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Καλό το ριμπάουντ, αλλά χρειάζεται και το τρίποντο

Η

κυβέρνηση έχει μπροστά της πολλές προκλήσεις. Όμως, φαίνεται ότι έχει πάρει
απόφαση να ποντάρει στην οικονομία,
γιατί γνωρίζουν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και τα στελέχη του ότι, εάν δεν δημιουργηθεί πλούτος, δεν θα έχεις να μοιράσεις τίποτε.
Γι’ αυτό και, παρά τις αναμενόμενες «μάχες», με
πρώτη σήμερα, με αφορμή το νέο εργασιακό, η κυβέρνηση θα κριθεί από την τελική έκβαση του πολέμου.
Ο πρωθυπουργός το γνωρίζει καλά αυτό και
έτσι φρόντισε εγκαίρως να στείλει το μήνυμα
πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω σε ό,τι εκείνος
κρίνει πως είναι αναγκαία μεταρρύθμιση. Το εργασιακό νομοσχέδιο είναι μία από αυτές. Η απόφαση που έχει ληφθεί από το Μαξίμου είναι να
το στηρίξει με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Ο κ.
Μητσοτάκης πιστεύει ότι είναι ώρα να αλλάξουν
τα πράγματα, ώστε να αναδείξει, εκτός των άλ-
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λων, και τις ιδεολογικές του διαφορές με την αντιπολίτευση.
Πιστεύει ότι τώρα είναι η καταλληλότερη στιγμή
για σύγκρουση, καθώς εκτιμά ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ούτε τα πατήματά της έχει βρει ούτε
έχει αποκτήσει σχέση ειλικρίνειας με την κοινωνία. Παράλληλα, εκτιμά ότι η εποχή δεν είναι όπως
η περίοδος Γιαννίτση και, το κυριότερο, στις αποφάσεις του πιστεύει ότι θα βρει συμμάχους στα
περισσότερα στρώματα της κοινωνίας.
Επίσης, ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι παρωχημένες και εκτός
σημερινής πραγματικότητας. Επιπρόσθετα, θεωρείται πως στο κάτω - κάτω αυτός ο χώρος είναι κατειλημμένος από το ΚΚΕ και δεν υπάρχει
φόβος να μετακινηθεί προς την Κουμουνδούρου, η οποία, εκτός των άλλων, εφάρμοσε το πιο
σκληρό μνημόνιο.
Τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους «F.T.»

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

δείχνουν το πού θέλει να στρίψει το καράβι της οικονομίας.
Ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, εκτίμησε πως
η ελληνική οικονομία είναι έτοιμη για ένα ριμπάουντ, κάνοντας λόγο για επιτάχυνση των ιδιωτικών
επενδύσεων, με όπλο και τα κεφάλαια του Ταμείου
Ανάκαμψης. «Δεν θα σκορπίσουμε τα χρήματα»,
είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για κεφάλαια
που θα κατευθυνθούν σε κρίσιμους για τη χώρα
τομείς.
Οι κεφαλαιαγορές είναι αισιόδοξες για την Ελλάδα. Όπως φάνηκε και από το πενταετές ομόλογο, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης για
να υλοποιήσει μια φιλόδοξη μεταρρυθμιστική
ατζέντα. Το θέμα είναι ότι για να κερδίσεις το ματς
-και αυτό ως ασχολούμενος με τον αθλητισμό το
ξέρει πρώτος απ’ όλους ο κ. Μητσοτάκης- είναι να
μην πάρεις μόνο το ριμπάουντ. Χρειάζεται και το
τρίποντο…
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Κυριάκος: Ούτε βήμα πίσω...

Η

άρση των περιορισμών του
κορονοϊού, εκτός από ένα κλίμα ευφορίας στο κυβερνητικό
επιτελείο, φέρνει και μια
στροφή στην ατζέντα του, με έμφαση στις
μεταρρυθμίσεις, καθώς και το επόμενο
διάστημα θα είναι πυκνό ως προς το νομοθετικό έργο, με σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα προκαλέσουν πολιτικές
αντιπαραθέσεις.
Το στίγμα έδωσε ο κ. Μητσοτάκης ήδη
με το πρωτομαγιάτικο μήνυμά του, με το
οποίο αναφέρθηκε σε θεμελιώδεις ρυθμίσεις του εργασιακού νομοσχεδίου που
είναι στα σκαριά και έως τα μέσα του μήνα θα έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι πολιτικές
αναταράξεις. Και για όποιον δεν… παρακολουθεί το Τwitter, ο πρωθυπουργός θέλησε να δώσει το μήνυμα και στη συνέντευξή του στους «Financial Times», όπου
υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να φοβηθεί το πολιτικό κόστος μεταρρυθμίσεων
που είναι σωστές και ευθυγραμμίζονται
με το πνεύμα της εποχής.
«Δεν κάνουμε μεταρρυθμίσεις επειδή
μας το λέει κάποιος. Για παράδειγμα, μας

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

λένε ότι η μεταρρύθμιση στο εργασιακό
θα έχει πολιτικό κόστος. Δεν το βλέπω
έτσι. Πρέπει να εναρμονίσουμε το πλαίσιο με τον 21ο αιώνα», είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες το μεσημέρι. «Η έννοια της μεταρρύθμισης έχει πάρει αρνητική χροιά,
αλλά τις κάνουμε γιατί είναι για το καλό
μας - για το καλό των πολιτών. Να μη συγχέουμε τις μεταρρυθμίσεις με τη λιτότητα. Οι μεταρρυθμίσεις είναι θετικές για
τους ανέργους, για παράδειγμα, όχι για
ειδικές ομάδες συμφερόντων», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Political», ο κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει
αμέσως μετά το Πάσχα να υπάρξει και
επικοινωνιακή στήριξη του νομοσχεδίου
που έρχεται να αλλάξει διατάξεις που είχαν καθιερωθεί με τον νόμο του 1982 και
το οποίο θα ψηφιστεί προς το τέλος Ιουνίου από τη Βουλή. Και μπορεί το υπουρ-

γείο να δέχθηκε αρκετά πυρά το προηγούμενο διάστημα, κυρίως από την αντιπολίτευση, αλλά και τα συνδικάτα, όμως η
στρατηγική απόφαση του κ. Μητσοτάκη
είναι όχι μόνο να προχωρήσει η κυβέρνηση, αλλά και να εξηγηθεί με τους εργαζομένους, γιατί πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με ρήτρες οι οποίες κατοχυρώνουν
νέα δικαιώματα και δεν καταστρατηγεί
ήδη κατοχυρωμένες ελευθερίες, όπως το
οκτάωρο.

Το διακύβευμα
Πρακτικά, όπως λένε και πρωθυπουργικοί συνεργάτες, η προώθηση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή του κλίματος
της οικονομίας θα είναι βασικές πολιτικές παράμετροι στον δρόμο προς τις
εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν. Και
αυτό γιατί, όταν θα στηθούν κάλπες, η
πανδημία θα είναι πολύ μακριά, έστω κι
αν θα υπάρχουν απόνερα. Και ο κ. Μητσοτάκης επιθυμεί να μπορεί να παρουσιάσει στους πολίτες ένα ιστορικό μεταρρυθμίσεων που έγιναν, αλλά και έναν οδικό χάρτη για το τι μπορεί να ακολουθήσει
το επόμενο διάστημα.

Έτσι, εκτός από το εργασιακό νομοσχέδιο που θα έρθει τις επόμενες εβδομάδες, σειρά θα πάρει και το νομοσχέδιο
του υπουργείου Εργασίας για τη μεταρρύθμιση του συστήματος επικουρικής
ασφάλισης και τη δυνατότητα επένδυσης
του επικουρικού μέσω ιδιωτικών εταιρειών, προκειμένου να διαμορφωθούν νέα
κίνητρα ασφάλισης για νέους εργαζομένους.
Βεβαίως, οι μεταρρυθμίσεις δεν περιορίζονται μόνο στην οικονομία, καθώς, για
παράδειγμα, τις επόμενες μέρες θα μπει
στη διαβούλευση και το νομοσχέδιο για
τα ζώα συντροφιάς, ενώ ήδη επιχειρείται
μια σημαντική τομή με το νομοσχέδιο για
την τηλεργασία στο Δημόσιο.

Ραντεβού στο τερέν
των μεταρρυθμίσεων
δίνει ο Μητσοτάκης
και στηρίζει Χατζηδάκη
στο νέο εργασιακό
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Το master plan του Μαξίμου
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Β

άσει του σχεδιασμού και χωρίς παρεκκλίσεις εξελίσσεται
η συνδυασμένη -αλλά και
απαιτητική- άσκηση αφενός
της σταδιακής απελευθέρωσης κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων
και αφετέρου της κλιμάκωσης της εμβολιαστικής εκστρατείας.
Η πληρότητα καφέ και εστιατορίων αλλά
και η συμμόρφωση της μεγάλης πλειονότητας επιχειρηματιών και θαμώνων προς
τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά τα πρώτα
τρία 24ωρα της επαναλειτουργίας της
εστίασης γεννά στον Κυριάκο Μητσοτάκη
και στους επιτελείς του τη βάσιμη αισιοδοξία ότι το πείραμα της ελεγχόμενης και
συντεταγμένης αποσυμπίεσης επιτυγχάνει
και, ως εκ τούτου, μπορεί να επεκταθεί και
σε περισσότερους τομείς της δημόσιας
σφαίρας.
Το στίγμα των κυβερνητικών εκτιμήσεων αλλά και προθέσεων έδωσε ο ίδιος ο
πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στους «Financial Times», τονίζοντας ότι εντός του Μαΐου η κατάσταση
θα γίνει θεαματικά καλύτερη. Στο πλαίσιο
αυτό και βάσει της κυβερνητικής στρατηγικής, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο προ της
Μεγάλης Εβδομάδος τηλεοπτικό μήνυμα
του πρωθυπουργού, την προσεχή Δευτέρα
επανέρχονται στις τάξεις τους καθηγητές
και μαθητές γυμνασίων, δημοτικών και νηπιαγωγείων. Όπως, εξάλλου, σας είχε προϊδεάσει εδώ και ημέρες η «Political», οι
παιδικοί σταθμοί δεν θα ανοίξουν πριν από
τις 17 ή το πιθανότερο στις 25 Μαΐου, όπως
ξεκαθάρισε μέσω χθεσινής της ανακοίνωσης η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Κομβικό ορόσημο στο κυβερνητικό master plan είναι η 15η Μαΐου, ημερομηνία έναρξης της φετινής τουριστικής περιόδου, άρσης του περιορισμού των υπερτοπικών μετακινήσεων και πιθανότατα
τερματισμού αποστολής sms στα πενταψήφια 13032 και 13033, είτε αφορούν στις
μετακινήσεις είτε στο λιανεμπόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξάλλου, στις 15
Μαΐου αναμένεται να επαναλειτουργήσουν
και τα μουσεία. Χθες, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων γνωμοδότησε για την
επαναλειτουργία των φροντιστηρίων ενίσχυσης μόνο για τη Γ’ Λυκείου και απο-

Πράσινο φως για το ρωσικό και
το κινεζικό πιστοποιητικό εμβολιασμού
Δηλωτικές του… προχωρημένου των διαβουλεύσεων ανάμεσα σε Αθήνα και Μόσχα, για την επίτευξη διμερούς συμφωνίας σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός
κοινού πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά τα πρότυπα
της αντίστοιχης συμφωνίας με το Ισραήλ, ήταν οι χθεσινές δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη στους «F.T.» ότι η
χώρα μας θα επιτρέψει την είσοδο σε τουρίστες οι
οποίοι φέρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού από το
ρωσικό αλλά και το κινεζικό εμβόλιο. Καθόλου τυχαία, εξάλλου, ήταν η χθεσινή τηλεφωνική επικοινω-

κλειστικά για τη διενέργεια εξετάσεων για
τα πτυχία ξένων γλωσσών. Σε κάθε περίπτωση, κυβέρνηση και λοιμωξιολόγοι
συμφωνούν πως τα επόμενα βήματα καθ’
οδόν προς την επιστροφή στην κανονικότητα θα πρέπει να υλοποιηθούν με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Εξ ου και θα πρέπει
να μεσολαβεί ικανό χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας- προκειμένου να αξιολογείται η επιδημιολογική επιβάρυνση προηγουμένων ανοιγμάτων, εν
προκειμένω και των ημερών του Πάσχα.

Εκστρατεία πειθούς
Επιπλέον, σε πολύ κρίσιμη φάση εισέρχεται και η επιχείρηση «Ελευθερία», κα-

νία του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ρώσο ομόλογό
του, Μιχαήλ Μισούστιν, η οποία περιστράφηκε γύρω
από τη διμερή συνεργασία στον τουρισμό και στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Κυβερνητικά στελέχη εξηγούν ότι τα έως τώρα ευρήματα δείχνουν πως το ρωσικό εμβόλιο είναι αποτελεσματικό
και ασφαλές, ενώ σημειώνουν με νόημα πως η Αθήνα
δεν μπορεί να αγνοήσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, ιδίως ανάμεσα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, για τη ρωσική τουριστική αγορά.

θώς από χθες διατίθεται και στη χώρας μας
το σκεύασμα της Johnson & Johnson. Στο
κυβερνητικό επιτελείο εκφράζεται ικανοποίηση για την αρχική ανταπόκριση των
ηλικιακών ομάδων 30-49 ετών. Ωστόσο,
επειδή τα περιθώρια βελτίωσης της συγκεκριμένης στατιστικής δεν είναι μικρά, τα
μηνύματα για τον όσο το δυνατόν πιο γρήγορο εμβολιασμό όλων των πολιτών -ως
την ασφαλέστερη συνθήκη επανόδου στην
καθημερινότητα- θα πολλαπλασιαστούν το
αμέσως προσεχές διάστημα. Εξάλλου, ο
στόχος για ένα ασφαλές τείχος ανοσίας
κατά τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου είναι
καθ’ όλα εφικτός, καθώς, όπως επεσήμανε
ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στους

«F.T.», μετά τις αρχές Ιουνίου το κράτος θα
εκπληρώσει την τυπική όσο και ουσιαστική
του υποχρέωση να δώσει τη δυνατότητα σε
όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών να εμβολιαστούν.

Κομβικό ορόσημο είναι η 15η
Μαΐου, ημερομηνία έναρξης
της φετινής τουριστικής
περιόδου, άρσης του περιορισμού
των υπερτοπικών μετακινήσεων
και, πιθανότατα, τερματισμού
αποστολής sms
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POLITICAL

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ξανά στις πλατείες με πρόβα στον Άγνωστο Στρατιώτη
«Πρόβα» μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη έκαναν χθες οι
βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζοντας έντονα την
εποχή της… πλατείας. Αυτήν τη φορά, όμως, αφορμή δεν ήταν
το μνημόνιο (που αργότερα ψήφισαν), αλλά το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να τεθεί στα μέσα του μήνα σε δημόσια διαβούλευση και αργότερα να κατατεθεί στη Βουλή. Οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, κρατούσαν και ένα πανό στα
χέρια τους, το οποίο ανέγραφε «λιγότερη δουλειά, περισσότερη
ζωή». Το «παρών» έδωσαν αρκετά στελέχη, αλλά όχι ο ίδιος ο
Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν αποκλείεται να βρεθεί στη σημερινή συγκέντρωση. Σε αυτήν, εξάλλου, η Κουμουνδούρου έχει

επενδύσει, θεωρώντας ότι έτσι θα κάνει ένα ισχυρό άνοιγμα
στους εργαζομένους ανά την επικράτεια, δημιουργώντας παράλληλα ένα νέο ισχυρό μέτωπο ίδιας και μεγαλύτερης δυναμικής με εκείνο των μνημονιακών χρόνων, όταν βρισκόταν στην
αντιπολίτευση. «Με το νομοσχέδιο για τα εργασιακά η Ν.Δ. κάνει την εργοδοτική παραβατικότητα καθεστώς. Η αυριανή απεργία είναι η πρώτη μεγάλη μάχη», είπε χθες ο εκπρόσωπος του
κόμματος Νάσος Ηλιόπουλος. «Με το νομοσχέδιο που φέρνει
για τα εργασιακά, η κυβέρνηση θέλει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του πιο αντιδραστικού κομματιού των εργοδοτών»,
υπογράμμισε. Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε «θια-

σώτης» του πιστοποιητικού Covid (που, σημειωτέον, υπερψήφισαν οι ευρωβουλευτές του κόμματος στη σχετική ψηφοφορία
στην Ευρωβουλή), τονίζοντας κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψής
του με παράγοντες του τουρισμού ότι «μέσα από τη σωστή αξιοποίηση του πιστοποιητικού, που ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο
και δεν αφορά μονάχα στον εμβολιασμό, όπως αρχικά είχε
διεκδικηθεί από την ελληνική πλευρά, αλλά και στη δυνατότητα
να μπορεί ανά πάσα στιγμή με ψηφιακό τρόπο να βεβαιώνει ότι
ο ταξιδιώτης έχει πρόσφατα υποβληθεί σε αρνητικό τεστ μοριακό ή rapid, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο ασφάλειας».
Αλέξανδρος Διαμάντης

Η μεγάλη (κατά
Λαφαζάνη)
προδοσία

Ο

Παναγιώτης Λαφαζάνης, πρώην
κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δημοσίευσε στον ιστότοπο iskra.gr ένα
άρθρο-προπομπό του βιβλίου που θα εκδώσει με τίτλο «Η μεγάλη προδοσία». Στο άρθρο-φωτιά ο κ. Λαφαζάνης δεν στέκεται αυτήν τη φορά στην ιστορικά χαρακτηρισμένη
και διεθνώς «κωλοτούμπα» του κ. Τσίπρα,
που έκανε το «όχι» του δημοψηφίσματος του
2015 «ναι» φέρνοντας ένα τρίτο μνημόνιο, αλλά κυρίως στο πώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
κατάφερε να κοροϊδέψει τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι) με
υποσχέσεις περί κυβέρνησης εθνικής ενότητας, τις οποίες δεν τήρησε, αλλά αντίθετα
προσέφυγε στις κάλπες τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς, ενισχύοντας τον δεσμό του
με την εθνικιστική Δεξιά του Πάνου Καμμένου και σε συνεννόηση (συμπαιγνία την αποκαλεί) με τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλο.
«Ο Αλ. Τσίπρας για να καθησυχάσει τη
Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι και να “κλειδώσει” την ψήφο τους στη Βουλή για το τρίτο
μνημόνιο, το οποίο θα ήταν το πρόγραμμά του
της νέας περιόδου και περίπου διαφήμιζε ως
“μάννα εξ ουρανού” για την Ελλάδα, είχε αποδεχθεί άτυπη συμφωνία μαζί τους πως θα
προχωρούσαν σε συγκυβέρνηση, ενδεχομένως και με έναν άλλον πρωθυπουργό από τον
ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μην πάνε τα κόμματά τους
ως πρόβατα επί σφαγήν σε άμεσες εκλογές,
έχοντας ψηφίσει το πρόγραμμα του “αντιπάλου” τους», ισχυρίζεται ο πρώην υπουργός,

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

κάτι που, πάντως, σε ανύποπτο χρόνο ο τότε
πρόεδρος της Ν.Δ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης
είχε διαψεύσει, υπογραμμίζοντας ότι συζητήθηκε μόνο η σύνθεση εθνικής ομάδας διαπραγμάτευσης για τη συμφωνία. Δημοσίως,
να θυμίσουμε, πάντως, ότι ο ίδιος είχε προτείνει τη δημιουργία κυβέρνησης εθνικής
ενότητας υπό τον Γιάννη Δραγασάκη, κάτι
που ο τελευταίος είχε αρνηθεί.
Σε κάθε περίπτωση, ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας προσθέτει ότι ενώ ο Αλ. Τσίπρας είχε ατύπως συμφωνήσει στο παρασκήνιο για συγκυβέρνηση με τα άλλα κόμματα του κατεστημένου, αντελήφθη γρήγορα
την «παγίδα», πέταξε στο κάλαθο των αχρήστων την ανακοινωθείσα πρότασή του για
ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή, που ήταν
όχημα διαμόρφωσης συναίνεσης, και με
διάγγελμά του... παραίτησε την κυβέρνησή
του για να προκηρυχθούν άμεσα εκλογές-εξπρές στις 20 Σεπτεμβρίου του 2015. Νωρίτερα, δε, ο κ. Τσίπρας είχε καταθέσει πρόταση
εμπιστοσύνης στη Βουλή, γνωρίζοντας ότι είχε λιγότερους από 150 βουλευτές στη διάθεσή του, δεδομένου ότι το σύνολο τότε της Αριστερής Ενότητας είχε αποχωρήσει από τον
ΣΥΡΙΖΑ. Εν τέλει, σύμφωνα με τον Παναγιώτη
Λαφαζάνη, μετά την ψηφοφορία για το τρίτο
μνημόνιο (είχαν συγκεντρωθεί τότε 222 θετι-

κές ψήφοι) ο Αλ. Τσίπρας «πούλησε» τα «συνεταιράκια» του και έσπευσε να παραιτηθεί,
προκείμενου να προκηρύξει, σε συνεννόηση
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη
Παυλόπουλο, εκλογές σε χρόνο-εξπρές και
με σύνθημα «ή μας τελειώνουν ή τους τελειώνουμε».
Ο κ. Λαφαζάνης έγραψε αυτό το άρθρο στο
iskra.gr ώστε να αποκρούσει τις κατηγορίες
ότι μπορούσε να ανατρέψει τον κ. Τσίπρα και
να μην ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο. Ποια, λοιπόν, ήταν η μεγάλη παγίδα που του επέβαλε
να επιλέξει τελικά, κόντρα στα «συμφωνηθέντα», τις άμεσες εκλογές;
Η μεγάλη παγίδα ήταν ότι με τη διατήρηση
στη ζωή τής τότε Βουλής, η νεοϊδρυθείσα
ΛΑΕ, αποτελούμενη κυρίως από τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είχαν συμφωνήσει με το
τρίτο μνημόνιο, θα ήταν με τον αριθμό των
βουλευτών που διέθετε τρίτο κόμμα στη Βουλή, κάτι που ήταν ανυπόφορο για τον Τσίπρα
αλλά και το πολιτικοοικονομικό κατεστημένο,
ενώ αν προέβαινε σε συγκυβέρνηση με τη
Ν.Δ. και το κατεστημένο τόξο της Βουλής, η
ΛΑΕ θα καθίστατο ανέλπιστα και αξιωματική
αντιπολίτευση! Και μια λεπτομέρεια τονίζει ο
κ. Λαφαζάνης: ο Αλ. Τσίπρας βιαζόταν να πάει
σε εκλογές για να βάλει οριστικά στο ψυγείο
και μια άλλη απόφαση της Κεντρικής Επιτρο-

πής του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία ήδη είχε τσαλαπατήσει και τον δέσμευε να προχωρήσει σε
έκτακτο συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα
είχε και τον τελικό λόγο για το τρίτο μνημόνιο
και τη σύνθεση της ηγεσίας. Φυσικά, ο Αλ.
Τσίπρας, ο οποίος μαζί με την ομάδα του είχε
καταψηφίσει αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά βρέθηκε στη μειοψηφία,
ήθελε να την αποφύγει όπως ο διάολος το λιβάνι. Επιβλήθηκαν, λοιπόν, άρον άρον εκλογές με στόχο να ξεφορτωθεί η Βουλή τη ΛΑΕ,
προτού η τελευταία συγκροτηθεί και απλωθεί
και το μνημόνιο δείξει τα δόντια του και, βεβαίως, αν χρειαζόταν, στο ξεφόρτωμα της
ΛΑΕ από τη Βουλή θα μπορούσε να βάλει λίγο
το χεράκι της και η ηλεκτρονική διαχείριση
της ψήφου… Άλλωστε, αν η ΛΑΕ έμπαινε στις
εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 στη Βουλή, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε ούτε με
τους ΑΝ.ΕΛ. να σχηματίσει κυβέρνηση, γιατί
δεν θα έβγαιναν τα κουκιά.

Βόμβες κατά του Τσίπρα
και αποκαλύψεις-σοκ θα περιέχει
το βιβλίο του πρώην υπουργού

P
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Περί… ξεστοκαρίσματος
Μετά την γκάφα περί «ξεστοκαρίσματος»
του AstraZeneca, ο Αλέξης έστειλε τα
πρωτοπαλίκαρά του να κάνουν το εμβόλιο
και να σηκώσουν άμεσα φωτογραφίες στα
social media, μήπως και καταφέρει να μαζέψει το επικοινωνιακό φάουλ. Έσπευσαν
αμέσως ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Δημήτρης
Τζανακόπουλος και ο Κώστας Ζαχαριάδης
να φωτογραφηθούν στα εμβολιαστικά κέντρα και να σηκώσουν τις σχετικές αναρτήσεις. Το κακό, πάντως, το έκανε ο πρόεδρος Αλέξης και δύσκολα μαζεύεται…

Χρονικό

του

Χρόνου

OLITICAL

Προανακριτική:
Αναβλήθηκε η χθεσινή
κατάθεση Καλογρίτσα

Μετά τη συμμετοχή του σε κάτι απίθανες διαδικτυακές εκδηλώσεις, τις οποίες οργάνωναν διάφοροι σύλλογοι αγνώστου ταυτότητας, το έριξε στα μνημόσυνα. Έτσι, μαθαίνω
ότι βρέθηκε απρόσκλητος με την ιδιότητα
του στενού συνεργάτη στο μνημόσυνο για τον
Κωνσταντίνο Καραμανλή, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο. Και όχι μόνο αυτό. Πήγε το αγόρι μου στην Ανάσταση δίπλα δίπλα με υπουργό της κυβέρνησης, μπας και
τον τραβήξουν κάνα πλάνο και παίξει στα έντυπα του αγαπημένου του εκδότη. Βλέπετε,
δεν του έχει μείνει και κανένας άλλος να του
ανεβάζει τις συλλυπητήριες δηλώσεις του
για διάφορα μνημόσυνα και κηδείες. Τι γλυκούλης!

OLITICANTIS

Πρώτο θέμα στο Τwitter
η εμφάνιση της Παγώνη

«Κ

αθυστερήσεις» παίζει ο Χρήστος
Καλογρίτσας, καθώς για δεύτερη
φορά ανέβαλε την εξέτασή του
στην Προανακριτική Επιτροπή για τις τηλεοπτικές άδειες. Με επιστολή που έστειλε προς
τον πρόεδρο της Επιτροπής, Σταύρο Κελέτση, τόνισε ότι αδυνατούσε να παραστεί στη
χθεσινή συνεδρίαση, διότι βρισκόταν σε
14ήμερη καραντίνα, λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού. Ο ίδιος, μάλιστα, παρείχε και τα απαραίτητα έγγραφα από
την Πολιτική Προστασία.
Συνεπώς, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές
πηγές, η εξέτασή του θα επαναπρογραμματιστεί μετά το πέρας της δεκατετραήμερης καραντίνας, ενώ η χθεσινή συνεδρίαση αναβλήθηκε. Από την πλευρά της, η εισηγήτρια
του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη, υποστήριξε
σκωπτικά ότι «ο κορονοϊός έχει πλήξει σοβαρά το αφήγημα της Ν.Δ. όσον αφορά στην
Προανακριτική που έστησε με ψευδείς και
χαλκευμένες κατηγορίες». «Είναι καταφανές ότι πρόκειται για κατάχρηση της συγκυρίας του κορονοϊού, προκειμένου να αποφύγει τη δημόσια υποχρέωσή του να καταθέσει,
όπως υποχρεούται», προσέθεσε χαρακτηριστικά η ίδια.

Η ΕΡΤ το Πάσχα διοργάνωσε ένα μικρό
γλέντι στον κήπο του Ραδιομεγάρου με αρκετούς καλεσμένους. Την παράσταση,
όμως, έκλεψε η Ματίνα Παγώνη με την ιδιαίτερη εμφάνισή της, σε τόνους μπλε ελεκτρίκ. Ταγιεράκι και γυαλί ηλίου ελεκτρίκ
ήταν ένας συνδυασμός που σκοτώνει! Η
πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ έχει απασχολήσει και
στο παρελθόν με το ιδιαίτερο στυλ της,
κερδίζοντας πολλούς υποστηρικτές με την
αγάπη της για τη μόδα. Η εμφάνιση αυτή
ήταν αρκετή για να πάρει «φωτιά» το Twitter. Όλοι είχαν κάτι να πουν για το ντύσιμο
της κυρίας Παγώνη. Άλλοι με χιούμορ, άλλοι με εκτίμηση για τη στυλιστική τόλμη
της. Θεά, fashion icon, έγραφαν οι περισσότεροι… Ματίνα, σε βλέπω «μονοκούκι»
στις επόμενες εκλογές.

Βλέπω να έχουμε
μονομαχία…
στον Λευκό Πύργο

Το αγόρι θέλει, λέει, να κάνει μεροκάματα εντός
των φυλακών. Τι μεροκάματα; Να πλένει κάνα
ρούχο, να σφουγγαρίζει, τέτοια πράγματα… Άλλωστε, στον Κορυδαλλό δεν έχει και χωράφια να
σπείρει κάνα ζαρζαβατικό. Πάντως, είναι προκομένος, νοικοκύρης που λέμε…

Όπου γάμος και χαρά,
η «Βασίλω» πρώτη!

P

Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ
στον δρόμο σήμερα
Η σημερινή απεργία είναι, θεωρητικά, η περίφημη «μητέρα των μαχών» για το κόμμα της
Κουμουνδούρου. Ο Αλέξης Τσίπρας στηρίζει
πολλές ελπίδες για ανάκαμψη στις εκδηλώσεις
της 6ης Μαΐου για την Πρωτομαγιά. Άλλωστε,
δεν έκανε εκδηλώσεις την Τρίτη, όπως οι υπόλοιποι, αλλά θα τιμήσει την Πρωτομαγιά σήμερα, Πέμπτη. Και θα βγάλει στον δρόμο τα στελέχη του για να εξηγούν πόσο αντεργατικό είναι
το νομοσχέδιο για την εργασία. Την Τρίτη δεν
μπορούσε να «καπελώσει» την εργατική Πρωτομαγιά με τις θέσεις του κόμματός του. Απόψε
είναι ευκαιρία για τον Αλέξη!

Ήδη ακούγονται
κάποια νέα ονόματα για τις υποψηφιότητες της
Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τα οποία
θα ξινίσουν αρκετούς και αρκετές.
Η ευρωβουλευτής
και πρώην δημοσιογράφος Μαρία
Σπυράκη, ο γιατρός και πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου Θανάσης Εξαδάκτυλος, που έγινε
πασίγνωστος λόγω των εμφανίσεών του στην πανδημία,
καθώς και ο πρύτανης Νίκος Παπαϊωάννου ακούγεται ότι είναι στα σχέδια του
Μεγάρου Μαξίμου. Προβλέπω ομηρικές
μάχες στη συμπρωτεύουσα και πισώπλατα
μαχαιρώματα!
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Το... Πρόσωπο
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Τι θα κάνουν
με τη νεολαία
στο Μαξίμου;
Στο Μέγαρο Μαξίμου βάζουν στο κάδρο των μελλοντικών προτεραιοτήτων
ενέργειες αποσυμπίεσης της νεολαίας
και των ηλικιών 17-34. Με δεδομένη
την απόσταση που έχει πάρει η νεολαία
από την πολιτική -και όχι κατ’ ανάγκην
από τη Ν.Δ.-, και συνολικά από όλο το
πολιτικό γίγνεσθαι, στο Μέγαρο Μαξίμου αναζητούν τρόπους για να ξαναβάλουν τους νέους στην αγορά εργασίας και να δώσουν νέα προοπτική και
όραμα: ότι η Ελλάδα δεν τρώει τα παιδιά της! Πληροφορίες αναφέρουν ότι
ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη δημοσκόπηση, που εξελίσσεται στις ηλικίες 17-34, και σε μελέτη ποιοτικών
στοιχείων τα οποία έχουν σχέση με την
ποιότητα ζωής που αναζητούν οι νέοι
άνθρωποι στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής
δεν έχει οριστεί κάποιος υπεύθυνος
που θα τρέξει το όλο project. Στο κυβερνητικό επιτελείο αναζητούν κάτι
χειροπιαστό και όχι γενικόλογα ευχολόγια. Οι υπουργοί θα καταθέσουν
σχετικές προτάσεις, ο καθένας από τις
αρμοδιότητές του, και οι ανακοινώσεις
αναμένεται να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, ενώ θα εξειδικευθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

POLITICANTIS

Ο Παναγιώτης… ο μαρτυριάρης
Ο πρώην σύντροφος του Αλέξη, Παναγιώτης Λαφαζάνης, για όσους δεν γνωρίζουν ετοιμάζει βιβλίο για την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο τίτλος είναι εξόχως ευρηματικός: «Η
μεγάλη προδοσία»! Τι γράφει, λοιπόν, ο πρώην λογογράφος του Χαρίλαου για τον σύντροφό του
Αλέξη Τσίπρα; Ότι εξαπάτησε τους πάντες. Όχι μόνο τους ΣΥΡΙΖΑίους, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα. Στο βιβλίο του ο Παναγιώτης Λαφαζάνης γράφει, μεταξύ άλλων αποκαλύψεων, ότι ο Αλέξης
είχε δεσμευθεί και είχε διαβεβαιώσει τους Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Φώφη Γεννηματά και Σταύρο
Θεοδωράκη ότι θα ψηφίσουν όλοι μαζί το τρίτο μνημόνιο και στη συνέχεια θα προχωρήσει σε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Βεβαίως, τους «κρέμασε» όλους κανονικά, όπως συνηθίζει… Αχ, αυτός ο Παναγιώτης! Είναι και «μαρτυριάρης»..

ΣΥΡΙΖΑ - Podemos… τέλος!
Για όσους δεν το πήρατε χαμπάρι,
την αποχώρησή του από την πολιτική
ανακοίνωσε ο ηγέτης των Podemos,
Πάμπλο Ιγκλέσιας, μετά την ήττα των
κομμάτων της Αριστεράς στις περιφερειακές εκλογές της Μαδρίτης.
«Όταν δεν μπορείς να είσαι χρήσιμος,
πρέπει να ξέρεις να αποσύρεσαι», είπε χαρακτηριστικά. Οι Podemos «κατέρρευσαν» στις πρόωρες τοπικές
εκλογές της Μαδρίτης, με το ποσοστό τους να μην ξεπερνά το 7%. Όσο για τον μεγάλο νικητή των εκλογών, είναι το Δεξιό Λαϊκό Κόμμα, που σάρωσε, με επικεφαλής την Ιζαμπέλ
Ντίας Αγιούσο, και κέρδισε περισσότερες έδρες από όλη την Αριστερά μαζί. Ο Ιγκλέσιας,
που είναι και φίλος του Αλέξη, θα ιδιωτεύσει, προφανώς, στη βίλα του…

Ο καφές της Σακελλαροπούλου
με τους γιατρούς…

H

κυρία Αικατερίνη Σακελλαροπούλου επέλεξε την πρώτη μέρα του ανοίγματος της εστίασης να πιει καφέ με γιατρούς από τα δημόσια νοσοκομεία και να
συζητήσει μαζί τους τα προβλήματα του ΕΣΥ. «Πρώτη μέρα με την εστίαση
πάλι ανοικτή, έστω και με περιορισμούς. Απολαμβάνοντας έναν καφέ και φιλική
κουβέντα με γιατρούς από τον “Ευαγγελισμό” και το “Σωτηρία”, ξαναζούμε μικρές
χαρές της καθημερινότητας, που τις θεωρούσαμε αυτονόητες μέχρι να μας τις στερήσει η πανδημία», έγραψε στο Τwitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μαζί με τους
γιατρούς ήπιαν καφέ με το άνοιγμα της εστίασης στο «Αερόστατο», στην Πλατεία
Προσκόπων. Στην παρέα της προέδρου για φιλική συζήτηση βρίσκονταν η καθηγήτρια Εντατικολογίας και διευθύντρια των ΜΕΘ «Ευαγγελισμού» Αναστασία Κοτανίδου, ο διευθυντής-συντονιστής της 4ης Πνευμονολογικής Κλινικής του «Σωτηρία»
Γιώργος Τσουκαλάς, ο διευθυντής Αιματολογίας του «Ευαγγελισμού» Δημ. Καρακάσης και η διευθύντρια της Πνευμονολογίας του «Σωτηρία» Πηνελόπη (Πέπη) Μιχαλοπούλου. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυρία Μιχαλοπούλου γνωρίζονται
από παλιά, αφού ήταν συμμαθήτριες στο Αρσάκειο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι εκλογές
Ο Δημήτρης έχει, λέει, έτοιμο το κόμμα
του για εκλογές. Μη γελάτε! Για τον κ. Δημήτρη Τζανακόπουλο λέω, τον γραμματέα
του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, λέει, έτοιμος να το απογειώσει το κόμμα, μαζί με τον Νάσο Ηλιόπουλο και τον Αλέξη Χαρίτση. Το ότι στον
ΣΥΡΙΖΑ δεν τους θέλουν είναι άλλο ζήτημα.
Ειδικά τον Τζανακόπουλο, ο οποίος, όταν
τον ρωτούν αν πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί
να κερδίσει τις εκλογές, απαντά το εξής
φοβερό: «Η υπομονή εξαντλείται και ο πολιτικός χρόνος πυκνώνει». Άλλα αντ’ άλλων, δηλαδή.

LOCK
«Το μόνο που μπορεί να σε σώσει είναι το εμβόλιο», είπε ο Μιχάλης Γιοβανίδης στον υπουργό
Υγείας Βασίλη Κικίλια, που τον
επισκέφθηκε μαζί με τη Δόμνα
Μιχαηλίδου στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στα Μελίσσια. Ο 88χρονος Μιχάλης Γιοβανίδης από την Ορεστιάδα είναι ο
πρώτος συμπολίτης μας που εμβολιάστηκε τα Χριστούγεννα,
δίνοντας το παράδειγμα σε
όλους μας. Είπε, μάλιστα, ότι το
εμβόλιο τον έχει σώσει και ελπίζει και εύχεται να σώσει και
τους υπολοίπους. Λέτε να σώσει
και τον Κικίλια; Θα δείξει…

P

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2021

Θ

8

OLITICAL

ΕΣΕΙΣ

Η ζωή πάνω από τα κέρδη

Μ

του

Γιάννη
Αμανατίδη
Βουλευτής
Α’ Θεσσαλονίκης
ΣΥΡΙΖΑ

ολονότι ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει
εναποθέσει σήμερα τις ελπίδες της στα
εμβόλια κατά της πανδημίας του Covid19, συνειδητοποιώ ότι ακόμη και τώρα λίγοι άνθρωποι μπορούν να δουν καθαρά το ζήτημα στο
ευρύτερο οικονομικό του πλαίσιο και να καταλάβουν πόσο επικίνδυνο, άδικο και παράλογο είναι
το υφιστάμενο καθεστώς της πατέντας.
Με την πανδημία να θερίζει εκατομμύρια
ζωές σε όλο τον κόσμο (έχουν ξεπεράσει τα 2,5
εκατομμύρια οι νεκροί) και να κοστίζει σε δεκάδες οικονομίες τρισεκατομμύρια σε χαμένη παραγωγή και θέσεις εργασίας, θα πρέπει επιτέλους να αναλογιστούμε ποιους, πώς και γιατί
εξυπηρετεί το ισχύον σύστημα από την πρόληψη
μέχρι τη θεραπεία, τμήμα του οποίου είναι η πατέντα.
Καθώς στον δημόσιο λόγο για την αντιμετώπιση της πανδημίας κυριαρχούν πλέον τα προϊόντα συγκεκριμένων -μετρημένων στα δάχτυλαεταιρειών, οι κυβερνήσεις των περισσοτέρων
κρατών, θέλοντας να προβάλουν δήθεν νίκες
κατά του κορονοϊού, επαφίενται στις ανακοινώσεις των ίδιων των φαρμακοβιομηχανιών και
των εκπροσώπων τους.
Ελάχιστες είναι οι φωτεινές εξαιρέσεις, όπως
αυτή της Κούβας, με κρατική χρηματοδότηση
της έρευνας των εμβολίων και δημόσια συνεχή
φροντίδα της πρωτοβάθμιας υγείας, ώστε να
παρακολουθείται η εξέλιξη, να λειτουργεί η
πρόληψη και να αποφεύγεται ο άδικος χαμός

ανθρώπινων ζωών από άλλες ασθένειες ή χρόνιες νόσους.
Το τεράστιο χάσμα στα ποσοστά εμβολιασμού
ανά τον κόσμο αλλά και τα ποσοστά θνησιμότητας ανάλογα με την οικονομική και πολιτική κατάσταση της κάθε χώρας πρέπει επίσης να μας
προβληματίσουν.
Οι παρασκευαστές των εμβολίων mRNA εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι είναι σε θέση να
τροποποιήσουν τα τρέχοντα εμβόλιά τους για
προστασία από νέες μεταλλάξεις του ιού.
Αυτό μπορεί να αποδειχθεί αληθές, αλλά δεν
παύει να είναι και ανησυχητικό, όταν εμβόλια
που στην πλειονότητά τους έχουν κρατική χρηματοδότηση γίνονται μετοχές που εκτοξεύονται
με γεωμετρική πρόοδο στη σφαίρα του πάμπλουτου 1% του πληθυσμού της Γης.
Οι επιστήμονες των εταιρειών έχουν καυχηθεί για το πώς μπόρεσαν να αναπτύξουν τα εμβόλια που διανέμονται τώρα μετά τη λήψη του
γονιδιώματος για τον κορονοϊό. Αυτές οι εταιρείες ισχυρίζονται ότι η παρασκευή τους ήταν
δυνατή λόγω ετών προηγούμενης έρευνας. Ο
ισχυρισμός αυτός είναι αληθινός, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της βασικής έρευνας χρηματοδοτήθηκε από φορολογούμενους και όχι από τις
τσέπες αυτών των εταιρειών ή των μετόχων
τους.
Εν ολίγοις, η αφήγηση της ιστορίας των εμβολίων mRNA ως μια ιστορία ενός επιτυχημένου
καθεστώτος πατέντας αποτελεί μια θλιβερή πα-

ραχάραξη της ιστορίας. Στην πραγματικότητα,
αυτές οι εταιρείες κερδίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από δεκαετίες έρευνας, χρηματοδοτούμενης από κάποια κράτη και τους πολίτες τους, ενώ ρισκάρουν ελάχιστα από τα δικά
τους χρήματα. Στον αντίποδα, μπορούμε να
πούμε με σιγουριά ότι η δημόσια - κρατική ή
διακρατική (π.χ., των κρατών-μελών της Ε.Ε.)
χρηματοδότηση μπορεί να δώσει τεράστια ώθηση στην ιατρική πρόοδο.
Το καθεστώς της πατέντας δεν απειλεί μόνο
ζωές που έρχονται αντιμέτωπες με τον αόρατο
και θανατηφόρο ιό, αλλά και αυτές που χάνονται
εξαιτίας της κλιμακούμενης οικονομικής ανισότητας, την οποία και υπηρετεί.
Η γενικόλογη απάντηση του Γραφείου (!) του
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ
Μισέλ στην επιστολή 115 ευρωβουλευτών από
όλο το πολιτικό φάσμα, με αίτημα την άρση των
περιορισμών για τις πατέντες των εμβολίων κατά του Covid-19, για να επιταχυνθούν η παραγωγή και ο εμβολιασμός του παγκόσμιου πληθυσμού ώστε να αντιμετωπιστεί η πανδημία και να
ανακάμψει η οικονομία, δείχνει ότι η ηγεσία της
Ευρώπης είναι μακριά από το να θέσει τις ζωές
πάνω από τα κέρδη. Χρειάζεται αγώνας για αυτό
και δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση και ο κ.
Μητσοτάκης δεν είναι διατεθειμένοι να συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Όμως, «οι καιροί ου μενετοί», χρειάζεται να
δράσουμε τώρα. Αυτή είναι η ευθύνη όλων μας.

Το μήνυμα του Πάμπλο στον Αλέξη

«Α

ποτύχαμε». Με αυτήν τη λέξη έθεσε τέλος στην πολιτική του διαδρομή ο ηγέτης των Podemos
Πάμπλο Ιγκλέσιας μετά τον καταποντισμό του
στις περιφερειακές εκλογές της Ισπανίας, οι
οποίες ανέδειξαν και πάλι νικήτρια την Κεντροδεξιά.
«Αποτύχαμε», λοιπόν. Δεν ξέρω τι πιάνει
τους πολιτικούς και λένε αλήθειες μόνο όταν
φεύγουν από τον στίβο. Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα ο Ιγκλέσιας έκανε προτάσεις, έδινε υποσχέσεις, πίστευε ότι με τις απόψεις του μπορεί
να βελτιώσει την κοινωνία. Τώρα τα παρατάει
με ένα λιτό αλλά και αληθινό «αποτύχαμε».
Είναι αλήθεια. Η Αριστερά δεν πρόσφερε λύσεις πουθενά. Στην Ισπανία δοκιμάστηκε κι
απέτυχε. Στην Ιταλία καταποντίστηκε. Στη Γερμανία, ομοίως. Στη Βρετανία δεν υπάρχει. Στη
Γαλλία παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να τις
επηρεάζει.
Στην Ελλάδα έχασε τις εκλογές και έκτοτε
δεν μπορεί να συνέλθει. Όσο για τις πρώην
κομμουνιστικές χώρες, δεν θέλουν καν να

ακούν τη λέξη «Αριστερά». Γιατί; Τι φταίει;
Νομίζω ότι φταίνε δύο πράγματα. Πρώτον, οι
προσδοκίες που η Αριστερά καλλιέργησε
στους λαούς. Η αντίληψη ότι η Αριστερά «θα
αλλάξει τον κόσμο» διαψεύδεται συνεχώς και
παντού. Αριστεροί κυβερνούν κατά καιρούς σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ο κόσμος δεν
αλλάζει. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Κυβέρνησαν
και χωρίς αντιπάλους επί δεκαετίες στην Ανατολική Ευρώπη, άλλαξαν τον κόσμο σε αυτές,
αλλά αυτό που οι λαοί ζούσαν τους οδήγησε σε
εξεγέρσεις που γκρέμισαν τα αριστερά καθεστώτα.
Δεύτερον, φταίει η αδυναμία της Αριστεράς
να προσαρμόσει τη στρατηγική της στόχευση,
με δεδομένο ότι τον κόσμο δεν κατάφερε να
τον αλλάξει. Αν στον κύριο στόχο της απέτυχε,
μόνη οδός επιβίωσης είναι ένας άλλος, πιο ρεαλιστικός και ελκυστικός στόχος. Αυτόν η Αριστερά δεν τον έχει βρει και δεν ξέρω αν τον ψάχνει καν.
Στην Ελλάδα, πάντως, ο Τσίπρας τον ψάχνει.
Έχει δει από καιρό ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ παραμείνει

ένα κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς, αργά
ή γρήγορα θα έχει την τύχη των Podemos και
του Πάμπλο Ιγκλέσιας. Προσπαθεί, λοιπόν, να
ενσωματώσει και την Κεντροαριστερά στους
κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ μέσω της Προοδευτικής
Συμμαχίας.
Δυστυχώς, η ακίνητη Αριστερά έως τώρα δεν
τον έχει αφήσει. Τον τραβάει προς τα αριστερά,
αδύναμη να αρθρώσει μια νέα στρατηγική πρόταση για την ελληνική κοινωνία του 21ου αιώνα,
μετά την αποτυχία της να «αλλάξει τον κόσμο»
ως κυβέρνηση.
Αντί για τους «ζουρνάδες» και τα «με ένα νόμο κι ένα άρθρο», η Αριστερά στην Ελλάδα δεν
έχει βρει νέο αφήγημα. Ούτε αλλού, στην Ευρώπη.
Αποτέλεσμα; Μία μία οι ευρωπαϊκές κοινωνίες την ξαναστέλνουν στα νηπιακά της ποσοστά. Χθες ήταν η σειρά της Ισπανίας.
Αυτό είναι το μήνυμα του Πάμπλο Ιγκλέσιας
στον Αλέξη Τσίπρα: «Άλλαξε όσο είναι νωρίς.
Με την Αριστερά δεν θα πας πουθενά».

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
Δημοσιογράφος
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Πολιτική όχι εν ονόματι της κοινωνίας, αλλά με την κοινωνία

Σ
του

Μιχάλη
Καρχιμάκη
Πρώην υπουργός,
μέλος Πολιτικού
Συμβουλίου ΚΙΝ.ΑΛ.

την πολιτική, όπως και οπουδήποτε αλλού,
δεν υπάρχει παρθενογένεση. Για να μιλήσουμε για το μέλλον πρέπει να κάνουμε
έναν απολογισμό του τι δούλεψε και τι όχι μέχρι
σήμερα. Η ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία -η ελληνική πολύ περισσότερο- περνάει μια βαθιά
κρίση, αλλά δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να
κάνει αυτό τον απολογισμό. Χωρίς, όμως, αυτή
την ενδοσκόπηση ο χώρος μας θα συνεχίσει να
βρίσκεται σε αυτή την ιδιότυπη «λίμπο», όπου
στις συνειδήσεις της κοινωνικής πλειοψηφίας είναι ιστορικό κειμήλιο, ενώ παραμένει για λόγους
συναισθηματικούς και παράδοσης εντός Κοινοβουλίου.
Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να
δούμε ποιο είναι εκείνο το συστατικό που έκανε
τα κόμματα της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας
στυλοβάτες του προοδευτικού χώρου και που σήμερα έχουμε απολέσει. Η προσωπική μου άποψη
είναι ότι αυτό το «συστατικό» συμπυκνώνεται στο
ιστορικό σύνθημα «το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο
λαός στην εξουσία». Το σύνθημα αυτό περικλείει
μια πολιτική φιλοσοφία ξένη προς τα περισσότε-

ρα κόμματα του 21ου αιώνα. Αυτό που λέγαμε τότε -και ήταν σωστό- ήταν ότι το κόμμα ήταν όργανο και εκφραστής της λαϊκής βούλησης. Τα προοδευτικά κόμματα δεν ήταν «καταστήματα ιδεών»
και οι Σοσιαλιστές πολιτικοί δεν ήταν πλασιέ ιδεών. Τα κόμματα ήταν θεσμοί προγραμματικής
εξειδίκευσης των αιτημάτων της κοινωνικής
πλειοψηφίας και οι προοδευτικοί πολιτικοί ήταν
συνομιλητές του λαού και συνδιαμόρφωναν το
πρόγραμμα της Αλλαγής. Θα ρωτήσει κάποιος:
«Και πού τον βρίσκατε τον κόσμο; Μήπως αλλάξανε οι εποχές και οι οθόνες των κινητών και η
γρήγορη ενημέρωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι απαγορευτικές για μια τέτοια σχέση;».
Η απλή και σύντομη απάντηση είναι «όχι». Οι
εποχές αλλάζουν, αλλά ο χώρος που η κοινωνία
βράζει και ψάχνει απαντήσεις είναι ο ίδιος. Είναι
τα πανεπιστήμια και οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, είναι τα νοσοκομεία και οι ακτιβισμοί των
γιατρών για ενίσχυση του ΕΣΥ, είναι οι δρόμοι που
την Πρωτομαγιά θα γεμίσουν από εργαζομένους,
αυτήν τη φορά όχι για να τιμήσουν, αλλά για να

υπερασπιστούν το 8ωρο, είναι οι λεωφόροι με τις
μοτοπορείες των νέων παιδιών που εργάζονται
ως ντελίβερι χωρίς εργασιακά δικαιώματα.
Οι Σοσιαλιστές σε αυτούς τους χώρους έχουμε
χρόνια να παρέμβουμε συγκροτημένα - και όσες
φορές ως εξαίρεση βρεθήκαμε, πήγαμε με το
αφήγημά μας έτοιμο. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να
αλλάξει. Με αρχή τις εκδηλώσεις για τη φετινή
εργατική Πρωτομαγιά, το Κίνημα Αλλαγής, η προμετωπίδα του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού στην
Ελλάδα, θα συναντηθεί ξανά με την αγωνιζόμενη
κοινωνία. Θα έρθουμε και πάλι σε επαφή με τα
κοινωνικά κινήματα όχι για να τα πείσουμε, αλλά
για να τα ακούσουμε και να μας πείσουν. Να κάνουμε το Κίνημα Αλλαγής το «χωνευτήρι» των αιτημάτων των αδικημένων του σήμερα και συνδέοντάς τα να χαράξουμε τον οδικό χάρτη για μια
«Νέα Αλλαγή». Με λίγα λόγια, ας εγκαινιάσουμε
μια νέα εποχή όπου δεν θα κάνουμε πολιτική εν
ονόματι της κοινωνίας, αλλά θα πολιτευόμαστε με
την κοινωνία.

Εμβόλια και οικονομία

Π

ώς μπορούν να επιβιώσουν η οικονομία,
η επιχειρηματικότητα και η κοινωνία,
όταν ο κόσμος λειτουργεί μέσα από τον
φόβο, την παραπληροφόρηση, την υπέρμετρη
πληροφόρηση και τη μαγεία των πέντε λεπτών
δημοσιότητας; Είναι η εποχή που κάθε τηλεοπτικό κανάλι -που σέβεται τον εαυτό του- έχει «αγκαζάρει» και κάποιον ειδικό.
Έτσι, βλέπουμε ή διαβάζουμε βαρύγδουπες
απόψεις, διασπορά αμφιβολιών και πολλά άλλα. Όσο περισσότερο βαρύγδουπο είναι αυτό
που θα ειπωθεί, τόσο μεγαλύτερη η διασπορά
της άποψης (άρα και είδησης) στο πλήθος. Με
λίγα λόγια, βρισκόμαστε -όπως, άλλωστε, αρεσκόμαστε- σε μια αρένα που προσφέρει θέαμα,
θέματα προς συζήτηση και αντιπαλότητα, όπως
τη σχεδόν οπαδική συμπεριφορά υπέρ ή κατά
συγκεκριμένων εμβολίων. Όπως τότε, το 2015,
με τις μεταμεσονύχτιες συζητήσεις στη Βουλή
και τα παράθυρα των εκπομπών με το μένουμε
ή όχι στην Ευρώπη, με την ποινικοποιημένη
επιχειρηματικότητα, με το «αγάπη μου, έκλεισα
τις τράπεζες» και πολλά άλλα τραγελαφικά αλλά και οδυνηρά.
Σήμερα συζητάμε αν θα κάνουμε εμβόλιο ή
όχι. Τις παρενέργειες που έχει ή θα έχει σε βάθος δεκαετίας (και βάλε). Το τι νόημα έχει να εμβολιαστούμε τώρα που έρχεται το καλοκαίρι αν
το εμβόλιο (γενικώς) καλύπτει τις μεταλλάξεις
και πολλά άλλα το ίδιο τραγελαφικά και το ίδιο
οδυνηρά. Σκοπίμως δεν αναφέρομαι στα περί

του

Νίκου
Ροδόπουλου
τσιπακίων, ελέγχου του DNA μας και λοιπών καραψεκασμένων απόψεων, που σχεδόν όλες καταλήγουν στο ότι για όλα φταίει ο σιωνισμός.
Το χειρότερο όλων είναι ότι δεν βλέπουμε
πέρα από τη μύτη μας. Δεν αναγνωρίζουμε τα
νούμερα των θανάτων ως ανθρώπινες ζωές ή,
στην άλλη περίπτωση, δεν βγαίνουμε από το
σπίτι σπαταλώντας δεκάδες λίτρα χλωρίνης και
αντισηπτικών.
Φοβόμαστε να ζήσουμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι για να ζήσουμε πρέπει να συνεχίζουν
να ζουν η κοινωνία και η οικονομία.
Η επόμενη μέρα στην οικονομία θα είναι δύσκολη. Μοναδική ελπίδα είναι η συνέχιση των
εμβολιασμών και η απόκτηση μιας σημαντικής
ανοσίας. Οι εμβολιασμοί είναι μονόδρομος και
ανάχωμα στις μεταλλάξεις. Οι εμβολιασμοί είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Τα προβλήματα ύφεσης που θα αντιμετωπιστούν δεν
θα είναι μονοκλαδικά αλλά πολυμορφικά, περίπλοκα και αφορούν όλους μας. Οι συντάξεις,
η δημόσια υγεία, οι θέσεις εργασίας, η βιωσι-

μότητα των ΜμΕ και, εν κατακλείδι, το μέλλον
μας στηρίζεται στην επαναφορά της κοινωνίας
σε μια νέα κανονικότητα, που μπορεί να έρθει
μόνο μέσα από τον εμβολιασμό.
Στην Ελλάδα που όλοι -λίγο ή πολύ- έχουμε
άποψη επί παντός επιστητού, ενώ ταυτόχρονα
είμαστε πρωθυπουργοί, λοιμωξιολόγοι, οικονομολόγοι κ.ά., πρέπει να κατανοήσουμε ότι η
πραγματική οικονομία έχει άμεση σχέση με την
απασχολησιμότητα, την παραγωγή πλούτου και
την ευημερία των κοινωνιών.
Ελάχιστο χρέος έχουμε να είμαστε υπεύθυνοι πολίτες και να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας στην υπέρμετρη «πληροφόρηση». Για
ένα πράγμα να είστε σίγουροι, έπειτα από έναν
χρόνο δεν θα θυμάστε κανέναν από τους επαΐοντες τηλελοιμωξιολόγους.
Η εμπιστοσύνη χρειάζεται κατ’ ελάχιστον
δύο πλευρές. Δύο πλευρές χωρίς αγκυλώσεις,
χωρίς υπεροψία και χωρίς καχυποψία. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η επιστήμη και
εμείς.

Πρόεδρος
και διευθύνων
σύμβουλος OnLine
Data A.E.,
μέλος Γενικού
Συμβουλίου ΣΕΒ,
επιστημονικός
σύμβουλος ΕΒΕΠ
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Συμπτώσεις

Μεγάλα παράπονα
Για ποιο λόγο επιχειρήσεις -ακόμα και ατομικές- επιχορηγήθηκαν με
35.000 ευρώ και έμειναν απέξω οι πολύ μικρές επιχειρήσεις; Πόσο σημαντικές είναι οι λεπτομέρειες της αίτησης; Για ποιο λόγο κόπηκαν επιχειρήσεις με σημαντικά προβλήματα επιβίωσης; Όλα αυτά στη Λέσβο και
αναζητούνται απαντήσεις από τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής
Βορείου Αιγαίου.

Επειδή άπαντες στην πολιτική
και δημοσιογραφική πιάτσα
γνωρίζουν ότι ο παρουσιαστής έγινε «παράγοντας»
στην επικοινωνιακή ζωή του
τόπου με τις πλάτες του επιχειρηματία που τον είχε μαζί
του, να υπενθυμίσουμε ότι
στην περίφημη φιέστα του
ΣΥΡΙΖΑ στο Ζάππειο για την
έξοδο από τα μνημόνια ο μόνος «μιντιάρχης» που είχε
παραβρεθεί ήταν ο συγκεκριμένος.

Ιστορικές παραδοχές από Λυσσαρίδη

O

Βάσος Λυσσαρίδης έφυγε από τη ζωή στα
100 χρόνια του. Υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα της σύγχρονης κυπριακής
ιστορίας και το όνομα και η πολιτική του δράση ήταν
άρρηκτα συνδεδεμένα με την ίδρυση του κράτους
και τις σημαντικές στιγμές του Κυπριακού. Ο Λυσσαρίδης πριν από λίγα χρόνια θέλησε να αποκαλύψει ένα σημαντικό γεγονός που αφορούσε στον ρό-
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λο των ΗΠΑ. Είχε πει μεταξύ άλλων: «Οι Αμερικανοί
με πλησίασαν για να με κάνουν Πρόεδρο από το
1961. Με κάλεσε κάποιος της CIA -ονομάζονται πολιτικοί σύμβουλοι της αμερικανικής πρεσβείαςκαι άρχισε να μου μιλάει για Σοσιαλισμό. “Εμείς θα
σου δώσουμε 500.000 λίρες για να δημιουργήσεις
ένα Σοσιαλιστικό Κόμμα και να βγάλεις εφημερίδα”». Όταν η Ιστορία προβληματίζει…

Αύγουστο καθαρίζουμε
«H Ευρώπη θα αποκτήσει
ανοσία της αγέλης κατά του
κορονοϊού μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες»,
δήλωσε ο Ουγκούρ Σαχίν,
επικεφαλής της εταιρείας
βιοτεχνολογίας BioNTech, που μαζί με την αμερικανική
Pfizer ανέπτυξε το ομώνυμο εμβόλιο. Ο δρ Σαχίν υπογράμμισε ότι θα φτάσουμε το ορόσημο είτε τον Ιούλιο
είτε τον Αύγουστο.

Πάλι πρόσφυγες
Πάνω από δέκα πρόσφυγες και μετανάστες
σε φουσκωτή βάρκα προσέγγισαν την Κυριακή
του Πάσχα την περιοχή της Χρυσής Άμμου στον
Μανταμάδο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι
αστυνομικοί από την περιοχή έσπευσαν στο σημείο για να τους βρουν. Πάντως, σιγά σιγά πληθαίνουν αυτά τα περιστατικά και πολλοί φοβούνται ότι το καλοκαίρι θα έχουμε νέα ένταση
στο Μεταναστευτικό.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Μια αλήθεια

T

ουλάχιστον από την ελληνική Αρχαιότητα
είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον. Αν αυτό το θέσουμε ως πλαίσιο για να
εξετάσουμε ενέργειες όπως τα λεγόμενα κορονοπάρτι ή η άρνηση εμβολιασμού, σε ποιο
συμπέρασμα θα καταλήξουμε;
Το ότι είμαστε κοινωνικά όντα σημαίνει ότι μας
διακρίνει ένα πρωταρχικό χαρακτηριστικό
που, όσο και να προσπαθεί κανείς να αρνηθεί,
όσο και να στρουθοκαμηλίζει, αδυνατεί να το
σβήσει. Καθένας από εμάς διαμορφώνει τον
αποκλειστικά προσωπικό τρόπο ζωής του μέσω των άλλων, δηλαδή μέσω της κοινωνίας,
ενώ με τη σειρά του επηρεάζει τους άλλους.
Με άλλα λόγια, το ζήτημα σε προσωπικό επίπεδο δεν είναι αν θέλει ή όχι να είναι κάποιος
ενεργό μέλος της κοινωνίας με την έννοια της
συμμετοχής στη ζωή. Η διάκριση μεταξύ προσωπικής και κοινωνικής - πολιτικής (με την
ευρύτερη έννοια) ζωής είναι δυσδιάκριτη και όχι μόνο για όσους ανεβάζουν διαρκώς
φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα. Ο πολιτικός που κάνει μια κρυφή συμφωνία προκειμένου να λάβει ένα «δωράκι» συγχέει τη δημόσια (πολιτική πράξη) με την ιδιωτική (επιθυμία πλουτισμού) σφαίρα. Κατά τρόπο αντίστοιχο ενεργεί εκείνος που, π.χ., δεν αγοράζει
προϊόντα από μια συγκεκριμένη χώρα (ιδιωτική σφαίρα) ως μποϊκοτάζ επειδή διαφωνεί με
κάποια πολιτική της χώρας αυτής (δημόσια
σφαίρα). Καθένας μπορεί να δώσει τα δικά
του, προσωπικά παραδείγματα.
Αυτό σημαίνει ότι -είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι- κάθε πράξη μας επηρεάζει τη ζωή των άλλων γύρω μας. Όπως
επηρεάζεται και από τις πράξεις των άλλων.
Και το ζητούμενο είναι το εξής: σε ποιο βαθμό
καθένας από εμάς είναι πρόθυμος να επιβάλει
στους γύρω του επιλογές που θα τους βλάψουν, τη στιγμή που ο ίδιος δεν θα ήθελε από
τους άλλους να τον βλάψουν; Πιο απλά, πόσο
πρόθυμος είναι κανείς να θέσει σε κίνδυνο τη
ζωή των άλλων με το να γίνει αιτία διασποράς
του ιού, ενώ δεν θα δεχόταν σε κάποια άλλη
περίσταση οι άλλοι να θέσουν σε κίνδυνο τη
ζωή του; Με άλλα λόγια, ποτέ μην παραπονεθείς ότι η κοινωνία έχει γίνει ζούγκλα, όταν
εσύ τριγυρνάς δαγκώνοντας.

P

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2021

11

OLITICAL

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ είναι (ακόμη) εδώ

«Δ

ιά της τεθλασμένης»
ήταν αυτήν τη φορά
το μήνυμα για «επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ»
που έστειλε προς όλες τις κατευθύνσεις
ο βουλευτής και υποψήφιος για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Λοβέρδος. Είναι σαφές πλέον ότι από τα
ισχυρά πολιτικά επιχειρήματα που θα
χρησιμοποιήσει στην κούρσα της διαδοχής ο κ. Λοβέρδος είναι η αξιοποίηση του
ισχυρού brand name «ΠΑΣΟΚ», σε μια
προσπάθεια προσέγγισης και αξιοποίησης του συναισθηματικού στοιχείου
που κυριαρχεί στους κόλπους της παράταξης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Λοβέρδος, με
αφορμή ένα επαγγελματικό δικηγορικό
ραντεβού που είχε στην περιοχή των Φιλιατών Θεσπρωτίας, άδραξε την ευκαιρία
και συναντήθηκε με τον γραμματέα Τοπικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ (!) της περιοχής.
Ο Παναγιώτης Τζοβάρας, όπως αποκάλυψε ο βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ., «με δικά
του έξοδα συντηρεί τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ της τοπικής δημοτικής οργάνωσης
στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας». Μάλιστα,
όπως σημείωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος σε
σχετική ανάρτηση στα social media,

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

“φωτογραφήθηκα μαζί του και από τις
Φιλιάτες στέλνω διπλό μήνυμα: τιμή και
ευγνωμοσύνη σε όλους όσοι στήριξαν,
υποστήριξαν και κράτησαν όρθιο το ΠΑΣΟΚ. Υπόσχεση να ανοίξουμε σε όλη την
Ελλάδα ξανά τα γραφεία της παράταξης
και να στήσουμε ξανά τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ παντού».
Ο Παναγιώτης Τζοβάρας, ίσως ο τελευταίος εν ενέργεια γραμματέας Τοπικής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ στη χώρα,
μίλησε στην «Political» για την απρόσμενη επίσκεψη που δέχτηκε αλλά και για τις
σκέψεις του για το ΠΑΣΟΚ της επόμενης
μέρας.
«Δεν σταμάτησε η λειτουργία της οργάνωσης ποτέ. Την είχαμε και τη συνεχίζουμε. Κίνημα Αλλαγής λέγεται το καινούργιο σχήμα. Υπάρχει και Νομαρχιακή
Επιτροπή ΚΙΝ.ΑΛ., αλλά εμείς την οργάνωση τη λειτουργούμε ως ΠΑΣΟΚ. Και
μαζί με τον Ανδρέα ή οποιονδήποτε άλ-

λον θα ξαναπάμε την παράταξη εκεί που
της αξίζει», λέει χαρακτηριστικά. Και
προσθέτει: «Να σου πω και κάτι, δεν ρωτάμε κανέναν εμείς για αυτήν τη δουλειά.
Εδώ είναι το σπίτι μας. Αυτό το γραφείο
το βρήκε το ΚΙΝ.ΑΛ., δεν τους βρήκαμε.
Δεν γίνεται να καταργηθεί. Μπορείς να
καταργήσεις τη θρησκεία σου; Ό,τι έχει
γίνει στις Φιλιάτες είναι από το ΠΑΣΟΚ».
Επίσης, διευκρινίζει με νόημα ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, αλλά ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ δηλώνει Κεντρώος που στο ΠΑΣΟΚ βρήκε το ιδεολογικό αφήγημα που του ταιριάζει. Θεωρεί
ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι του κόμματός
του «επένδυσαν πολιτικά εις βάρος της
πατρίδας για να κατεβάσουν το ΠΑΣΟΚ
από την εξουσία».
Σχολιάζοντας τις μομφές που έχει δεχτεί το κόμμα του, γελάει και λέει με την
ίδια διάθεση: «Είμαστε μεσογειακός
λαός, τι να κάνουμε;». Εκεί, όμως, που
αλλάζει η διάθεσή του είναι όταν αναφέρεται στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που
πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ: «Ντρέπονται να γυρίσουν πίσω και έπρεπε να ντρέπονται
πιο πολύ γιατί έφυγαν πολύ εύκολα από
το ΠΑΣΟΚ…».
Όσον αφορά στην επίσκεψη του Αν-

δρέα Λοβέρδου στις Φιλιάτες, υποστηρίζει ότι ήταν τυχαία: «Συγκινηθήκαμε με
την επίσκεψη. Το γραφείο το κρατάω μόνος μου. Είχα χρόνια να δω ένα κοινοβουλευτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να έρθει. Εγώ, βέβαια, όποιο στέλεχος του
ΠΑΣΟΚ έρθει θα το καλοδεχτώ. Εμείς
εδώ κρατάμε Θερμοπύλες. Το λατρεύω
το ΠΑΣΟΚ, τι να σου πω…».
Εν όψει των εσωκομματικών εκλογών,
στέλνει, όπως λέει, «ένα μήνυμα ενότητας, περίσκεψης και περισυλλογής. Να
ξυπνήσουμε από τον λήθαργο και να
ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πατρίδα και όχι για το ΠΑΣΟΚ».

Παναγιώτης Τζοβάρας:
Ο «τελευταίος» γραμματέας
του Κινήματος μιλάει
στην «Political» και για
το τετ α τετ με
τον Ανδρέα Λοβέρδο
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Η (ιπτάμενη) μεγάλη επιστροφή

Τ

έλος στην απαξίωση των κρισιμότατων για τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο ελικοπτέρων S70B6, γνωστών και ως Aegean
Hawk, μπαίνει σήμερα με την παράδοση
του πρώτου ελικοπτέρου του Πολεμικού
Ναυτικού που συντηρήθηκε στις εγκαταστάσεις ελληνικής ιδιωτικής εταιρείας.
Αν και η συγκεκριμένη εταιρεία έχει
αναλάβει τη συντήρηση των ελικοπτέρων
της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και
του Λιμενικού, η ΓΔΑΕΕ μέχρι πρότινος
αρνούνταν την ανάθεση της εργοστασιακής συντήρησης των ελικοπτέρων των
Ενόπλων Δυνάμεων. Το Ναυτικό έκανε το
μεγάλο βήμα για την υποστήριξη των πτητικών του μέσων, ενώ η Αεροπορία κρατά
ακόμα καθηλωμένα τα Super Puma, δέσμια των άγονων διαγωνισμών για ανταλλακτικά, παρά το γεγονός ότι η Πυροσβεστική συντηρεί τον ίδιο τύπο ελικοπτέρου
και, μάλιστα, με κονδύλια που προέρχονται από προγράμματα του ΝΑΤΟ.
Το πρώτο Aegean Hawk, το οποίο μπήκε για συντήρηση στις 25 Ιανουαρίου, παραδίδεται σήμερα στη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού σε ειδική τελετή στην Πάχη Μεγάρων. Η παράδοση γίνεται σε χρόνο-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, ενώ
οι εργασίες στο ελικόπτερο έγιναν από
πιστοποιημένο από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό και την κατασκευάστρια
εταιρεία Sikorsky - Lockheed Martin επι-

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

σκευαστικό φορέα, στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας - Ηνωμένων
Πολιτειών. Μέσα στο 2021 έχει προγραμματιστεί η συντήρηση τριών S-70, με το
δεύτερο να βρίσκεται ήδη στα υπόστεγα
της εταιρείας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον
δρόμο για τη συμμετοχή της εγχώριας
αμυντικής βιομηχανίας σε προγράμματα
συντήρησης και αναβάθμισης αμυντικών
συστημάτων, πετυχαίνοντας ταχύτερα
αποτελέσματα αναφορικά με τους χρόνους παράδοσης.
Η παρατεταμένη ελληνοτουρκική κρίση του καλοκαιριού έδειξε πόσο σημαντικά είναι τα ιπτάμενα μέσα του Πολεμικού
Ναυτικού που ξετρύπωναν τα τουρκικά
υποβρύχια ένα προς ένα.
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να οριστικοποιηθεί και η αναβάθμιση των S-70 που προτείνει το αμερικανικό Ναυτικό, η οποία θα αυξήσει κατακόρυφα τις δυνατότητες των ελικοπτέρων. Ο εκσυγχρονισμός θα αφορά κυρίως
στους αισθητήρες και στα ηλεκτρονικά
συστήματα των Aegean Hawk, με τον επιχειρησιακό τους βίο να ξεπερνά το 2030.
Η αναβάθμιση των S-70 θα γίνει στην ίδια

εταιρεία, η οποία θα αναλάβει και την εν
συνεχεία υποστήριξη των ολοκαίνουργιων MH-60 Romeo που θα αποκτήσει
σύντομα το Πολεμικό Ναυτικό. Με τον
τρόπο αυτό εξασφαλίζονται τόσο η απροβλημάτιστη λειτουργία των ελικοπτέρων,
αφού υπάρχει εκ των προτέρων εξασφαλισμένη επάρκεια ανταλλακτικών και
εξειδικευμένου συνεργείου, όσο και η
συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στα
εξοπλιστικά προγράμματα.
Τα πρώτα τρία υπερσύγχρονα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα ΜΗ-60 Romeo θα
αποδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό στα
τέλη του έτους και θα ενταχθούν σε υπηρεσία το 2023. Η απόκτησή τους αποτελεί
προσωπικό success story του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, και του αρχηγού ΓΕΝ, αντιναύαρχου
Στυλιανού Πετράκη. Η διαπραγμάτευση
για τέσσερα ελικόπτερα του συγκεκριμένου τύπου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018
με την υπογραφή της FMS (Foreign Military Sales) τον Ιούλιο του 2020 και με παράδοση το 2024.
Το ελληνικό επιτελείο, όμως, αποφάσισε να ενεργοποιήσει εγκαίρως την επιλογή για τρία επιπλέον ελικόπτερα, τα οποία
βρίσκονταν ήδη στη γραμμή παραγωγής
για τις ανάγκες του αμερικανικού Ναυτικού. Οι διαδικασίες κινήθηκαν ταχύτατα
και τα τρία ελικόπτερα, αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις και

βαφτούν στα ελληνικά χρώματα, θα αποδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό με όλα
τους τα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων του Link-16, του συστήματος αυτοπροστασίας, του ραντάρ, του σόναρ αλλά
και των ηχοσημαντήρων (sonobuoys)
που για πρώτη φορά αποκτούν ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού.
Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό, αναλώσιμο σόναρ, το οποίο εκτινάσσεται από
το ελικόπτερο και αναπτύσσεται μόλις
έρθει σε επαφή με το νερό. Έτσι δημιουργείται ένα πλέγμα από μικρά σόναρ που
επικοινωνούν μέσω ραδιοπομπού με το
ελικόπτερο, στο οποίο μεταβιβάζουν
ακουστικές πληροφορίες. Το σύστημα
αυτό μαζί με τους υπερσύγχρονους αισθητήρες και τα ηλεκτρονικά που διαθέτουν τα Romeo αναμένεται να αποτελέσει
τον εφιάλτη των τουρκικών υποβρυχίων,
που ήδη έχουν αρνητικό ρεκόρ εντοπισμού από τα πτητικά μέσα του ελληνικού
Ναυτικού.

Τέλος στην απαξίωση
των κρισιμότατων για τον
ανθυποβρυχιακό πόλεμο
ελικοπτέρων S-70B6,
γνωστών και ως Aegean Hawk,
μπαίνει σήμερα...
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Νέα διπλή (τουρκική) πρόκληση
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Σ

ε νέα εκστρατεία προπαγάνδας επιδίδεται η Άγκυρα, με τον Τούρκο
υφυπουργό Εξωτερικών Γιαβούζ
Σελίμ Κιράν να πραγματοποιεί
«ιδιωτική» επίσκεψη σε Θεσσαλονίκη και
Θράκη.
Ο Κιράν, ακολουθώντας πιστά τη γραμμή
του καθεστώτος Ερντογάν περί «τουρκικής
μειονότητας», επιχείρησε να παραδώσει
«μαθήματα» σεβασμού θρησκευτικών ελευθεριών. Μετά την επίσκεψή του στο σπίτι
όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ και στο
Γενί Τζαμί στη Θεσσαλονίκη, ο Τούρκος υφυπουργός μίλησε για περιορισμούς στην ελευθερία της γλώσσας και της θρησκείας. «Συναντήθηκα με εκπροσώπους της τουρκικής
κοινότητας Θεσσαλονίκης. Πιέσεις, περιορισμοί στην ελευθερία της γλώσσας και της λατρείας κατά των ανθρώπων μας είναι απαράδεκτες. Είμαστε δίπλα στους ομογενείς μας,
που, παρά τις δυσκολίες, διατηρούν την ταυτότητα και τη θρησκεία τους. Ξεκινήσαμε την
επίσκεψή μας στους δικούς μας ανθρώπους
στην Ελλάδα από το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτή της Δημοκρατίας μας», έγραψε
σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τούρκος αξιωματούχος.

Απορρίπτει τους ισχυρισμούς η Αθήνα
Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας, με διπλωματικές πηγές του υπουργείου Εξωτερικών να τονίζουν ότι «η Ελλάδα εφαρμόζει
πλήρως τις προβλέψεις που απορρέουν από
τη Συνθήκη της Λωζάννης, η οποία αναφέρεται σε μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.
Οποιαδήποτε προσπάθεια διαστρέβλωσης
της πραγματικότητας και παραποίησης των
στοιχείων αυτών, απ’ όπου κι αν προέρχεται,
είναι αυτονόητα απορριπτέα και δεν χρήζει
περαιτέρω σχολιασμού».
Και ενώ ο Κιράν βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, δύο τουρκικά F-16 πραγματοποιούσαν
υπερπτήση πάνω από τις Οινούσσες και την
Παναγιά με κωδικό πτήσης την ημερομηνία
νίκης του Κεμάλ. Ο Τούρκος υφυπουργός στη
συνέχεια μετέβη στην Κομοτηνή, όπου είχε
συναντήσεις με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας, και σήμερα επισκέπτεται Ξάνθη και Διδυμότειχο, ενώ θα ξεναγηθεί
και στο υπό επισκευή τέμενος Βαγιαζήτ.
Μήνυμα στην Τουρκία να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,

μιλώντας σε συνέδριο των «Financial Times». «Έχουμε δει μερικές καλές ενδείξεις
αποκλιμάκωσης τους πρώτους μήνες του
2021, αλλά θα παραμείνουμε ακλόνητοι στη
θέση μας γι’ αυτό που πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρο στην Τουρκία: Το κύριο θέμα που
έχουμε είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων
ζωνών στο Αιγαίο και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και δεν μπορεί να λυθεί με μονομερείς πράξεις. Θα επιλυθεί μόνο μέσα από τον
σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και, εάν αυτό
χρειαστεί, πηγαίνοντας την υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».
Η Τουρκία, όμως, συνεχίζει την προκλητική της στάση, με τον υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ να κάνει το άσπρο μαύρο, επιρρίπτοντας στην Αθήνα την ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης. «Οι Έλληνες γείτονές
μας κορυφώνουν τα γεγονότα, αυξάνουν την
ένταση, προβαίνουν σε προκλητικές και
απειλητικές δηλώσεις και κάνουν τόσα λάθη,
που δεν καταλαβαίνουν πως με αυτήν τη στάση δεν θα φτάσουν πουθενά», υποστήριξε ο
Ακάρ. Και συνέχισε: «Πρέπει όλοι να καταλάβουν πως με κανέναν τρόπο δεν θα απεμπολήσουμε τα δικαιώματά μας. Δεν θα αφήσουμε ούτε μία σπιθαμή».
Την επιθετική ρητορική του Ακάρ επιχειρεί
να εφαρμόσει επί του πεδίου και η τουρκική
Ακτοφυλακή, με απανωτά περιστατικά παρενοχλήσεων. Όπως έγινε γνωστό, δύο τουρκικές ακταιωροί παραβίασαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα και με επικίνδυνους ελιγμούς παρενόχλησαν ένα φινλανδικό και ένα σουηδι-

κό σκάφος της Frontex στα ανοιχτά της Χίου.
Το πρώτο περιστατικό συνέβη το βράδυ της
26ης Απριλίου με τουρκική ακταιωρό, η
οποία είχε σβηστά φώτα ναυσιπλοΐας, να έρχεται σε τροχιά σύγκρουσης με το Κοινοτικό
σκάφος, ενώ λίγες ώρες αργότερα, ξημερώματα της 27ης Απριλίου, το σκηνικό επαναλήφθηκε, με τον κυβερνήτη του σουηδικού
σκάφους να αποφεύγει τελευταία στιγμή τη
σύγκρουση. Ο εκτελεστικός διευθυντής της
Frontex, Φαμπρίς Λεζερί, ενημέρωσε με επιστολή του τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν
Μαργαρίτη Σχοινά και την επίτροπο Μετανάστευσης Ίλβα Γιόχανσον, τονίζοντας την ανησυχία του σχετικά με την ασφάλεια των Κοινοτικών σκαφών και των πληρωμάτων τους.
Το δεύτερο περιστατικό έχει καταγραφεί σε
βίντεο, ενώ έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα.
Τη συντονισμένη προσπάθεια της Άγκυρας
να καλλιεργήσει νέο κύκλο έντασης με την
Ελλάδα φανερώνουν δημοσιεύματα στον
τουρκικό Τύπο, που κατηγορούν την Αθήνα
και τη Frontex για παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Τα πλοία, τα σκάφη και τα
αεροσκάφη της Frontex δεσμεύονται από τις
εντολές των ελληνικών Αρχών, καθώς οι
σκληρές επαναπροωθήσεις της Αθήνας
έχουν μετατραπεί σε θεσμική κουλτούρα»,
ανέφερε η «Daily Sabah».
Την ίδια ώρα, προβληματισμό στο τουρκικό
Επιτελείο προκαλεί η στάση της υπουργού
Εξωτερικών της Λιβύης, Νάζλα αλ Μανγκούς,
η οποία κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με
τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου ζήτησε αποχώ-

ρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και των
μισθοφόρων. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε
την οργισμένη αντίδραση του Τούρκου
υπουργού Εξωτερικών, που υποστήριξε ότι η
παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων είναι
νόμιμη και βασίζεται στο μνημόνιο συνεργασίας το οποίο υπέγραψε η Άγκυρα με την προηγούμενη κυβέρνηση της Τρίπολης. Η ελληνική διπλωματία παρακολουθεί με ιδιαίτερη
προσοχή τα γεγονότα στη Λιβύη αλλά και στην
Αίγυπτο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη πολιτικές διαβουλεύσεις ανάμεσα στους υφυπουργούς Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Τουρκίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε
το Κάιρο, οι διερευνητικές συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα αναγκαία βήματα που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν στην ομαλοποίηση
των διμερών σχέσεων των δύο χωρών, οι
οποίες έχουν παγώσει από το 2013.

Σε εκστρατεία
προπαγάνδας επιδίδεται
η Άγκυρα, με τον Τούρκο
υφυπουργό Εξωτερικών
Γιαβούζ Σελίμ Κιράν να
πραγματοποιεί «ιδιωτική»
επίσκεψη σε Θεσσαλονίκη
και Θράκη...
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Επέτειος Marfin: 11 χρόνια από την τραγωδία
υπάλληλοι τη μοιραία ημέρα της απεργίας
χτύπησαν την κάρτα στην εργασία τους,
υπό τον φόβο της απόλυσής τους. Συγγενείς των θυμάτων προσέφυγαν στα αστικά
δικαστήρια κατά της τράπεζας και τους
επιδικάστηκαν αποζημιώσεις, όπως και
στους υπαλλήλους που εγκλωβίστηκαν
στο κτίριο.

Ρεπορτάζ: Μαρία Δήμα

H

ταν 5 Μαΐου 2010, όταν χιλιάδες
διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Αθήνας κατά της ψήφισης του πρώτου μνημονίου.
Η χώρα είχε παραλύσει από τη μαζικότητα
της απεργίας που είχαν προκηρύξει ΓΣΕΕ
και ΑΔΕΔΥ, στην οποία συμμετείχαν και
άλλα συνδικάτα. Κανένας δεν είχε φανταστεί ότι η ειρηνική διαδήλωση στην καρδιά της πρωτεύουσας θα οδηγούσε σε μια
άνευ προηγουμένου τραγωδία, με θύματα
τρεις αθώους εργαζομένους, τους οποίους η διοίκηση της τράπεζας Marfin είχε
υποχρεώσει -παρά τους φόβους τους- να
βρίσκονται στο πόστο τους. Το νεοκλασικό
κτίριο της οδού Σταδίου έγινε στόχος κουκουλοφόρων, που αποκόπηκαν από την
πορεία των απεργών, στην οποία είχαν παρεισφρήσει τεχνηέντως, με απώτερο σκοπό να κάψουν με Μολότοφ… τον εχθρό,
που στην πραγματικότητα ήταν οι αθώοι
συμπολίτες μας!

Δίκες χωρίς τους αυτουργούς
«Παρακολουθούσα την πορεία. Άκουσα
φωνές: “Μας καίνε, μας καίνε”. Πήγα προς
τα πάνω. Κλειστήκαμε σε έναν χώρο...
Μου έκανε εντύπωση από την αρχή ότι
έβλεπα νέα παιδιά. Άκουσα συναδέλφους
μου να φωνάζουν “μας καίνε”». Είναι η
χαρακτηριστική κατάθεση μιας υπαλλήλου της Marfin, η οποία έζησε τη φρίκη
του εμπρησμού, σε μία από τις δίκες που
διεξήχθησαν μετά την τραγωδία, χωρίς,
όμως, τους πραγματικούς φυσικούς και
ηθικούς αυτουργούς του αποτρόπαιου εγ-

Νέα στοιχεία

κλήματος στο εδώλιο. Ο Νώντας, η Βίκυ
και η εγκυμονούσα Αγγελική είχαν χάσει
τη ζωή τους μέσα στα πυρωμένα γραφεία
της τράπεζας. Τρεις ψυχές που στοιχειώνουν 11 χρόνια μετά τον άδικο χαμό τους,
ζητώντας δικαίωση, ενώ οι συγγενείς
τους κραυγάζουν για την ατιμωρησία. Οι
έρευνες των Αρχών μέχρι σήμερα δεν
έχουν οδηγήσει ακόμα στον εντοπισμό
των δραστών, ενώ πριν από πέντε χρόνια η
δίκη με κατηγορουμένους δύο νέους άνδρες οδήγησε σε ομόφωνη αθώωσή τους,
με σύμφωνη πρόταση και της εισαγγελέως της Έδρας, αφού από την αποδεικτική
διαδικασία προέκυψε ότι ο ένας εξ αυτών
δεν βρισκόταν καν στην πορεία!

Οι μόνες καταδικαστικές αποφάσεις
που εκδόθηκαν ήταν για έλλειψη μέσων
πυρασφάλειας και απαγγέλθηκαν σε βάρος του διευθύνοντος σύμβουλου της
Marfin, του υπεύθυνου ασφαλείας του
κτιρίου και της διευθύντρια του καταστήματος, για τον φόνο εξ αμελείας των τριών
υπαλλήλων, τις σωματικές βλάβες άλλων
21 και για παραλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης, οι δύο πρώτοι 22 ετών και η διευθύντρια του καταστήματος πέντε ετών
και ενός μήνα. Σύμφωνα με όσα ακούσθηκαν στην ακροαματική διαδικασία, σε
μία από τις δίκες που διεξήχθησαν, οι

Ωστόσο, ο φάκελος της υπόθεσης άνοιξε και πάλι πριν από έναν χρόνο, κατόπιν
εντολής του υπουργού Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η νέα έρευνα της Κρατικής
Ασφάλειας οδηγεί σε τέσσερα πρόσωπα,
ανάμεσά τους και μία γυναίκα, τα οποία
φέρεται να προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και να εμπλέκονται
στον εμπρησμό του τραπεζικού υποκαταστήματος. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα στοιχεία έχουν ήδη διαβιβαστεί
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας
για τα περαιτέρω.

Στις 5 Μαΐου 2010
το νεοκλασικό κτίριο της οδού
Σταδίου έγινε στόχος
κουκουλοφόρων. Ο Νώντας,
η Βίκυ και η εγκυμονούσα
Αγγελική έχασαν τη ζωή τους…

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ»
Ανάρτηση στο Twitter για τα θύματα της
Marfin, με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας, έκανε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Έντεκα χρόνια από τη δολοφονία της Παρασκευής Ζούλια, της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου και του Επαμεινώνδα Τσάκαλη. Έντεκα χρόνια από τη μαύρη ημέρα που στιγμάτισε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Δεν θα τους ξεχάσουμε
ποτέ. #marfin», έγραψε ο πρωθυπουργός.
«Θυμόμαστε και τιμάμε τις τέσσερις ζωές
που χάθηκαν πριν από 11 χρόνια, με την εγκληματική ενέργεια του εμπρησμού της
Marfin», έγραψε στο Τwitter ο υπουργός

Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ενώ ο αναπληρωτής του υπουργός, Μιχάλης Βαρβιτσιώτης, σημειώνει στον δικό του λογαριασμό
πως «οι αυτουργοί θα βρεθούν, τα γιατί θα
απαντηθούν, οι ψυχές θα βρουν γαλήνη».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης
έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter:
«Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τους νεκρούς στη
Marfin. Και τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια,
ξέρουμε πόσο μάταιες ήταν όλες εκείνες οι
διαδηλώσεις και πόσο ανόητα τα συνθήματα
τα οποία θα μας οδηγούσαν εκτός Ε.Ε. Θυσιάστηκαν, λοιπόν, για μας».

Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, σε
ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα: « Έντεκα χρόνια, τρεις χαμένες ζωές, καμία τιμωρία. Οι οικογένειες και όλοι μας δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό είναι το ζητούμενο και
για τη Δικαιοσύνη».
Παράλληλα, χθες στεφάνι στο μνημείο της
οδού Σταδίου, έξω από το κτίριο της Marfin,
κατέθεσε αντιπροσωπεία της ΓΣΕΕ, η οποία
σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι «αναμένει μετά το άνοιγμα εκ νέου του φακέλου της
Marfin να τιμωρηθούν, επιτέλους, οι φυσικοί
και οι ηθικοί αυτουργοί…».
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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Καινοτόμο στιγμιαίο τεστ για κορονοϊό

Ο πρύτανης του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Σπύρος Κίντζιος

Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

Μ

ια συσκευή, σε μέγεθος
σπιρτόκουτου, ένα κινητό τηλέφωνο ή tablet και μόλις
τρία λεπτά από τον χρόνο του
θα χρειάζεται κάποιος για να ελέγξει αν είναι θετικός στον κορονοϊό. Ερευνητές του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου δημιούργησαν
μια εφαρμογή η οποία μπορεί να ανιχνεύσει τον κορονοϊό από την πρώτη κιόλας μέρα της μόλυνσης, χωρίς την ύπαρξη συμπτωμάτων, μέσω της επιφανειακής πρωτεΐνης-ακίδας S1.
«Δεν πρόκειται για μια καινούρια μέθοδο. Χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια, για παράδειγμα στην ανίχνευση της
ηπατίτιδας. Είναι πατενταρισμένη και έχει
δοκιμασθεί η αξιοπιστία της. Όταν ξέσπασε η πανδημία, έδωσα εντολή στην ερευνητική μας ομάδα να εστιάσει στην ανίχνευση του κορονοϊού», περιγράφει στην
«Political» ο πρύτανης του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Σπύρος Κίντζιος.
Ο πρύτανης εξηγεί ότι «εστιάσαμε στην
πρωτεΐνη που εμφανίζεται από την πρώτη
στιγμή της μόλυνσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, ανιχνεύοντας την πρωτεΐνη αυ-

τήν, μπορούμε να εντοπίσουμε άμεσα αν
κάποιος νοσεί με κορονοϊό, ακόμα κι αν
δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Κάναμε το τεστ
πολύ ευαίσθητο -χρειάζονται, δηλαδή,
απειροελάχιστες συγκεντρώσεις του ιού
στο σάλιο- και είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί
έχουν πραγματοποιηθεί δύο κλινικές μελέτες, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και το
νοσοκομείο “Σωτηρία”, και μία ανεξάρτητη
μελέτη από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία, ακριβώς
επειδή είναι ανεξάρτητη, έχει υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας».

Μεγάλο ποσοστό επιτυχίας
Το τεστ που παρήγαγε η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Κυτταρικής Τεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου είναι
ικανό να ανιχνεύσει σε τρία λεπτά με τη
χρήση σάλιου τυχόν μόλυνση, σε ποσοστό
επιτυχίας από 95% έως 97%, όταν τα selftests έχουν ποσοστό επιτυχίας 50% έως
60%, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί κάποια κλινική μελέτη. Η τεχνολογία του είναι
πάρα πολύ απλή και είναι παραπλήσια αυτής που έχει χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του σακχάρου από τους διαβητικούς.
Με ειδική μπατονέτα λαμβάνεται δείγμα

από τη μύτη ή το στόμα, το οποίο τοποθετείται σε ένα ηλεκτρόδιο με τροποποιημένα συνθετικά κύτταρα (βιοαισθητήρας).
Εφόσον με την τοποθέτηση του δείγματος
στο ηλεκτρόδιο επέλθει αλλαγή στην κατάσταση των τροποποιημένων συνθετικών
κυττάρων, προκύπτει η ύπαρξη μόλυνσης.
Τα στοιχεία που εξάγονται εμφανίζονται
μέσω εφαρμογής στην οποία έχει οριστεί
μια συγκεκριμένη τιμή αναφοράς, στο κινητό ή το tablet, και ενημερώνουν τον χρήση για το αν νοσεί από κορονοϊό.
«Αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιούμε στο
εργαστήριο μια συσκευή, στο μέγεθος
ενός κουτιού, η οποία δέχεται έως και οκτώ
δείγματα. Ωστόσο, εξελίσσουμε μια μικρότερη συσκευή, στο μέγεθος ενός σπιρτόκουτου, για ατομική χρήση. Απευθυνθήκαμε στον δήμο και την περιφέρεια, για να
παραχθεί μαζικά το τεστ, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι ξεφεύγει από τις δυνατότητές
τους.
Στόχος μας, πλέον, είναι να βρούμε φορείς που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκές πηγές, για να παραχθεί και να διατεθεί
το τεστ μαζικά. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει
κανένα εμπόδιο να βγει στη αγορά - και με
χαμηλό κόστος μάλιστα. Η συσκευή θα πα-

ρέχεται δωρεάν, όπως γίνεται και με τον
διαβήτη, και πιστεύουμε ότι το κόστος του
τεστ, με ένα εμπορικό κέρδος για την εταιρεία παραγωγής, δεν θα ξεπερνά τα πέντε
ευρώ», καταλήγει ο κ. Κίντζιος.
Για τη δημιουργία της πρωτοποριακής
εφαρμογής συνεργάστηκε η ερευνητική
ομάδα του Εργαστηρίου Κυτταρικής Τεχνολογίας, με συντονίστρια πειραμάτων τη
μεταδιδακτορική ερευνήτρια Σοφία Μαυρίκου, το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της
Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ο καθηγητής
Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών Αθανάσιος Μίχος και το
νοσοκομείο «Σωτηρία».

Συσκευή σε μέγεθος
σπιρτόκουτου από την
ερευνητική ομάδα του
Εργαστηρίου Κυτταρικής
Τεχνολογίας είναι ικανή
να ανιχνεύσει σε τρία λεπτά
τυχόν μόλυνση, με ποσοστό
επιτυχίας από 95% έως 97%!

P
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Πέθανε λίγες
ώρες μετά
το εμβόλιο

Αναστάτωση έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος μιας
44χρονης γυναίκας, η οποία
άφησε την τελευταία της πνοή
λίγες ώρες μετά τον εμβολιασμό της με το εμβόλιο της
AstraZeneca. Η γυναίκα ζούσε στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης και ήταν μητέρα δύο παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ, η
44χρονη έκανε το εμβόλιο τη
Δευτέρα του Πάσχα και έφυγε
από τη ζωή την Τρίτη του Πάσχα.
Ο σύζυγος της 44χρονης δήλωσε πως η γυναίκα έκανε πυρετό το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα. Πήρε ντεπόν,
ωστόσο λίγες μόλις ώρες αργότερα κατέληξε. Ο ίδιος ανέφερε πως η γυναίκα του δεν
είχε κανένα πρόβλημα υγείας.
Σύμφωνα, πάντως, με τα πρώτα στοιχεία, η 44χρονη είχε
περάσει έμφραγμα. Ωστόσο, τα
ακριβή αίτια του θανάτου της
θα ανακοινωθούν όταν θα γίνει
μια πιο λεπτομερής εξέταση,
παρουσία και ενός ιατροδικαστή της οικογενείας. Αξίζει να
σημειωθεί πως η οικογένεια
έχει αναθέσει την υπόθεση σε
δικηγόρο.

Ρεκόρ: 100.000
εμβολιασμοί
μέσα σε μία μέρα

Μ

ε γοργούς ρυθμούς προχωρά το πρόγραμμα «Ελευθερία» στην Ελλάδα, καθώς η
χώρα μας ξεπέρασε το
1.000.000 πλήρως εμβολιασμένων για τον
κορονοϊό πολιτών - και με τις δύο δόσεις.
Παράλληλα, εκτιμάται πως στο τέλος Μαΐου θα έχουμε ξεπεράσει τους 5.000.000
εμβολιασμούς.
Στόχος είναι όλοι οι ενήλικες να μπορούν να εμβολιαστούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου και έως τις αρχές Ιουλίου.
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, χθες ξεπεράσαμε τους
100.000 εμβολιασμούς και αυτή η επίδοση αναμένεται να είναι από εδώ και στο
εξής καθημερινό φαινόμενο. Την ίδια
στιγμή, μέσα στον Μάιο αναμένεται να κάνουμε 2.300.000 εμβολιασμούς. Οι παραλαβές εμβολίων γίνονται κανονικά και
όποιος πολίτης επιθυμεί θα μπορεί να εμβολιαστεί. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, παρατηρείται βελτίωση στα επιδημιολογικά δεδομένα, ωστόσο η νόσος είναι
ακόμα εδώ, οπότε συνιστώνται ιδιαίτερη
προσοχή και τήρηση των μέτρων προστασίας. Ανέφερε, δε, ότι ο κυλιόμενος μέσος
όρος κρουσμάτων είναι 1.776 επιβεβαιωμένα, με 43 έτη μέση ηλικία, ενώ τα
ενεργά ανέρχονται σε 20.000. Επίσης, ο κ.
Κικίλιας είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα
ανακοινωθεί ο υγειονομικός σχεδιασμός
για τα νησιά.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία
Θεοδωρίδου, μιλώντας για τη διάρκεια
της ανοσίας, είπε ότι τους πρώτους 3 μήνες είναι εξαιρετικά σπάνια η επαναλοί-

μωξη, ενώ μελέτες μιλούν για 6 και 9 μήνες προστασίας. Αναφέρθηκε, επίσης, στα
νεότερα δεδομένα της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, λέγοντας ότι, σύμφωνα με μελέτη, παρατηρήθηκε μείωση
κατά 50% μετάδοσης του ιού στο περιβάλλον από τους εμβολισμούς. Τέλος, είπε
πως αρκετοί πολίτες διακατέχονται από
την αγωνία αν το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό και σπεύδουν να κάνουν εξέταση
αντισωμάτων. Μπορεί το αποτέλεσμα να
είναι αρνητικό, κάτι το οποίο έχει πολλές
ερμηνείες, και αυτό εντείνει τη δυσπιστία
απέναντι στα εμβόλια. Όπως τόνισε, ο
προσδιορισμός των αντισωμάτων είναι
σημαντικός για την επιδημιολογική επιτήρηση, αλλά περιορισμένης σπουδαιότητας σε ατομικό επίπεδο.
Στους 10.764 έφτασαν οι θάνατοι από
τον κορονοϊό στην Ελλάδα, αφού το τελευταίο 24ωρο 96 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση
του ΕΟΔΥ. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
2.093, εκ των οποίων έξι εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 765,
ενώ οι εισαγωγές νέων Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 369.

Στόχος είναι όλοι οι ενήλικοι
να μπορούν να εμβολιαστούν
μέχρι τα τέλη Ιουνίου ή
έως τις αρχές Ιουλίου…

E
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Στις 15 Μαΐου ανοίγουν
οι υπερτοπικές
μετακινήσεις

Συμπληρώνεται, όσο περνούν οι μέρες,
το παζλ σχετικά με τα επόμενα «ανοίγματα» που θα αποφασίσει η κυβέρνηση,
λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψιν και τις εισηγήσεις της επιτροπής των ειδικών. Το
έναυσμα έδωσε χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, η οποία
τόνισε πως στις 15 Μαΐου θα ανοίξουν ο
τουρισμός και οι υπερτοπικές μετακινήσεις. Σχετικά με την κατάργηση των SMS,
η κυρία Πελώνη δήλωσε στον ΣΚΑΪ πως
το θέμα αυτό θα επανεξεταστεί την επόμενη εβδομάδα. «Η κυβέρνηση έχει δώσει τον οδικό χάρτη -εφόσον όλα πάνε
καλά και δεν υπάρξει κάποια έξαρση- μέχρι τις 15 Μαΐου. Μετά θα δούμε τι μπορεί
να επανεξεταστεί», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.
Την ίδια στιγμή, «πράσινο φως» για τη
διά ζώσης επαναλειτουργία των φροντιστηρίων για τη Γ’ Λυκείου και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών από τις 10 Μαίου
για όσους δίνουν εξετάσεις άναψε, σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή των
ειδικών, στη χθεσινή συνεδρίασή της.
Πάντως, το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε πως δεν τίθεται θέμα ανοίγματος
των βρεφονηπιακών σταθμών από τη
Δευτέρα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εισηγήθηκε και την κατάργηση
των ραντεβού για το λιανεμπόριο από τις
15 Μαΐου. Για τα καταστήματα χωρητικότητας άνω των 500 τ.μ. ζητεί να ισχύσει
αναλογία ενός ατόμου ανά 50 τ.μ., αντί
ενός ανά 100 τ.μ. Τέλος, σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες που αναμένεται εντός
των επόμενων ωρών να ανακοινωθούν
από τα επίσημα χείλη της κυβέρνησης, η
επιτροπή λέει «ναι» στο άνοιγμα των οργανωμένων παραλιών από τις 15 Μαΐου.
Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί ότι, αναφορικά με τα καταστήματα λιανεμπορίου,
ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε χθες ότι μπορεί να καταργηθεί το SMS για το click inside, αλλά δεν θα
καταργηθεί η τρίωρη παραμονή στο κατάστημα. Επίσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε πως το βραδινό ωράριο μέχρι τις 11 στα
καταστήματα εστίασης πιθανότατα θα αλλάξει μετά τις 15 του μηνός, οπότε θα
ανοίξει και ο τουρισμός.
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Πέντε αλλαγές στον νόμο για παρενόχληση σε εργασιακό χώρο
Ριζικές τομές και νέα ήθη εισάγει το νομοσχέδιο του
υπουργείου Εργασίας για την καταπολέμηση της βίας και
της σεξουαλικής παρενόχλησης στους εργασιακούς χώρους. Τους βασικούς άξονες παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης σε τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους οργανώσεων για το «MeToo Greece», ενώ το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις προσεχείς
ημέρες. Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει τις εξής πέντε κατευθύνσεις:
1. Διευρύνεται το πεδίο των απαγορευμένων συμπεριφορών, όπου προστίθεται η βία στους χώρους εργασίας, το
λεγόμενο mobbing. Η προστασία των προσώπων θα αφο-

ρά, εκτός από τους εργαζομένους, τους αιτούντες εργασία
και τους εθελοντές. Επιπλέον, εισάγεται η απαγόρευση της
σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας, που θα αποσυνδέονται από την έννοια των διακρίσεων στην αγορά εργασίας (π.χ., λόγω φύλου).
2. Θα οριστεί σύνδεσμος από τους εργοδότες για την καταπολέμηση της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης,
ο οποίος θα καταγράφει και θα διαχειρίζεται τις εσωτερικές καταγγελίες, ενώ θα υπάρχει και διαρκής ενημέρωση
των εργαζομένων.
3. Οι θιγόμενοι θα προστατεύονται και είτε το «θύμα» είτε ο «θύτης» θα απομακρύνονται ή θα μετακινούνται από

τον χώρο εργασίας. Παράλληλα, θα απαγορεύεται ρητά η
πρακτική των «αντιποίνων» και θα καλείται ο θύτης να
αποδείξει ότι δεν ισχύουν αυτά που υποστηρίζει το θύμα.
4. Εισάγονται νέες διαδικασίες εξέτασης και διερεύνησης των περιστατικών ενώπιον του Σώματος Επιθεωρητών
Εργασίας, με προστασία των προσωπικών δεδομένων των
εμπλεκομένων.
5. Θα υπάρξει καμπάνια για την ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης, ενώ θα αυξηθούν οι αρμοδιότητες των δημοτικών και περιφερειακών επιτροπών ισότητας, ώστε να
περιλαμβάνεται και η διάσταση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Από Δευτέρα
με τεστ στα
θρανία όλοι
οι μαθητές

Μ

ε δύο δωρεάν self-tests την
εβδομάδα, για μαθητές και
εκπαιδευτικούς, θα χτυπήσει
το κουδούνι στα σχολεία όλων
των βαθμίδων την ερχόμενη Δευτέρα,
όπως προβλέπεται σε Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ). Ήδη από χθες διδάσκοντες, γονείς και μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να προμηθεύονται το πρώτο
self-test από τα φαρμακεία με το ΑΜΚΑ
τους, ενώ θα λάβουν το δεύτερο τη Δευτέρα. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό θα υποβάλλονται σε δύο self-tests
εβδομαδιαίως και θα προσέρχονται στις
σχολικές αίθουσες, κάθε Δευτέρα και
Πέμπτη, έχοντας μαζί τους τη βεβαίωση
αρνητικού τεστ. Υπενθυμίζεται ότι τα selftests διανέμονται δωρεάν και πρέπει να
διενεργούνται έως και 24 ώρες πριν από
την προσέλευση στο σχολείο.
Για τους διδάσκοντες και τους μαθητές
νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και
λυκείων είναι υποχρεωτική η διενέργεια
του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Υποχρεωτική είναι και για τους εκπαιδευτικούς και
το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό της Ειδικής Εκπαίδευσης, ενώ για
τους μαθητές υπάρχει ισχυρή σύσταση να

Από την Εύη Πανταζοπούλου
υποβάλλονται σε self-tests. Οι μαθητές
ηλικίας άνω των 13 ετών μπορούν να κάνουν το τεστ μόνοι τους υπό την επίβλεψη
ενηλίκου και για τους μαθητές μικρότερης
ηλικίας θα διενεργείται από τους γονείς
τους. Στη συνέχεια, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό δηλώνουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα
www.self-testing.gov.gr, στην οποία εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως το
πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τον ΑΜΚΑ και
το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου.

Σχολική κάρτα
Εφόσον το αποτέλεσμα που καταχωρείται είναι αρνητικό, εκδίδεται σχολική κάρτα
μέσω της πλατφόρμας, την οποία οι μαθητές πρέπει να φέρουν μαζί τους καθημερινά, και δήλωση αρνητικού αποτελέσματος
για εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση
σε εκτυπωτή, υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης χειρόγραφης δήλωσης που θα

περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική
κάρτα ή τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος. Σε περίπτωση που το self-test είναι θετικό, εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας, με την
οποία ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός μπορεί
να προσέλθει σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test.
Στην ΚΥΑ καθίσταται σαφές ότι μαθητής
που δεν έχει μαζί του ή αρνείται να επιδείξει τη σχολική κάρτα, είτε ενήλικος είτε
ανήλικος, δεν θα γίνεται δεκτός στην τάξη
και θα απομακρύνεται από το σχολείο,
αφότου χρεωθεί με απουσία. Εφόσον πρόκειται για ανήλικο, «παραμένει στον ειδικό

χώρο που έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω
μετάδοσης του κορονοϊού, μέχρις ότου οι
γονείς του τον παραλάβουν, τηρουμένων
όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας».

Τι θα ισχύσει για μαθητές,
εκπαιδευτικούς, διοικητικό
προσωπικό νηπιαγωγείων,
δημοτικών και γυμνασίων

P

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2021

18

OLITICAL

Ω

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΔHΜΟΣ ΚΑΛYΜΝΟΥ

Καθολικό lockdown στο νησί
Σε έκτακτη μεταπασχαλινή σύσκεψη στο
Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής
Προστασίας αποφασίστηκε καθολικό
lockdown στη νήσο Κάλυμνο από χθες
στις 6 το πρωί έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου στις 6 το πρωί για λόγους δημόσιας
υγείας. Η απόφαση ελήφθη από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά έπειτα
από εισήγηση μελών της Επιτροπής Επιδημιολόγων, ενώ παρόμοια εισήγηση είχε κάνει και ο δήμαρχος του νησιού, καθώς έχουν προκύψει νέα επιδημιολογικά
δεδομένα, τα οποία ελλοχεύουν κινδύνους έξαρσης της πανδημίας.

ΑΝΑΤΟΛΙΚH ΜΑΚΕΔΟΝIΑ - ΘΡAΚΗ

Ευρεία σύσκεψη για το φυσικό αέριο

Η έναρξη των εργασιών επέκτασης του δικτύου φυσικού
αερίου στις πρωτεύουσες των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης απασχόλησε σύσκεψη που συγκάλεσε στην Κομοτηνή ο περιφερειάρχης
Χρήστος Μέτιος με τους δημάρχους Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Οι παριστάμενοι δήμαρχοι κατέθεσαν τους προβληματισμούς τους για τη συμβατότητα των εργασιών που θα πραγματοποιήσει η ΔΕΔΑ με
παρεμβάσεις και αναπλάσεις που πραγματοποιούν ή σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν οι δήμοι, ενώ συμφωνήθηκε
να υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους.

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΒΟΡΕIΟΥ ΑΙΓΑIΟΥ

Ζητείται επιπλέον
χρηματοδότηση ΜμΕ
Ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜμΕ) που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» και των
υπολοίπων 1.706 επιχειρήσεων, που έμειναν εκτός χρηματοδότησης λόγω έλλειψης πόρων, ζητά ο περιφερειάρχης
Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Ο περιφερειάρχης προτίθεται να απευθυνθεί και σε άλλες αρμόδιες Αρχές με στόχο να πετύχει την επιπλέον χρηματοδότηση και την ένταξη
του συνόλου των επιχειρήσεων στο παραπάνω πρόγραμμα.

!

ΙOΝΙΑ ΝΗΣΙA
ΚΡHΤΗ

Νέο καινοτόμο σύστημα
διαχείρισης έργων

Με ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό
σύστημα ελέγχει και παρακολουθεί τα
έργα που περιλαμβάνονται στο τεχνικό
πρόγραμμά της η Περιφέρεια Κρήτης. Το
εν λόγω «Σύστημα Διαχείρισης Έργων»
παρακολουθεί τον «κύκλο ζωής» κάθε
έργου, από την έγκριση πίστωσης, τη
χρηματοδότηση, τη διαδικασία δημοπράτησης και τη φάση εκτέλεσης μέχρι την
ολοκλήρωση της κατασκευής και έναρξης λειτουργίας του. Σε αυτό το νέο διαδικτυακό σύστημα έχουν πρόσβαση οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων και η Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της
περιφέρειας. Το σύστημα ελέγχει 1.300
έργα, που αντιστοιχούν σε ένα πρόγραμμα 685 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργα,
μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες από
διάφορες πηγές χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ,
εθνικοί πόροι κ.λπ.) και διαφόρων θεματικών κατηγοριών (συγκοινωνιακά, κτιριακά, υδραυλικά, αθλητικά, φυτοτεχνικά, Η/Μ κ.λπ.).

Τουριστική αναβάθμιση σε υγεία,
απορρίμματα και υποδομές
Το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού στην Κεφαλονιά
και η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ειδικών μορφών τουρισμού, της τουριστικής εκπαίδευσης
και της ενίσχυσης των επιχειρήσεων απασχόλησαν τη
συνάντηση εργασίας της υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας
Ζαχαράκη με
την περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου. Όπως τόνισε η κυρία Κράτσα, η Περιφερειακή Αρχή στοχεύει στην «τουριστική αναβάθμιση των Ιονίων Νήσων, την ανταγωνιστικότητα και την προβολή τους ως τουριστικών προορισμών
που εξελίσσουν τις υποδομές τους και αναβαθμίζουν το
προϊόν τους αλλά και τη στήριξη των επιχειρηματιών και
των εργαζομένων στον τουρισμό με την ενίσχυση της
ρευστότητας και της προετοιμασίας για τη σωστή εφαρμογή των πρωτοκόλλων υγιεινής».

ΔHΜΟΣ ΑΡΤΑIΩΝ

Στο ΕΣΠΑ η επένδυση του
κεντρικού αρδευτικού αύλακα
Το μεγάλο αρδευτικό έργο στις περιοχές Βλάχερνα,
Γραμμενίτσα και Ρόκκα του Δήμου Αρταίων εντάσσεται
στο πρόγραμμα ΠΕΠ Ηπείρου (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτείται με 2.199.000 ευρώ. Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις
αναβάθμισης, βελτίωσης και ενίσχυσης της πρωτογενούς παραγωγής, της επάρκειας του νερού και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, ο δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιπλέον χρηματοδότησης με αποδέσμευση κεφαλαίων από την
Περιφέρεια Ηπείρου για περισσότερα αρδευτικά έργα
μεγίστης ωφελιμότητας για την ευρύτερη περιοχή.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ
Ποιος δήμαρχος της Αττικής
στην πρώτη θητεία του κατηγορείται από την αντιπολίτευση ότι έχει νοοτροπία δημάρχου πεντηκονταετίας; Τα παραδείγματα είναι πολλά, όμως
το αποκορύφωμα ήταν η πρόσφατη απόφαση να παραχωρήσει μεγάλο μέρος τής σχεδόν ανύπαρκτης κεντρικής
πλατείας για τη μόνιμη (όχι
λόγω πανδημίας) ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων… Βέβαια, κάποιοι που ξέρουν λένε
ότι η απόφαση δεν έχει να κάνει με παλιές ιδέες, αλλά με…
νέα συμφέροντα!

Έργα σε Λυκόβρυση
- Πεύκη

Ο καλύτερος συντονισμός των έργων
που χρηματοδοτεί η περιφέρεια αλλά
και η ενημέρωση για τις τοπικές ανάγκες και τα προβλήματα που υπάρχουν
ήταν το αντικείμενο της συνάντησης
που είχε ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης με τον δήμαρχο Λυκόβρυσης - Πεύκης Τάσο Μαυρίδη.
Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνάμε ότι ο
κ. Πατούλης έχει διατελέσει επί χρόνια
δημοτικό σύμβουλος και πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Πεύκης, οπότε δικαιολογημένα έχει
και ένα ενδιαφέρον παραπάνω για την
πόλη. Η συζήτηση εστιάστηκε σε δύο
βασικά έργα που έχουν ενταχθεί στον
προϋπολογισμό της περιφέρειας: την
κατασκευή του ΚΑΠΗ σε χώρο που έχει
παραχωρηθεί στον δήμο από το υπουργείο Εργασίας και την αναβάθμιση του
κλειστού Γυμναστηρίου «Χ. Μωραΐτης». Παράλληλα, ο δήμαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης υπογράμμισε στον
περιφερειάρχη τη σημασία να δρομολογηθούν έργα οδοποιίας και κατασκευής πεζοδρομίων στην πόλη.

Γέμισε με φάρμακα
τα Κοινωνικά Φαρμακεία

Π

άνω από 80.000 κουτιά με
φάρμακα ευρείας χρήσης μοιράστηκαν από την Περιφέρεια
Αττικής σε όλα τα Κοινωνικά
Φαρμακεία των Δήμων στο πλαίσιο της
υποστήριξής τους και έπειτα από σχετική
πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη.
Επισημαίνεται ότι τα Κοινωνικά Φαρμακεία χρηματοδοτούνται μέσω της Περιφέρειας Αττικής από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
Σε αυτό το πλαίσιο η περιφέρεια επεξεργάζεται συνεχώς τρόπους ενίσχυσής τους σε
φαρμακευτικό υλικό προκειμένου να
υπάρχει επάρκεια υλικού για την εξυπηρέτηση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, των ανασφάλιστων αλλά και των χαμηλοσυνταξιούχων.
Το φαρμακευτικό υλικό παραδόθηκε από
τη χορηγό εταιρεία στο Κέντρο Εφοδιασμού

της Περιφέρειας και κατόπιν διανεμήθηκε
σε όλα τα Κοινωνικά Φαρμακεία που βρίσκονται σε λειτουργία και διαθέτουν φαρμακοποιό ώστε να εξασφαλιστεί η συνετή και
ασφαλής διανομή τους στους ωφελούμενους. Τα φάρμακα είναι ευρείας χρήσης και
δεν χρειάζονται ιατρική συνταγή.
Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης, «η
προστασία των ευάλωτων συνανθρώπων
μας, ειδικά αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, είναι προτεραιότητά μας. Τα κοινωνικά
φαρμακεία είναι μια σημαντική δομή με
ισχυρό κοινωνικό πρόσημο και σε αυτό το
πλαίσιο η περιφέρεια θα συνεχίσει να τα
στηρίζει έμπρακτα, ενισχύοντας το δίχτυ
προστασίας των ευπαθών ομάδων. Στόχος
μας είναι να μη μείνει κανένας συμπολίτης
μας χωρίς φάρμακα, ιδιαίτερα αυτές τις
Άγιες Μέρες του Πάσχα. Θα είμαστε στο
πλευρό τους προκειμένου να μη νιώθει κανένας μόνος».

Εκσυγχρονισμός των Βριλησσίων
Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ο Δήμος Βριλησσίων
ξεκινά τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας, καταγραφής και παρακολούθησης αιτημάτων καθημερινότητας «Novoville». Στόχος του δημάρχου Ξένου Μανιατογιάννη είναι η άμεση επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας, καθώς και η απλοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ δήμου και δημοτών. Η πλατφόρμα «Novoville» προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα
αποστολής αιτημάτων μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα για τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του δήμου, όπως, π.χ., θέματα καθαριότητας και σκουπιδιών, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, θέματα ηλεκτροφωτισμού κ.ά. μέχρι και έκτακτα
περιστατικά που απαιτούν τη δημοτική συνδρομή.

ΣΠΑΥ και Αθήνα
ενώνουν δυνάμεις

Μια νέα εποχή συνεργασίας εγκαινιάζει ο Σύνδεσμος Προστασίας
και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) με
τον Δήμο Αθηναίων. Στη συνάντηση
εργασίας που είχε ο δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης και πρόεδρος του ΣΠΑΥ Γιάννης Κωνσταντάτος με τον δήμαρχο Αθηναίων
Κώστα Μπακογιάννη συζητήθηκαν
οι εξελίξεις στην επένδυση του Ελληνικού, στο Μητροπολιτικό Πάρκο
στο Γουδί και, τέλος, το πιο σημαντικό, η συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με τον ΣΠΑΥ, αφού ο Υμηττός
είναι το βουνό της Αττικής και, φυσικά, όλης της Αθήνας. Πρόθεση
και των δύο πλευρών είναι να ξεκινήσει μια νέα περίοδο εξωστρέφειας προς όφελος των κατοίκων. Σύντομα θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής, η
οποία θα είναι πρωτοποριακή.

Ένταξη έργων στο
«Αντώνης Τρίτσης»
Όλο και περισσότερες γίνονται οι
εντάξεις έργων στο Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου
Εσωτερικών. Έτσι, παρά το εορταστικό των ημερών, με απόφαση του
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών
Στέλιου Πέτσα εντάσσονται προς
χρηματοδότηση στο αναπτυξιακό
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση έργα συνολικού ύψους 3.409.085,77 ευρώ.
Για την ακρίβεια, πρόκειται για
οκτώ δράσεις προσεισμικού ελέγχου και αντισεισμικής προστασίας
και τέσσερις δράσεις στο πλαίσιο
της πρόσκλησης «Ελλάδα 1821 Ελλάδα 2021». Ο άξονας «Ελλάδα
1821 - Ελλάδα 2021» αφορά σε επετειακές δράσεις και εκδηλώσεις σε
όλη την επικράτεια για τα 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση,
οι οποίες συνδυάζουν την ιστορική
μνήμη με την αναπτυξιακή διάσταση για το μέλλον των τοπικών κοινωνιών και της χώρας.
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Χαμόγελα
για τις πρώτες
ημέρες
Ευχαριστημένοι είναι, σε γενικές
γραμμές, οι επαγγελματίες της
εστίασης από την κίνηση των δύο
πρώτων ημερών, μετά το άνοιγμα του
κλάδου. Όπως δήλωσε στην Ελληνική Ραδιοφωνία ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, «τα μηνύματα από τις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας της εστίασης
είναι ενθαρρυντικά», προσθέτοντας
ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κοντά στην παραθαλάσσια
ζώνη «πήγαν ιδιαίτερα καλά». Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα, η
πληρότητα στις επιχειρήσεις εστίασης κινήθηκε κοντά στο 60%, ενώ
πολλοί επιχειρηματίες επέλεξαν να
καθυστερήσουν το άνοιγμα των μαγαζιών τους, λόγω έλλειψης εφοδιασμού και ρευστότητας.
Σύμφωνα με τον κ. Καββαθά, ένα
μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 20%,
δεν έχει ανοίξει λόγω έλλειψης εξωτερικών χώρων.
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρθηκε και στην οικονομική ενίσχυση
που θα λάβει ο χώρος της εστίασης
από το υπουργείο Ανάπτυξης, λέγοντας ότι «τα 330 εκατ. ευρώ είναι μια
σημαντική ανάσα». Σημειώνεται ότι η
πλατφόρμα θα ανοίξει έως την προσεχή Δευτέρα 10 Μαΐου, ενώ η εκταμίευση αναμένεται να γίνει μέχρι τέλος του μήνα. Οι πόροι του προγράμματος στήριξης θα είναι εξαιρετικής
σημασίας για χιλιάδες επιχειρήσεις,
οι οποίες αυτήν τη στιγμή δεν έχουν
ταμειακά διαθέσιμα. Ο πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕΕ επεσήμανε ότι η απαγόρευση μουσικής επηρεάζει σημαντικά τη
βιωσιμότητα ενός κρίσιμου κομματιού των επιχειρήσεων και εξέφρασε
την ελπίδα ότι το ζήτημα θα λυθεί την
επόμενη εβδομάδα.
Εξάλλου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου
Αττικής, Βασίλη Κορκίδη, ο τζίρος
στην πασχαλινή αγορά ήταν μειωμένος κατά 30%, εκτιμώντας ότι οι απώλειες για το εμπόριο έφτασαν τα 10
δισ. ευρώ, ενώ για την εστίαση τα 4
δισ. ευρώ.

Έλεγχοι, πρόστιμα και
«λουκέτα» στην εστίαση

Δ

ιαφορετικό ρόλο έχουν, πια,
τα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ., που
είναι επιφορτισμένα με τους
ελέγχους για την τήρηση των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού, μετά και το άνοιγμα της εστίασης. Ούτως ή άλλως, βέβαια, τον τελευταίο καιρό είχαν περιοριστεί κατά πολύ τα
μπλόκα που έλεγχαν πολίτες για βεβαιώσεις μετακίνησης.
Η κωδική λέξη, πλέον, είναι «εστίαση»,
με την ΕΛ.ΑΣ. και τη Δημοτική Αστυνομία
να επιφορτίζονται με τους ελέγχους στα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ύστερα από περίπου έξι μήνες
υποδέχονται και πάλι πελάτες σε τραπεζάκια και μπάρες. Η εντολή που έχει δοθεί από τους επιτελείς αξιωματικούς είναι
να ελέγχονται -και μάλιστα αυστηρά- η
τήρηση του ωραρίου λειτουργίας, η καθολική απαγόρευση της μουσικής όπως
προβλέπεται, η τήρηση των αποστάσεων
μεταξύ των πελατών και, φυσικά, η αποφυγή φαινομένων συνωστισμού. Στο
πλαίσιο αυτό θα γίνονται εντατικοί έλεγχοι σε καφέ, ταβέρνες, ψητοπωλεία, μεζεδοπωλεία κ.ά., ενώ δεν αποκλείεται να

Ρεπορτάζ:
Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

ακούγονται και ηχητικά μηνύματα μέσα
από περιπολικά.
Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή στους
αστυνομικούς που συμμετέχουν στους
ελέγχους να αποφεύγουν τις εντάσεις με
πολίτες οι οποίοι μπορεί να διαμαρτυρηθούν, ενώ η διαχείριση τυχόν προβληματικής κατάστασης να γίνεται με τους καταστηματάρχες ή τους υπευθύνους του χώρου. Σε περίπτωση καταγγελίας, θα γίνεται άμεσα έλεγχος και συστάσεις (σ.σ.:
εάν δεν πρόκειται για ακραία περίπτωση,
αλλά για προφανές λάθος) ή επιβολή
προστίμου. Σημαντικό ρόλο θα παίξει
στους ελέγχους και η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), που
έχει ήδη κάνει δύο μεγάλες εξορμήσεις,
σε Κολωνάκι και Μαρούσι.
Είναι χαρακτηριστικό το ότι την Τρίτη 4
Μαΐου οι Αρχές επέβαλαν διοικητικό
πρόστιμο 10.000 ευρώ σε δύο ιδιοκτήτες

εστιατορίων και δεκαπενθήμερο «λουκέτο» στις επιχειρήσεις τους, ενώ σε βάρος
τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του άρθρου 285 Π.Κ. Σε μία άλλη
περίπτωση, πάλι στην Αττική, συνελήφθη
ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος για παραβίαση ωραρίου
λειτουργίας, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ - και από 300 ευρώ σε έξι
πελάτες.
Ανάλογα περιστατικά είχαμε και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως, για παράδειγμα, στη Λάρισα, όπου συνελήφθη
ιδιοκτήτης καφενείου. Του επιβλήθηκαν
διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και δεκαπενθήμερη αναστολή λειτουργίας, για
εξυπηρέτηση όρθιων πελατών στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

ΕΛ.ΑΣ. και Δημοτική Αστυνομία
επιφορτίζονται με την επιτήρηση
στα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος
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Στην ανακρίτρια ο πατριός που κατηγορείται
ότι βίαζε την ανήλικη κόρη του

Μ

ηνύματα στο κινητό της τηλέφωνο, με τα οποία
ενισχύονται οι καταγγελίες της 18χρονης για τη
δράση του πατριού της, ο οποίος κατηγορείται για
βιασμό, περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 47χρονου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι
στα συγκεκριμένα μηνύματα ο κατηγορούμενος απευθύνεται στη νεαρή σαν να πρόκειται για ερωτικό του φλερτ και
όχι για κόρη της συζύγου του. Ο 47χρονος οδηγήθηκε το
μεσημέρι της Τετάρτης στη 2η ειδική ανακρίτρια για να
απολογηθεί, όμως πήρε νέα προθεσμία για την Πέμπτη. Σε
βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση
και κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου που έχει συμπληρώσει τα 14 χρόνια. Σύμφωνα με την καταγγελία της κοπέλας

στην Αστυνομία, ο πατριός της τα τελευταία δύο χρόνια,
από το 2019 και ενώ ήταν μόλις 16 χρόνων, τη βίαζε. Η τελευταία φορά ήταν την Κυριακή του Πάσχα, όταν, σύμφωνα
με την καταγγελία, αποπειράθηκε πάλι να τη βιάσει, όμως η
κοπέλα αντέδρασε και στη συνέχεια πήγε στην Αστυνομία.
Όπως είπε, η μητέρα της δεν γνώριζε τίποτε, καθώς φοβόταν να της αποκαλύψει όσα συνέβαιναν. Αντίθετα, ο 47χρονος αρνείται τις κατηγορίες και, όπως είπε ο συνήγορός
του Λευτέρης Μπλιώνας, δεν δέχεται το κατηγορητήριο, το
οποίο θα επιχειρήσει να αντικρούσει στην απολογία του.
Φέρεται να υποστηρίζει ότι τα μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο της κοπέλας δεν τα έστειλε αυτός, αλλά κάποιος παρενέβη στο κινητό του τηλέφωνο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ικανοποίηση Ζέρβα
για την εστίαση

Επιτέλους, καφές
σε γυάλινο

Πρωινή βόλτα στο κέντρο της
πόλης με αφορμή την επανέναρξη της εστίασης έκανε ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας. Συνοδευόμενος από τους δύο αντιδημάρχους Μιχάλη Κούπκα
και Γιώργο Αβαρλή, συνομίλησε με καταστηματάρχες και
εργαζομένους αλλά και πολλούς Θεσσαλονικείς που
έσπευσαν να βγουν να απολαύσουν το καφέ ή το φαγητό
τους. Ο κ. Ζέρβας δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από
την επαναλειτουργία των
εστιατορίων και των καφέ και
τη σταδιακή επιστροφή στην
κανονικότητα.

Την ευκαιρία να απολαύσουν έναν
καφέ σε γυάλινο ποτήρι είχαν βουλευτές της Θεσσαλονίκης που
αξιοποίησαν τον καλό καιρό και
κυρίως το άνοιγμα της εστίασης.
«Άξιζε να περιμένουμε τόσον καιρό για να ξανακαθίσουμε με την
παρέα για καφέ», ήταν η αντίδραση
του Δημήτρη Κούβελα. Ο Θεόδωρος Καράογλου τόνισε απολαμβάνοντας τον καφέ του: «Το άνοιγμα
της εστίασης δείχνει τον δρόμο της
επιστροφής στην κανονικότητα!».

Οι τρυφερές στιγμές
του περιφερειάρχη

Χρόνια πολλά με μια τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία ευχήθηκε για το Πάσχα ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας, ο οποίος έκανε Ανάσταση με τη σύζυγό του Ελεάννα
και τα δύο τους παιδιά στην πόλη,
λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προφύλαξης από τον κορονοϊό και φορώντας τις μάσκες προστασίας. Ο
ίδιος ευχήθηκε «χρόνια πολλά σε
όλους» μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λάθος συναγερμός...
Σε διαρκή επιφυλακή ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας μετά
τον συναγερμό που σήμανε πρωί πρωί την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά το Πάσχα. Πληροφορίες ήθελαν
στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου, στο
ύψος των ορίων των Δήμων Δέλτα και Αμπελοκήπων
- Μενεμένης, να έχουν εμφανιστεί εκτεταμένες κη-

λίδες λιπαντικών ουσιών και νεκρά ψάρια στον αιγιαλό. Υπάλληλοι της περιφέρειας και εκπρόσωπος
του Φορέα Διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου συνόδευσαν τον αντιπεριφερειάρχη στο σημείο όπου
έπειτα από προσεκτικό έλεγχο αποδείχτηκε ότι η
«ρύπανση» οφείλεται σε προχωρημένη αποσύνθεση
συγκεντρώσεων φυκιών.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ευχές από δύο Γιώργηδες

Οι δύο υφυπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
οι συνονόματοι Γεώργιος Γεωργαντάς και Γεώργιος Στύλιος, συναντήθηκαν στο υπουργείο και
έστειλαν ευχές σε όλο τον κόσμο για την Ανάσταση, όπως και ευχαριστίες για τις ευχές που
δέχτηκαν δύο μέρες πριν για την ονομαστική
τους εορτή. Μαζί τους και ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. «Υγεία
και δύναμη σε όλους», ήταν η ευχή του Γιώργου
Γεωργαντά μέσα από τον λογαριασμό του στο
Facebook.

Αυγό, το… ορθόδοξο

Τις εντυπώσεις κέρδισε το πασχαλινό αυγό του
αντιδημάρχου Νεάπολης - Συκεών Αντώνη Σαουλίδη. Το αυγό ήταν βαμμένο σε
πράσινο χρώμα και είχε επάνω
δύο χαρακτηριστικές φωτογραφίες: τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου μπροστά από μικρόφωνα να βγάζει λόγο στον λαό
και τον πράσινο ήλιο του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Σαουλίδης περιχαρής έδειξε ο ίδιος την επιλογή που έκανε για «τσούγκρισμα» στους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από
ανάρτηση στα social media.

Η μεταμόρφωση
των κουτιών

Εδώ και λίγες μέρες τα βλέμματα όλων κλέβουν τα ΚΑΦΑΟ που βρίσκονται στο παραλιακό
μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Τα άχαρα κουτιά,
που συχνά παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης,
έχουν «μεταμορφωθεί» σε πραγματικά έργα τέχνης, με τους πολίτες να χαίρονται την αλλαγή
και να τα απαθανατίζουν φωτογραφικά αλλά και
τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα να τονίζει ότι
στόχος είναι «με χρώμα και όμορφα σχέδια να
αλλάξουμε το γκρίζο».

Επιχορήγηση σε
επενδυτικά σχέδια

Στα 32 ανέρχονται τα επενδυτικά σχέδια που περιέχονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης ώστε
να υπαχθούν στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική
Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των 41,8 εκατ. ευρώ και
το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής
σε 34,6 εκατ. ευρώ. Τον πίνακα κατάρτισε η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης),
του οποίου προϊστάμενος είναι ο υφυπουργός
Σταύρος Καλαφάτης.

P
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ΡΟΣΩΠΟ

ΜΕΛIΝΤΑ ΓΚEΪΤΣ

Το «χρυσό» διαζύγιο
των 130 δισ. δολαρίων
έπειτα από 27 χρόνια

Η

Μελίντα Γκέιτς δεν προσπάθησε πολύ να αποφύγει τα φώτα
της δημοσιότητας. Έτσι κι αλλιώς, στα 27 χρόνια του γάμου
της πάντα τα φώτα της δημοσιότητας ήταν
στραμμένα κυρίως στον σύζυγό της Μπιλ
Γκέιτς. Ωστόσο, τώρα που ο έγγαμος βίος
των δύο τελειώνει, η ίδια θα συνεχίσει με
μεγαλύτερο ζήλο το φιλανθρωπικό της έργο, όπως και αν διανεμηθεί η μυθική περιουσία του ζεύγους, που υπολογίζεται στα
130 δισ. δολάρια.

στη συνέχεια ως υπεύθυνη Προγραμμάτων
της εταιρείας, ανάμεσα στα οποία τα Publisher, Encarta, Cinemania και το γνωστό σε
όλους μας Mirosoft Word. Ωστόσο, η καριέρα της είχε και αποτυχίες, όπως η ανάπτυξη
του Microsoft Bob, για το οποίο είχε πει
«έμαθα πολλά από αυτή την αποτυχία».
Σε ένα επιχειρηματικό δείπνο της εταιρείας το 1987 στη Νέα Υόρκη η Μελίντα
Φρεντς κάθισε στο τραπέζι δίπλα στον Μπιλ
Γκέιτς. Εκεί έγινε η πρώτη τους γνωριμία, η
οποία, όμως, δεν είχε συνέχεια, παρά μόνο
αρκετούς μήνες αργότερα. Ένα βράδυ, τελειώνοντας τη δουλειά της, κατέβηκε στο
γκαράζ της εταιρείας για να μπει στο αυτοκίνητό της και ήλθε πρόσωπο με πρόσωπο
με τον Γκέιτς. Εκείνος τής ζήτησε να δειπνήσουν μαζί. Αρραβωνιάστηκαν το 1993
και παντρεύτηκαν την Πρωτοχρονιά του
1994, χωρίς να έχουν κάνει προγαμιαίο
συμβόλαιο, όπως έγινε γνωστό τώρα που
ανακοινώθηκε το διαζύγιό τους. Απέκτησαν τρία παιδιά, την Τζένιφερ, τη Φοίβη και
τον Ρόρι.

Πρόσωπα της Χρονιάς το 2005

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Γεννήθηκε ως Μελίντα Αν Φρεντς στο
Ντάλας τον Δεκαπενταύγουστο του 1964
και ήταν το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά
του ζεύγους Ρέιμοντ και της Ελέιν Φρεντς.
Φοίτησε στις Ουρσουλίνες, απ’ όπου αποφοίτησε με επαίνους και σαφή προσανατολισμό στην πληροφορική. Ο πρώτος υπολογιστής τής μετέπειτα συζύγου του Μπιλ
Γκέιτς ήταν ένας Apple II, που ο πατέρας της
αγόρασε ώστε η νεαρή φοιτήτρια να προοδεύει στις σπουδές της.
Η Μελίντα αποφοίτησε από το τμήμα
Πληροφορικής και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Ντιουκ και λίγο αργότερα έβγαζε
τα πρώτα της χρήματα κάνοντας μαθήματα
πληροφορικής και μαθηματικών σε μαθητές. Έκανε αίτηση και προσελήφθη στη Microsoft, αρχικά στο τμήμα Μάρκετινγκ και

Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς ανακηρύχθηκαν
Πρόσωπα της Χρονιάς το 2005 από το περιοδικό «Time», ενώ η Μελίντα πρωταγωνιστεί επί χρόνια στη βελτίωση της ζωής των
παιδιών στις ΗΠΑ αλλά και στην υποστήριξη πολλών επιστημονικών πρότζεκτ στον
τομέα της υγείας μέσα από το ίδρυμα που
φέρει το όνομά τους. Το περιοδικό «Forbes» την έχει συμπεριλάβει πολλές χρονιές
μεταξύ των πιο ισχυρών γυναικών του κόσμου. Ακόμα και η ανακοίνωση του διαζυγίου έγινε με πολλή προσοχή, καθώς δεν
έχει γνωστός κανένας λόγος που οδήγησε
σε αυτή την απόφαση, ούτε βέβαια το πώς
θα διανεμηθεί η τεράστια περιουσία του
ζεύγους. Μόνο η μεγάλη κόρη τους, Τζένιφερ, σημείωσε, μεταξύ άλλων: « Ήταν μια
πολύ δύσκολη περίοδος για την οικογένεια». Και όποιος κατάλαβε κατάλαβε…
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Podemos: Το τέλος
των λαϊκιστών

ΟΣΜΟΣ

Ο αποτυχημένος
«κολλητός»
του Αλέξη Τσίπρα
Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Μ

ε τη λέξη «αποτύχαμε» ο μέχρι χθες
ηγέτης των Ισπανών αριστερών Podemos, Πάμπλο Ιγκλέσιας, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος και την αποχώρησή του από την
ενεργό πολιτική. «Νομίζω ότι είναι προφανές πως
σήμερα δεν μπορώ να βοηθήσω, να ενώσω τους ανθρώπους», υποστήριξε ο 42χρονος Ιγκλέσιας, ο
οποίος πρόσθεσε ότι αισθάνεται σαν «αποδιοπομπαίος τράγος που κινητοποιεί τα πιο σκοτεινά και τα
πιο αντιδημοκρατικά συναισθήματα».
Ως συνέπεια των παραπάνω, πρόσθεσε ο Ιγκλέσιας, «παραιτούμαι απ’ όλα τα καθήκοντά μου, εγκαταλείπω την πολιτική με την έννοια της κομματικής πολιτικής, της θεσμικής πολιτικής», ώστε να μη
σταθώ «εμπόδιο στην ανανέωση της ηγεσίας που
χρειάζεται η πολιτική μας δύναμη».
Ο τέως ηγέτης των Podemos χαρακτήρισε «τραγωδία» τον εκλογικό θρίαμβο του Λαϊκού Κόμματος, της ισπανικής Κεντροδεξιάς, το οποίο περιέγραψε ως «την τραμπική Δεξιά», επιχειρώντας να

Ο Νετανιάχου απέτυχε να σχηματίσει
κυβέρνηση - Η σκυτάλη στους αντιπάλους
Επέστρεψε την εντολή
σχηματισμού κυβέρνησης
του Ισραήλ ο νικητής των
πρόσφατων εκλογών και μακροβιότερος πρωθυπουργός
στην ιστορία της χώρας,
Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς απέτυχε να σχηματίσει
έναν κυβερνητικό συνασπισμό κομμάτων που να στηρίζεται από τουλάχιστον 61 βουλευτές της Κνέσετ, ώστε να έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο Νετανιάχου επιχείρησε να συγκροτήσει έναν συνασπισμό δεξιών, ακροδεξιών και άλλων μικρότερων κομμάτων, χωρίς
επιτυχία, καθώς η τραγωδία στο όρος Μερόν
εμπόδισε καταλυτικά τις προσπάθειές του.
Έτσι, ο πρόεδρος της χώρας Ρεουβέν Ρί-

βλιν πρόκειται να αναθέσει
την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Κεντρώο Γιαΐρ Λάπιντ, ο οποίος θα έχει
ακόμα πιο δύσκολη αποστολή από εκείνη του Νετανιάχου: Ακόμα κι αν συνασπιστούν όλες οι δυνάμεις που
τάχθηκαν ανοικτά κατά του
απερχόμενου πρωθυπουργού, οι βουλευτές τους δεν ξεπερνούν τους
51, δηλαδή 10 λιγότεροι απ’ όσους χρειάζεται
μια κυβέρνηση. Πρέπει, λοιπόν, ή να πείσει
κάποια από τα αραβικά κόμματα ή να στραφεί
κι αυτός στη ριζοσπαστική Δεξιά. Αν όλες οι
προσπάθειες αποτύχουν, οι Ισραηλινοί θα ξαναπάνε στις κάλπες για 5η φορά σε δύο χρόνια!

ταυτίσει πολιτικά τους αντιπάλους του με τον τέως
πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ
Τραμπ. Εξέφρασε, επίσης, την απογοήτευσή του για
τα σημαντικά εκλογικά ποσοστά που συγκέντρωσε
το ακροδεξιό κόμμα VOX. Σημειώνεται ότι οι Podemos παραμένουν ο κυβερνητικός εταίρος των
Ισπανών Σοσιαλιστών που κυβερνούν τη χώρα υπό
την πρωθυπουργία του Πέδρο Σάντσεθ. Ωστόσο,
στις περιφερειακές εκλογές της Μαδρίτης θριάμβευσε η ισπανική Κεντροδεξιά υπό την Ιζαμπέλ
Ντίας Αγιούσο, η οποία κέρδισε 64 έδρες, έναντι 59
του αριστερού συνασπισμού δυνάμεων. Ωστόσο
χρειάζεται τις ψήφους του ακροδεξιού κόμματος
VΟΧ, προκειμένου να επανεκλεγεί στη θέση της περιφερειακής προέδρου της ισπανική πρωτεύουσας.
Το VΟΧ εκλέγει 13 άτομα στο Κοινοβούλιο της Μαδρίτης και, αν στηρίξει την Αγιούσο, τότε αυτή φτάνει τις 77, ενώ για την εκ νέου εκλογή της χρειάζονται τουλάχιστον 69 ψήφοι. Το κεντρικό προεκλογικό
σύνθημα της Αγιούσο ήταν «Σοσιαλισμός ή Ελευθερία», ενώ του Πάμπλο Ιγκλέσιας ήταν «Φασισμός ή
Δημοκρατία». Ο προεκλογικός αγώνας υπήρξε πολύ έντονος, το κλίμα ήταν εξαιρετικά πολωμένο επί
πολλές εβδομάδες, ενώ υπήρξαν και απειλές για τη
ζωή πολλών υποψηφίων, οι οποίοι βρήκαν στα ταχυδρομεία τους φακέλους με σφαίρες!

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει
εγκαινιάζοντας τη νέα του ιστοσελίδα
Με ένα νέο «τρικ», ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι αποκτά κάποιου είδους
πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα
οποία του έχουν μπλοκάρει τους λογαριασμούς και
πιο συγκεκριμένα στο Facebook: Στη νέα του ιστοσελίδα έχει ενεργοποιήσει ένα πεδίο όπου ο ίδιος
θα μπορεί να αναρτά μηνύματα, τα οποία θα δέχονται likes από τους επισκέπτες της σελίδας, αλλά
και θα μπορούν να κοινοποιούνται από άλλους στις
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει
πρόσβαση, λόγω απαγόρευσης.
Η επιτροπή εποπτείας του Facebook αποφάσισε να διατηρήσει το μπλοκάρισμα που έχει αποφασιστεί. Το Τwitter έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει απαγορεύσει για πάντα την πρόσβαση στον Τραμπ, ακόμα κι αν αυτός θέσει και
πάλι υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ! Αντίθετα, το ΥouΤube θεωρεί
ότι μπορεί να άρει τον αποκλεισμό, εάν κρίνει ότι αυτό δεν θα προκαλέσει
κινδύνους.
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Τέλος Μαΐου η δεύτερη δόση για το επίδομα παιδιού
Tέλη Μαΐου αναμένεται να καταβληθεί η δεύτερη
δόση του επιδόματος παιδιού στους δικαιούχους, οι
οποίοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 στην
πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών
κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι η αίτηση να έχει υποβληθεί
οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που αποθηκεύτηκε προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν
λαμβάνεται υπόψη.

Τα ποσά
Ο προσδιορισμός των δικαιούχων γίνεται με εισοδηματικά κριτήρια ως εξής:

• Πρώτη κατηγορία έως 6.000 ευρώ
• Δεύτερη κατηγορία από 6.001 έως 10.000 ευρώ

• Τρίτη κατηγορία από 10.001 έως 15.000 ευρώ.
Το ποσό του επιδόματος εξαρτάται από τον αριθμό
των εξαρτώμενων τέκνων και αφορά:
• Για την πρώτη κατηγορία 70 ευρώ ανά μήνα για το
πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον 70 ευρώ για το
δεύτερο και άλλα 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και
κάθε επιπλέον των τριών παιδιών.
• Για τη δεύτερη κατηγορία 42 ευρώ ανά μήνα για το
πρώτο παιδί, επιπλέον 42 ευρώ για το δεύτερο και 84
ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
• Για την τρίτη κατηγορία 28 ευρώ τον μήνα για το
πρώτο παιδί, επιπλέον 28 ευρώ για το δεύτερο και
επιπλέον 56 ευρώ για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο
τέκνο πέραν του τρίτου.

ΟΑΕΔ

Φθηνές διακοπές
για 300.000
δικαιούχους

Ε

νισχυμένο θα είναι το φετινό
πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού από τον ΟΑΕΔ. Πέρυσι τριπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος στα 30
εκατ. ευρώ, ενώ κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει και φέτος, σύμφωνα με το
σχέδιο που μελετά ο οργανισμός μαζί
με το υπουργείο Εργασίας. Πέρυσι οι δικαιούχοι-ωφελημένοι υπερδιπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας τους 300.000
έναντι 140.000 το 2019. Αν, μάλιστα,
προστεθεί και ο αριθμός των αναξιοποίητων επιταγών, οι ωφελούμενοι προσεγγίζουν τις 400.000.
Με δεδομένο ότι σχεδιάζεται ενίσχυση του προγράμματος, αναμένεται
να αυξηθεί και φέτος ο αριθμός των
ωφελούμενων, ενώ πρόνοια θα υπάρξει και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για
τους δικαιούχους. Σημειώνεται ότι το
περσινό πρόγραμμα προέβλεπε ότι ο
κάτοχος του voucher πληρώνει το 1/3
της τιμής, καθώς η συνολική έκπτωση
φτάνει στο 66% (τα υπολειπόμενα 2/3
της τιμής τα καλύπτουν ισομερώς ο
ΟΑΕΔ και η ακτοπλοϊκή εταιρεία). Παράλληλα, αυξήθηκε η συμμετοχή του

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

ΟΑΕΔ έως και 14% στο κόστος διαμονής, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε έως
και 20% η συμμετοχή των δικαιούχων
σε όλα τα ξενοδοχεία.
Επίσης, είναι βέβαιο ότι θα διατηρηθεί το ειδικό πλαίσιο για κοινωνικό
τουρισμό (δέκα διανυκτερεύσεις, μηδενική ιδιωτική συμμετοχή) στα νησιά
Λέσβο, Λέρο, Σάμο, Χίο και Κω, που
σηκώνουν το βάρος του Προσφυγικού, ενώ θα ενταχθεί για πρώτη φορά
και ο νομός Έβρου.

Οι δικαιούχοι
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021 ισχύει το περσινό πρόγραμμα
κοινωνικού τουρισμού. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε όσους κατά το προηγούμενο έτος από την έναρξη του
προγράμματος:
• πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι
50 μέρες εργασίας στην ασφάλιση του

e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) με εισφορές
υπέρ Εργατικής Εστίας ή
• έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 μέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
• έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
• συγκέντρωσαν 50 μέρες αθροιστικά
από τα παραπάνω (μέρες εργασίας,
ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή
• είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά
την ημερομηνία λήξης υποβολής των
αιτήσεων.
Επιπλέον, για να είναι κάποιος πολίτης δικαιούχος:
• δεν πρέπει να έχει λάβει επιταγή
κοινωνικού τουρισμού κατά το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα. Μόνο

οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή οι δικαιούχοι
που έχουν δηλώσει ωφελούμενο μέλος ΑμεΑ στην αίτησή τους μπορούν
να λαμβάνουν επιταγή κοινωνικού
τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα,
• δεν πρέπει να έχει λάβει συναφή
παροχή από οποιονδήποτε άλλον φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Ενισχυμένο το πρόγραμμα
κοινωνικού τουρισμού και φέτος.
Αυξήθηκε η συμμετοχή
του οργανισμού έως και 14% στο
κόστος διαμονής και μειώθηκε
έως και 20% η συμμετοχή των
δικαιούχων σε όλα τα ξενοδοχεία
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ΣτΕ: Άφεση αμαρτιών
για τον έλεγχο
«μαύρων» καταθέσεων

Οριστική... άφεση αμαρτιών για τις «ύποπτες»
καταθέσεις που υπήρχαν στους τραπεζικούς
λογαριασμούς στις 31/12/2014 δίνει απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας!
Έτσι, χιλιάδες περιπτώσεις τραπεζικών λογαριασμών με ύποπτης προέλευσης ποσά
δεν θα ελεγχθούν ποτέ για τη χρονική περίοδο πριν από τις 31/12/2014, καθώς έχουν
παραγραφεί. Ακόμη και στις περιπτώσεις
φορολογικού ελέγχου για τον εντοπισμό
αδήλωτων καταθέσεων εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορούν να καταλογιστούν φόροι,
πρόστιμα και προσαυξήσεις από την Εφορία! Τώρα, το βάρος της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων θα επικεντρωθεί στους
τραπεζικούς λογαριασμούς του 2015 και
μετά, οι οποίοι παραμένουν «ζωντανοί» ως
προς τον έλεγχο και δεν υπόκεινται στους
περιορισμούς που θέτει η απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάλιστα, το
ΣτΕ έκρινε ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί
δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία» του ελέγχου, επισημαίνοντας ότι ο
έλεγχός τους θα έπρεπε να γίνει εντός της
πενταετίας από τη φορολογική Αρχή.

ΟΑΕΔ: Επιδοτούμενες
θέσεις εργασίας
για νέους ανέργους

Ανοίγει αύριο, στις 13.00, το νέο πρόγραμμα
επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη
2.000 ανέργων στις Περιφέρειες Αττικής
και Νοτίου Αιγαίου, προϋπολογισμού 12
εκατ. ευρώ. Σκοπός του προγράμματος, η
δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας
πλήρους απασχόλησης. Δικαιούχοι είναι
όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω Περιφέρειες. Η διάρκεια του προγράμματος είναι
12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
ανέρχεται στα 450 ευρώ για την πρόσληψη
ανέργων και στα 550 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (άνω των 12 μηνών). Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας
30 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. Για συμμετοχή στο
πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις κενές
θέσεις, προσδιορίζοντας την ειδικότητα και
το επιθυμητό εκπαιδευτικό επίπεδο. Στη
συνέχεια, οι εργασιακοί σύμβουλοι του
ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρηση τους
κατάλληλους υποψηφίους.

Ψήφος εμπιστοσύνης
σε Ελλάδα από το 5ετές

Μ

ε το ιστορικά χαμηλό επιτόκιο 0,25% και με προσφορές άνω των 20 δισ.
ευρώ ολοκληρώθηκε η
δημοπρασία για την έκδοση πενταετούς ομολόγου από το ελληνικό Δημόσιο, στον απόηχο της πρόσφατης αναβάθμισης του οίκου Standard & Poor’s
αλλά και τις θετικές εκθέσεις διεθνών
οίκων για δυναμική επανεκκίνηση της
οικονομίας.
Αντιπροσωπευτικός της εικόνας αυτής είναι και ο δείκτης οικονομικού
κλίματος του Ιδρύματος Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών, ο οποίος
τον Απρίλιο βρέθηκε μία ανάσα από τις
100 μονάδες, δηλαδή λίγο πριν από την
προεξόφληση επιστροφής της οικονομίας στην κανονικότητα. Μάλιστα, μόνο ο δείκτης της βιομηχανίας σημείωσε οριακή υποχώρηση, ενώ όλοι οι
υπόλοιποι δείκτες κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο. Ειδικότερα:
1. Στη δημοπρασία του πενταετούς
ομολόγου εκδηλώθηκε ισχυρή ζήτηση
από μεγάλους χρηματοοικονομικούς
οίκους του εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από τρία χρόνια το επι-

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

τόκιο σε αντίστοιχη έκδοση είχε διαμορφωθεί στο 3,5%! Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους άντλησε
πολύτιμη ρευστότητα, ύψους 2,5 δισ.
ευρώ, επί συνόλου προσφορών άνω
των 20 δισ. ευρώ, κάτι που αντανακλά
την ισχυρή εμπιστοσύνη των αγορών
στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, η πρόβλεψη του υπουργείου Οικονομικών για το τελικό επιτόκιο ήταν 0,28%, αλλά, λόγω της ισχυρού
ενδιαφέροντος, έκλεισε στο 0,25%.
Ανάδοχοι της έκδοσης του 5ετούς ομολόγου ήταν οι τράπεζες Barclays, Bank
of America Securities, Commerzbank,
Morgan Stanley και Societe Generale.
2. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος
του ΙΟΒΕ, ανήλθε τον Απρίλιο στις 97,9
μονάδες, έναντι 96,9 μονάδων τον
Μάρτιο, αποτελώντας την υψηλότερη
επίδοση από τον περσινό Μάιο! Οι
προσδοκίες σε όλους τους τομείς της

οικονομίας εμφανίζονται βελτιωμένες,
με εξαίρεση τη βιομηχανία, όπου καταγράφεται ανεπαίσθητη υποχώρηση.
Όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας κινούνται σε επίπεδο θετικών
προσδοκιών, έχοντας ως σηματωρό το
άνοιγμα του τουρισμού. Στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις αμβλύνθηκαν σημαντικά, ενώ ενισχύθηκαν οι αντίστοιχες για την απασχόληση.
Στο λιανικό εμπόριο, οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για τον τζίρο είναι
πολύ αισιόδοξες, ενώ η ίδια εικόνα
επικρατεί και στον τομέα των Υπηρεσιών. Τέλος, η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενισχύεται, αμβλύνοντας σημαντικά τις αρνητικές προβλέψεις για την
πορεία της οικονομίας, ενώ ενισχύεται
η πρόθεση για αποταμίευση.

Ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ
οι προσφορές, με ιστορικά χαμηλό
επιτόκιο 0,25% - ΙΟΒΕ: Μια ανάσα
από την επιστροφή στην
κανονικότητα βρίσκεται
ο δείκτης οικονομικού κλίματος…
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Στο LNG στρέφεται η Χαρτοποιία Φθιώτιδας

Η

πρώτη ελληνική βιομηχανία που στρέφεται στο LNG
για την κάλυψη των ιδιαίτερα υψηλών αναγκών της σε
θερμική ενέργεια είναι πλέον γεγονός. Πρόκειται για
τη βιομηχανική μονάδα της Χαρτοποιίας Φθιώτιδας του Ομίλου EL PACK, η οποία αντικαθιστά το ρυπογόνο και ακριβό μαζούτ με φυσικό αέριο, το οποίο θα παραλαμβάνει σε υγρή μορφή (LNG), επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση στο κόστος παραγωγής και στους εκπεμπόμενους ρύπους. «Είμαστε πολύ
περήφανοι που η εταιρεία μας δείχνει τον δρόμο προς το μέλλον για την ελληνική βιομηχανία, με οδηγό έναν πολύ ανταγωνιστικό καύσιμο και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές», δηλώνει ο πρόεδρος του Δ.Σ.
της Χαρτοποιίας Φθιώτιδας, Αντώνης Σπυράκης.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η τροφοδοσία της Χαρτοποιίας Φθιώτιδας με LNG θα πραγματοποιείται μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, τα οποία θα παραλαμβάνουν το καύσιμο
από την αντίστοιχη εγκατάσταση της Ρεβυθούσας, που θέτει
σε λειτουργία ο ΔΕΣΦΑ στο τέλος του τρέχοντος έτους. Η διαθεσιμότητα του LNG στη βιομηχανία έγινε δυνατή μέσω της
σύναψης σύμβασης προμήθειας με την Blue Grid, την πρώτη
ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται ως προμηθευτής

efood: Ραγδαία επιχειρηματική
ανάπτυξη με 15.000 εργαζομένους
LNG σε τελικούς καταναλωτές. Η Blue Grid είναι η μοναδική
εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων που έχει ήδη
αναπτύξει αντίστοιχα έργα και λειτουργεί συστηματικές εφοδιαστικές αλυσίδες τροφοδοσίας τελικών καταναλωτών στο
εξωτερικό με το συγκεκριμένο καύσιμο.

Mytilineos: Καθαρά κέρδη 37 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο
Η Mytilineos ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη α’ τριμήνου 2021. O Κύκλος Εργασιών και τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 524 εκατ. ευρώ
και 81 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το α’ τρίμηνο
του 2021, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα τόσο
με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου
έτους όσο και με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα
μειοψηφίας ανήλθαν σε 37 εκατ. ευρώ, παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου
έτους, ενώ ήταν σημαντικά αυξημένα (+37%)
σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2020.

Αναβάθμισε τον ΟΤΕ σε BBB η S&P, σταθερό το outlook
Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε
ΒΒΒ, θέτοντας παράλληλα σταθερό το outlook, προχώρησε η S&P
, μετά και την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε ΒΒ στις 23 Απριλίου. Όπως εξηγεί ο οίκος, προσδοκά ότι ο ΟΤΕ θα επωφεληθεί από το βελτιωμένο περιβάλλον και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας τα
επόμενα δύο χρόνια. Πιστεύει, επίσης, ότι η επιχείρηση
έχει ισχυρό ισολογισμό και γι’ αυτό η αξιολόγησή της είναι τρεις μονάδες πάνω από αυτήν της χώρας. Δεδομένης
της προσδοκίας για βελτίωση της ελληνικής οικονομίας,
ο οίκος δεν πιστεύει πλέον ότι θα υπάρξει μεταβλητότητα
στη δημιουργία cash flow από τον ΟΤΕ.

Το efood έχει πετύχει πολλά από όσα σήμερα
οι νέες Startups βάζουν στο «bucket list» τους.
Έχει μια τεράστια και συνεχώς αναπτυσσόμενη
βάση χρηστών, αναφέρει η εταιρεία, ένα δίκτυο
άνω των 15.000 συνεργαζόμενων καταστημάτων και μια ομάδα που μεγαλώνει μέρα με τη
μέρα. Έχοντας ως πυρήνα της το online delivery -και έχοντας ταυτίσει το όνομά της με αυτό-,
η εταιρεία καταφέρνει, με λίγα λόγια, να εξελίσσεται συνεχώς και να επιτυγχάνει όλους
τους στόχους της.

Στα Elite Olive Oils οι βιολογικοί
Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου
Μια μοναδική διάκριση 12 εξειδικευμένων
ελαιολάδων σε 12 αντίστοιχες συμμετοχές
πέτυχαν οι βιολογικοί Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, από τη Σπάρτη Λακωνίας, στο Βερολίνο της Γερμανίας και συγκεκριμένα στον
διεθνή διαγωνισμό Berlin Olive Oil Awards
2021. Πρόκειται για έναν παγκόσμιο διαγωνισμό γευσιγνωσίας ελαιολάδων με πολύ υψηλά ποιοτικά στάνταρ δοκιμής και αξιολόγησης, οι δε συμμετοχές ξεπέρασαν τα 700
ελαιόλαδα, από 22 χώρες του κόσμου.

ΔΕΗ: Από 23.00 έως 7.00
το νυχτερινό τιμολόγιο
Η ΔΕΗ ενημερώνει τους πελάτες που κάνουν
χρήση του οικιακού νυχτερινού τιμολογίου
Γ1Ν, myHome Online, myHome Enter και
myHome Enter+, ότι θα αρχίσει να ισχύει για
την καλοκαιρινή περίοδο το συνεχές ωράριο
από 23.00 έως 7.00, όπως κάθε χρόνο, έως την
31η Οκτωβρίου 2021. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι όσοι επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες στο 800-900-1000 (Τμήμα
Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών), στα
αρμόδια καταστήματα ΔΕΗ της περιοχής τους,
στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, www.dei.gr, και του
ΔΕΔΔΗΕ.
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Ελληνικός Χρυσός: Νέες επενδύσεις 1,9
δισ. δολαρίων και 3.000 θέσεις εργασίας

Κρι Κρι: Υπερσύγχρονη
μονάδα παραγωγής
βιοαερίου και συμπαραγωγής

Τα μηνύματα του Ν. Στασινόπουλου
προς τους μετόχους της Viohalco

Σ

ε επένδυση ύψους 4,5 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία υπερσύγχρονης μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας στον χώρο των εγκαταστάσεών της στις
Σέρρες προχωρά η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι
Κρι. Στη μονάδα θα παράγεται βιοαέριο, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ως πρώτη ύλη τα υγρά απόβλητα της
εγκατάστασης παγωτού και γαλακτοκομικών. Το παραγόμενο βιοαέριο θα οδηγείται, στη συνέχεια στη μονάδα
συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας,
ισχύος 998 kW. Η μείωση των ετησίων εκπομπών CO2
στο εργοστάσιο υπολογίζεται σε 800 τόνους ανά έτος,
λόγω της κάλυψης των θερμικών αναγκών κατά 21%. Η
εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής
ενέργειας ανέρχεται σε 7.500 MWh, όσο δηλαδή και η
ενέργεια που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες
περισσοτέρων από 2.000 νοικοκυριών. Τέλος, εκτιμάται
ότι θα επιτευχθεί μείωση κατανάλωσης 80.000 λίτρων
πετρελαίου ετησίως από τη διακοπή μεταφοράς ορού
γάλακτος με φορτηγά-βυτία σε μονάδες τρίτων.

Τρία νέα καταστήματα ΗΡΩΝ
σε Πειραιά, Πάτρα και Βόλο
Ο ΗΡΩΝ επεκτείνει δυναμικά το δίκτυο καταστημάτων
του σε όλη τη χώρα, με το άνοιγμα τριών νέων καταστημάτων λιανικής πώλησης ενεργειακών υπηρεσιών
και προϊόντων σε τρεις κομβικής σημασίας πόλεις:
τον Πειραιά, την Πάτρα και τον Βόλο. Στα 13, πλέον,
συνολικά σημεία εξυπηρέτησης, οι καταναλωτές
μπορούν να ενημερώνονται για τα ανταγωνιστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτει ο ΗΡΩΝ για το
σπίτι και την επιχείρηση, καθώς και για τις καινοτόμες πρωτοβουλίες προς την ενεργειακή ανεξαρτησία,
με σταθερό άξονα την πράσινη ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το 2020 ήταν μια χρονιά προκλήσεων όχι μόνο
για τη Viohalco και τις εταιρείες της, αλλά συνολικά για την οικονομία, τις κοινωνίες και τα κράτη
ανά την υφήλιο. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις
και η υλοποίηση των εμβολιασμών αναμένεται να
χαλαρώσουν τους περιορισμούς και να επιτρέψουν τη σταδιακή επιστροφή στην κανονική επιχειρηματική λειτουργία, τονίζει, μεταξύ άλλων,
στο μήνυμά του προς τους μετόχους της Viohalco
ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Στασινόπουλος. Ο
ίδιος σημειώνει για το μέλλον ότι οι φιλόδοξοι
ευρωπαϊκοί στόχοι για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλαλαγής καθώς και οι πρωτοβουλίες
για το νέο Green Deal και τον μετασχηματισμό
προς την κυκλική οικονομία δημιουργούν ένα
ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις εταιρείες της Viohalco και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Το κοινό όραμα και οι στρατηγικοί στόχοι
των εταιρειών της Viohalco παραμένουν αμετάβλητοι, υπογραμμίζει ο κ. Στασινόπουλος.

Ευρωπαίοι ασφαλιστές:
Αναθεώρηση των κανόνων ΦΠΑ
Η Insurance Europe δημοσίευσε την απάντησή
της σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων
ΦΠΑ για τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την Insurance Europe, η Οδηγία ΦΠΑ είναι ξεπερασμένη και δεν
εφαρμόζεται σωστά στις σύγχρονες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις οποίες θέτει σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλους τομείς.
Επομένως, οι ασφαλιστές της Ευρώπης ζητούν
την αναθεώρηση της Οδηγίας ΦΠΑ, με σκοπό τη
μείωση του «κρυφού» ΦΠΑ και την αύξηση των
δυνατοτήτων ανάκτησης του ΦΠΑ από χρηματοοικονομικές εταιρείες γενικά - και ειδικότερα από τις ασφαλιστικές.

Τον δρόμο για την πλήρη και βιώσιμη ανάπτυξη
των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική και
την υλοποίηση μίας εκ των μεγαλύτερων άμεσων
ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα ανοίγει η κύρωση
από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας της Ελληνικός Χρυσός
με την ελληνική κυβέρνηση. Τα οφέλη που προκύπτουν από το αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο είναι τα εξής: 1,9 δισ. δολάρια επιπλέον επενδύσεις
για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, 1.400 νέες θέσεις εργασίας
και επιπλέον 900 κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών - συνολικά 3.000 άμεσες θέσεις
εργασίας, 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, με προτεραιότητα στο εργατικό δυναμικό του
Δήμου Αριστοτέλη. Τέλος, 2 δισ. ευρώ έσοδα για το
ελληνικό Δημόσιο.

Η JYSK ανοίγει νέο
κατάστημα στο Πικέρμι
Σήμερα, Πέμπτη 6 Μαΐου, ανοίγει το νέο κατάστημα JYSK στο Πικέρμι, καθώς το πλάνο επέκτασης
της δανέζικης αλυσίδας, που πλέον φτάνει τα 44
καταστήματα στην Ελλάδα, συνεχίζεται, παρά τις
αντίξοες συνθήκες τις οποίες προκαλεί η πανδημία. Η διοίκηση της εταιρείας, παρά τις ιδιαίτερα
αντίξοες συνθήκες τις οποίες επέφερε η πανδημία, συνεχίζει το πλάνο επέκτασής της, που προβλέπει πολλά νέα καταστήματα αλλά και ανακαινίσεις υπαρχόντων καταστημάτων τα επόμενα
χρόνια.

Ο Μπάφετ αποκάλυψε τον διάδοχό του
Ο Γουόρεν Μπάφετ και ο Τσάρλι Μάνγκερ αποκάλυψαν το Σαββατοκύριακο ότι ο Γκρεγκ Έιμπελ, ο
διευθύνων σύμβουλος του τεράστιου τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Berkshire Hathaway, θα αναλάβει κάποια ημέρα τα ηνία της επιχείρησης. «Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμφωνούν πως, αν κάτι μου συμβεί απόψε, ο Γκρεγκ
θα είναι αυτός που θα αναλάβει αύριο το πρωί»,
ανέφερε ο Μπάφετ. Η δήλωσή του έβαλε τέλος στις
φήμες ετών όσον αφορά σε ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά στον τομέα των χρηματοοικονομικών. Ο 58χρονος Έιμπελ είναι πολύ νεότερος του
90χρονου Μπάφετ και του 97χρονου Μάνγκερ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Eurοbasket ’87:
Νέα λάσπη από
τους Σοβιετικούς

Μ

ετά τις… αόριστες δηλώσεις του μέλους
της εθνικής ομάδας της Σοβιετικής Ένωσης, του Λιθουανού Σαρούνας Μαρτσουλιόνις, σε ισπανικό Μέσο -«οι Έλληνες
προσπάθησαν να μας δωροδοκήσουν πριν από τον τελικό του Eurobasket ’87»- τη σκυτάλη της λάσπης
ανέλαβε ο Εσθονός Χέινο Έντεν, ο οποίος υπερθεμάτισε!
Εμφανίστηκε βέβαιος ότι «πουλήθηκε» ο τελικός,
στον οποίο η Ελλάδα του Γκάλη και του Γιαννάκη νίκησε 103-101 στην παράταση τη Σοβιετική Ένωση και
κατέκτησε το τρόπαιο. Η… τεκμηρίωση είναι ένα κατάλοιπο από την εποχή που στη Σοβιετική Ένωση η
κοινωνία ήταν δομημένη στην καχυποψία των πάντων.
Η μάνα υποπτευόταν και «κάρφωνε» στο κόμμα τον
γιο, ο γιος τον πατέρα και ο πατέρας τη μάνα για αντικαθεστωτική συμπεριφορά.
Ο Έντεν είδε ένα βράδυ τον τότε ομοσπονδιακό προπονητή μας, τον αείμνηστο Κώστα Πολίτη, να μιλάει με

τον επίσης μακαρίτη Αλεξάντερ Γκομέλσκι στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου διέμεναν όλες οι αποστολές.
Ήταν μόνοι τους! Άρα, εύκολο είναι και το συμπέρασμα ότι ο Γκομέλσκι «τα πήρε»… Ούτε στις κατασκοπευτικές ταινίες του Τζέιμς Μποντ με θέμα τη Σοβιετική Ένωση τέτοια σενάρια. Στον επιτηδευμένο από το
κόμμα εφιαλτικό λαβύρινθο του μυαλού των πολιτών
της Σοβιετικής Ένωσης, μια συνάντηση μεταξύ δύο
προπονητών ήταν «ύποπτη». Δηλαδή, τα… συμφώνησαν σε κοινή θέα. Ο Έντεν, μάλιστα, το… τερμάτισε,
όταν δήλωσε πως σε μια βόλτα στην Αθήνα, παρέα με
τον συμπαίκτη του Σεργκέι Ταρακάνοφ, τους πλησίασαν στον… δρόμο δύο Έλληνες και τους πρόσφεραν
10.000 δολάρια για να χάσουν! Καταμεσής του δρόμου.
Ο δε Λιθουανός προπονητής Βλάνταν Γκαράστας, ο
οποίος είχε ρόλο συμβούλου σε εκείνη την εθνική
ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης, στα 70ά γενέθλιά του
είπε ότι ο Γκομέλσκι έχασε τον τελικό με το κακό

κοουτσάρισμα που έκανε. Άρα, και πάλι… εύκολο το
συμπέρασμα. Να θυμίσουμε ότι ο τελικός κρίθηκε από
τις δύο βολές του Αργύρη Καμπούρη, ενώ την τελευταία επίθεση είχαν οι Σοβιετικοί, οι οποίοι δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Τη Σοβιετική Ένωση η Ελλάδα
τη νίκησε και στο Eurobasket ’89 στο Ζάγκρεμπ, αλλά,
ως φαίνεται, εκεί δεν υπήρξε καμία «απόπειρα δωροδοκίας». Ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, επί σειρά ετών
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, δήλωσε: «Είναι
μπούρδες, σαχλαμάρες και βλακείες, φαίνεται πως ο
Μαρτσουλιόνις περνάει δύσκολα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δώσουμε σημασία». Ο Παναγιώτης Φασούλας χαρακτήρισε «συμπλεγματικό» τον Λιθουανό
και ο Νίκος Φιλίππου το τοποθέτησε πολιτικά: «Είναι
γνωστό το μίσος των Λιθουανών με τους Ρώσους».
Ωστόσο, εγείρεται το εξής ζήτημα: Πώς ο Ισπανός δημοσιογράφος στη συνέντευξη που έκανε με τον Μαρτσουλιόνις ρώτησε κάτι τέτοιο στο… άσχετο; Τίποτα
δεν είναι άσχετο στη σημερινή εποχή…
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Κινηματογραφικό πλατό τα… Σεπόλια

Ε

ντός δέκα ημερών πρόκειται να αρχίσουν τα γυρίσματα της ταινίας «Greek Freak», της αυτοβιογραφίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η ταινία είναι της
Dinsey Plus. Ήδη έχουν έρθει συνεργεία από τις ΗΠΑ στην
Αθήνα και επισκέφτηκαν τα Σεπόλια και το γήπεδο απ’
όπου ξεκίνησε την περιπέτειά του ο Γιάννης μέχρι να φτάσει στην κορυφή του κόσμου στο ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι
Μπακς. Οι Αμερικανοί θα διαμορφώσουν κατά τέτοιο τρόπο το γηπεδάκι του Γιάννη που στην αρχή θα θυμίζει τη δεκαετία του ’60, με τσιμέντο κ.λπ. Βρέθηκαν και οι ηθοποιοί
που θα υποδυθούν τον Γιάννη, τον μακαρίτη πατέρα του,
Τσαρλς, και τη μητέρα του, Βέρα. Πρόκειται για τον Ούτσε
Αγκάντα, ο οποίος επιλέχθηκε έπειτα από αίτημα που έκανε στα… social media, τον Ντέοο Οκενέι και τη Γετίντ
Μπαντάκι αντίστοιχα. Στην παραγωγή της ταινίας είναι ο
Μπέρνι Γκόλντμαν και το σενάριο έγραψε ο Αμέλ Αράς του
«A Private War», ταινίας για την αδικοχαμένη δημοσιογράφο στον πόλεμο του Ιράκ, Ρόζαμουντ Πάικ. Σκηνοθέτης της ταινίας, ο Ακίν Ομοτόσο του «Queen of Katwe».

SPORTS
Η γκάφα που έγινε viral…

Ένα λάθος του Τάσου Σιδηρόπουλου, 4ου διαιτητή του δεύτερου ημιτελικού του Champions
League Μάντσεστερ Σίτι - Παρί Σεν Ζερμέν 2-0,
έγινε viral στα social media. Όταν ήταν να μπει
αλλαγή ο Αγουέρο με το Νο10 στη φανέλα, ο Έλληνας διαιτητής στην πινακίδα έγραψε το «9». Ότι
θα έμπαινε ο Γκραμπριέλ Ζεσούς, ο οποίος βρισκόταν ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά ο
Αγουέρο τού διόρθωσε το λάθος.

Σέντρα στο… κέντρο της Γης

Το «Ζεράο Στάντιουμ» στη Μακαπά της Βραζιλίας έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Η μεσαία
γραμμή στη σέντρα εφάπτεται με αυτή του Ισημερινού που χωρίζει τα δύο ημισφαίρια της
Γης, το βόρειο και το νότιο. Η κάθε ομάδα επιτίθεται στο βόρειο και αμύνεται στο νότιο. Ο διαιτητής κατά το στρίψιμο του νομίσματος λέει
στους αρχηγούς να διαλέξουν ημισφαίριο και
όχι εστία.

Έρευνα για το...
τραπέζωμα του Μέσι

Στη Ρόμα
ο Μουρίνιο
Ήταν ξαφνικό. Ο Ζοσέ Μουρίνιο ανέλαβε τη Ρόμα, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και όλα έγιναν κάτω
από άκρα μυστικότητα χωρίς να καταλαβαίνει κάποιος το γιατί. Ο Μουρίνιο, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον συμπατριώτη του Πάολο Φονσέκα, απολύθηκε από την Τότεναμ πριν από 15 μέρες
εισπράττοντας αποζημίωση 17 εκατ. ευρώ για 17 μήνες στον πάγκο της.

Χρυσάφι για τον Πέλκα!
Η ρωσική Ρούμπιν Καζάν προσφέρει 15 εκατ. ευρώ
για να αποκτήσει το καλοκαίρι από τη Φενερμπαχτσέ
τον διεθνή Έλληνα άσο -πρώην του ΠΑΟΚ- Δημήτρη
Πέλκα, όπως γράφει ο τουρκικός Τύπος. Αν γίνει η
μεταγραφή, ο ΠΑΟΚ θα έχει λαμβάνειν το 20% του
κόστους. Ο Πέλκας τη φετινή σεζόν κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις, καθώς έχει στο ενεργητικό του 7
γκολ και 8 ασίστ.

Έρευνα ξεκίνησε η ισπανική ομοσπονδία
ποδοσφαίρου για την ενέργεια του
Μέσι να καλέσει στο σπίτι του για δείπνο όλους τους συμπαίκτες του στην
Μπαρτσελόνα και να τους εμψυχώσει
εν όψει του καθοριστικού αγώνα πρωταθλήματος με την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Αν διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, θα επιβάλει κυρώσεις.

Πρωταθλήτρια η Ομόνοια

Πρωταθλήτρια Κύπρου έπειτα από έντεκα ολόκληρα χρόνια αναδείχτηκε η Ομόνοια μετά τη
νίκη της με 1-0 επί της ΑΕΚ στη Λάρνακα. Το
μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο
36χρονος Έλληνας επιθετικός Φώτης Παπουλής. Η Ομόνοια κέρδισε μαθηματικά τον τίτλο,
αφού αποσπάστηκε πέντε βαθμούς από τον
Απόλλωνα Λεμεσού (2-2 με τον Ολυμπιακό
Λευκωσίας) μία αγωνιστική πριν από το τέλος.
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• Ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ
επέλεξε τα Χανιά για τα γυρίσματα
των νέων επεισοδίων της μαγειρικής του εκπομπής.
• O Κρατερός Κατσούλης ανακοίνωσε χθες το πρωί την αποχώρησή του από την πρωινή εκπομπή «Η φωλιά των Κου Κου»
λόγω της έναρξης των γυρισμάτων της κινηματογραφικής ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη».

Δ

bania’s got talent», με το σόου να
υνατά παίζουν φέτος τα
του ανοίγει την πόρτα σε μια μουτραγούδια της Μάλτας,
σική καριέρα γεμάτη φως και επιτης Ελβετίας και της
τυχίες. Ένα χρόνο αργότερα ο
Γαλλίας, που διεκδικούκλος Ελβετός, που είναι μακούν την πρωτιά στη φετινή Euroνιώδης συλλέκτης αντικών, πήρε
vision που θα πραγματοποιηθεί
μέρος στο «Switzerland’s got taστις 22 Μαΐου στην Ολλανδία.
Η πληθωρική Μαλτέζα τραγουδίlent» και το 2019 στο «The Voice»
στρια Destiny Chukunyere, η οποία
της Γαλλίας, φτάνοντας μέχρι τους
θα ερμηνεύσει το «Je me casse»,
ημιτελικούς!
θεωρείται το αδιαφιλονίκητο φαβορί
Η Παριζιάνα Barbara Pravi, η
μέχρι σήμερα, με τα γραφεία στοιχηοποία εκπροσωπεί τη Γαλλία με το
μάτων να μην προλαβαίνουν τα ποντραγούδι «Voila», φιγουράρει στις
ταρίσματα! Έχοντας κερδίσει το 2015
πρώτες θέσεις των προτιμήσεων
(σε ηλικία μόλις 13 ετών) τον αντίτου διαγωνισμού τραγουδιού. Με
στοιχο διαγωνισμό Junior Euroviρίζες από τους παππούδες της σε
sion με το τραγούδι «Not my soul», η
Σερβία, Ιράν, Πολωνία και Βόρεια
18χρονη σήμερα ερμηνεύτρια με την
Αφρική, συμμετείχε το 2016 στο
εκπληκτική φωνή και την άνετη
μιούζικαλ «Un été 44», το οποίο
σκηνική παρουσία αναδείχτηκε νιγρήγορα οδήγησε στο πρώτο της
κήτρια και του «X-Factor» της Μάλάλμπουμ με τίτλο «Pas Grandir»
τας, γεγονός που την έκανε ιδιαίτερα
αλλά και στον πρώτο ρόλο της στην
δημοφιλή στην πατρίδα της.
τηλεόραση στη δραματική σειρά
Ο ταλαντούχος Gjon Muharre«La Sainte Famille». Πολυτάλαντη
maj από το Μπροκ, το καντόνι του
και με ιδιαίτερη ομορφιά, η παθιαΦρίμπουργκ, θα εκπροσωπήσει
σμένη συνήγορος των γυναικείων
την Ελβετία στη σκηνή του Ρότερν- Gjon Muharremaj
δικαιωμάτων ήταν μια από τους
ταμ. Η διαδρομή του στο τραγούδι
δημιουργούς του τραγουδιού που
είναι σχεδόν συγκινητική, αφού ο παππούς του, κέρδισε την παιδική Eurovision 2020 με τη Valenόταν τον άκουσε πιτσιρικά να ερμηνεύει το «Can’t tina και το κομμάτι «J’Imagine».
help falling in love with you» του Έλβις Πρίσλεϊ,
Η Στεφανία Λυμπεράκη, η οποία θα εκπροσωτον αγκάλιασε με δάκρυα στα μάτια. Βλέποντας το πήσει την Ελλάδα με το τραγούδι «Last dance»,
ταλέντο του εγγονού του, δεν δίστασε να συμπλη- καθημερινά κερδίζει έδαφος στα γραφεία στοιχηρώσει αίτηση συμμετοχής του σε talent show στην μάτων! Το κομμάτι είναι μια δημιουργία των ΔημήΑλβανία, απ’ όπου κατάγεται. Έτσι, σε ηλικία μόλις τρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn,
δώδεκα ετών ο Gjon’s Tears, όπως είναι το σκηνι- που έχουν «υπογράψει» βραβευμένες γιουροβικό του όνομα, κατέκτησε την τρίτη θέση στο «Al- ζιονικές επιτυχίες για χώρες του εξωτερικού.
Destiny Chukunyere

POLITICAL GOSSIP

Τα «μεγαθήρια» της
φετινής Eurovision!

• «Κόλαση» το Twitter με τις
προκλητικές αναφορές του
Σάββα Πούμπουρα για την άμισθη εργασία. Ο παρουσιαστής
επανήλθε με ένα «συγγνώμη»
και τη δικαιολογία ότι δεν έγινε
κατανοητός.
• Γενέθλια για την Κατερίνα Καινούργιου! Η παρουσιάστρια έγινε
36 χρόνων!
• «Το μόνο που είχα στο μυαλό
μου ήταν να φέρω μια σωματική κούραση. Ο Άγιος έκανε
αγρυπνίες ολόκληρες, ολονύχτιες με προσευχή στην Παναγία», αποκάλυψε ο Άρης Σερβετάλης σε συνέντευξη για τον
ρόλο του ως Άγιος Νεκτάριος.
• Ο Νίκος Ευαγγελάτος έκανε το εμβόλιο για τον κορονοϊό. «Δεν είχα
κανέναν ενδοιασμό και καμία σκέψη. Είμαι ευτυχής», δήλωσε ο παρουσιαστής.

• Την πρώτη δόση του εμβολίου
έκανε και η Τέτα Καμπουρέλη,
η οποία συνεχίζει τη ζωή της
μετά τη σύλληψη του συζύγου
της για την υπόθεση του ριφιφί
στην τράπεζα στο Ψυχικό.
• Σοκαριστική αποκάλυψη από τον
τραγουδιστή Μιχάλη Δημητριάδη.
«Είχα να κάνω δύο χρόνια μεροκάματο αφότου έκλεισαν “Των Αγγέλων τα μπουζούκια” και έπαθα κατάθλιψη. Έκανα έναν χρόνο να συνέλθω», δήλωσε στο «The 2night
show».
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Παντρεύτηκε
η Όλγα Κεφαλογιάννη
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Φωτιά στο μαγαζί του
Γιώργου Παπακώστα

Κορμί-λαμπάδα η Νικολέττα

Μια μέρα μετά το άνοιγμα της
εστίασης το μπεργκεράδικο του
Γιώργου Παπακώστα στη Γλυφάδα έγινε παρανάλωμα από
πυρκαγιά που ξεκίνησε από την
κουζίνα του εστιατορίου. Ο
γνωστός σεφ ρίχτηκε στη μάχη
για την κατάσβεσή της και έπειτα, μαζί με τον αδελφό του, μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» για προληπτικούς λόγους
εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων, όπως αποκάλυψε με
φωτογραφία που δημοσίευσε
στα social media.
Με χρυσό μπικίνι και κορμί-λαμπάδα πόζαρε
περιχαρής στα προσωπικά της social media η
Νικολέττα Ράλλη!
Βέβαια, η φωτογραφία είναι παλαιότερη,
αφού πριν από ένα χρόνο έγινε μαμά και όλους
αυτούς τους μήνες κάποια παραπάνω κιλά…
επιμένουν, όπως σχολίασε χαριτολογώντας στη
λεζάντα: «Μύρισε καλοκαιράκι σήμερα! Η αλήθεια, βέβαια, κρύβεται στα stories μου, όπου
έχω φάει μισό ταψί κανταΐφι και γαλακτομπούρεκο και σε καμία περίπτωση δεν θα έχω αυτό το
κορμί φέτος και όχου και δεν με νοιάζει!».

Ο

Μίνως Μάτσας και η Όλγα Κεφαλογιάννη παντρεύτηκαν
στις Σπέτσες κάτω από άκρα μυστικότητα! Μόλις ενάμιση
χρόνο από τη γνωριμία τους, το ερωτευμένο ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τη Δευτέρα 3 Μαΐου στο γραφικό νησί
του Σαρωνικού, όπου η οικογένεια του γαμπρού διατηρεί μια υπέροχη έπαυλη. Η βουλευτής της Ν.Δ. επέλεξε ένα σατέν μακρύ φόρεμα με δαντελένια εσάρπα και συνοδευόμενη από τον άντρα της
ζωής της αντάλλαξαν όρκους αγάπης με κουμπάρες την επιχειρηματία Τζένη Μήτση και την ξαδέλφη της πολιτικού Χρυσή Βαρδινογιάννη. Η είσοδος των νεόνυμφων έγινε υπό τους ήχους της σύνθεσης του κ. Μάτσα «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου», σε στίχους του αείμνηστου παππού του, με τη μελωδία να συγκινεί τους λιγοστούς καλεσμένους, αφού τηρήθηκε αυστηρά το πρωτόκολλο της πανδημίας, ενώ είχαν προηγηθεί και rapid tests.

GOSSIP

Εδώ υπάρχει
ένας έρωτας μεγάλος

Έσβησε κεράκια

Η Ειρήνη Παπαδοπούλου και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης γιόρτασαν μαζί τις μέρες του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη και πόζαραν αγκαλιασμένοι, με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να φιλά τρυφερά τον λαιμό της τραγουδίστριας. «Πάρε την ελπίδα
και ζήσε μες στο φως», ευχήθηκε το ζευγάρι στους χιλιάδες followers του!

Μαζί και για καφέ
Reunion για την Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή μετά τη φημολογούμενη πολύχρονη κόντρα τους, που τερματίστηκε στο
«J2US». Οι δύο κυρίες της μουσικής σκηνής συναντήθηκαν για
καφεδάκι στο σπίτι της «απόλυτης Ελληνίδας σταρ» και, όπως
όλα δείχνουν, η πολυαναμενόμενη δισκογραφική συνεργασία
τους προχωρά με γοργό ρυθμό! «Μαντέψτε… και στον καφέ ταιριάζουμε», έγραψε χαριτολογώντας στο Instagram η παρουσιάστρια της εκπομπής «Μy Greece».

Γενέθλια είχε ο Θοδωρής Αθερίδης και το γιόρτασε παρέα με λίγους αγαπημένους φίλους στον
κήπο γνωστού bar-restaurant στο κέντρο της Αθήνας. Χαμογελαστός και έχοντας μπροστά του μια
υπέροχη καλοκαιρινή φρουτένια τούρτα, ο γνωστός ηθοποιός έσβησε το ένα και μοναδικό κεράκι
μετά το καθιερωμένο «happy birthday to you»! Η
σύντροφός του Σμαράγδα Καρύδη δημοσίευσε το
γιορτινό ενσταντανέ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και του ευχήθηκε τρυφερά:
«Χρόνια πολλά ευτυχισμένα στο πιο καλό παιδάκι
στον κόσμο. #iloveyou».

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2021

32

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
πρόεδρος
του Ανδρολογικού Ινστιτούτου

Η πανδημία βλάπτει και... το σεξ

Η

πανδημία άλλαξε τη ζωή μας, τις συνήθειές μας. Μας έκανε πιο καχύποπτους με τους γύρω μας. Ακούμε κάποιον να βήχει και νιώθουμε άβολα.
Μπαίνουμε σε χώρο με κόσμο και μας πιάνει αμηχανία. Ξεχάσαμε τις αγκαλιές και τα φιλιά, που
ήταν στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Ήταν αναμενόμενο ότι αυτή η νέα συνθήκη θα άφηνε τα σημάδια της και στην ερωτική μας ζωή. Ενώ στην αρχή, με τα πρώτα περιοριστικά μέτρα, φάνηκε ότι ο
εγκλεισμός στο σπίτι ανέβασε τη libido και αύξησε
τις σεξουαλικές επαφές των Ελλήνων, τώρα, έναν
χρόνο μετά την πανδημία, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα, η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά.
Η κόπωση από την παράταση των περιοριστικών
μέτρων «σκότωσε» και τη διάθεση για σεξ. Αυτό
φαίνεται από την πρόσφατη έρευνα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, η οποία έγινε την περίοδο του
εγκλεισμού, σε δείγμα 2.000 ατόμων. Τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι η ερωτική διάθεση «μειώθηκε πολύ», σε ποσοστό 22%, «απλώς μειώθηκε» σε
ποσοστό 27,75%, ενώ «έμεινε σταθερή» στο
31,25%. Αύξηση της ερωτικής διάθεσης δήλωσε
μόλις το 13,75% και μεγάλη αύξηση μόνο το 5,25%.
«Στην ερωτική ζωή η συχνότητα των ερωτικών
πράξεων ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με τις διαθέσεις των ανθρώπων, την ψυχική τους ορμή, τις στενοχώριες τους, τα άγχη τους, τα οικονομικά τους
προβλήματα.

Ο αγχωμένος στη δουλειά και στην τσέπη εραστής είναι ένας αποτυχημένος εραστής», σχολιά-

Κούρασε η καραντίνα
Η πολύμηνη καραντίνα έφερε κούραση,
βαρεμάρα και έλλειψη διάθεσης! «Σαν να
επήλθε μια κόπωση, καθώς οι άνθρωποι
πλέον δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για
έρωτες και ζωή, αφού δεν βλέπουν φως
στο τούνελ. Ο εγκλεισμός ήταν αναγκαίο
μέτρο προφύλαξης για τη πανδημία, αλλά
συνοδεύτηκε με την υποχρεωτική μοναξιά
των συμβιούντων, που επέφερε γκρίνιες
και κατάθλιψη, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά διεθνώς», αναφέρει ο κ. Κωνσταντινίδης. Η κοινωνικότητα χωρίς κοινωνία, με
όλους μας κλεισμένους στα σπίτια, διώχνει την απαραίτητη ελευθερία των πολιτών να μιλούν, να έρχονται κοντά, να φλερτάρουν και να ερωτεύονται. Η παρέα με φίλους, η κριτική που θα κάνουν, ένα ποτήρι
κρασί, ένα ποτό, ένα φλερτ το οποίο θα
τους βγάλει από τη μοναξιά έλειψαν όλο
αυτό το διάστημα. Όμως, οι λόγοι είναι
υγειονομικοί και αναγκαίοι αυτήν την περίοδο για να μη νοσήσουμε!

ζει ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Και προσθέτει: «Ο
εγκλεισμός και οι αλλαγές των συνηθειών των πολιτών άλλαξαν δραματικά και πρωτόγνωρα τον τελευταίο χρόνο και αυτήν την αλλαγή την καταγράψαμε εδώ και έναν χρόνο, με δίμηνες, περίπου,
μελέτες που δημοσιεύτηκαν ήδη.
Η σύγκριση αυτών των μελετών με τη μορφή
μιας καμπύλης με τα πάνω και τα κάτω της έδειξε
πως η κυματοειδής αυτή συχνότητα των ερωτικών
πράξεων του πληθυσμού, ενώ ξεκίνησε με τον
πρώτο εγκλεισμό στα ψηλά, κατέβηκε και σταθεροποιήθηκε χαμηλά στο τελευταίο lockdown.
Έγινε μια ευθεία σταθερή και χαμηλή, χωρίς
εξάρσεις ,δηλαδή. Ζούμε σήμερα μια κοινωνία
χωρίς επικοινωνία και αναπνέουμε χωρίς να εισπνέουμε, με τον φόβο του θανάτου να ρίχνει καθημερινά τη σκιά του.
Ακόμα και το φιλί αποτελεί απειλή, αφού η ανταλλαγή αναπνοών και εισπνοών μοιάζει με αέρια
θανατηφόρα αυτήν την περίοδο! Κρατήστε βαθιά
αναπνοή για να εισπνεύσετε ζωή και να κλείσετε
τη πόρτα στον δυνητικά θανατηφόρο νέο κορονοϊό».

Η κόπωση από την παρατεταμένη περίοδο
των περιοριστικών μέτρων «σκότωσε»
τη διάθεση για ερωτική επαφή!
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Χρόνια πολλά, Ταύροι
νέα χρονιά που αρχίζει οριοθετεί μια σειρά
από αλλαγές σε βασικούς τομείς της ζωής σας,
προκειμένου να σας βοηθήσουν να προσαρμοστείτε
στον καινούργιο τρόπο ζωής που θα κυριαρχήσει
παγκόσμια.

Πώς θα είναι η υγεία σας αυτήν
τη γενέθλια χρονιά σας;

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(23/9-23/10)
Θα νιώσετε ασφάλεια και ηρεμία. Προσέξτε μόνο μην «παραμυθιάζεστε». Καλή επικοινωνία
με τους γύρω σας. Μη σπαταλάτε
άσκοπα ούτε μια δεκάρα. Οδηγείτε προσεκτικά και κάντε αργά
βήματα σε νέες εκκινήσεις.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Τουλάχιστον στα οικονομικά σας
παύετε να αισθάνεστε αγχωμένοι. Χρήματα έρχονται! Κάποιοι
θέλουν να επενδύσουν σε σας!
Είτε τσακωθήκατε με αγαπημένους είτε εμπιστευτήκατε λάθος
άτομα, μην πονάτε τον εαυτό σας.
Αυτή η περίοδος χρειάζεται πολλή ψυχραιμία.
(21/5-21/6)
Θα υπάρξουν έξοδα -και ίσως κάποια έκτακτα- αλλά και καθυστερήσει και ίσως ζημίες στα οικονομικά.
Προσέξτε σε ό,τι αφορά δάνεια,
επενδύσεις, συμβόλαια και κληρονομιές. Η εύνοια για σας βρίσκεται
στο σεξ! Είστε γεμάτοι αισθησιασμό!
Να είστε τυπικοί στη δουλειά.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Συχνά θα νιώθετε πως δεν αντέχετε άλλο, αλλά θα πρέπει να κάνετε
υπομονή. Δώστε προτεραιότητα
στην επικοινωνία και βάλτε φίλους
στη ζωή σας. Τα ερωτικά θα πάνε
περίφημα με ελάχιστη προσπάθεια.
Να σκέφτεστε προτού μιλάτε. Έχετε εχθρούς.

Σ

(24/10-21/11)
Προσέξτε τη συμπεριφορά σας,
για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων. Η επιπολαιότητα, ο υπερβολικός ενθουσιασμός και η βιασύνη πληρώνονται. Να είστε συνετοί για να πάτε καλά στον έρωτα.
Κάντε αργά βήματα.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Οι επιπόλαιες σχέσεις δεν ευνοούνται ούτε οι ανόητοι ενθουσιασμοί, αλλά αυτό μάλλον το ξέρετε.
Θα μάθετε πολλά για εχθρούς και
συνωμότες που σας σκάβουν τον
λάκκο. Θα σοκαριστείτε με το παρασκήνιο.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Θα περάσετε ζόρια στα επαγγελματικά. Προσπαθήστε να κρατήσετε τη θέση σας ακόμη κι αν περνάτε δύσκολα. Βελτιώστε την καθημερινότητά σας. Τα ερωτικά ζόρια σας μπορούν να λυθούν με την
επικοινωνία ή… το σεξ!

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Με τον Κρόνο απέναντί σας και τον
Ουρανό σε τετράγωνο, κάποιες
στιγμές φτάνετε στα όρια της… τρέλας. Κάντε υπομονή και μην ξεσπάτε στο ταίρι σας. Νεύρα και άγχη
μπορεί να σας χαλάσουν μια καλή
συνεργασία.

(20/1-18/2)
Η περίοδος θα φέρει κάποια καλά
πράγματα για σας, παρότι θα τραβήξετε… κουπί και θα δείτε πρόσωπα και πράγματα να γίνονται
ένα κουβάρι. Ο Κρόνος αυτό το
καλό έχει: τη σταθερότητα! Με τα
ερωτικά σας και με τους συνεργάτες σας να φυλάτε τα νώτα σας.
Οι περισσότεροι έχετε πραγματικούς φίλους. Οικονομικά είστε
δύσκολα, αλλά επιβιώνετε. Όταν
άλλοι τσακώνονται, καθίστε στην
άκρη.

Παρθένος

Ιχθύες

Λέων
ενοχλήσεις ή ευαισθησίες πάλι, όταν εκείνη
περνά από ζωδιακούς χώρους που την ευαισθητοποιούν. Γενικότερα, όμως, πιστεύω ότι
θα καταφέρετε, ακόμα και όσοι έχετε μια ενόχληση ή μικρή πάθηση, να αντιμετωπίσετε επιτυχώς οτιδήποτε προκύψει. Εκείνο το οποίο
πρέπει να ενισχύσετε περισσότερο είναι η ψυχολογία και η διάθεσή σας. Χρειάζεται να τις
ενισχύσετε με τα αντίδοτα που ξέρετε από το
παρελθόν και ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία
σας. Στη δική σας περίπτωση, με δυο λόγια, δεν
πρέπει να λείπουν η χαρά, η ψυχαγωγία και το
αίσθημα της ασφάλειας. Κάντε ό,τι περνά από
το χέρι σας για να επιτύχετε αυτό το τρίπτυχο
της ευεξίας.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Οι αποδοχές σας θα βελτιωθούν,
αλλά η δουλειά και οι προοπτικές
σας είναι «ανοιχτές». Είναι μια αντιφατική περίοδος, και θετική και
αρνητική. Θα βλέπετε ευκαιρίες
για κάτι καλό, αλλά μπορεί να πέφτετε και έξω.

Δίδυμοι

ε μια εποχή όπου παρατηρούνται δυσαρμονικές όψεις μεταξύ Κρόνου και
Ουρανού, που ο πρώτος είναι στον
Υδροχόο και ο δεύτερος στο ζώδιό σας, ενώ
τρεις φορές θα περάσει ο Άρης από τα σταθερά
ζώδια (Ιούνιο - Ιούλιο, Νοέμβριο - Δεκέμβριο
του 2021 και Μάρτιο - Απρίλιο του 2022), πρέπει να προσέξετε την κατάσταση της υγείας
σας, αν έχει κάπου ευαισθητοποιηθεί. Να κάνετε ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των
περιόδων, να έχετε καλά ανακλαστικά και γενικότερα να προσέχετε ώστε να αποφεύγετε
ατυχήματα ή πάσης φύσεως έκθεση σε κινδύνους. Ο κυρίαρχος πλανήτης της υγείας σας είναι ο ίδιος κυρίαρχος του ζωδίου σας, δηλαδή
η Αφροδίτη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχετε

Οι προβλέψεις της ημέρας

(23/8-22/9)
Θα πάτε καλά με τη σχέση σας,
ακόμη κι αν έχετε διενέξεις, αγωνίες ή καβγάδες. Οι αδέσμευτοι
έχετε ευκαιρίες. Οι περισσότεροι
είστε σε εργασίες με περίεργες ή
δύσκολες συνθήκες. Θα έχετε μεγάλες αλλαγές στη δουλειά σας.
Προσέξτε πολύ.

(19/2-20/3)
Προσέξτε μόνο τα προβλήματα
επικοινωνίας. Το κλειδί βρίσκεται εκεί. Οι περισσότεροι βρίσκεστε σε περιβάλλον ασφαλείας ή, τουλάχιστον, σε καλύτερη
μοίρα από πολλούς άλλους γύρω τους. Μην παραπονιέστε.
Μην είστε πολύ σπάταλοι, γιατί
τα λεφτά δεν σας φτάνουν.
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Η... «σωστή πλευρά της Ιστορίας»
Φ
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

αίνεται πως ό,τι δεν κατάφερε να κάνει η Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία είναι
πιθανό να επιτύχει η Ισαμπέλ Ντίας
Αγιούσο στην Ισπανία. Η πολιτικός, που ξεπετάχθηκε από τα σπλάχνα του ισπανικού Λαϊκού Κόμματος για να σαρώσει στις περιφερειακές εκλογές της Μαδρίτης κατατροπώνοντας τους Σοσιαλιστές, καθηλώνοντας τους
Podemos και στέλνοντας τον ηγέτη τους, τον
Πάμπλο Ιγκλέσιας, σπίτι του, προβάλλει πλέον
ως το φαβορί των επόμενων εθνικών εκλογών
στη μεγαλύτερη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου. «Όταν σε αποκαλούν φασίστα, τότε ξέρεις ότι τα κάνεις όλα καλά και βρίσκεσαι στη
σωστή πλευρά της Ιστορίας», είναι μια διάσημη (τηλεοπτική) δήλωσή της που σκιαγραφεί
το πολιτικό προφίλ της 42χρονης, την οποία
μεγάλα ευρωπαϊκά Media έσπευσαν κιόλας
να χαρακτηρίσουν ως την «Ισπανίδα Τραμπ».
Και ίσως έχουν δίκιο.
Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να μη φλέρταρε
τόσο ανοιχτά με την Ακροδεξιά όσο η Ντίας
Αγιούσο, αλλά οι πολιτικές τους έναντι του μεγάλου κεφαλαίου και των επιχειρήσεων, κυρίως όμως στην αντιμετώπιση της πανδημίας,
έχουν πολλά κοινά. Οι πρώτες αναλύσεις για
τον εκλογικό θρίαμβο της εκλεκτής του Λαϊκού Κόμματος στη Μαδρίτη υπογραμμίζουν
τη χαλαρή στρατηγική της στην αντιμετώπιση
του Covid-19. Αμφισβητώντας τα περιοριστικά

μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας,
αρνούμενη να κλείσει τα μπαρ και τα εστιατόρια της ισπανικής πρωτεύουσας, προσέλκυσε
του Μαδριλένους με το σύνθημα «Ελευθερία». Τι και αν η περιφέρεια της Μαδρίτης μετρά 343 κρούσματα ανά 100.000 πολίτες έναντι των 213 ανά 100.000 του εθνικού μέσου
όρου; Ο διπλασιασμός των ποσοστών της σε
σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση
υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ μπορεί να έφυγε, αλλά ο τραμπισμός είναι εδώ.
Να είναι ο λαϊκισμός αυτός που ενδεχομένως θα ανοίξει τον δρόμο στο Λαϊκό Κόμμα
και τους ακροδεξιούς του VOX να εκπαραθυρώσουν από την εξουσία σε εθνικό επίπεδο
τους Σοσιαλιστές του Πέδρο Σάντσεθ; Η Ιστορία δεν γράφεται με υποθέσεις, ακόμη και
από αυτούς που θεωρούν ότι βρίσκονται στη
«σωστή πλευρά της». Σε κάθε περίπτωση,
όμως, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι

Οι περιφερειακές εκλογές στην
Ισπανία και η συντριπτική νίκη
της Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο, που
πολέμησε τα μέτρα για τον
κορονοϊό, προειδοποιούν ότι
ο Τραμπ μπορεί να είναι παρελθόν,
όχι όμως και ο τραμπισμός...

η νίκη της Ντίας Αγιούσο δεν στηρίχθηκε μόνο στην ήττα των Σοσιαλιστών. Βασίστηκε στη
συντριβή των κεντροδεξιών Πολιτών (Ciudadanos), που όλα δείχνουν ότι δεν θα διατηρήσουν ούτε μία από τις 26 έδρες που κέρδισαν πριν από δύο χρόνια. Την εικόνα συμπληρώνει η στρατηγική ήττα των Podemos, του
«αδελφού κόμματος» του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο
γέννησαν η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και η οργή των Ισπανών για
τα μέτρα λιτότητας. Τι έλειπε από αυτό το νέο
σκηνικό; Η πόλωση. Την προεκλογική περίοδο δεν χαρακτήρισαν μόνο οι υψηλοί τόνοι,
αλλά και οι φάκελοι με σφαίρες!
Λαϊκισμός, πόλωση, συντριβή της Κεντροδεξιάς και περιθωριοποίηση των πολιτικών
δυνάμεων που απευθύνθηκαν περισσότερο
στο θυμικό παρά στη λογική όσων έπληξε η
οικονομική κρίση. Αυτά είναι κάποια από τα
πολιτικά συμπεράσματα των περιφερειακών
εκλογών που εξηγούν την άνοδο της συντηρητικής Δεξιάς και της Ακροδεξιάς στην ισπανική πρωτεύουσα. Το πράγμα θα μείνει εκεί;
Να ένα ενδιαφέρον ερώτημα προς τις πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας, οι οποίες, όπως
όλοι γνωρίζουμε, δεν εκλαμβάνουν τον πολιτικό χαρακτηρισμό «φασίστας» ως φιλοφρόνηση και ασφαλώς θεωρούν ότι οι φασίστες
δεν βρίσκονται στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Δώστε κίνητρα στους εμβολιασμένους

Ε

ίναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση τρέχει
και, μάλιστα, καλά- τους εμβολιασμούς. Γιατί και εκείνη γνωρίζει ότι ο
μόνος τρόπος για να γλιτώσουμε και να πάρουμε τις ζωές μας πίσω είναι να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα δεν έχουν πειστεί και εκεί
πρέπει να γίνει δουλειά. Όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά και από εκείνους που θόλωσαν την εικόνα. Από τους ειδικούς και τους
επιστήμονες που «φύτεψαν» την αμφιβολία
στους πολίτες με όσα είπαν.
Αλλά αυτό αφορά στους ειδικούς που πρέπει να… επιστρατευτούν σε κάθε επίπεδο. Τη
δουλειά πρέπει να την κάνουν με πειθώ οι
γιατροί που έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς τους. Αλλά όταν βλέπεις ένα σημαντικό
ποσοστό κυρίως νοσηλευτών και -όχι τόσογιατρών να μην έχει κάνει το εμβόλιο, είναι
πράγματι να απορείς. Όπως απορείς γιατί η
κυβέρνηση δεν έχει αναδείξει πειστικά τι ση-

μαίνει και τι κίνδυνοι υπάρχουν για όσους δεν
έχουν κάνει το εμβόλιο.
Αυτό, όμως, αφορά στην υγειονομική διαχείριση. Πιστεύουμε, όμως, ότι υπάρχει και
πολιτική διαχείριση στον εμβολιασμό. Και
αυτή αφορά στα κίνητρα που πρέπει να δώσει
η Πολιτεία σε όσους έχουν κάνει τα εμβόλια.
Είναι ώρα, σε συνεργασία με τους επιστήμονες, οι δόσεις Ελευθερίας για όσους έχουν
κάνει τα εμβόλια να πολλαπλασιαστούν. Ή,
για να είμαστε ακριβείς, να δοθούν. Ήδη άλλες χώρες το έχουν ξεκινήσει. Για παράδειγμα, όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο να μπορούν

Eίναι πολύ σημαντικό να περάσουν
στους πολίτες η αίσθηση αλλά
και η βεβαιότητα ότι όποιος έχει
κάνει το εμβόλιο μπορεί να
έχει περισσότερες ελευθερίες
από έναν που δεν το έχει κάνει

να κινηθούν χωρίς μάσκα. Να μπορούν να
παρακολουθήσουν ένα αθλητικό ή πολιτιστικό γεγονός. Να μπορούν να πάνε σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων χωρίς περιορισμούς.
Δεν θα αναφερθώ σε άλλα κίνητρα, διότι είναι πολύ σημαντικό να περάσουν στους πολίτες η αίσθηση αλλά και η βεβαιότητα ότι όποιος έχει κάνει το εμβόλιο μπορεί να έχει περισσότερες ελευθερίες από έναν που δεν το
έχει κάνει. Με αυτό τον τρόπο θα προσέλθουν
ακόμα και αυτοί που το σκέπτονται να το κάνουν. Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να
εντάξει τη λογική των κινήτρων στη στρατηγική των εμβολιασμών.
Όσο πιο γρήγορα το πράξει τόσο καλύτερα
αποτελέσματα θα έχει, τώρα που ανοίγει σχεδόν για όλες τις κατηγορίες των ενηλίκων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πρόταση πρέπει να
«αγκαλιαστεί» και να υλοποιηθεί. Θα αποτελέσει το ισχυρότερο χαρτί πειθούς για όσους
(κακώς) το σκέπτονται ακόμη…

Γράφει

o Νίκος

Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

