το σώμα μας,
το ύψος μας, ο σωματότυπός μας γίνονται επίκεντρο της συζήτησης, στοχοποιώντας κατεξοχήν
γυναίκες και κορίτσια. Οι άντρες και λίγη κοιλίτσα
να έχουν είναι «γοητεία»...
Με θράσος και επιθετικότητα λίγες μέρες πριν
γνωστή τραγουδίστρια, η κυρία Παπαρίζου, βρέθηκε στο στόχαστρο υβριστικών μηνυμάτων και
σχολίων, γιατί είχε παραπάνω κιλά...
Ποιον αφορά αν η ζυγαριά έδειξε λιγότερα ή
περισσότερα κιλά; Θα έπρεπε να μην αφορά κανέναν και καμιά. Γιατί σε αυτό το απαξιωτικό φαινόμενο συμμετέχουν και οι γυναίκες.
Το body shaming, δηλαδή να κάνεις σκληρή
κριτική, να «ξεφωνίζεις» έναν άνθρωπο γιατί έχει
παραπανίσια κιλά, συναντάται παντού γύρω μας,
στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην εργασία, στη
γειτονιά, στις κοινωνικές επαφές μας.
Η εικόνα μιας υπέρβαρης έφηβης, μιας παχύσαρκης γυναίκας, δεν ταιριάζει με τα πρότυπα
που προστάζουν η μόδα, τα τηλεπαιχνίδια, το lifestyle και στέλνει χιλιάδες νέες και νέους στην
απομόνωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Τι σκέφτηκαν, άραγε, τα κορίτσια και οι γυναίκες μετά τη θλιβερή κατακραυγή και τον ρατσισμό που υπέστη η συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα;
Μάλλον δεν σκέφτηκαν, αλλά κρύφτηκαν, γέμισαν περισσότερες ανασφάλειες, άρχισαν στερητικές δίαιτες, οδηγήθηκαν σε διατροφικές διαταραχές ή βούλιαξαν στην κατάθλιψη.
Ακόμη και στην περίπτωση που η κριτική αφορά στη σύνδεση της παχυσαρκίας και της ευ-

ζωίας, η απάντηση είναι μία: Είναι δικαίωμα και
απόφαση του καθενός και καθεμιάς να επιλέγει τι
θέλει για τον εαυτό του. Μάλιστα, σύμφωνα με
στοιχεία που δημοσιεύονται στο «American Journal of Public Health» από ερευνητές του Πανεπιστήμιου Κολούμπια της Νέας Υόρκης (2018), ο
στιγματισμός κάνει περισσότερο κακό στην υγεία
από την ίδια την παχυσαρκία!
Κάθε άνθρωπος, κάθε γυναίκα και κάθε άν-

δρας κρίνεται για το τι κάνει, για το έργο του και
τις πράξεις του και όχι για τα κιλά του, την ηλικία
του ή την περιφέρειά του.
Η αλλαγή νοοτροπίας είναι παραπάνω από
απαραίτητη, αλλά θέλει χρόνο, πολιτικές, εκπαίδευση και νέα πρότυπα, ώστε να αγαπήσουμε τον
εαυτό μας, το σώμα μας και να επιλέξουμε αυτό
που εμείς θέλουμε για εμάς και όχι αυτό που οι
άλλοι αποζητούν να μας επιβάλουν.

Η Δημοκρατία και η αίσθηση του κοινού περιουσιακού
στοιχείου: Κουτσομπολεύοντας τον πολιτισμό σήμερα

Δ

ημιουργήθηκε εκ του μη όντος ένα πολιτικό ατόπημα, ζήτημα
σχολιασμού όσον αφορά στη λειτουργία της Δημοκρατίας στη
χώρα μας. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει, επικοινωνιακά λειτούργησε κατά της κυβέρνησης και προκλήθηκε από μέλος της. Επισκέφθηκε τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για να ενημερωθεί για τα έργα
που πραγματοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Προσωπικά για όλα τα έργα για τα οποία σφόδρα κατηγορήθηκε το
ΥΠΠΟΑ έχω λάβει θέση υπέρ της σημερινής υπουργού. Λίγη η άποψή
μου μπροστά σε μεγάλους δασκάλους όπως ο Μανώλης ο Κορρές.
Ξαφνικά από την άκρη του πουθενά και για χάρη του διαλόγου, όπως
ανέφεραν τα ρεπορτάζ, εμφανίστηκε στον χώρο η υπουργός, η οποία
δεν έχει αποποιηθεί τον μανδύα της γενικής γραμματέως, για να απαιτήσει πολιτικό διάλογο. Ούτε στο μαγαζί του πατέρα μου δεν θα το έκανα, προσωπικά μιλώντας. Δεν θα μιλήσω για πολιτικό τραμπουκισμό,
όμως ένα «τι θες εσύ εδώ, ρε, που εγώ κάνω κουμάντο» το σκέφτεσαι,
και αυτό δεν προωθεί τον δημοκρατικό διάλογο.

του

Χρόνη
Ινιωτάκη

P
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Οι ισχυροί

Περί ενέργειας
Οι ενεργειακές αποκρατικοποιήσεις καλά κρατούν. Η πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ είναι η μόνη που προχωρεί για το φθινόπωρο και μάλιστα με επιτυχία, η
ΛΑΡΚΟ ίσως πάει για το τέλος του χρόνου, η υπόγεια αποθήκη στην Καβάλα αναβάλλεται για το 2022, για τη ΔΕΠΑ Υποδομών φαίνεται ότι έρχονται νομοθετικές
ρυθμίσεις ώστε να πουληθεί πακέτο, ενώ για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας φαίνεται ότι θα
έχουμε εξελίξεις εν καιρώ.

Σε κυρίαρχους του real
estate στον Δήμο Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης
αναδεικνύονται οι πανίσχυροι εφοπλιστές Προκοπίου και Μαρτίνος, οι
κινήσεις των οποίων δεσπόζουν από τις παραλίες μέχρι τα αγροτεμάχια και τα ακίνητα-φιλέτα. Οι συγκεκριμένοι
έχουν και σημαντικές
κοινωνικές δραστηριότητες.

Φοβούνται τέταρτο κύμα

Σ

ε περίπου δεκαπέντε μέρες από σήμερα και με
την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα του εμβολιασμού θα προχωρήσει ικανοποιητικά, εκτιμάται
ότι θα λειτουργήσουν τα καταστήματα εστίασης σε
κλειστούς χώρους, ενώ την ίδια ώρα θολό παραμένει
το τοπίο για το αν οι ίδιοι κανόνες θα ισχύσουν και για
τα κέντρα διασκέδασης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, μια
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σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η λειτουργία της εστίασης σε εσωτερικούς χώρους με κάλυψη
του 70% της δυναμικότητας, τα λούνα παρκ, τα πανηγύρια και οι παιδότοποι, θα ανοίξουν με τα σχετικά
υγειονομικά πρωτόκολλα, όταν το 50% του ενήλικου
πληθυσμού θα είναι εμβολιασμένο. Πάντα, βέβαια,
υπάρχουν οι διαφωνίες των ειδικών, οι οποίοι μιλούν
για τέταρτο κύμα στα σκαριά.

Απόλυτη σύγχυση

Άσχημη εμπειρία

Έπειτα από έναν χρόνο και
πλέον πανδημίας ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων
και Φαρμάκων (FDA) λέει ότι
τα τεστ αντισωμάτων για τον
Covid-19 δεν είναι και τόσο αξιόπιστα. Όπως υποστηρίζει, δεν μπορούν να δείξουν αν έχει κανείς ανοσία
από εμβολιασμό ή προηγούμενη ασθένεια. Δύσκολα
θα βγάλει άκρη κανείς…

Αντιμέτωποι με την αυστηρή συμπεριφορά των
βρετανικών Αρχών, που όχι μόνο τους απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα, αλλά τους έστειλαν για
κάποιες μέρες σε κέντρα κράτησης μεταναστών,
βρέθηκαν Ευρωπαίοι πολίτες που θέλησαν να εισέλθουν στη Βρετανία. Οι πολίτες αυτοί από χώρες
όπως Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα, σύμφωνα
με τον «Guardian», προσπάθησαν να έρθουν στο
Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να βρουν δουλειά.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Μοναξιά,
αυτή η μάστιγα
ο κρίσιμο στοιχείο της μοναξιάς στη σημερινή εποχή της πανδημίας δεν είναι
τόσο η παρουσία ή η απουσία κάποιου. Αν
επρόκειτο για κάτι τόσο απλό, δεν θα υπήρχε τόσο εκτεταμένο ζήτημα στον πολιτισμένο κόσμο.
Το πρόβλημα της μοναξιάς είναι η παρουσία ή
απουσία κάποιου που έχει νόημα για εμάς. Αυτός είναι ο πυρήνας της μοναξιάς.
Με άλλα λόγια, η μοναξιά δεν είναι ζήτημα επικοινωνίας - κάτι τέτοιο σήμερα φαντάζει σχεδόν αστείο. Η μοναξιά είναι ζήτημα της επικοινωνίας με νόημα. Και ας μη βιαστεί κανείς να ρίξει το φταίξιμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
όπου δεν υπάρχει ουσιαστική επαφή, ή στην
απομόνωση των νέων, οι οποίοι είναι όλη την
ώρα χαμένοι στο Διαδίκτυο και στα παιχνίδια.
Αυτό θα πρέπει να το δούμε ως σύμπτωμα και
όχι ως αιτία.
Εδώ εντοπίζεται το δύσκολο σημείο. Διότι ορισμένες φορές ακόμα και αυτοί που ψάχνουν μια
επαφή με νόημα εγκλωβίζονται στον τρόπο με
τον οποίο προσδιορίζουν το νόημα αυτό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αναζήτησης
του «μοναδικού», της «αδελφής ψυχής». Πρόκειται για ένα ιδανικό της ρομαντικής περιόδου,
το οποίο παγιδεύει όποιον το υιοθετεί στον αφηρημένο χαρακτήρα του, μιας και το ιδανικό του
«μοναδικού» ποτέ δεν θα βρει ανταπόκριση σε
κάποιον πραγματικό άνθρωπο. Αποτέλεσμα,
όμως, αυτής της αναζήτησης είναι η απογοήτευση και ο συνακόλουθος αποκλεισμός από την
ουσιαστική επαφή με τον άλλον, είτε καταλήγοντας σε ζωή μοναχική είτε δημιουργώντας
κάποια σχέση μόνο και μόνο για να μην είναι κανείς «μόνος», γεγονός που εντείνει το αίσθημα
της μοναξιάς.
Όπως σε πολλές ανάλογες περιπτώσεις ασθενειών, για να αρχίσει κανείς τη δύσκολη πορεία
της ίασης από τη μοναξιά θα πρέπει να την αντιληφθεί και να παραδεχτεί την ύπαρξή της. Αυτό
είναι το πρώτο, πολύ δύσκολο βήμα, μιας και η
μοναξιά συνδέεται -τουλάχιστον για τον δυτικό
πολιτισμό μας- με το αίσθημα της προσωπικής
αποτυχίας.
Οι κρατικές υπηρεσίες για την ψυχική υγεία
πρέπει να θέσουν την αντιμετώπιση της μοναξιάς ψηλά στις προτεραιότητές τους.

Τ
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Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για τις αλλαγές στα εργασιακά
«Σφίγγει ο κλοιός» των αντιδράσεων
G Η ηλεκτρονική κάρτα -που είναι μια
του
για τις αλλαγές που φέρνει στον κόσμο
δική μας ρύθμιση και ένα δίκαιο αίτημά
Αντώνη
της εργασίας το νομοσχέδιο του αρμότης ΓΣΕΕ- δεν πρόκειται να εφαρμοΙ. Αντωνόπουλου
διου υπουργού Κωστή Χατζηδάκη. «Η
στεί.
G Διαλύονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
εργασία σε μετάβαση: αξιοπρέπεια ή
aantonopoulos10@gmail.com
G Περιορίζεται το δικαίωμα στην απερισοπέδωση;» είναι ο δηκτικός τίτλος
γία και η προστασία των συνδικαλιστιτης χθεσινής διαδικτυακής εκδήλωσης
κών στελεχών.
που πραγματοποίησε το Κίνημα ΑλλαΣτο ΚΙΝ.ΑΛ. το επόμενο διάστημα θα ρίξουν το βάρος τους
γής με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, στελεχών και συνδικαλιστών, όπως οι Άρης Καζάκος (καθηγητής ΑΠΘ), Σταύρος Κου- στην καθημερινότητα των πολιτών, αναδεικνύοντας τα προβλήτσουμπέλης (αντιπρόεδρος Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ), Γιώργος Ματζαβάς ματα που αντιμετωπίζουν εντός και εκτός Βουλής. Χθες σύσσω(ασκ. δικηγόρος, Δίκτυο Νεολαίας), Γιώργος Μουλκιώτης (βου- μη η Κοινοβουλευτική Ομάδα με επικεφαλής τη Φώφη Γεννηλευτής, υπεύθυνος Κ.Ο.) και Γιάννης Παναγόπουλος (πρόεδρος ματά κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή με θέμα «Απροστάτευτη η
ΓΣΕΕ). Την αυλαία της εκδήλωσης άνοιξε η Φώφη Γεννηματά, πρώτη κατοικία των αδύναμων και μικρομεσαίων, την ώρα που
υπογραμμίζοντας τον αντεργατικό χαρακτήρα του νομοσχεδί- διαγράφονται δάνεια των κατά τεκμήριο οικονομικά πολύ ισχυου. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταστρέφει και διαλύει σημαν- ρών». Ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και
τικά δικαιώματα των εργαζομένων, κατακτήσεις δεκαετιών», Ανάπτυξης αν προτίθενται να επαναφέρουν «έστω και την τελευείπε χαρακτηριστικά για να συνοψίσει τα σημεία όπου εστιάζον- ταία στιγμή ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης των υπερχρεωμένων
ται οι μεγάλες ανατροπές που προκαλούνται από το εν λόγω νο- νοικοκυριών με ειδική μέριμνα για την προστασία της α’ κατοικίας στα πρότυπα του ν. 3869/2010 και δικαίωμα αγοράς του δαμοσχέδιο:
G Καταργεί στην πράξη την υποχρέωση να υπάρξει συλλογική
νείου από τον δανειολήπτη πριν μεταφερθεί στην εταιρεία διασύμβαση για τη διαπραγμάτευση του χρόνου εργασίας. Στην χείρισης» και τους καλούν να καταθέσουν «το συνολικό ύψος
πράξη καταργείται το οκτάωρο.
των διαγραφών απαιτήσεων που έχουν πραγματοποιήσει».
G Ανοίγει ο δρόμος για μαζικές απολύσεις.
Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για τα εργασιακά προχω-

ρά σήμερα το απόγευμα το ΚΚΕ διοργανώνοντας συγκέντρωση
και ομιλία του γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στο Σύνταγμα.
Στην «ομπρέλα» του ΚΚΕ μπαίνουν και παράλληλες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.
Στον Περισσό χαρακτηρίζουν το νομοσχέδιο Χατζηδάκη ως
«πολεμικό ανακοινωθέν για τους εργαζομένους», υποστηρίζοντας ότι «οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν περισσότερο, θα πληρώνονται λιγότερο, θα εξαφανίζεται ο ποιοτικός ελεύθερος
χρόνος, θα γίνονται όμηροι της μεγαλοεργοδοσίας, θα έρχονται
αντιμέτωποι με νέα εμπόδια για να διεκδικήσουν συλλογικά και
οργανωμένα καλύτερους όρους δουλειάς και ζωής».
Απέναντι στο νομοσχέδιο στέκεται και το ΜέΡΑ25. «Ουσιαστικά, το μόνο πράγμα που κάνει μέσα από τις εξατομικευμένες συμβάσεις εργασίας είναι να καταστρέφει όποιο μικρό
δείγμα διαπραγματευτικής δύναμης έχει απομείνει στη μισθωτή εργασία. Αυτή η κίνηση προς τις ατομικές συμβάσεις,
η απορρύθμιση της αγοράς θα φέρει μεγαλύτερη υπανάπτυξη
για όλη τη χώρα», εκτιμά ο Γιάνης Βαρουφάκης. Σε διαφορετική λογική και η Ελληνική Λύση, που θεωρεί πως η κυβέρνηση, αντί να επιδοτήσει την εργασία ώστε να δημιουργηθούν
νέες θέσεις απασχόλησης, νομοθετεί «υπέρ των απολύσεων»
και αντικαθιστά το ΣΕΠΕ με άλλη μια «Ανεξάρτητη Αρχή»! Με
στόχο, φυσικά, να βολέψει και άλλα «δικά της παιδιά» με παχυλούς μισθούς.

«Κατάληψη»
στην Ολομέλεια

Σ

ε μια ιδιότυπη επαναστατική γυμναστική επιδόθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή. Για να δείξει την… πυγμή του απέναντι στα
μέτρα κατά του Covid, «έφερε» στην Ολομέλεια σύσσωμη την Κοινοβουλευτική του
Ομάδα, ωστόσο «ξέχασε» ότι με βάση τα
τετραγωνικά αλλά και το ύψος της οροφής
της αίθουσας της Ολομέλειας «επιτρέπεται» η παρουσία 86 βουλευτών!
Την ίδια ώρα, πάντως, κατά τη διάρκεια
της ομιλίας του κατηγόρησε την κυβέρνηση
ότι επέλεξε να εργαλειοποιήσει τη πανδημία, τον εύλογο φόβο των ανθρώπων, την
ανάγκη για μέτρα προφύλαξης, προκειμένου να επιβάλει ένα καθεστώς, ενώ έκανε
λόγο για ένα «ιδιότυπο κοινοβουλευτικό
πραξικόπημα». «Εδώ και ενάμιση χρόνο
παρακάμπτει θεσμοθετημένες διαδικασίες
ελέγχου με πρόσχημα την έκτακτη ανάγκη,
ώστε να σπαταλά δημόσιο χρήμα σε ημέτερους και μέσα ενημέρωσης της αρεσκείας
της. Και να νομοθετεί με διαδικασίες πρωτοφανείς και τη Βουλή σε καθεστώς υβριδικής λειτουργίας, ώστε να περνά με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις βαθιά αντιλαϊκές πολιτικές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

Παράλληλα, απάντησε και στο «όχι» Μητσοτάκη στη συζήτηση στην Ολομέλεια για
την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα πανεπιστήμια: «Τρεις συνεχόμενες εβδομάδες τον
ρωτάω γιατί στοχοποιεί τα νέα παιδιά που
δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις και αλλάζει
τον τρόπο εισαγωγής εν μέσω πανδημίας.
Και μειώνει κατά ένα τρίτο τους εισακτέους. Και γιατί, έστω για φέτος, δεν αναστέλλει αυτή την απαράδεκτη ρύθμιση. Δεν έρχεται. Κρύβεται. Φυγομαχεί». Απείλησε,
μάλιστα, ότι θα ταράξει την κυβέρνηση στον
κοινοβουλευτικό έλεγχο. «Θα τους ταράξουμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ακόμη και αν επιθυμούν να μένει αναπάντητος.
Θα καταθέτουμε τις ερωτήσεις ξανά και ξανά. Και θα είμαστε και οι 86 βουλευτές σε
καθημερινή βάση παρόντες για να αναδείξουμε την αλήθεια και το δίκιο μέσα στις
κοινοβουλευτικές διαδικασίες», σημείωσε
με νόημα.
Εξαπολύοντας, δε, τα πυρά του προς την

κυβέρνηση, ισχυρίστηκε ότι συγκρούονται
δύο κόσμοι, «ο κόσμος της εργασίας και
δημιουργίας και ο κόσμος της πελατειακής
και παρασιτικής ολιγαρχίας». Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, όσο θα προχωράμε
προς την επόμενη μέρα και η κυβέρνηση
θα ξεδιπλώνει τις προθέσεις της, θα γίνεται
ακόμη περισσότερο φανερό.
Μιλώντας για το εργασιακό νομοσχέδιο,
τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβάλλει καθεστώς ασυδοσίας του πλούτου και
εξουθένωσης του κόσμου της εργασίας και
δημιουργίας, ενώ ειδική μνεία έκανε στη
νέα γενιά. «Η κυβέρνηση βάζει στο σημάδι
τη νέα γενιά αυτού του τόπου. Εμείς, παρά
τις δημοσιονομικές δυσκολίες, ανοίγαμε
σχολές και αυξάναμε τους φοιτητές και

προσλαμβάναμε καθηγητές στα πανεπιστήμια. Αυτοί κλείνουν σχολές, μειώνουν
τους φοιτητές και προσλαμβάνουν αστυνομικούς στα πανεπιστήμια», ισχυρίστηκε.
Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε την
πολιτική της κυβέρνησης όχι μόνο αποκρουστική, αλλά και ηθικά ασυγχώρητη.

Σε μια ιδιότυπη επαναστατική
γυμναστική επιδόθηκε χθες
ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή,
καταγγέλλοντας την κυβέρνηση

P
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40.000 υποψήφιοι για 1.600 θέσεις Επαγγελματιών Οπλιτών!
Περισσότεροι από 40.000 υποψήφιοι έχουν καταθέσει
μέχρι στιγμής τις αιτήσεις τους για τις 1.600 θέσεις Επαγγελματιών Οπλιτών που προκήρυξε το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας. Οι 19.000 από αυτούς διεκδικούν τις 1.000 θέσεις
στον Στρατό Ξηράς, 14.000 τις μόλις 280 θέσεις της Πολεμικής Αεροπορίας και 7.000 τις 300 θέσεις του Πολεμικού
Ναυτικού. Χαρακτηριστικό της ανταπόκρισης του κόσμου,
που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, είναι ότι μεγάλος αριθμός
των αιτήσεων προέρχεται από νέους αποφοίτους της Τρι-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης με ξένες γλώσσες και μεταπτυχιακά.
Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι εξαιτίας
του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού υποψηφίων οι πίνακες καταλλήλων και ακαταλλήλων θα αναρτηθούν μετά την 1η
Ιουνίου. Οι υποψήφιοι, μάλιστα, θα πρέπει να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις κάθε κλάδου στον οποίο έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής. Οι ΕΠ.ΟΠ. που θα προσλάβει ο Στρατός Ξηράς θα

ενισχύουν κρίσιμους σχηματισμούς και μονάδες στα νησιά και την ενδοχώρα. Πιο συγκεκριμένα, 200 θέσεις προβλέπονται για τις Ειδικές Δυνάμεις, 130 στα Τεθωρακισμένα, 130 στο Πυροβολικό, ενώ σημαντικό αριθμό θα απορροφήσει το Υγειονομικό.
Οι επιτυχόντες του Πολεμικού Ναυτικού θα ενισχύσουν
κυρίως τα πλοία του Στόλου, ενώ τις αυξημένες ανάγκες
στις Πτέρυγες και τις Σμηναρχίες Μάχης της Π.Α. θα καλύψουν όσοι προσληφθούν από την Αεροπορία.

«Βέλη» πάνω
από την έρημο
και τον Περσικό

Ν

έα εποχή για τη στρατιωτική
συνεργασία ανάμεσα στην
Ελλάδα και τη Σαουδική
Αραβία σηματοδοτούν η επίσημη επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ,
στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, στο
Ριάντ και η ταυτόχρονη παρουσία ελληνικών μαχητικών για την άσκηση «Falcon
Eye 2», που ξεκίνησε χθες στην αεροπορική βάση «Κινγκ Φαϊζάλ».
Η Ελλάδα συμμετέχει με τέσσερα F-16
της 341 Πολεμικής Μοίρας «Βέλος» με
τους χαρακτηριστικούς «άσους» στο κάθετο πτερύγιο και ένα C-130, το οποίο μετέφερε την πολυάριθμη αποστολή, αποτελούμενη από ιπτάμενους και τεχνικούς
της Πολεμικής Αεροπορίας. Μαζί τα μαχητικά F-15, Eurofighter και Tornado της
Βασιλικής Αεροπορίας της Σαουδικής
Αραβίας θα λάβουν μέρος στη «Falcon
Eye 2», εκτελώντας αποστολές σε ολόκληρο το FIR της χώρας.
Το πρώτο σκέλος της άσκησης είχε
πραγματοποιηθεί στην Κρήτη στις αρχές
Μαρτίου, με τους Σαουδάραβες να μην
κρύβουν τον ενθουσιασμό τους τόσο για
τους Έλληνες συναδέλφους τους όσο και
για το απαιτητικό ανάγλυφο του Αιγαίου,
όπου έλαβαν χώρα οι επιχειρήσεις της
«Falcon Eye».
Τώρα είναι η σειρά των Ελλήνων
«άσων» να εκπαιδευτούν σε ένα διαφορετικό και ιδιαιτέρως προκλητικό για εκείνους περιβάλλον, πάνω από την έρημο και
τον Περσικό Κόλπο. Η Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας, άλλωστε, οργανωμένη
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στα αμερικανικά πρότυπα, αποτελεί μια
από τις ισχυρότερες της περιοχής, με τα
οφέλη της συνεκπαίδευσης να είναι πολλαπλά και για τις δύο πλευρές.
Ανάμεσα στα σενάρια που θα εκτελέσουν οι ελληνικές δυνάμεις περιλαμβάνονται και αποστολές κρούσης, καθώς η
341 Πολεμική Μοίρα «Βέλος», με τους πυραύλους AGM-88B HARM που διαθέτει,
εξειδικεύεται στην καταστολή εχθρικής
αεράμυνας.
Οι Σαουδάραβες επιφύλαξαν θερμή
υποδοχή στην ελληνική αποστολή αλλά
και στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας, στρατηγό Φλώρο, ο
οποίος είχε σειρά συναντήσεων με ανώτατους αξιωματούχους.
Τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ υποδέχτηκε στο
Ριάντ ο ομόλογός του, στρατηγός Φαγιάντ
μπιν Χαμίντ αλ Ρουβαϊλί, με τους δύο άντρες να συζητούν για τις γεωπολιτικές
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη
Μέση Ανατολή αλλά και για τους τρόπους
με τους οποίους θα αναβαθμιστεί περαιτέρω η συνεργασία των δύο κρατών σε
στρατιωτικό επίπεδο.
Τα δύο επιτελεία εξετάζουν ήδη τη δυνατότητα αξιοποίησης και ανταλλαγής εκπαιδευτικών διευκολύνσεων μεταξύ των

Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, καθώς και τη διεξαγωγή στρατιωτικών
ασκήσεων τόσο σε διμερές όσο και σε πολυεθνικό επίπεδο με τη συμμετοχή χωρών της ευρύτερης περιοχής.
«Πρώτη φορά “ελληνικά φτερά” μετασταθμεύουν στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζουμε τη συνεργασία, αναβαθμίζουμε
τη συνεκπαίδευση, ενισχύουμε ακόμα
περισσότερο τις σχέσεις μας. Μαζί για την
ειρήνη και την ασφάλεια», ήταν το μήνυμα
του Έλληνα αρχηγού ΓΕΕΘΑ για την παρουσία της 341 στο Βασίλειο των Σαούντ.

«Μαζί για την ειρήνη
και την ασφάλεια» ήταν
το μήνυμα του Έλληνα αρχηγού
ΓΕΕΘΑ, στρατηγού
Κωνσταντίνου Φλώρου,
για την παρουσία της 341 Μοίρας
στο Βασίλειο των Σαούντ
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Δ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Με… φερετζέ ιδιώτη στη Θράκη

Δ

ιήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα
στις 30 και 31 Μαΐου θα πραγματοποιήσει τελικά ο υπουργός
Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο επικεφαλής της
τουρκικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις
10.30 το πρωί της Δευτέρας στο Μέγαρο
Μαξίμου και το μεσημέρι θα έχει κατ’ ιδίαν
συνάντηση με τον Νίκο Δένδια.
Αυτό που προβληματίζει την Αθήνα,
όμως, είναι η «ιδιωτική» περιοδεία που θα
πραγματοποιήσει ο Τσαβούσογλου την Κυριακή στη Θράκη, όπου εκτιμάται ότι θα επιχειρήσει να δημιουργήσει κλίμα περί δήθεν
«τουρκικής» μειονότητας. Το πρόγραμμα
και τις επαφές που θα έχει εκεί θα προετοιμάσει ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Σεντάτ Ονάλ, ο οποίος θα βρεθεί την
Παρασκευή στην Καβάλα. Ο Ονάλ θα συναντηθεί και με τον Έλληνα υφυπουργό
Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη, προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες της
επίσκεψης Τσαβούσογλου, ενώ θα συζητηθεί και η θετική ατζέντα που περιλαμβάνει
μέτρα για τη συνεργασία των δύο χωρών
στον οικονομικό και τον εμπορικό τομέα.
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στην Αθήνα το απόγευμα της Κυριακής και θα παρακαθίσει σε ανεπίσημο γεύ-
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μα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Νίκος
Δένδιας. Οι επίσημες συνομιλίες των δύο
υπουργών θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα και, σύμφωνα με ανακοίνωση του
υπουργείου Εξωτερικών, θα εστιαστούν
στις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές
εξελίξεις. Η Αθήνα, πάντως, προετοιμάζεται και για την περίπτωση που ο «φίλος»
Τσαβούσογλου επιχειρήσει να απαντήσει
σε ελληνικό έδαφος για όσα είπε ο Νίκος
Δένδιας στην επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου της Άγκυρας. Καθώς το σενάριο αυτό
θεωρείται πολύ πιθανό, η ελληνική πλευρά
ετοιμάζει τις απαντήσεις της σε περίπτωση
που προκληθεί από τον Τούρκο ΥΠ.ΕΞ.
Βασικός άξονας των συζητήσεων του
Μεβλούτ Τσαβούσογλου με τον Νίκο Δένδια, πάντως, θα είναι η προετοιμασία του
εδάφους για τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί
στις 14 Ιουνίου στις Βρυξέλλες.
Το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές φαί-

νεται να ευνοεί τη συνάντηση των δύο ηγετών, ενώ θετικά αποτιμά η Αθήνα την επανεκκίνηση των συζητήσεων για τα Μέτρα
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, με τον τέταρτο κύκλο των συνομιλιών σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών των δύο υπουργείων Άμυνας να ολοκληρώνεται σήμερα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συνάντηση Δένδια - Τσαβούσογλου θα ανακοινωθεί και ο
επόμενος γύρος των διερευνητικών επαφών.

Τον «χαβά» της η Τουρκία
Μετά το παραλήρημά του για τη μειονότητα της Θράκης, ο «Γκρίζος Λύκος» της
τουρκικής ακροδεξιάς Ντεβλέτ Μπαχτσελί
επανήλθε, βάζοντας στο στόχαστρο Ελλάδα
και Ηνωμένες Πολιτείες. «Προσπαθούν να
πάρουν τη ρεβάνς για την επιτυχημένη παρουσία μας στη Λιβύη και να μας κάνουν να
απολογηθούμε για την Κύπρο και την επιμονή μας στα δύο κράτη. Φοβούνται την
ανυποχώρητη στάση μας στην Ανατολική
Μεσόγειο και θέλουν εκδίκηση», ανέφερε.
Αυτά που προβληματίζουν περισσότερο
την Αθήνα, όμως, είναι η επιχειρούμενη
προσέγγιση της Άγκυρας στην Παλαιστίνη
και οι πιέσεις που ασκεί για την υπογραφή
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Σαμπάχ», που

απηχεί τις απόψεις Ερντογάν, φιλοξένησε
δηλώσεις του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανιγέ, ο οποίος υποστήριξε ότι ένα μνημόνιο
με την Τουρκία για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών θα έφερνε θετικά αποτελέσματα για τις δύο χώρες.
«Η συμπεριφορά της Τουρκίας αξιολογείται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θυμίζω ότι υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορούν τόσο
στην επανεκκίνηση των διερευνητικών
επαφών όσο και στην ανάγκη ομαλής διεξαγωγής τους, δηλαδή αποφυγής μονομερών ενεργειών κατά τη διάρκειά τους», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη και κάλεσε την Τουρκία να αποδείξει εμπράκτως τη δέσμευσή της για αποκλιμάκωση.

Διήμερη επίσκεψη στην
Ελλάδα στις 30 και 31 Μαΐου
θα πραγματοποιήσει τελικά
ο υπουργός Εξωτερικών
της Τουρκίας, Μεβλούτ
Τσαβούσογλου
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Με όλα τα
εμβόλια και οι
30-34 ετών

Α
Στα 1.517
τα νέα κρούσματα
Στους 547 φτάνουν πλέον οι διασωληνωμένοι ασθενείς
με κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ο θάνατος ακόμη 44 ασθενών,
με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να φτάνει τους
11.916. Τα νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν είναι 1.517,
έπειτα από 50.992 τεστ. Τέλος, οι εισαγωγές που έγιναν
είναι 250, ενώ δόθηκαν 402 εξιτήρια λόγω ίασης. Τη μαύρη πρωτιά στον αριθμό των κρουσμάτων εξακολουθεί να
έχει η Αττική. Συγκεκριμένα, στο Λεκανοπέδιο βρίσκονται τα 654 από τα 1.517 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε ο
ΕΟΔΥ για το τελευταίο 24ωρο. Τα περισσότερα (207) αφορούν για μία ακόμη φορά στον Κεντρικό Τομέα. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 163 κρούσματα.
Αξίζει να σημειωθεί πως χθες πραγματοποιήθηκαν μόνο 50.992 τεστ.

Η Εθνική
Επιτροπή
Εμβολιασμών
συνέστησε
τη συνέχιση
της χρήσης
του εμβολίου
της AstraZeneca,
σύμφωνα με το
ισχύον πρόγραμμα…

νοίγει το ερχόμενο Σάββατο η πλατφόρμα με
όλα τα εμβόλια για τις ηλικίες 30-34, που σήμερα εμβολιάζονται μόνο με το AstraZeneca.
Έτσι, θα μπορούν να εμβολιάζονται με όλα τα
διαθέσιμα εμβόλια (Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson &
Johnson και AstraZeneca). Αυτό ανακοίνωσε χθες, κατά
την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, ο υπουργός
Υγείας Βασίλης Κικίλιας.
Η πλατφόρμα emvolio.gov.gr έχει ήδη ανοίξει από χθες
για τους 35-39 ετών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα εμβολιασμού και με τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός, έχουν ήδη κλειστεί 102.000 ραντεβού,
που αντιστοιχούν σε 51.000 πολίτες. Ο Βασίλης Κικίλιας
ανέφερε πως χθες ξεπεράστηκαν οι 5,2 εκατ. εμβολιασμοί,
ενώ μίλησε επίσης για βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας, καθώς ο επταήμερος μέσος όρος είναι 1.775
επιβεβαιωμένα κρούσματα καθημερινά. Η διάμεση ηλικία
τους είναι τα 37 έτη, ενώ για τρίτη εβδομάδα συνεχίζεται η
αύξηση κρουσμάτων σε νεαρότερες ηλικίες. Τα ενεργά
κρούσματα είναι 16.838, υποχωρώντας σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Όλες οι περιφέρειες
της χώρας παρουσιάζουν σταθεροποίηση ή μείωση κρουσμάτων.
Στο μεταξύ, τη συνέχιση των εμβολιασμών, σύμφωνα με
το πρόγραμμα, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολισμών Μαρία Θεοδωρίδου, που συνεδρίασε
εκτάκτως χθες, μετά την εμφάνιση θρομβοεμβολικών
επεισοδίων από το εμβόλιο της AstraZeneca. Η δεύτερη
δόση συστήνεται να γίνεται με το ίδιο εμβόλιο και αλλαγή
δεύτερης δόσης συνιστάται μόνο σε περίπτωση εμφάνισης
θρόμβωσης, είπε η κυρία Θεοδωρίδου.
Ανέφερε, ωστόσο, ότι οι κίνδυνοι καταγράφονται σε γυναίκες κάτω των 50 ετών, γι’ αυτό και σημείωσε πως όλα τα
εμβόλια είναι διαθέσιμα και έτσι μπορεί να γίνει επιλογή
από τον πολίτη. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πέντε περιπτώσεις του σπάνιου συνδρόμου θρόμβωσης σε συνδυασμό με θρομβοπενία (TTS), μετά τη χορήγηση του εμβολίου
της AstraZeca. Οι τέσσερις περιπτώσεις αφορούν σε γυναίκες ηλικίας 36, 44, 47 και 61 ετών και η μία σε άνδρα 35
ετών. Ένας ανάρρωσε και εξήλθε από το νοσοκομείο, τρεις
νοσηλεύονται και μία, δυστυχώς, κατέληξε.
Αξίζει να σημειωθεί πως χθες το Βέλγιο ανέστειλε τη χορήγηση του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά του Covid-19 στους κάτω των 41 ετών, μετά τον θάνατο μιας γυναίκας στην οποία είχε χορηγηθεί μια δόση τού εν λόγω
σκευάσματος. Η γυναίκα -η οποία ήταν κάτω από 40 ετώνπέθανε στις 21 Μαΐου, αφότου εισήχθη στο νοσοκομείο με
σοβαρές θρομβώσεις και μειωμένο αριθμό αιμοπεταλίων.

E

ΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Ζητούν
ακύρωση του
τεστ κορονοϊού
στον Στρατό
Να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η ΚΥΑ για
την υποχρέωση στον διαγνωστικό έλεγχο για Covid-19 στις
Ένοπλες Δυνάμεις ζητεί από το
Συμβούλιο της Επικρατείας
εργαζόμενη στη γραμματεία
στρατιωτικού εργοστασίου,
στην οποία απαγορεύτηκε η είσοδος επειδή αρνείται να υποβληθεί σε covid tests.
Παράλληλα, στο ΣτΕ προσέφυγαν 49 γονείς τα παιδιά των
οποίων είναι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως
και μια φοιτήτρια και ζητούν να
ακυρωθεί ο Νόμος 4790/2021,
που αφορά στις ρυθμίσεις για
την προστασία της δημόσιας
υγείας από τις συνεχιζόμενες
συνέπειες της πανδημίας.
Ειδικότερα, η πρώτη προσέφυγε στο ΣτΕ και ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική,
παράνομη και αντίθετη στην
ευρωπαϊκή νομοθεσία η υπ’
αριθμ. 26390/2021 ΚΥΑ για την
εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου διαγνωστικού ελέγχου
του κορονοϊού.
Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει, ενημερώθηκε από τους
αρμοδίους της στρατιωτικής
υπηρεσίας ότι, εάν δεν υποβληθεί στον προβλεπόμενο
υγειονομικό έλεγχο, δεν θα
επιτρέπεται η είσοδός της και
θα καταγράφεται είτε ως αρνούμενη την παροχή εργασίας
είτε ως μη προσερχόμενη στην
εργασία της. Οι 49 γονείς και η
φοιτήτρια υποστηρίζουν ότι τα
προβλεπόμενα μέτρα από τον
Νόμο 4790/2021 για την προστασία από τον Covid-19, είναι
αντίστοιχα με την επιβολή του
καθεστώτος Απαρτχάιντ και είναι απάνθρωπα μέσα εξαναγκασμού σε συμμετοχή σε μαζικά πειραματικά βιοϊατρικά
πρωτόκολλα.
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ι ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν με
600.000 δολάρια το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν για περίπου μία πενταετία, προκειμένου να μελετηθεί αν οι κορονοϊοί
που προέρχονται από τις νυχτερίδες μπορούν να προσβάλουν τον
άνθρωπο. Αυτήν την αποκάλυψη
έκανε ο κορυφαίος Αμερικανός
επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι.
Τα χρήματα αυτά δόθηκαν από
το ΝIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases),
δηλαδή την αμερικανική κρατική
οντότητα που σκοπό της έχει την

ΕΛΛΑΔΑ

Βόμβα Φάουτσι: Οι ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν
το εργαστήριο της Γουχάν για πέντε χρόνια!
έρευνα και τη λήψη μέτρων για
την αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών.
Επικεφαλής της ΝIAID είναι ο
ίδιος ο Φάουτσι. Παραλήπτης
των κονδυλίων ήταν η EcoHealth
Alliance, η οποία τα κατέβαλε
στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν για τις έρευνες.
«Θα συνιστούσε έως και παρά-

βαση καθήκοντος, εάν δεν το μελετούσαμε, και ο μόνος τρόπος
να διεξαγάγεις τέτοιες έρευνες
είναι πας στην πηγή των γεγονότων». Έτσι, προχώρησαν σε μια
«ήπια συνεργασία με πολύ αξιοσέβαστους Κινέζους επιστήμονες, οι οποίοι είναι παγκόσμιες
αυθεντίες στον κορονοϊό», είπε ο
Φάουτσι, μιλώντας στη συνε-

δρίαση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που εξετάζει τα οικονομικά του Εθνικού Ινστιτούτου
Υγείας των ΗΠΑ, απαντώντας σε
σχετική ερώτηση Ρεπουμπλικανού βουλευτή.
«Σκοπός ήταν να μελετηθεί η
αλληλεπίδραση ανθρώπου ζώου και να καθοριστεί εάν οι
νυχτερίδες είναι δυνατόν να μο-

Και influencers
στον βρόμικο
ανταγωνισμό
των εμβολίων

Τ

ην πόρτα σε γνωστούς influencers φέρεται να χτύπησε
μια σκιώδης λονδρέζικη διαφημιστική εταιρεία, προκειμένου να σπιλωθεί η φήμη του εμβολίου των Pfizer - BioΝΤech κατά του κορονοϊού. Αυτή την απίστευτη υπόθεση
καλούνται να εξετάσουν οι αρμόδιες
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το θέμα έφερε στο φως δημοσίευμα
της «Daily Mail». Συγκεκριμένα, διάφοροι influencers των social media παραδέχθηκαν ότι μια διαφημιστική εταιρεία
στο Λονδίνο τούς προσέγγισε για να
«διαδώσουν ψέματα σχετικά με τους
κινδύνους που προκαλεί το εμβόλιο της
Pfizer». Με βάση το επίμαχο δημοσίευμα, η διαφημιστική εταιρεία με το όνομα
«Fazze» (που φέρεται να βρίσκεται υπό
τη διεύθυνση Ρώσων επιχειρηματιών)
επικοινώνησε την περασμένη εβδομάδα με Γάλλους bloggers Υγείας και Επιστήμης και τους ζήτησε να «εξηγήσουν
ότι το ποσοστό θανάτου των εμβολια-

σμένων με Pfizer είναι σχεδόν τρεις φορές υψηλότερο από αυτούς που είχαν
εμβολιαστεί με το ενέσιμο σκεύασμα
της AstraZeneca».
Οι influencers κλήθηκαν να δημοσιεύσουν στο YouTube, στο Instagram ή
στο TikTok άρθρα που αναφέρονται σε
διαρροές έρευνας, με δεδομένα που
υποτίθεται ότι δείχνουν πως το εμβόλιο
της Pfizer έχει προκαλέσει εκατοντάδες
θανάτους. Ένα από τα άρθρα που δημοσιεύθηκε στη γαλλική εφημερίδα «Le
Monde» τον Ιανουάριο αφορά σε δεδομένα που έχουν κλαπεί από Ρώσους χάκερ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων και αργότερα δημοσιεύθηκαν στο Dark Web.
Ο Λεό Γκρασέ, ειδικευόμενος γιατρός
στη Νότια Γαλλία, με 1.170.000 συνδρομητές στο YouTube, παραδέχτηκε στον
γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό
BFMTV ότι του προσφέρθηκαν πάνω
από 2.000 ευρώ για την ανάρτηση ενός
βίντεο 30 δευτερολέπτων.

«Είναι παράξενο. Μου έκαναν μια
πρόταση συνεργασίας που συνίσταται
στο να δυσφημήσω το εμβόλιο της Pfizer με ένα βίντεο», επισήμανε ο Γκρασέ,
ο οποίος έχει 1.170.000 συνδρομητές
στο κανάλι του στο YouTube, το «DirtyBiology». «Απίστευτο! Η διεύθυνση της
λονδρέζικης εταιρείας που επικοινώνησε μαζί μου είναι πλαστή. Δεν είχαν ποτέ
γραφείο εκεί. Είναι ένα κέντρο αισθητικής με λέιζερ! Όλοι οι εργαζόμενοι
έχουν ύποπτα προφίλ στο LinkedIn, τα
οποία εξαφανίστηκαν από σήμερα το
πρωί. Όλοι τους εργάζονταν παλαιότερα
στη Ρωσία», αφηγήθηκε ο Γκρασέ.

Διαφημιστική εταιρεία
στο Λονδίνο φέρεται
να τους προσέγγισε για
να διαδώσουν ψέματα
σχετικά με τους
κινδύνους που προκαλεί

λύνουν ανθρώπινα όντα», είπε.
Και πρόσθεσε: «Τρομάξαμε πολύ
με τον SARS-CoV-1, το 20022003, οπότε μεταδόθηκε αναμφίβολα από νυχτερίδα σε ενδιάμεσο ξενιστή, πυροδοτώντας μια
επιδημία και πανδημία που κατέληξε σε 8.000 κρούσματα και
κοντά στους 800 θανάτους». H
αποκάλυψη του Άντονι Φάουτσι
ακολουθεί προηγούμενη δήλωσή του, όταν είχε πει χωρίς περιστροφές ότι «δεν είμαι πεπεισμένος ότι η πανδημία Covid
αναπτύχθηκε με φυσικό τρόπο».

«Φουντώνει»
ο πόλεμος E.E. AstraZeneca
Για «κατάφωρη παραβίαση» του συμβολαίου που είχαν συνάψει για την προμήθεια εμβολίων κατά του Covid-19 κατηγόρησε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση την
AstraZeneca. Μάλιστα, η Ε.Ε. υπογράμμισε πως η φαρμακοβιομηχανία δεν
προσπάθησε καν να σεβαστεί το συμβόλαιο και πως δεν προειδοποίησε εγκαίρως την Ένωση για τις μεγάλες περικοπές στις παραδόσεις στις οποίες προέβη.
Στη διένεξη αυτή, με διαιτητή πλέον τη
βελγική Δικαιοσύνη, η πρώτη επίθεση
έγινε από τον δικηγόρο Ραφαέλ Ζεφαρελί, που υπερασπίζεται τα συμφέροντα
των χωρών-μελών της Κομισιόν (η οποία
διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματός τους,
τους όρους αγοράς). Ο δικηγόρος δήλωσε στο δικαστήριο ότι η Ε.Ε. ζητάει 10 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης για
κάθε δόση ως αποζημίωση από την
AstraZeneca για μη τήρηση του συμβολαίου της. Ο Ραφαέλ Ζεφαρελί δήλωσε
πως η Ε.Ε. ζητάει επίσης 10.000.000 ευρώ από την AstraZeneca, για κάθε παραβίαση του συμβολαίου που θα εντοπίσει
ο δικαστής. Η ετυμηγορία αναμένεται τον
ερχόμενο μήνα. Η Ε.Ε. κατηγορεί την
AstraZeneca ότι κατά το πρώτο τρίμηνο
του 2021 δεν της παρέδωσε παρά μόνο
30.000.000 δόσεις του εμβολίου της, δηλαδή το 25% των ποσοτήτων που είχε
υποσχεθεί, βάσει ενός συμβολαίου το
οποίο είχε συναφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο σουηδοβρετανικός φαρμακευτικός όμιλος αρνείται οποιαδήποτε
παραβίαση των όρων της συμφωνίας και
θεωρεί «αβάσιμη» την προσφυγή εναντίον του ενώπιον του αστικού δικαστηρίου των Βρυξελλών.
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Συμμορία ανηλίκων άνοιξε το κεφάλι σε 15χρονο στην Καισαριανή!
«Τον έριξαν κάτω, τον βάρεσαν με ξύλα και του άνοιξαν
το κεφάλι», λέει στην «Ρolitical» ένας ανήλικος -μάρτυρας
του άγριου ξυλοδαρμού που υπέστη ένας 15χρονος το
βράδυ του Σαββάτου- από την Καισαριανή, από συμμορία
ανηλίκων η οποία δεν δίστασε να τον χτυπήσει ακόμη και
με ξύλινα κλομπ.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 22.00 το Σάββατο
(22/5), την ώρα που ο 15χρονος μαζί με ακόμη δύο συνομήλικους φίλους του και 2-3 κορίτσια καθόταν σε ένα
ανοιχτό γηπεδάκι μπάσκετ, κοντά στο δημαρχείο. Η ομάδα
των 15 ατόμων, φορώντας κουκούλες και μάσκες προσώ-

που, τους προσέγγισε, τους ρώτησε από ποια περιοχή είναι και, προτού καλά - καλά προλάβουν τα παιδιά να απαντήσουν ότι είναι από την Καισαριανή, άρχισαν να τους χτυπούν. Ο 15χρονος ήταν αυτός που δέχτηκε τα περισσότερα
χτυπήματα. Συνοδευόμενος από τον πατέρα του, πήγε στο
Νοσοκομείο «Παίδων» για τις πρώτες βοήθειες και για
ράμματα.
Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση περιοίκων, που
είδαν το απίστευτο σκηνικό βίας και άρχισαν να φωνάζουν,
ενώ κλήθηκε και η Άμεση Δράση. Από την προανάκριση
που διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Καισαριανής, προ-

έκυψε ότι πιθανότατα πρόκειται για άτομα από άλλη -συνορεύουσα γεωγραφικά- περιοχή, τα οποία έδρασαν ως
συμμορία για... επίδειξη δύναμης. Σε αυτό ίσως να έπαιξε
ρόλο και το ότι υπήρχαν κορίτσια μπροστά, λένε καλά πληροφορημένες πηγές.
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα περιστατικό
που θυμίζει όσα συνέβησαν πριν από περίπου δυόμισι
μήνες στην Αργυρούπολη, όταν και πάλι συμμορία από
άλλη συνορεύουσα γεωγραφικά περιοχή επιτέθηκε σε
δύο ανήλικους 15-16 ετών, τραυματίζοντας μάλιστα με
μαχαίρι τον έναν!

H ΕΛ.ΑΣ. σπάει
το άβατο της
Δυτικής Αττικής

Α

ποφασισμένος να σπάσει το
άβατο της Δυτικής Αττικής
εμφανίζεται ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος, με την
ευκαιρία της παρουσίασης νέας κτιριακής δομής για τις αστυνομικές υπηρεσίες του Μενιδίου, αναφέρθηκε και στο
επιχειρησιακό σχέδιο που εδώ και δύο
μήνες εφαρμόζεται στην περιοχή.
Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει
έντονη παρουσία ένστολων αστυνομικών (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., ΟΠΚΕ, ΤΑΕ, Άμεση
Δράση κ.ά.) αλλά και ταυτόχρονη ενίσχυση του πληροφοριακού δικτύου
που έχει στήσει η Ασφάλεια. «Είμαστε
εδώ σε καθημερινή βάση, σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της εγκληματικότητας, της παραβατικότητας», σχολίασε αρχικά ο κ. Χρυσοχοΐδης. Και
επεσήμανε ότι «χρειάζεται και άλλο
προσωπικό, καλύτερα εκπαιδευμένο
προσωπικό, έτσι ώστε να συνεργάζεται
με τους κατοίκους, να συλλαμβάνει και
να παραπέμπει στη Δικαιοσύνη τους
ενόχους - όσοι παραβατούν και όσοι
παρανομούν, όσοι είναι καθέξιμοι εγκληματίες που διακινούν ναρκωτικά
στην περιοχή, που χρησιμοποιούν όπλα
αυθαίρετα, που κατά κάποιον τρόπο εμποδίζουν την ομαλή, ειρηνική, κοινωνική ζωή».
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τα

Ρεπορτάζ:
Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η
«Political», το τελευταίο δίμηνο (σ.σ.:
από τις 23 Μαρτίου και έπειτα) έχουν
γίνει μόνο στην ευρύτερη περιοχή του
Μενιδίου πέντε μεγάλες ειδικές αστυνομικές εξορμήσεις, με ενίσχυση δυνάμεων από τη ΓΑΔΑ και άλλες Υπηρεσίες. Πραγματοποιήθηκαν 6.512 έλεγχοι σε πολίτες, 3.321 έλεγχοι σε οχήματα, ενώ έγιναν 1.504 προσαγωγές, εκ
των οποίων οι 139 μετατράπηκαν σε
συλλήψεις.
Η μεγάλη μάστιγα της περιοχής είναι
το εμπόριο ναρκωτικών ουσιών (σ.σ.: οι
29 από τις 139 συλλήψεις αφορούν σε
κατοχή και διακίνηση), ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες ηρωίνης (σ.σ.: το ναρκωτικό που κυριαρχεί στην περιοχή),
κάνναβης, κοκαΐνης και ναρκωτικών
δισκίων. Μάλιστα, οι αστυνομικοί προχώρησαν -παρουσία εισαγγελέα- και
σε 14 εφόδους σε σπίτια, όπου, μεταξύ
άλλων, κατασχέθηκαν παράνομα όπλα
και φυσίγγια, ενώ σημαντικό ρόλο
έπαιξε η Τροχαία, βεβαιώνοντας 1.215
παραβάσεις ΚΟΚ στα 3.321 οχήματα
που ελέγχθηκαν.

Πρόκειται για δράσεις που, σύμφωνα
με αρμόδιες πηγές του Αρχηγείου της
ΕΛ.ΑΣ., θα συνεχιστούν και θα ενταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, γι’
αυτό και κρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση των κτιριακών δομών των αστυνομικών υπηρεσιών του Μενιδίου. Πάντως,
και ο ίδιος ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των Τμημάτων Τάξης και Ασφαλείας στη Δυτική Αττική συνολικά, κάτι
που αποτελεί και πάγιο αίτημα των
αστυνομικών οι οποίοι υπηρετούν στην
περιοχή, αλλά και των κατοίκων. Υπάρχουν περιοχές, όπως η Αυλίζα, όπου
κάθε 100 μέτρα συναντάς ένα καμένο

αυτοκίνητο το οποίο πιθανότατα έχει
χρησιμοποιηθεί σε εγκληματική ενέργεια ή έχει κλαπεί, έχει «γδυθεί» από
ανταλλακτικά και έχει παραδοθεί στις
φλόγες για να μη βρεθούν δακτυλικά
αποτυπώματα ή ίχνη DNA.

Εντείνεται η παρουσία
ένστολων αστυνομικών
και ταυτόχρονα ενισχύεται
το πληροφοριακό δίκτυο
που έχει στήσει η Ασφάλεια…
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Μετανιωμένος
ο υπαστυνόμος
με τη βαριοπούλα
Μετανιωμένος εμφανίστηκε χθες ο
αστυνομικός στην Ρόδο, ο οποίος εμβόλισε με το όχημά του το αυτοκίνητο του
αστυνομικού του διευθυντή, το βανδάλισε με μια βαριοπούλα και στη συνέχεια
μπήκε στο αστυνομικό τμήμα με το υπηρεσιακό του όπλο, με μία σφαίρα στη θαλάμη.
Ο αστυνομικός, σύμφωνα με τη
rodiaki.gr, ζήτησε χθες συγγνώμη ενώπιον του δικαστηρίου για τις πράξεις του,
δήλωσε ότι θα καλύψει το κόστος κάθε
ζημίας που έχει προκαλέσει και αιτήθηκε στους δικαστές, σε περίπτωση που
διατάξουν την ψυχιατρική του πραγματογνωμοσύνη, αυτή να διενεργηθεί με δικά
του έξοδα στην Αθήνα.
Όλα συνέβησαν περίπου το πρωί της περασμένης Κυριακής, έξω από τα γραφεία
της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου. Τότε, ο υπαστυνόμος Β’, που
υπηρετούσε ως γραμματέας στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, εμβόλισε με το φορτηγό του το επιβατικό ιδιωτικό αυτοκίνητο του αστυνομικού διευθυντή της Α’
Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου
Μιχάλη Καληωράκη και στη συνέχεια
βγήκε από το φορτηγό και με οργή επιχείρησε να το καταστρέψει με βαριοπούλα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορμή για
την επίθεση υπήρξε ενδοϋπηρεσιακό
ζήτημα. Ανάμεσα στον αστυνομικό διευθυντή και τον υφιστάμενό του υπήρχε τα
τελευταία χρόνια έντονη υπηρεσιακή
διαμάχη, γεγονός που υποχρέωσε τον
αστυνομικό διευθυντή πρόσφατα να κινήσει διαδικασία ψυχιατρικής έρευνας
σε βάρος του. Το γεγονός αυτό φαίνεται
ότι εξόργισε τον υφιστάμενο, με αποτέλεσμα να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο.

Αστυνομικός
βασάνισε
τον αντίζηλό του
Από τη Μαρία Δήμα
Θύμα απίστευτης κακοποιητικής συμπεριφοράς από αστυνομικό έπεσε ένας
23χρονος, τον οποίο, αφότου οδήγησε σε
ερημικό λόφο, τον υποχρέωσε να απαγγείλει το «Πάτερ Ημών», του έβαλε χειροπέδες, του έσκισε τα ρούχα, τον δάγκωσε και κατόπιν, ξυπόλυτο, τον ανάγκασε να τρέχει, πυροβολώντας στον αέρα.
Και όλα αυτά επειδή τον θεωρούσε ερωτικό του αντίζηλο!
Ο 33χρονος αστυνομικός, ο οποίος καταδικάστηκε από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας σε φυλάκιση 27 μηνών, με
τριετή αναστολή, για παράνομη κατακράτηση, έκθεση, απλή σωματική βλάβη,
φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη κατοχή κροτίδων και παράνομη οπλοφορία
προσέφυγε στον Άρειο Πάγο και η ποινή
αναιρέθηκε ως προς ορισμένα από τα
αδικήματα, λόγω των επιεικέστερων διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα.
Από την πλευρά του, το θύμα προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σύμφωνα
με δηλώσεις του στο T-Live, «ήταν ένα
τραγικό συμβάν… Μόλις μπήκα στο αμάξι, ένιωσα την πρώτη μπουνιά κάτω από
τη μύτη. Λιποθύμησα, έχασα τις αισθήσεις μου και, μόλις επανήλθα, είδα να

φοράω χειροπέδες… Με έβαλε να πω το
Πάτερ Ημών, άρχισε να με βρίζει, να με
δαγκώνει στη μύτη και στο αυτί και να
φτύνει το αίμα μου». Στη συνέχεια, όπως
είπε, τον πυροβόλησε δύο φορές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όλα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του
2013, όταν το θύμα εργαζόταν σε παιδικό
σταθμό, μαζί με μια 23χρονη βρεφονηπιοκόμο, τότε σύντροφο του αστυνομικού. Σύντομα άρχισε να της στέλνει ερωτικά μηνύματα στο κινητό. Όταν ο αστυνομικός αντιλήφθηκε τι γινόταν, επεδίωξε να συναντήσει τον 23χρονο. Εκείνος
δέχτηκε να πάει στο ραντεβού. Μόλις το
θύμα μπήκε στο αμάξι του αστυνομικού,
εκείνος οδήγησε το όχημα σε ερημική
τοποθεσία, πρόσταξε τον 23χρονο να
βγει έξω και να γδυθεί. Τον δάγκωσε στη
μύτη και στο αυτί και τον εγκατέλειψε
έχοντας καταστρέψει το κινητό του τηλέφωνο.
Ο νεαρός, γυμνός, με χειροπέδες στα
χέρια, με δυσκολία στη βάδιση και υπό
δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς
ήταν χειμώνας, όπως αναφέρεται στην
αρεοπαγιτική απόφαση, «περιπλανήθηκε στην ερημιά και τελικά κατέφυγε σε
ποιμνιοστάσιο κοντά σε βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλίας. Κατά την προσέγγι-

σή του στη στάνη, δέχτηκε επίθεση από
ποιμενικά σκυλιά, που παρά τις χειροπέδες τα απομάκρυνε. Ο τσοπάνης τού έδωσε ρούχα, ενημέρωσε τον πατέρα του για
το περιστατικό και τον πήγε στο σπίτι του.
Στη συνέχεια πήγε σε κρατικό νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε “εκδορές ράχεος ρινός και πτερυγίου αριστερού ωτός με εκχυμώσεις”. Κατόπιν,
μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και κατήγγειλε το περιστατικό. Δύο
ώρες αργότερα, ο αστυνομικός συνελήφθη από όργανα της Υποδιεύθυνσης
Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.»

Όλα έγιναν τον Φεβρουάριο
του 2013 - Τον δάγκωσε
στη μύτη και στο αυτί και
τον εγκατέλειψε, έχοντας
καταστρέψει το κινητό του
τηλέφωνο…

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κώστας Μπακογιάννης

«Μένω δήμαρχος. Είμαι ερωτευμένος με την Αυτοδιοίκηση»
«Είμαι ερωτευμένος με την Αυτοδιοίκηση», ξεκαθάρισε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης μιλώντας σε εκπομπή του Mega και ανακοίνωσε ότι «θα είμαι πάλι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, θα διεκδικήσω την εμπιστοσύνη των Αθηναίων για άλλη μία
φορά». Ο κ. Μπακογιάννης ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε μια μεταπήδηση στην κεντρική πολιτική σκηνή «α λα Μακρόν» και απάντησε αινιγματικά: «Η πολιτική δεν ασκείται
ούτε σε θερμοκήπια ούτε σε εργαστήρια. Οφείλει να υπακούει στους νόμους των κοινωνικών αναγκών και των κοινωνικών “θέλω”. Είμαι στην Αυτοδιοίκηση εδώ και 10-11 χρόνια και παραμένω ερωτευμένος με την Αυτοδιοίκηση για τρεις βασικούς λόγους: α) στην
Αυτοδιοίκηση μετράει το αποτέλεσμα, β) στην Αυτοδιοίκηση μπορείς να υπερβαίνεις
κόμματα, ιδεολογίες, ακόμα και τον ίδιο σου τον εαυτό. Μπορείς να κάνεις κοινωνικές
συμμαχίες και εμένα αυτό μου πάει και γ) η Αυτοδιοίκηση είναι μέσα στην πραγματική
ζωή, δίπλα στον άνθρωπο». Σχετικά με το πρόγραμμά του για την πρωτεύουσα, ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε: «Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το υλοποιούμε βήμα
βήμα. Πιστεύω ότι σε δυόμισι χρόνια οι Αθηναίοι θα έχουν δει αυτό το πρόγραμμα να
παίρνει σάρκα και οστά και θέλω να το τελειώσω».

Κηφισιά

«Αγριογούρουνο απείλησε
μητέρα με μωρό στο καρότσι»
Αποκαλυπτικός ήταν ο δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, όταν παραδέχτηκε σε εκπομπή του ΑΝΤ1 ότι «υπάρχει πρόβλημα με
τα αγριογούρουνα
στην Κηφισιά και
κυρίως στην Εκάλη και στη Νέα
Ερυθραία». Συγκεκριμένα, ανέφερε πρόσφατο περιστατικό
που
«αγριογούρουνο
απείλησε μητέρα που έκανε βόλτα με το μωρό της στο καρότσι». Συμπλήρωσε, δε, ότι «τα αγριογούρουνα που εμφανίζονται στον δρόμο της Εκάλης αποτελούν κίνδυνο για τα
διερχόμενα οχήματα». Τέλος, κάλεσε τους δημότες του να
«μην ταΐζουν τα αγριογούρουνα» και να «μην αφήνουν ανοιχτούς τους κάδους απορριμμάτων».

Χαλκηδόνα

Πρόβλημα με την πληρωμή
56 υπαλλήλων

Κώλυμα προέκυψε με την πληρωμή 56 υπαλλήλων του Δήμου Χαλκηδόνος, με αποτέλεσμα να παραμένουν απλήρωτοι εδώ και τέσσερις μήνες. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι
προσελήφθησαν με πεντάμηνη σύμβαση και σε συγκεκριμένες θέσεις λόγω «των εκτάκτων αναγκών που δημιούργησε η πανδημία». Όμως, καταγγέλθηκε ανωνύμως η υπογραφείσα σύμβαση ως παράνομη, σύμφωνα με ισχύοντα
νόμο πριν από την πανδημία. Σε περίπτωση που δικαστικά
δεν δικαιωθούν οι εν λόγω εργαζόμενοι, προκύπτει θέμα
για όλους τους ΟΤΑ, όπως λέει ο δήμαρχος Χαλκηδόνος
Σταύρο Αναγνωστόπουλος: «Λυπάμαι γιατί για κάποιους
μικροπολιτικούς λόγους ταλαιπωρούνται 56 οικογένειες
αυτήν τη στιγμή. Ελπίζω να βρεθεί σύντομα λύση».

!

Ηγουμενίτσα

Γιορτάζει την
Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος
με καθαρισμό
του Θερμαϊκού

Την επιχείρηση «Καθαρές ακτές, καθαρός Θερμαϊκός» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επέβλεψε προσωπικά ο
περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας
στην παράκτια ζώνη της Χαλάστρας μέχρι
τις εκβολές του ποταμού Αξιού. «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί
την πιο εκτεταμένη και ολοκληρωμένη
δράση των τελευταίων ετών για τον καθαρισμό της ακτογραμμής και της θαλάσσιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου, από
τη Χαλάστρα, τις εκβολές του Λουδία και
το Δέλτα του ποταμού Αξιού μέχρι την
Πιερία και την παραλία των Αλυκών Κίτρους. Για τη διοίκηση της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας η μάχη για ένα πιο
καθαρό περιβάλλον είναι διαρκής και με
αυτή την επιχείρηση καθαρισμού του
Θερμαϊκού από τα πλαστικά απορρίμματα
τιμούμε στην πράξη και την Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος, που θα εορταστεί
στις 5 Ιουνίου, με την κορύφωση της δράσης», δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Διεκδικεί τμήματα της χερσαίας
ζώνης από τον ΟΛΗΓ ο δήμος
Καβγάς ξέσπασε μεταξύ
δήμου και Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) με
αφορμή τη χερσαία ζώνη. Η
επίμαχη χερσαία ζώνη λιμένα Ηγουμενίτσας περιλαμβάνει
όλο το παραλιακό μέτωπο της Ηγουμενίτσας, των Συβότων και
της Πλαταριάς και τη διαχειρίζεται ο ΟΛΗΓ μετά τη μετατροπή
του Λιμενικού Ταμείου σε ανώνυμη εταιρεία. Ο ΟΛΗΓ προχωρά σε πώληση της επίμαχης χερσαίας ζώνης, με αποτέλεσμα η
πόλη της Ηγουμενίτσας αλλά και άλλες περιοχές να κινδυνεύουν να χάσουν κάθε πρόσβαση στην παραλία! Ο Δήμος
Ηγουμενίτσας αποσαφηνίζει ότι «η απόδοση του συνόλου των
τμημάτων της χερσαίας ζώνης στον Δήμο Ηγουμενίτσας καθίσταται επιτακτική ανάγκη και απόλυτη προτεραιότητα», ενώ
καλεί «σε συστράτευση φορείς και πολίτες ανεξαρτήτως πολιτικών και ιδεολογικών απόψεων».

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Και άλλη «πονηρή»
ανεξαρτητοποίηση
Ο περιφερειακός σύμβουλος από την Καβάλα Χρήστος Γάκης, εκλεγμένος με την παράταξη της «Περιφερειακής Σύνθεσης», δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται με επιστολή στο
προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ. Πρόκειται για το τρίτο στέλεχος της παράταξης Τοψίδη που ανεξαρτητοποιείται μέσα σε λίγο διάστημα μετά τον πρώτο σε σταυρούς Αριστείδη Μωυσιάδη από τη Δράμα και τον Τζιχάν Ιμάμογλου από τη Ροδόπη, ο οποίος ανέλαβε θεματικός αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικών Πολιτικών. Φήμες επιμένουν ότι
η ανεξαρτητοποίηση κρύβει κάποια «συμφωνία» για συνεργασία Χρήστου Γάκη και διοίκησης.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ποιος «γαλάζιος» δήμαρχος, μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, έχει τις «ενστάσεις»
του για άλλο «γαλάζιο» αυτοδιοικητικό στέλεχος που
έχει τοποθετηθεί στη διοίκηση της ΕΕΤΑΑ και δεν
χάνει την ευκαιρία να τις
εκφράζει; Μάλιστα, πρόσφατα εξέφρασε αυτές τις
«ενστάσεις» και σε συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, γεγονός που
προκάλεσε την έντονη αντίδραση του «θιγόμενου».
Πάντως, όλα δείχνουν ότι η
κόντρα δεν τελείωσε
εκεί…

Παραλία
και προστασία

Με το σύνθημα «Παραλία και
προστασία» δόθηκε η εκκίνηση
από τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη στην ενημερωτική δράση της περιφέρειας και
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η
οποία θα πραγματοποιηθεί σε 21
οργανωμένες αλλά και ελεύθερες παραλίες της Αττικής.
Στο πλαίσιο της δράσης θα διανεμηθούν 65.000 έντυπες οδηγίες,
καθώς και αντισηπτικά στους επισκέπτες των παραλιών. Πρόκειται
για έναν χρήσιμο οδηγό για την
προστασία των λουόμενων σε δύο
γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά).
Όπως τόνισε ο κ. Πατούλης,
«μπορούμε να χαρούμε τις διακοπές μας και να περάσουμε
όμορφες στιγμές στην παραλία,
αρκεί να τηρούμε σχολαστικά τα
μέτρα προφύλαξης. Ο πόλεμος με
την πανδημία συνεχίζεται, δεν
πρέπει να επαναπαυτούμε».

Πάρτε αμέσως μέτρα
για τις πυρκαγιές

Τ

ην ευρεία κυβερνητική σύσκεψη για
τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου ακολούθησε επιστολή προς τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας από τον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, με την
οποία τους καλεί να προβούν σε όλες τις
ενέργειες που απαιτούνται για την ενίσχυση
των μέτρων και δράσεων πρόληψης, με έμφαση στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του αντιπυρικού σχεδιασμού και
έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.
Ο κ. Πέτσας καλεί δημάρχους και περιφερειάρχες να αξιοποιήσουν άμεσα το ποσό των
16,9 εκατ. ευρώ που έχει διατεθεί από τους
ΚΑΠ για κάλυψη δράσεων για την πυροπροστασία. Στις προτεραιότητες βάζει την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας, την απομάκρυνση των

υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης
από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπέδων, την εκτέλεση έργων
και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της
βλάστησης από τους δήμους και τη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου
σε συνεργασία με τις κατά τόπους δασικές
υπηρεσίες. Ακόμη επισημαίνεται στους αιρετούς ότι οφείλουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία
χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων αλλά και να ενισχύσουν τις εθελοντικές δράσεις. Να σημειωθεί ότι το υπουργείο
Εσωτερικών έχει δώσει επιπλέον 1,5 εκατ.
ευρώ από τους ΚΑΠ στους Συνδέσμους Δήμων της Αττικής για αντίστοιχες δράσεις και,
επιπροσθέτως, εγκρίθηκαν 3 εκατ. ευρώ από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για
διαδικασίες καθαρισμού της καύσιμης ύλης
που έχει συγκεντρωθεί σε δήμους της Αττικής που επλήγησαν από τη «Μήδεια».

Ανακυκλόψαρο στον Άλιμο
Έναν πολύ πρωτότυπο τρόπο σκέφτηκε ο
δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης για
να προκαλέσει το ενδιαφέρον των πολιτών
να ανακυκλώσουν τα πλαστικά… Τοποθέτησε σε καίριο σημείο της παραλίας τον
Σάββα, το ανακυκλόψαρο, έναν καρχαρία
που «τρώει» τα πλαστικά! Πρόκειται για μια
κατασκευή με την οποία επιδιώκεται η οικολογική ευαισθητοποίηση όλων - κυρίως
των παιδιών. Η ιδέα του ανακυκλόψαρου ήδη αποδεικνύεται πολύ επιτυχημένη, αν κρίνει
κανείς από την ενθουσιώδη αντίδραση των παιδιών που γεμίζουν με πλαστικά μπουκάλια
την κοιλιά του πεινασμένου Σάββα!

Πάνω από 200
δήμοι στο
myKEPlive
Σε περισσότερους από 200 ανέρχονται οι δήμοι που έχουν ενταχτεί
στο myKEPlive, καθώς από την Τρίτη παρέχουν εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση επιπλέον 29 ΚΕΠ σε 27 δήμους.
Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσα σε δέκα
μήνες 249 ΚΕΠ από 201 δήμους της
επικράτειας έχουν ενταχθεί στο
πρόγραμμα που υλοποίησε η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ενώ
από τον Ιούλιο του 2020 έως σήμερα
έχουν πραγματοποιηθεί 55.514 τηλεδιασκέψεις πολιτών με τα ΚΕΠ.
Για τις ανάγκες της λειτουργίας του
myKEPlive 1.215 υπάλληλοι των
ΚΕΠ έχουν εκπαιδευτεί στον χειρισμό της πλατφόρμας, καθώς μέσω
του myKEPlive παρέχονται διαδικασίες υψηλής ζήτησης μέσω πέντε
θεματικών υπηρεσιών.

Δωρεάν συνδέσεις
Χωρίς κόστος για τους κατοίκους
θα φτάσει η αποχέτευση σε κάθε
σπίτι και επιχείρηση του Δήμου
Παλλήνης, καθώς η δημοτική Αρχή
εξασφάλισε χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ και για τις συνδέσεις των
ακινήτων με το δίκτυο. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Παλλήνης έχει
εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση του βασικού έργου που περιλαμβάνει την
κατασκευή τόσο του πρωτεύοντος
όσο και του δευτερεύοντος δικτύου
αποχέτευσης, καθώς και των αντλιοστασίων, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με το αντίστοιχο κόστος
οι κάτοικοι και τα νοικοκυριά.
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Σε αργία ο δάσκαλος
που έστελνε
ερωτικά SMS
σε μαθήτριες
Σε αργία τέθηκε ο 48χρονος εκπαιδευτικός που φέρεται να
έστελνε μηνύματα σε μαθήτριες
Δημοτικού με ανάρμοστο περιεχόμενο. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
«κινήθηκε άμεσα από την υπουργό Νίκη Κεραμέως η διαδικασία
και υπογράφηκε η πράξη θέσης
σε αργία από τα εκπαιδευτικά του
καθήκοντα, μετά την άσκηση σχετικής ποινικής δίωξης».
Ο 48χρονος δάσκαλος -που εργαζόταν σε σχολείο της Νοτιοανατολικής Αττικής- αφέθηκε την Τρίτη
ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης
εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα αλλά
και με χρηματική εγγύηση 5.000
ευρώ. Στον δάσκαλο απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τις μαθήτριες
σε απόσταση κάτω των 500 μέτρων και να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί τους, με οποιοδήποτε μέσο. Επίσης, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη
χώρα και υποχρέωση εμφάνισής
του ανά τακτά διαστήματα σε
αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο κατηγορούμενος
στην απολογία του ενώπιον της
15ης τακτικής ανακρίτριας παραδέχθηκε ότι έστελνε μηνύματα σε
τρεις μαθήτριές του, όμως αρνήθηκε ότι είχαν ερωτικό περιεχόμενο.

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

«Πράσινο φως» από
ΚΑΣ για φωτογράφιση
μοντέλων του Dior

Τ

ο «πράσινο φως» στο αίτημα του
Οίκου μόδας Christian Dior να
πραγματοποιήσει φωτογραφίσεις και κινηματογραφήσεις της
συλλογής του «Cruise 2022» σε αρχαιολογικούς χώρους και συγκεκριμένα
στην Ακρόπολη, στο Ηρώδειο, στην Αρχαία Αγορά, στον Ναό του Ποσειδώνα
στο Σούνιο και στην Αρχαία Νεμέα έδωσε ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο. Στην Ακρόπολη προγραμματίζεται μόνο φωτογράφιση για τις 14 και
τις 15 Ιουνίου -σύμφωνα με το αίτημα του
οίκου- και συγκεκριμένα μπροστά στον
Παρθενώνα και το Ερέχθειο, θυμίζοντας
την ιστορική φωτογράφιση του 1951.
Το ΚΑΣ έθεσε αυστηρούς όρους για τη
φωτογράφιση και τη βιντεοσκόπηση
στους αρχαιολογικούς χώρους, ενώ σήμερα το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων
Μνημείων θα συζητήσει την παραχώρηση του Καλλιμάρμαρου για την επίδειξη
μόδας της συλλογής «Cruise 2022», που,
σύμφωνα με το αίτημα του οίκου, θα
πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου και θα
αποτελεί το επίκεντρο των δράσεων στην
Αθήνα. Ένας από τους όρους του ΚΑΣ
ήταν οι κινηματογραφικές λήψεις, όπου
αυτές γίνουν, να μην πραγματοποιηθούν
εντός αρχαίων ναών.
Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε χθες ότι έλαβε αίτημα
του διεθνούς Οίκου Dior για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τον φάκελο που υποβλήθηκε,
είναι αφιερωμένες στην επέτειο των 200

ετών από την έναρξη του Αγώνα για την
ανεξαρτησία της Ελλάδας και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, ως γεγονότος θεμελιώδους σημασίας για την
Ευρώπη και τις σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας. Ο γενικός τίτλος του φακέλου που
υποβλήθηκε είναι «Dior celebrates
Greece».
Ύστερα από λεπτομερή εξέταση των
όσων προτείνει ο διεθνής οίκος υψηλής
ραπτικής, κρίθηκε ότι οι εκδηλώσεις αυτού του επιπέδου, με την εμβέλεια και
την προβολή που θα έχουν σε πολύ σημαντικές τουριστικές αγορές για την Ελλάδα, όπως αυτές της Ευρώπης, των
ΗΠΑ και της Ασίας, θα έχουν ιδιαίτερα
θετικό πρόσημο.
Όπως αναφέρεται στον φάκελο της
παρουσίασης του Οίκου Dior, οι έννοιες
«Phos» (φως) και «Kallos» (ομορφιά)
που ξεκίνησαν να λάμπουν πριν από
2.500 χρόνια στην Αθήνα είναι απόλυτα
ταυτισμένες με τις αισθητικές αξίες και
την ποιότητα που πρεσβεύει ο οίκος και
στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε το αίτημα
για την παρουσίαση της νέας ειδικής
συλλογής στη χώρα μας.

Σήμερα το Κεντρικό Συμβούλιο
Νεότερων Μνημείων θα
συζητήσει την παραχώρηση
του Καλλιμάρμαρου για
την επίδειξη μόδας

EΛΛΑΔΑ
Από 28 Μαΐου οι
αιτήσεις για Πρότυπα
- Πειραματικά

Στις 28 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και τα μη συνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια
της χώρας και στις 24 του ίδιου μήνα θα
πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια
και Λύκεια. Προκειμένου να συμμετάσχει
στις διαδικασίες κάποιος μαθητής, θα πρέπει να έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση από
τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου στον εξής
σύνδεσμο: www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-seskholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio.
Οι μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν
στα Πρότυπα Γυμνάσια και σε μη συνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια θα λάβουν μέρος σε
τεστ δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου - πολλαπλής επιλογής στα γνωστικά αντικείμενα Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής
Γλώσσας και Μαθηματικά.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα Πρότυπο
και ένα Πειραματικό Γυμνάσιο - Λύκειο ταυτόχρονα και, σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί και στα δυο, οι γονείς τους θα δηλώσουν
την τελική επιλογή της σχολικής μονάδας,
έως τρεις ημέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Την ημέρα της εξέτασης, οι μαθητές οφείλουν να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους.
Για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία προβλέπεται ότι κάθε μαθητής δύναται
να υποβάλει αίτηση σε μία μόνο σχολική μονάδα, ενώ η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά από τριμελή επιτροπή. Μαθητές
που φοιτούν σε σχολείο που χαρακτηρίστηκε ως Πρότυπο ή Πειραματικό εξακολουθούν να φοιτούν σε αυτό, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι να ολοκληρώσουν τη φοίτησή
τους. Φέτος, οι μαθητές που επιθυμούν να
εισαχθούν σε Πρότυπα και Πειραματικά
Σχολεία θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα
να πετύχουν τον στόχο τους, καθώς σχεδόν
διπλασιάστηκε ο αριθμός των μονάδων (από
62 σε 112).
Εύη Πανταζοπούλου

P
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Δίκη-φρίκη και ισόβια σε 39χρονο τοξικομανή

Τ

οξικομανής που κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τη
40χρονη φίλη του, στη συνέχεια τεμάχισε το νεκρό
σώμα της και πέταξε τα τμήματά του στη σόμπα για
να το κάψει, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από το
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης. Το έγκλημα
διαπράχθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου 2018, όμως αποκαλύφτηκε έναν χρόνο αργότερα.
Η ανησυχία των γειτόνων στο σπίτι της άτυχης 40χρονης ήταν αυτή που κινητοποίησε τις Αρχές από τον Μάιο
του 2019. Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 28 Δεκεμβρίου, όμως ο φίλος της, 39 χρόνων, επισκεπτόταν το
σπίτι της, λέγοντας ότι εκείνη είχε μεταβεί στη Γερμανία.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα είχε εξαφανιστεί και πως δεν πήγε ποτέ στη Γερμανία, ενώ παράλληλα αφαιρούσε διαρκώς χρήματα από την τραπεζική
της κάρτα, η οποία βρέθηκε στην κατοχή του, όπως και

ότι έστελνε μηνύματα από το κινητό της τηλέφωνο, για
να παραπλανήσει τους γνωστούς της, αφού οικογένεια
δεν είχε. Τελικά, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης,
αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών της
Ασφάλειας αποκάλυψαν πως ο 39χρονος είχε σκοτώσει
τη γυναίκα, ενώ ομολόγησε πως την τεμάχισε και την
έκαψε στη σόμπα, «επειδή ήθελε μετά τον θάνατό της να
την αποτεφρώσουν», όπως είχε πει, σοκάροντας τους
αστυνομικούς. Ωστόσο, μέχρι και την απολογία του στο
Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης, επέμεινε ότι η 40χρονη πέθανε από χρήση ναρκωτικών στο σπίτι του και πως
ο ίδιος προχώρησε στις φρικαλεότητες για να εξαφανίσει το πτώμα της επειδή φοβήθηκε.
Το δικαστήριο δεν πείστηκε και τον καταδίκασε στην
εσχάτη των ποινών, χωρίς να κάνει δεκτό το αίτημα για
αναγνώριση ελαφρυντικού.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Ναι» για την Επανάσταση
της Χαλκιδικής
Θετική απάντηση έλαβαν οι βουλευτές Χαλκιδικής Γιώργος Βαγιωνάς της Ν.Δ. και Απόστολος
Πάνας του ΚΙΝ.ΑΛ. από την υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή, στην εισήγησή τους για ένταξη της Ιστορίας
της Επανάστασης της Χαλκιδικής
σε ξεχωριστό κεφάλαιο στα σχολικά βιβλία. Η υφυπουργός τόνισε στον βουλευτή του ΚΙΝ.ΑΛ.,
που κατέθεσε ερώτημα, πως στα
νέα Προγράμματα Σπουδών για το
σχολικό έτος 2023-2024 τα γεγονότα της Επανάστασης της Χαλκιδικής πρόκειται να αναπτυχθούν
αναλυτικά από τους συγγραφείς
του βιβλίου της Ιστορίας ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού.

Ανακύκλωση με δώρο...
μπάλα του ΠΑΟΚ

Η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.
«σαρώνει»
τη Θεσσαλονίκη
Η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. πιάνει δουλειά
στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την
ευταξία στην πόλη. Δεκατέσσερις
υπάλληλοι με δίκυκλα μηχανάκια
θα «σαρώνουν» όλες τις γειτονιές, προκειμένου να εντοπίζουν
σκουπίδια, μπάζα και ογκώδη αντικείμενα και να κάνουν συστάσεις στους πολίτες, ενώ σε όσους
δεν συμμορφώνονται θα πέφτουν
και πρόστιμα, σε συνεργασία με
τη Δημοτική Αστυνομία. Την ομάδα ευταξίας επιθεώρησε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας,
συνοδευόμενος από τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο, Νίκο Ζεϊμπέκη.

Μία μπάλα του ΠΑΟΚ με τις υπογραφές όλων των ποδοσφαιριστών που
κατέκτησαν πριν από λίγα 24ωρα το
Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον Ολυμπιακό θα κερδίσει ένας τυχερός ο
οποίος θα συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανακύκλωσης «Tropa
Verde» του Δήμου «Παύλου Μελά».
Την μπάλα την προσέφερε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω του προέδρου Πολίχνης και
μέλους του τεχνικού τιμ του «Δικεφάλου» Μάκη Κοσμίδη, και την παρέλαβε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Σάκης Λαζαρίδης. Επομένως, οι φανατικοί οπαδοί
του ΠΑΟΚ πρέπει να ξεκινήσουν να
ανακυκλώνουν στα πράσινα σημεία
του «Παύλου Μελά» και ίσως η μπάλα
γίνει δική τους.

Ετοιμάζεται για τις εκλογές ο Λίλτσης
Έντονη είναι κινητικότητα στη δυτική πλευρά της πόλης
και ειδικότερα στον Δήμο Παύλου Μελά, με φόντο τις δημοτικές κάλπες που θα... στηθούν τον Οκτώβριο του 2023.
Αν και ο μόνος ο οποίος έχει δηλώσει επίσημα πως θα
διεκδικήσει εκ νέου τον δημαρχιακό θώκο της περιοχής
είναι ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και γιατρός Γιώργος Λίλτσης, ακούμε πως γίνονται διάφορες κινήσεις, ενώ παίζουν αρκετά ονόματα, κυρίως από τον χώρο

της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, όπως ανέφεραν στη στήλη
συνεργάτες του κ. Λίλτση, ο επικεφαλής της παράταξης
«ΑΝΑΤΡΟΠΗ» έχει ξεκινήσει συναντήσεις με στελέχη που
συμμετείχαν στις εκλογές του 2019 και νέους υποψηφίους
του συνδυασμού και το προσεχές διάστημα θα διοργανώσει με πρωτοβουλία του εκδηλώσεις για την ανάδειξη των
σημαντικών ζητημάτων της περιοχής, που ακόμα δεν
έχουν επιλυθεί.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Αρχίζει το πρόγραμμα
«Tropa Berde»
Η πρώτη διά ζώσης συνέντευξη, ύστερα από αρκετούς μήνες, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, δόθηκε από τον Δήμο Παύλου Μελά. Η δημοτική Αρχή κάλεσε τους δημοσιογράφους στο
Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης» στη
Σταυρούπολη για να τους ενημερώσει για τα
αποτελέσματα του προγράμματος «Tropa
Verde». Σιγά - σιγά η δημοσιογραφική επικαιρότητα επιστρέφει σε μια κανονικότητα...

Καθαρά τα νερά του
Θερμαϊκού στο Καλοχώρι
Οι εργαστηριακές αναλύσεις στα δείγματα
θαλασσινού νερού από την περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου, στα όρια των Δήμων Αμπελοκήπων - Μενεμένης και Δέλτα βγήκαν «καθαρές», βάζοντας τέλος στα σενάρια κινδύνου
ότι έχουν μολυνθεί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, οι τιμές συγκέντρωσης
υδρογονανθράκων και ορυκτελαίων στα δείγματα είναι πολύ πιο χαμηλές από τα όρια κίνδυνου (89μg/l, αντί 300μg/l που προβλέπει η
σχετική ΚΥΑ ως όριο). Η δυσοσμία που αναδινόταν οφειλόταν σε φύκια που βρίσκονταν σε
αποσύνθεση.

Στον Δήμο Παύλου Μελά
για τη σχολική στέγη
Το Δημαρχείο Παύλου Μελά επισκέφθηκε ο
Στράτος Σιμόπουλος. Ο βουλευτής της Ν.Δ. έχει
αναπτύξει συνεργασία με τη διοίκηση του δήμου, τον δήμαρχο Δημήτρη Δεμουρτζίδη και τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, για το
θέμα των σχολικών υποδομών, ώστε να προχωρήσουν με την απαραίτητη ταχύτητα ζητήματα
που αφορούν στη σχολική στέγη στον Δήμο
Παύλου Μελά.

Βιαστικός ο Πλακιωτάκης
Βολές κατά του
υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη εξαπέλυσε η
βουλευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα, με
αφορμή την επίσκεψη του πρώτου στο Άγιον
Όρος. Η βουλευτής χαρακτηρίζει ιδιαίτερα
βιαστικό το πέρασμα του υπουργού από τον
Δήμο Αριστοτέλη, τονίζοντας ότι δεν βρήκε
ούτε κουβέντα να πει για τα λιμενικά έργα που,
ενώ ήταν σε εξέλιξη, έχουν βαλτώσει εδώ και
δύο χρόνια, όπως και για την αδράνεια στο λιμάνι της Ουρανούπολης.

P
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ΣΕΝΤΑΤ ΠΕΚΕΡ

Ο μαφιόζος που βγάζει
όλα τα άπλυτα
του Ταγίπ στο YouTube

Σ

την πολιτική λένε ότι κάποιος πάει
μπροστά, εάν έχει σταθερούς φίλους.
Εξαίρεση αποτελεί ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος κατάφερε
όλους τους παλαιούς του φίλους να τους «βάλει
απέναντι», είτε αυτοί ήταν πολιτικοί, όπως ο Αχμέτ Νταβούτογλου, είτε μαφιόζοι, όπως ο Σεντάτ Πεκέρ.
Οι παλαιότεροι θυμούνται, τον καταγόμενο
από τον Καύκασο, Τούρκο μαφιόζο Πεκέρ να
οργανώνει προεκλογικές συγκεντρώσεις χιλιάδων Τούρκων που μάζευε για να ακούσουν
τον τότε δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Ρε-
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τζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τα χρόνια πέρασαν, ο Πεκέρ έμπαινε και έβγαινε στις φυλακές λόγω της
δράσης του, ενώ, όπως φαίνεται, περίμενε από
τον Ερντογάν να τον αφήσει ήσυχο στις δουλειές του… Συνολικά έχει περάσει, κατά δήλωσή
του, 16,5 χρόνια στη φυλακή, έως ότου κατάφερε να διαφύγει στο Ντουμπάι, απ’ όπου άρχισε
να δημοσιεύει βίντεο στο ΥouΤube με τα…
«άπλυτα» των κυβερνήσεων Ερντογάν.
Το ένα ενδιαφέρον θέμα είναι οι αποκαλύψεις του 49χρονου Πεκέρ στα βίντεο που αναρτά και το άλλο ο αριθμός όσων τα παρακολουθούν. Τα επτά βίντεο που ανέβασε έως τώρα με
αποκαλύψεις για την Τουρκία και τον Ερντογάν
έχουν συνολικά 70.000.000 views, περίπου
10.000.000 το καθένα! Η Άγκυρα προσπάθησε
να κλείσει τον λογαριασμό του στο ΥouΤube,

αλλά οι εγγεγραμμένοι ήταν πάνω από 100.000,
οπότε ο λογαριασμός παρέμεινε ανοικτός. Και
οι αποκαλύψεις έχουν συνταράξει ολόκληρη
την Τουρκία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Die Welt» για την υπόθεση του αρχιμαφιόζου, σφίγγει η θηλιά γύρω
από τον Τούρκο πρόεδρο.

Απίστευτες καταγγελίες
Κάθεται άνετος, γελαστός και με θεατρικό
στυλ και ύφος πίσω από το γραφείο του και…
πυροβολεί ο Σεντάτ Πεκέρ, στα βίντεο που ανεβάζει. Στο στόχαστρό του έχει μπει κυρίως ο
υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, τον
οποίο κατηγορεί ότι, όταν οι δυο τους είχαν
επαφές, του είχε ζητήσει (ο Σοϊλού) να επιτίθεται στον Μπεράτ Αλμπαϊράκ, γαμπρό του Ερντογάν. Επίσης, είπε ότι ο Σοϊλού «έκανε τα στραβά μάτια», ώστε ο Πεκέρ να διαφύγει από την
Τουρκία χωρίς να συλληφθεί. Σε άλλα βίντεο,
κατηγορεί τους κυβερνώντες ότι έχουν μετατρέψει τα Κατεχόμενα της Κύπρου σε κέντρο
διακίνησης ναρκωτικών, πως είναι σε γνώση
τους οι εκφορτώσεις ναρκωτικών κυρίως από
την Κολομβία ακόμα και στο λιμάνι της Σμύρνης (εν γνώσει του «Νονού», όπως αποκαλεί
τον Σοϊλού) αλλά και ότι πολλά στελέχη της κυβέρνησης (εξαιρεί προσεκτικά τον ίδιο τον Ερντογάν) έχουν αναπτύξει ποικίλους δεσμούς με
τη μαφία. Ο Πεκέρ δεν δίστασε να εμπλέξει
ακόμα και τον αδελφό του, Αττίλα, ως τον άνθρωπο που είχε λάβει (κυβερνητική) εντολή να
δολοφονήσει τον δημοσιογράφο και πολιτικό
Κουτλού Ανταλί, με αποτέλεσμα την Τρίτη να
συλληφθεί από τις Αρχές ο Αττίλα Πεκέρ.
Παρά το ότι οι αποκαλύψεις προέρχονται από
κάποιον όπως ο Πεκέρ, έχουν γίνει θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης, αφού η αντιπολίτευση
ζητά εξηγήσεις από τον Ερντογάν και την κυβέρνηση, ενώ πρόσθετος πονοκέφαλος είναι η
θεαματικότητα του καναλιού, το οποίο βλέπουν
δεκάδες εκατομμύρια Τούρκοι.
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Απειλεί με αντίποινα ο Αλεξάντερ Λουκασένκο
Αμετανόητος εμφανίζεται ο «ισόβιος»
πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, καθώς αντιμετωπίζει την οργή ολόκληρης της Δύσης για την αεροπειρατεία του
αεροσκάφους της Ryanair και την απαγωγή
του Ρομάν Προτάσεβιτς και της Ρωσίδας
συντρόφου του, που παραθέριζαν στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, ο Λουκασένκο είναι αντιμέτωπος και με τις κυρώσεις που αναμένεται να
πλήξουν την οικονομία της Λευκορωσίας.
Ήδη από προχθές δεν πετούν αεροσκάφη
Δυτικών εταιρειών πάνω από τον ουρανό της
χώρας, ενώ υπάρχουν σκέψεις και για ακόμα
βαρύτερη τιμωρία.
Όπως όλοι οι καθωσπρέπει δικτάτορες, ο
Λουκασένκο απειλεί με αντίποινα. Σημει-
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ώνεται ότι το ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο φτάνουν στην Ευρώπη μέσω της
Λευκορωσίας. Επίσης, ο πρόεδρος της χώρας απείλησε με μείωση των εισαγωγών δυτικών αγαθών στη Λευκορωσία, χωρίς, όμως,
να δώσει παραπάνω εξηγήσεις.
Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε εναντίον του
Λουκασένκο και η εξόριστη επικεφαλής της
αντιπολίτευσης, Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια,
που χαρακτήρισε τη Λευκορωσία επί των

Ρωσία: Πρόστιμα 6 εκατ. ρουβλίων σε Google,
26 εκατ. σε Facebook και 8,9 εκατ. σε Twitter
Τρία ξεχωριστά πρόστιμα επέβαλε το ρωσικό κράτος στην Google, συνολικού
ύψους 6 εκατ. ρουβλίων (περίπου 66.600 ευρώ), επειδή δεν αφαίρεσε περιεχόμενο
που η Ρωσία θεωρεί απαγορευμένο. Έτσι συνεχίζεται η «κόντρα» της Ρωσίας με
την Google, με την πρώτη να απειλεί ότι ίσως επιβραδύνει την πλατφόρμα εντός των
συνόρων της. Για τον ίδιο λόγο η Ρωσία επέβαλε πρόστιμο 26 εκατ. ρουβλίων
(290.000 ευρώ) στο Facebook και πρόστιμα 8,9 εκατ. ρουβλίων (99.000 ευρώ) στο
Twitter και στην εταιρεία του TikTok - και πάλι για μη αφαίρεση περιεχομένου που
η Μόσχα θεωρεί απαγορευμένο.

ημερών του σημερινού προέδρου της «Βόρεια Κορέα της Ευρώπης», ενώ πρόσθεσε ότι
με την κρατική αεροπειρατεία που επιχείρησε ο Λουκασένκο «ξεπέρασε τα όρια».
Η Τιχανόφσκαγια πρόσθεσε ότι οι εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας οδήγησαν στην απαγόρευση του πιο σημαντικού
αντικαθεστωτικού μέσου ενημέρωσης στη
Λευκορωσία, στην καταστολή των διαδηλώσεων και στη σύλληψη πολλών διαφωνούντων, στην αναβολή των εκλογών και τελικά
στην αεροπειρατεία της πτήσης της Ryanair.
«Όλα αυτά προκάλεσαν μεγάλες ανησυχίες
σε όλο τον κόσμο και ισχυρές αντιδράσεις
από πρωτεύουσες και διεθνείς οργανισμούς», υπογράμμισε η επικεφαλής της αντι-

πολίτευσης και ζήτησε λήψη «πολιτικών
αποφάσεων». Σκοπός της Τιχανόφσκαγια,
όπως είπε, είναι η διεθνής κοινότητα να μην
κινηθεί εναντίον του καθεστώτος Λουκασένκο μόνο για το τελευταίο συμβάν της κρατικής αεροπειρατείας, αλλά να αξιολογήσει και
να αντιδράσει στο σύνολο των παραβιάσεων
της Δημοκρατίας εκ μέρους του προέδρου
της χώρας. Στο μεταξύ, αργά χθες το βράδυ
αναμενόταν η συνεδρίαση κεκλεισμένων των
θυρών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
για την κρατική αεροπειρατεία, ύστερα από
αίτημα της Γαλλίας, της Εσθονίας και της Ιρλανδίας. Πληροφορίες ανέφεραν ότι ίσως
υπάρξει και καταδίκη της Ρωσίας, της βασικής συμμάχου του Λουκασένκο.

Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί
στο Σαν Χοσέ - Πληροφορίες για 7-8 νεκρούς
Πυροβολισμοί αναστάτωσαν ένα κομμάτι της πόλης του Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια
χθες, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ στον προαύλιο χώρο μιας σιδηροδρομικής εγκατάστασης, κοντά στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 ή 8 άτομα,
μαζί με τον ένοπλο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Λίγο αργότερα, το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Σάντα Κλάρα επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στο
Twitter την εμπλοκή αστυνομικών οργάνων στο περιστατικό και τον θάνατο του ενόπλου, χωρίς να διευκρινίζει εάν αυτός σκοτώθηκε ή αυτοκτόνησε. Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι οι πυροβολισμοί ακούστηκαν σε συνεδρίαση συνδικάτων.

Κάμινγκς: Αποκαλύψεις για τη διαχείριση του «kung flu» από τον Τζόνσον
«Ο Τζόνσον στην πρωθυπουργία της
Βρετανίας; Αυτό είναι παλαβό»! Με αυτήν
τη φράση «άστραψε και βρόντηξε» εναντίον του Μπόρις Τζόνσον ο Ντόμινικ Κάμινγκς, πρώην κορυφαίος σύμβουλος του
«Μπότζο», όπως αποκαλούν οι Βρετανοί
τον πρωθυπουργό τους. Μιλώντας σε επιτροπή του βρετανικού Κοινοβουλίου, ο
Κάμινγκς αποκάλυψε ότι ο Τζόνσον δεν

θεωρούσε σοβαρό κίνδυνο τον κορονοϊό,
αλλά ένα «τρομακτικό παραμύθι, σαν τη
γρίπη των πτηνών». Μάλιστα, αποκαλούσε
τον κορονοϊό «kung flu». Ο Κάμινγκς κατήγγειλε ότι, ενώ ο υπουργός Υγείας διαβεβαίωνε ότι είχαν θωρακιστεί τα κέντρα
φροντίδας ηλικιωμένων, «συνέβαινε το
ακριβώς αντίθετο. Στέλναμε ανθρώπους
με Covid από τα νοσοκομεία πίσω, στα

κέντρα φροντίδας». Ο Κάμινγκς περιέγραψε πως ο Τζόνσον ήταν πρόθυμος να μολυνθεί με τον ιό σε ζωντανή σύνδεση στην
τηλεόραση, ώστε να αποδείξει ότι ο Covid
δεν ήταν επικίνδυνος για τους ανθρώπους.
«Όλα αυτά, βέβαια, προτού μολυνθεί ο
ίδιος», πρόσθεσε ο πρώην εξ απορρήτων
του πρωθυπουργού. Πρόσθεσε δε ότι για
όλα όσα καταγγέλλει έχει αποδείξεις και

μηνύματα στην WhatsApp εφαρμογή του.
Ο Κάμινγκς δεν εξαίρεσε τον εαυτό του
από τις ευθύνες για τη διαχείριση της πανδημίας στα αρχικά στάδια και ζήτησε συγγνώμη: «Η αλήθεια είναι ότι δεν σταθήκαμε αντάξιοι των απαιτήσεων που το κοινό
δικαιούται να έχει από την κυβέρνησή του
σε μία κρίση σαν αυτή», είπε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
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«Κουρεμένα» ενοίκια: Ξεκινά η καταβολή των αποζημιώσεων Απριλίου
Από σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να
δουν στον λογαριασμό τους τις αποζημιώσεις για τα
«κουρεμένα» έως 100% ενοίκια του Απριλίου. Η καταβολή των αποζημιώσεων θα γίνει προκαταβολικά με βάση
τις δηλώσεις Covid του Μαρτίου που υποβλήθηκαν έως
τις 14 Μαΐου 2021. Στις αρχές Ιουνίου και αφότου θα
έχουν αποζημιωθεί οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν
να υποβάλουν στην ΑΑΔΕ τις δηλώσεις για τα μειωμένα
ενοίκια του Απριλίου.
Το μέτρο των «κουρεμένων» ενοικίων οδεύει προς το
τέλος του μετά το άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας. Έτσι, για τον Μάιο έπαψε να ισχύει η μείωση κατά

40% των ενοικίων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και
διατηρήθηκε μόνο για τους εργαζομένους που βρίσκον-

ται σε αναστολή εργασίας για την κύρια κατοικία τους ή
για την κατοικία του παιδιού τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη.
Τα μηδενικά ενοίκια διατηρήθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του αθλητισμού, του πολιτισμού, των μεταφορών αλλά και του λιανεμπορίου, που άνοιξε εντός του
Απριλίου.
Αναφορικά με τον Ιούνιο, οι αποφάσεις δεν έχουν
κλειδώσει ακόμα. Ωστόσο είναι πιθανό να μην καταβάλουν ενοίκιο τα γυμναστήρια και οι παιδότοποι, ενώ
πραγματοποιούνται συζητήσεις και για την εστίαση.

ΑΤΤΙΚH - ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ

Οι πιο δημοφιλείς
περιοχές για
ενοικίαση - αγορά

Ε

ντείνεται το ενδιαφέρον για
αγορά και ενοικίαση ακινήτων σε όλη τη χώρα το
πρώτο τετράμηνο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2020 αλλά και του 2019, όπως αποδεικνύεται από τον δείκτη ζήτησης SDI, ο
οποίος διαμορφώνεται από τον όγκο
αναζητήσεων του Spitogatos
(www.spitogatos.gr).

Οι περιζήτητες
Στην Αττική η δημοφιλέστερη περιοχή για αναζήτηση ακινήτου προς
ενοικίαση αλλά και πώληση είναι το
Μαρκόπουλο, με τη Ραφήνα και τη
Σαρωνίδα να ακολουθούν στη δεύτερη και την τρίτη θέση στην ενοικίαση,
ενώ στην πώληση ακολουθούν η Κηφισιά και η Νέα Μάκρη.
Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση για ακίνητα
προς ενοικίαση, στις 10 πιο δημοφιλείς περιοχές κατατάσσονται αρκετές
παραθαλάσσιες, όπως η Ραφήνα, η
Σαρωνίδα, ο Ωρωπός, η Ανάβυσσος
και τα Μέγαρα.
Στην αναζήτηση ακινήτου προς πώληση, οι δέκα πιο δημοφιλείς περιοχές στην Αττική, με εξαίρεση το Μαρκόπουλο, εντοπίζονται είτε στα βόρεια
προάστια, όπως η Κηφισιά και το Χαλάνδρι, είτε σε παραθαλάσσιες περιο-
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χές, όπως η Σαρωνίδα και η Νέα Μάκρη.
Στη Θεσσαλονίκη η πιο δημοφιλής
περιοχή για αναζήτηση ακινήτου προς
ενοικίαση είναι ο Άγιος Γεώργιος, ενώ
για αγορά η Θέρμη. Η Θέρμη επίσης
καταλαμβάνει την πέμπτη θέση στις
αναζητήσεις ακινήτου προς ενοικίαση.
Στη δεύτερη και την τρίτη θέση των
αναζητήσεων για ακίνητο προς πώληση έρχονται το Ωραιόκαστρο και η Πυλαία και ακολουθούν η Καλαμαριά και
η Μίκρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η
τελείως διαφορετική προτίμηση περιοχών μεταξύ ενοικίασης και αγοράς
ακινήτου στη Θεσσαλονίκη, με εξαίρεση τη Θέρμη και το Πανόραμα, που
εντοπίζονται και στις δύο κατηγορίες.
Το πιο δημοφιλές κριτήριο στην
αναζήτηση κατοικίας με διαφορά
αποτελεί ο όροφος και συγκεκριμένα
η αναζήτηση ακινήτων που βρίσκονται από τον πρώτο και πάνω. Μετά
ακολουθούν η ύπαρξη γκαράζ αλλά
και το αν το ακίνητο είναι νεόδμητο.

Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά που
ψάχνουν οι υποψήφιοι αγοραστές είναι το ασανσέρ, η θέα την οποία παρέχει το ακίνητο, η ύπαρξη μπαλκονιών
και κήπου.
Σε σχέση με το πιο περιζήτητο μέγεθος ακινήτου, ο μέσος όρος του εμβαδού κατοικίας η οποία αναζητείται
για αγορά είναι τα 95 τ.μ., ενώ η διάμεσος του εμβαδού που ψάχνουν οι
υποψήφιοι αγοραστές είναι 85 τ.μ.
Ο μέσος όρος της ανώτατης τιμής
που θέτουν οι χρήστες στην αναζήτησή τους για αγορά ακινήτου παρουσιάζει αύξηση για το 2021 και κυμαίνεται στα 160.767,62 ευρώ, έναντι του
αντίστοιχου μέσου όρου για το 2020,
που κυμάνθηκε στα 147.315,61 ευρώ.

Η δημοφιλέστερη περιοχή
στο Λεκανοπέδιο για
αναζήτηση ακινήτου προς
ενοικίαση αλλά και πώληση
είναι το Μαρκόπουλο, με τη
Ραφήνα και τη Σαρωνίδα
να ακολουθούν. Στη
συμπρωτεύουσα η πιο
δημοφιλής περιοχή προς
ενοικίαση είναι ο Άγιος
Γεώργιος, ενώ για
αγορά η Θέρμη...

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2021

25

POLITICAL

XΡΗΜΑ

ΕΚΤ: Αύξηση
πτωχεύσεων ΜμΕ
κατά 20% φέτος
στην Ελλάδα
Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναμένοντας, μάλιστα, αύξηση
των πτωχεύσεων κατά 20% φέτος σε
σχέση με το περσινό έτος. Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της κεντρικής τράπεζας, το τσουνάμι πτωχεύσεων θα πλήξει
κυρίως μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους κλάδους του χονδρικού
και λιανικού εμπορίου, στον τομέα των
υπηρεσιών, στον τουρισμό και στις μεταφορές. Επισημαίνει, δε, ότι οι πτωχεύσεις έχουν αποτραπεί προς το παρόν λόγω των κρατικών μέτρων στήριξης και της αναστολής πληρωμής δανείων, ενώ όταν γίνει η... αποσωλήνωση
των επιχειρήσεων, τότε ο κίνδυνος πτωχεύσεων θα αυξηθεί θεαματικά.

Θα διορθωθούν τα
λάθη στις μειωμένες
συντάξεις χηρείας
Σε τεχνικό θέμα οφείλονται τα μειωμένα ποσά στις συντάξεις χηρείας που είδαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς
τους περίπου 5.500 δικαιούχοι και όπου
υπάρχουν λάθη θα υπάρξει αποκατάστασή τους. Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΕΦΚΑ, διευκρινίζοντας ότι μετά τις 13/05/2016 καταβάλλεται στον
επιζώντα σύζυγο το 70% της αναλογούσας σύνταξης του θανόντος συζύγου επί
μία τριετία. Αν, όμως, περάσουν τα τρία
χρόνια και ο επιζών σύζυγος εργάζεται
ή αυτοαπασχολείται, τότε καταβάλλεται
σε αυτόν το 35% του ποσού της σύνταξης
του θανόντος. Το ποσό αυτό δεν μπορεί
να υπολείπεται του κατώτατου ορίου
συντάξεων θανάτου, που είναι τα 360
ευρώ. Η καθυστέρηση υλοποίησης του
λογισμικού από την ανάδοχο εταιρεία
είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή των
διατάξεων αυτών στις συντάξεις Ιουνίου και ο ΕΦΚΑ διαβεβαιώνει ότι όπου
υπάρχουν λάθη, αυτά θα διορθωθούν
και τα ποσά που πιθανόν οφείλονται, θα
αποδοθούν άμεσα στους ζώντες συζύγους-κληρονόμους. Όπως διαβεβαιώνει ο ΕΦΚΑ, οι περικοπές αυτές είναι
προσωρινές και θα εξεταστούν όλες οι
περιπτώσεις κατά προτεραιότητα.

Οι μεταρρυθμίσεις-κλειδιά
για αναβάθμιση οικονομίας

Β

ήμα - βήμα με τις μεταρρυθμίσεις που θα υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση θα έρχονται και οι αναβαθμίσεις της
ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς
οίκους.
Αυτό αναφέρει η Moody’s στην έκθεσή
της για την Ελλάδα, στέλνοντας εμμέσως
πλην σαφώς το μήνυμα για επικείμενες
νέες αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Σημειώνεται ότι ο οίκος δεν προχώρησε στην αναβάθμιση της ελληνικής
οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση της σταθερής πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας εξισορροπεί τις
μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση της
ανάπτυξης αλλά και το υψηλό δημόσιο
χρέος. Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος κατατάσσει την Ελλάδα στη βαθμίδα «Ba3» με
σταθερές προοπτικές, ενώ στην έκθεση
γίνεται λόγος για τη σημαντική βελτίωση
της διακυβέρνησης στη χώρα από τη σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Ο συντάκτης της έκθεσης της Moody’s
Στέφεν Ντικ αναφέρει ότι «η αξιολόγηση
της Ελλάδας θα υποστεί ανοδική πίεση,
αν η περαιτέρω πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποδώσει απτά
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αποτελέσματα με τη μορφή ισχυρότερων
επενδύσεων και περαιτέρω ανοδικών
και σταθεροποιημένων μεσοπρόθεσμων
προοπτικών ανάπτυξης, ενώ αντίθετα θα
υπόκειται σε καθοδικές πιέσεις, αν η
πρόοδος στη μεταρρύθμιση των θεσμών
αντιστραφεί, θέτοντας σε κίνδυνο τη
συμφωνία με τους πιστωτές της χώρας
στην Ευρωζώνη».
Ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι η
απότομη ύφεση της ελληνικής οικονομίας λόγω των συνεπειών της πανδημίας
μπορεί να αντιστραφεί μέσα από την
αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θα επιταχυνθούν
οι επενδύσεις και η ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Η Moody’s επισημαίνει ότι το
υψηλό χρέος της τάξης του 205% του
ΑΕΠ αποτελεί εστία προβληματισμού για
την Ελλάδα, αν και αναγνωρίζει ότι η

χρηματοδότηση της οικονομίας με πολύ
χαμηλά επιτόκια είναι διασφαλισμένη
λόγω και της επαναγοράς ομολόγων από
την ΕΚΤ.

Η Εθνική Τράπεζα
Εξάλλου, θετικές εκτιμήσεις για την
πορεία του ελληνικού ΑΕΠ περιλαμβάνονται στο μηνιαίο δελτίο οικονομικής
συγκυρίας της Εθνικής Τράπεζας, τοποθετώντας την ανάπτυξη το 2021 στο 4,7%.
Οι οικονομολόγοι της τράπεζας προβλέπουν αύξηση του ΑΕΠ 9,7% τον Απρίλιο
σε σχέση με τον Μάρτιο και 11,7% τον
Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, κάτι που
θα οδηγήσει σε διψήφια αύξηση της οικονομικής μεγέθυνσης κατά το β’ τρίμηνο του έτους σε σχέση με το α’, όταν
υπήρχε το lockdown.

Ο οίκος κατατάσσει την Ελλάδα
στη βαθμίδα «Ba3» με σταθερές
προοπτικές - Διψήφιο ποσοστό
αύξησης του ΑΕΠ προβλέπει για
το β’ τρίμηνο η Εθνική Τράπεζα
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Η Mondelez εξαγόρασε έναντι
1,7 δισ. ευρώ την Chipita

Ε

πιχειρηματικό deal πρώτου μεγέθους για τα ελληνικά
χρονικά κατά τη φετινή χρονιά αποτελεί η εξαγορά της
Chipita από τον αμερικανικό κολοσσό της Mondelez αντί
του ποσού των 2 δισ. δολαρίων ή 1,7 δισ. ευρώ. Ο αμερικανικός
κολοσσός του κλάδου των σνακ, καθώς και εμβληματικών ειδών
σοκολάτας, έχει ετήσιο τζίρο περίπου 30 δισ. δολαρίων και πωλήσεις σε 160 χώρες και μέσω της εξαγοράς της Chipita πατάει...
πόδι στην κατηγορία των προϊόντων ζύμης και πρωινού σνακ
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η Chipita ιδρύθηκε στην
Ελλάδα το 1981, διαθέτει 13 εργοστάσια, εξάγει σε 50 χώρες και
έκλεισε με τζίρο 490 εκατ. ευρώ το 2020. Το deal πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές Ανταγωνισμού, ενώ πρέπει
να σημειωθεί ότι στη συμφωνία δεν περιλαμβάνονται η εταιρεία
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και τα δικαιώματα μειοψηφίας στην κοινοπραξία της Chipita στην Ινδία. Ο επικεφαλής της Mondelez International Dirk Van de Put επεσήμανε ότι μέσω της εξαγοράς θα ενισχυθεί η παρουσία του κολοσσού στην Ευρώπη, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Chipita Σπύρος Θεοδωρόπουλος δήλωσε ότι
η εξαγορά της Chipita θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για τα
προϊόντα και τους ανθρώπους της.

Το Papaki υποστήριξε ως Χρυσός Χορηγός το
συνέδριο WordCamp Greece 2021, που διοργανώθηκε διαδικτυακά τον περασμένο μήνα.
Το WordCamp διεξάγεται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 120 χώρες. Στη χώρα μας διοργανώνεται από εθελοντές της ελληνικής κοινότητας του WordPress και απευθύνεται σε
απλούς χρήστες ή επαγγελματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις εξελίξεις
γύρω από το WordPress και τις τεχνολογίες
του Διαδικτύου.

AVIN: Κίνητρα για ανακύκλωση

Το Sparta Gold, χορηγός στο
ελληνικό περίπτερο της Design Biennale
Στο ελληνικό περίπτερο εκτίθεται το έργο «Together», ένα
σκηνικό από ελληνικό ελαιώνα, το οποίο ανακαλύπτει τη σχέση μας με τη φύση και ταυτόχρονα αναδεικνύει ιδανικά τη
σύνδεση με το προϊόν Sparta Gold. Ο καλλιτέχνης, πρίγκιπας
Νικόλαος, παρουσιάζει τον θησαυρό της ελληνικής γης, που
είναι η ελιά, η οποία καλλιεργείται και μας δίνει τον καρπό της
από την Αρχαιότητα έως σήμερα με τον ίδιο τρόπο. Πρόκειται
για ένα σκηνικό που μας μεταφέρει, με εικόνα και ήχο, στην
ελληνική φύση, η οποία συνδέει το παρελθόν και τις ρίζες μας
με το παρόν και το μέλλον μας. Μας καλεί να δούμε και να
ακούσουμε το περιβάλλον μας μέσα από τα χρυσά αυτά ελαιόδεντρα και τους ήχους που τα πλαισιώνουν. Η Έκθεση Design Biennale του Λονδίνου θα γίνει από 1 έως 27 Ιουνίου
2021, στο Somerset House.

L’artigiano: Με την Κιβωτό του Κόσμου
Η L’artigiano ολοκλήρωσε την ενέργεια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Share the Love» προς
την Κιβωτό του Κόσμου, προσφέροντας, με την
πολύτιμη βοήθεια του κοινού, αγάπη και χαρά στα
παιδιά του οργανισμού. Το κοινό είχε τη δυνατότητα στις παραγγελίες του από το site ή το app της να
επιλέξει το ποσό που ήθελε να προσφέρει στην
Κιβωτό του Κόσμου. Η L’artigiano διπλασίασε το
ποσό αυτό για τα παιδιά του οργανισμού, εξασφαλίζοντας ακόμα περισσότερα χαμόγελα.

Papaki: Χρυσός Χορηγός
το συνέδριο WordCamp Greece 2021

Η AVIN, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για
καινοτόμες δράσεις που σέβονται το περιβάλλον, υλοποιεί την πρωτοβουλία Plastic Free στο
πρόγραμμα AVIN Κερδίζω. Με την ενέργεια
Plastic Free, οι χρήστες του προγράμματος πιστότητας καλούνται να ανακυκλώσουν την πλαστική κάρτα τους σε έναν από τους ειδικούς κάδους που βρίσκονται στα πρατήριά της και να
κατεβάσουν την εφαρμογή «AVIN Κερδίζω
app», κερδίζοντας επιπλέον 150 πόντους. Στόχοι της δράσης Plastic Free είναι αφενός η
AVIN να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, αφετέρου να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές για το πώς η καθημερινότητά μας
επηρεάζει το περιβάλλον.

METRO: Δύο σημαντικά
βραβεία του Covid-19
Στα Health & Safety Awards, η METRO ΑΕΒΕ
απέσπασε δύο πολύ σημαντικά βραβεία για τις
δράσεις και τις πρωτοβουλίες της κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. Κέρδισε το
GOLD βραβείο στην κατηγορία «Διαχείριση
Κρούσματος σε Καταστήματα, Κέντρα Διανομή,
Κεντρικά́ Γραφεία». Με ανθρώπινο δυναμικό
11.000 εργαζομένων, εκ των οποίων πάνω από
9.000 βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης, η βασική προτεραιότητα της METRO
ήταν και εξακολουθεί να είναι η ασφάλεια των εργαζομένων της και των πελατών που εξυπηρετούνται καθημερινά από τα καταστήματα της αλυσίδας, όπως αναφέρει η εταιρεία. Ταυτόχρονα,
απέσπασε SILVER βραβείο για τις Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού που εφάρμοσε.
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Costamare: Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση
των ομολογιών του ΚΟΔ

Daikin: Έργο για
ερευνητικό κέντρο
μαστίχας στη Χίο
Intralot: Σε λειτουργία
η πλατφόρμα LotosX
στη Λοταρία της Ολλανδίας

Η

Daikin συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση του
νέου βιομηχανικού κέντρου έρευνας εφαρμογών μαστίχας στην Καλλιμασιά της Χίου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μελέτη εφαρμογής του
συστήματος κλιματισμού - αερισμού έγινε από την ECG
EGERSIS group και η κατασκευή πραγματοποιήθηκε
από την κοινοπραξία των εταιρειών ECG EGERSIS group
& PTB - ΨΑΡΡΟΣ ΤΣΙΝΟΣ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΙΚΕ και τον
Master Dealer της Daikin ΛΕΩΜΑΤ ΑΕΒΕ. Το πρότυπο
κέντρο έρευνας εφαρμογών μαστίχας Χίου ιδρύθηκε το
2017 στην Καλλιμασιά της Χίου και έχει στόχο να γεφυρώσει την ακαδημαϊκή γνώση με τις ανάγκες της βιομηχανικής παραγωγής και να παραχθούν έτσι καινοτόμα
προϊόντα με βάση τη μαστίχα. Βασική πρόθεση σχεδιασμού του νέου βιομηχανικού κέντρου έρευνας εφαρμογών μαστίχας Χίου είναι η τυπολογική διαφοροποίησή
του από το «κλασικό» βιομηχανικό κτίριο-εργοστάσιο.

ΠΟΞ: Μηδενικές
οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία
Την αναβάθμιση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Λοταρίας με το λανσάρισμα του LotosX, του καινοτόμου κεντρικού συστήματος της
Intralot, ολοκλήρωσε η θυγατρική της στην Ολλανδία, Intralot Benelux BV, σε συνεργασία με
την τοπική Λοταρία Nederlandse Loterij.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το
LotosX διαχειρίζεται πλέον όλα τα σχετικά
παιχνίδια, τα ξυστά και τα λαχεία, καθώς και
υπηρεσίες υποστήριξης της Nederlandse Loterij. Επιπλέον, η Intralot έχει εγκαταστήσει
4.300 τερματικά τύπου Photon και ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης δυναμικού περιεχομένου για τις οθόνες των σημείων πώλησης,
ενισχύοντας τα προϊόντα και το αθλητικό στοίχημα του δικτυού λιανικής της Λοταρίας.

ΕΥΔΑΠ: Προχωρά η διαχείριση
λυμάτων σε Ραφήνα - Σπάτα

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ξεκίνησε
η λειτουργία του Fisikon
Ξεκίνησε επισήμως η εμπορική λειτουργία του πρατηρίου Fisikon στον Δήμο Κοζάνης. Η ολοκαίνουργια
προσθήκη στο δίκτυο πρατηρίων συμπιεσμένου φυσικού αερίου («Fisikon» της ΔΕΠΑ Εμπορίας) βρίσκεται
στα Κοίλα Κοζάνης. Τοποθετημένο στο πιο κομβικό
σημείο της Δυτικής Μακεδονίας, πλησίον του κόμβου
της Εγνατίας Οδού, το πρατήριο θα εξυπηρετεί τα
διερχόμενα επαγγελματικά και ιδιωτικά οχήματα από
Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 05.45 έως τις 22.00, και
την Κυριακή, από τις 07.30 έως τις 21.00.

Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών της Costamare Participations Plc
στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του
Χ.Α. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι
με λατινική γραμματοσειρά «CMPB1», ενώ η τιμή
έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών είναι 1.000
ευρώ ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας
της. Σημειώνεται πως την Τρίτη 25 Μαΐου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών
του Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Costamare Participations Plc, με την εγγύηση της Costamare Inc., για την εισαγωγή τους στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς
του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του
έργου αποφάσισε η ΕΥΔΑΠ. Πρόκειται για έναν
από τους διαγωνισμούς-μαμούθ, συνολικού
ύψους 700 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε πάνω
από 400.000 κατοίκους και σε 1.300 χιλιόμετρα
δικτύων, που προωθεί η ΕΥΔΑΠ για τα έργα διαχείρισης λυμάτων στην Ανατολική Αττική. Βάσει
της απόφασης, ξεκινάει η διαδικασία για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδας, προϋπολογισμού 110
εκατ. ευρώ, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ
2014-2020 και ειδικότερα του Ταμείου Συνοχής.

Οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία παραμένουν στο μηδέν
και για τον Ιούλιο, επισημαίνει σε επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων προς τους συναρμόδιους
υπουργούς και ζητεί επέκταση των μέτρων στήριξης των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, για να αποφευχθεί μαζικό
κύμα απολύσεων προσωπικού μετά και την υποχρεωτική
ισχύ της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας σε
όλες τις μονάδες.

Πειραιώς: Τραπεζικός και ψηφιακός
μετασχηματισμός εν όψει
Στην ολοκλήρωση των προγραμματισμένων βημάτων στον τραπεζικό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, στην
παρουσίαση των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου, σε
διεθνείς αναλυτές. Όπως ανέφερε ο κ. Μεγάλου,
ο μετασχηματισμός επικεντρώνεται στην εφαρμογή του νέου μοντέλου λειτουργίας των καταστημάτων και στην ανάπτυξη υποδομών για απομακρυσμένες πωλήσεις, βελτιώνοντας την καθημερινή τραπεζική εμπειρία των πελατών στη σταδιακή ανάπτυξη ψηφιακών δυνατοτήτων που θα
επιτρέπουν self-service τραπεζικές υπηρεσίες,
προϊόντα και εργαλεία, διευκολύνοντας τις συναλλαγές του πελάτη με την τράπεζα.

Την εταιρεία εμφιάλωσης
νερού Ζήρεια εξαγόρασε η Χήτος
Στην εξαγορά του 100% της εταιρείας εμφιάλωσης
νερού Ζήρεια ΕΠΕ προχώρησε η Χήτος ΑΒΕΕ. Οι εγκαταστάσεις της Ζήρεια ΕΠΕ βρίσκονται στην Κυλλήνη
Στυμφαλίας, μια περιοχή που προστατεύεται περιβαλλοντικά από τις συνθήκες Ramsar και Natura 2000. Η
επενδυτική κίνηση της Χήτος ΑΒΕΕ, εκτός της περιοχής της Ηπείρου, όπου βρίσκεται η έδρα της για περισσότερο από 65 χρόνια, ενισχύει τη θέση της στην εγχώρια αγορά και της δίνει τη δυνατότητα για αύξηση
της παραγωγικής της δυναμικότητας, με διατήρηση
των ήδη υψηλών ποιοτικών στάνταρ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Στον ΠΑΟΚ
ο Λουτσέσκου
για τρία χρόνια
Προπονητής του ΠΑΟΚ
για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι ο Ραζβάν
Λουτσέσκου! Ο άνθρωπος που οδήγησε τον
«δικέφαλο του Βορρά»
στην κατάκτηση του
πρώτου νταμπλ της ιστορίας του θα αντικαταστήσει τον Πάμπλο
Γκαρσία. Ο Λουτσέσκου,
ο οποίος μετά τον ΠΑΟΚ
κατέκτησε το Champions League της Ασίας
με την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας, επιστρέφει στην Τούμπα
έπειτα από απόφαση του
Ιβάν Σαββίδη και με ένα
ισχυρό οικονομικά μπάτζετ. Ο Λουτσέσκου θα
παίρνει 1,3 εκατ. ευρώ
τον χρόνο, περισσότερα
κατά πολύ από την πρώτη του θητεία στην Τούμπα. Στον Γκαρσία προτάθηκε να αναλάβει την
ομάδα Β’ του ΠΑΟΚ, αλλά αρνήθηκε.

Φουλάρουν για μεταγραφές οι «μεγάλοι»
Παναθηναϊκός πήρε προπονητή του… εκατομμυρίου,
τον Σέρβο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
H ΑΕΚ τον συμπατριώτη του
Βλάνταν Μιλόγεβιτς με το ίδιο ποσό. Ο
ΠΑΟΚ είναι και αυτός σε τέτοια επίπεδα
μπάτζετ, αν τελικά προτιμήσει τον…
πρώην του, τον Ρουμάνο Ραζβάν Λουτσέσκου, για τη θέση του Πάμπλο Γκαρσία. Όσο και αν ακούγεται οξύμωρο,
όταν οι περισσότερες ομάδες στον κόσμο συρρικνώνουν το μπάτζετ λόγω της
πανδημίας, στην Ελλάδα το αυξάνουν!
Ωστόσο, οι «μεγάλοι» του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι υποχρεωμένοι να δαπανήσουν χρήματα! Και εξηγούμαστε…
Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός με στόχο
να κάνει κάτι καλύτερο στην Ευρώπη εί-

Ο

ναι έτοιμος να… ρίξει χρήμα στην αγορά
για να φέρει καλύτερους παίκτες στην
πλάγια γραμμή, στα δύο του μπακ και
στα κεντρικά μπακ. Επτά παίκτες -δυνάμει βασικούς- θα αποκτήσει ο πρωταθλητής.
Ο κυπελλούχος ΠΑΟΚ, επίσης, είναι
υποχρεωμένος να ρίξει χρήμα στην
αγορά, αφού πρώτα ο Ιβάν Σαββίδης
αποφασίσει για τον προπονητή που θα
χειριστεί το μεταγραφικό μπάτζετ μετά
το διαζύγιο με τον Γκαρσία και την
πρόσληψη του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Ήδη έχει συμφωνήσει με τον Ιγκόρ Κορνέεφ για το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Με δεδομένο ότι ο νεαρός Τζόλης θα
πάρει μεταγραφή, ο Κρμέντσικ παίζει
δανεικός, ο Σφιντέρσκι κλήθηκε στην

εθνική Πολωνίας για το Euro 2020, άρα
μπορεί να φύγει, η αγορά είναι επιβεβλημένη. Όπως και για κεντρικά μπακ,
καθότι Βαρέλα και Κρέσπο μεγάλωσαν.
Στόχος του «δικεφάλου του Βορρά» είναι όλοι οι εγχώριοι τίτλοι και μια καλή
πορεία στην Ευρώπη.
Η ΑΕΚ είχε και αυτή μια αποτυχημένη
σεζόν και η πρόσληψη του Μιλόγεβιτς
φέρνει και καλύτερους παίκτες ως
«προίκα» στον Σέρβο. Το είπε εξάλλου
και ο ίδιος ο Δημήτρης Μελισσανίδης,
μιλώντας πρόσφατα στους δημοσιογράφους, ότι η ΑΕΚ που θα μπει στην
«ΟΠΑΠ Arena - Αγια-Σοφιά» δεν θα
έχει σχέση με αυτήν που… αγκομαχούσε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Θα πάρει παίκτες εγνωσμένης αξίας με στόχο

τον πρωταθλητισμό και μια καλή πορεία
στην Ευρώπη.
Ο Παναθηναϊκός για τέταρτη σερί σεζόν δεν προκρίθηκε στην Ευρώπη. Ο
Αλαφούζος προσέλαβε έναν «νοικοκύρη» προπονητή και οι πληροφορίες λένε
ότι θα τον «προικίσει» με μπάτζετ 15
εκατ. ευρώ για να δημιουργήσει τον νέο
Παναθηναϊκό, ο οποίος θα ζει με το σήμερα και όχι με την παρακαταθήκη τού
χθες. Ο Άρης, ο οποίος επίσης θα παίξει
στην Ευρώπη -με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ
στο Conference League-, προς το παρόν
δεν μπορεί να μιλάει για αύξηση του
μπάτζετ, γιατί έχει απαγόρευση στις μεταγραφές από την UEFA. Περιμένει να
τελεσιδικήσει η υπόθεση Ντουρμισάι,
για την οποία δεν φταίει κιόλας...
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Κώστας Φορτούνης δεν περιλαμβάνεται στις
κλήσεις του Ολλανδού προπονητή Τζον Φαν’τ
Σχιπ για τα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής με το
Βέλγιο στις Βρυξέλλες στις 3 Ιουνίου και τη Νορβηγία
στη Μάλαγα τρεις μέρες αργότερα. «Για οικογενειακούς λόγους» αποκλείστηκε ο διεθνής άσος, ο οποίος αποτελεί το μήλον της Έριδος όλων των μεγάλων
ομάδων της Τουρκίας. Αποκλείστηκαν και οι τραυματίες Γιακουμάκης, Χατζηδιάκος, όπως και οι Λημνιός,
Καπίνο και Μαυρίας. Την παρθενική τους εμφάνιση θα
κάνουν ο Πούγγουρας του Παναθηναϊκού και ο Σάλιακας του ΠΑΣ Γιάννινα. Επανήλθε έπειτα από πολύ καιρό ο Κούτρης, ο οποίος παίζει δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Φορτούνα Ντίσελντορφ, όπως φυσικά και ο Πασχαλάκης, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Οι κληθέντες: Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Σωκράτης Διούδης, Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Αμυντικοί: Μιχάλης Μπακάκης, Θανάσης Ανδρούτσος, Μανώλης Σάλιακας, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Αχιλλέας Πούγγουρας, Γιώργος Τζαβέλλας, Κώστας Μαυροπάνος, Κώστας Τσιμίκας,
Δημήτρης Γιαννούλης, Λεονάρντο Κούτρης. Μέσοι: Κάρλος Ζέκα, Μανώλης Σιώπης, Κώστας Γαλανόπουλος, Ανδρέας Μπουχαλάκης, Δημήτρης Πέλκας, Τάσος Μπακασέτας, Πέτρος Μάνταλος. Επιθετικοί: Χρήστος Τζόλης, Γιώργος
Μασούρας, Τάσος Δουβίκας, Βαγγέλης Παυλίδης.

SPORTS
Μήτογλου πήρε η ΑΕΚ
Τον νεαρό στόπερ του Βόλου Γεράσιμο Μήτογλου απέκτησε η ΑΕΚ για τα επόμενα τέσσερα
χρόνια. Ο Μήτογλου, 21 ετών, έκανε καταπληκτική
χρονιά την περασμένη σεζόν, όταν σε 31 συμμετοχές σκόραρε τρεις φορές. Όπως είναι γνωστό,
είναι γιος του Δημήτρη Μήτογλου, πρώην αμυντικού του ΠΑΟΚ, και αδερφός του Κωνσταντίνου
Μήτογλου, μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού.

«Δεν θα πιέσω τον Σπανούλη»

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Αμερικανός προπονητής της Εθνικής μπάσκετ Ρικ Πιτίνο, προκειμένου να ξεκινήσει η προετοιμασία για το Προολυμπιακό. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι θέλει τον Σπανούλη, αλλά δεν θα τον πιέσει για να έρθει. Στο
Προολυμπιακό δεν θα πάρουν μέρος οι Γιάννης
και Θανάσης Αντετοκούνμπο. Η Εθνική θα διεκδικήσει την πρόκριση με αντιπάλους τούς Καναδά,
Κίνα, Τσεχία, Τουρκία και Ουρουγουάη.

Βόμβα
μεγατόνων
με Φιλίποβιτς
Ένας από τους καλύτερους πολίστες στον κόσμο θα φορά το σκουφάκι του Ολυμπιακού την
επόμενη σεζόν. Ο λόγος για τον Φιλίπ Φιλίποβιτς, ο οποίος υπέγραψε με τους «ερυθρολεύκους». Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει στο ελληνικό πόλο και σίγουρα από τις
πιο ηχηρές εν όψει της νέας περιόδου στην ευρωπαϊκή αγορά. Πρόκειται για τον αρχηγό της
εθνικής Σερβίας, ο οποίος τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο έχει κατακτήσει τα
πάντα στην καριέρα του. Το φαρμακερό αριστερό χέρι του 33χρονου Σέρβου περιφερειακού έχει «πληγώσει» αμέτρητες φορές τα αντίπαλα δίχτυα.

Ο Λιάγκας αντιπρόεδρος στην ΑΕΛ
Η ΑΕΛ ανακοίνωσε ότι ο νέος α’ αντιπρόεδρος της
ΠΑΕ θα είναι ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας! Είναι 51 ετών και το 2007 είχε κατέβει υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές, πήρε 22.000 ψήφους στη Λάρισα και
για πολύ λίγες δεν κατάφερε να πάρει έδρανο. Ο
Λιάγκας δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι οπαδός του
Ολυμπιακού.

Μπάχαλο για
το νέο προεδρείο
Μπάχαλο με τις εκλογές της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Η προσωρινή διοίκηση θέλει να
τις κάνει με φυσική παρουσία των ψηφοφόρων
στο γήπεδο της Λεωφόρου στις 30 Μαΐου, ο Χαρδαλιάς ύψωσε απαγορευτικό, αλλά ο επί σειρά
ετών πρόεδρος Γ. Βασιλακόπουλος… επιμένει
και ο Αυγενάκης καλεί Αστυνομία και εισαγγελείς. Προς τι η κόντρα;

Βοτανικός:
Δημοπράτηση
και ψηφοφορία
Πεπεισμένος ότι μέσα στο 2021 θα δημοπρατηθεί το γήπεδο στον Βοτανικό
εμφανίστηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Όπως είναι γνωστό, η
Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα αποφασίσει αν ο σύλλογος θα φύγει
από την ιστορική του έδρα, τη Λεωφόρο, για
τον Βοτανικό. Η ψηφοφορία θα γίνει περί τα τέλη Ιουνίου.
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• «Φύγαμε σαν κυνηγημένοι από
τη Μελβούρνη και ήρθαμε στο
Σίδνεϊ», αποκάλυψε ο Γιώργος
Τσαλίκης στο Instagram μετά το
lockdown στην πρωτεύουσα της
Βικτόριας.
• Ο Snik έκανε unfollow στην πρώην
αγαπημένη του Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
• Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος απευθύνθηκε η Κατερίνα
Καινούργιου για τον εντοπισμό
μιας γυναίκας που έχει εμμονή
μαζί της στο Διαδίκτυο.

POLITICAL GOSSIP

• Ο Γιώργος Λιανός επέστρεψε από τον
Άγιο Δομίνικο στην Ελλάδα για τα γυρίσματα διαφημιστικού και σήμερα αναχωρεί για το «Survivor».

«Σύννεφα» στο ειδύλλιο
Σκορδά - Ηλιόπουλου;

• Το ριάλιτι επιβίωσης αποχαιρέτησε τα 40άρια της τηλεθέασης κι
έπεσε στο 21% μετά την αποχώρηση των Καφετζή και Μπάρτζη.
• Ούτε οι βουτιές των γυμνών Γιώργου
Κόρομι, Γιώργου Ασημακόπουλου και
Ηλία Μπόγδανου ανέβασαν την τηλεθέαση.

Ο

λοένα και φουντώνουν οι φήμες που θέλουν τη Φαίη Σκορδά και τον γοητευτικό
Νίκο Ηλιόπουλο να περνούν ίσως την πιο
σοβαρή κρίση στη δίχρονη σχέση τους. Το
ζευγάρι, που κρατούσε την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, λέγεται ότι χώρισε πριν από έναν μήνα, ακολουθώντας διαφορετικούς δρόμους.
Πηγή κοντά στην οικοδέσποινα του «Πρωινού»
φέρεται να επιβεβαίωσε τον χωρισμό, αποκαλύπτοντας ότι αιτία για την απομάκρυνσή τους ήταν ένα
τρίτο πρόσωπο που εισέβαλε σαν σίφουνας ανάμεσά
τους. Μια γυναίκα πολύ νεότερη από την παρουσιάστρια, η οποία -όπως λένε οι πληροφορίες- ξετρέλανε τον επιχειρηματία. Αν επιβεβαιωθούν οι φήμες,
τότε θα αναμένουμε να δούμε και φωτογραφίες του
νέου ζευγαριού από παπαράτσι που έχουν στήσει
καρτέρι για ένα «κλικ» έξω από το σπίτι του Νίκου
Ηλιόπουλου.
Όλο αυτό το δύσκολο διάστημα η Φαίη Σκορδά
έχει ριχτεί με τα μούτρα στη δουλειά, επιλέγοντας
την εργασιοθεραπεία προκειμένου να μη σκέφτεται.
Παρ’ όλα αυτά, οι «εκρήξεις» της on air είναι συχνές,
ξεσπώντας πότε στον Γιώργο Λιάγκα και πότε στους
συνεργάτες του πάνελ, με τις επικές αντιπαραθέσεις
τους να κάνουν τον γύρο των Media.
Ωστόσο, στο σπίτι της είναι μια γλυκιά μαμά που
δεν χαλάει χατίρι στα αγόρια της, τον Δημήτρη και τον
Γιάννη. Κοντά τους ηρεμεί, χαμογελά, παίζει και πότε
πότε κοιμάται μαζί τους! Τα παιδιά της είχαν γνωρίσει
τον Νίκο Ηλιόπουλο και τον συμπαθούσαν πολύ.
Το love story του ζευγαριού έγινε γνωστό τον μήνα
της εορτής του Αγίου Βαλεντίνου, τον Φεβρουάριο
του 2019, όταν φωτογράφος τούς «τσάκωσε» μαζί στο

• Τίτλοι τέλους στο «Φλ-ΕΡΤ» της
Νάντιας Κοντογεώργη στην ΕΡΤ1.
Τη θέση της θα πάρουν η Νάνσυ
Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος από τον ΣΚΑΪ.
«Ελ. Βενιζέλος». Πολλοί είπαν τότε ότι η φωτογράφιση ήταν «στημένη» για να ανεβάσει η Φαίη Σκορδά τα
νούμερα τηλεθέασης του «Πρωινού», που βρισκόταν
στα τάρταρα της τηλεθέασης. Η σχέση τους, όμως,
ήταν αληθινή και όχι διαφημιστικό κόλπο.
Τρία χρόνια μετά το διαζύγιό της με τον Γιώργο
Λιάγκα, η Φαίη Σκορδά ήταν έτοιμη να ερωτευτεί.
Επιθυμούσε να φτιάξει ξανά τη ζωή της κάνοντας το
μεγάλο βήμα. Η συνάντησή της με τον κατά τρία χρόνια μικρότερό της Νίκο Ηλιόπουλο άλλαξε από τη μια
στιγμή στην άλλη τη ζωή της. Πληροφορίες ήθελαν
τη μητέρα της παρουσιάστριας γοητευμένη από τον
επιχειρηματία, ο οποίος είχε τη θέση του head of
Digital σε εκδοτική εταιρεία μεγάλης εφημερίδας.
Οι κοινοί φίλοι του ζευγαριού λέγεται ότι έχουν
αναλάβει δράση για την επανένωσή τους και -γιατί
όχι;- την ένωσή τους με τα δεσμά του γάμου!

• « Ήταν δική μου απόφαση να χωρίσουμε», αποκάλυψε ο Στηβ Μιλάτος
για το διαζύγιο-εξπρές έπειτα από δύο
μήνες γάμου.
• Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης υποδέχεται αύριο το βράδυ στο «Δε
γκράντμαδερ» τον αρχηγό του
ΠΑΟΚ Αντρέ Βιεϊρίνια.
• Μαρίνα Ντεμολάι, Διονύσης Σαρακίνης και Αλέξανδρος Συνοδινός στον
τελικό του «MasterChef».
• «Είμαι 70 χρόνων και νιώθω
υπέροχα. Δεν παίρνω κανένα χάπι, δεν έχω κανέναν πόνο!», αποκάλυψε σε συνέντευξή της η Σόφη
Ζανίνου.
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Τι ετοιμάζει
ο Μάρκος Σεφερλής;
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Σπάει τη σιωπή
της μετά τον σάλο

GOSSIP
Υπερήφανος
για την κιθάρα του!

Μετά τον σάλο που προκάλεσε
η επίμαχη ανάρτησή της «Κάτω
τα χέρια από τον Φιλιππίδη», η
Βάνα Μπάρμπα αποφάσισε να
μιλήσει! Το άλλοτε sex symbol
της εγχώριας showbiz θα βρεθεί απόψε το βράδυ τετ α τετ με
τον Αντώνη Σρόιτερ στην εκπομπή του «Tik Talk» και θα
εκφράσει τις απόψεις της γύρω από τα σεξουαλικά σκάνδαλα στο θέατρο.

Ο

Μάρκος Σεφερλής θα παραμείνει στο δυναμικό του
ΑΝΤ1 και τη νέα σεζόν! Ο κωμικός ηθοποιός, ο οποίος
παρουσιάζει το τηλεπαιχνίδι «5x5», έδωσε τα χέρια με το
κανάλι του Αμαρουσίου για μια ολοκαίνουργια σειρά
που θα φέρει την υπογραφή του. «Πήραμε τα δικαιώματα μιας τηλεοπτικής σειράς του BBC, που για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα γυρίζεται μπροστά σε κοινό, όπως όλες οι ξένες του είδους, π.χ.
τα “Φιλαράκια”. Είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό, γιατί θα ακούω
εκείνη τη στιγμή το γέλιο του κόσμου, που εμένα μου δίνει μεγάλη
ενέργεια. Στην ουσία είναι μια μίνι θεατρική παράσταση το κάθε
επεισόδιο, κάτι που απαιτεί, βέβαια, πολλές πρόβες. Πρέπει να παρουσιαζόμαστε έτοιμοι στο κοινό που έχει έρθει να παρακολουθήσει το γύρισμα. Νομίζω ότι είναι μια δουλειά που θα αρέσει», αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο πρωταγωνιστής.

Η αγαπημένη συλλεκτική κιθάρα του Αντώνη
Μιτζέλου έγινε... 41! Ο Έλληνας συνθέτης και
κιθαρίστας παρουσίασε το συλλεκτικό όργανο
στο Διαδίκτυο, αποκαλύπτοντας: «1976. Αγορασμένη από τον φίλο μου Λάζαρο (Ζοζέφ) Τερζιβασιάν. Αγαπημένη και μαγική. Παίζει σε
όλους τους δίσκους και τις συναυλίες των Τερμιτών 1980-1988, συναυλίες με τη Χ. Αλεξίου
1988-1991 και με την Ελ. Αρβανιτάκη 19911994, όπου συμπλήρωσε τις 1.500 παραστάσεις
και την απέσυρα από τις περιοδείες και τα ταξίδια από σεβασμό και προστασία».

Τρεις δεκαετίες
γεμάτες αγάπη
Το πιο αγαπημένο ζευγάρι του ελληνικού
θεάτρου πόζαρε στο Instagram! Ο Αντώνης
Αντωνίου και η σύζυγός του Νατάσα Ασίκη
έπειτα από 30 χρόνια γάμου φωτογραφήθηκαν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, με
τον 76χρονο πρωταγωνιστή να στέλνει ένα
μήνυμα όλο νόημα. «Η αγάπη είναι το πιο
όμορφο συναίσθημα σε έναν άνθρωπο»,
έγραψε ο ηθοποιός, ο οποίος αγαπήθηκε
πολύ στον ρόλο του Μηνά Στρατέλλη στη
σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα»!

Βόλτες με τις εγγονούλες
Παλιότερα επιθυμούσε να πάει στη «Ζούγκλα με τον Ταρζάν»! Σήμερα, σχεδόν 50 χρόνια από εκείνο το επικό σουξέ, ο σατιρικός τραγουδιστής Θέμης Ανδρεάδης απολαμβάνει τις βόλτες με τις εγγονούλες του στο πάρκο της Νέας Σμύρνης, όπου και διαμένει. Ο
82χρονος ερμηνευτής, ο οποίος αποχαιρέτησε πριν από χρόνια το
πάλκο και τα φώτα της δημοσιότητας, πόζαρε με τα… δύο φορές
παιδιά του, τηρώντας τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Στα... καλύτερά του ο Σάκης
Η νέα δισκογραφική δουλειά του Σάκη Ρουβά με
τίτλο «Στα καλύτερά μου» ολοκληρώθηκε και
θα κυκλοφορήσει στις 28 Μαΐου! Τα δύο πρώτα
τραγούδια που ανέβηκαν στο Διαδίκτυο με τίτλο
«Υπεράνθρωπος» και «Πάρε με αγκαλιά» ξεπέρασαν μέσα σε λίγες μέρες το 1 εκατομμύριο
views, με τους χιλιάδες θαυμαστές να αναμένουν με ανυπομονησία το άλμπουμ. «Για μια
ακόμη φορά μού δείξατε την αγάπη σας και την
υποστήριξή σας και για αυτό νιώθω ότι είμαι
“Στα καλύτερά μου”», σχολίασε ο ποπ σταρ.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

Άννα Παρδάλη, παιδίατρος

Καλός ύπνος, για υγιή παιδιά

Η

απορρύθμιση του ύπνου των παιδιών
έγινε πιο έντονη στην περίοδο της πανδημίας. Αυτό συνέβη γιατί τα παιδιά, λόγω τηλεκπαίδευσης και εγκλεισμού στο
σπίτι, άλλαξαν τη ρουτίνα τους και τις συνήθειές
τους, ενώ έχασαν την επαφή τους με τα παιδιά του
σχολείου, τα αθλήματα και τα φροντιστήρια.
Ο ύπνος είναι μια σημαντική λειτουργία, καθώς
τότε εκκρίνονται πολύ σημαντικές ορμόνες, όπως
η αυξητική (ορμόνη που επιδρά στην αύξηση των
οστών και εκκρίνεται κυρίως τη νύχτα), η μελατονίνη (η ορμόνη του «ύπνου», της ηρεμίας και της
καταπολέμησης του στρες, που επίσης εκκρίνεται
κυρίως τη νύχτα), η κορτιζόλη (με πολλαπλούς ρόλους στον οργανισμό, όπως τον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και τον έλεγχο του ισοζυγίου νερού και άλατος, ασκώντας έτσι επιρροή
στην αρτηριακή πίεση, σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μνήμης και την ανοσοαπόκριση, στη
φλεγμονή κ.τ.λ.), οι θυρορμόνες (που επιδρούν
στη λειτουργία των γονάδων) κ.ά. Τα βρέφη έχουν
ανάγκη τουλάχιστον 15 ώρες ύπνου, τα νήπια 12-14
ώρες, τα παιδιά της σχολικής ηλικίας 10-12, ενώ οι
έφηβοι τουλάχιστον 8,5 την ημέρα.
Η Άννα Παρδάλη, παιδίατρος και επιστημονικός
συνεργάτης της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μας εξηγεί πότε θα πρέπει να
ανησυχήσουν οι γονείς και τι θα πρέπει να κάνουν,
ώστε τα παιδιά τους να αποκτήσουν μια υγιή ρουτίνα στην καθημερινότητά τους, που θα περιλαμβά-

νει και τον καλό ύπνο. «Ο γονιός θα πρέπει να θορυβηθεί, αν διαπιστώσει ότι υπάρχει καθημερινή
ανάγκη να ξυπνήσει ο ίδιος το παιδί του, καθώς
αδυνατεί να σηκωθεί μόνο του. Ανησυχητικά στοιχεία είναι, επίσης, η αργοπορία ή η απουσία απ’ το
σχολείο, αν το παιδί κοιμάται στο σχολείο ή ύστερα
από αυτό, κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της ημέρας. Επίσης, αν παρουσιάζει

Αρνητικές επιπτώσεις
Ο μειωμένος χρόνος ύπνου ότι έχει αρνητική επίδραση στα παιδιά στο καρδιαγγειακό σύστημα, στον μεταβολισμό της
γλυκόζης, στο ανοσοποιητικό σύστημα,
στο νευρικό, στην επίλυση των προβλημάτων, στην κοινωνική συμπεριφορά,
στη μάθηση και στη λειτουργία της μνήμης. Είναι χαρακτηριστικό το ότι η μειωμένη διάρκεια ύπνου οδηγεί σε μειωμένη εγρήγορση την επόμενη ημέρα
και διπλασιασμό του κινδύνου ατυχήματος. Οι έφηβοι, που έχουν μεγαλύτερες
ανάγκες ύπνου λόγω αυξημένου μεταβολισμού, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο
πρόβλημα, καθώς κοιμούνται πολύ λιγότερο απ’ ό,τι πρέπει - δηλαδή κοιμούνται
λιγότερο από 8,5 ώρες.

κακή απόδοση ή συμπεριφορά ή διάθεση ή ατημέλητη εμφάνιση. Το βασικό όλων είναι να χτίσουμε
μια ρουτίνα ύπνου στα παιδιά. Η διαδικασία αυτή
συστήνεται όλο και περισσότερο από ειδικούς παιδοκεντρικών προσεγγίσεων, καθώς προσδίδει
έναν χαρακτήρα ασφάλειας και σταθερότητας, που
κατευνάζει τυχόν άγχη και φόβους των παιδιών. Οι
πρακτικές που πρέπει να περιλαμβάνει μια τυπική
ρουτίνα ύπνου, είναι: Ορισμός συγκεκριμένης
ώρας του ύπνου και συγκεκριμένης ώρας της
αφύπνισης, δημιουργία κατάλληλης ατμόσφαιρας,
που προετοιμάζει για την ώρα του ύπνου (κλείσιμο
των οθονών, όπως tablets, τηλεόραση), τουλάχιστον 1-2 ώρες προτού πάει στο κρεβάτι, δημιουργία σωστού περιβάλλοντος στο υπνοδωμάτιο, ανάγνωση παραμυθιών, ανακούφιση πιθανών φόβων.
Οι ευεργετικές δράσεις του βιβλίου στην υγιή ψυχική ανάπτυξη και την ηρεμία του παιδιού σε σχέση με τον ύπνο θεωρούνται αδιαμφισβήτητες».

Πότε θα πρέπει να ανησυχήσουν
οι γονείς και τι οφείλουν
να κάνουν, ώστε τα παιδιά τους
να αποκτήσουν μια υγιή ρουτίνα
στην καθημερινότητά τους
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ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

καριέρα σας, ως γνωστόν, επηρεάζεται από τους Ιχθύς
και κυβερνάται από τον Ποσειδώνα. Επειδή ο Ποσειδώνας, λοιπόν, βρίσκεται στους Ιχθύς και, όπως είπαμε,
διατηρεί μια πάγια καλή όψη με τον Πλούτωνα αλλά και
με τον Ουρανό, είναι βέβαιο ότι οι επιδιώξεις σας σε αυτόν τον τομέα θα ευοδωθούν.

Πώς θα είναι η καριέρα
των Διδύμων αυτήν
τη γενέθλια χρονιά τους;

Κριός

Ν

ενίσχυση της επιρροής από τον Υδροχόο
εξουδετερώνει το παρασκήνιο και τις δυσκολίες του 12ου τομέα όπου βρίσκεται ο Ουρανός (στον Ταύρο) και αυτό σας βοηθά να νικήσετε εμπόδια, να βρείτε υποστήριξη από εκεί
που χρειάζεστε και να υλοποιήσετε ακόμα
απωθημένες προσδοκίες. Μια άλλη εκδοχή
είναι να κάνετε πιο εκσυγχρονισμένη και πιο
καινοτόμο τη δουλειά σας. Τέλος, οι περισσότεροι θα βάλετε τα θεμέλια ενός νέου κύκλου
στον τομέα της καριέρας που, ξεκινώντας αυτήν την χρονιά, θα εξελιχθεί και θα διαρκέσει
για πολλά χρόνια στο μέλλον. Με δυο λόγια, η
χρονιά τούτη είναι αφετηρία για ένα νέο ξεκίνημα, αρχή μιας εξέλιξης και εκσυγχρονισμού ή της ανακάλυψης ενός νέου σκοπού ή
ενός καινούργιου αντικειμένου μέσω του
οποίου θα θριαμβεύσετε.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Δύσκολη και γεμάτη απρόοπτα
μέρα, που ίσως ταλαιπωρήσει
την υγεία σας ή φέρει πισώπλατα
χτυπήματα. Στρες και ζόρια εργασιακά. Προσέξτε πολύ τις σχέσεις σας με ξένους και εξωτερικό
αλλά και τα ταξίδια και τις μετακινήσεις σας.

(23/9-23/10)
Θα ταλαιπωρηθείτε στην υγεία
ή την ψυχολογία. Έχετε μια αίσθηση πως πνίγεστε, χωρίς να
ξέρετε γιατί. Κάντε διαλογισμό,
φροντίστε την εμφάνιση ή το
σπίτι σας και κάντε ό,τι άλλο
χρειαστεί, για να ηρεμήσετε.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Βελτιώνονται οι σχέσεις σας με
άλλους ανθρώπους, είτε αυτοί είναι οι συνεργάτες σας είτε η σχέση
σας. Να είστε σφιχτοί στα οικονομικά σας και προσεκτικοί σε θέματα κληρονομικά. Μη σας παρασύρουν τα πάθη σας.

Δίδυμοι

(24/10-21/11)
Να είστε προσεκτικοί στα κληρονομικά σας ζητήματα και συνετοί στις ερωτικές επιλογές.
Θα είστε μέσα στα νεύρα και
έτοιμοι να ξεσπάσετε. Να είστε
σφιχτοί στα οικονομικά σας και
συγκρατημένοι.

(21/5-21/6)
Πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα
τα αισθηματικά ζητήματα. Θα
συμβούν πολλά απρόοπτα και
ανακατατάξεις. Βάλτε νερό στο
κρασί σας και στην άκρη τον
εγωισμό σας. Στα αισθηματικά
σας, πολλά εξαρτώνται από την
υπομονή σας. Μη μαλώσετε με
συνεργάτες.

Τοξότης

Καρκίνος

Αιγόκερως

(22/6-22/7)
Μην προσθέτετε κι άλλα προβλήματα στον εαυτό σας, ειδικά αν
έχετε μια αίσθηση πως πνίγεστε,
χωρίς να ξέρετε γιατί. Φροντίστε
την εμφάνιση και την υγεία σας
και κάντε ό,τι χρειαστεί για να
ηρεμήσετε. Στρες και ζόρια εργασιακά.
α προσέχετε μόνο την περίοδο των
εκλείψεων και όποτε ο πλανήτης
Άρης διέρχεται από μεταβλητό ζώδιο.
Συγκριτικά, το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς
αυτής, που έχει φτάσει στο τέλος του, με το
δεύτερο που ξεκινά την 1η Ιουλίου, υστερεί
έναντι του δεύτερου, το οποίο προβλέπεται
πιο παραγωγικό και πιο δημιουργικό, όποιο
κι αν είναι το αντικείμενο της εργασίας σας.
Άλλωστε, τη μεγαλύτερη διάρκεια αυτής της
χρονιάς η συνύπαρξη του Δία με τον Κρόνο
στον Υδροχόο σάς απελευθέρωσε από χρόνιες αντιξοότητες και δυσκολίες και στον
επαγγελματικό τομέα. Μπορεί να μη φαίνεται
τόσο καλά όσο θα θέλατε, προς το παρόν, και
αυτό γιατί κυριαρχούν το γενικότερο δύσκολο
κλίμα του φαινομένου «κορονοϊός» και η νέα
βιοπολιτική που ασκείται. Ωστόσο, και μόνο η

Οι προβλέψεις της ημέρας

Λέων

(22/11-21/12)
Πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τα
εργασιακά ζητήματα, αλλά και
ερωτικά. Θα πρέπει να προσέχετε
την υγεία σας, να οδηγείτε προσεκτικά, να τρέφεστε σωστά και να
κοιμάστε αρκετά.

(22/12-19/1)
Θα πρέπει να προσέχετε την υγεία
σας, να οδηγείτε προσεκτικά, να
τρέφεστε σωστά και να κοιμάστε
αρκετά. Ο Δίας ευνοεί σπουδές και
ο Ποσειδώνας την ερωτική σας
ζωή.

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Η περίοδος θα έχει πολλά πάνω
στα οικονομικά και πολλά ξαφνικά
κάτω, οπότε καλό είναι να μην
τρώτε ό,τι έχετε στην άκρη και να
κάνετε οικονομία. Προσέξτε τις
σχέσεις σας με τους φίλους και τα
παιδιά σας.

(20/1-18/2)
Μην εμπιστεύεστε μυστικά σε φίλους και μην κάνετε επιπόλαιες
σχέσεις και σεξ με αγνώστους.
Εύνοια σε σπουδές, πνευματικές
εργασίες και εκδόσεις. Βελτιώνονται οι σχέσεις σας με οικείους
ανθρώπους.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Μην παρασύρεστε από έρωτες και
ανόητους ενθουσιασμούς και μην
εμπιστεύεστε πολύ τους συνεργάτες σας. Αν είστε συνετοί και μετρημένοι, θα περάσετε με μικρές απώλειες τα ζόρια. Εύνοια έχετε στα οικονομικά σας.

(19/2-20/3)
Το πιο δύσκολο και γεμάτο απρόοπτα κομμάτι της ζωής σας τώρα
αφορά στις σχέσεις σας με ανωτέρους. Υπαρξιακές αγωνίες είναι πιθανές και προβλήματα στην
καριέρα. Προσέξτε την υγεία σας.
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Μετά τον εθνικό, ο υβριδικός πόλεμος

Μ
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ε τους εμβολιασμούς τα πράγματα στη
χώρα μας πάνε από καλά έως πολύ καλά. Η καχυποψία δεν έχει παραμερίσει
την ουσία. Και οι νεότερες ηλικίες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μετάσχουν στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Τα ελάχιστα περιστατικά
θρομβοεμβολικών επεισοδίων και περικαρδίτιδας διερευνώνται και η εμπιστοσύνη του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού στον δρόμο
που η επιστήμη χαράσσει, ώστε να βρούμε την
έξοδο από την πανδημία, δεν έχει διασαλευτεί.
Κάπου εδώ τελειώνουν τα καλά νέα. Γιατί αυτά
που έρχονται από το εξωτερικό ανησυχία μάλλον, παρά αισιοδοξία προκαλούν.
Επιστήμονες διεθνούς κύρους, ως επί το
πλείστον Αμερικανοί, δεν αποκλείουν ένα τέταρτο κύμα της λοίμωξης να κάνει την εμφάνισή
του, αν έως τα τέλη του χρόνου δεν εμβολιαστεί
το 80% με 85% του πληθυσμού παγκοσμίως. Στόχος ανέφικτος με τα σημερινά δεδομένα, τα
οποία δείχνουν να προβληματίζουν αρκετούς
Ευρωπαίους ηγέτες. Μόλις προχθές ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ κάλεσε σε «εγρήγορση για τις μεταλλάξεις», ενώ ο
πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι έβαλε στο τραπέζι την ιδέα της υποχρεωτικής μεταφοράς της πατέντας των εμβολίων προκειμένου
να αυξηθεί η παραγωγή τους σε περιόδους
έκτακτης ανάγκης. Στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο
ουδείς θα χαρακτήριζε «τριτοκοσμικό», σε πληθυσμό 7,5 εκατομμυρίων μόνο το 20% έχει εμβολιαστεί με την πρώτη δόση και κάτι λιγότερο

από 15% με τη δεύτερη. Ο λόγος; Η έλλειψη εμπιστοσύνης στη διορισμένη από το Πεκίνο κυβέρνηση. Και το αποτέλεσμα; Οι εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου που μένουν αχρησιμοποίητες
θα καταστραφούν. Και αν το Χονγκ Κονγκ μάς
πέφτει μακριά, τα χαμπάρια από τη διπλανή μας
Βουλγαρία δεν είναι θεαματικά καλύτερα. Εκεί
μόνο το 16% του γενικού πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Στη Ρουμανία το 19% και στη Σερβία η
κυβέρνηση δίνει... μπόνους 30 ευρώ σε όσους
προσέλθουν. Αυτά σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, τα οποία από χθες ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην πολύπαθη υπόθεση των εμβολίων.
Αυτήν τη φορά ευρωπαϊκό.
Το Associated Press απεκάλυψε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη υβριδικός πόλεμος σε βάρος ορισμένων παρασκευασμάτων, όπως αυτό της Pfizer. Μια οργανωμένη προπαγάνδα παραπληροφόρησης με στόχο τη δημιουργία πανικού όσον

Διεθνή πρακτορεία και έγκυρες
εφημερίδες αποκαλύπτουν ότι
βρίσκεται σε εξέλιξη υβριδικός
πόλεμος σε βάρος των ευρωπαϊκών
και αμερικανικών εμβολιαστικών
παρασκευασμάτων. Εφόσον
έτσι έχουν τα πράγματα, το ερώτημα
είναι πόσο προετοιμασμένοι
είμαστε γι’ αυτόν...

αφορά στην αποτελεσματικότητα αλλά και τις
παρενέργειες του συγκεκριμένου τύπου εμβολίου. Γάλλος γιατρός παραδέχτηκε επώνυμα
στην αγγλική «Daily Mail» ότι τον πλησίασαν εκ
μέρους βρετανικής διαφημιστικής εταιρείας
(υπαρκτή μόνο στα χαρτιά, όπως αποκάλυψε η
έρευνα) για να του προσφέρουν χιλιάδες ευρώ
ώστε να «ανεβάσει» στο blog του συκοφαντικό
σποτάκι διάρκειας 30 δευτερολέπτων. Άλλα δημοσιεύματα, που φωτογραφίζουν ρωσικά και
κινεζικά συμφέροντα ως εμπνευστές και ενορχηστρωτές αυτού του υβριδικού πολέμου, κάνουν λόγο για ανάλογα βιντεάκια που επιχειρήθηκε να «ανεβούν» στο YouTube, το Instagram
και το TikTok.
Όλα, λοιπόν, δείχνουν ότι η πανδημία -όχι
μόνο ως προς το υγειονομικό της σκέλος, αλλά
και το εμπορικό, προφανώς και το γεωστρατηγικό- δεν είναι τόσο απλή ιστορία. Φυσικά, όσο
έγκυροι κι αν είναι οι διεθνείς δημοσιογραφικοί οργανισμοί που αναφέρονται στο πρόβλημα, οι καταγγελίες πρέπει περαιτέρω να διερευνηθούν, ώστε να οχυρώσει η κάθε χώρα
την άμυνά της αλλά και τις συνεργασίες που θα
αποτρέψουν αυτόν ή ανάλογους κινδύνους. Η
προπαγάνδα, η παραπληροφόρηση και η κατευθυνόμενη διαμόρφωση της κοινής γνώμης
είναι παλαιές τέχνες και τεχνικές. Η τεχνολογία, η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων τις ανανεώνει δραματικά. Και αυτό είναι από τα πλέον
αρνητικά φαινόμενα του κόσμου, που δραματικά πλέον αλλάζει.

Χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία με τους αποδήμους

Δ

υστυχώς, εξαιτίας των φοβικών συνδρόμων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ χάθηκε μια
ιστορική ευκαιρία να εντάξει η πατρίδα
μας στον ελληνικό κορμό την «άλλη Ελλάδα», που
ζει και μεγαλουργεί σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Εγκλωβισμένες οι αριστερές δυνάμεις της χώρας σε λογικές που ανήκουν στο χθες, αρνήθηκαν
το αυτονόητο. Να μπορούν οι Έλληνες, όπου και να
ζουν, να ψηφίζουν από τον τόπο όπου διαμένουν
χωρίς η ψήφος τους να είναι... δεύτερης κατηγορίας. Και αυτό σε μια εποχή που η ψηφιακή επανάσταση αλλάζει όσα ξέραμε μέχρι σήμερα. Την ώρα
που ο καθένας μας μπορεί να επικοινωνήσει σε
κάθε σημείο του πλανήτη, οι… προοδευτικές δυνάμεις έκλεισαν τα μάτια στην πραγματικότητα.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά έκαναν μια ταξική επιλογή όχι υπέρ των αδυνάμων, αλλά υπέρ των
εχόντων και κατεχόντων πλούτο. Αυτών, δηλαδή,
που έχουν χρήματα και μπορούν να πάρουν ένα
αεροπλάνο και να έρθουν να ψηφίσουν. Ή, ακόμη
χειρότερα, αν ένα κόμμα έχει λεφτά (όπως γινόταν
στο παρελθόν), θα μπορεί να μεταφέρει ψηφοφόρους από το εξωτερικό για να έρθουν να ψηφίσουν, την ώρα που όσοι δεν έχουν οικονομική δυ-

νατότητα δεν θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα!
Δηλαδή, δεν φτάνει που με τις πολιτικές που
εφαρμόστηκαν κυρίως τα τελευταία χρόνια χιλιάδες Ελληνόπουλα έφυγαν από την πατρίδα, τώρα
θέλουν να τους τιμωρήσουν και από πάνω, αντί να
τους ζητήσουν συγγνώμη. Δεν καταλαβαίνουν,
αλήθεια, ότι με την επιλογή τους αυτή κόβουν δεσμούς που με κάθε τρόπο θα έπρεπε να τους κρατάμε ζωντανούς; Αν αυτό είναι προοδευτικό, ας το
κρίνουν οι απόδημοι αλλά και οι Έλληνες που
ζουν εντός των συνόρων.
Το πρόσχημα για το οποίο δεν δέχτηκαν να πουν
«ναι» είναι ότι φοβήθηκαν πως η κυβέρνηση με
αυτό τον τρόπο θα… νόθευε το εκλογικό αποτέλεσμα. Η Κουμουνδούρου και ο Περισσός εκτίμησαν
(αλήθεια, πώς;) ότι οι απόδημοι ψηφίζουν Ν.Δ.,

Δεν φτάνει που με τις πολιτικές που
εφαρμόστηκαν, κυρίως τα τελευταία
χρόνια, χιλιάδες Ελληνόπουλα έφυγαν
από την πατρίδα, τώρα θέλουν
να τους τιμωρήσουν και από πάνω!

άρα το αποτέλεσμα θα άλλαζε! Αντί, λοιπόν, να πείσουν τους πολίτες που ζουν στο εξωτερικό να ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ, αποφάσισαν να τους
εμποδίσουν επί της ουσίας να ψηφίσουν!
Δυστυχώς, για άλλη μια φορά χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία. Οι απόδημοι είναι απογοητευμένοι
και αυτό φαίνεται από το μικρό ενδιαφέρον των
περισσοτέρων να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Φαίνεται ότι η
Ελλάδα δεν αρκείται στο να… τρώει τα παιδιά της
όταν ζουν στην πατρίδα, αλλά θέλει να συνεχίσει
να το πράττει ακόμη και όταν ζουν έξω από τα στενά όριά της.
Όσο για τη γελοιότητα του επιχειρήματος «δεν
θα αποφασίζουν αυτοί ποια κυβέρνηση θα έχουμε εμείς που ζούμε εδώ», αυτό δείχνει το πώς
αντιλαμβάνονται κάποιοι τόσο τους αποδήμους
όσο και τη λειτουργία της δημοκρατίας. Είναι η
κουλτούρα που είχαν οι γηγενείς για τους Έλληνες που ζούσαν εκτός των συνόρων στο μικρό
ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε μετά την
Επανάσταση. Για όλους αυτούς που θυσίασαν
περιουσίες και ζωή για να γίνει η Ελλάδα ελεύθερη. Κρίμα…

Γράφει

o Νίκος
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