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Ε
ίναι να απορείς, τελικά, με την κουλτούρα που
αρχίζει και γίνεται πολιτική πρακτική στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Στην αρχή ήταν ο γνωστός τοις πάσι Παύ-

λος Πολάκης. Ο πρώην υπουργός και τα λεγόμενά του
περί δεύτερης φοράς Αριστεράς και το τι θα πράξει, αν
ερχόταν ποτέ ξανά στην εξουσία, θεωρούντο από την
πλειονότητα των πολιτών γραφικές απόψεις. Ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ είχε σοβαρευτεί και τέτοιες τοξικές αντιλήψεις
τις είχε απομονώσει και δεν τον εξέφραζαν. 

Φαίνεται, όμως, ότι η εξαφάνιση του κ. Πολάκη από
την επικαιρότητα άφησε να «ανθίσουν» τα άλλα
μπουμπούκια του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσωπα νέα, που θα
έπρεπε να εκφράζουν διαφορετικές αντιλήψεις. Μετά
τον πρώην υπουργό, σειρά πήρε ο γενικός γραμματέ-
ας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος. Εκείνος
ονειρευόταν εκκαθαρίσεις στο Δημόσιο. Να ξηλώσει
τις εστίες που την πρώτη φορά Αριστερά δεν ήταν

υπάκουες στα επαναστατικά κελεύσματα. Όταν κατά-
λαβε τι δήλωσε, επιχείρησαν να πουν ότι αναφερόταν
στις εστίες διαφθοράς. Έλα, όμως, που το απομαγνη-
τοφωνημένο κείμενο τον εξέθετε ανεπανόρθωτα. Και
εκεί που πιστεύαμε ότι οι τρικλοποδιές στον κ. Τσίπρα
είχαν τελειώσει, προέκυψε η Έφη Αχτσιόγλου. Η τα-
χύτατα ανερχόμενη σταρ του ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη σκυτάλη
από τους προηγουμένους και ανέδειξε τη νέα εποχή
που οραματίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Τα όσα είπε ήρθαν να
επιβεβαιώσουν ότι το σχέδιο… μπαχαλάκηδες λει-
τουργεί υπό την κάλυψη της Αριστεράς, διότι, όπως
ομολόγησε κυνικά η τέως υπουργός του Αλέξη, μόνο
τότε μπορεί το κόμμα της να κερδίζει. Διότι οι συνθή-
κες κανονικότητας δεν ευνοούν την Αριστερά. 

Καμαρώστε τις δηλώσεις της! «Γιατί θεωρώ ότι εί-
ναι πραγματικά μια ευκαιρία αυτή: Η κανονικότητα,
στην πραγματικότητα, δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την

Αριστερά. Η κανονικότητα οδηγεί στον ατομικισμό.
Και αν δείτε, ο ατομικισμός, γι’ αυτό και η κυβέρνηση
επενδύει πάρα πολύ στην ατομική ευθύνη όλον αυ-
τόν τον καιρό, είναι πολύ οργανωμένη αυτή η προ-
σέγγιση που κάνει - η ατομικότητα περισσότερο βοη-
θά την αντιπολιτική και βοηθά τελικά, ουσιαστικά, την
Άκρα Δεξιά στο αφήγημά της». Και δεν στάθηκε μόνο
σε αυτό. Η κυρία Αχτσιόγλου εκτίμησε ότι πρέπει ο
ΣΥΡΙΖΑ να εκμεταλλευτεί τις ρωγμές που έχει ανοίξει
η πανδημία! 

Εάν με αυτά τα μυαλά που κουβαλάνε και με συνο-
δοιπόρους Δούρειους Ίππους της Δεξιάς πιστεύουν
ότι θα επιστρέψουν στην εξουσία, μάλλον πλανώνται
πλάνην οικτράν. Το μόνο που καταφέρνουν με αυτές
τις απόψεις είναι να απομακρύνουν σοβαρούς ανθρώ-
πους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για τον κ. Τσίπρα, καιρός
είναι να δει ποιοι και πώς του σκάβουν… τον λάκκο.
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Από τον Πολάκη στην… Αχτσιόγλου
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Τ
ον έντονο προβληματισμό
του για τη συνολική προ-
οπτική του ευρωπαϊκού
οράματος αλλά και την

άποψή του περί επαναξιολόγησης
σειράς προτεραιοτήτων της Ε.Ε. -
από τις σχέσεις της με εταίρους και
ανταγωνιστές ανά τον κόσμο έως
την πολιτική της για την ανάπτυξη και την παράνομη με-
τανάστευση- κατέθεσε μέσω παρέμβασής του σε συζή-
τηση, που διοργάνωσε το think tank του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος Wilfried Martens Center με θέμα ζω-
τικά ερωτήματα για το μέλλον της Ευρώπης, ο πρώην
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, παρουσία των
πρώην πρωθυπουργών Ισπανίας και Ολλανδίας Χοσέ
Μαρία Αθνάρ και Γιαν Πέτερ Μπαλκενέντε, αντιστοί-
χως. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς
εγείρει ενστάσεις σε ό,τι αφορά κεντρικές πολιτικές
επιλογές της Ε.Ε., ωστόσο η κριτική εντός των τειχών,
ήτοι σε ένα επίσημο φόρουμ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος, μπορεί κάλλιστα να εκληφθεί ως σαφής
προειδοποίηση για αλλαγή κατεύθυνσης της ευρωπαϊ-

κής ηγεσίας. «Η Ευρώπη δεν θα εμ-
πνεύσει ποτέ τους πολίτες της,
εκτός αν κερδίσει διεθνή σεβασμό
πέρα από τα σύνορά της.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο είτε θα λάμ-
ψει είτε θα συρρικνωθεί! Ας το κά-
νουμε να λάμψει ξανά. Όπως του
αξίζει...», σημειώνει ο πρώην πρω-

θυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι επείγουν οι νέες γεω-
πολιτικές προτεραιότητες, οι τεράστιες εσωτερικές με-
ταρρυθμίσεις και η προστασία της προοπτικής της μεσαί-
ας τάξης. Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Σαμαράς δεν κρύβει
την πλήρη αντίθεσή του με την προσέγγιση των Ευρωπαί-
ων έναντι της Τουρκίας και του μεταναστευτικού ζητήμα-
τος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ο τρόπος με τον
οποίο χειριστήκαμε την εισροή παράνομων μεταναστών
ή την Τουρκία ή την Ουκρανία δεν κολακεύει τις γεωπολι-
τικές μας προτεραιότητες». Καταλήγοντας, ο πρώην
πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η κύρια ανησυχία του εί-
ναι να μην καταστεί η Ευρώπη «γεωπολιτικά ασήμαντη
απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο ή ασήμαντη για τους πολί-
τες της ως προς την ανάπτυξη και την ευημερία τους». 

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε 
ότι επείγουν οι νέες γεωπολιτικές 
προτεραιότητες, οι τεράστιες εσωτερικές 
μεταρρυθμίσεις και η προστασία της 
προοπτικής της μεσαίας τάξης

Με self-test θα ταξιδεύουν στα νησιά και οι  Έλληνες

Η ώρα της άρσης των περιορισμών… ήγ-
γικεν, καθώς η κυβέρνηση αναμένεται να
ανακοινώσει όλο το σχέδιό της για το άνοιγ-
μα των εσωτερικών μετακινήσεων και των
τουριστικών αφίξεων τις αμέσως επόμενες
μέρες, με το βλέμμα στη 14η Μαΐου, όταν και
θα απελευθερωθούν οι είσοδοι τουριστών
στη χώρα αλλά και οι μετακινήσεις από νομό
σε νομό.

Έτσι, την ερχόμενη Τετάρτη κατά πάσα πι-
θανότητα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυ-
πουργώ Άκης Σκέρτσος αναμένεται να ανα-
κοινώσει τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για
τις υπερτοπικές μετακινήσεις, τις μετακινή-
σεις εντός των πόλεων αλλά και άλλες παρα-
μέτρους. Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Political», το κεντρικό σενάριο που εξετά-
στηκε χθες σε σύσκεψη με υπουργούς και
λοιπά κυβερνητικά στελέχη είναι οι μετακι-
νήσεις για τους Έλληνες πολίτες να είναι
ελεύθερες με σύσταση για self-test ή μορια-
κό test 72 ωρών σε ό,τι αφορά την ενδοχώρα,
αλλά το καθεστώς θα αλλάζει όσον αφορά
στα νησιά. Για τις ακτοπλοϊκές αλλά και τις
αεροπορικές συνδέσεις προς τα νησιά θα

απαιτείται self-test ή PCR ή, έστω, πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού και με τις δύο δόσεις, με
δεδομένο ότι οι δομές υγείας στα νησιά είναι
πιο αδύναμες σε σχέση με την ηπειρωτική
Ελλάδα. Ούτως ή άλλως, δε, οι τουρίστες θα
μετακινηθούν προς τη νησιωτική Ελλάδα με
ένα από τα παραπάνω αποδεικτικά.

Η άρση των περιορισμών για τις μετακινή-
σεις και τον τουρισμό θα τεθεί σε ισχύ από το
πρωί της Παρασκευής στις 6, ενώ τέλος θα
λάβουν και τα SMS στο 13033 και στο 13032
για την πρόσβαση στα καταστήματα του λια-
νεμπορίου και τα εμπορικά κέντρα, όπου
επίσης τελειώνουν και τα ραντεβού και η
πρόσβαση θα είναι ελεύθερη. Τέλος, μάλλον
το πρωί της Τετάρτης θα κλειδώσει και η
απόφαση για την παράταση της απαγόρευ-

σης κυκλοφορίας, κάτι που θα συμπαρασύ-
ρει και το ωράριο της εστίασης. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, θα υπάρχει παράταση μιας ώρας
έως τα μεσάνυχτα, ενώ είναι πολύ πιθανό εν
τέλει η απαγόρευση να ξεκινά από τις 00.30.
Αυτό σημαίνει ότι και τα καταστήματα εστία-
σης θα κλείνουν περί τα μεσάνυχτα ή λίγο
μετά. 

Φρένο
Νωρίτερα, πάντως, η κυβερνητική εκπρό-

σωπος Αριστοτελία Πελώνη είχε βάλει φρέ-
νο στη συζήτηση για περισσότερες ελευθε-
ρίες σε εμβολιασμένους πολίτες. Και αυτό
γιατί, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, η συ-
ζήτηση δεν είναι της παρούσης, από τη στιγ-
μή που δεν έχει ανοίξει καν η πλατφόρμα

των εμβολιασμών για τους πολίτες 18-30
ετών, κάτι που αναμένεται να γίνει τον Ιούνιο,
ώστε τα πρώτα ραντεβού να προγραμματι-
στούν στο τέλος του μήνα και κυρίως τον
Ιούλιο. Τότε, βεβαίως, είναι σαφές ότι η συ-
ζήτηση με έναν τρόπο θα επανακάμψει. 

Τα εμβόλια
Ο συντονισμός στο μέτωπο της πανδημίας

και των εμβολίων βρέθηκε στο επίκεντρο
των συζητήσεων που είχε χθες ο κ. Μητσο-
τάκης με τον Ισπανό ομόλογό του Πέδρο
Σάντσεθ στο Μαξίμου και το Φόρουμ των
Δελφών, καθώς και με τον Σλοβένο πρωθυ-
πουργό Γιάνεζ Γιάνσα. «Η άρση των πνευμα-
τικών δικαιωμάτων και των πατεντών των
εμβολίων μπορεί να είναι ένα μέρος μόνο
της λύσης, αλλά είναι μια πολύ σημαντική
διάσταση του προβλήματος. Ζητούμενο είναι
ότι θα επιτρέψουμε να παραχθούν περισσό-
τερα εμβόλια και να εξαχθούν ανεμπόδιστα
στις χώρες που το έχουν ανάγκη», είπε ο κ.
Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον κ.
Σάντσεθ. Στο Φόρουμ ο κ. Μητσοτάκης υπο-
γράμμισε την ανάγκη ταχείας διανομής των
εμβολίων και σε τρίτες χώρες διά της αύξη-
σης της παγκόσμιας παραγωγής. Παράλλη-
λα, υπογράμμισε ότι τώρα είναι η ώρα για τη
χαλάρωση των περιορισμών, καθώς φτάσα-
με «σε ένα σημείο που οι περιορισμοί δεν
φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα». 

Μανιφέστο Σαμαρά για την E.E.
mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Μέγαρο Μαξίμου, υπουργείο
Τουρισμού, υπουργείο 
Υγείας και Πολιτική 
Προστασία βάζουν 
τις τελευταίες πινελιές 
εν όψει της έναρξης 
της 15ης Μαΐου

Μ
ε οδηγό την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη υλοποίηση του
κεντρικού μότο του φετινού
εγχώριου τουριστικού προ-

ϊόντος «all you want is Greece», Μέγαρο
Μαξίμου, υπουργείο Τουρισμού, υπουρ-
γείο Υγείας και Πολιτική Προστασία βά-
ζουν τις τελευταίες πινελιές εν όψει της
έναρξης της τουριστικής σεζόν, το ερχόμε-
νο Σάββατο, στις 15 Μαΐου.

Φιλοδοξία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο
οποίος τους τελευταίους μήνες έχει, μετα-
ξύ άλλων, πρωταγωνιστήσει στους κόλ-
πους της Ε.Ε. για την εφαρμογή της ιδέας
περί ενός κοινού «πράσινου πιστοποιητι-
κού» είναι η φετινή τουριστική σεζόν να
αποτελέσει τη δυναμική είσοδο της χώρας
σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης. Άλλω-
στε, αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για
όλες τις χώρες παγκοσμίως στη μεταπαν-
δημική εποχή. Ο Έλληνας πρωθυπουργός,
μάλιστα, αναφέρθηκε στο «πράσινο πιστο-
ποιητικό» κατά τις κοινές δηλώσεις με τον
Ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ, μι-
λώντας για κοινό ενδιαφέρον Αθήνας και
Μαδρίτης και χαρακτηρίζοντάς το «διαβα-
τήριο για πιο ελεύθερες μετακινήσεις των
ταξιδιωτών» και «κρίσιμο κρίκο στην αλυ-
σίδα του τουρισμού». 

Παρεμβαίνοντας αργότερα στο Οικονο-
μικό Φόρουμ των Δελφών, ο πρωθυπουρ-
γός τόνισε ότι το «πράσινο πιστοποιητικό»
θα είναι ενεργό το αργότερο έως το τέλος
Ιουνίου, ενώ σε ό,τι αφορά την Οικονομία
επέμεινε πως η ανάκαμψη στη μετά την
πανδημία περίοδο θα πρέπει να εστιάσει
στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην κα-
ταπολέμηση των ανισοτήτων, καθώς και
στην προώθηση του πράσινου και ψηφια-
κού μετασχηματισμού. Ο κ. Μητσοτάκης,
μάλιστα, είναι ένθερμος θιασώτης της προ-
σέγγισης υπέρ των λιγότερων δυνατών πε-
ριορισμών κατά την επιστροφή των ταξι-
διωτών στις χώρες προέλευσής τους, αλλά
και της εμπέδωσης της αμοιβαιότητας σε
ό,τι αφορά τους σχετικούς κανόνες ανάμε-
σα στα κράτη-μέλη της Ένωσης, όπως
υπογράμμισε και κατά τις παρεμβάσεις του
στην άτυπη Σύνοδο της Ένωσης, στο Οπόρ-
το της Πορτογαλίας. 

Με το βλέμμα στις 15 Μαΐου, η κυβέρνη-

ση ολοκληρώνει την προετοιμασία που
εξελίσσεται εδώ και εβδομάδες στο παρα-
σκήνιο και αφορά κατά μείζονα λόγο στις
κύριες αγορές, που αιμοδοτούν παραδο-
σιακά τον ελληνικό τουρισμό. Πηγές από το
υπουργείο Τουρισμού, που παρακολου-
θούν καθημερινά τη ροή των κρατήσεων,
αποκαλύπτουν ότι ως προορισμός η Ελλά-
δα καταγράφει πρωτιά στις προτιμήσεις
των Γάλλων τουριστών, ενώ πολλά υποσχό-
μενα είναι και τα δεδομένα που έρχονται
από τη Γερμανία. 

Χθες, ο Χάρης Θεοχάρης μετέβη στο
Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς κυβερνητικά
στελέχη προεξοφλούν πως εντός του προ-
σεχούς 20ημέρου η Ελλάδα θα ενταχθεί
στη βρετανική λίστα με τις «πράσινες χώ-
ρες», ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το
εγχώριο τουριστικό προϊόν με μία από τις

παραδοσιακά σημαντικότερες αγορές του. 
Στο ίδιο πλαίσιο, προσπάθειες καταβάλ-

λονται εδώ και ημέρες ώστε να ξεπερα-
στούν ζητήματα που αφορούν στις πτήσεις
από και προς τη Ρωσία. Επ’ αυτού, εξάλλου,
είχαν προ ημερών τηλεφωνική επικοινω-
νία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρώσος
ομόλογός του, Μιχαήλ Μισούστιν. Είχε ήδη
ανακοινωθεί, μάλιστα, πως η χώρα μας θα
δέχεται τουρίστες που έχουν πιστοποιητι-
κό εμβολιασμού με το ρωσικό εμβόλιο
Sputnik, εξέλιξη την οποία έθεσε ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός ενώπιον των Ευρω-
παίων εταίρων του, προ ημερών, στην Πορ-
τογαλία.

Ακόμη μία θετική είδηση έρχεται από
την Ολλανδία, αυτήν τη φορά. Όπως είναι
σε θέση να γνωρίζει η «Political», το ολ-
λανδικό υπουργείο Εξωτερικών, μέσω νέ-

ας ταξιδιωτικής οδηγίας που εξέδωσε, αί-
ρει τους περιορισμούς της υποχρεωτικής
προσκόμισης αρνητικού τεστ κορονοϊού
καθώς και την υποχρέωση αυτοαπομόνω-
σης 10 ημερών για τους ταξιδιώτες οι οποί-
οι εισέρχονται στη χώρα από τα νησιά του
Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου. 

Ο κρίσιμος κρίκος του τουρισμού

Τα «αποκαλυπτήρια» του εγχώριου τουριστικού προϊόντος
αναμένονται μεθαύριο το απόγευμα σε γνωστό ξενοδοχείο στο
Σούνιο, όπου ο Χάρης Θεοχάρης και ο γ.γ. του ΕΟΤ Δημήτρης
Φραγκάκης αναμένεται να παρουσιάσουν τα υγειονομικά
πρωτόκολλα και την καμπάνια «all you want is Greece». Μο-
λονότι φέτος παρατηρείται τάση ελαστικοποίησης ορισμένων
κανόνων, σε γενικές γραμμές η κατεύθυνση στα υγειονομικά
πρωτόκολλα είναι αντίστοιχη της περσινής. 

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση αναμένεται να παρουσιαστούν
και τα βίντεο της επικοινωνιακής καμπάνιας του ελληνικού
τουρισμού. Σύμφωνα, πάντως, με ασφαλείς πληροφορίες, το
Μέγαρο Μαξίμου διοργανώνει event-έκπληξη ανήμερα τη 15
Μαΐου, κατά το οποίο η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα
σηματοδοτήσει την ασφαλή πρόσβαση των ταξιδιωτών στην
εμπειρία «Ελλάδα», όπως θα λέγεται στη σχετική επικοινω-
νιακή εκστρατεία. 

ΗΗ καμπάνια «all you want is Greece»
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Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Π
ολιτικές... φωτιές άναψε μια
αποστροφή της Έφης Αχτσιό-
γλου σε πρόσφατη εκδήλωση
Οργάνωσης του κόμματός της,

όπου περιέγραψε την «ευκαιρία» που έχει
ο ΣΥΡΙΖΑ να αναδιατάξει τις δυνάμεις του,
εκμεταλλευόμενος το περιθώριο το οποίο
αφήνει η πανδημία, με την κυβέρνηση να
βρίσκει ευκαιρία να μιλήσει για «κυνική
ομολογία» της τομεάρχη Οικονομικών του
ΣΥΡΙΖΑ. 

«Τα έχει πει όλα η κυρία Αχτσιόγλου και
άλλοι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, που
φαίνεται ότι, όταν μιλούν, ενδεχομένως σε
πιο οικείο ακροατήριο, λένε αυτά τα οποία
πραγματικά πιστεύουν. Η κανονικότητα
δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά
ή, εν πάση περιπτώσει, για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θεωρώ ότι είναι μια πολύ κυνική δήλωση,
που, όμως, αποκαλύπτει τις πραγματικές
προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όλο το
προηγούμενο διάστημα υπέσκαπτε και
υπονόμευε την εθνική προσπάθεια, άλλο-
τε καλώντας σε πορείες -σπάνια καλών-
τας σε τήρηση των μέτρων- και δείχνοντας
ότι μύχιος πόθος του ήταν η καταστροφή
και, πάντως, η μη επιτυχία της χώρας», εί-
πε με νόημα η κυβερνητική εκπρόσωπος
Αριστοτελία Πελώνη, κατά την ενημέρω-
ση των πολιτικών συντακτών. 

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Αχτσιόγλου
είχε κάνει λόγο για «πολύ μεγάλη ευκαι-
ρία και ταυτόχρονα πολύ μεγάλη ευθύνη»
που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να εκμεταλλευ-
θεί «τις ρωγμές» οι οποίες υπήρξαν στην
Ευρώπη λόγω πανδημίας. «Δημιουργεί-
ται, δηλαδή, τώρα ένα πεδίο δυνατοτήτων
για την Αριστερά, γιατί τα αυτιά του κό-
σμου έχουν ανοίξει πολύ περισσότερο, εί-
ναι πολύ πιο έτοιμες οι κοινωνίες να
ακούσουν αυτήν την ατζέντα», είπε η κυ-
ρία Αχτσιόγλου. Και προσέθεσε: «Γιατί θε-
ωρώ ότι είναι πραγματικά μια ευκαιρία
αυτή: Η κανονικότητα, στην πραγματικό-
τητα, δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την Αρι-
στερά. Η κανονικότητα οδηγεί στον ατομι-
κισμό. Και αν δείτε, ο ατομικισμός -γι’ αυ-
τό και η κυβέρνηση επενδύει πάρα πολύ
στην ατομική ευθύνη όλο αυτόν τον καιρό,
είναι πολύ οργανωμένη αυτή η προσέγγι-
ση που κάνει-, η ατομικότητα περισσότε-
ρο βοηθά την αντι-πολιτική και βοηθά τε-
λικά, ουσιαστικά, την Άκρα Δεξιά στο
αφήγημά της». 

Ο Τσίπρας 
Μπορεί να μην έκανε σχεδόν καμία

πρόσληψη στην Παιδεία, στην Υγεία, στα
λεωφορεία, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τον
Τσίπρα να τις ζητάει από τη Ν.Δ. Χθες, σε

τηλεδιάσκεψη που είχε με τη Διδασκαλι-
κή Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), τόνισε
μεταξύ άλλων ότι «αποδεικνύεται πως η
κυβέρνηση και η υπουργός Παιδείας επι-
δεικνύουν μια τρομακτική ανεμελιά στο
να προτάξουν παρεμβάσεις και λύσεις για
την προστασία και των μαθητών και των
εκπαιδευτικών», σημειώνοντας επίσης
ότι «τα σχολεία ανοίγουν όπως έκλεισαν,
χωρίς να έχει γίνει τίποτα στο μεσοδιά-
στημα που να δημιουργεί μια αίσθηση με-
γαλύτερης ασφάλειας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. τόνισε ότι
«πρέπει να υπάρξει άμεσα μια διαδικασία
δρομολόγησης προσλήψεων στην Πρω-
τοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση». «Η εκτίμηση που έχουμε με βάση
τον αριθμό των συνταξιοδοτούμενων εκ-
παιδευτικών είναι ότι, αν δεν υπάρξει ένα
σοβαρό πρόγραμμα τουλάχιστον 15.000
προσλήψεων το επόμενο διάστημα, σχε-

δόν το 1/3 των εκπαιδευτικών στην Πρω-
τοβάθμια την επόμενη χρονιά θα πρέπει
να είναι αναπληρωτές. Δεν μπορεί να λει-
τουργήσει έτσι κανένα εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ είχε δρομολογήσει ένα πρόγραμμα
5.000 + 5.000 για το 2020 και το 2021, «δεν
προχώρησε ή προχώρησε καθυστερημέ-
να, προφανώς με τα δεδομένα που έχουν
προκύψει ούτε αυτό το πρόγραμμα θα
ήταν επαρκές». «Χρειάζεται μια άλλη
οπτική, συνολικά, για να αντιμετωπιστούν
τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε μπροστά
μας», είπε.

Αναφερθείς στα προβλήματα και τα θέ-
ματα που απασχολούν τον χώρο της Εκ-
παίδευσης, ο γενικός γραμματέας της
ΔΟΕ, Σταύρος Πετράκης, είπε μεταξύ άλ-
λων ότι ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών
«απέχει πολύ από το να ολοκληρωθεί και
αυτό προκαλεί πρόσθετα προβλήματα». 

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα σχολική χρονιά, η
πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. Φώφη Γεννήματα είχε συνάντηση
με το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ),
με θέμα το άνοιγμα των σχολείων και τις εξελίξεις στην Εκ-
παίδευση. Η κυρία Γεννήματα άσκησε οξεία κριτική για τον
σχεδιασμό που υλοποιήθηκε φέτος στην Εκπαίδευση,
υποστηρίζοντας πως «η κυβέρνηση απέτυχε να εξασφαλί-
σει την ομαλή λειτουργία των σχολείων». Και πρόσθεσε ότι
«επέτρεψε τον συνωστισμό στις τάξεις, κινήθηκε χωρίς
σχέδιο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (που λειτούρ-
γησε μόνο χάρη στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών), ενώ και
οι υποδομές της παραμένουν σε πολλά σχολεία προβλη-
ματικές. Με την πολιτική της διεύρυνε το μαθησιακό χά-
σμα και τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Τώρα τα σχολεία

ανοίγουν όπως ακριβώς έκλεισαν». Στο πλαίσιο αυτό, η
πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. παρουσίασε δέσμη προτάσεων για
τη νέα σχολική περίοδο, σε μια προσπάθεια να καλυφθούν
το χαμένο έδαφος και η ταλαιπωρία των μαθητών. Ειδικό-
τερα προτείνεται: 
�Να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών, αλλά
να περιληφθεί σε αυτόν και το σύνολο των εργαζομένων
στα σχολεία (και οι καθαρίστριες).
�Πέραν των self-tests για εκπαιδευτικούς - μαθητές, εί-
ναι αναγκαίο ο ΕΟΔΥ να προχωρεί σε δειγματοληπτικά και
περιοδικά rapid tests.
�Η ύλη για τη νέα σχολική χρονιά να αναδιαταχθεί με την
ευθύνη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και να
προβλεφθεί πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για

όσους απαιτείται, ώστε να αντιμετωπισθούν το μαθησιακό
χάσμα και οι ανισότητες.
�Μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να καλυφθούν τα κενά της
Εκπαίδευσης, με την πρόσληψη 10.500 εκπαιδευτικών, και
να εξευρεθούν πρόσθετες αίθουσες, ώστε με τη νέα σχο-
λική χρονιά να αντιμετωπιστεί ο συνωστισμός στις τάξεις.
�Να βρεθεί λύση με τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμ-
βουλίων των εκπαιδευτικών, που γίνεται με διορισμένα
μέλη. 
�Η εφαρμογή της γενικευμένης δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης είναι σωστή, αλλά απαιτεί τις κατάλληλες
υποδομές και να μη στοιβάζονται τα νήπια σε κοντέινερς
που τοποθετούνται στις αυλές των δημοτικών.

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Η Φώφη πολύ μπροστά: Ζητάει μέτρα για… του χρόνου στα σχολεία!

«Φωτιές» άναψε
(αυτήν τη φορά) 
η Έφη Αχτσιόγλου
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Ε
ντάξει, όταν γράφει άρθρα στις κομ-
ματικές εφημερίδες του ΣΥΡΙΖΑ, μια
χαρά τα πάει και μια χαρά τα λέει στο

κομματικό του ακροατήριο. Όταν, όμως, οι
σύμβουλοί του τον βάζουν να αρθρογραφεί
για μια παραδοσιακή δεξιά εφημερίδα, τότε
του προσφέρουν κακές υπηρεσίες. Ο λόγος
για τον Αλέξη Τσίπρα, που προσπάθησε να
φορέσει το κοστούμι της «Καθημερινής»,
αλλά ο άνθρωπος δεν το έχει… Τον έβαλε
εκεί ο άλλος του φίλος, ο συνονόματός του
Αλέξης, να γράψει για το δίλημμα Δεξιά -
Αριστερά, για τον Νορμπέρτο Μπόμπιο, για
τον Πικετί, για τη Γαλλική Επανάσταση - που
ανάθεμα αν έχει διαβάσει έστω και μισή σε-
λίδα γι’ αυτά που έγραψε… Βάλε τον να σου
γράψει, ρε φίλε, για τα κάμπινγκ της Νεο-
λαίας στη Χαλκιδική και άσε τη βαριά φιλο-
σοφία. Μην του φοράτε στενά κοστούμια
και έχει πάρει και κιλά τελευταία!

Mea culpa για το Βατοπαίδι 
Για να είμαστε δίκαιοι και πάνω απ’ όλα
σωστοί, τα πολιτικά πρόσωπα και οι αυτο-
διοικητικοί, εφοπλιστικοί και εκκλησια-
στικοί παράγοντες, που έχουν σχέση με
διάφορες αγοραπωλησίες στα νότια προ-
άστια, δεν έχουν καμία σχέση με το Βατο-
παίδι. Ως γνωστόν, η υπόθεση στο Βατοπαί-
δι έκλεισε και όλοι οι εμπλεκόμενοι
αθωώθηκαν. Οπότε, η παρομοίωση ήταν
ατυχέστατη. Όσο για τα άλλα που συμβαί-
νουν στα νότια, θα επανέλθουμε. 
Mea culpa, που έλεγε και ο Ανδρέας…

Μετεωρολογικοί σταθμοί 
στις φυλακές 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έστησε
στις Φυλακές Τρικάλων έναν μετεωρολογι-
κό σταθμό, με πρωτοβουλία της Σοφίας Νικο-
λάου. Τον σταθμό θα χειρίζονται κρατούμε-
νοι, μαθαίνοντας πολλά και γεμίζοντας δημι-
ουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Την ίδια
ώρα, σε τρεις φυλακές, στον Κορυδαλλό,
στην Αλικαρνασσό και στην Κασσαβέτεια
Βόλου, κρατούμενοι έχουν φτιάξει πάνω από
100 σπιτάκια για αδέσποτα ζωάκια, που τα
μοιράζουν σε φιλοζωικές οργανώσεις. Είδα-
τε που, όταν υπάρχει βούληση, μπορούν να
γίνουν πολύ καλά πράγματα στο σωφρονιστι-
κό σύστημα;

Η Σακελλαροπούλου
και η σημαία 

Το πρωί της Κυριακής έγινε η έπαρση των ση-
μαιών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στην Ακρόπολη, παρουσία της Προέδρου
της Δημοκρατίας και του αντιπροέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση
του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. Έγραψαν,
λοιπόν, ορισμένα μέσα ενημέρωσης ότι ο
Μαργαρίτης Σχοινάς έσπευσε να προστατεύ-
σει την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, που
«κινδύνευσε από την... τεράστια ελληνική ση-
μαία η οποία παραλίγο να πέσει πάνω της».
Είχε, βλέπετε, πολύ αέρα στον Ιερό Βράχο και
δύσκολα μπορούσε να συγκρατηθεί η ελληνι-
κή σημαία. Αλλά όχι κι έτσι, ρε παιδιά, ότι δή-
θεν κινδύνευσε η Σακελλαροπούλου από την
ελληνική σημαία. Έλεος, κάπου! Και την έσω-
σε ο Σχοινάς; Από τη σημαία; Τουλάχιστον
ιλαροτραγωδία ο τίτλος.

Η Πίτσος, η Pyramis
και ο Άδωνις 
Σίγουρα η περίπτωση του εργοστασίου της
Πίτσος είναι μια επένδυση που, αν τελικά
καταλήξει σε βιώσιμη λύση, το θετικό πολι-
τικό πρόσημο θα το επωμιστεί ο Άδωνις Γε-
ωργιάδης, ο οποίος φρόντισε να κάνει γνω-
στές τις εξελίξεις με
ανάρτησή του στο
Twitter. Στο παιχνίδι
με τους Γερμανούς
που έχουν την Πίτσος
μπήκε, λοιπόν, ο Μπα-
κατσέλος με την Pyra-
mis. Επί της ουσίας,
για να καταλάβετε, ο
Μπακατσέλος θα αγο-
ράσει τα μηχανήματα
και τα καλούπια του εργοστασίου της Πί-
τσος στην περιοχή του Ρέντη, αλλά όχι για
να βγάζει κουζίνες «Πίτσος». Ο επιχειρη-
ματίας θα ξεκινήσει δική του επένδυση, με
δική του μπράντα. Προφανώς μια τέτοια
επένδυση πέρα από τη σημασία που έχει για
την ίδια την εταιρεία Pyramis αλλά και για
τους εργαζομένους οι οποίοι θα απασχολη-
θούν εκεί, αποκτά ιδιαίτερη σημασία συνο-
λικά για την ελληνική μεταποίηση. Και αυτό
διότι ουσιαστικά ξαναμπαίνει η Ελλάδα στο
παιχνίδι της παραγωγής ηλεκτρικών οικια-
κών συσκευών.
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Ο Αλέξης φοράει
στενά κοστούμια 

Η περίπτωση του υπουργού και του αναπληρωτή
έχει αρχίσει και προκαλεί συνθήκες προβληματι-
σμού στο Μέγαρο. Οι σχέσεις τους δεν είναι πλέον
απλώς ψυχρές. Αγγίζουν τα όρια του απόλυτου
μηδέν και τα βέλη των διαρροών ένθεν κακείθεν
είναι φαρμακερά. Στη μέση φαίνεται πως έχει μπει
και τρίτος κορυφαίος υπουργός, με απώτερο σκο-
πό να λειτουργήσει «πυροσβεστικά» και να κα-
τευνάσει τις δύο πλευρές. Δεν του δίνω πολλές
ελπίδες, πάντως… Το χάσμα είναι αγεφύρωτο. 

Το κελί του Γιάννη Λαγού 
είναι ήδη έτοιμο    
Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι θα μετα-
φερθεί για να εκτίσει την ποινή του στις Φυλακές
Δομοκού ο καταδικασθείς για εγκληματικές ενέρ-
γειες Γιάννης Λαγός. Προς το παρόν κρατείται σε
φυλακή υψίστης ασφάλειας στο Βέλγιο, μετά την
απόφαση άρσης της ασυλίας του από το Ευρωκοι-
νοβούλιο. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα είναι
στην Ελλάδα. Εάν, τελικά, οδηγηθεί στον Δομοκό,
τότε θα προαυλίζεται ξεχωριστά από τους άλλους
καταδικασμένους για εγκληματικές ενέργειες χρυ-
σαυγίτες, αφού δεν ανταλλάσσουν ούτε καλημέρα.



Η συγγνώμη του Αλέξη Πατέλη
Στην πολιτική δεν έχω ακούσει πολλούς να ζητούν συγγνώμη δημοσίως. Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης,
το έκανε και αυτό τον τιμά ιδιαίτερα. Συγγνώμη για μια δήλωσή του που αφορούσε στα διδακτορικά ζήτησε, μέσω ανάρτησης
στο Facebook, ο Άλεξ Πατέλης. Ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού δήλωσε σε συνέντευξή του ότι «εγώ δεν θα
προσλάμβανα κάποιον με διδακτορικό, γιατί δείχνει ότι πιθανώς να είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει απαραιτήτως όρεξη για
δουλειά», προκαλώντας αντιδράσεις. Με νέα ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Πατέλης ζήτησε συγγνώμη για τη διατύπωση
που έκανε μιλώντας στο ImpacTalk: «Έχω διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Princeton. Δούλεψα σαν σκυλί για να το απο-
κτήσω και θαυμάζω άλλους που -σαν εμένα, κάποτε- ξημεροβραδιάζονται στη βιβλιοθήκη για να προκόψουν. Ζητώ συγγνώμη
για τη διατύπωσή μου σε συνέντευξη που παραχώρησα. Ήταν ατυχής και λάθος, ακόμα και για κάποιον ο οποίος δεν είναι πο-
λιτικός…».

Οι κρίσιμες επαφές
του Κυριάκου  

Αυτή η εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου θα
είναι… βαλκανική. Εξαιτίας του Φόρουμ των
Δελφών, αρκετοί ξένοι ηγέτες θα έρθουν στη
χώρα μας και θα τους δει ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Ο Σλοβένος πρωθυπουργός Γιάνεζ
Γιάνσα, ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου
Ζντράβκο Κριβοκάπιτς, η πρωθυπουργός της
Σερβίας Άνα Μπρνάμπιτς αλλά και ο πρό-
εδρος της Τριμερούς Προεδρίας της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης Μίλοραντ Ντόντικ θα συναντη-
θούν με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Το ενδια-
φέρον στρέφεται στη συνάντηση που θα έχει,
σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης την ερχόμενη Πέμπτη στο Μαξίμου
με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδο-
νίας Ζόραν Ζάεφ. Ο Ζάεφ θα συναντηθεί και
με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα βγουν
ειδήσεις σίγουρα… 
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Αποθέωση 
της Ελλάδας 
από την ιταλική 
τηλεόραση…  
Στην Ελλάδα και στις προετοιμασίες
για την έναρξη της τουριστικής περιό-
δου αφιέρωσε αναλυτικό ρεπορτάζ η
ιταλική δημόσια τηλεόραση, RΑΙ. «Η
Ελλάδα είναι η πρώτη η οποία πρότει-
νε με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
το πιστοποιητικό για ελεύθερες μετα-
κινήσεις. Αμέσως μετά, ξεκίνησε η εκ-
στρατεία εμβολιασμού στα ελληνικά
νησιά, όπως άρχισε να κάνει, τώρα, και
η Ιταλία», υπογράμμισε η έμπειρη δη-
μοσιογράφος της RΑΙ, Λουτσία Γκορά-
τσι. Πρόσθεσε, δε, ότι είναι λογικό η
χώρα μας να δίνει τόσο μεγάλη έμφα-
ση στον τουριστικό τομέα, από τη στιγ-
μή που παράγει σχεδόν το ένα τέταρτο
του ελληνικού ΑΕΠ. Η αναγνώριση των
προσπαθειών που καταβάλλει η χώρα
μας κατά της πανδημίας είναι πλέον
καθολική σε όλη την υφήλιο.

E
ξαλλος είναι ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
για το Μετρό Θεσσαλονίκης. Αναφερόμενος στο Μετρό, ο υπουργός Κώστας Αχ.
Καραμανλής ξεκαθάρισε ότι «το ΣτΕ δεν έχει ανακοινώσει επισήμως την από-

φασή του. Θα ήταν τουλάχιστον ασέβεια προς τη Δικαιοσύνη να αναφερθώ σε αυτή, λοι-
πόν. Και φυσικά δεν θα το κάνω. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, όμως, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και οι
πολέμιοι του Μετρό επιτίθενται εδώ και μέρες στο ΣτΕ. Και αναρωτιέμαι: Τι νομίζουν ότι
κάνουν; Βullying στο Συμβούλιο της Επικρατείας; Όπως προηγουμένως είχαν αποπει-
ραθεί να κάνουν και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο; Μέχρι εκεί φτάνουν η αμε-
τροέπειά τους και το μένος τους εναντίον του έργου;». Δυστυχώς, ο κ. Καραμανλής
εκτός από τα έργα έχει να αντιμετωπίσει τις μονίμως μειοψηφικές δυνάμεις της οπισθο-
δρόμησης, που τόσα χρόνια κρατάνε πίσω την πόλη της Θεσσαλονίκης και τη χώρα.

Το
... 
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Καραμανλής για ΣΥΡΙΖΑ: 
Κάνουν bullying στο ΣτΕ

Κάτω στον Πειραιά, στα Καμίνια… 
Σας το έχω γράψει ότι μεγάλο εν-

διαφέρον αποκτά ο Πειραιάς εκλο-
γικά… Προς το λιμάνι προσανατο-
λίζεται ο Γιώργος Γεραπετρίτης
στην Α’ και η Δόμνα Μιχαηλίδου
μάλλον για τη Β’. Προφανώς σε
όλες τις περιφέρειες θα υπάρξουν
καραμπόλες, αφού κάποιοι κορυ-
φαίοι υπουργοί δεν έχουν καταλή-
ξει ακόμα αν θα πάνε στη σταυρο-
δοσία. Για παράδειγμα, μέχρι τώρα φαίνεται ότι Άκης Σκέρτσος και Θεόδωρος Λιβάνιος
δεν επιθυμούν να ριχθούν στη μάχη του σταυρού… Αν οι προθέσεις τους αλλάξουν, τα
πράγματα θα δυσκολέψουν… Στην Α’ Αθηνών προσανατολίζεται, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, να θέσει υποψηφιότητα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης - περιφέρεια για την οποία ενδιαφέρεται και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με
πολύ λιγότερες ελπίδες, είναι αλήθεια… Προβληματισμός θα υπάρξει και με την περί-
πτωση του Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα μπει σφήνα σε άλλους διεκδικητές. Για
Ευρωβουλή μέχρι τώρα δείχνει να ενδιαφέρεται η Σοφία Ζαχαράκη.

7

Σκούρα τα πράγματα στο Κίνημα
Αλλαγής με το νομοσχέδιο περί Οι-
κογενειακού Δικαίου που φέρνει ο
Κώστας Τσιάρας στη Βουλή. Σε αν-
τίθεση με τη Φώφη Γεννηματά, ο
Ανδρέας Λοβέρδος έχει ταχθεί
υπέρ της συνεπιμέλειας. Αν το
υπερψηφίσει, τι θα κάμει η Φώφη;
Θα τον διαγράψει; Ιδού το ερώτημα
- και δεν είναι φιλοσοφικό… Το
εξετάζουν, μαθαίνω, το όλο ζήτημα
εν μέσω πανικού στο ΚΙΝ.ΑΛ. 

LOCK



Δύσκολοι καιροί για λαϊκιστές...
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Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

E
χασε. «Ξέχασε» να το παραδεχθεί. Πολλώ

δε μάλλον να το αποδεχθεί και να το ανα-

γνωρίσει. Ξευτέλισε ό,τι συμβόλιζε την πε-

ρηφάνια και την αξιοπρέπεια της ιστορικά πρώτης

Δημοκρατίας του πλανήτη: τον σεβασμό στους θε-

σμούς της -οι οποίοι είναι αυτοί, στην πραγματικό-

τητα, που της προσέφεραν εθνική υπόσταση, ταυτό-

τητα και συνείδηση- αλλά και στην ανθρώπινη οντό-

τητα (όπως έδειξαν τόσο η πρακτική όσο και η επι-

κοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας…).

Και όμως…

Ο άνθρωπος (κάποιοι θα προβληματίζονταν μή-

πως στην περίπτωσή του η λέξη αυτή θα έπρεπε να

τίθεται εντός εισαγωγικών)...

Ο οποίος ομολογημένα αντιμετώπισε τον μισό

πληθυσμό του πλανήτη -το γυναικείο φύλο- περί-

που αποκλειστικά ως σκεύος ηδονής, χρήσιμο μόνο

προς τέρψη ανθρωποειδών σαν του λόγου του…

Ο οποίος αντιμετώπισε το 95% του πλανήτη -ου-

σιαστικά, δηλαδή, όλους τους μη Αμερικανούς- ως

εργαλεία για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των

συμφερόντων των προνομιούχων ομοεθνών του...

Ο οποίος δεν δίστασε να δρομολογήσει την περι-

βαλλοντική εξολόθρευση όλου του πλανήτη, αρκεί

να διασφαλίζονταν βραχυπρόθεσμα οφέλη, αρεστά

σε όσους δεν μπορούν να δουν πέρα από το προσ-

δόκιμο ζωής του σαρκίου τους…

Ο οποίος εξαπέλυσε τις ορδές των βαρβάρων

εναντίον του συμβολικού θεσμικού πυρήνα μιας δη-

μοκρατίας που δεν του έκανε τη χάρη να του δώσει -

ή τα όργανα της οποίας δεν του έκαναν τη χάρη «να

του βρουν»- τις αναγκαίες για την επανεκλογή του

ψήφους… 

Ο οποίος ανέπτυξε με την αλήθεια τη μορφή σχέ-

σεων που αναπτύσσει ο βιαστής με τη βιαζόμενη (ή

τη μορφή σχέσεων που είχαν αναπτύξει οι δεσμο-

φύλακες με τους τρόφιμους του Νταχάου)...

Ο οποίος ανέπτυξε με τον πολιτισμό -τον πολιτικό

πολιτισμό ασφαλώς, αλλά και τον γενικότερο- σχέ-

σεις αβρές, καταφανώς ανάλογες με αυτές που ανα-

πτύσσουν στις ποδοσφαιρικώς «ανεπτυγμένες» χώ-

ρες οι λούμπεν θυροφίλαθλοι με τις μητέρες των

οπαδών των αντιπάλων ή των διαιτητών…

Αυτός ο άνθρωπος παραμένει παρών! Πολιτικά

παρών, με μη ολοσχερώς αποκλειόμενη προοπτική

να καταστεί ξανά στο μέλλον «τα πάντα πληρών»…

Γιατί άραγε;

Όχι μόνο γιατί είναι ο μόνος ηττημένος υποψή-

φιος πρόεδρος των ΗΠΑ -γενικότερα ο μόνος προ

Μπάιντεν υποψήφιος- που κατάφερε να συγκεν-

τρώσει τον εξωπραγματικό αριθμό των 70.000.000+

ψήφων…

Όχι μόνο γιατί δεν τον νίκησε η αντίσταση ενός λα-

ού στη βαρβαρότητα, αλλά μόνο η διάχυση ενός ιού

στην κοινότητα…

Όχι μόνο γιατί το θεσμικό σύστημα της πατρίδας

του δεν κατάφερε να καταλήξει, βάσει της διαδικα-

σίας του impeachment, σε μια καταδίκη του για

πράξεις εγκληματικές και εξόφθαλμα κραυγαλέες,

που θα συνεπαγόταν την αναδρομική έκπτωσή του

από το αξίωμα, ώστε και τα δικαιώματα του πρώην

προέδρου να απολέσει και κώλυμα εκλογής για το

μέλλον να αποκτήσει…

Όχι μόνο γιατί, όπως τόνισε ο αρθρογράφος των

«ΝΥ Times» Roger Cohen, η σκοτεινή πλευρά της

ανθρώπινης ύπαρξης είναι πανίσχυρη (και δεν

υπάρχει στον πλανήτη άλλος ικανότερος από τον

Τραμπ στο να φέρει στην επιφάνεια και να εκφράσει

πολιτικά την πλευρά αυτή, θα πρόσθετα εγώ)...

Όχι μόνο, ακόμη, γιατί με την ανεξέλεγκτη διάχυ-

ση των κέντρων παραγωγής «ειδήσεων», που χαρα-

κτηρίζει την εποχή μας, η διαφοροποίηση της αλή-

θειας από το ψέμα αντικειμενικά γίνεται όλο και πιο

δύσκολη…

Αλλά και γιατί στο κόμμα του προέδρου του Αβρα-

άμ Λίνκολν, το ιστορικό GOP, υπάρχουν όλο και λιγό-

τεροι διαθέτοντες αυτό το αναπαραγωγικό όργανο

που, μετά τη θλιβερή εμπειρία της πάπισσας Ιωάν-

νας, διαπίστωναν οι καρδινάλιοι για κάθε υποψήφιο

πάπα με τη χαρακτηριστική λέξη «habet»… (Αλλά

και αυτοί οι λίγοι που habent δεν είναι στην πλειονό-

τητά τους γένους αρσενικού. Μάλλον η κόρη του -

άθλιου- πρώην αντιπροέδρου Τσέινι τους εκφρά-

ζει… Ανήκουν δε στην κατηγορία που ο ίδιος ο

Τραμπ αποκαλεί -ευλόγως ίσως αφού το κόμμα ταυ-

τίζεται μαζί του- RINO: Republicans In Name Only.) 

Τούτων δοθέντων, λοιπόν, ο πρόεδρος του

«πρώτα η Αμερική» είναι πάντα εδώ. Και θα παρα-

μείνει. Πολιτικά παρών. Εκτός αν οι παραδοσια-

κοί/τακτικοί δικαστικοί θεσμοί της χώρας τού δια-

σφαλίσουν τη μελλοντική παρουσία του εντός σω-

φρονιστικού καταστήματος. Αλλά με τη μισή σχε-

δόν χώρα στοιχημένη πίσω του, κάτι τέτοιο είναι

πολιτικά δύσκολο. Και, αντίθετα με τα ευρέως

υποστηριζόμενα, οι ανά την υφήλιο τηβεννοφόροι

δικαστές αναζητούν περισσότερο το πολιτικώς

εφικτό από το νομικώς ορθό…

•  Αφιερώνεται στον πολύτιμο φίλο και ξεχωριστό

διανοητή Άγγελο Πετρουλάκη, με την ειλικρινή ευ-

χή να βγει θριαμβευτής από τη δύσκολη μάχη που

δίνει και να το γιορτάσουμε με ένα κρασί στην πόλη

του…

Ο Τραμπ είναι εδώ. Και θα μείνει!

του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Άκουσα με ενδιαφέρον τον Κυριάκο Μητσοτάκη
να λέει από μικροφώνου ότι, παρά το γεγονός ότι
με τον Ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ (μετά τη
συνάντησή τους) έχουν διαφορετικές ιδεολογικές
αφετηρίες, ωστόσο τους ενώνουν (είπε ο Έλληνας
πρωθυπουργός) η κοινή επιμονή στις μεταρρυθμί-
σεις και η αποστροφή τους προς τον λαϊκισμό.

Ποιος αποστρέφεται τον λαϊκισμό; Ο Σάντσεθ, ο
οποίος μια χαρά κυβέρνησε όσο κυβέρνησε με
τους Podemos και τον αλήστου μνήμης Πάμπλο
Ιγκλέσιας; Κατανοητές είναι η διπλωματική γλώσ-
σα και η προσπάθεια ανεύρεσης κοινών τόπων σε
συναντήσεις μεταξύ πρωθυπουργών, αλλά ο Σάν-
τσεθ δεν έχει δείξει ότι «βγάζει σπυράκια» όταν
συνεργάζεται με λαϊκιστές.

Ωστόσο, η αναφορά Μητσοτάκη έχει ένα πραγ-
ματικό υπόβαθρο: ότι και η Ισπανία απομακρύνεται
από τον λαϊκισμό, όπως απομακρύνθηκε η Ελλάδα
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως απομα-
κρύνθηκε η Ιταλία από τα Πέντε Αστέρια και τη
Λέγκα και όπως απομακρύνονται όλο και περισσό-

τερες χώρες της Δύσης - η καθεμιά με τον δικό της
τρόπο, κάτω από τις δικές της, ιδιαίτερες πολιτικές
συνθήκες.

Πράγματι η εποχή μας δεν ευνοεί τον λαϊκισμό.
Όπου αυτός επικράτησε, διέψευσε τραγικά τις
προσδοκίες των πολιτών που ο ίδιος είχε καλλιερ-
γήσει. Δεξιός και αριστερός λαϊκισμός είναι πια
εντελώς ντεμοντέ. Στην Ελλάδα ο πρώτος απορρί-
φθηκε το 2015 και ο δεύτερος το 2019. Στην Ισπα-
νία ο Σάντσεθ είδε τους συμμάχους του, τους
Podemos, να καταβαραθρώνονται στις κάλπες και
τον Ιγκλέσιας να πηγαίνει σπίτι του.

Η ελληνική Κεντροδεξιά μετά το 2015 και τις
απανωτές ήττες έκανε θαρραλέα βήματα μακριά
από τον λαϊκισμό, ιδιαίτερα σε επίπεδο κορυφής.
Αναντίρρητα σε ένα μεγάλο κόμμα θα υπάρχουν
πολιτικά στελέχη με λαϊκιστική αντίληψη και συμ-
περιφορά. 

Το κρίσιμο, όμως, είναι ποιο μήνυμα στέλνουν οι
ηγεσίες. Αντίθετα, η ελληνική Αριστερά μετά την
ήττα του 2019 δεν έχει κάνει τις θαρραλέες υπερ-

βάσεις που θα στείλουν το μήνυμα στους πολίτες
ότι έχει αφήσει οριστικά και χωρίς αστερίσκους
τον λαϊκισμό πίσω της.

Για να είμαστε ειλικρινείς, την πιο τολμηρή προ-
σπάθεια κάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης
Τσίπρας, ο οποίος έχει ήδη μια εκλογική ήττα στο
παθητικό του, προσπαθεί να δείξει ότι είναι πια ένα
μέλος της πολιτικής ελίτ του τόπου, μακριά από
λαϊκιστικούς «αντισυστημισμούς», μακριά από
νταούλια και ζουρνάδες και από εκβιασμούς-
μπλόφες στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, μέχρι τώρα ο κομματικός μηχανισμός
του ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ακολουθεί. Η ιδιάζουσα «πο-
λιτική ασυλία» στις ακρότητες Πολάκη, η σπουδή
να υπερασπιστούν τα στελέχη της Κουμουνδού-
ρου μια πολιτική που -καλώς ή κακώς- αποδοκι-
μάστηκε από τους πολίτες και η ατολμία στην
ανανέωση προσώπων και μεθόδων δεν βοηθούν
τους πολίτες να αποσυνδέσουν τον ΣΥΡΙΖΑ από
το λαϊκιστικό του παρελθόν. Κι έτσι τον κάνουν
ντεμοντέ…
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1. Τα κόμματα, όπως και τα δέντρα, κάποια στιγμή χρει-
άζονται κλάδεμα, διαφορετικά σαπίζουν. 

2. Στην προεκλογική σας ομιλία δεν πρέπει οι πολίτες να
έρθουν να δουν εσάς, αλλά να ακούσουν τα «πιστεύω»
σας, που είναι και τα δικά τους «πιστεύω».

3. Ο έξυπνος πολιτικός πιάνει τον σφυγμό της κοινωνίας
και τον κάνει ανάρτηση στα social media. 

4. Τα απομνημονεύματα αρκετών πολιτικών είναι απλώς
σπατάλη χαρτιού.

5. Στην εποχή του storytelling βοηθά η βιωματική εμπειρία
του χειροπιαστού παραδείγματος. 

6. Υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που, αν και ανήκουν σε
διαφορετικά πολιτικά και ιδεολογικά στρατόπεδα, ανή-
κουν στο ίδιο στρατόπεδο του ήθους και της εντιμότη-
τας. Αξίζουν περισσότερο από κάποιους άλλους. 

7. Όταν βλέπετε έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, βλέπετε
έναν άνθρωπο με μάσκα. 

8. Για έναν πολιτικό η ψήφος του πολίτη έχει χρηστική
αξία, ενώ για τον πολίτη έχει ανταλλακτική αξία. Ακο-
λουθούν οι γνωστές «πελατειακές» σχέσεις πολίτη -
πολιτικού. 

9. Δομήστε το πολιτικό σας όραμα, όχι με λογικά επιχειρήμα-
τα, αλλά με ιστορίες. Μάχη ιστοριών και όχι ιδεών. Οι ιστο-
ρίες είναι πιο ζωντανές από μια συρραφή γεγονότων. 

10. Η γραμμή τερματισμού της πολιτικής καριέρας μοιάζει
πολλές φορές με μια διαρκή οφθαλμαπάτη, ενώ ο πολι-
τικός ήδη προχωράει στην έρημό του. 

11. Στις κοινωνίες υπάρχουν πολλά πολιτικά πρόσωπα, αλ-
λά ελάχιστες πολιτικές προσωπικότητες. 

12. Η τηλεόραση, το Διαδίκτυο και ο καναπές ευθύνονται

σε μεγάλος μέρος για την αλλαγή νοοτροπίας των πολι-
τών κατά τη διάρκεια μιας εκλογικής μάχης. Αντί για ψη-
φοφόρους και πρωταγωνιστές, έχουμε κομπάρσους και
παρατηρητές. 

13. Στις δημοσκοπήσεις το ποσοστό των αναποφάσιστων
είναι μικρότερο από ό,τι δίνεται. Μέσα του περιλαμβά-
νονται κρυψίνοες, επιτήδειοι, καιροσκόποι και όσοι πε-
ριμένουν να δουν ποιος θα είναι ο πρώτος στην κάλπη
για να ενταχθούν στις δυνάμεις του. 

14. Όταν είστε στην αξιωματική αντιπολίτευση, να έχετε δι-
κές σας θέσεις και όχι να υιοθετείτε τις θέσεις των social
media. Είστε κόμμα σε αναμονή εξουσίας και όχι κόμμα
διαμαρτυρίας και interactive αντιπολίτευσης. 

15. Αρκετές φορές ο πολιτικός διάλογος θυμίζει θεατρικό
νούμερο και, μάλιστα, χωρίς σκηνοθέτη.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Σ
την πρόσφατη ενημέρωσή της για τη νέα βιομηχα-

νική στρατηγική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέ-

λαβε ορισμένες σημαντικές ανησυχίες, όπως την

ενδυνάμωση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, τη μεί-

ωση των επικίνδυνων εξαρτήσεων από άλλες οικονομίες

και τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για μια εφαρ-

μόσιμη «δίδυμη μετάβαση». Μια σωστή προσέγγιση μπο-

ρεί να υποστηρίξει μια γρήγορη ανάκαμψη και να ενισχύ-

σει την ευρωπαϊκή οικονομία. Η τρέχουσα κρίση έχει απο-

δείξει και πάλι πόσο σημαντική είναι μια ενιαία αγορά που

λειτουργεί καλά και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία δεν μπο-

ρεί να θεωρείται δεδομένη. Επομένως, η ενιαία αγορά

πρέπει να γίνει πιο ανθεκτική στις μελλοντικές κρίσεις. Η

αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή κοινών κανόνων

πρέπει να την καταστήσει πιο ισχυρή και δίκαιη, ειδικά

απέναντι στον κίνδυνο φερεγγυότητας των επιχειρήσεων

και την αντιμετώπιση του προβλήματος των καθυστερημέ-

νων πληρωμών. Η διακοπή των παγκόσμιων αλυσίδων

εφοδιασμού και οι επικίνδυνες εξαρτήσεις από τις παρα-

δόσεις τρίτων χωρών επηρεάζουν ασφαλώς και την οικο-

νομία της χώρας μας. Ως εκ τούτου, θα είναι σημαντικό να

διευκολυνθεί περαιτέρω η συμμετοχή των επιχειρήσεων

σε σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

και να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στην ενί-

σχυση του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, ώστε

και τα δύο να γίνουν ένα σημαντικό μέσο για την αύξηση

της στρατηγικής αυτονομίας.

Σχολιάζοντας τη δημοσίευση της επικαιροποιημένης

βιομηχανικής στρατηγικής της Ε.Ε., πρέπει να εστιάσουμε

σε βασικά οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων του εμ-

πορίου, της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο διαδραματίζουν ζωτικό

ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία και τη λειτουργία πολλών

άλλων οικοσυστημάτων. Χρειάζεται, όμως, υποστήριξη

στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση για να μπορέσει να

βοηθήσει στην ανάκαμψη μετά την πανδημία και να ανα-

γνωριστεί ως σημαντικό μέρος πολλών οικοσυστημάτων. Η

στρατηγική πρέπει, επίσης, να συνδεθεί σταθερά με μια αν-

ταγωνιστική, ενιαία ευρωπαϊκή αγορά που εξυπηρετεί τους

καταναλωτές ως βάση για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας

και ανταγωνισμού διεθνώς.

Η βιομηχανική στρατηγική αντιπροσωπεύει ένα σημαν-

τικό πλαίσιο για την ανάκαμψη, η εμπορική δραστηριότητα

της οποίας είναι μια κεντρική δύναμη, αφού αποτελεί άγκυ-

ρα για τις εισαγωγές και εξαγωγές της Ε.Ε. των 27. Επιπρό-

σθετα, η ιδιωτική κατανάλωση αποτελεί το 50% του ΑΕγχΠ

της Ε.Ε., όπου ο τομέας της λιανικής είναι στενά συνδεδε-

μένος, ενώ τροφοδοτεί πολλά άλλα οικοσυστήματα. Απαι-

τείται, λοιπόν, περισσότερη χαρτογράφηση του τρόπου αλ-

ληλεπίδρασης των οικοσυστημάτων και του τρόπου με τον

οποίο η στρατηγική μπορεί να βασιστεί σε αυτούς τους συν-

δέσμους και στην ανάλυσή τους, ώστε να αναγνωριστεί ότι

όλοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της

Ε.Ε. και στην αλυσίδα εφοδιασμού, συνδέοντας προμηθευ-

τές και επιχειρηματικούς πελάτες σε πολλά οικοσυστήμα-

τα. Η ισχυρή έμφαση της στρατηγικής στην ενιαία αγορά εί-

ναι απολύτως σωστή, γιατί η πανδημία απέδειξε τον κρίσιμο

ρόλο που διαδραματίζει η ενιαία αγορά στην εξασφάλιση

ανθεκτικής αλυσίδας εφοδιασμού και στην παροχή ισχυ-

ρής βάσης αγοράς για τις εταιρείες ώστε να ανταγωνίζονται

παγκοσμίως. Η ευπρόσδεκτη δέσμευση της Ε.Ε. να αντιμε-

τωπίσει τον κοντόφθαλμο εθνικό προστατευτισμό πρέπει

να εφαρμοστεί γρήγορα με την ενεργοποίηση της οδηγίας

για τις υπηρεσίες και την επιβολή της ελεύθερης κυκλοφο-

ρίας των εμπορευμάτων. Είναι, επίσης, σημαντικό να θυμό-

μαστε ότι οι υπηρεσίες αποτελούν το ισχυρότερο οικοσύ-

στημα, αφού αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% του

ΑΕγχΠ της Ε.Ε.

Η ενιαία αγορά δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη δια-

σφάλιση ότι ο ισχυρός ανταγωνισμός παραμένει ο κανόνας,

ακόμη και όταν επιδιώκεται να υποστηριχτεί η ευρωπαϊκή

αυτονομία σε ορισμένους τομείς. Ο ανταγωνισμός εντός

Ε.Ε. είναι ζωτικής σημασίας για να μπορούμε να είμαστε

ανταγωνιστικοί παγκοσμίως και να διασφαλίσουμε ότι τόσο

οι επιχειρηματικοί πελάτες όσο και οι καταναλωτές θα συ-

νεχίσουν να έχουν μια ευρεία επιλογή καινοτόμων και προ-

σιτών προϊόντων και υπηρεσιών. Η ανακοίνωση της Ε.Ε. για

την αντιμετώπιση των αθέμιτων ξένων επιδοτήσεων καλώς

θα εφαρμοστεί αναλογικά, γιατί θα συμβάλει στη διασφάλι-

ση της θέσης της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά. Χρει-

αζόμαστε, λοιπόν, τη στρατηγική για να παρέχουμε το σω-

στό πλαίσιο, για να υποστηρίξουμε όλα τα αλληλοτροφοδο-

τούμενα οικοσυστήματα πλήρως και να προσεγγίσουμε

έτσι την ψηφιακή μετάβαση και την αειφορία. Η σύνδεση

στο Διαδίκτυο είναι δαπανηρή και χρειάζεται χρόνος για να

αποδώσει στην κερδοφορία. Υπάρχει, επίσης, ανάγκη νο-

μοθεσίας που θα παράσχει ισότιμους όρους ανταγωνισμού

για την ενίσχυση του τομέα σε ψηφιακό περιβάλλον. Οφεί-

λουμε βεβαίως να δεσμευτούμε, αλλά πρέπει και να στηρι-

χτούμε για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Όσον αφορά στη μετάβαση στην «πράσινη και ψηφιακή

οικονομία», υπάρχει η πεποίθηση ότι μια επιτάχυνση θα εί-

ναι δυνατή μόνο αν οι ιδιώτες επενδυτές έχουν προβλεψι-

μότητα και ασφάλεια δικαίου. Επομένως, τα διάφορα οικο-

συστήματα χρειάζονται σαφείς και συνεκτικές οδούς μετά-

βασης και όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι πρέπει να εμ-

πλακούν στον ορισμό τους. Επιπλέον, απαιτείται μεγαλύτε-

ρη προσπάθεια για την αντιμετώπιση του χάσματος δεξιο-

τήτων και για να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις είναι σε

θέση να χρηματοδοτήσουν την καινοτομία και τις επενδύ-

σεις. Οι πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις και το αυξα-

νόμενο κόστος συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ενδέ-

χεται να καθυστερήσουν την ανάκαμψη και τη «διπλή μετά-

βαση». Ως εκ τούτου, η βιομηχανική στρατηγική και η σχετι-

κή νομοθεσία πρέπει να συνεργαστούν για να παράσχουν

τα κατάλληλα κίνητρα και τις απαραίτητες υποδομές στην

ενιαία αγορά, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ε.Ε. πληροί τους

στόχους της για τη βιωσιμότητα όλων των επιχειρήσεων.

Η νέα βιομηχανική στρατηγική και η ενιαία αγορά 
πρέπει να συνεργαστούν για τη «δίδυμη μετάβαση»

του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ



Νέα πρόκληση
Το τουρκικό μη επανδρωμένο Bayraktar TB2 πέταξε πάνω από την Ορεστιά-
δα τη Μεγάλη Παρασκευή. Οι πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών των
Τούρκων καθιερώθηκαν στον Έβρο από πέρυσι με τα γεγονότα στην περιοχή,
όταν επιχειρήθηκε με την υποστήριξη του τουρκικού κράτους προώθηση με-
ταναστών και προσφύγων. Από πρόκληση σε πρόκληση.

Μύλος και 
στην Ευρώπη
Με δική του θέση για πολλά

θέματα διαφοροποιείται αρ-

κετές φορές πολιτικά στον

ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής

Στέλιος Κούλογλου, ενώ δια-

τηρεί καλούς διαύλους με τον

Ευκλείδη Τσακαλώτο. Βρί-

σκεται δε σε μόνιμη κόντρα

με τον αντιπρόεδρο του Ευ-

ρωκοινοβουλίου Δημήτρη

Παπαδημούλη.

Συζητήθηκε
Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων είχε κανονίσει να κάνει περιοδεία με
τη βουλευτή Β’ Πειραιά του ΜέΡΑ25 Φωτεινή
Μπακαδήμα στον καταυλισμό σεισμοπλήκτων
στη Νίκαια, 22 χρόνια μετά τον σεισμό. Κάλεσε
και τον δήμαρχο της περιοχής και ακολούθως
το ανακοίνωσε ως τετελεσμένο στα στελέχη
και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι
οποίοι εξεπλάγησαν. Η πολιτική έχει τις προτε-
ραιότητές της.

Να ανοίξουν 
Ο Λευτέρης Λαζάρου έχει

εξαιρετικές σχέσεις με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, αφού ο
γνωστός σεφ πολλές φορές
έχει κληθεί να μαγειρέψει
για τον πρωθυπουργό στο
εστιατόριό του. Ο σεφ εκ-

φράζει την άποψη ότι η εστίαση πρέπει να ανοίξει κανονι-
κά με μουσική κ.λπ., διότι τα ημίμετρα δεν βοηθούν.

Εργασιακό μανιφέστο από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Σ
ε μια εποχή που η τεχνολογική πρόοδος
δίνει τη δυνατότητα για μείωση των
ωρών εργασίας και στην Ευρώπη γίνον-

ται ήδη οι πρώτες απόπειρες μείωσης του χρόνου ερ-
γασίας από προοδευτικές κυβερνήσεις, η κυβέρνη-
ση της Ν.Δ., ταυτισμένη με τα πιο ακραία επιχειρημα-
τικά συμφέροντα, επιχειρεί τη θεσμοθέτηση της δε-
κάωρης εργασίας», λέει το κόμμα της αντιπολίτευ-

σης. «Μετά τις αντεργατικές ρυθμίσεις των δύο τε-
λευταίων ετών και την ανεξέλεγκτη εργοδοτική αυ-
θαιρεσία, μετά την εργαλειοποίηση της πανδημίας
για μείωση μισθών, ελαστικοποίηση της εργασίας και
άλλες αντεργατικές ρυθμίσεις, η κυβέρνηση με το
νομοσχέδιο για τα εργασιακά κηρύσσει ουσιαστικά
τον πόλεμο στον κόσμο της εργασίας», συμπληρώνει
και ετοιμάζεται για τους… δρόμους.
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OΤούρκος υφυπουργός Εξωτερικών Για-
βούζ Σελίμ Κιράν, αμέσως μόλις έφτασε

στη Θεσσαλονίκη ιδιωτικά την περασμένη
εβδομάδα, ανακάλυψε... τουρκική κοινότητα.
Το tweet του εκπροσώπου της χώρας... του εξ-
πρές του μεσονυχτίου ήταν τόσο προβλέψιμο
που η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου
Εξωτερικών ήταν ολιγόλογη και σχεδόν έτοι-
μη, αποκαθιστώντας την αλήθεια.
Η επόμενη παράσταση για έναν ρόλο δόθηκε
στον υπαίθριο χώρο του τουρκικού προξενεί-
ου της Κομοτηνής. Για αυτήν έλαβαν πρό-
σκληση μόνο οι ανταποκριτές του τουρκικού
εθνικού δικτύου TRT, του κρατικού πρακτορεί-
ου Anadolu και των μειονοτικών ΜΜΕ της
Θράκης. Σε κανένα ελληνικό Μέσο της περιο-
χής ή πανελλαδικό δεν επιτράπηκε να παρα-
κολουθήσει τη συνέντευξη Τύπου του Τούρ-
κου αξιωματούχου, η οποία ολοκληρώθηκε σε
μόλις ένα τέταρτο.
Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους ψευδο-
μουφτήδες Κομοτηνής Ιμπραήμ Σερίφ και
Ξάνθης Αχμέτ Μετέ και παράγοντες της μει-
ονότητας, παρουσία του Τούρκου προξένου
Μουράτ Ομέρογλου, οι συζητήσεις ήταν πάντα
χαμηλόφωνες… Στις υποσχέσεις που έδωσε
ήταν και αυτές της ικανοποίησης των πληρω-
μών μειονοτικών για διάφορες αιτίες που
έχουν σχέση με τον… πολιτισμό. 
Ο Κιράν συμμετείχε σε γεύμα ιφτάρ που παρα-
τέθηκε προς τιμήν του και στο οποίο έδωσαν το
«παρών» ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ,
οι βουλευτές Ξάνθης Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και
Μπουρχάν Μπαράν, ο δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ
Μουμίν, ο δήμαρχος Αρριανών Αμέτ Ριτβάν, η
πρόεδρος του ΚΙΕΦ Τσιγδέμ Ασάφογλου, κα-
θώς και οι ψευδομουφτήδες της περιοχής.
Η επίσκεψη στην υπερσύγχρονη μονάδα δια-
λογής και συσκευασίας κερασιού -στο χωριό
Δύμη Ροδόπης- του γνωστού επιχειρηματία
Λεβέντ Σαδίκ, γιου του Αχμέτ Σαδίκ, ήταν σχε-
δόν… θεσμική για την επιβράβευση της επι-
χειρηματικότητας των ανθρώπων της μειονό-
τητας.
Οι ελληνικές Αρχές αρχειοθέτησαν το διήμε-
ρο για να το επαναφέρουν σχεδόν πανομοι-
ότυπο στην όποια επόμενη επίσκεψη. Πόσο
προβλέψιμοι πια οι γείτονες…

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η σημειολογία 
μιας επίσκεψης 

anetnews24@gmail.com 
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Π
υρά τόσο προς την Ευρω-
παϊκή Ένωση -κυρίως προς
τη Γερμανία- όσο και προς
τον Κυριάκο Μητσοτάκη για

τη στάση τους απέναντι στην απελευθέ-
ρωση της πατέντας του εμβολίου έναντι
του Covid-19 εξαπολύει η τομεάρχης
Διεθνών Σχέσεων της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ
Ράνια Σβίγκου. Μιλώντας στην «Politi-
cal», τονίζει ότι «η Ε.Ε., έστω και τώρα,
οφείλει να πάψει να αμφιταλαντεύεται
και η Γερμανία πρέπει να αλλάξει την
απαράδεκτη στάση της και να σταματή-
σει να αρνείται ιδεοληπτικά να συνταχθεί
με αυτό το αυτονόητο και δίκαιο αίτημα».
Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι ο κ. Μη-
τσοτάκης ενδιαφέρεται μόνο για το ιδιω-
τικό κέρδος κάποιων εταιρειών και όχι
για τα συμφέροντα των πολιτών, ενώ πα-
ράλληλα στρέφει τα βέλη προς την κυ-
βέρνηση για το εργασιακό νομοσχέδιο.
Τέλος, υπογραμμίζει ότι ο πρωθυπουρ-
γός θα είναι εκείνος που εξαιτίας της κυ-
βερνητικής φθοράς θα αναγκαστεί να
οδηγήσει τη χώρα στις κάλπες. 

Το εργασιακό νομοσχέδιο αποτελεί
για τον ΣΥΡΙΖΑ τη «μητέρα των μα-
χών», όπως έχει τονίσει ο Αλέξης
Τσίπρας. Τι θεωρείτε ότι θα επιφέ-
ρει στον κόσμο της εργασίας; 

Η στάση της Ν.Δ. απέναντι στα εργασια-
κά δικαιώματα είναι γνωστή. Σας θυμίζω
ότι μια από τις πρώτες κινήσεις της μετά
την ανάληψη της κυβέρνησης ήταν η ου-
σιαστική διάλυση της Επιθεώρησης Ερ-
γασίας. Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του
στη Θεσσαλονίκη έλεγε ότι θα καταργή-
σει «παρωχημένες ρυθμίσεις του περα-
σμένου αιώνα». Εν μέσω πανδημίας, με
την ανεργία να εκτοξεύεται κατακόρυ-
φα, καταθέτει ένα νομοσχέδιο κατάργη-
σης του οκταώρου, θεσμοθέτησης της
απλήρωτης υπερωριακής εργασίας, νο-
μιμοποίησης της ασυδοσίας των εργο-
δοτών, περιορισμού του συνταγματικά
κατοχυρωμένου δικαιώματος στην
απεργία. Καταργείται, στην πράξη, κάθε
μορφή συλλογικής σύμβασης και όλα γί-
νονται αντικείμενο «συνεννόησης» με-
ταξύ εργαζομένου και εργοδότη - κάτι
που όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει με
το σημερινό εργασιακό καθεστώς. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία δεν θα

δεχτεί να επιστρέψουμε στον 19ο αιώνα.
Οι εργαζόμενοι έχουν καταλάβει τι δρα-
ματικές επιπτώσεις θα έχει στη ζωή τους
και τον μισθό τους αυτό το σκληρά νεο-
φιλελεύθερο νομοσχέδιο. Θα αγωνι-
στούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να
μην περάσει. 

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι έχει πε-
τύχει στη διαχείριση της πανδη-
μίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ακριβώς το
αντίθετο. Τελικά, ποια είναι η
αλήθεια; 

Δυστυχώς η κυβέρνηση του κ. Μητσοτά-
κη δεν έκανε τίποτα από όσα όφειλε να
κάνει. Δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα στή-
ριξης του δημόσιου συστήματος υγείας,
για προσλήψεις γιατρών και δημιουργία
ΜΕΘ, δεν έκανε τίποτα για τον συνωστι-
σμό στα ΜΜΜ, δεν πήρε μέτρα για τους
χώρους εργασίας. Χρησιμοποίησε την
πανδημία ως ευκαιρία, είτε για να περά-
σει αντικοινωνικές ρυθμίσεις και νομο-
σχέδια, όπως αυτό για την πανεπιστη-
μιακή αστυνομία είτε για να βγάλουν
κέρδος κάποιοι «ημέτεροι», για να μη μι-

λήσω για το σκάνδαλο του «Σκόιλ Ελικί-
κου» ή την περιβόητη «λίστα Πέτσα». Η
καταστροφική διαχείριση της πανδημίας
είχε τελικά ως αποτέλεσμα και πολλοί
συνάνθρωποί μας να καταλήξουν εκτός
ΜΕΘ αλλά και πολλοί κλάδοι της οικονο-
μίας να αντιμετωπίζουν κίνδυνο κατάρ-
ρευσης. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμως δεν ζητάει τη
διενέργεια εκλογών, μολονότι
ασκεί έντονη πίεση στην κυβέρνη-
ση. Είναι οι δημοσκοπήσεις που
λειτουργούν ως τροχοπέδη ή εκτι-
μάτε ότι δεν είναι η στιγμή για να
οδηγηθεί η χώρα στις κάλπες; 

Εν μέσω πανδημίας θα ήταν ανεύθυνο
να ζητάμε εκλογές. Αυτό που κάνουμε
εμείς είναι μια δυναμική, προγραμμα-
τική αντιπολίτευση και ένας καθημερι-
νός αγώνας, όχι μόνο ενάντια στις πο-
λιτικές της Ν.Δ., αλλά και για να προ-
τείνουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για
την προοδευτική αλλαγή της χώρας. Οι
δημοσκοπήσεις δείχνουν μια συνεχή
φθορά της κυβέρνησης και ένα διαρ-
κώς εντεινόμενο αίσθημα απογοήτευ-
σης των πολιτών. Οπότε αυτός που πι-
θανόν να επιλέξει την απόδραση των
εκλογών, γιατί διαβλέπει τα σημάδια
της καταστροφής στον κοινωνικό και
οικονομικό ιστό εξαιτίας των πολιτι-
κών του, είναι ο κ. Μητσοτάκης. 

Πολύς λόγος γίνεται αυτές τις μέ-
ρες για την άρση των πατεντών για
τα εμβόλια κατά του Covid-19. Το
ζήτημα αποτέλεσε, μάλιστα, και
αντικείμενο πολιτικής αντιπαρά-
θεσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. Τι
συμβαίνει τελικά; 

Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας από τους
πρώτους που μίλησαν διεθνώς για την
ανάγκη εξασφάλισης των πατεντών στα
εμβόλια. Συνταχθήκαμε με ένα μεγάλο,
παγκόσμιο κίνημα, το οποίο εδώ και και-
ρό αγωνίζεται ώστε ένα πανανθρώπινο
δικαίωμα, αυτό στην Υγεία, να μην υπο-
ταχθεί σε οικονομικά συμφέροντα κά-
ποιων εταιρειών. Ας μην ξεχνάμε, άλλω-
στε, ότι οι έρευνες για τα εμβόλια χρημα-
τοδοτήθηκαν, σε συντριπτικά ποσοστά,
από κρατικούς προϋπολογισμούς. Όταν
τα έλεγε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Μη-
τσοτάκης διακωμωδούσε μέσα στη Βου-
λή την πρότασή του μιλώντας για «εμβο-
λιόδεντρα». Μετά την ιστορική απόφαση
του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος υπο-
στήριξε την πρόταση για άρση των πατεν-
τών, προσπαθούν να κάνουν το άσπρο
μαύρο, προπαγανδίζοντας ότι ο κ. Μη-
τσοτάκης εξέφρασε πρώτος αυτό το αί-
τημα! Είναι αστεία αυτή η απελπιστική
προσπάθειας διαστρέβλωσης της πραγ-
ματικότητας. Όσο και αν ψάξετε, δεν θα
βρείτε ούτε ίχνος κάποιας επίσημης κί-
νησης της κυβέρνησης ή της Ν.Δ. προς
αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα,
όταν τον περασμένο Μάρτιο οι ευρωβου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Δ. Παπαδημού-
λης και Κ. Αρβανίτης κατέθεσαν σχετική
τροπολογία στην Ολομέλεια του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, η οποία και υπερ-
ψηφίστηκε, οι ευρωβουλευτές της Ν.Δ.
αρνήθηκαν να την υποστηρίξουν. Το δε
Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε σχε-
τική τροπολογία έπειτα από πρόταση του
Γ.  Κατρούγκαλου. Αποδεικνύεται, λοιπόν,
και σε αυτή την περίπτωση ότι η έγνοια
της Ν.Δ. είναι το ιδιωτικό κέρδος κάποι-
ων εταιρειών και όχι τα συμφέροντα των
πολιτών ή το θεμελιώδες δικαίωμά τους
στην υγεία. Αλλά και η Ε.Ε., έστω και τώ-
ρα, οφείλει να πάψει να αμφιταλαντεύε-
ται, ενώ η Γερμανία πρέπει να αλλάξει την
απαράδεκτη στάση της και να σταματήσει
να αρνείται ιδεοληπτικά να συνταχθεί με
αυτό το αυτονόητο και δίκαιο αίτημα.ΡA
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Η Ν.Δ. δεν νοιάζεται για τα
συμφέροντα των πολιτών!

alex_diam@hotmail.com 

στον
Αλέξανδρο Διαμάντη



Δ
εκάδες μίλια έχει ακόμη να δια-
νύσει το πρόγραμμα για τις νέες
ελληνικές φρεγάτες, αφού ακόμη
και αν ολοκληρωθεί εντός του

Μαΐου η επιχειρησιακή αξιολόγηση από
πλευράς Πολεμικού Ναυτικού, στελέχη του
ΓΕΝ εκτιμούν ότι οι τελικές αποφάσεις δεν
πρόκειται να ληφθούν, το νωρίτερο, μέχρι τον
Αύγουστο.

Η αμερικανική απάντηση (LOA) στο αίτη-
μα με το οποίο η ελληνική πλευρά εκδήλωσε
και επισήμως το ενδιαφέρον της για τις MM-
SC της Lockheed Martin θα φτάσει στην
Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 25
Μαΐου. Η «Political» είναι σε θέση να γνωρί-
ζει ότι θα περιέχει αρκετές αλλαγές σε ό,τι
αφορά τη διαμόρφωση των πλοίων, η οποία
ικανοποιεί αρκετά από τα κριτήρια που έθε-
σε το Πολεμικό Ναυτικό σχετικά με τον
οπλισμό, το σύστημα μάχης και το σύστημα
αυτοπροστασίας των φρεγατών. Αν η ελληνι-
κή πλευρά επιλέξει τελικώς την αμερικανι-
κή πρόταση, θα ακολουθήσει νέα λεπτομε-
ρής εξέταση και ίσως επαναδιαμόρφωση
ορισμένων πτυχών του πλοίου, με την τελική
κοστολόγηση του προγράμματος να γίνεται
το φθινόπωρο. Πληροφορίες, πάντως, ανα-
φέρουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση εμφα-
νίζεται προς το παρόν αρνητική στην αποδέ-

σμευση των αντιτορπιλικών Arleigh Burke,
τον διακαή πόθο του Πολεμικού Ναυτικού
για πλοίο ενδιάμεσης λύσης, αφού αποτε-
λούν τη ραχοκοκαλιά του στόλου των Ηνω-
μένων Πολιτειών. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι
το ενδεχόμενο παραχώρησης των καταδρο-
μικών Ticonderoga, τα οποία βρίσκονται
υπό παροπλισμό, παραμένει ανοιχτό, με το
ελληνικό επιτελείο, όμως, να προβληματίζε-
ται, αφού η επάνδρωση, η ένταξη σε υπηρε-
σία και η συντήρησή τους θα μπορούσαν να
προκαλέσουν τελικά περισσότερα προβλή-
ματα στο Πολεμικό Ναυτικό από όσα θα επι-
χειρήσουν να λύσουν.

Όπως σε όλες τις προτάσεις, έτσι και στην
περίπτωση των Αμερικανών, όταν γίνει επι-
σήμως γνωστή η πρόταση για ενδιάμεση λύ-
ση, κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού θα
πραγματοποιήσει αυτοψία στα μεταχειρι-
σμένα πλοία, λαμβάνοντας υπόψη του το κό-
στος συντήρησης και ένταξης σε υπηρεσία,
τις ανάγκες που καλύπτει, τον οπλισμό και

την επάνδρωση αλλά και τα χρονικά περιθώ-
ρια ζωής τους. Εξειδικευμένα στελέχη του
Ναυτικού έχουν ήδη επιθεωρήσει τις δύο
γαλλικές φρεγάτες «Jean Bart» και «La-
touche Treville», ενώ μέσα στις επόμενες
μέρες θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των
τεσσάρων ολλανδικών φρεγατών κλάσης Μ,
οι οποίες έχουν προταθεί ως ενδιάμεση λύ-
ση σε περίπτωση επιλογής των τεσσάρων νέ-
ων Sigma.

Στην «κούρσα» βρίσκονται ακόμη οι Ισπα-
νοί, με την αποστολή του πρωθυπουργού Πέ-
δρο Σάντσεθ, ο οποίος συναντήθηκε χθες με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξί-
μου, να περιλαμβάνει κλιμάκιο για τις φρε-
γάτες F-110 και την ισπανική πρόταση για εν-
διάμεση λύση. Μέσα στις επόμενες μέρες
αναμένεται να βρεθούν στη Μεσογείων και
οι Γερμανοί για να συζητήσουν με το Πολεμι-
κό Ναυτικό την πρότασή τους, η οποία απο-
τελείται από τουλάχιστον έξι διαφορετικές
επιλογές και περιλαμβάνει τις φρεγάτες
Α200 και Α300 αλλά και το ενδεχόμενο ναυ-
πήγησης δύο ακόμη υποβρυχίων τύπου 214.

Χθες ήταν προγραμματισμένη η ενημέρω-
ση Ελλήνων δημοσιογράφων από τη γαλλική
Group Naval, η οποία, όμως, ματαιώθηκε λό-
γω τεχνικών προβλημάτων στο δίκτυο της
εταιρείας.

Την ίδια ώρα, ζητούμενο σε όλες τις προτά-
σεις αποτελεί η συμμετοχή της εγχώριας
αμυντικής βιομηχανίας τόσο στη ναυπήγηση
των νέων ελληνικών φρεγατών και στη διαδι-
κασία εκσυγχρονισμού των τεσσάρων ΜΕΚΟ
όσο και στη μετέπειτα συντήρηση των πλοίων,
εξασφαλίζοντας ότι η τεχνογνωσία που θα
κερδίζουν οι ελληνικές εταιρείες θα μπορέ-
σει να αξιοποιηθεί σε προγράμματα εν συνε-
χεία υποστήριξης. Ο υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Νίκος Παναγιωτόπουλος θα ενημερώσει
σήμερα την Ειδική Επιτροπή της Βουλής για
τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη
στην Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία.
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Φρεγάτες:
Όπως σε όλες τις προτάσεις,
έτσι και στην περίπτωση 
των Αμερικανών, όταν γίνει
επισήμως γνωστή η πρόταση
για ενδιάμεση λύση, κλιμάκιο
του Πολεμικού Ναυτικού θα
πραγματοποιήσει αυτοψία 
στα μεταχειρισμένα πλοία

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

«Νηοψίες» πριν από την αγορά
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Ν
α απέχει από συμπεριφορές που
προκαλούν ένταση στα Ελληνο-
τουρκικά κάλεσε την Άγκυρα ο
Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη

συνάντησή του με τον Ισπανό πρωθυπουρ-
γό Πέδρο Σάντσεθ στο Μέγαρο Μαξίμου.
«Κάθε ένταση σταματά μόνο όταν σταμα-
τούν οι συμπεριφορές που την προκα-
λούν», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και
υπογράμμισε ότι η επίλυση των διαφορών
με την Τουρκία περνάει μέσα από τον σεβα-
σμό του Διεθνούς Δικαίου. «Κάθε διαφορά
έχει μόνο έναν δρόμο επίλυσης: αυτόν των
συζητήσεων. Και κάθε συζήτηση έχει μόνο
ένα πλαίσιο: του Διεθνούς Δικαίου, των
συνθηκών και του ευρωπαϊκού κεκτημέ-
νου», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ακόμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισή-
μανε στον ομόλογό του ότι «η Ισπανία, ως
Ευρωπαίος εταίρος, έχει λόγο όταν μια
υποψήφια χώρα παραβιάζει τα δικαιώματα
άλλων μελών όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.
Αλλά και ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ απορρί-
πτει προκλήσεις όπως στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο». Ο πρωθυπουργός
αναφέρθηκε και στη Λιβύη, για την οποία,
όπως είπε, η Ελλάδα και η Ισπανία ενδιαφέ-
ρονται για την απαλλαγή της από ξένους
στρατούς και επιρροές αλλά και για τη νομι-
μότητα στη θάλασσα.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, πάντως, πέ-
ταξε την μπάλα στην εξέδρα και τοποθετή-
θηκε μόνο για το Μεταναστευτικό, λέγοντας
ότι οι δύο χώρες τηρούν κοινή στάση, ενώ
τόνισε το ενδιαφέρον της Μαδρίτης να ανα-
πτύξει περαιτέρω τις γεωστρατηγικές και
γεωπολιτικές της σχέσεις με την Αθήνα.

Στη λογική των ίσων αποστάσεων επέ-
μεινε και ο αναπληρωτής γενικός γραμμα-
τέας του ΝΑΤΟ Μιρτσέα Γκεοάνα, ο οποίος
μίλησε στο διαδικτυακό Φόρουμ των Δελ-
φών. Ο Νο2 της Συμμαχίας χαρακτήρισε την
Ελλάδα και την Τουρκία «πολύτιμους συμ-
μάχους», χαιρετίζοντας την αποδοχή του
μηχανισμού αποκλιμάκωσης από τις δύο
πλευρές αλλά και την επανέναρξη των διε-
ρευνητικών. Στο ίδιο φόρουμ ο Αμερικανός
πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ ανα-
φέρθηκε στην ελληνοτουρκική κρίση του
περασμένου καλοκαιριού, επισημαίνοντας
την προσήλωση της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη στη διπλωματία. «Πάντα ανησυχούσα
για τον κίνδυνο ενός ατυχήματος. Ειδικά το
περασμένο καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια αυ-

τής της πολύ σοβαρής διαμάχης γύρω από
τις δραστηριότητες του “Ορούτς Ρέις” και με
ένα πραγματικό ατύχημα στη θάλασσα ανά-
μεσα στις φρεγάτες “Κεμάλ Ρέις” και “Λή-
μνος”. Πιστεύω ότι ήταν η περίοδος μεγα-
λύτερης έντασης που έζησα εγώ και δίνω τα
εύσημα στον επαγγελματισμό των ελληνι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικά στο Πο-
λεμικό Ναυτικό», ανέφερε ο Αμερικανός
πρέσβης.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία συνεχίζει το κρε-
σέντο προκλητικότητας με την τοποθέτηση
φωτεινής επιγραφής ανάμεσα στους δύο
μιναρέδες που έχτισαν οι Οθωμανοί στην
Αγια-Σοφιά, η οποία γράφει «Δεν υπάρχει
άλλος θεός, εκτός από τον Αλλάχ».

Ο Τούρκος πρόεδρος, πάντως, έκανε νέα
επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία
κατηγόρησε για αθέτηση των υποσχέσεών
της, ενώ έβαλε στο κάδρο και την Αθήνα. «Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τήρησε τις υποσχέ-
σεις που έδωσε στη χώρα μας στον δρόμο

της πλήρους ένταξης και συνεχώς τέθηκαν
εμπόδια στην ενταξιακή μας διαδικασία»,
είπε ο Ερντογάν, ρίχνοντας την ευθύνη στην
Αθήνα. «Το γεγονός ότι ορισμένα κράτη-
μέλη μετέφεραν στους διαδρόμους της
Ένωσης τα διμερή τους ζητήματα με την
Τουρκία αιχμαλώτισε τις σχέσεις Ε.Ε. -
Τουρκίας», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Την ίδια ώρα όμως συνεχίζονται τα χτυ-
πήματα από την τουρκική αντιπολίτευση, με
τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊ-
κού Κόμματος της Τουρκίας Κεμάλ Κιλιν-
τζάρογλου να ασκεί δριμύτατη κριτική στον
Ερντογάν για τους χειρισμούς του στην οι-
κονομία. «Σήμερα, αν η Τουρκία εμπλακεί
σε έναν πόλεμο, δεν διαθέτει ούτε ένα σεντ
δικό της. Τα διαθέσιμα της Κεντρικής Τρά-
πεζας είναι μείον 46 δισ. δολάρια».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου βρίσκεται σήμερα
στη Σαουδική Αραβία με σκοπό την ενίσχυ-
ση των διμερών σχέσεων. Μετά το Κάιρο η

Άγκυρα επιχειρεί να απλώσει γέφυρες και
στο Ριάντ, με την επίσκεψη Τσαβούσογλου
να αποτελεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη
Τούρκου αξιωματούχου μετά τη δολοφονία
του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ
Κασόγκι στην Κωνσταντινούπολη, που επι-
δείνωσε τις σχέσεις των δύο χωρών.

Στην Αθήνα ο Νίκος Δένδιας ενημερώνει
σήμερα τους εκπροσώπους της αντιπολί-
τευσης για τις εξελίξεις στα Ελληνοτουρκι-
κά και όλα τα ζητήματα της ελληνικής δι-
πλωματίας. 

Ελπιδοφόρος: «Όσα κάνει η Τουρκία στην
Αγια-Σοφιά με χτύπησαν στην καρδιά μου»
Για αδικία και επιθετικότητα από την πλευρά της Τουρ-
κίας, που μετέτρεψε το σύμβολο του Χριστιανισμού σε
τζαμί, μίλησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
«Είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Όχι μόνο ως Έλληνας
αλλά και ως Κωνσταντινουπολίτης, αυτό με χτύπησε βα-
θιά μες την καρδιά μου, με στενοχώρησε. Η κίνηση της
Τουρκίας, στο πλαίσιο που έγινε, ήταν φορτισμένη με τό-

ση αδικία και επιθετικότητα που σε νηφάλιες και ήρεμες
περιόδους για την περιοχή η Τουρκία δεν θα το έκανε, αν
σκεφτόταν πιο λογικά. Η χρήση του απαράδεκτου επιχει-
ρήματος του δικαίου του κατακτητή, με την εικόνα του
πρώτου ιμάμη μέσα στην Αγια-Σοφιά να κρατάει το σπα-
θί, είναι εντελώς παρωχημένη και ανήκει σε άλλες επο-
χές», ανέφερε ο κ. Ελπιδοφόρος.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός 
και το ΝΑΤΟ συνεχίζουν 
να καλύπτουν τις τουρκικές
προκλήσεις...

Εις ώτα (δυστυχώς) μη ακουόντων 
stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Α
νοίγουν σταδιακά το τελευταίο

δεκαήμερο του Μαΐου τα ραν-

τεβού για όλα τα εμβόλια για

τους πολίτες ηλικίας από 30

έως 44 ετών, ενώ θα προηγηθεί η ηλικιακή

ομάδα 40-44. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση

σχεδιάζει εντός του Ιουνίου να ανοίξουν τα

ραντεβού εμβολιασμών για τις επόμενες

ηλικιακές ομάδες, των 25-29 και 19-24

ετών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα

έκανε γνωστά χθες ο γενικός γραμματέας

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος

Θεμιστοκλέους, η πλατφόρμα για όλο το

φάσμα των επιλογών των εμβολίων για το

ηλικιακό τόξο από 30 έως 44 ετών θα

ανοίξει το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐ-

ου. Επισήμανε, δε, ότι αυτό θα γίνει στα-

διακά και θα προηγηθούν οι ηλικίας 40-44

ετών. Θα ακολουθήσουν οι 35-39 και τέ-

λος οι 30-34 ετών. Παράλληλα, έκανε

γνωστό πως -ανάλογα με την πορεία των

ραντεβού αυτών των ηλικιακών ομάδων

και με βάση τις παραδόσεις των εμβολίων

από τις εταιρείες- είναι πιθανόν εντός του

Ιουνίου να ανοίξουν τα ραντεβού εμβολια-

σμών για τις επόμενες ηλικιακές ομάδες,

των 25-29 και 19-24.

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, μέ-

χρι χθες είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά

3.740.000 εμβολιασμοί. Περισσότεροι από

2,5 εκατ. πολίτες έχουν εμβολιαστεί τουλά-

χιστον με μία δόση, ποσοστό που αντιστοι-

χεί στο 23,7%. Με τις δύο δόσεις έχουν εμ-

βολιαστεί 1.245.000 πολίτες, ποσοστό 12%.

Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο της Johnson &

Johnson, είπε ότι θα προσμετριέται και

στους εμβολιασμούς με τη μία δόση και

στους ολοκληρωμένους.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση της Ευρω-

παϊκής Ένωσης να μην ανανεώσει την πα-

ραγγελία της για τα εμβόλια της AstraZe-

neca κατά του κορονοϊού για μετά τον Ιού-

νιο, σημείωσε ότι αυτό δεν επηρεάζει τη

φετινή χρονιά και πρόσθεσε πως όλες οι

δόσεις της AstraZeneca, είτε είναι πρώτες

είτε δεύτερες, είναι εξασφαλισμένες.

Στο θέμα του εμβολίου με AstraZeneca

αναφέρθηκε, επίσης, η πρόεδρος της Εθνι-

κής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεο-

δωρίδου. Μιλώντας για τη δεύτερη δόση

του συγκεκριμένου εμβολίου, η κυρία Θεο-

δωρίδου τόνισε πως είναι ασφαλές και

πρέπει να συνεχίζεται με όσους έχουν εμ-

βολιαστεί με την πρώτη δόση με το Astra-

Zeneca.

Εντός του Μαΐου
όλα τα εμβόλια
στους 30-44 ετών

ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2021

OLITICALP ΛΛΑΔΑE14

Μικρή άνοδος σημειώθηκε στους διασωληνωμένους το τε-
λευταίο 24ωρο, με τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει τη Δευτέρα ότι οι
ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ με κορονοϊό ανέρχονται
σε 732. Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των κρουσμάτων
δείχνει ότι, παρότι έχουν ανοίξει δραστηριότητες και πλέον
να επιστρέφουμε σταδιακά στην καθημερινότητα, ο κορονοϊ-
ός είναι ακόμη εδώ και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 1.904, εκ των οποίων επτά εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Με βάση τα επιβε-
βαιωμένα κρούσματα των τελευταίων επτά ημερών, 48 θεω-
ρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.456 εί-

ναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών από κορονοϊό είναι 60, ενώ από την έναρξη της επι-
δημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 11.089. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 732, ενώ
οι εισαγωγές νέων Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας
είναι 383. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο 24ωρο διενερ-
γήθηκαν συνολικά 28.127 τεστ. 

Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική, καθώς από τα 1.904 νέα
κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, οι 802 μολύνσεις εντο-
πίζονται στο Λεκανοπέδιο. Το Κέντρο της Αθήνας έχει τη με-
γαλύτερη διασπορά με 221 νέα κρούσματα, ενώ ακολουθούν
ο Πειραιάς και ο Δυτικός Τομέας της Αθήνας, με 119 και 113
αντίστοιχα.

ΣτΕ: Αποζημιώσεις για τυχόν επιπλοκές
Επίκαιρη απόφαση για τις αποζημιώσεις που μπορούν να διεκδικήσουν όσοι
ενδέχεται να παρουσιάσουν προβλήματα υγείας από παρενέργειες των εμβο-
λίων εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με την απόφαση του Ανώτατου
Δικαστηρίου ορίζεται ότι ο πολίτης που έχει υποστεί βλάβη της υγείας του στο
πλαίσιο εμβολιασμών μπορεί να ζητήσει υλική και ηθική αποκατάσταση από
το Δημόσιο, με βάση συγκεκριμένες συνταγματικές διατάξεις. Ωστόσο, για τη
διεκδίκηση υλικής και ηθικής αποζημίωσης το ΣτΕ θέτει τις ακόλουθες προ-
ϋποθέσεις: Η βλάβη της υγείας πρέπει να αποδεικνύεται ότι οφείλεται στο εμ-
βόλιο και ο εμβολιασμός οφείλει να είναι νόμιμος και να γίνεται για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας. Το Α’ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστη-
ρίου, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο του ΣτΕ Μαρία Καραμανώφ, δικαίωσε μη-
τέρα που η επτάχρονη κόρη της μετά τον εμβολιασμό της με το τριδύναμο εμ-
βόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς παρουσίασε παρεγκεφαλίτιδα, μια
σπανιότατη νόσο, ως ανεπιθύμητη παρενέργεια. Δυστυχώς, πριν τα δικαστή-
ρια να τελειώσουν, το κοριτσάκι απεβίωσε. Η απόφαση αφορά σε όλα τα εμβό-
λια και αυτά κατά του Covid-19.

Στο «κόκκινο» η Αττική, αυξήθηκαν οι διασωληνωμένοι



Σ
τα θρανία επέστρεψαν χθες πε-
ρίπου 1.700.000 μαθητές όλων
των υποχρεωτικών βαθμίδων,
οι εκπαιδευτικοί τους αλλά και

το προσωπικό των σχολικών μονάδων με
υποχρεωτικά self-tests δύο φορές την
εβδομάδα. 

Εκπαιδευτικοί και μαθητές καλούνται
να προμηθευτούν και το δεύτερο self-test,
στο οποίο πρέπει να υποβληθούν την Τε-
τάρτη, και να δηλώσουν το αποτέλεσμα.
Υπενθυμίζεται ότι λόγω της παρατεταμέ-
νης αναστολής τής διά ζώσης εκπαίδευ-
σης θα παραταθεί το διδακτικό έτος έως
τις 11 Ιουνίου για τα γυμνάσια και τα λύ-
κεια, με τις Πανελλαδικές να ξεκινούν στις
14 και 15 του ίδιου μήνα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
και έως τις 25 Ιουνίου για τα δημοτικά.

Χθες, εν τω μεταξύ, η υπουργός Παιδεί-
ας Νίκη Κεραμέως επισκέφθηκε σχολεία
της Χαλκίδας, όπου είχε την ευκαιρία να
συνομιλήσει με εκπαιδευτικούς και μα-
θητές. «Μέριμνα του υπουργείου είναι τα
σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά με
όρους προστασίας και πρόληψης», δήλω-
σε η κυρία Κεραμέως και πρόσθεσε ότι
χάρη σε δύο εργαλεία, τον εμβολιασμό
και τα αυτοδιαγνωστικά τεστ, «μπορούν
αφενός να ανοίγουν όλο και περισσότερες
δραστηριότητες, αφετέρου να εντοπίζον-
ται πιο νωρίς τυχόν κυρίως ασυμπτωματι-
κοί φορείς». 

Η υπουργός δεν παρέλειψε να αναφερ-
θεί στη μεγάλη προσπάθεια εκπαιδευτι-
κών, μαθητών αλλά και των οικογενειών
τους κατά τη διάρκεια αναστολής τής διά
ζώσης εκπαίδευσης αλλά και στο διάστη-
μα λειτουργείας των σχολείων με την
υποδειγματική τήρηση των μέτρων. 

Αναστάτωση 
Πάντως, το απόγευμα της Κυριακής

επικράτησε αναστάτωση σε εκατοντάδες

χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς λόγω του με-
γάλου αριθμού υπόχρεων μαθητών και
εκπαιδευτικών για αρκετές ώρες ήταν
αδύνατη η δήλωση του αποτελέσματος
των self-tests. Η πλατφόρμα self-te-
sting.gov.gr ήταν εκτός λειτουργίας με
αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η εκτύ-
πωση της δήλωσης αποτελέσματος και

της σχολικής κάρτας, οι οποίες είναι απα-
ραίτητες για την είσοδο εκπαιδευτικών
και μαθητών στα σχολεία. Προβλήματα
αντιμετώπισαν και όσοι επιχείρησαν να
προμηθευτούν το self-test το Σάββατο,
καθώς αποφασίστηκε να μη γίνει διανομή
τη συγκεκριμένη μέρα προκειμένου να
αποσυμφορηθούν τα φαρμακεία. 

Η υπουργός Παιδείας Νίκη 
Κεραμέως επισκέφτηκε σχολεία
της Χαλκίδας, όπου είχε 
την ευκαιρία να συνομιλήσει 
με εκπαιδευτικούς και μαθητές
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Να δώσουν έμφαση σε δραστηριότητες που επικεν-
τρώνουν και ενθαρρύνουν την εμπλοκή και την ενεργό
συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία και να εστιάσουν
σε κεντρικά σημεία της ύλης, τα οποία κρίνονται θεμε-
λιώδη για την επιτυχή μετάβασή τους στην επόμενη τάξη,
καλεί τους εκπαιδευτικούς το υπουργείο Παιδείας. Με
σχετική εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για την αφομοίωση
της ύλης από την πλευρά των μαθητών γυμνασίων και λυ-
κείων, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν «μείνει πίσω» λόγω
της αναστολής τής διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται ανακεφαλαιωτικές δρα-
στηριότητες με ιδιαίτερη έμφαση σε κεντρικά σημεία της
ύλης.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί και στην ψυχοκοι-
νωνική υποστήριξη των μαθητών λόγω της μακράς εξέλι-
ξης της πανδημίας, προκειμένου να διαχειριστούν αποτε-
λεσματικά τα νέα δεδομένα της καθημερινότητάς τους και
να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες επικρατούσες συνθή-
κες. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, «πρωταρχικός
και θεμελιώδης στόχος κατά την παιδαγωγική διαδικασία

είναι η αναγνώριση,η έκφραση και η διαχείριση των συ-
ναισθημάτων με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας
και της ψυχικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της σχολικής
ζωής. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται με την επανέναρξη
της διά ζώσης διδασκαλίας να δοθεί έμφαση σε δραστη-
ριότητες που αφορούν σε συναισθηματικές δεξιότητες
αντιμετώπισης και διαχείρισης αγχογόνων και κρίσιμων
καταστάσεων». Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτικός καλείται να
συνδράμει τους μαθητές ως προς την ενδυνάμωση των
κοινωνικών και ψυχοσυναισθηματικών δεξιοτήτων τους. 

Γυμνάσια - λύκεια: Εγκύκλιος με οδηγίες για τη διδακτέα ύλη

Αγωνία και λαχτάρα στα θρανία 

Την ερχόμενη Δευτέρα επιστρέφουν στη διά ζώσης εκπαίδευση
οι φοιτητές με υποχρεωτικά αυτοδιαγνωστικά τεστ τόσο για τους
ίδιους όσο και για το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των πανεπι-
στημίων. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, «ο υπεύθυνος της
πρακτικής, κλινικής και εργαστηριακής άσκησης είναι υποχρεω-
μένος να διαπιστώνει ότι οι φοιτητές ή άλλα συμμετέχοντα πρό-
σωπα έχουν υποβληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο
και ότι επιδεικνύουν, κατά την προσέλευσή τους στον κατά περί-
πτωση χώρο διενέργειας των προαναφερθεισών ασκήσεων, τη
δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου». Σε περίπτω-

ση που φοιτητής δεν έχει υποβληθεί σε self-test ή αρνείται να
επιδείξει τη δήλωση αποτελέσματος, «ο φοιτητής λαμβάνει
απουσία και ο αρμόδιος φορέας απαλλάσσεται από τυχόν υπο-
χρέωση καταβολής αποζημίωσης/αποδοχών για όσο χρονικό
διάστημα δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις αυτές». Αντι-
στοίχως, αν καθηγητής ή μέλος του προσωπικού αρνείται να ακο-
λουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία, η αρμόδια για θέματα
προσωπικού υπηρεσία του φορέα προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες για την περικοπή των αποδοχών του υπόχρεου προσώ-
που «λόγω υπαίτιας μη παροχής εργασίας».

Με self-tests και οι φοιτητές



της Μαρίας Δήμα

Ε
λεύθερος μέχρι την ερχόμενη Παρα-
σκευή, ημέρα κατά την οποία θα διε-
ξαχθεί η δίκη του ενώπιον του Αυτό-
φωρου Μονομελούς Πλημμελειοδι-

κείου των Αθηνών, αφέθηκε χθες ο 22χρονος
φοιτητής, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή
της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή. 

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ερευνούν ένα σοβαρό
περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος
μιας νεαρής, το οποίο συνέβη πέρυσι το καλο-
καίρι στην Αθήνα και είχε καταγγελθεί στο Α.Τ.
Ακροπόλεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νε-
αρός κατηγορούμενος αναμένεται να έρθει αν-
τιμέτωπος με μια νέα δικογραφία που έχει σχη-
ματιστεί σε βάρος του και αυτήν τη φορά αφορά
στο κακούργημα της απόπειρας βιασμού. 

Θύμα του φέρεται να είναι μια 22χρονη κο-
πέλα η οποία καταγγέλλει ότι άγνωστος της
επιτέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 6ης Αυ-
γούστου 2020, έξω από την κατοικία της. Την
ώρα που επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του
σπιτιού της, ο δράστης προσπάθησε να της κα-

τεβάσει το σορτσάκι. Η κοπέλα φέρεται να πά-
λεψε με τον δράστη, κάτι που είχε ως αποτέλε-
σμα να του κατεβάσει τη μάσκα. Ο νεαρός τρά-
πηκε σε φυγή, προφανώς γιατί αποκαλύφθη-
καν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Με-
τά το περιστατικό της Νέας Σμύρνης και όσα
δημοσιοποιήθηκαν για τον κατηγορούμενο, η
22χρονη αναγνώρισε στο πρόσωπό του τον νε-
αρό άνδρα που της είχε επιτεθεί τον περασμέ-
νο Αύγουστο.

Ο νεαρός, όπως είναι ήδη γνωστό, συνελή-
φθη την περασμένη Πέμπτη, όταν καταγράφη-
κε από κάμερα κλειστού κυκλώματος πολυ-
κατοικίας στη Νέα Σμύρνη, όπου διέμενε μία
κοπέλα την οποία ακολουθούσε «με το μόριο
έξω»… Η παθούσα κατήγγειλε το περιστατικό
στην Αστυνομία και παράλληλα δημοσιοποί-
ησε το βίντεο στα social media, από το κλειστό
κύκλωμα. Έτσι, οι αστυνομικές Αρχές τον εν-
τόπισαν και τον συνέλαβαν. Ακολούθησαν κι
άλλες καταγγελίες νεαρών γυναικών που στο
πρόσωπό του αναγνώρισαν τον νεαρό άνδρα ο
οποίος τις είχε ακολουθήσει επιδεικνύοντας
το μόριό του…

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και
αγωγή αποζημίωσης κατέθεσε, σε βάρος
του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δημήτρη
Παπαγγελόπουλου, ο επιχειρηματίας Σάμ-
πυ Μιωνή. Σύμφωνα με ανακοίνωση που
εξέδωσε ο τελευταίος, αφορμή για τις προ-
σφυγές του στα αρμόδια δικαστήρια στάθη-
καν οι δηλώσεις που έκανε ο μηνυόμενος,
μετά την κατάθεση του επιχειρηματία στον
Άρειο Πάγο, στο πλαίσιο της έρευνας η
οποία διενεργείται για τους χειρισμούς στην
υπόθεση Novartis.

Στην ανακοίνωσε που εξέδωσε, ο μηνυ-
τής γνωστοποιεί την κατάθεση της έγκλη-
σής του κατά του Παπαγγελόπουλου αλλά
και της προσφυγής του στα αστικά δικαστή-
ρια, αξιώνοντας αποζημίωση ύψους 5 εκα-
τομμυρίων ευρώ, κάνοντας χαρακτηριστικά
λόγο για «τις αήθεις και συκοφαντικές δη-
λώσεις που έκανε εναντίον μου, μετά την

πρόσφατη κατάθεσή μου στην ανακρίτρια
του Αρείου Πάγου, κυρία Κωνσταντίνα Αλε-
βιζοπούλου, για τη γνωστή υπόθεση της εγ-
κληματικής συμμορίας, η οποία εκβίαζε
εμένα, τον συνέταιρό μου Άγγελο Μεταξά
και τον δικηγόρο Σταύρο Παπασταύρου». 

Μάλιστα, ο επιχειρηματίας αναφέρει πως
ό,τι ποσά θα επιδικάσουν συνολικά τα δικα-
στήρια δεσμεύεται να τα δωρίσει στο Χαμό-
γελο του Παιδιού, στον σύλλογο για παιδιά
με καρκίνο «Ελπίδα» και στην Κιβωτό του
Κόσμου. Της ανακοίνωσης Μιωνή ακολού-
θησε απάντηση του Δημήτρη Παπαγγελό-
πουλου, στην οποία αναφέρει ότι ο επιχει-
ρηματίας σε αγωγή του εναντίον του υπουρ-
γού Μάκη Βορίδη έχει ζητήσει ως αποζη-
μίωση 2,9 εκατ. ευρώ, ενώ από εκείνον 5
εκατομμύρια, για τους ίδιους ακριβώς λό-
γους. «Το ερμηνεύω ως ποιοτική υπέροχή
μου απέναντι στον κ. Βορίδη».

«Δεν γνωρίζω. Δεν θυμάμαι. Είμαι αθώος…». Με αυτές τις φράσεις απολο-
γήθηκε ενώπιον του 30ού ανακριτή Αθηνών ο ήδη προφυλακισμένος στον
Κορυδαλλό Μένιος Φουρθιώτης, για σειρά κακουργηματικών και πλημμελη-
ματικών πράξεων. Μαζί του τον δρόμο της φυλακής πήραν και οι δύο συγκα-
τηγορούμενοί του, που εμπλέκονται και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά
αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τα ξημερώματα της 16ης Απριλίου, στη Νέα
Ερυθραία. Και οι τρεις απολογήθηκαν το Μεγάλο Σάββατο και κρίθηκαν προ-
σωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, με το
σκεπτικό ότι «προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής τους και από τα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά της πράξεως συνάγεται πως, αν αφεθούν ελεύθεροι, θα
διαπράξουν νέα κακουργήματα ή πλημμελήματα».
Απολογούμενοι, πάντως, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, με
τον παρουσιαστή να υποστηρίζει ότι ουδέποτε έστειλε μήνυμα στον συγκατη-
γορούμενό του το βράδυ της συμπλοκής με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., ισχυριζόμενος
ότι ο αριθμός του κινητού από το οποίο εστάλη το επίμαχο μήνυμα είναι εται-
ρικός και δεν γνωρίζει ποιος το χρησιμοποίησε. Σύμφωνα με πληροφορίες,
ερωτώμενος από τον ανακριτή για το βράδυ των πυροβολισμών έξω από το
σπίτι του, υποστήριξε ότι εκείνη την ώρα μιλούσε στο τηλέφωνο και έπεσε
κάτω, χτυπώντας συναγερμό. Μάλιστα, την Αστυνομία την πήρε το πρόσωπο
το οποίο συνομιλούσε μαζί του στο τηλέφωνο, ενώ ο ίδιος κάλεσε όλους τους
δικηγόρους του, τρομοκρατημένος.

Τα αρνούνται όλα ο Μένιος και 
οι δύο συγκατηγορούμενοί του

Μήνυση και αγωγή από τον Μιωνή 
κατά του Παπαγγελόπουλου

Η νεαρή αναγνώρισε
τον 22χρονο ως 
επίδοξο βιαστή της 
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Σαρωτικούς ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κα-
φέ, μπαρ, εστιατόρια κ.ά.) πραγματοποίησαν η ΕΛ.ΑΣ. και οι άλλες εμπλεκό-
μενες υπηρεσίες το πρώτο Σαββατοκύριακο με ανοιχτή την εστίαση. Αν και
στη συντριπτική πλειονότητα οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων, οι υπάλληλοι
και οι πελάτες ήταν πειθαρχημένοι, δεν έλειψαν και οι μελανές κηλίδες. 

Συνολικά το Σαββατοκύριακο βεβαιώθηκαν από τα κλιμάκια της Αστυνο-
μίας 48 παραβάσεις, ενώ σε
πέντε περιπτώσεις είχαμε
και σύλληψη του ιδιοκτήτη ή
προσωρινά υπεύθυνου του
καταστήματος με την αυτό-
φωρη διαδικασία. Ιδίως στη
Ζάκυνθο, έπειτα από έλεγχο
που έγινε σε δύο επιχειρή-
σεις μαζικής εστίασης-καφέ
μπαρ, το πρόστιμο για τον κά-
θε ιδιοκτήτη έφτασε τις
10.000 ευρώ, ενώ μπήκε και
«λουκέτο» για 15 μέρες.
Πρόστιμα 3.000 ευρώ και

15ήμερα «λουκέτα» είχαμε, επίσης, σε καφέ μπαρ στην Αττική, στη Θεσσα-
λία, στην Πελοπόννησο, κυρίως για εξυπηρέτηση πελατών σε κλειστούς χώ-
ρους και υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας. Τέλος, από την «τσιμπίδα» των
Αρχών δεν ξέφυγε και ένας ιερωμένος σε νησί του Νοτίου Αιγαίου, στον
οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ για τέλεση λειτουργίας πέραν των
προβλεπόμενων μέτρων και από 300 ευρώ σε κάθε παρευρισκόμενο.

Σαρωτικοί έλεγχοι στην εστίαση 

Π
λησιάζει η ώρα για την άφιξη του
πρώτου τουριστικού κύματος, με
τους αρμόδιους αξιωματικούς της
ΕΛ.ΑΣ. να έχουν ήδη εκπονήσει το

επιχειρησιακό σχέδιο για την ενίσχυση της αστυ-
νομικής παρουσίας στα νησιά, κυρίως στις Κυ-
κλάδες, όπου διαπιστωθεί δράση εγκληματικών
ομάδων (κλοπές, ληστείες, διαρρήξεις) ακόμη
και από το εξωτερικό.

Το βάρος πέφτει πρωτίστως σε Μύκονο και
Σαντορίνη και δευτερευόντως σε Πάρο, Μήλο και
άλλα νησιά, όπου αναμένονται αποσπάσεις αστυ-
νομικών (κυρίως της Ασφάλειας) για τους καλο-
καιρινούς μήνες. Ήδη από πέρσι έχει υπάρξει ει-
δική πρόβλεψη για τη Μύκονο, με την ίδρυση
Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας που περιλαμβάνει
τμήμα Τάξης, Ασφαλείας, Τροχαίας και Διοικητι-
κής Υποστήριξης, στην οποία αναμένεται να απο-
σπαστούν περισσότεροι από 100 αστυνομικοί
κεντρικών υπηρεσιών της Αττικής. Ανάλογος -αν
και σε μικρότερη έκταση- σχεδιασμός υπάρχει
για τη Σαντορίνη και τα άλλα νησιά, όπου θα φτά-
σουν τόσο αξιωματικοί όσο και χαμηλόβαθμοι

αστυνομικοί. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στο να
τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας, καθώς τουλάχι-
στον τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε δράση συμ-
μοριών που είτε άδειαζαν βίλες είτε έκλεβαν ρο-
λόγια αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ από εύπο-
ρους τουρίστες. Δύο άτομα που συνελήφθησαν
αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχαν πάει στη Μύ-
κονο από τη... Νάπολη για κλοπές με τη μέθοδο
της απασχόλησης!

Αποσπάσεις χωρίς «σκιές» 
Πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

αναφέρουν με νόημα ότι οι αστυνομικοί που θα
αποσπαστούν φέτος πάνε για πρώτη φορά υπη-
ρεσιακά στο «νησί του ανέμου». Και αυτό γιατί τα
προηγούμενα χρόνια υπήρξαν καταγγελίες -
ακόμη και περιστατικό συμπλοκής με τα χέρια-
για αστυνομικούς που είχαν αναπτύξει «περίερ-
γη» δράση, ακόμη και ιδιαίτερες σχέσεις με επι-
χειρηματίες. Τέλος, επικεφαλής του εγχειρήμα-
τος θα αναλάβει ο αστυνομικός υποδιευθυντής
Φώτης Τζελέπης, με την ιδιαίτερα επιτυχημένη
πορεία ως διοικητής του Τ.Α. Αμαρουσίου.

«ΑΠOΒΑΣΗ» 
αστυνομικών στα νησιά 



ΔΥΤΙΚH ΜΑΚΕΔΟΝIΑ

Μνημόνιο συνεργασίας με ΕΚΠΑ

«Μνημόνιο συνεργασίας» με το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών υπέγραψε η Περιφέρεια Δυτικής Μα-
κεδονίας. Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η εμβά-
θυνση και η επιστημονική στήριξη σε θέματα βιολογικών
επιστημών, με ιδιαίτερη έμφαση στη φαρμακευτική, την ια-
τρική, τη βιολογία και τη γεωπονική. Στο πλαίσιο αυτής της
δράσης προωθείται η ιδέα ίδρυσης και λειτουργίας ακαδη-
μίας ιατρικής γεωργίας και σε επόμενη φάση η ανάδειξη και
η εμπορική εκμετάλλευση των φαρμακευτικών φυτών της
Δυτικής Μακεδονίας.

ΜΕΣΟΛOΓΓΙ

Η χαλάρωση προκάλεσε 
τα πολλά κρούσματα 

Η χαλάρωση και οι μετακινήσεις κατά την περίοδο του Πά-
σχα ευθύνονται για την αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες
μέρες στο Μεσολόγγι, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κωνσταντίνο
Λύρο. Σημειώνεται ότι τις τελευταίες 48 ώρες μετρήθηκαν 190
νέα κρούσματα στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ έχει
δοθεί εντολή τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά στο Μεσο-
λόγγι για τις επόμενες τρεις μέρες. «Θα τη διαχειριστούμε αυτή
την κατάσταση και θα την ξεπεράσουμε. Σύμμαχοι είναι ο εμ-
βολιασμός, που προχωράει κανονικά, και ο καιρός», επισήμα-
νε ο δήμαρχος.

ΛΑΜIΑ

Τους απέπεμψε ο δήμαρχος 
προτού παραιτηθούν
Μέρες γιορτών, Μεγάλη Δευτέρα, αλλά ο αντιδήμαρ-
χος Κώστας Σταυρογιάννης και ο εντεταλμένος σύμ-
βουλος Γιώργος Παλιούρας αντάλλαξαν βαριές εκ-
φράσεις αντί ευχών, ενώ λίγο έλειψε να επεκταθεί ο
καβγάς και σε βαριά χειροδικία. Οι δύο αυτοδιοικητι-
κοί είχαν διαπληκτιστεί σκληρά και κατά το παρελθόν,
ενώ ο δήμαρχος τους είχε προειδοποιήσει ότι θα τους
αποπέμψει την επόμενη φορά. Ο δήμαρχος Λαμιέων
Θύμιος Καραΐσκος αρχικά ζήτησε τις παραιτήσεις και
των δύο, ενώ στη συνέχεια τους απομάκρυνε από τις
θέσεις ευθύνης τους.

Για τις θεσμικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης Α’ και Β’ Βαθμού και για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους
οι δήμοι και οι περιφέρειες συζήτησαν ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο οποίος επισκέφθηκε την Κρή-
τη. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και στα έργα που έχουν
ήδη υποβληθεί και υλοποιούνται ή πρόκειται να υποβληθούν το επόμενο διάστημα.
«Πρέπει να δουλεύουμε όλοι μαζί ενωμένοι και για να φέρουμε εις πέρας το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα», σημείωσε ο κ. Πέτσας έπειτα από συνάντηση που είχε και με τον
πρόεδρο της ΠΕΔ Γιάννη Κουράκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οικονομικά θέματα της
Αυτοδιοίκησης, θεσμικά ζητήματα που σχετίζονται με την κυβερνησιμότητα των δή-
μων και τον νέο εκλογικό νόμο, καθώς και αναπτυξιακά θέματα με έμφαση στο πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών.

Επίσημη επίσκεψη στην Πρίστινα, ως
προσκεκλημένος του δημάρχου Shpend
Ahmeti, πραγματοποίησε ο δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, στο
πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας των
δύο πρωτευουσών αλλά και του ευρύτε-
ρου ενδιαφέροντος για την περιοχή των
Δυτικών Βαλκανίων. Οι δύο δήμαρχοι συ-
ζήτησαν τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι σύγχρονες πόλεις και συμφώνη-
σαν μια στενότερη συνεργασία με ανταλ-
λαγή καλών πρακτικών και επιτυχημένων
δράσεων. Ο δήμαρχος Αθηναίων το πρωί
της Παρασκευής έγινε δεκτός και από τον
πρωθυπουργό του Κοσόβου Albin Kurti,
με τον οποίο συζήτησε τη διπλωματία των
πόλεων, τη διαχείριση της πανδημίας και
τις προκλήσεις της επόμενης μέρας αλλά
και για την ευρωπαϊκή προοπτική των
Δυτικών Βαλκανίων.

!ΑΘΗΝΑ

Επίσημη επίσκεψη
Μπακογιάννη 
στην Πρίστινα

ΔHΜΟΣ ΝΙΚΑIΑΣ 

«Μας σπιλώνετε, 
κύριε δήμαρχε Ξάνθης»
Ο δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης ζήτησε από τον
υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας, τον υφυπουργό Αθλητισμού και τον γενικό
γραμματέα Αθλητισμού ειδική συνδρομή για «ασφαλή μετά-
βαση και παραμονή των ποδοσφαιριστών της Ξάνθης στο
γήπεδο της Νίκαιας», στον αγώνα της επόμενης Κυριακής
με τον γηπεδούχο Ιωνικό. Από τη δική του πλευρά ο δήμαρ-
χος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης δια-
μαρτύρεται έντονα και κάνει λόγο για «απόπειρα σπίλωσης
του Ιωνικού, άστοχη και προσβλητική για την ιστορία του».

ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2021
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Για το «Αντώνης Τρίτσης» συζήτησαν
Πέτσας, Αρναουτάκης και Κουράκης

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΚΡHΤΗΣ
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POLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Η
Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία
και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δί-
νει από χθες Δευτέρα τη δυνατότητα

στα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρί-
ου Αθηνών να πραγματοποιούν δωρεάν
rapid test, μια δράση που αναμένεται να
συμβάλει στην τόνωση της επιχειρηματικό-
τητας, καθώς θα περιορίσει τη μετάδοση του
κορονοϊού. Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο πρόεδρος
του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου συμφώ-
νησαν το Κέντρο Επιχειρήσεων της περιφέ-
ρειας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να
οργανώσει στον Κεντρικό, Νότιο, Δυτικό και
Βόρειο Τομέα της Περιφέρειας Αττικής ειδι-
κό χώρο για τη λήψη αντιγονικών tests
(rapid test) στο πλαίσιο της επιδημιολογικής
έρευνας και της συνεργασίας με το Επαγ-
γελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Η πληροφόρηση θα γίνεται στο πλαίσιο

της προσωπικής διαδικασίας στον καθένα
που θα εξετάζεται, ενώ θα υπάρχει δυνατό-
τητα να δοθεί έγγραφη βεβαίωση στα αρνη-
τικά τεστ. Στην παραπάνω διαδικασία θα λά-
βουν μέρος οι ιατροί, νοσηλευτές και ψυχο-
λόγοι του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περι-
φέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο
συγκεκριμένο αντικείμενο της επιδημιολο-
γικής έρευνας, ενώ τις γραμματείες στα
τέσσερα σημεία της Αττικής θα ενισχύσουν
και εργαζόμενοι του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Αθηνών. Όπως επισήμανε ο πε-
ριφερειάρχης Αττικής, «αυτή την περίοδο
της σταδιακής επανεκκίνησης του επιχει-
ρείν οφείλουμε να είμαστε στο πλευρό τους
με όσα μέσα διαθέτουμε με στόχο να διευ-
κολύνουμε τη λειτουργία της αγοράς, η
οποία για μεγάλο διάστημα δοκιμάζει τις
αντοχές της εξαιτίας της πανδημίας».

Την Πέμπτη τα νέα self-tests 
Τελικά από την ερχόμενη Πέμπτη και όχι από χθες, όπως είχε ανακοινωθεί, θα μπο-

ρούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να προμηθευτούν τα δω-
ρεάν self-tests από τα φαρμακεία. Για αυτό και η προθεσμία για τη δήλωση του τεστ στην
αντίστοιχη πλατφόρμα μεταφέρεται έως το τέλος της εβδομάδας. Όπως ενημέρωσε το
υπουργείο Εσωτερικών, σε συνέχεια της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του δια-
γνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό σε υπαλλήλους του Δημοσίου και της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο
εργασίας τους και δεν τηλεργάζονται, επισημαίνεται ότι θα είναι σε θέση να προμηθευ-
τούν δύο νέους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους (self-test) από την Πέμπτη 13 Μαΐου έως
την Τετάρτη 19 Μαΐου. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι αφορούν στις εβδομάδες 10-16 Μαΐου
και 17-23 Μαΐου, ενώ το αποτέλεσμά τους θα μπορεί να υποβληθεί στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα (self-testing.gov.gr) μέχρι τις 23 Μαΐου.

Γενική «καθαριότητα»  

Μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση
από τη Δημοτική Αστυνομία, την
ΕΛ.ΑΣ. και την Υπηρεσία Καθαριότη-
τας του Δήμου Πειραιά πραγματοποι-
ήθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του
παλιού σιδηροδρομικού σταθμού του
Αγίου Διονυσίου. Στόχος της επιχεί-
ρησης ήταν να απομακρυνθούν οι πα-
ράνομα διαμένοντες στον χώρο, ενώ
κατεδαφίστηκαν και οι αυθαίρετες
κατασκευές όπου διέμεναν. Συνερ-
γεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας
απομάκρυναν απορρίμματα και ογ-
κώδη αντικείμενα, προχωρώντας σε
εκτεταμένο καθαρισμό στον παλιό σι-
δηροδρομικό σταθμό του Αγίου Διο-
νυσίου. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος
Πειραιά Γιάννης Μώραλης, «στο μέ-
τρο των αρμοδιοτήτων μας δεν θα επι-
τρέψουμε εικόνες υποβάθμισης,
πολλώ δε μάλλον όταν έχουν παρατη-
ρηθεί κατ’ επανάληψη παραβατικές
συμπεριφορές».

Wi-Fi για δημότες 
και επισκέπτες 
Δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο
μέσω Wi-Fi Spots προσφέρει ο
Δήμος Καισαριανής στους κατοί-
κους και τους επισκέπτες της πό-
λης, με την υλοποίηση του ευρω-
παϊκού προγράμματος WiFi4EU.
Με πρωτοβουλία του δημάρχου
Χρήστου Βοσκόπουλου ο δήμος
αξιοποίησε τη χρηματοδότηση από
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ποσού 15.000 ευρώ το 2019 και
προχώρησε στην εγκατάσταση
ασύρματων σημείων σύνδεσης
WiFi4EU στην πλατεία Δημάρχου
Παναγιώτη Μακρή (πλατεία Καισα-
ριανής), στο πάρκο Σκοπευτηρίου
(Σιντριβάνια), στο πάρκο Άη Γιάννη
«Ξύλινα» - Παιδική Χαρά και στο
στάδιο «Κρητικόπουλος». Έτσι, οι
πολίτες μπορούν να συνδέονται
στο Διαδίκτυο εντελώς δωρεάν, 24
ώρες το 24ωρο και χωρίς τη χρήση
κωδικών πρόσβασης.

Ποιος είναι ο επόμενος δήμαρ-
χος της Αττικής που μπαίνει στο
στόχαστρο της ΠΟΕ-ΟΤΑ με την
κατηγορία ότι επιχειρεί την
ελαστικοποίηση των εργασια-
κών σχέσεων; Παρότι είναι νέ-
ος δήμαρχος, έχει ήδη καταφέ-
ρει να συγκρουστεί αρκετές
φορές με εργαζομένους και
συνδικαλιστές και τώρα που
αποφάσισε να προχωρήσει και
στην ίδρυση Αναπτυξιακού Ορ-
γανισμού, μπήκε πλέον στη
μαύρη λίστα της ομοσπονδίας,
που έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτός
ο νέος «θεσμός» αποτελεί «αι-
τία πολέμου» για τους εργαζο-
μένους.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε πλήρη λειτουργία
το πρόγραμμα 
Καφέ Κάδου
Ολοκληρώθηκε η επέκταση του
προγράμματος Καφέ Κάδου στη
Δ.Ε. Βουλιαγμένης και από την
προηγούμενη εβδομάδα πραγμα-
τοποιείται για τους νέους χρήστες
η συλλογή των υπολειμμάτων τρο-
φών από τον δήμο. Όπως ενημε-
ρώνει ο δήμος Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης, η ιδιαίτερα θερμή
αποδοχή και ανταπόκριση των πο-
λιτών έχει ως αποτέλεσμα το με-
γαλύτερο ποσοστό των νοικοκυ-
ριών της Βουλιαγμένης να συμμε-
τέχει πλέον στο πρόγραμμα. Μάλι-
στα, στους συμμετέχοντες παρα-
δόθηκαν πόρτα - πόρτα ένας καφέ
κάδος δίτροχος 120lt ή 240lt ανά-
λογα με το μέγεθος της κατοικίας
και ένας μικρός κάδος κουζίνας,
χάρτινες σακούλες και ένας σά-
κος (εδαφοβελτιωτικό), με στόχο
οι πολίτες να δουν το τελικό προ-
ϊόν που θα παράγεται από τα οργα-
νικά της κουζίνας τους.

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Π Α Τ Ο Υ Λ Η Σ   

«Στηρίζουμε την πρόληψη για μια
ασφαλή επανεκκίνηση της αγοράς»



Έγκλημα στη Ζάκυνθο:
Πού στρέφονται 
τώρα οι έρευνες 

Μεγάλο βαθμό δυσκολίας -όπως και με
κάθε «συμβόλαιο θανάτου»- παρουσιά-
ζει η προσπάθεια εξιχνίασης της δολο-
φονίας του 54χρονου επιχειρηματία Ντί-
μη Κορφιάτη, στο κέντρο της Ζακύνθου,
παρά την κινητοποίηση κλιμακίου του
Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών. 

Στην έρευνα των αστυνομικών μέχρι
στιγμής τα κομβικά σημεία είναι δύο: Το
πρώτο έχει να κάνει με τους φυσικούς αυ-
τουργούς, τους εκτελεστές του 54χρονου,
η διαδρομή των οποίων έχει χαρτογραφη-
θεί. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κάμερες
ασφαλείας ή διαχείρισης κυκλοφορίας
στο σύνολο των χιλιομέτρων που διένυ-
σαν. Αν και οι πληροφορίες βγαίνουν με το
σταγονόμετρο, οι αξιωματικοί της Ασφά-
λειας σημειώνουν ότι «έχουν γίνει λάθη
από τους δράστες», οι οποίοι, πάντως,
έχουν παρόμοιο σωματότυπο και, φυσικά,
χρησιμοποίησαν μαύρα ρούχα και μαύρες
κουκούλες. Όσο για τα λάθη, οι αστυνομι-
κοί δεν ψάχνουν μόνο στη Ζάκυνθο αλλά
και στην Αθήνα, απ’ όπου και κλάπηκε το
ασημί χρώματος -μικρού κυβισμού- όχη-
μα που χρησιμοποίησαν, με τους αστυνο-
μικούς να εξετάζουν καρέ - καρέ τα δια-
θέσιμα βίντεο από το σημείο κλοπής του
Ι.Χ. αυτοκινήτου, για να διαπιστώσουν εάν
σε κάποιο σημείο φαίνονται τα πρόσωπά
τους. Το δεύτερο κομβικό σημείο είναι η
μήνυση που είχε καταθέσει μετά τη δολο-
φονία της 37χρονης συζύγου του, Χριστί-
νας Κλουτσινιώτη, τον Ιούνιο του 2020 -
και πάλι στη Ζάκυνθο. Τότε ο 54χρονος εί-
χε υποδείξει στις Αρχές 6-8 πρόσωπα τα
οποία ο ίδιος θεωρούσε υπεύθυνα για το
«συμβόλαιο θανάτου» σε βάρος του, αν
και ο ίδιος επέζησε και σκοτώθηκε η γυ-
ναίκα του. 

Θέση για τις καταγγελίες αυτές παίρνει
ο δικηγόρος Θεόδωρος Μαντάς, σημει-
ώνοντας ότι «από τον Ιούνιο του 2020 έως
τον Δεκέμβριο η έρευνα για τους δολο-
φόνους δεν έφερε ικανοποιητικά αποτε-
λέσματα. Ο επιχειρηματίας πραγματοποί-
ησε ιδιωτική έρευνα και συγκέντρωσε
στοιχεία. Τον Δεκέμβριο του 2020 υπέβα-
λε στην Εισαγγελία πληρέστατο δικόγρα-
φο μηνύσεως, που κατονομάζει φυσικά
πρόσωπα, ηθικούς αυτουργούς, φυσι-
κούς αυτουργούς και άμεσους συνερ-
γούς που ενέχονταν στη δολοφονία της
συζύγου του. Τα πρόσωπα που κατονομά-
ζονται βρίσκονται κατά κύριο λόγο στο
νησί της Ζακύνθου, πλην όμως κατονομά-
ζει και άτομα από την Αθήνα».

Κώστας Παπαδόπουλος

«Β
ρίζανε σπί-
τια, οικο-
γένειες -
ό,τι μπο-

ρείτε να φανταστείτε! Με
έβριζαν πολύ και ήταν νέα
παιδιά. Εγκλωβίστηκα στη θέση του καθί-
σματος. Με χτυπήσανε». Με αυτά τα λόγια ο
57χρονος Κ.Σ., οδηγός της λεωφορειακής
γραμμής 171, περιγράφει όσα βίωσε το από-
γευμα του Σαββάτου από μια ομάδα έξι νεα-
ρών σε στάση επί της Λεωφόρου Βουλιαγμέ-
νης, στο Ελληνικό.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που θυμίζει
όσα έγιναν πριν από μερικούς μήνες στον
Σταθμό του ΗΣΑΠ στην Ομόνοια, με δράστες
δύο ανήλικα αδέρφια, τα οποία χτύπησαν
άγρια έναν ελεγκτή που τους έκανε παρατή-
ρηση για τη μη χρήση μάσκας. Μόνο που αυ-
τήν τη φορά την... παρατήρηση την έκαναν οι
νεαροί στον οδηγό, καθώς... καθυστερούσε
να τους πάει στον προορισμό τους. Όλα συ-
νέβησαν λίγο μετά τις 17.30 το Σάββατο, στη
λεωφορειακή γραμμή 171, που εκτελεί το
δρομολόγιο Βάρκιζα - Αργυρούπολη. Οδη-
γός του λεωφορείου, ο 57χρονος Κ.Σ., ενώ
μαζί του βρισκόταν ένας ακόμη οδηγός
εκτός υπηρεσίας, ο 65χρονος Ν.Δ., όταν η
ομάδα των έξι νεαρών (σ.σ.: ενδεχομένως
και ανήλικοι ανάμεσά τους) άρχισε να φωνά-
ζει και να βρίζει επειδή βιαζόταν! 

«Με χτυπούσαν και με έβριζαν»
Εκείνη την ώρα υπήρχαν περίπου 200 άτο-

μα μέσα στο λεωφορείο, το οποίο σταμάταγε
σε κάθε στάση για αποβίβαση και επιβίβαση,
ενώ υπήρχε και αυξημένη κίνηση οχημάτων
γενικότερα στον δρόμο. Κάποια στιγμή, στη
στάση που βρίσκεται στη συμβολή της Λεω-

φόρου Βουλιαγμένης με
την Ιασωνίδου στο Ελληνι-
κό, οι νεαροί κατέβηκαν.
Όπως εξηγεί ο οδηγός,
«μπλόκαραν το όχημα για
να μην μπορεί να ξεκινή-

σει. Τέσσερις ξαναμπήκαν μέσα και όρμησαν
πάνω μου. Με χτυπούσαν με κλοτσιές και
μπουνιές στο στομάχι και έβριζαν την οικο-
γένειά μου. Μου έκλεψαν το τσαντάκι μου,
που περιείχε το κινητό μου και 400 ευρώ».

Για καλή του τύχη, τον 57χρονο υπερασπί-
στηκε ο 65χρονος συνάδελφός του, ο οποίος
κατάφερε να απομακρύνει τους οργισμέ-
νους νεαρούς, που έτρεξαν να εξαφανιστούν
- πιθανότατα με το Μετρό. Ο οδηγός του λεω-
φορείου παρελήφθη από ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες, ενώ σε εξέλι-
ξη βρίσκονται οι έρευνες από το Τμήμα
Ασφαλείας Αργυρούπολης - Ελληνικού για
τον εντοπισμό των δραστών. Μάλιστα, έχει
ζητηθεί και υλικό από τις κάμερες ασφαλεί-
ας (καταστήματα και Μετρό) και διαχείρισης
κυκλοφορίας, με τις Αρχές να εκφράζουν αι-
σιοδοξία για την πορεία της προανάκρισης. 

Ο οδηγός του λεωφορείου, πάντως, στέλ-
νει το δικό του μήνυμα: «Δεν έχω καμία κα-
κία στα παιδιά για ό,τι κάνανε. Ας σκεφτούν
οι δικοί τους τι ανθρώπους θα βγάλουν στην
κοινωνία»!

Στο Δικαστικό Συμβούλιο διαβιβάζε-
ται η δικογραφία για την τραγωδία
στο Μάτι με τους 102 νεκρούς συναν-
θρώπους μας. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ύστερα από κοπιαστική και
ενδελεχή ανάκριση δύο ετών και με-
τά τα τρία «όχι» που εισέπραξε από
την Εισαγγελία Πρωτοδικών για με-
τατροπή των κατηγοριών από πλημ-
μελήματα σε κακουργήματα, ο δικα-
στικός λειτουργός Αθανάσιος Μαρ-
νέρης ολοκλήρωσε την επίπονη
έρευνά του για την υπόθεση και την
έστειλε στο Δικαστικό Συμβούλιο, το
οποίο θα αποφασίσει ποιοι από τους
κατηγορουμένους θα οδηγηθούν στο
εδώλιο.
Από τις απομαγνητοφωνημένες συ-
νομιλίες που περιλαμβάνονται στη
δικογραφία προκύπτουν ξεκάθαρα
όχι μόνο η παντελής απουσία του
κρατικού μηχανισμού εκείνες τις
κρίσιμες ώρες και ο κακός συντονι-
σμός, αλλά και το γεγονός ότι οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες γνώριζαν για την
ύπαρξη των πρώτων νεκρών πριν από
τη σύσκεψη που έγινε παρουσία τού
τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
και το απέκρυπταν. Ακόμα, περιλαμ-
βάνονται στοιχεία από τα οποία φαί-
νεται ότι αρκετά από τα αεροσκάφη
που θα μπορούσαν να χρησιμοποι-
ηθούν στην επιχείρηση κατάσβεσης
της πυρκαγιάς έμειναν στο έδαφος.

Γνώριζαν για
νεκρούς πριν
από τη σύσκεψη

Όλα συνέβησαν λίγο μετά 
τις 17.30 το Σάββατο, στη 
λεωφορειακή γραμμή 171,
που εκτελεί το δρομολόγιο
Βάρκιζα - Αργυρούπολη…

Νεαροί χούλιγκαν
ξυλοκόπησαν
οδηγό λεωφορείου

ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2021

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ20

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Σ
οκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της
Πτολεμαΐδας η δολοφονία μιας 74χρονης
από τον 50χρονο γιο της, ο οποίος αμέσως

μετά έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο που
χρησιμοποίησε για να σκοτώσει τη μητέρα του. Η
ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία συνέβη μέσα
στο σπίτι όπου διέμεναν η ηλικιωμένη και ο γιος
της.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας
αντιμετώπιζε θέματα ψυχικής υγείας και, μάλιστα,
στο παρελθόν είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί. Ωστό-
σο, δεν είχε δημιουργήσει ποτέ στο παρελθόν προ-
βλήματα και φασαρίες. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε
νεκρή στο κρεβάτι της, ενώ ο γιος της στο χολ έξω
από το μπάνιο. Δίπλα του υπήρχε μια καραμπίνα.

Στο τραγικό συμβάν φαίνεται ότι έπεσαν δύο πυρο-
βολισμοί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι συγγενείς
ανησύχησαν που δεν είχαν νέα τους και πήγαν να
τους αναζητήσουν. Τότε βρέθηκαν μπροστά σε απο-
τρόπαιο θέαμα. Εδώ και τρεις μέρες η αδερφή του
50χρονου, η οποία μένει στην Αθήνα, καλούσε στο
τηλέφωνο τη μητέρα της, αλλά δεν απαντούσε κανείς,
γεγονός που την ανησύχησε ιδιαίτερα. Έτσι αποφάσι-
σε να ενημερώσει τον θείο της, ο οποίος έφτασε στο
σπίτι και γρήγορα κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά.
Αυτός ήταν, άλλωστε, και ο λόγος που αποφάσισε να
σπάσει την πόρτα του σπιτιού και σοκαρισμένος είδε
τα δύο πτώματα και δίπλα το φονικό όπλο. Ο θείος του
δράστη κάλεσε αμέσως την Αστυνομία.

Μια ολιγόλεπτη κουβέντα με τον Εμανουέλ Μακρόν,
τον πρόεδρο της Γαλλίας, είχε ο περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στο περιθώριο
εκδήλωσης της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης,
που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο. Ο κ. Μακρόν
ήταν κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, όπως επίσης η

πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αλλά
και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα. Ο
κ. Τζιτζικώστας παρακολούθησε την εκδήλωση εκπρο-
σωπώντας τις 300 περιφέρειες και τους 90.000 δήμους
της Ε.Ε. ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών.

Τι είπαν Τζιτζικώστας και Μακρόν

Βολτάρουν τα… 
αγριογούρουνα
Συνεχίζουν το... σουλάτσο σε όλη τη Θεσσαλονί-
κη τα αγριογούρουνα, τα οποία εκμεταλλεύονται
τις βραδινές ώρες, κατά τις οποίες υπάρχει απα-
γόρευση
μετακι-
νήσεων.
Στο πα-
ρελθόν
είχαν κά-
νει βόλ-
τες στην
Κηφισιά,
στη Χαρι-
λάου, δια-
νυκτέρευσαν μέσα στο κτίριο της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας στη Βασιλίσσης Όλγας,
ενώ εθεάθησαν και στην Αριστοτέλους. Οι τελευ-
ταίες τους επισκέψεις ήταν στα Λαδάδικα και
στον χώρο του λιμανιού, στο πλαίσιο αναζήτησης
τροφής.

Ευχές Ζέρβα με… πετούνιες
Μια μεγάλη λουλουδένια καρδιά σχηματίστηκε

στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. Δύο χιλιά-
δες γλαστράκια με κόκκινες πετούνιες μοιρά-
στηκαν σε μητέρες που έκαναν τη βόλτα τους στο
παραλιακό μέτωπο από τον δήμαρχο Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο οποίος με τον τρόπο
αυτό θέλησε να τους πει «χρόνια πολλά». Ανάλο-
γες ευχές έδωσε και ο αντιδήμαρχος Περιβάλ-
λοντος Σωκράτης Δημητριάδης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συγκινητική αφιέρωση 
Πλημμύρισαν τα social media
από ευχές αυτοδιοικητικών
για τη Γιορτή της Μητέρας. Κά-
ποιοι θυμήθηκαν τις δικές
τους μαμάδες, που είτε βρί-
σκονται ακόμη στο πλάι τους
είτε έφυγαν από τη ζωή, σε
συγκινητικές και τρυφερές
ιστορίες, ενώ άλλοι ευχήθη-
καν «χρόνια πολλά» στις γυ-
ναίκες και μητέρες των παι-
διών τους. Ένας από αυτούς, ο
περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζι-
κώστας, ο οποίος ανέβασε μια
φωτογραφία της γυναίκας του
Ελεάννας Βλάχου, με την
οποία έχει αποκτήσει έναν γιο
και μία κόρη. «Για τον κόσμο
είσαι μια μαμά. Για την οικογέ-
νειά σου είσαι ο κόσμος όλος»,
έγραψε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ακούραστος 
ο Καράογλου 
Συνεχίζει ακούραστος τις επισκέ-
ψεις του σε περιφερειακές περιο-
χές της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης ο Θεόδωρος Καρά-
ογλου. Για τον βουλευτή Θεσσαλο-
νίκη σειρά είχαν Νυμφόπετρα,
Προφήτης και Σχολάρι, όπου συ-
ναντήθηκε με τοπικούς αξιωμα-
τούχους. Συζήτησαν θέματα που
απασχολούν τις τρεις αυτές περιο-
χές, ενώ μεγάλο μέρος της συζή-
τησης περιστράφηκε γύρω από την
πορεία της πανδημίας και την εξέ-
λιξη των εμβολιασμών…

Ο Κυρατζής νέος
πρόεδρος στο Δ.Σ.
Καλαμαριάς

Με νέο πρόεδρο θα πορευτεί το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Καλαμαριάς μετά την παραίτηση
της Μαίρης Τσιραμπίδου εξαιτίας
σοβαρών προβλημάτων υγείας της
μητέρας της. Νέος πρόεδρος εξε-
λέγη έπειτα από ψηφοφορία του
Σώματος ο Δημήτρης Κυρατζής.
«Μια άξια πρόεδρος φεύγει, ένας
άξιος πρόεδρος εξελέγη», είπε ο
δήμαρχος Γιάννης Δαρδαμανέλης,
ο οποίος πρότεινε για τη συγκεκρι-
μένη θέση τον γιατρό κ. Κυρατζή, ο
οποίος εξελέγη πρώτη φορά δημο-
τικός σύμβουλος στις πρόσφατες
εκλογές του 2019.

Καλύτερα ο Τρεμόπουλος 
Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας του επι-

κεφαλής της δημοτικής παράταξης «Οικολογία
Αλληλεγγύη» Μιχάλη Τρεμόπουλου, ο οποίος
νόσησε από κορονοϊό και διασωληνώθηκε σε
νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Τρεμόπου-
λος έδωσε μεγάλη μάχη με τον ιό και βγαίνει νι-
κητής. Να του ευχηθούμε περαστικά και άμεση
επιστροφή στα αυτοδιοικητικά του καθήκοντα!

Ανοίγουν ορέξεις οι φωνές
περί ανασχηματισμού 
Πληθαίνουν οι φωνές που μιλάνε για ανασχη-
ματισμό και μάλιστα ριζικό, το καλοκαίρι. Το
κλίμα που έχει δημιουργηθεί, όπως ήταν φυσι-
κό, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέα-
στους τους «γαλάζιους» βουλευτές Θεσσαλο-
νίκης, καθώς κάποιοι εξ αυτών θεωρούν ότι
ήρθε η ώρα να αξιοποιηθούν, αναλαμβάνοντας
κάποιο κυβερνητικό χαρτοφυλάκιο σε υπουρ-
γείο, έχοντας και ως επιχείρημα την πολύ μι-
κρή συμμετοχή Θεσσαλονικέων στο υφιστάμε-
νο Υπουργικό Συμβούλιο.

Σκότωσε τη μητέρα του και αυτοκτόνησε
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Σ
ε νέες περιπέτειες μπήκε η βρε-
τανική Μοναρχία, μετά τις αποκα-
λύψεις των κυριακάτικων
«Times» και του τηλεοπτικού κα-

ναλιού Channel 4, σύμφωνα με τις οποίες ο
πρίγκιπας Μιχαήλ του Κεντ, πρώτος ξάδελ-
φος της βασίλισσας Ελισάβετ, χρησιμοποί-
ησε τις διασυνδέσεις του για να κάνει μπίζ-
νες με τη Ρωσία του Πούτιν, αποκομίζοντας
προσωπικά οφέλη.

Δημοσιογράφοι των δύο μέσων ενημέ-
ρωσης εμφανίστηκαν ως δήθεν «επενδυ-
τές» στον πρίγκιπα Μιχαήλ και του ζήτησαν
πρόσβαση στο Κρεμλίνο για να κλείσουν
συμφωνίες. Ο πρίγκιπας προθυμοποιήθη-
κε να τους βοηθήσει. Ο συνεταίρος του,
Σάιμον Ρέντινγκ, πρόσθεσε ότι θα μπορού-
σε να κάνει ο ίδιος ο πρίγκιπας την παρου-
σίαση της εταιρείας τους στον Πούτιν έναντι
αμοιβής 14.000 δολαρίων ημερησίως. Πα-
ράλληλα, εμφάνισε στους δημοσιογρά-
φους-«επενδυτές» τον πρίγκιπα ως τον
«ανεπίσημο πρεσβευτή της Αυτής Μεγα-
λειότητας στη Ρωσία», εμπλέκοντας έτσι
και το πρόσωπο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η πρώτη αντίδραση το γραφείου του
πρίγκιπα Μιχαήλ ήταν ότι «δεν έχει ειδική
σχέση με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν»
και διευκρίνισε ότι η συμβουλευτική εται-

ρεία την οποία διοικεί για περίπου 40 χρό-
νια είναι ο μοναδικός τρόπος να βγάζει τα
προς το ζην. Πράγματι, ο πρίγκιπας Μιχαήλ
δεν επιδοτείται από τη βρετανική βασιλική
οικογένεια και ζει χάρη στην εταιρεία συμ-
βούλων που διαθέτει, μέσω της οποίας έγι-
νε και η επαφή με τους δημοσιογράφους-
«επενδυτές». Ωστόσο, σύμφωνα με το βασι-
λικό πρωτόκολλο, εκπροσωπεί τη βασίλισ-
σα Ελισάβετ σε ορισμένες εκδηλώσεις χω-
ρών της Κοινοπολιτείας (εκτός Ηνωμένου
Βασιλείου). Ο πρίγκιπας Μιχαήλ του Κεντ
γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1942 και είναι εγ-
γονός του βασιλιά Γεωργίου Ε’, όπως και η
Ελισάβετ. Ο Γεώργιος Ε’ απέκτησε έξι παι-
διά, ανάμεσά τους τον Γεώργιο ΣΤ’, πατέρα
της Ελισάβετ, και τον Γεώργιο του Κεντ, πα-
τέρα του πρίγκιπα Μιχαήλ. Ταυτόχρονα, ο
Μιχαήλ είναι δισέγγονος του βασιλιά Γεωρ-
γίου Α’ της Ελλάδος και δεύτερος εξάδελ-
φος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Β’.

Μητέρα του Μιχαήλ ήταν η πριγκίπισσα
Μαρίνα της Ελλάδος, κόρη του πρίγκιπα
Νικολάου της Ελλάδος και της Ελένης Βλα-
διμήροβνας, μεγάλης δούκισσας της Ρω-
σίας. Από εκεί ξεκινούν οι δεσμοί του πρίγ-
κιπα Μιχαήλ με τη Ρωσία. Είναι το πρώτο
μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένει-
ας που έμαθε Ρωσικά και βοηθά ενεργά,
όπως λέει ο ίδιος, τη λειτουργία του βρετα-
νορωσικού εμπορικού επιμελητηρίου.

Μόνιμος κάτοικος του Κένσινγκτον
Ο πρίγκιπας είναι παντρεμένος με τη βα-

ρόνη της Σιλεσίας Μαρία-Χριστίνα φον
Ράιμπνιτς και πατέρας δύο παιδιών, του
Φρειδερίκου και της Γαβριέλας. Κατοικεί
μόνιμα στο παλάτι του Κένσινγκτον και έχει
τιμηθεί -όπως άλλωστε όλα τα μέλη της βα-
σιλικής οικογένειας- με σειρά μεταλλίων
και τιμητικών διακρίσεων τόσο στη Βρετα-
νία όσο και στη Ρωσία.

Σάλος με τον εξάδελφο 
της Ελισάβετ που ήθελε 

μπίζνες με τον Πούτιν!

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Σ
τα άκρα οδηγείται η σύγκρουση του Ισραήλ με την
οργάνωση Χαμάς, μετά το τελεσίγραφο της τελευ-
ταίας προς την κυβέρνηση Νετανιάχου να αποσύ-
ρει όλες τις ισραηλινές δυνάμεις από την Πλατεία

των Τζαμιών (το «Όρος του Ναού» για τους Ισραηλινούς).
Αλλιώς, όπως αναφέρει η Χαμάς, «θα κλιμακώσουμε τις
αντιδράσεις μας και το Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα». 

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της Χαμάς ζήτησε από το Τελ
Αβίβ να απελευθερώσει όλους τους Παλαιστινίους που
έχει συλλάβει το τελευταίο τριήμερο των ταραχών. Και
προσθέτει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις καταδιώκουν τους
Παλαιστινίους «με αγριότητα και βαρβαρότητα».

Ήδη, η κυβέρνηση του Ισραήλ χθες το απόγευμα αποφά-
σισε να αναπροσαρμόσει τα δρομολόγια όλων των αεροπο-
ρικών πτήσεων, κατευθύνοντάς τα πέρα από τη Λωρίδα της
Γάζας, ενώ για τις πτήσεις εξωτερικού αποφάσισε να χρη-
σιμοποιήσει αεροδιαδρόμους στα βόρεια του αεροδρομίου
«Μπεν Γκουριόν», με σκοπό να βρίσκονται όσο μακρύτερα
γίνεται από την εμβέλεια της Χαμάς. Παράλληλα, στην Ιε-
ρουσαλήμ ήχησαν σειρήνες, ώστε οι Ισραηλινοί πολίτες να
ενημερωθούν για την έκτακτη κατάσταση και να πάρουν τις
απαραίτητες προφυλάξεις.

Στο κάδρο της έντασης μπαίνουν και οι ένοπλες δυνά-
μεις του Ισραήλ, καθώς χθες, με κυβερνητική απόφαση,
διέκοψαν για 24 ώρες ευρεία στρατιωτική άσκηση, προκει-
μένου να προετοιμαστούν για πιθανή κλιμάκωση της βίας
εκ μέρους της Χαμάς και να απαντήσουν κατάλληλα.

Η Πλατεία των Τζαμιών θεωρείται ο τρίτος ιερότερος χώ-
ρος της μουσουλμανικής θρησκείας, ενώ οι Ισραηλινοί την
αποκαλούν «Όρος του Ναού». Οι συμπλοκές σημειώθηκαν
καθώς η πρόθεση του Ισραήλ να «ανοικοδομήσει» την πε-
ριοχή Shaikh Jarrah της Ανατολικής Ιερουσαλήμ οδηγεί σε
εξώσεις τους Παλαιστινίους που κατοικούν σε σπίτια της.

Ιδιαίτερα ανήσυχο είναι το κουαρτέτο για τη Μέση Ανα-
τολή (ΗΠΑ, Ε.Ε., Ρωσία και ΟΗΕ), που κάλεσε το Ισραήλ να
σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον παλαιστινιακών αγροτι-
κών οικισμών στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη. Ωστόσο, ο Ισ-
ραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου δήλωσε
ότι το Ισραήλ «απορρίπτει κατηγορηματικά» κάθε ιδέα
αναίρεσης της απόφασης για «οικοδόμηση της Ιερουσα-
λήμ».

Υπέρ των Παλαιστινίων ο Ερντογάν
Μία ακόμα επίθεση εναντίον του Ισραήλ εξαπέλυσε η

Τουρκία, καθώς ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν το χαρακτήρισε «κράτος στυγνής τρομοκρατίας».
Παράλληλα, κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις
του εναντίον των Παλαιστινίων και να εμποδίσει τους «κα-
τακτητές» και τους εποίκους να εισέρχονται στο ιερό τζαμί
«Αλ Ακσά».

Κάθε χώρα επινοεί πρωτότυπους
τρόπους προκειμένου να αυξήσει τη
συμμετοχή των πολιτών της στο εμβο-
λιαστικό κίνημα, ώστε να υπερβεί διά
παντός την εποχή της πανδημίας. Στη
Ρουμανία αποφάσισαν να κάνουν εμ-
βολιαστικό κέντρο τον περίφημο πύργο
του κόμη Δράκουλα - ένα από τα πιο
τουριστικά μέρη της χώρας. Ο πύργος
βρίσκεται στην περιοχή της Τρανσυλ-
βανίας, που αυτήν την περίοδο συνή-
θως έχει μεγάλη τουριστική κίνηση. Έτσι, με
αυτόν τον τρόπο, παροτρύνουν τους πολίτες να
επισκεφθούν τον πύργο και ταυτόχρονα να
εμβολιαστούν, ενώ παράλληλα προσελκύουν
ακόμα περισσότερους τουρίστες, οι οποίοι στα

διαφημιστικά βλέπουν το στόμα του κόμη
Δράκουλα και, αντί για μεγάλους κυνόδοντες,
δύο ενέσεις… Ακόμα και οι νοσηλεύτριες που
έχουν αναλάβει τους εμβολιασμούς έχουν το
σήμα με τα χαρακτηριστικά δόντια των βρικο-
λάκων! 

«Ξέρω ότι μερικές φορές λέω ή δημοσι-
εύω παράξενα πράγματα, αλλά έτσι λει-
τουργεί ο εγκέφαλός μου». Με αυτήν τη
φράση ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Ίλον
Μασκ παραδέχθηκε, παρουσιάζοντας τη
δημοφιλή και μακρόβια εκπομπή «Satur-
day Night Live» (SNL), ότι πάσχει από
σύνδρομο Άσπεργκερ. «Δεν έχω πάντα
πολύ τονισμό ή παραλλαγές στον τρόπο
που μιλάω… Γράφω πραγματικά ιστορία
απόψε, ως το πρώτο άτομο με Άσπεργκερ που παρουσιάζει το SNL». Το σύν-
δρομο Άσπεργκερ είναι μια διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, που δημι-
ουργεί δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στην προφορική επι-
κοινωνία, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες συμπε-
ριφορές και ενδιαφέροντα. Η φυσική αδεξιότητα και η άτεχνη χρήση της
γλώσσας αναφέρονται συχνά ως συμπτώματα.

Ο Ίλον Μασκ αποκάλυψε ότι 
έχει σύνδρομο Άσπεργκερ

Μετέτρεψαν σε εμβολιαστικό κέντρο 
τον πύργο του κόμη Δράκουλα!

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Τελεσίγραφο Χαμάς 
σε Ισραήλ: Αποσυρθείτε,
αλλιώς θα απαντήσουμε
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Σ
ε διαπραγμάτευση τέθηκαν εκ
νέου από χθες οι μετοχές της
Attica Bank στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, καθώς δημοσιεύτη-

καν οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας
για τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020. Η
KPMG, ο ορκωτός ελεγκτής της Attica
Bank, έδωσε πιστοποιητικό χωρίς επιφύ-
λαξη στο πιστωτικό ίδρυμα, καθώς έκρινε
πως τα στοιχεία που παρασχέθηκαν ήταν
σύμφωνα με τις διαδικασίες διασφάλισης
ποιότητας της ελεγκτικής εταιρείας.

Η επιβεβαίωση που παρείχε στην KP-
MG η Τράπεζα της Ελλάδος, ότι έχει δοθεί
χρόνος έως το 2022-2023 στην Attica
Bank προκειμένου να υλοποιήσει σχέδιο
αποκατάστασης της κεφαλαιακής της
επάρκειας, αποτέλεσε το κλειδί για να
υπογράψουν οι ορκωτοί ελεγκτές με
σύμφωνη γνώμη την οικονομική κατά-
σταση χρήσης 2020.

Από την έκθεση της KPMG, που συνο-
δεύει τις ενοποιημένες οικονομικές κα-
ταστάσεις της τράπεζας, ξεχωρίζει η ανα-
φορά στην ζημία απομείωσης. Όπως το-
νίζεται σχετικά: «Η επιμέτρηση της ζη-
μίας απομείωσης, σύμφωνα με το πρότυ-
πο ΔΠΧΑ 9, απαιτεί την άσκηση σημαντι-
κών κρίσεων και εκτιμήσεων από την
πλευρά της διοίκησης, που εμπεριέχουν
σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας. H

Τράπεζα και ο Όμιλος αναγνωρίζουν ζη-
μία απομείωσης από δάνεια και απαιτή-
σεις κατά πελατών στο αποσβεσμένο κό-
στος τόσο σε ατομική όσο και σε συλλογι-
κή βάση. Η Τράπεζα και ο Όμιλος στις
εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοι-
κονομικές καταστάσεις την 31 Δεκεμβρί-
ου 2020 εμφανίζουν ποσό 1,987 εκατ. ευ-
ρώ (2019: 1,828 εκατ. ευρώ) ως απαιτή-
σεις από πελάτες στο αποσβεσμένο κό-
στος, καθώς και 386 εκατ. ευρώ (2019:
281 εκατ. ευρώ) ως απομείωση επί των
απαιτήσεων αυτών.

Απομείωση δανείων και απαιτήσεων
H εκτίμηση της ζημίας απομείωσης των

δανείων και απαιτήσεων πελατών στο
αποσβεσμένο κόστος αποτελεί σημαντι-
κό θέμα ελέγχου επειδή:

• Στηρίζεται στην εφαρμογή λογιστικής
αρχής που απαιτεί εκτιμήσεις και κρίσεις
που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό πο-
λυπλοκότητας.

• Κατά τη διάρκεια της χρήσης η διοί-
κηση προχώρησε σε αλλαγή λογιστικής

εκτίμησης σχετικά με τις απομειώσεις
των δανείων και αυτό επέφερε ζημίες
σημαντικού ύψους.

• Εμπεριέχεται άσκηση κρίσης για την
ορθή κατάταξη των δανείων και του τρό-
που με τον οποίο γίνεται η επιμέτρησή
τους.

• Ο υπολογισμός της ζημίας απομεί-
ωσης απαιτεί σημαντικές εκτιμήσεις από
τη διοίκηση για τα μακροοικονομικά κρι-
τήρια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν
στον υπολογισμό της.

• Απαιτεί κρίση από την πλευρά της δι-
οίκησης για να διαπιστώσει αν υπάρχει
αύξηση πιστωτικού κινδύνου, λαμβάνον-
τας, επίσης, υπόψη την τρέχουσα οικονο-
μική αβεβαιότητα ως αποτέλεσμα της
επίπτωσης του Covid-19 και των προ-
γραμμάτων αναστολών πληρωμών
(moratoria).

• Απαιτεί αξιολόγηση από την πλευρά
της διοίκησης των αποτελεσμάτων μον-
τέλων επιμέτρησης αναμενόμενου πι-
στωτικού κινδύνου που εμπεριέχουν ση-
μαντικό βαθμό πολυπλοκότητας.

Οι γνωστοποιήσεις που απαιτούν τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 είναι εξίσου σημαν-
τικές για την κατανόηση των εκτιμήσεων
που απαιτούνται για τον υπολογισμό της
ζημίας απομείωσης».
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Attica Bank: 

Χωρίς επιφύλαξη 
το πιστοποιητικό από 
τον ορκωτό ελεγκτή - 
Στο ταμπλό και πάλι οι μετοχές
της τράπεζας από χθες

Με «βούλα» KPMG
οι οικονομικές 
καταστάσεις

Ειδικό ενδιαφέρον έχουν και οι αναφορές στην ετήσια έκθε-
ση για την τιτλοποίηση Artemis και τις επιπτώσεις της στα οικο-
νομικά αποτελέσματα 2020.

Όπως σημειώνεται σχετικά: «Στις 16/09/2020 η τράπεζα
ολοκλήρωσε την αναδιοργάνωση των ομολόγων του Artemis
Project με γνώμονα κατ’ αρχήν τη συμμόρφωση με το νέο επο-
πτικό πλαίσιο και περαιτέρω την αύξηση των χρηματοροών
που εισπράττει η τράπεζα, τη βελτίωση της αποτιμησιακής
αξίας των ομολόγων και τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότη-
τας της διαχείρισης. 

Ειδικότερα, με τη νέα αυτή δομή το Senior Note ανέρχεται
σε ονομαστική αξία 487 εκατ. ευρώ, δημιουργείται Mezza-
nine θέση ονομαστικής αξίας 38 εκατ. ευρώ, νέα θέση A2
ονομαστικής αξίας 61 εκατ. ευρώ, η οποία ενσωματώνει το
σύνολο των απαιτήσεων του Master Servicer, ενώ η ονομα-
στική αξία του Junior Note παραμένει στα 806 εκατ. ευρώ. Τα
κουπόνια των ομολόγων ανέρχονται σε 3% για τις Senior, Mez-
zanine καθώς και τη θέση Α2 και η διάρκεια της τιτλοποίησης
ανέρχεται σε δέκα έτη από την ημερομηνία της αναδιοργάνω-
σης των ομολόγων».

Ποια είναι τα οφέλη της τράπεζας από την τιτλοποίηση Artemis



Ε
νδείξεις δυναμικού γυ-
ρίσματος παρουσιάζει η
οικονομία, καθώς τις
επόμενες πέντε εβδομά-

δες αναμένεται να διοχετευτεί
ρευστότητα ύψους 3 δισ. ευρώ σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ
ήδη τα στοιχεία του α’ τριμήνου και
του Μαρτίου δείχνουν εκτίναξη της
βιομηχανικής παραγωγής και μεί-
ωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Ειδικότερα:

1Μέσα στο επόμενο διάστημα θα
διοχετευτεί ποσό ύψους 3 δισ.

ευρώ σε νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις, όπως δήλωσε χθες το πρωί
στην ΕΡΤ ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας. Έτσι, το πα-
κέτο των μέτρων θα ανέλθει φέτος
σε 15,5 δισ. ευρώ και με τα περσινά
24 δισ. ευρώ θα ανεβάσουν το συ-
νολικό ύψος στα 40 δισ. ευρώ. Εν-
τός του μηνός, αλλά και τον Ιούνιο
αναμένεται να δοθούν τα τελευταία
200 εκατ. ευρώ από την Επιστρε-
πτέα Προκαταβολή 7, ενώ το πρό-
γραμμα επιδότησης επιχειρηματι-
κών δανείων «Γέφυρα ΙΙ» θα είναι
ύψους 500 εκατ. ευρώ (πήρε πα-
ράταση έως τις 31 Μαΐου). Παράλ-
ληλα, θα ενισχυθούν έως το τέλος
του μηνός 100.000 επιχειρήσεις με
το ποσό των 130 εκατ. ευρώ ως
«ενισχυμένη αποζημίωση ειδικού
σκοπού», ενώ μέσα στον Ιούλιο θα
καταβληθούν οι επιδοτήσεις πα-
γίων δαπανών. Όπως είπε ο κ.
Σταϊκούρας, το κράτος θα καλύψει
έως το τέλος του έτους τμήμα των
πάγιων δαπανών, αφού αφαιρε-
θούν οι ενισχύσεις οι οποίες έχουν
ήδη δοθεί. Παράλληλα, ανέφερε
ότι θα συνεχιστούν η αποζημίωση
ειδικού σκοπού και το πρόγραμμα
«ΣΥΝ-Εργασία», ενώ έρχονται και
προγράμματα του υπουργείου
Ανάπτυξης για παιδότοπους και
γυμναστήρια. 

Για το θέμα της ενίσχυσης της
ρευστότητας των επιχειρήσεων
υπήρξε συνάντηση του υπουρ-
γού και του υφυπουργού Ανά-
πτυξης Αδ. Γεωργιάδη και Γιάννη

Τσακίρη αντίστοιχα με το προ-
εδρείο της ΕΣΕΕ, όπου δόθηκαν
διαβεβαιώσεις για ενίσχυση της
ρευστότητας, κατά τη διαδικασία
της επανεκκίνησης της οικονο-
μίας. 

2 Ο δείκτης οικονομικού κλίμα-
τος του Ιδρύματος Οικονομι-

κών και Βιομηχανικών Ερευνών
Απριλίου βρέθηκε μια ανάσα από
τις 100 μονάδες, οι οποίες αποτε-
λούν τον σηματωρό για επιστροφή
στην ανάπτυξη. Το σημαντικότερο
απ’ όλα είναι ότι υπάρχουν θετικές
προσδοκίες σχεδόν για όλους τους

κλάδους, με «ατμομηχανή» τον
τουρισμό, ο οποίος επιδρά θετικά
στις υπηρεσίες και στην κατανα-
λωτική εμπιστοσύνη, ενώ βελτιώ-
νεται συνεχώς και το κλίμα στις
κατασκευές. 

3 Ο δείκτης της βιομηχανικής
παραγωγής τον Μάρτιο σημεί-

ωσε εντυπωσιακή άνοδο κατά
5,5%, η οποία εν μέρει οφείλεται
στο γεγονός ότι τον αντίστοιχο περ-
σινό μήνα υπήρχε lockdown. Αντί-
στοιχα, το τρίμηνο Ιανουαρίου -
Μαρτίου η αύξηση διαμορφώθηκε
στο 4,5%. 

4 Η εισπρακτική δυνατότητα των
οφειλόμενων φόρων σημεί-

ωσε εντυπωσιακή βελτίωση τον
Μάρτιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία
που δημοσιοποίησε χθες η Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
το υπόλοιπο του ληξιπρόθεσμου
χρέους μειώθηκε κατά 27,8% και
μάλιστα περιορίστηκε στα 625
εκατ. ευρώ, από 867 εκατ. ευρώ
τον Φεβρουάριο. Επιπλέον, οι ει-
σπράξεις ληξιπρόθεσμων χρεών
αυξήθηκαν κατά 23,4% τον Μάρτιο,
έναντι του Φεβρουαρίου, ενώ οι
οφειλέτες μειώθηκαν μέσα σε
έναν μήνα κατά 148.554. 

Χρήστος Σταϊκούρας:
Τις επόμενες πέντε
εβδομάδες θα 
διοχετευτεί ρευστότητα
3 δισ. ευρώ σε 
νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις. Μια ανάσα
από τις 100 μονάδες 
ο δείκτης οικονομικού
κλίματος του ΙΟΒΕ 
τον Απρίλιο...

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Δυναμικό γύρισμα της οικονομίας 

Εκρηκτική αύξηση του ΑΕΠ, η οποία θα ανέλθει στις 18 εκατο-
στιαίες μονάδες ώς το 2026, βλέπουν οι επενδυτικοί οίκοι και οι
αναλυτές για την Ελλάδα έως το 2026. Μάλιστα, οι «Financial
Times» αναφέρουν σε άρθρο τους διθυραμβικά σχόλια για το
ελληνικό σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι η
χώρα μας θα λάβει το μεγαλύτερο πακέτο βάσει ΑΕΠ. Σύμφωνα
με το δημοσίευμα, οικονομολόγοι και αναλυτές επενδυτικών
οίκων εκτιμούν πως μόνο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας θα δώσει ώθηση κατά 7% στο ΑΕΠ της Ελλάδας
έως το 2026. Στο δημοσίευμα τονίζονται… η λιγότερο αισιόδοξη
πρόβλεψη της Morgan Stanley για σωρευτική ανάπτυξη 12%
αλλά και η πλέον αισιόδοξη της Standard & Poor’s, με αύξηση
18%! Η αγγλική εφημερίδα, με βάση τις προβλέψεις των ειδι-
κών, τονίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα από τα με-
γαλύτερα αναπτυξιακά στοιχήματα μέσα στην Ευρώπη, αλλά και
παγκοσμίως.

«Financial Times»: Εκτόξευση 18% του ελληνικού
ΑΕΠ έως το 2026 προβλέπουν διεθνείς οίκοι



E
φυγε χθες από τη ζωή ο επιχειρηματίας
Θανάσης Λαβίδας, βασικός μέτοχος της
Lavipharm. Γεννήθηκε στην Αθήνα το

1948 και το 1976 ανέλαβε τη διοίκηση της οικο-
γενειακής φαρμακευτικής επιχείρησης
Lavipharm. Είχε διατελέσει για 12 συνεχή έτη
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέ-
σμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ),
επιφορτισμένος με τις Διεθνείς Σχέσεις. H
Lavipharm, ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το
1911, είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος Όμιλος έρευνας
και ανάπτυξης, παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας και δια-
νομής φαρμάκων, καλλυντικών και προϊόντων υγείας στην
Ελλάδα, με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει τη δια-
χείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντι-
κατάσταση του εκλιπόντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο απο-
φάσισε τη ανασυγκρότησή του σε σώμα, καθώς και τον ορι-
σμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ως εξής:
Μηνάς Τάνες του Γεωργίου πρόεδρος - μη εκτελεστικό μέ-
λος, Βενετσιάνα - Λουκία Λαβίδα του Κωνσταντίνου αντι-

πρόεδρος - εκτελεστικό μέλος. Μη εκτελεστικά μέλη: Λητώ

- Νίκη Ιωαννίδου του Αντωνίου, Χρήστος Διαμαντόπουλος

του Παναγιώτη. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη: Σοφία

Εφραίμογλου - Κουνενάκη του Κωνσταντίνου, Δημήτριος

Χριστόπουλος του Παναγιώτη.

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

και οι εταιρείες-μέλη του εκφράζουν τα θερμά τους συλλυ-

πητήρια προς την οικογένεια του Θανάση Λαβίδα καθώς και

στον Όμιλο της Lavipharm.

Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης 
Λαβίδας της Lavipharm

ΔΕΔΔΗΕ: Aνοίγει το «Virtual Data Room»
για την πώληση του 49%

Σήμερα αναμένεται να ανοίξει το «Virtual
Data Room», μέσω του οποίου οι εννέα ενδια-
φερόμενοι επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβα-
ση στα οικονομικά και τα τεχνικά δεδομένα του
ΔΕΔΔΗΕ. Στόχος είναι η διαδικασία να ολοκλη-
ρωθεί εντός του Ιουνίου, προκειμένου η υπο-
βολή των δεσμευτικών προσφορών να ολοκλη-
ρωθεί έως το φθινόπωρο. Οι εννέα υποψήφιοι
που έχουν περάσει στην επόμενη φάση του
διαγωνισμού για την πώληση του 49% του ΔΕΔ-
ΔΗΕ είναι: Adrian Infrastructure Funds, BCI,
Blackrock, CVC Capital Partners, F2i, First
Sentier Investors EDIF, KKR, Macquarie Group
Limited και OHA - Oak Hill Advisors LLP..

Cosmote Insurance: Νέες αφίξεις από
Hellas Direct και ΕΛΠΑ Ασφάλειες
Δύο ακόμη σημαντικές ασφαλιστικές εται-
ρείες, η Hellas Direct και η ΕΛΠΑ Ασφάλει-
ες, έρχονται να προστεθούν στο Cosmote In-
surance, την ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρι-
σης και αγοράς ασφαλειών της Cosmote,
φέρνοντας τιμολόγια και ειδικά προνόμια
στους πελάτες τους. Πρόκειται για γνωστά
brands με ιδιαίτερη ιστορία και διαδρομή
στην ασφαλιστική αγορά. H συνεργασία αφο-
ρά στην ασφάλιση οχημάτων, σε όλες τις
διάρκειες συμβολαίου μηνιαίο, τρίμηνο, εξά-
μηνο, ετήσιο και σε όλα τα είδη ασφάλισης:
Βασικό, Πυρός / Κλοπής, Μικτή.

Silver Award για την Carglass 
στα Mobility Awards 2021

Νέα διάκριση για την Carglass Ελλάδος στα Mo-
bility Awards 2021. Η εταιρεία απέσπασε το Silver
Award στην κατηγορία «Safety Solutions» για τις
πλέον πιστοποιημένες μεθόδους που ακολουθεί σε
κάθε εργασία κρυστάλλων και παραμετροποίησης
κάμερας ADAS.

Άλλαξε σε «Pyramis» η «Pitsos!»
Κεφάλαια από 8 έως 10 εκατομμύρια ευρώ θα
πρέπει να επενδύσει αρχικά ο ελληνικός
Όμιλος Pyramis του Νίκου Μπακατσέλου,
ώστε να θέσει και πάλι σε λειτουργία δύο
γραμμές παραγωγής του εργοστασίου που θα
φθάσει να παράγει ετησίως μέχρι 120.000 τε-
μάχια κουζινών. Όλα τα νέα προϊόντα θα φέ-
ρουν την επωνυμία «Pyramis» ή νέου ονόμα-
τος και όχι της «Pitsos», αφού υπήρξε κατη-
γορηματική άρνηση των Γερμανών της BSH
για την παραχώρησή της. Η βασική συμφωνία
προβλέπει αγορά μέρος του εξοπλισμού της
πρώην Pitsos, πρόσληψη των 100 εργαζομέ-
νων της, με προοπτική να προστεθούν άλλοι
200 έως το τέλος του 2023, αλλαγή εμπορικού
σήματος σε «Pyramis» και ξεκίνημα των μη-
χανών έως το τέλος του χρόνου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Η πορεία των πωλήσεων κατά το τετράμηνο του 2021 προσομοιάζει με

αγώνα της Φόρμουλα 1 σε περιβάλλον αμαξιού ασφαλείας να προηγεί-

ται των μονοθέσιων, αναφέρει η Jumbo. Οι πωλήσεις του Ομίλου, κατά

το πρώτο τετράμηνο του 2021, πέρασαν για πρώτη φορά από την έναρξη

της χρήσης σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας αύξηση περίπου κατά

+24% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2020, ενώ κατά το πρώτο

τρίμηνο του 2021 οι πωλήσεις ήταν μειωμένες περίπου κατά -11%. Τον

Απρίλιο, σημειώνει η εταιρεία, ξεκίνησε να επαναλειτουργεί το 75%

των καταστημάτων του Ομίλου στην Ελλάδα, με αυστηρούς και δυσανά-

λογους για το μέγεθός τους περιορισμούς, ως προς τον αριθμό των επι-

τρεπόμενων πελατών εντός των καταστημάτων και μόνο με τη μέθοδο

click inside ή click away. 

Ο Γρηγόρης ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 50 χρόνια του, λανσάροντας μια

νέα εντυπωσιακή εικόνα στα καταστήματά του. Με αυτόν τον τρόπο, ση-

ματοδοτεί τo πέρασμα στην καινούργια εποχή, αναφέρει στην ανακοί-

νωσή του. Το αποτέλεσμα είναι μια αναβαθμισμένη minimal αισθητική

και ένας σύγχρονος χαρακτήρας, που απογειώνουν την εμπειρία των

καταναλωτών. Η κυριαρχία του λευκού και του πράσινου, ο μοντέρνος

φωτισμός, οι ξύλινοι πάγκοι και η χρήση digital οθονών έρχονται να

αναβαθμίσουν την αγοραστική εμπειρία και να αναδείξουν την τεχνο-

γνωσία του Γρηγόρη στον καφέ και στο φαγητό. Η νέα εικόνα έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται στα καταστήματα

Γρηγόρης και το επόμενο διάστημα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να τα επισκεφθούμε σε όλο και περισσότερες

γειτονιές.

Γρηγόρης: Αναβαθμισμένης αισθητικής η νέα εικόνα του

Jumbo: «Πωλήσεις Φόρμουλα 1 σε περιβάλλον αμαξιού ασφαλείας»



ΜμΕ: Ξεκινούν τα δάνεια
Επενδυτικού Σκοπού 
από 25.000 έως 
και 1,5 εκατ. ευρώ

Η
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε συνεργασία με
10 εμπορικές τράπεζες και με χρηματοδότηση από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης ξεκινά  τη διαδικασία υποδοχής και επεξεργασίας των
νέων αιτήσεων, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για δάνεια
επενδυτικού σκοπού. Το ύψος των επενδυτικών δανείων
μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως και 1.500.000 ευρώ,
με τη διάρκεια αποπληρωμής τους να κυμαίνεται από 5 έως
10 χρόνια. Οι τράπεζες που θα συνεργαστούν είναι: Πειραι-
ώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική, Τράπεζα Αττικής, Παγ-
κρήτια, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Ηπείρου, Θεσσα-
λίας και Καρδίτσας.

Οικογένεια Μπέκα: Στο Μπαχρέιν
η ελληνική Mozzarella και η Burrata
Την πρώτη της παρουσία στην αγορά της Μέσης
Ανατολής μετρά εδώ και μερικές ημέρες η Οικογέ-
νεια Μπέκα. Η πρότυπη τυροκομική μονάδα που
παράγει προϊόντα από βουβαλίσιο γάλα εξάγει πλέ-
ον στο Μπαχρέιν την ελληνική Mozzarella και την
ελληνική Burrata, δύο μαλακά λευκά τυριά εκλε-
κτής γεύσης και ποιότητας που παράγονται στις εγ-
καταστάσεις της Οικογένειας Μπέκα στη Σίνδο
Θεσσαλονίκης, από βουβαλίσιο γάλα, το οποίο συλ-
λέγεται από τους παραγωγούς της Κερκίνης.

Τη Σκλαβενίτης 
πιστοποίησε η TÜV Hellas

Τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο της
λιανικής πώλησης τροφίμων, ειδών ευρείας κατα-
νάλωσης και διαρκών αγαθών, την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ AEE, πιστοποίησε η
TÜV HELLAS (TÜV NORD), εγκαινιάζοντας τη συ-
νεργασία των δύο επιχειρήσεων στην πιστοποίηση
συστήματος διαχείρισης. Συγκεκριμένα, η Σκλα-
βενίτης πιστοποιήθηκε με βάση την Υπουργική
Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ
32Β/16.1.2004) που αφορά «στις αρχές και τις κα-
τευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής
ιατροτεχνολογικών προϊόντων». Η επιθεώρηση
πραγματοποιήθηκε τόσο στα κεντρικά γραφεία
όσο και στα κέντρα διανομής και τα καταστήματα
λιανικής της εταιρείας, κατά την οποία επιβεβαι-
ώθηκε/επικυρώθηκε η συμμόρφωση σε όλα τα
στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας από Ομάδα
Επιθεωρητών, που επιθεώρησαν εγκαταστάσεις
από την Κρήτη μέχρι την Ανατολική Μακεδονία και
τη Θράκη.

Διαγωνισμός με έπαθλο 10 δωρεάν
τοκετούς από το «Ιασώ»
Το «Ιασώ», στο πλαίσιο των δράσεων για τα
25 χρόνια λειτουργίας του, γιορτάζει την
Ημέρα της Μητέρας και πρωτοπορεί προ-
σφέροντας το μεγαλύτερο δώρο: 10 δωρεάν
τοκετούς, με διαγωνισμό στο Facebook και
στο Instagram. Το κάθε πακέτο περιλαμβά-
νει νοσήλια 3-4 ημερών, έξοδα χειρουργεί-
ου, γενική νάρκωση ή επισκληρίδιο, βασι-
κές εξετάσεις της μητέρας και του νεογνού,
υλικά και φάρμακα άμεσα συνδεδεμένα με
τον φυσιολογικό τοκετό και την καισαρική
τομή καθώς και την αμοιβή του αναισθησιο-
λόγου. Ισχύει για φυσιολογικούς τοκετούς ή
καισαρικές τομές που θα πραγματοποιηθούν
έως 31 Αυγούστου 2022. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τους όρους του
διαγωνισμού ακολουθήστε το link:
http://bit.ly/IASO_MothersDay2021.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Αναβάθμισε σε CCC+ 
την Πειραιώς η Fitch

Σε αναβάθμιση της Πειραιώς σε CCC+ από CCC
προχώρησε η Fitch, μετά την επιτυχημένη αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς. Όπως εξηγεί, η
κίνηση αντανακλά την πρόοδο που έχει γίνει στη
βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού αλλά και στο
σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης που ανακοίνωσε η
διοίκηση του Ομίλου. Θετικά αποτιμά ο οίκος την
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αλλά και τους φιλό-
δοξους στόχους για τη μείωση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων. Εκτιμά ότι θα βελτιωθεί μεσοπρό-
θεσμα η κερδοφορία του Ομίλου. 

SABO: Στο 90% του τζίρου 
φτάνουν οι εξαγωγές

Έχουν περάσει τέσσερις δεκαετίες δημιουργι-
κής παρουσίας από τότε που ο Δ. Κοίλιαρης ίδρυ-
σε την εταιρεία SABO S.A. Η SABO παραμένει σή-
μερα μία από τις δυναμικότερες εξωστρεφείς ελ-
ληνικές επιχειρήσεις, με παρουσία και δραστη-
ριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες παγκο-
σμίως και εξαγωγές που αγγίζουν το 90% του ετή-
σιου κύκλου εργασιών της εταιρείας. Στη SABO
υπάρχουν πέντε αυτόνομα τμήματα, τα οποία κα-
λύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες των πελα-
τών μας παγκοσμίως, τόσο στην Κεραμοποιία όσο
και σε παντός τύπου Βιομηχανικές Εφαρμογές,
στη Βαριά Βιομηχανία, στη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων, στους Ηλεκτρολογικούς Πίνακες και
στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς.

ΕΧΑΕ: Στις 31 Μαΐου η τακτική 
Γ.Σ. για διανομή κερδών 

Τακτική Γενική Συνέλευση, με αντικείμενο, μετα-
ξύ άλλων, τη διανομή κερδών της χρήσης 2020 και
την εκλογή νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση
παραιτηθέντων, συγκαλεί για τις 31 Μαΐου το διοικη-
τικό συμβούλιο της ΕΧΑΕ.

ΕΥΑΘ: Την 1η Ιουνίου η Γ.Σ. 
για διανομή μερίσματος

Για την 1η Ιουνίου συγκαλεί την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ το Δ.Σ. της
εταιρείας, με το ζήτημα της διανομής μερίσματος
από τα κέρδη της χρήσης 2020 να βρίσκεται στην
ημερήσια διάταξη. 
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Γ ια 4η σερί χρονιά ο Παναθηναϊκός -που κά-
ποτε εξουσίαζε σε Ελλάδα και Ευρώπη- θα
μείνει μακριά από τις ευρωπαϊκές διασυλ-

λογικές διοργανώσεις μετά την ήττα του 1-0 από
την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης». 

Στο ντέρμπι ζωής και θανάτου οι «πράσινοι» εί-
δαν τα… τρένα να φεύγουν στις καθυστερήσεις,
όταν κέρδισαν πέναλτι αλλά ο Μακέντα πέταξε την
ευκαιρία, δοκάρι και άουτ. Ο Μάνταλος είχε ανοί-
ξει το σκορ στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και
έτσι γράφτηκε μια ακόμα μελανή σελίδα στην ιστο-
ρία του «τριφυλλιού». Σε ισοβαθμία ΑΕΚ - Πανα-
θηναϊκού κερδισμένη είναι η Ένωση. Ελπίζει πλέ-
ον ο Παναθηναϊκός στην τιμωρία του Άρη και της
ΑΕΚ από την Επιτροπή Δεοντολογίας, μια και οι δύο
κινδυνεύουν με αφαίρεση βαθμών: ο Άρης για
απόπειρα πλαστογραφίας του Σκοπιανού ποδο-
σφαιριστή Λάσκοφ απειλείται με αφαίρεση έξι
βαθμών και η ΑΕΚ, η οποία κατηγορείται για ανά-
μειξη στις εκλογές της ΈΠΣ Καρδίτσας, με απώ-
λεια δέκα βαθμών. Και εδώ το τοπίο είναι ασαφές...

Αν τιμωρηθούν ΑΕΚ και Άρης και προσφύγουν
στο Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο της Λοζάνης
(CAS), πότε θα ληφθεί τελική απόφαση; Ουδείς το
γνωρίζει. Στο μεταξύ, η ΕΠΟ θα πρέπει να δηλώσει
μέχρι τα τέλη του μήνα τις ομάδες που θα μας εκ-
προσωπήσουν στο Champions League και το Con-
ference League.

Σε ό,τι αφορά την ουρά, υποβιβάστηκε η ΑΕΛ -
έχασε 3-1 από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό- ενώ ο
Παναιτωλικός, ο οποίος επίσης ηττήθηκε στην
έδρα του 2-0 από τον Ατρόμητο, θα παίξει μπαράζ
με τον δεύτερο της βαθμολογίας της Super Lea-
gue 2.

Ποιος θα είναι ο δεύτερος της βαθμολογίας,
ωστόσο; Ο Χαρδαλιάς δεν εισηγήθηκε τελικά ανα-
στολή του πρωταθλήματος της Super League 2,
αλλά έστειλε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα
κατά του Ιωνικού, ο οποίος είναι δεύτερος στη
βαθμολογία, επειδή, όπως ισχυρίζεται, μεταφέρει
οπαδούς του όπου παίζει κόντρα στα υγειονομικά
πρωτόκολλα. Σε μερικά παιχνίδια της Super
League 2 οι οπαδοί των ομάδων, όχι μόνο βρίσκον-
ται κανονικά στην κερκίδα κατά παράβαση των
πρωτοκόλλων, αλλά διαπληκτίζονται κιόλας.

Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής
στο «κλάσικο» της συμπρωτεύουσας, 2-0 τον Άρη,
αποτέλεσμα που του δίνει «αέρα» πέντε βαθμών
στην προσπάθεια κατάκτησης της δεύτερης θέ-
σης. Αύριο Τετάρτη ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον
Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης», στην προτελευ-
ταία αγωνιστική των πλέι οφ, ο Άρης τον Παναθη-
ναϊκό στη Θεσσαλονίκη και ο Αστέρας Τρίπολης
την ΑΕΚ στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας.

Τέσσερα χρόνια... κατήφορος
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Η απόφαση για μετάθεση του τελικού του Ch-
ampions League Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι στις
29 Μαΐου από την Κωνσταντινούπολη στο Λονδί-
νο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Είναι από-
τοκο της κυβερνητικής επιλογής του Άγγλου
πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον κατά κύριο λό-
γο και κατά δεύτερον της UEFA. Με δεδομένο ότι
η πανδημία θερίζει στην Τουρκία και η κυβέρνη-
ση Ερντογάν δεν δίνει τα πραγματικά στοιχεία, ο
Τζόνσον απαγόρευσε στους οπαδούς των δύο
ομάδων, 8.000 στο σύνολο, να μεταβούν στην
Τουρκία. Και όπως γράφει σχεδόν σύσσωμος ο
αγγλικός Τύπος, η UEFA δεν έχει άλλη επιλογή
παρά να προτιμήσει την Αγγλία και να διοργανώ-
σει εκεί τον τελικό, πιο συγκεκριμένα στο Γουέμ-
πλεϊ του Λονδίνου. Η αγγλική κυβέρνηση έχει
ήδη ανακοινώσει ότι θα προμηθεύσει από 10.000
εισιτήρια στις δύο φιναλίστ. 

Προς... Γουέμπλεϊ ο τελικός του Champions League Μιλούσε στο κινητό 
την ώρα του αγώνα…

Πολλές απορίες προκάλεσε το γεγονός ότι ο
Ρουμάνος προπονητής του Παναθηναϊκού Λάζλο
Μπόλονι μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο την
ώρα του… ντέρμπι με την ΑΕΚ. Έγινε viral στα so-
cial media, καθότι τον κατέγραψε η κάμερα, αλλά
ουδείς τόλμησε να τον ρωτήσει με ποιον μιλούσε.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φύγει με το τέλος
των πλέι οφ. 

Αλλάζει το κλίμα 
για Χιμένεθ

Μετά τη μεγάλη νίκη 1-0 της ΑΕΚ επί του Πανα-
θηναϊκού στη Λεωφόρο αντιστράφηκε το κλίμα
για τον Ισπανό προπονητή Μανόλο Χιμένεθ. Δεν
είναι σίγουρο ότι θα αποχωρήσει από την Ένωση.
Το είπε ο ίδιος ότι έχει έναν ακόμα χρόνο συμβό-
λαιο, αλλά εκείνο που έκανε εντύπωση είναι και
οι δηλώσεις του αρχηγού της Ένωσης Πέτρου
Μάνταλου: «Είναι ο καλύτερος προπονητής που
είχα ποτέ στην καριέρα μου».

Σοβαρά επεισόδια 
στη Νέα Σμύρνη

Μεγάλης έκτασης επεισόδια με μαχαίρια αλλά
και… πιστόλια σημειώθηκαν πριν από την αναμέ-
τρηση Πανιώνιος - Ηλιούπολη (1-1) για το πρωτά-
θλημα της Γ’ Εθνικής. Τρεις τραυματίστηκαν από
μαχαιριές... Την αποστολή της Ηλιούπολης συνό-
δευαν οπαδοί... άλλης ομάδας και όχι Ηλιουπολί-
τες. Αυτοί είναι που συνεπλάκησαν με τους οπα-

δούς του Πανιωνίου. Επενέβησαν τα ΜΑΤ. Επει-
σόδια έγιναν και εντός του αγωνιστικού

χώρου μετά τη λήξη.

Άρης κατά 
Κλάτενμπεργκ
Η ΠΑΕ Άρης έβγαλε ανακοίνωση

κατά του Άγγλου αρχιδιαιτητή Μαρκ
Κλάτενμπεργκ και του ζητάει να μα-

ζεύει τα μπογαλάκια του και να φεύγει.
Διαμαρτύρεται για τη διαιτησία του Λευκορώσου
Κουλμπάκοφ στο ντέρμπι με τον Άρη. Οι χαρα-
κτηρισμοί που χρησιμοποιεί για τον Κλάτενμ-
περγκ αφορούν σε ολόκληρο τον πειθαρχικό
κώδικα του ποδοσφαίρου. Που αυστηροποιήθη-
κε κιόλας.

Έγραψε ιστορία στην Τρίπολη
Σε ηλικία 16 ετών και 287 ημερών ο κεντρι-
κός αμυντικός Κώστας Καλογερόπουλος έγι-
νε ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης του Ολυμ-
πιακού που φόρεσε φανέλα βασικού, στο 0-0
με τον Αστέρα Τρίπολης, προχθές Κυριακή. Το
προηγούμενο ρεκόρ για τους «ερυθρόλευ-
κους» είχε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο
οποίος έπαιξε βασικός σε ηλικία 17 ετών και
42 ημερών. 

Κυπελλούχος ο Παναθηναϊκός!

Για 20ή φορά στην ιστορία του ο Παναθηναϊκός στέφθηκε κυπελλούχος Ελλάδας, αυτήν τη φορά νίκησε
91-79 τον Προμηθέα στον τελικό που έγινε στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Διατήρησε, παράλληλα, μια παράδοση
που τον θέλει να μη μένει δίχως «κούπα» από την περίοδο 1995-96. Καλύτερος παίκτης του αγώνα, ο αρ-
χηγός Ιωάννης Παπαπέτρου με 25 πόντους, ενώ 18 πέτυχε ο Χεζόνια. 



Η
γνωστή σχεδιάστρια μόδας Χριστίνα
Κοντοβά απέκτησε παιδί μέσω υιοθε-
σίας και ανακοίνωσε συγκινημένη τα
καλά νέα με μια υπέροχη φωτογραφία

στην οποία απεικονίζεται αγκαλιά με την κορούλα
της. Η πολύμηνη αγωνία της designer και του συν-
τρόφου της Τζώνη Καλημέρη για την παιδοθεσία της
μικρής Έιντα από την Ουγκάντα είχε αίσιο τέλος ανή-
μερα τη «Γιορτή της Μητέρας», με το ζευγάρι να είναι
τρισευτυχισμένο! «Πρώτη
φορά μαμά #mothersday
#adoptingada», έγραψε στο
Instagram η Χριστίνα Κον-
τοβά, με το κοριτσάκι από
την Αφρική να κρέμεται από
τον λαιμό της, φορώντας αέ-
ρινο παλ πράσινο φόρεμα,
ίδιου χρώματος πάνινα
αθλητικά και με τα μαλλιά
της πλεγμένα σε κοτσιδάκια!

«Τους τελευταίους μήνες
ζω στην Ουγκάντα. Ζω στην
Καμπάλα για το κοριτσάκι
που κρατώ στην αγκαλιά
μου, για το οποίο αυτήν τη στιγμή είμαι ανάδοχη μη-
τέρα έως ότου το υιοθετήσω. Είναι ένα ταξίδι που
έχει ξεκινήσει πριν από περίπου έναν χρόνο και είναι
το ταξίδι της ζωής μου. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς
γεννήθηκε η επιθυμία μου να υιοθετήσω και δεν έχει
σημασία. Έγινε, όμως, σκοπός μέσα από τα ταξίδια
μου στην Αφρική με την ActionAid (που δεν έχει κα-
μία σχέση με υιοθεσίες, αλλά έτσι ήρθα σε επαφή με
την Αφρική και την αγάπησα) και έπειτα από μια σει-
ρά γεγονότων τον Φεβρουάριο του 2020 βρέθηκα

στα γραφεία της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας
στην Αθήνα για να ξεκινήσω τον φάκελό μου και τη
διαδικασία αξιολόγησής μου για υιοθεσία», ανέφερε
σε παλαιότερη ανάρτησή της η Χριστίνα Κοντοβά.

Και συνέχισε: «Ο φάκελος έφτασε στην Ουγκάντα
το περασμένο καλοκαίρι και μπήκα σε λίστα ως
υποψήφια θετή μητέρα. Λίγο καιρό μετά μπήκε στη
ζωή μου η Έιντα. Η διαδικασία της αναδοχής στην
Ουγκάντα διαρκεί περίπου 12 μήνες, κατά τους

οποίους θα πρέπει να μένω
κυρίως στη χώρα. Αφού
συμπληρωθεί ο χρόνος ανα-
δοχής, θα προχωρήσω σε
επίσημη υιοθεσία. Είναι δύ-
σκολη διαδικασία και ταυτό-
χρονα μαγική».

Τα χαμόγελα, οι αγκαλιές
και τα δάκρυα χαράς διαδέ-
χτηκαν, όπως αναφέρουν
αποκλειστικές πληροφορίες
της «Political», οι ευλογίες
και ευχές του Χριστιανού Ορ-
θόδοξου ιερέα Αντώνιου
Mutyaba, ο οποίος λειτουρ-

γεί στην Ενορία Παμμακάριστου, στην κοινότητα
Wakiso της Καμπάλα. Η ανάδοχη μαμά και ο «Se-
nior» της ελληνικής τηλεόρασης διατηρούν ιδιαίτερα
στενές σχέσεις με τον παπά, ο οποίος με λιγοστούς
πόρους αλλά πολλή θέληση κατάφερε να φτιάξει
σχολείο και οικοτροφείο για τα φτωχά παιδιά της χώ-
ρας του. Το αγαπημένο ζευγάρι λέγεται ότι στηρίζει
αμέριστα το έργο του φιλάνθρωπου κληρικού που
χαίρει μεγάλης εκτίμησης τόσο στη χώρα του Ισημε-
ρινού όσο και στην Ελλάδα.

•• Τη μέρα των γενεθλίων της ετερο-
θαλούς αδελφούλας του, της επτά-
χρονης Σοφίας, έφτασε στην Ελλάδα
από τον Άγιο Δομίνικο ο Παύλος Γα-
λακτερός και τα γιόρτασαν μαζί!

• Με μια δήλωση όλο νόημα η
φρεσκοπαντρεμένη Όλγα Κε-
φαλογιάννη μίλησε για τα δί-
δυμα που περιμένει με τον
σύζυγό της Μίνωα Μάτσα. «Η
μητρότητα δεν έχει ηλικία.
Στις γυναίκες που εργάζονται
και καταξιώνονται σε επαγ-
γελματικούς στίβους ο ρόλος
της μητέρας έρχεται τη στιγμή
που η ίδια το θέλει», αποκάλυ-
ψε η 46χρονη πολιτικός.

• Όσο η κοιλίτσα της εγκυμονούσας
Κωνσταντίνας Παπαμιχαήλ «φου-
σκώνει» τόσο ο σύντροφός της Άκης
Πετρετζίκης αδυνατίζει. Όπως δήλω-
σε ο σεφ, το έχει ρίξει στην εντατική
γυμναστική!

• Ο Άγγελος Λάτσιος και ο
Άρης Αργυρόπουλος, οι κανα-
κάρηδες της Ελένης Μενεγά-
κη και της Μαρίας Μπακοδή-
μου αντίστοιχα, ξεκίνησαν μα-
ζί τις καλοκαιρινές τους δια-
κοπές.

• Το spoiler του Λεωνίδα Κακούρη για
το τέλος του β’ κύκλου στις «Άγριες
μέλισσες» ανατριχιάζει: «Θα βαφτεί
με αίμα το φινάλε».

• Δύσκολες ώρες για τη Σοφία
Παυλίδου, η μητέρα της οποί-
ας νοσηλεύεται από τη Μεγά-
λη Παρασκευή με σοβαρό
πρόβλημα υγείας στο ΑΧΕΠΑ.

• Ο παλαίμαχος ηθοποιός Θάνος
Μαρτίνος φιλοξενείται στο «Σπίτι του
Ηθοποιού» μετά τη φωτιά που κατέ-
στρεψε ολοσχερώς την οικία του ανή-
μερα την Ανάσταση.

• Έξαλλο το Twitter για το
έπαθλο των παικτών του
«Survivor» που έπαιξαν με τα
αιχμάλωτα δελφίνια στο πάρ-
κο της Πούντα Κάνα.
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Πρώτη φορά μαμά
η Χριστίνα Κοντοβά! 



Ευχάριστη έκπληξη
στη Eurovision! 

Χαρούμενη για την πρώτη 
δόση του εμβολίου

Σύσσωμο το ελληνικό θέατρο εμβολιάζεται για
τον κορονοϊό! Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου έδω-
σε το «παρών» στο Εμβολιαστικό Κέντρο
«Προμηθέας» το βράδυ του Σαββάτου και έκα-
νε την πρώτη δόση! «Ένα τεράστιο μπράβο και
ευγνωμοσύνη για όλο το προσωπικό που με με-
γάλη ευγένεια κατηύθυνε εκατοντάδες κόσμο
με μια τέλεια ροή. Στις 21.04 ήταν το ραντεβού
μου και εμβολιάστηκα. Πολλά μπράβο και ευ-
χαριστώ στο άψογο ιατρικό προσωπικό που με
προσήλωση, χαμόγελο και ευγένεια δίνει έναν
καθημερινό αγώνα! Σας ευχαριστούμε», ανα-
κοίνωσε η ηθοποιός.

Έφτιαξε σώμα στην καραντίνα 

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ έβαλε σκοπό να αποκτή-
σει fit σιλουέτα -όσο προλαβαίνει για το καλο-
καίρι- ακολουθώντας το πρόγραμμα γυμναστι-
κής και διατροφής του διάσημου Χολιγουντια-
νού σταρ Γουίλ Σμιθ. «Αυτό είναι το σώμα που
“έφτιαξα” στην καραντίνα! Σας το παρουσιάζω με
παρρησία και κάποιο “ρούφηγμα”! Με αποφασι-
στικότητα να κόψω τις βραδινές ατασθαλίες και
να εντείνω την άσκηση ακολουθώ το παράδειγμα
του @willsmith και σας βάζω “μάρτυρες” στην
απόφασή μου να χάσω τα κιλά του εγκλεισμού
και να μαυρίσω (καλού - κακού)!», δήλωσε. 

Αποκάλυψε πώς πέρασε τον κορονοϊό 
Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε πρόσφατα ο Χρήστος Φερεντίνος.
Ο παρουσιαστής χρειάστηκε να παραμείνει στο σπίτι του για 14 μέ-
ρες και, όπως αποκάλυψε, το πέρασε με ήπια συμπτώματα. «Είχα
κάποια δέκατα και πόνους στους μυς για τρεις τέσσερις μέρες.
Έκανα την καραντίνα μου, είχα ήδη γραμμένα επεισόδια και, δόξα
τω Θεώ, το πέρασα ανώδυνα», ανέφερε ο οικοδεσπότης της «Τέλει-
ας απόδρασης» στον Alpha.

Αμακιγιάριστη, χαμογελαστή
και με τον αέρα να «παίζει»
με τα μαλλάκια της φωτογρα-
φήθηκε η Καίτη Γαρμπή. «Λί-
γο καφέ, λίγο πισίνα φόντο
και τις φίλες μου», σχολίασε
η τραγουδίστρια, ποζάροντας
ανέμελη και πολύ πιο όμορφη
από την εικόνα που παρου-
σιάζει στα live του «House of
Fame La Academia» με το
βαρύ μακιγιάζ και τα αλλο-
πρόσαλλα χτενίσματα που δεν
την κολακεύουν.

«Κατέρρευσε» στο Διαδίκτυο
Η τραγουδίστρια Κόνι Μεταξά, αν και έχει
εξελιχθεί σε μια super influencer διαφη-
μίζοντας από καλλυντικά μέχρι... κιλότες,
εμφανίστηκε στα social media κλαίγον-
τας, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, οι συμ-
βουλές της περί κακής διατροφής παρε-
ξηγήθηκαν από μερίδα χρηστών, οι οποίοι
αντέδρασαν υπερβολικά. «Δεν θα μου κά-
νετε εμένα μπούλινγκ στα 30 μου. Δεν θα
μου ξαναπεί κανένας για διατροφικές
διαταραχές, γιατί έχω περάσει τρεις»,

Όμορφη και
χωρίς μακιγιάζ 

Μ
ε τον πιο έξυπνο και ταλαντούχο «μικρό» η ΕΡΤ θα κάνει
τη μεγάλη έκπληξη στη Eurovision! To «παιδί-θαύμα»
Μανώλης Γκίνης, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Τα καλύ-

τερα μας χρόνια», θα είναι φέτος ο εκπρόσωπος που θα ανακοινώ-
σει τις βαθμολογίες της Ελλάδας στον τελικό του διεθνούς διαγωνι-
σμού τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Μαΐου
στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Ο δεκάχρονος τηλεοπτικός γιος της
Κατερίνας Παπουτσάκη και του Μελέτη Ηλία θα γίνει ο νεότερος
spokesperson σε όλη την 65χρονη ιστορία του μουσικού διαγωνι-
σμού, με την ΕΡΤ να εισπράττει τα εύσημα για την απίθανη ιδέα. Οι
επιτελείς της EBU, αν και στην αρχή αιφνιδιάστηκαν από την επιλο-
γή της χώρα μας, δεν δυσκολεύτηκαν να πειστούν όταν συνειδητο-
ποίησαν ότι η πείρα που έχει μπροστά στις κάμερες ο μικρός πρω-
ταγωνιστής είναι μακράν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη άλλων
«συναδέλφων» του.
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Ο
συχνότερος εχθρός των νέων ανδρών εί-
ναι ο καρκίνος των όρχεων. Δυστυχώς,
κάθε μία ώρα κάπου στον κόσμο ένας νέ-
ος άνδρας διαγιγνώσκεται με καρκίνο

του όρχεως και κάθε μέρα μια ζωή χάνεται από την
ίδια αιτία. Ο Απρίλιος είναι παγκόσμια ο μήνας ευαι-
σθητοποίησης για τον καρκίνο του όρχεως. 

Δυστυχώς στη χώρα μας οι πολίτες, κυρίως οι
νέοι άνδρες, δεν είναι τόσο ενημερωμένοι για ένα
σημαντικό θέμα που αφορά στην υγεία τους. Ίσως
γιατί ακόμα και σήμερα το θέμα αυτό θεωρείται
ταμπού από μεγάλη μερίδα των νέων, παρόλο που
αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια στους νέους άν-
δρες. «Ο καρκίνος του όρχεως είναι ο συχνότερα
εμφανιζόμενος καρκίνος στα αγόρια και τους νέ-
ους άνδρες ηλικίας 20-40 ετών», επισημαίνει ο
ουρολόγος Ιωάννης Μπουζαλάς. 

Διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι τα αγόρια με
κρυψορχία έχουν 3 με 15 φορές μεγαλύτερη πι-
θανότητα ανάπτυξης καρκίνου του όρχεως. Πα-
ράγοντες κινδύνου θεωρούνται το οικογενειακό
ιστορικό καρκίνου όρχεως, ιστορικό καρκίνου
στον αντίπλευρο όρχι, λευκοί και ψηλοί άνδρες
έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν
καρκίνο του όρχεως. «Η αυτοεξέταση των όρχε-
ων (testicular self exam) είναι απλή και συστή-
νεται να γίνεται μία φορά τον μήνα στους νέους
άνδρες. Η καλύτερη στιγμή για την αυτοεξέταση
των όρχεων είναι αμέσως έπειτα από ένα ζεστό
μπάνιο ή ντους. Το δέρμα του οσχέου τότε είναι

πιο χαλαρό και οι όρχεις μπορούν να ψηλαφη-
θούν ευκολότερα. Η εξέταση διαρκεί μόνο λίγα
λεπτά. Κάθε όρχις εξετάζεται ξεχωριστά και σε
σύγκριση με τον άλλον. Ο άνδρας τοποθετεί τους
αντίχειρές του στην πρόσθια επιφάνεια του όρ-

χεως, υποστηρίζοντάς τον με τους δείκτες και τα
μεσαία δάκτυλα και των δύο χεριών. Κάθε όρχις
περιστρέφεται ήπια ανάμεσα στα δάκτυλα και
τους αντίχειρες. 

Προσεκτικά ελέγχεται για εξογκώματα, σκλη-
ρότητα ή πάχος, σε σύγκριση με τον άλλο όρχι.
Αν παρατηρήσετε σκληρές μάζες, στρογγυλές
μάζες, αλλαγές στο σχήμα, στο μέγεθος ή στη
σύσταση, επίσης αν γίνει αντιληπτό οποιοδήποτε
σύμπτωμα (πόνος, διόγκωση, σκληρία, αίσθημα
βάρους) επιβάλλεται η άμεση επίσκεψη σε ου-
ρολόγο. Η καλύτερη πρόληψη είναι η μηνιαία
αυτοεξέταση. 

O καρκίνος του όρχεως προλαμβάνεται και
όταν προλαμβάνεται, θεραπεύεται με εξαιρετικά
υψηλά ποσοστά επιτυχίας», αναφέρει ο κ.
Μπουζαλάς. Για αυτό όλοι οι ειδικοί συμβου-
λεύουν κυρίως τους νέους άνδρες να ενημερώ-
νονται, να αυτοεξετάζονται και να πηγαίνουν
στον γιατρό αν δουν κάτι ύποπτο στην περιοχή
προκειμένου να προλάβουν την εξέλιξη του
προβλήματος!
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Ο πιο συχνός εεχθρός των ανδρών

kpapakosto@yahoo.gr

Κάθε μία ώρα κάπου στον κόσμο
ένας νέος άνδρας διαγιγνώσκεται
με αυτήν τη μορφή κακοήθειας του
ουροποιητικού συστήματος…

Η σημασία 
της αυτοεξέτασης
Ο καρκίνος των όρχεων θεωρείται σήμερα
η πλέον θεραπεύσιμη μορφή κακοήθειας
του ουροποιητικού συστήματος και τα πο-
σοστά επιβίωσης στα πρώιμα στάδια αγγί-
ζουν το 100%. Η συνηθέστερη κλινική εκ-
δήλωση είναι η ανώδυνη διόγκωση του όρ-
χεως, την οποία ο ασθενής διαπιστώνει συ-
νήθως μόνος του ή ανακαλύπτεται από την
ερωτική του σύντροφο. Η αυτοεξέταση των
όρχεων είναι απλή και συστήνεται να γίνε-
ται μια φορά τον μήνα στους νέους άνδρες.
Κατά καιρούς έχουν ενοχοποιηθεί διάφο-
ροι παράγοντες συγγενείς ή επίκτητοι,
όπως κακώσεις και τραύματα στην περιο-
χή, επανειλημμένες λοιμώξεις, έκθεση σε
διάφορες ουσίες κ.ά., ωστόσο η αιτιοπαθο-
γένεια της νόσου παραμένει ουσιαστικά
άγνωστη. Η μόνη αποδεδειγμένη σχέση εί-
ναι αυτή μεταξύ κρυψορχίας και ανάπτυ-
ξης καρκίνου του όρχεως.

Ιωάννης Μπουζαλάς, ουρολόγος

Κ Α Ρ Κ I Ν Ο Σ  Τ Ω Ν  O Ρ Χ Ε Ω Ν
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Άτη, Ύβρις, Νέμεσις, Τίσις, Λιταί 

Τ
ο σχήμα Άτη, Ύβρις, Νέμεσις, Τίσις μπο-
ρούμε να πούμε ότι, πολύ περιγραφικά,
περιέκλειε όλη την κοσμοαντίληψη των

αρχαίων Ελλήνων. Πολύ κοντά στο «μέτρον άρι-
στον», η ύβρις ήταν μια εγωιστική υπερβολή,
που συνήθως προκαλούσε την επέμβαση των
θεών, οι οποίοι έστελναν στον υβριστή την Άτην,
δηλαδή το θόλωμα, την τύφλωση του νου. «Μω-
ραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι» ή, όπως
αναφέρει ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη (στιχ. 620-
623), «το κακό φαίνεται για καλό σε αυτόν του
oποίου το μυαλό ο θεός οδηγεί προς την άτην».
Η Άτη, με τη σειρά της, οδηγούσε τους υβριστές
σε ακόμα μεγαλύτερες α-νοησίες, μέχρι να

υποπέσουν σε ένα πολύ σοβαρό λάθος. Τότε τα
ηνία έπαιρνε η Νέμεσις, η οργή και η εκδίκηση,
δηλαδή, των θεών, που επέφερε την «τίσιν» (την
τιμωρία και την καταστροφή).

Η Άτη ήταν θεότητα, ενσάρκωση της βλάβης.
Στα αρχαία Ελληνικά «άτη» σήμαινε τη «σύγχυ-
ση του μυαλού», την «απερισκεψία», την «πλά-
νη». Μετά το κακό που προκαλούσε η Άτη, έρ-
χονταν οι Λιταί για να το θεραπεύσουν. Οι Λιταί
ήταν θεότητες με ηθική λειτουργία και συμβόλι-
ζαν την προσωποποίηση των δεήσεων και των
ικεσιών, των προσευχών θλίψεως και μετανοί-
ας. Παρουσιάζονται ως εκδικήτριες του κακού,
με ρόλο ανάλογο της Δίκης, της Νεμέσεως και
των Ερινυών.  (σ.σ.: συνέχεια στο επόμενο)

Πού απέδιδαν οι αρχαίοι 
Έλληνες τις επιδημίες;

Κριός
(21/3-20/4)
Πρέπει να είστε όσο το δυνατόν
πιο ενεργοί. Θα παρουσιάσετε
εντυπωσιακά αποτελέσματα
τόσο στα προσωπικά όσο και
στα επαγγελματικά θέματα, εάν
αποφύγετε την τεμπελιά. Μην
αμφιβάλλετε για μια απόφασή
σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αυτήν τη στιγμή δεν θέλετε να
συμμετέχετε ενεργά στη ζωή της
ομάδας εργασίας σας ή σε οικο-
γενειακά πλάνα. Είστε ελεύθε-
ροι ό,τι θέλετε, ακόμη κι αν οι
φίλοι ή οι συνάδελφοί σας σάς
κατηγορούν. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ελέγξτε μια τάση σας για αυτοκα-
ταστροφική συμπεριφορά. Αντί να
επικρίνετε τον εαυτό σας για τις
μικροπράγματα, βρείτε έναν αντι-
κειμενικό λόγο για να νιώθετε
υπερήφανοι. Επιλέξτε κάτι που θα
σας εμπνεύσει και θα σας χαρίσει
αυτοπεποίθηση. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Προσπαθήστε να κρατήσετε τον
εαυτό σας μακριά από τον κυνι-
σμό. Εάν ενεργείτε με σκεπτικι-
σμό και ειρωνεία, θα ξεκινήσετε
μια μεγάλη διαμάχη. Μην αφε-
θείτε στην αρνητικότητα και τη
μιζέρια. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ίσως να είναι καλή ιδέα να βρε-
θείτε με στενούς συγγενείς, να
δείτε μια ταινία ή να πάτε σε ένα
εστιατόριο με καλή παρέα. Μπο-
ρεί να σας έρχονται παράξενες
ιδέες. Αγνόησέ τες. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σεβαστείτε την εμπειρία ή την ηλικία
κάποιου, γιατί μια φιλία με ένα μεγα-
λύτερο ή ισχυρό άτομο θα σας είναι
χρήσιμη. Αυτό το άτομο θα σας δώ-
σει πολύτιμες συμβουλές. Θα πάρε-
τε κάποια λεφτά. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Βρείτε έναν πολύ έμπειρο συ-
νεργάτη. Είναι καλό για σας να
βασιστείτε σε ένα άτομο μεγα-
λύτερης ηλικίας, με επαγγελ-
ματισμό, εμπειρία και σοφία πά-
νω σε ένα αντικείμενο. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αυτή η μέρα ξεκινάει με καλύτε-
ρες προοπτικές στην εργασία
σας. Νιώθετε ότι οι άλλοι σας
καλωσορίζουν. Θα λάβετε θετι-
κά σχόλια για την επαγγελματική
δεοντολογία σας. Θα μοιραστείτε
τη χαρά ενός συγγενή σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Στα προσωπικά θέματα όλα είναι
ακόμα εύκολα. Είστε αρκετά κου-
ρασμένοι από ένα εξαντλητικό έργο
και ίσως δώσετε στον εαυτό σας
την υπόσχεση ότι στο μέλλον θα
συμπεριφέρεστε πιο συντηρητικά. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Να ενεργήσετε με σύνεση και να
παραμείνετε ουδέτεροι. Μείνετε
σιωπηλοί και ακούστε, «αποθη-
κεύοντας» τις σημαντικές πληρο-
φορίες. Μια ανάλυση της κατάστα-
σης θα πρέπει να γίνει πριν από
οποιαδήποτε κίνηση. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η περίοδος απαιτεί κόπο, ενέρ-
γεια και δύναμη. Προσπαθήστε
να περάσετε το βράδυ σας όσο
πιο χαλαρά γίνεται. Θα ήταν ιδιαί-
τερα ευχάριστο να επισκεφθείτε
συγγενείς ή να κάνετε ένα σύντο-
μο ταξίδι. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι απίθανο να επιτευχθεί
ένας σκοπός σας. Αυτό δεν είναι
δικό σας λάθος. Μπορεί να σας
εμποδίσουν οι περιστάσεις ή η
αμέλεια ενός ατόμου που ανα-
βάλλει να εξετάσει την υπόθεσή
σας. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

O ι αρχαίοι Έλληνες μπορεί να ανέπτυξαν την ιατρική
επιστήμη πολύ νωρίς, ωστόσο δεν ξεχώριζαν την
ασθένεια ούτε από το ψυχικό υπόβαθρο ούτε από την
ηθική στάση και την προσέγγιση της ζωής. Ειδικά για
τις μαζικές επιδημίες, υπάρχουν πολύ σημαντικές
μαρτυρίες σε όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία για
τις εξηγήσεις που δόθηκαν. Οι λοιμοί αλλά και όλες οι
καταστροφές θεωρούνταν αποτέλεσμα της ύβρεως.
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Σ
ε πρώτη ανάγνωση του άρθρου του στην
«Καθημερινή» ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει να
πιάνει το νήμα εκεί που το άφησε ο Γ.Α. Πα-

πανδρέου. Ο πρώην πρωθυπουργός προεξοφλού-
σε: «Αλλάζουμε ή βουλιάζουμε». Ο αρχηγός του
ΣΥΡΙΖΑ ρωτά: «Ο κόσμος αλλάζει - εμείς;». Και
προσαρμόζοντας τα λόγια του Αμερικανού προ-
έδρου Τζο Μπάιντεν στις προεκλογικές και επι-
κοινωνιακές του ανάγκες, επιχειρεί να επαναχα-
ράξει τη διαχωριστική γραμμή Αριστεράς - Δε-
ξιάς, να θέσει τα δικά του διλήμματα σε απάντηση
αυτών της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως να διευ-
ρύνει το ακροατήριό του. Ο Μπάιντεν, μιλώντας για
φορολογική πολιτική υπέρ των πολλών, της οποί-
ας το κόστος θα επωμισθούν οι πλουσιότεροι,
προσπαθεί να ξανακερδίσει τους Δημοκρατικούς
που γοήτευσε ο Τραμπ. Και ο Τσίπρας, ως συστη-
μικός παίκτης πλέον, τον ακολουθεί κατά πόδας
απευθυνόμενος προς αυτούς που απογοήτευσε
όταν μεταμορφώθηκε από διώκτης των μνημο-
νίων σε υποστηρικτή τους.

Η κυρίως μάζα των οπαδών τού άλλοτε κραται-
ού ΠΑΣΟΚ, που τον έφερε στην κυβέρνηση με τη
στήριξη του Πάνου Καμμένου, δεν είναι πλέον πα-
ρούσα στον βαθμό που τη χρειάζεται. Και αυτοί
που έμειναν εμφανίζονται δημοσκοπικά μάλλον
ενοχλημένοι παρά ικανοποιημένοι από την αντι-
πολιτευτική τακτική του. Η κυβέρνηση, παρά τις
γκέλες της στην αντιμετώπιση της πανδημίας,
επανακάμπτει, ενώ τα ποσοστά τής «καταλληλότη-
τάς» του ως πρωθυπουργού συναγωνίζονται αυτά

του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, όσο και αν αμφισβητεί την
εγκυρότητα των πολιτικών μετρήσεων, το «πολιτι-
κό Κέντρο», λιγότερο ως κομματικός χώρος και
περισσότερο ως κοινωνική δύναμη, του είναι απο-
λύτως αναγκαίο. Προς αυτό στράφηκε την περα-
σμένη Κυριακή, δίνοντας παράλληλα σαφές μήνυ-
μα στις τάσεις και τις βαρονίες του κόμματός του:
Ο ΣΥΡΙΖΑ στο μέλλον θα είναι τόσο αρχηγικός όσο
να μην αμφισβητούνται από τα κομματικά όργανα
οι επιλογές της ηγεσίας του. Και τόσο αριστερός
όσο να μην απωθεί τους κεντρώους.

Απέναντι στον Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας δεν
βάζει πλέον την ευρωπαϊκή Αριστερά. Βάζει τον
Μπάιντεν. Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά από
τους οικονομικούς κολοσσούς της χώρας του και
τους πιο πλούσιους συμπατριώτες του να βάλουν

πλάτη στη μεσαία τάξη καταβάλλοντας περισσότε-
ρους φόρους, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει
στον Έλληνα πρωθυπουργό ότι «υπερασπίζεται με
σθένος τις αρχές ενός κόσμου που έχει κλείσει τον
ιστορικό του κύκλο». Ποιος είναι αυτός ο κόσμος; Ο
κόσμος του Ρέιγκαν και της Θάτσερ. «Τη χώρα αυτή
δεν την έφτιαξε η Wall Street. Την έφτιαξε η μεσαία
τάξη», λέει ο Μπάιντεν. Οι άνθρωποι «του μόχθου
και της δημιουργίας» έφτιαξαν τη σύγχρονη Ελλά-
δα, παίρνει τη σκυτάλη ο Αλέξης Τσίπρας. Και όχι οι
«λιγοστές οικογένειες που έβγαλαν τα κέρδη τους
στο εξωτερικό τις μέρες της κρίσης» και εποφθαλ-
μιούν τώρα τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάκαμψης. Προσθέτοντας κλιματική αλλαγή,
«πράσινη μετάβαση», ψηφιακό μετασχηματισμό
της οικονομίας και λίγο από το νέο εργασιακό (κα-
θώς τα δάνεια από τις ΗΠΑ μάλλον δεν αρκούν για
να τεκμηριώσουν, επί του θέματος αυτού, τον αντι-
πολιτευτικό του λόγο), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στή-
νει το δικό του δίλημμα: Μεταξύ του «κόσμου του
χθες», των συμφερόντων των λίγων και των πολιτι-
κών που μυρίζουν ναφθαλίνη και μιας «προοδευτι-
κής κυβέρνησης που στη βασική διαχωριστική
γραμμή παίρνει αταλάντευτα το μέρος της πλειοψη-
φίας» τι επιλέγετε, αγαπητοί εκλογείς; Υποθέτω
πως η απάντηση θα δοθεί στις εκλογές. Προ των
εκλογών θα δούμε κατά πόσο το πρωτόλειο αφήγη-
μα που επιτέλους παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας θα
αποδειχθεί πειστικό εντός και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ.
Κατά πόσον θα εκφράσει το «όλον κόμμα». Και κυ-
ρίως πώς και από ποιους θα υπηρετηθεί.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Στο πρωτόλειο πολιτικό αφήγημα
που παρουσίασε ο αρχηγός του 
ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημμα στο οποίο 
καταλήγει είναι μεταξύ μιας 
κυβέρνησης που υπερασπίζεται 
τις αρχές ενός κόσμου «που έχει
κλείσει τον ιστορικό του κύκλο» 
και μιας κυβέρνησης που 
«παίρνει αταλάντευτα το 
μέρος των πολλών»...

Ο κόσμος αλλάζει - ο ΣΥΡΙΖΑ;

Μ
ε τον Άδωνι Γεωργιάδη έχουμε συγ-
κρουστεί ουκ ολίγες φορές. Αλλά δεν
μπορώ να κρύψω ότι έχει τα ανακλα-

στικά του αυτονόητου. Και χαίρομαι πραγματι-
κά γιατί το αυτονόητο που γράφουμε μέρες
τώρα ώστε να δοθεί κίνητρο στους πολίτες για
να εμβολιαστούν το αγκάλιασε και, μάλιστα,
δημοσίως.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε με απλά λόγια ότι
οι εμβολιασμένοι (όπως έχει γίνει και σε άλ-
λες χώρες) πρέπει να απολαμβάνουν κάποια
προνόμια ώστε να «υποχρεωθούν» και κάποι-
οι άλλοι να πειστούν να πάνε για να κάνουν εμ-
βόλια.

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε, μεταξύ άλ-
λων: «Οι εμβολιασμένοι πρέπει να έχουν προ-
νόμια. Πρέπει να έχουν μεγαλύτερο βαθμό
ελευθερίας. Να μη φορούν μάσκα σε εσωτε-
ρικούς χώρους. Πρέπει να έχουν προνόμια.
Γιατί; Γιατί πράγματι το αν θα κάνεις το εμβόλιο
ή όχι είναι ατομικό σου δικαίωμα. Στην προ-
κειμένη περίπτωση, όμως, η άσκηση του δι-

κού σου ατομικού δικαιώματος επηρεάζει και
τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Άρα είναι ατομι-
κό μεν, αλλά δεν είναι και ατομικό. Γιατί εσύ
πιστεύεις κάθε βλακώδη θεωρία και το πρό-
βλημα είναι ότι παρασυρόμενος βλάπτεις και
όλους τους άλλους».

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση
όσο πιο γρήγορα υιοθετήσει αυτήν τη γραμμή
τόσο πιο γρήγορα θα πειστούν κάποιοι… αμ-
φισβητίες ή σκεπτικοί, ιδιαίτερα στις παραγω-
γικές ηλικίες.

Αυτό που λέγεται είναι ότι ειδικά για το

άνοιγμα των γυμναστηρίων, του κλάδου που
έμεινε κλειστός για πολύ μεγάλο διάστημα,
όπως και της εστίασης σε κλειστούς χώρους
θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εμβολια-
σμένους. Το άνοιγμα των γυμναστηρίων τοπο-
θετείται χρονικά στις 17 Μαΐου. Με βάση το
άνοιγμα αυτό, θα επιχειρηθεί να βρεθεί και ο
τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσουν και άλ-
λες μαζικές δραστηριότητες, όπως συναυλίες,
θεατρικές παραστάσεις και κινηματογράφοι.

Εκτιμούμε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει
σε αυτή την κίνηση και πλέον τη συζητά σοβα-
ρά. Όπως και να μη χρειάζεται να κάνουν self-
test όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο. Πρόκειται
για αυτονόητες κινήσεις που θα ενισχύσουν
την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα αποδυ-
ναμώσουν τους αντιεμβολιστές.

Για αυτό και ξαναλέμε, όσο πιο γρήγορα
προχωρήσει η κυβέρνηση τόσο πιο γρήγορα
θα κτιστεί το τείχος ανοσίας στην κοινωνία και
θα είμαστε ελεύθεροι να πάρουμε τις ζωές
μας πίσω.

Στη... γραμμή του αυτονόητου για τα προνόμια των εμβολιασμένων

Οι εμβολιασμένοι πρέπει να έχουν 
προνόμια. Πρέπει να έχουν μεγαλύτερο
βαθμό ελευθερίας. Να μη φορούν 
μάσκα σε εσωτερικούς χώρους


