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ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΝΟΚ ΑΟΥΤ

CHAMPIONS LEAGUE & EUROPA
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΑΓΓΛΙΑ ΦΑΒΟΡΙ ΜΕ ΑΞΙΑ

� ΣΕΛI∆Α 28� ΣΕΛI∆Α 28

2.006 
προσλήψεις 
µονίµων και 
εποχικών

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 3.000€ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ■ΣΕΛ. 14�15

Διπλή αίτηση 
για έναντι και 
προσωρινή
- οριστική 
σύνταξη

Τι ισχύει για 
συντάξεις 
γήρατος, 
αναπηρίας, 
θανάτου

ΠΟΙΟΙ & ΠΩΣ 
ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 
384€ ΕΝΑΝΤΙ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

SUPER LEAGUE ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ΕΠΙΑΣΑΝ ΤΟΝ ΑΡΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ � ΣΕΛ. 35, 36

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 3.000€ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΧΘΕΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

� ΣΕΛI∆ΕΣ 5�9

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ 
ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

28.376 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 
ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

� ΣΕΛΙ∆ΕΣ 16, 25

� ΣΕΛΙ∆ΕΣ 14�15

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΘ
Κατέγραψε πόσο 
κινήθηκε η Σάμος 
από το σεισμό

ΠΑΡΑ ΤΟ ΣΤΡΑΠΑΤΣΟ ΤΟΥ 2019
Στον ΣΥΡΙΖΑ…
φαντάζονται 
μυστικά γκάλοπ
� ΣΕΛΙ∆Α 11

Προκλητικός 
χάρτης 
«μεγάλης 
Τουρκίας»

ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΛΙΒΥΗ, ΡΩΣΙΑ

� ΣΕΛI∆Α 12

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ & 

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 Τρέχουν διαγωνισμοί σε δήμους, Υγεία, ΟΠΕΚΕΠΕ, 
υπ. Τουρισμού, φορείς  Ερχεται προκήρυξη για 
δασικές υπηρεσίες  Τα προσόντα των υποψηφίων 
 Οι προθεσμίες για αιτήσεις

ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 13.000€

ΓΙΑ 70.000 ΠΑΛΑΙΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Στα λευκά 
και η Αθήνα

µονίµων και 

 Τρέχουν διαγωνισμοί σε δήμους, Υγεία, ΟΠΕΚΕΠΕ, 
ΕΙΔΙΚΟ
ΕΝΘΕΤΟ
8 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ

ΣΤΟΥΣ -20ΟC ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

ΧΙΟΝΙΑΣ 12ΕΤΙΑΣ Η «ΜΗ∆ΕΙΑ»
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  Σαν σήμερα

Το κρίσιµο δίµηνο
Η ΕΛΛΑ∆Α αντιµετωπίζει το νέο κύµα του κορονοϊού 
µέσα σε δύσκολες συνθήκες. Με το σύστηµα υγείας να δέ-
χεται πίεση και τις µεταλλάξεις του ιού να προβληµατίζουν 
τους επιστήµονες. Αλλά και µε κλειστά τα καταστήµατα, 
καθώς επίσης τα σχολεία και τις περισσότερες κοινωνικές 
δραστηριότητες. Το κοινωνικό και οικονοµικό κόστος της 
πανδηµίας είναι µεγάλο, τόσο για τη χώρα όσο και για τις 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, όµως ελπίζουµε σε ανάκαµ-
ψη από το δεύτερο τρίµηνο του έτους

Το µήνυµα αισιοδοξίας που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης µέσω του δικτύου Bloomberg είναι σαφές. Σταδιακά 
χτίζεται το «τείχος» εµβολιασµού, ιδιαίτερα στις ευπαθείς 
οµάδες, και καθώς αλλάζουν τα εποχικά δεδοµένα, από 
τον Απρίλιο η κατάσταση µε την πανδηµία στη χώρα µας 
θα είναι καλύτερη.

Το ίδιο ισχύει και για τον οικονοµικό αντίκτυπο της κρίσης. 
Παρότι δεν είχαµε ένα πρώτο τρίµηνο τόσο καλό όσο 
περιµέναµε, ωστόσο δεν έχουµε δει άνοδο της ανεργίας 
και ελπίζουµε να γυρίσουµε στην κανονικότητα το συντο-
µότερο, όπως παρατήρησε ο πρωθυπουργός. Μάλιστα, 
είναι σηµαντικό ότι υπάρχει προοπτική για ένα καλύτερο 
καλοκαίρι και από πλευράς τουρισµού, καθώς πέρυσι, 
όπως είπε, δεν είχαµε τόσα εργαλεία στα χέρια µας, όπως 
τα εµβόλια και τα τεστ.

Από τον επόµενο µήνα, άλλωστε, αναµένεται ότι θα αυξη-
θεί και ο ρυθµός εµβολιασµών, προκειµένου να καλυφθούν 
όλες οι ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού και οι µεγαλύτε-
ρες ηλικίες, πράγµα το οποίο θα αποφορτίσει το ΕΣΥ και 
θα επιτρέψει να προχωρήσουµε µε πιο τολµηρά βήµατα 
και στην οικονοµία. Ηδη χθες σηµειώθηκε ρεκόρ εµβολι-
ασµών σε µία ηµέρα, παρά την επέλαση της κακοκαιρίας 
«Μήδεια».

Εχουµε µπροστά µας ένα κρίσιµο δίµηνο. Για αυτό χρει-
άζεται ακόµα υποµονή, πιστή τήρηση των µέτρων και οι 
αποφάσεις να λαµβάνονται µε προσοχή. Βλέπουµε το 
τέλος του τούνελ, αλλά θα πρέπει να διαφυλάξουµε όσα 
έχουµε καταφέρει.

ΑΝΑΤΟΛΗ: 07.13 | ∆ΥΣΗ: 18.04 | ΣΕΛΗΝΗ: 4 ΗΜΕΡΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΠΑΜΦΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΚΛΙΚ
Μια πολύ κοντινή µατιά στην εκτόξευση του πυραύλου «Soyuz-2.1a» προς τον 
∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό. Η εκτόξευση πραγµατοποιήθηκε από τη ρωσική 
διαστηµική υπηρεσία Roscosmos, το διαστηµικό σκάφος «Progress» µπήκε σε τροχιά 
χθες το πρωί και αναµένεται να φτάσει αύριο στον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό. Το 
διαστηµικό σκάφος «Progress» (Πρόοδος) µεταφέρει σχεδόν 2,5 τόνους φορτίου 
στον διαστηµικό σταθµό, συµπεριλαµβανοµένων 600 κιλών προωθητικού καυσίµου.

«ΠΡΟΟΔΟΣ»

Ο �Ε.T.� Ι∆ΡΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ

Ιδιοκτησία: ΗΜΕ.ΠΕ.Τ. Α.Ε.
Εκδότης: ΑΛΕΞΗΣ ΣΚΑΝΑΒΗΣ
∆ιευθυντής: ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Διευθυντής Σύνταξης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ

Αρχισυντάκτρια: ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ
Διευθυντής Ειδικών Εκδόσεων: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
Υπεύθυνος Ατελιέ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΣ

Οικονοµική Διεύθυνση
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΟΥΛΦΗΣ Τηλ. 210-8113000, doulfiss@e-typos.com

Tµήµα Διαφήµισης
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΙΑΣ Τηλ. 210-8113121, kbanias@e-typos.com
ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΡΟΒΕΛΗΣ Τηλ. 210-8113221, psourovelis@e-typos.com
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑ Τηλ. 210-8113209, ktsilikouna@e-typos.com

Υποδοχή Διαφήµισης – Ανακοινώσεις
ΜΟΝΙΚΑ ΤΣΙΦΛΙΓΚΟΥ Τηλ. 210-8113278, mtsifligkou@e-typos.com

Τµήµα Κυκλοφορίας
ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Τηλ. 210-8113000, dianomi@e-typos.com

Διανοµή: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
Κεντρικά Γραφεία «Ε.Τ.»: Aγίας Λαύρας 2 & Σαρανταπόρου, 
Ν. Ηράκλειο Τ.Κ. 14121 Τηλ. 210-8113000 FAX: 210-8113001
e-mail: et@e-typos.com
Ηλεκτρονική Δ/νση: www.eleftherostypos.gr
Στείλτε τις απόψεις σας στο epistoles@e-typos.com 
και τις καταγγελίες σας στο kataggelies@e-typos.com
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1821 | Αποφασίζεται στο Κισνόβιο της 
Βεσσαραβίας η κήρυξη της Ελληνικής 
Επανάστασης από τον Αλέξανδρο 
Υψηλάντη. (1)

1852 | Γεννιέται ο Θεόδωρος Ράλλης, 
Ελληνας ζωγράφος,.

1879 | Απεργία στα Ναυπηγεία της 
Σύρου. Τα αιτήµατα των απεργών: 
αύξηση 25 έως 50% των µισθών και 
µείωση του ωραρίου εργασίας από 14 
σε 10 ώρες. Η απεργία στα ναυπηγεία 
θα λήξει µετά από µία βδοµάδα, µε 
πρόσκαιρη νίκη των εργατών. Ενα µήνα 
µετά θα προσληφθούν ανειδίκευτοι 
εργάτες από τα νησιά και θα απολυθούν 
δεκάδες εργάτες, ιδιαίτερα εκείνοι που 
συµµετείχαν στην απεργία.

1907 | Γεννιέται ο Αγγελος Τερζάκης 
(2), Ελληνας πεζογράφος, θεατρικός 
συγγραφέας και δοκιµιογράφος

1943 | Οι ιταλικές κατοχικές δυνάµεις 
εκτελούν 150 κατοίκους του χωριού 
∆οµένικο Λάρισας, σε αντίποινα για το 
θάνατο εννέα ιταλών στρατιωτών από 
δυνάµεις του ΕΛΑΣ.

1964 | Ο Γεώργιος Παπανδρέου (3) 
και η Ενωση Κέντρου κερδίζουν τις 
εκλογές µε ποσοστό 52,8% (171 έδρες). 
Η ΕΡΕ λαµβάνει 35,2% (107 έδρες) και η 
Ε∆Α 11,8% (22 έδρες).
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ΠΑΝΟΣ 
ΑΜΥΡΑΣ
pamiras
@e-typos.com

Χθες ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε την κυβέρνηση για ανι-
κανότητα επειδή ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη αποφάσισε να διακόψει την κυκλοφορία 

στην εθνική οδό Αθηνών-Λαµίας λόγω της σφοδρής 
κακοκαιρίας. Είµαστε βέβαιοι ότι στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές της Κουµουνδούρου θα είχαν έτοιµη και µια 
εναλλακτική ανακοίνωση στην περίπτωση που η εθνι-
κή οδός παρέµενε ανοιχτή. Σε αυτήν την περίπτωση το 
πιθανότερο θα ήταν µία νταλίκα να «δίπλωνε» από το 
ολισθηρό οδόστρωµα και εκατοντάδες οδηγοί να βρί-
σκονταν εγκλωβισµένοι στη Μαλακάσα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξιφουλκούσε κατά του «επιτελικού κρά-
τους» γιατί δεν έκλεισε εγκαίρως τον αυτοκινητόδροµο 
και αδιαφόρησε για ανθρώπινες ζωές, «θάβοντας» την 
προηγούµενη ανακοίνωση.

ΜΟΝΑ κερδίζεις, ζυγά χάνεις. Γενικώς ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί 
αντιπολίτευση καθ’ εκάστην, όπως αναγραφόταν στα 
παλαιά µαγειρεία της πόλης. Χθες ήταν η εθνική οδός και 
εάν έπρεπε να κλείσει ή όχι. Προχθές, τα σούπερ µάρκετ 
επειδή έκλεισαν στις 5 το απόγευµα του Σαββάτου και 
όχι στις 8, µε αποτέλεσµα, όπως κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ, 
να «συνωστίζονται οι καταναλωτές». Ο περιορισµός του 
ωραρίου µε δεδοµένο ότι η αγορά είναι κλειστή και οι 
εργαζόµενοι είχαν όλη τη µέρα εύκαιρη για αγορές υπα-
γορεύθηκε από την αναγκαία µείωση στις µετακινήσεις 
που επιθυµούν οι επιδηµιολόγοι για να περιοριστεί η δια-
σπορά του κορονοϊού. Παραδόξως δεν εκδόθηκε ακόµη 
ανακοίνωση από την Κουµουνδούρου για να σχολιασθεί 

η διαιτησία στο ντέρµπι των «αιωνίων» στη Λεωφόρο.

Η ΣΠΟΥ∆Η του ΣΥΡΙΖΑ να ασκήσει κριτική κατά της 
κυβέρνησης για ό,τι κινείται ή µένει σταθερό είναι απο-
τέλεσµα του άγχους που έχει καταλάβει την ηγεσία 
του ελλείψει εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. 
Οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση και ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έχουν ισχυρό προβάδισµα έναντι 
του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Οι πολίτες µε µεγά-
λη πλειοψηφία συντάσσονται µε τις πρωτοβουλίες που 
λαµβάνει η κυβέρνηση σε θέµατα για την παιδεία, το 
µεταναστευτικό και την ασφάλεια ενώ αναγνωρίζουν 
ότι η καθηµερινότητά τους έχει ανατραπεί λόγω της 
πανδηµίας.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ, αντί για «ύφεση Μητσοτάκη», όπως υπο-
στηρίζει ο κ. Τσίπρας, βλέπουν ότι η οικονοµία βρίσκε-
ται σε πτώση λόγω του κορονοϊού, αντί για επιτελική 
ανικανότητα στο ζήτηµα της κακοκαιρίας βλέπουν τη 
λήψη προληπτικών µέτρων για να µη µείνουν οι οδηγοί 
εγκλωβισµένοι στα χιόνια της εθνικής οδού, αντί για το 
ωράριο των σούπερ µάρκετ αγωνιούν για τις θέσεις ερ-
γασίας την επόµενη µέρα και αντί για αντιπολίτευση καθ’ 
εκάστην περιµένουν σοβαρές προτάσεις για το αύριο.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ δουλειά ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και διαβάζοντας 
το κείµενο των προγραµµατικών θέσεων που ενέκρι-
νε η ηγεσία του ενδεχοµένως να είναι προτιµότερο να 
ασκούν αντιπολίτευση για το εάν έπρεπε να κλείσει η 
Αθηνών-Λαµίας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ 
ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ 
Ο,ΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ 
ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ 
ΕΝ∆ΕΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΧΟΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
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ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ο ΝΤΡΑΓΚΙ

Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ κυβέρνησης από τον Μάριο 
Ντράγκι στην Ιταλία είναι µία καλή είδηση και 
για την Ελλάδα. Ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας αποσόβησε µία γενικευµένη 
κρίση στην ευρωζώνη δηλώνοντας ότι «θα κάνει 
ό,τι χρειαστεί για το ευρώ», αφοπλίζοντας τις 
επιθέσεις των funds κατά του ενιαίου νοµίσµα-

τος. Η Ιταλία βρίσκεται σε µία δύσκολη φάση, η 
οικονοµία της έχει χτυπηθεί από τον κορονοϊό 
ενώ το δηµόσιο χρέος έχει εκτιναχθεί στο 160%, 
το δεύτερο υψηλότερο µετά το ελληνικό, που 
βρίσκεται στο 208%. Ο Μάριο Ντράγκι γνωρί-
ζει πώς µπορεί να χειριστεί δύσκολα ζητήµατα 
οικονοµικής πολιτικής, όπως επίσης και όλες τις 

δυνατότητες που έχει το ευρωσύστηµα για να 
διαφυλάξει την ευστάθεια στις οικονοµίες των 
χωρών-µελών. Η παρουσία του στις συνόδους 
κορυφής απέναντι στους σκληρούς του ευρώ 
θα είναι πολλαπλώς ωφέλιµη και για την Ελ-
λάδα ώστε να αντιµετωπιστούν συλλογικά οι 
δυσκολίες της µετά Covid εποχής.

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΘ’ ΕΚΑΣΤΗΝ

USA TODAY  
ΗΠΑ

«Η Αµερική µετά την αθώωση».

THE TIMES 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

«Ο Τζόνσον βλέπει έξοδο το Πάσχα».

L’ HUMANITÉ 
ΓΑΛΛΙΑ

«Σαχέλ - Οχτώ χρόνια πολέµου 
για το τίποτα». 
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ΗΤΑΝ 22 ∆εκεµβρίου του 
2017. Το σκηνικό του καιρού 
έµοιαζε πολύ µε το χιονιά 
που πλήττει αυτές τις ηµέρες 
τη χώρα, αλλά υπήρχαν τρεις 
µικρές, πλην κρίσιµες 
διαφορές: Πρώτον, δεν υπήρχε 
κορονοϊός, δεύτερον, είχαµε 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τρίτον, 
εκείνη η κακοκαιρία ήταν συ-
νηθισµένη και όχι η βαρύτερη 
της 12ετίας. Ας δούµε λοιπόν τι 
είχε πράξει τότε το «επιτελικό 
κράτος» του ΣΥΡΙΖΑ για να 
αντιµετωπίσει τις χιονοπτώσεις: 
Αλάτι και καλή καρδιά. Οσοι 
βρεθήκαµε εκείνη την ηµέρα 
στην Εθνική Οδό Αθηνών-
Λαµίας ακινητοποιηθήκαµε 
στο δρόµο για περισσότερες 
από τρεις ώρες. Βλέπετε δύο 
νταλίκες είχαν «διπλώσει» 
στο ύψος των στροφών του 
Μπράλου και παρόλο που 
κάποια στιγµή οι νταλίκες 
αποµακρύνθηκαν, τα µηχανήµα-
τα δεν είχαν πρόσβαση για να 
περάσουν και να καθαρίσουν 
το οδόστρωµα. Η ουρά των 
αυτοκινήτων ήταν περίπου 15 

χιλιόµετρα και στην ουσία η 
Ελλάδα ήταν κοµµένη στα δύο. 
Αλλά χωρίς κανένα σχέδιο.

ΣΗΜΕΡΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί 
την κυβέρνηση ότι έκλεισε την 
Εθνική Οδό συνειδητά, δηλαδή 
µε σχέδιο. Πού ακριβώς είναι 
το µεµπτό σε αυτό; Προσπερ-
νάµε βέβαια τους αστεϊσµούς 
επιπέδου ∆ηµοτικού, ότι αρέσει 
στον Χρυσοχοΐδη και τον 
Χαρδαλιά να βγάζουν απαγο-
ρεύσεις, εκτός και αν από τον 
πολύ Οργουελ που διαβάζουν 
τελευταία στην Κουµουνδού-
ρου µπέρδεψαν τα πρώην 
ανατολικού τύπου καθεστώτα 
µε τις ∆ηµοκρατίες. Στο διά 
ταύτα, η απόφαση να διακοπεί 
η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό 
είχε συγκεκριµένο σκεπτικό, 
που βασίζεται στην πρόληψη. 
Αν εγκλωβίζονταν οδηγοί και 
τα µηχανήµατα δεν µπορούσαν 
να περάσουν για να ανοίξουν 
το δρόµο, υπήρχε κίνδυνος να 
έχουµε θύµατα. Ωστόσο υπάρ-
χει και άλλος ένας παράγοντας 
στην εξίσωση που αδυνατεί να 

λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το θέµα 
της απρόσκοπτης µετακίνη-
σης των πολιτών για τους 
προγραµµατισµένους εµβολι-
ασµούς, που αποτελεί εθνική 
προτεραιότητα. Και είναι πραγ-
µατικά ενθαρρυντικό ότι χθες 
είχαµε ρεκόρ εµβολιασµών!

ΒΕΒΑΙΑ αυτού του τύπου οι 
καταστάσεις έχουν ένα πολιτικό 
παράδοξο. Όταν, για παρά-
δειγµα, ο κρατικός µηχανισµός 
ατονήσει ή λειτουργήσει 
γραφειοκρατικά µε αποτέλεσµα 
να παραλύσει η χώρα και να 
έχουµε ανθρώπινες απώλειες 
γιατί κανείς δεν σκέφτηκε να 
διατάξει προληπτική εκκένωση 
περιοχών ή απαγόρευση κυκλο-
φορίας, τότε όλοι φωνάζουν 
για το ανίκανο κράτος. Και 
µε το δίκιο τους. Οταν όµως 
η Πολιτεία αποφασίζει να 
λειτουργήσει προληπτικά για 
να αποφύγει τα χειρότερα, δεν 
γίνεται αντιληπτό. ∆εν πειρά-
ζει. Καλύτερα να γκρινιάζουµε 
επειδή αργήσαµε να φθάσουµε 
κάπου, αρκεί να φθάσουµε.

Παλιά κόλπα...
∆ΗΛΑ∆Η, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόµµα της προόδου επειδή 
έβγαλε σποτἀκι για την ηµέρα του Αγίου Βαλεντίνου; 
Πιο ανόητη µέρα από τη 14η Φεβρουαρίου, που πρέ-
πει σώσει και καλά να τη γιορτάσουν οι απανταχοὐ 
ερωτευµένοι, υπάρχει; Στη δική µου γενιά θεωρούσα-
µε όλες τις µέρες γιορτινές ακριβώς επειδή είµασταν 
ερωτευµένοι. Αµα δεν είσαι τι να σου κάνει και ο Αγιος 
Βαλεντίνος µε τις κόκκινες καρδούλες-µπαλονάκια. 
Συµφωνώ πως έχει νόηµα, καθώς ζαχαροπλαστεία 
και ανθοπωλεία δουλεύουν καλά... Επ’ ευκαιρία του 
εορτασµού θυµήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να δηµοσιοποιήσει 
την πρότασή του «να έχουν δικαίωµα πολιτικού γάµου 
όλα τα ζευγάρια». Βασικά, το νόηµα του µηνύµατος 
ΣΥΡΙΖΑ είναι: «Πολιτικός γάµος για όλα τα οµοφυλό-
φιλα ζευγάρια», µιας και τα υπόλοιπα έχουν δικαίωµα 

να τελέσουν το γάµο τους στο 
δηµαρχείο από το 1982, που 
ο Ανδρέας Παπανδρέου µε το 
ν. 1250 νοµιµοποίησε τον πο-
λιτικό γάµο. Από τότε κύλησαν 
38 χρόνια στο αυλάκι!
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί την πρό-
τασή του προοδευτική. Να 
’χαµε να λέγαµε. Αν κοιτά-
ξουµε προσεκτικά τις προτά-
σεις κοινωνικού περιεχοµένου 
που κάνει, µοναδικός στόχος 
είναι µήπως καταφέρει να 
δηµιουργήσει πρόβληµα στην 
κυβέρνηση. ∆ηλαδή, νοµίζει 
ο κ. Τσίπρας ότι όταν ο Κυ-
ριάκος νοµοθετήσει τον πο-
λιτικό γάµο ανάµεσα σε οµο-
φυλόφιλα ζευγάρια θα βγουν 
στα κάγκελα οι δεξιοί και θα 
υπάρξουν διαρροές στην ψή-
φιση του νόµου. Παλιά κόλπα, 
παλιότερος ο Τσίπρας... Αλλά 
δεν θυµάµαι στην κυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και στους ανασχηµατισµούς που έκανε 
ο Τσίπρας, να υπήρχε υφυπουργός, ή έστω γενικός 
γραµµατέας, που δήλωσε απεριφράστως τον σεξουα-
λικό του προσανατολισµό. Φυσικά και υπήρχαν, αλλά 
η σεµνοτυφία των αριστερών είναι παροιµιώδης. Ο 
κανόνας «δεν ρωτάς, δεν λες» είναι η επίσηµη θέση 
των ΗΠΑ για άνδρες και γυναίκες που υπηρετούν 
θητεία στις αµερικανικές στρατιωτικές δυνάµεις. Ου-
σιαστικά, ο νόµος απαγόρευσε τις διακρίσεις λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισµού στις στρατιωτικές δυ-
νάµεις των ΗΠΑ επί προεδρίας Οµπάµα, τον Ιούλιο 
2011. Στο δικό µας νοµικό καθεστώς ισχύει ακριβώς 
το ίδιο. Η ελευθερία του προσώπου είναι το καίριο.
Αντιλαµβάνοµαι την κουτοπονηριά ΣΥΡΙΖΑ, που θέ-
λει να συνδέσει τον πολιτικό γάµο µε το «MeΤoo». H 
αλήθεια είναι ότι επιχείρησε να εκµεταλλευτεί το κίνη-
µα «ΜeΤoo» αλλά γύρισε µπούµερανγκ. ∆εν µπορεί 
να καταγγέλλει το βιαστή ανάλογα µε το τι ψηφίζει! 
Ανοίγει ο ΣΥΡΙΖΑ φακέλους βιαστών ανάλογα µε την 
ιδεολογία τους; Η χειρότερη λαϊκίστικη φάµπρικα από 
όσες έχει κινήσει ως τώρα.

ΓΙΑ να συντοµεύσω την ιστορία, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν οµ-
φαλοσκοπούσε, θα αντιλαµβανόταν ότι στη συνείδηση 
των πολιτών ο γἀµος οµοφυλοφίλων ουσιαστικά έχει 
ξεπεραστεί. Είναι ένα βήµα παραπέρα από το σύµφω-
νο συµβίωσης: Ενα συµβολαιογραφικό έγγραφο, όπου 
δύο ενήλικα πρόσωπα, ανεξαρτήτως φύλου, ρυθµί-
ζουν τη συµβίωσή τους, το επώνυµο που επιλέγουν. 
Ολες οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν είναι εκείνες 
του γάµου. Εποµένως, θέµα χρόνου είναι και ο γάµος. 
Απλά, ο ΣΥΡΙΖΑ, χάνοντας συνεχώς το έδαφος κάτω 
από τα πόδια του, ό,τι θυµάται, χαίρεται.

ΠΡΩΤΑ 
Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΝΝΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ
apanagiotarea
@e-typos.com

ΣΤΙΣ 9 Φεβρουαρίου συµπλη-
ρώθηκαν 140 χρόνια από το 
θάνατο του µεγάλου Ρώσου 
συγγραφέα Φιοντόρ Ντοστο-
γιέφσκι. Είναι φέτος και τα 
διακόσια χρόνια από τη γέννησή 
του, στις 11 Νοεµβρίου 1821. 
Ο Ντοστογιέφσκι πριν από την 
παρισινή επανάσταση του 1848 
δέχθηκε την επίδραση των αθε-
ϊστικών σοσιαλιστικών ιδεών. 
Oπως γράφει στο «Ηµερολόγιό» 
του* από το 1846 µυήθηκε από 
τον Μπελίνσκι στην αλήθεια 
του επερχόµενου «αναζωο-
γονηµένου κόσµου» και «στην 
ιερότητα της µελλοντικής 
κοµµουνιστικής κοινωνίας».

ΤΟΤΕ ο Ντοστογιέφσκι πρό-
βλεψε το πώς θα κινηθεί το 
αθεϊστικό κίνηµα και στις ηµέρες 
µας! Eγραψε ότι θα κτυπήσει 
το χριστιανισµό, την οικογένεια, 
την ιδιοκτησία, την πατρίδα, ως 
τροχοπέδη στην πρόοδο. Θα 
κτυπήσει επίσης τις εθνότητες 
εν ονόµατι της γενικής αδελ-
φοσύνης των ανθρώπων. Ο 
µεγάλος Ρώσος συγγραφέας 
σηµειώνει ότι αρνήθηκε οριστι-
κά αυτό το ονειροπόλο παραλή-
ρηµα - όλο αυτό το σκοτάδι και 
τον τρόµο, που προορίζεται για 
την ανθρωπότητα µε τη µορφή 
της αναζωογόνησής της...

ΠΡΟΒΛΕΨΕ ακόµη ο Ντοστο-
γιέφσκι ότι µπορεί οι στόχοι 

«των καθοδηγητών της ευρω-
παϊκής προοδευτικής σκέψης» 
να θεωρηθούν υψηλόφρονες 
και ανθρωπιστικοί. Ενα όµως 
είναι αναµφισβήτητο: Αν δοθεί 
σε όλους αυτούς τους µεγά-
λους σύγχρονους διανοητές η 
πλήρης δυνατότητα να κατα-
στρέψουν την παλιά κοινωνία 
και να την οικοδοµήσουν από 
την αρχή, ως αποτέλεσµα θα 
προκύψει τέτοιο σκότος και 
τόσο χάος, κάτι το τόσο χυδαίο, 
τυφλό και απάνθρωπο, ώστε 
όλο το οικοδόµηµα θα πέσει 
κάτω από τις κατάρες της 
ανθρωπότητας, προτού καν 
προλάβει να ολοκληρωθεί. 

ΤΟΝΙΖΕΙ κάτι ακόµη ο Ντο-
στογιέφσκι για τους Ρώσους, 
που ισχύει και για εµάς, τους 
Ελληνες: Οι µεγάλοι εκπρόσω-
ποι της σκέψης της Ευρώπης 
αρνιούνται τον Χριστό κι εµείς, 
όπως είναι γνωστό, είµαστε 
υποχρεωµένοι να µιµούµαστε 
την Ευρώπη... Υπάρχουν, όπως 
γράφει, ιστορικές στιγµές στη 
ζωή των ανθρώπων, στις οποίες 
το καταφανές, η αναίδεια, 
το χειρότερο ανοσιούργηµα, 
µπορεί να θεωρηθεί απλώς ως 
µεγαλείο της ψυχής, απλώς 
ως ευγενική ανδρεία της 
ανθρωπότητας, που απελευ-
θερώνεται από τα δεσµά της.

ΕΚΤΟΣ από την πρόβλεψή του 

για τη σηµερινή κατάσταση 
της Ευρώπης, ο Ντοστογιέφ-
σκι πρόβλεψε και τη ρωσική 
κοµµουνιστική επανάσταση, 
ως κάτι αναπότρεπτο, λόγω 
της πνευµατικής -και όχι 
µόνο- κατάστασης στην οποία 
βρισκόταν η Ρωσία. Οπως 
σηµειώνει ο Νικολάι Μπερδιά-
γιεφ στο βιβλίο του «Το πνεύµα 
του Ντοστογιέφσκι», γνώριζε 
ότι η ρωσική επανάσταση θα 
προερχόταν από τις υποχθό-
νιες καταστροφικές δυνάµεις, 
που ενώ θα επιχειρούσαν να 
θεραπεύσουν συµπτώµατα της 
επιφανειακής ζωής θα επέβα-
λαν την πιο οδυνηρή δουλεία 
του ανθρώπινου πνεύµατος.

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ Αγιος Ιουστί-
νος (Πόποβιτς) υπογραµµίζει 
πως ο Ντοστογιέφσκι πίστεψε 
στον Χριστό αφού διήλθε την 
κόλαση του σκεπτικισµού, της 
αµφιβολίας, της άρνησης και 
της απιστίας. Πίστεψε ότι ελευ-
θερία υπάρχει µόνο κοντά στον 
Χριστό και ότι στην άθεη κατά-
σταση η απεριόριστη ελευθερία 
οδηγεί στον απεριόριστο δεσπο-
τισµό, όπως λέγει και ο Σιγκά-
λεφ στους «∆αιµονισµένους».

*Τα όσα γράφονται από 
«Το Ηµερολόγιο του 
συγγραφέα» είναι στις 
εκδόσεις «Αρµός» (Α΄ και Β΄ 
Μέρος) στις σελ. 246-250.

Ο Ντοστογιέφσκι και η Αριστερά

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΡΩΣΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΝΩΜΗ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ
dkontaraki
@e-typos.com

Γκρίνια γραµµένη στο χιόνι

ΓΝΩΜΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟ-
ΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ-
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
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Την αισιοδοξία ότι η κατάσταση 
σε ό,τι αφορά τη μεταδοτικό-
τητα του ιού στη χώρα μας θα 

βελτιωθεί σημαντικά από τον Απρίλιο 
εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που 
παραχώρησε χθες στην τηλεόραση 
του Bloomberg. 

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά 
μας είναι ο εμβολιασμός των μεγαλύ-
τερων σε ηλικία πολιτών και στη συ-
νέχεια θα περάσουμε στους πολίτες 
με υποκείμενα νοσήματα», σημείωσε 
περιγράφοντας το πρώτο τείχος ανο-
σίας, ενώ εκτίμησε ότι το καλοκαίρι 
θα έχει εμβολιαστεί ένα σημαντικό 
τμήμα του ελληνικού πληθυσμού. Εξέ-
φρασε παράλληλα αισιοδοξία για τη 
φετινή τουριστική περίοδο, λέγοντας 
μάλιστα ότι και πέρυσι ανοίξαμε τον 
τουρισμό με απόλυτα ασφαλή τρόπο 
και «δεν είχαμε στη διάθεσή μας τα 
εργαλεία που έχουμε σήμερα, όπως 
την προστασία του εμβολίου αλλά και 
μεγαλύτερη δυνατότητα διεξαγωγής 
τεστ».

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπί-
δα ότι θα είναι το τελευταίο lockdown, 
ενώ αναφέρθηκε εκ νέου στη διευκό-
λυνση των μετακινήσεων, με επίκεντρο 
το πιστοποιητικό εμβολιασμού που 
προτείνει η χώρα μας. Οπως επισή-
μανε, «θα επιτρέπει την είσοδο στην 
Ελλάδα χωρίς να χρειάζεται να επι-

δείξει κανείς αρνητικό τεστ Covid ή 
να υποστεί περιορισμούς καραντίνας» 
και τόνισε ότι «σκοπεύουμε να συνε-
χίσουμε στο ίδιο πλαίσιο, στο οποίο 
συμφωνήσαμε επί της αρχής και με το 
Ισραήλ». «Ελπίζω πως κάποια στιγμή 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είμαστε 
σε θέση να συμφωνήσουμε σε ένα 
κοινό τύπο πιστοποιητικού εμβολια-
σμού για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες», 
ανέφερε και πρόσθεσε: «Βλέπω πως 
πολλά κράτη-μέλη της Ε.Ε. ενδιαφέρο-
νται να διερευνήσουν περαιτέρω αυτή 
την ιδέα. Και πιστεύω πως ο λόγος 
είναι ότι οι πολίτες τους επιθυμούν 
να ταξιδέψουν και θέλουν να διευ-
κολύνουν τα ταξίδια όσο το δυνατόν 
περισσότερο, κυρίως κατά τη διάρκεια 
των καλοκαιρινών διακοπών». 

Αποπληρωμή δανείου
Ο πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα 
μήνυμα και προς τις αγορές επιβεβαι-
ώνοντας την απόφαση να προχωρήσει 
η Ελλάδα στην πρόωρη αποπληρωμή 
τμήματος του δανείου του ΔΝΤ 3,3 
δισ. ευρώ από τα συνολικά 5,1 δισ.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό 
να είμαστε συνεπείς με τις αγορές. 
Μας έχουν επιβραβεύσει με ιστορικά 
χαμηλά επιτόκια», σημείωσε, προσθέ-

τοντας ότι «αυτό συνδέεται και με τη 
σημαντική ρευστότητα που είναι δια-
θέσιμη, αλλά πιστεύω ότι αποτελεί και 
ψήφο εμπιστοσύνης στην ικανότητα 
αυτής της κυβέρνησης να υλοποιεί 
πραγματικές μεταρρυθμίσεις εν μέσω 
πανδημίας».

«Πολλοί επενδυτές στρέφονται στην 
Ελλάδα αυτή τη στιγμή και θέλουμε 
να είμαστε εξαιρετικά συνεπείς όσον 
αφορά τα σήματα που στέλνουμε στις 
αγορές. Επομένως, όσον αφορά την 

πρόωρη αποπληρωμή των δανείων 
του ΔΝΤ, είχαμε πει ότι πρόκειται να 
το κάνουμε, και με αυτό τον τρόπο 
διασφαλίζουμε απόλυτα ότι τηρούμε 
το λόγο μας», τόνισε, ενώ αναγνώ-
ρισε ότι το πρώτο τρίμηνο θα είναι 
δύσκολο, εξέφρασε όμως την ελπίδα 
«πως κατά κάποιο τρόπο θα ακολου-
θήσει ισχυρή ανάκαμψη στο δεύτερο 
τρίμηνο του 2021». Ο πρωθυπουργός 
ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα «προ-

χωρά τη διαδικασία εμβολιασμού με 
γρηγορότερους ρυθμούς σε σχέση με 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες», διευκρινί-
ζοντας πάντως ότι «εξαρτόμαστε σε 
πολύ σημαντικό βαθμό από τον αριθμό 
των εμβολίων που λαμβάνουμε από 
την Ευρώπη».

Υπεραμύνθηκε της αγοράς και δι-
ανομής των εμβολίων από την Ε.Ε., 
αναγνώρισε όμως ότι υπήρξαν ζητή-
ματα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση αυ-
τού του εγχειρήματος και σημείωσε ότι 
«τώρα θα πρέπει να κοιτάμε μπροστά 
και να βεβαιωθούμε πως όταν έχουμε 
την έγκριση και για τα άλλα εμβόλια, 
η διαδικασία έγκρισης θα γίνει πολύ 
πολύ γρήγορα και δεν θα μείνουμε 
πίσω σε σχέση με άλλες χώρες ως 
προς το πόσο γρήγορα θα λάβουμε 
τα εμβόλια».

Ερωτηθείς για τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις τόνισε ότι το 2020 ήταν «δύ-
σκολο, με πολλή ένταση», υπογράμμι-
σε ότι έχουμε καταστήσει απολύτως 
σαφές στην Τουρκία ότι «οι εξελίξεις 
σε διμερές επίπεδο θα επηρεάσουν την 
ευρύτερη σχέση της με την Ευρωπαϊκή 
Ενωση», ενώ πρόσθεσε ότι «οι κυρώ-
σεις δεν είναι ποτέ αυτοσκοπός, αλλά 
η απειλή επιβολής κυρώσεων, εφόσον 
είναι αξιόπιστη, μπορεί να αναγκάσει 
κράτη να αλλάξουν τη συμπεριφορά 
τους».  «Εχει ενεργοποιηθεί εκ νέου το 
μοντέλο των διερευνητικών επαφών 

ώστε να επιλύσουμε τη μία κύρια δια-
φορά μας, που είναι η οριοθέτηση των 
θαλάσσιων ζωνών μας στο Αιγαίο και 
στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε 
ο κ. Μητσοτάκης και αφού επισήμανε 
ότι «έχουμε δει κάποιους μήνες με χα-
μηλότερη ένταση», τόνισε ότι «είναι 
κάτι ευπρόσδεκτο», και «ευελπιστώ ότι 
θα συνεχίσουμε σε αυτόν το δρόμο» 
και εξέφρασε την ελπίδα ότι «το 2021 
θα είναι καλύτερη χρονιά».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «ταυτό-
χρονα σκοπεύουμε να ενισχύσουμε 
τις συμμαχίες μας και να συγκροτή-
σουμε συμμαχίες με μία ομάδα χωρών 
που σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο 
με εμάς, που σέβονται το Διεθνές Δί-
καιο».

Διεθνές Δίκαιο
«Εχουμε αποδείξει ότι σύνθετα ζητή-
ματα οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών 
μπορούν να διευθετηθούν σύμφωνα 
με το Διεθνές Δίκαιο. Υπογράψαμε 
δύο συμφωνίες, με την Ιταλία και την 
Αίγυπτο. Αρα είναι κάτι που μπορεί 
να γίνει, δεν υπάρχει διένεξη που να 
μην μπορεί να λυθεί εάν σεβόμαστε 
τις σχέσεις καλής γειτονίας και πι-
στεύουμε θεμελιωδώς στην αξία του 
Διεθνούς Δικαίου. Ελπίζω ότι σε κά-
ποιο σημείο θα μπορέσουμε να βρούμε 
κοινό τόπο με την Τουρκία σε αυτό το 
θέμα», κατέληξε. ■

τ
ο

 θ
ε

μ
α

ΠΑΝΔΗΜΙΑ: ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

Φως στην άκρη του τούνελ

ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ

Για εξωτερική πολιτική: 
«Σκοπεύουμε να 

συγκροτήσουμε συμμαχίες 
με μία ομάδα χωρών που 
σκέφτονται με παρόμοιο 

τρόπο με εμάς» 

Από τη συνέντευξη του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στο Bloomberg.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
achondropoulos@e-typos.com
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Μέσα στον Μάρτιο αναμένε-
ται να θωρακιστούν έναντι 
της Covid-19 οι ευπαθείς 

ομάδες με νοσήματα που συνιστούν 
πολύ υψηλό κίνδυνο για βαριά νό-
σηση και άσχημη έκβαση. Την προ-
τεραιοποίηση του πληθυσμού που 
ακολουθεί στους εμβολιασμούς, και 
στην οποία εντάσσονται και εκπαι-
δευτικοί και μαθητές των ειδικών 
σχολείων, ανέφερε χθες αναλυτικά 
η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, 
κατά την τακτική ενημέρωση για την 
εμβολιαστική κάλυψη και αναμένεται 
να ανακοινωθεί επισήμως τις επόμε-
νες ημέρες από το υπουργείο Υγείας. 
Κατά τη χθεσινή ημέρα, και υπό το 
άγριο... σφυροκόπημα της «Μήδειας», 
η διαδικασία εμβολιασμού συνεχίστη-
κε κανονικά, καταγράφοντας μάλιστα 
ρεκόρ ημερήσιων εμβολιασμών -ξε-
πέρασαν τους 25.000-, τους περισσό-
τερους που έχουν γίνει σε μία ημέρα 
από την έναρξη της «Ελευθερίας».

Χθες, και παρά το χιονιά σε όλη τη 
χώρα, ήταν ημέρα κατά την οποία μία 
νέα ομάδα του πληθυσμού, τα άτο-
μα από 60 έως 64 ετών, δέχθηκε τα 
πρώτα «τσιμπήματα» ενώ ξεκίνησαν 
τη λειτουργία τους και τα δύο mega 
εμβολιαστικά κέντρα σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη (Helexpo στο Μαρούσι 

και Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης). 
Ετσι, για τη χθεσινή ημέρα ήταν προ-
γραμματισμένα 30.000 ραντεβού και 
μέχρι το απόγευμα είχαν διενεργηθεί 
25.000, με την προσέλευση να εί-
ναι εντυπωσιακή στα εμβολιαστικά 
κέντρα, παρά τις καιρικές συνθήκες. 
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
Μάριο Θεμιστοκλέους, από τα 750 
εμβολιαστικά κέντρα που λειτουρ-
γούν, σε ελάχιστα παρουσιάστηκαν 
προβλήματα, διαφορετικής φύσεως. 
Στην πολυκλινική του Ολυμπιακού 
Χωριού και στο Καπανδρίτι, όπου και 
λειτουργούν εμβολιαστικά κέντρα για 
το εμβόλιο της AstraΖeneca, παρου-
σιάστηκε δυσκολία πρόσβασης του 
προσωπικού, με τις καθυστερήσεις, 
βέβαια, να αποκαθίστανται το μεση-
μέρι, ενώ σε Ικαρία και Κεφαλλονιά 
ματαιώθηκαν οι πτήσεις για την τρο-
φοδοσία με εμβόλια και τα ραντεβού 
θα επαναπρογραμματιστούν.

Ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός 
βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου 
η κακοκαιρία να μην επηρεάσει το 
εμβολιαστικό πρόγραμμα. Σε αυτό το 
πλαίσιο, γίνεται μεγάλη προσπάθεια 
διατήρησης ανοιχτών των δρόμων 

προς τα εμβολιαστικά κέντρα, ενώ 
Πυροσβεστική και Ερυθρός Σταυρός 
συνδράμουν στη μεταφορά των πο-
λιτών στα εμβολιαστικά κέντρα. Χθες, 
έφτασαν με πυροσβεστικά οχήματα 
στα εμβολιαστικά κέντρα 23 άτομα 
που είχαν εγκλωβιστεί λόγω του χιο-
νιού. 

Μεταφορές
Η Πυροσβεστική έχει μεταφέρει του-
λάχιστον 50 άτομα σε μονάδες Υγεί-
ας. Εκτός από ανθρώπους που έχουν 
ραντεβού με τον εμβολιασμό, οι υπό-
λοιπες μεταφορές αφορούν σε αιμο-
καθαιρόμενους. Παράλληλα, ο Ελλη-
νικός Ερυθρός Σταυρός έχει αναλάβει 
από χθες και έως την Παρασκευή 19 
Φεβρουαρίου και μέσω της υπηρεσί-
ας «Βοήθεια στο Σπίτι» τη μεταφορά 
ηλικιωμένων αλλά και μοναχικών πο-
λιτών προς και από τα εμβολιαστικά 
κέντρα του Νομού Αττικής. Τη στιγ-
μή που και σήμερα θα δίνεται η ίδια 
«μάχη» ώστε να μη χαθεί καμία δόση, 
η προτεραιοποίηση του πληθυσμού 
τελειοποιείται και σε λίγες ημέρες θα 
βγει στη δημοσιότητα. Εκτός από τους 
πολίτες 60 έως 64 ετών που ξεκίνη-
σαν να εμβολιάζονται χθες και ήδη 
έχουν κλειστεί 235.000 ραντεβού, την 
Παρασκευή άνοιξε η πλατφόρμα και 
για τους πολίτες 75 έως 79 ετών, για 

ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

Στη μάχη τα δύο 
μεγάλα κέντρα σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη
«ΠρεΜιερα» ήταν η χθεσινή ημέρα για τα δύο 
μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, που στην πλήρη ανάπτυξή τους θα έχουν 
τη δυνατότητα περισσότερων από 5.500 εμβολι-
ασμών την ημέρα. Κατά τη χθεσινή, πρώτη ημέρα, 
διενεργήθηκαν 1.400 εμβολιασμοί στη Helexpo στο 
Μαρούσι και περίπου 600 στο χώρο της Διεθνούς 
Εκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρά το τσουχτερό κρύο, 
οι ηλικιωμένοι αποδείχθηκαν «Αγγλοι» στο ραντε-
βού τους, και μάλιστα προσήλθαν στους mega εμ-
βολιαστικούς χώρους με έντονη ανυπομονησία και 
χαρά εν αναμονή της θωράκισής τους έναντι του 
πανδημικού ιού. Από τις 08:00 στη Θεσσαλονίκη, 
ντυμένοι χοντρά, φορώντας μάσκες προφύλαξης 
και κρατώντας αποστάσεις, οι ηλικιωμένοι έφταναν 
είτε με ταξί είτε με αυτοκίνητα, συνοδευόμενοι από 
τα παιδιά τους ή από συγγενικά τους πρόσωπα, 
στην είσοδο του περιπτέρου 13 και περίμεναν από 
το φύλακα να ελέγξει τα έγγραφα ώστε να περά-
σουν στον κυρίως χώρο. Σε δεύτερο στάδιο, οι πολί-
τες που είχαν κλείσει ηλεκτρονικά τα ραντεβού τους 
βρίσκονταν μπροστά από τα γκισέ των γραμματειών, 
όπου συμπλήρωναν μία αίτηση, την οποία ακολού-
θως παρέδιδαν στους γιατρούς και προχωρούσαν 
στον εμβολιασμό, ενώ για τους συνοδούς υπάρχει 
ειδικός χώρος αναμονής. Παρόμοια είναι η διαδικα-
σία και για το χώρο της Helexpo στο Μαρούσι, όπου 
σημειώνεται πως έχει προβλεφθεί δωρεάν πάρκινγκ 
στο διπλανό εμπορικό κέντρο Avenue. 

Αντίστοιχα, χώρος πάρκινγκ έχει προβλεφθεί και 
μέσα στο χώρο της ΔΕΘ. Σημειώνεται ότι χθες ενερ-
γοποιήθηκαν 48 εμβολιαστικά κέντρα στη Helexpo 
και 24 στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.

▶▶ αΝΟιΞαΝ ΤιΣ ΠΥΛεΣ ΤΟΥΣ

Η επιχείρηση 
«Ελευθερία» 
προχωρά 
στις ευπαθείς 
ομάδες

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 
ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
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Στη μάχη τα δύο 
μεγάλα κέντρα σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη

Προτεραιότητα 
σε εκπαιδευτικούς 
και μαθητές 
ειδικών σχολείων
Eνταξη κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα 
εμβολιασμού αποφάσισε η κυβέρνηση για τους 
εκπαιδευτικούς, το βοηθητικό και ειδικό προσω-
πικό, αλλά και τους μαθητές άνω των 16 ετών 
των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής.

Σχετική εγκύκλιος εστάλη στα σχολεία ώστε 
να ενημερωθoυν η εκπαιδευτική κοινότητα και 
οι γονείς, να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοι-
χεία και να αποσταλούν στο υπουργείο Υγείας 
ώστε να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι στην 
τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο. Σημειώνεται 
ότι η παραπάνω ενέργεια έρχεται ως συνέχεια 
της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολι-
ασμών στις 8 Φεβρουαρίου. 

 
Σε λειτουργία
Υπενθυμίζεται ότι τα ειδικά σχολεία είναι οι 
μοναδικές σχολικές μονάδες που παραμένουν 
σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της παν-
δημίας και παρά το αυστηρό lockdown, μια 
απόφαση την οποία έλαβε η κυβέρνηση για 
ψυχολογικούς λόγους όπως υποστήριξε. Με 
ένα μεγάλο ποσοστό των σχολικών μονάδων 
να βρίσκεται σε αναστολή, ο ΕΟΔΥ συνεχίζει 
τους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε σχολικές 
μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, όπου λειτουργεί η εκπαιδευτική 
διαδικασία διά ζώσης. Σύμφωνα με στοιχεία 
που ανακοινώθηκαν, κατά το διάστημα 4 Ιανου-
αρίου με 12 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν 
592 έλεγχοι με 18.105 δείγματα, με μόλις 7 
θετικά και ποσοστό θετικότητας 0,038%.

▶▶ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

τους οποίους έχουν κλειστεί 150.000 
ραντεβού. Αμέσως μετά από αυτή την 
ομάδα, σειρά παίρνει η πρώτη κατη-
γορία ασθενών με χρόνιες παθήσεις 
που συνιστούν πολύ υψηλό κίνδυνο 
για νόσηση με Covid-19. Πρόκειται 
για μεταμοσχευμένους, νεφροπαθείς 
σταδίου 5, ογκολογικούς ασθενείς 
υπό θεραπεία, όπως χημειοθεραπεία, 
ανθρώπους που πάσχουν από κυστική 
ίνωση, όσους έχουν σοβαρή ηπατική 
νόσο, ανοσοκατεσταλμένους. Πρόκει-
ται για μία ομάδα 269.000 ατόμων, 
όπως επεσήμανε ο κ. Θεμιστοκλέους, 
και ο εμβολιασμός τους εκτιμάται 
μέσα στον Μάρτιο.

Η δεύτερη ομάδα ασθενών με υπο-
κείμενα νοσήματα αφορά σε άτομα 18 
έως 59 ετών με καρδιαγγειακή νόσο, 
σακχαρώδη διαβήτη, αναπνευστικά 
νοσήματα κ.ά.

Στο μεταξύ, απαντήσεις στον αιφ-
νίδιο θάνατο ενός 85χρονου από 
την Κρήτη θα δώσει η νεκροψία-
νεκροτομή. Σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες, ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
για τον εμβολιασμό του. Αφού έκανε 
το εμβόλιο και ενώ βρισκόταν στην 
αίθουσα αναμονής, έπαθε ανακοπή 
καρδιάς, όπως προκύπτει από πλη-
ροφορίες. Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε 
προσπάθεια να τον επαναφέρουν στη 

ζωή και τα κατάφεραν, ωστόσο πριν 
προλάβουν να τον μεταφέρουν στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπέ-
στη δεύτερη ανακοπή και έχασε τη 
ζωή του. Τα αίτια του θανάτου θα 
διερευνηθούν κατά τη διάρκεια της 
ιατροδικαστικής εξέτασης.

 
αντισώματα
Ποσοστό άνω του 80% των εμβολι-
ασθέντων παράγει εξουδετερωτικά 
αντισώματα έναντι του ιού Sars-
CoV-2 μετά την πρώτη δόση του 
εμβολίου και το σύνολο των εμβο-
λιασθέντων μετά τη δεύτερη δόση, 
όπως προκύπτει από τα προκαταρκτι-
κά αποτελέσματα μελέτης του ΕΚΠΑ 
σε υγειονομικούς του νοσοκομείου 
«Αλεξάνδρα».

Η Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ διεξάγει 18μηνη με-
λέτη της κινητικής των αντισωμάτων 
έναντι του κορονοϊού σε εθελοντές 
που λαμβάνουν ή θα λάβουν τα εμ-
βόλια προκειμένου να καθοριστούν ο 
βαθμός και η διάρκεια της παρεχόμε-
νης ανοσίας.

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται 
στους ακόλουθους χρονικούς σταθ-
μούς: Την ημέρα της πρώτης δόσης 
του εμβολίου, μία εβδομάδα μετά, 
την ημέρα της δεύτερης δόσης του 
εμβολίου, και στη συνέχεια δύο εβδο-

μάδες μετά τη δεύτερη δόση, τέσσε-
ρις εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση 
και 3, 6, 9, 12 και 18 μήνες μετά τη 
δεύτερη δόση. Η μελέτη ξεκίνησε με 
τους υγειονομικούς που εμβολιά-
ζονται στο ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» και οι 
κύριοι ερευνητές της μελέτης, Θάνος 
Δημόπουλος (πρύτανης του ΕΚΠΑ) και 
Ευάγγελος Τέρπος (καθηγητής Αιμα-
τολογίας του ΕΚΠΑ), συνοψίζουν τα 
πρώτα αποτελέσματα. 

Aποτελέσματα
Μέχρι σήμερα 240 υγειονομικοί ηλι-
κίας 25-67 ετών έχουν λάβει τις δύο 
δόσεις του εμβολίου. Μετά την πρώ-
τη δόση του εμβολίου (και πριν από 
τη δεύτερη δόση), ένα ποσοστό άνω 
του 80% των εμβολιασθέντων ήδη 
ανέπτυξε εξουδετερωτικά αντισώματα 
έναντι του κορονοϊού.

Οπως αναφέρουν οι καθηγητές, 
σύμφωνα με τις δημοσιευμένες με-
λέτες του εμβολίου αυτού, ποσοστό 
εξουδετέρωσης (εξουδετερωτικά 
αντισώματα) άνω του 50% χαρακτη-
ρίζει την υψηλή προστασία έναντι του 
πανδημικού ιού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την 
πρώτη δόση του εμβολίου (και πριν 
από τη δεύτερη δόση), οι μισοί πε-
ρίπου συμμετέχοντες στη μελέτη 
είχαν ήδη τίτλους εξουδετερωτικών 

αντισωμάτων άνω του 50% (δηλαδή 
υψηλή προστασία). Τα αποτελέσματα 
σε 150 από τους υγειονομικούς που 
συμπλήρωσαν δύο εβδομάδες μετά τη 
δεύτερη δόση του εμβολίου δείχνουν 
ότι η δεύτερη δόση οδηγεί σε παρα-
γωγή πολύ υψηλών τίτλων εξουδετε-
ρωτικών αντισωμάτων (>90%) σχε-
δόν στο σύνολο των εμβολιασθέντων 
(147/150), ενώ και οι υπόλοιποι είχαν 
αναπτύξει εξουδετερωτικά αντισώμα-
τα σε τίτλους άνω του 60% (δηλ. και 
αυτοί έχουν υψηλή προστασία έναντι 
του ιού).

«Τα προκαταρκτικά αυτά αποτελέ-
σματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά 
και υποστηρίζουν περαιτέρω την απο-
τελεσματικότητα του συγκεκριμένου 
εμβολίου, που σύμφωνα με τις δη-
μοσιευμένες μελέτες αγγίζει το 94%. 
Το εμβόλιο φαίνεται επίσης να είναι 
ιδιαίτερα ασφαλές καθώς μόλις το 
10% των συμμετεχόντων ανέφεραν 
πολύ ήπιες “παρενέργειες” (κατ’ ουσί-
αν ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού 
συστήματος) μετά τη δεύτερη δόση, 
όπως κόπωση, δεκατική πυρετική 
κίνηση και μυαλγίες που κράτησαν 
για διάστημα λιγότερο των 24 ωρών. 
Καμία σοβαρή αλλεργική αντίδραση 
δεν παρατηρήθηκε», αναφέρεται στη 
σχετική για τα αποτελέσματα της με-
λέτης ανακοίνωση. ■

ΡΕΚΟΡ

Ρεκόρ εμβολίων χθες, 
παρά την κακοκαιρία. 

Πάνω από 25.000 δέχθηκαν 
τα σωτήρια «τσιμπήματα». 

Πάνω από το 80% των 
εμβολιασθέντων παράγει 

αντισώματα από την πρώτη 
δόση, σύμφωνα με έρευνα



Ε να ακόμα «όπλο» προσθέτει 
στη… φαρέτρα της για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας 

η κυβέρνηση, παρέχοντας δύο δωρε-
άν τεστ για ανίχνευση του κορονοϊού 
σε εργαζομένους επιχειρήσεων που 
απασχολούν πάνω από 20 άτομα.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό την 
επίβλεψη του αρμόδιου υπουργού, 
Κυριάκου Πιερρακάκη, εργάζεται 
πυρετωδώς προκειμένου να τεθεί σε 
λειτουργία μέσα στις επόμενες 2-3 
εβδομάδες -τέλος Φεβρουαρίου με 
αρχές Μαρτίου- η ψηφιακή πλατ-
φόρμα ergasiatesting.gov.gr., στην 
οποία οι εργοδότες θα δηλώνουν το 
προσωπικό των επιχειρήσεών τους, 
ώστε οι στη συνέχεια αυτοί, εφόσον 
το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτημα 
για δωρεάν rapid test έως δύο φο-
ρές το μήνα. 

Οπως αναφέρουν κύκλοι του 
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης στον «Ε.Τ.», «στόχος της πλατ-
φόρμας είναι η αμεσότερη παρακο-
λούθηση της πανδημίας ανά περιοχή 
προκειμένου να λαμβάνονται εγκαί-
ρως μέτρα, όπου απαιτείται».

Ο «Ε.Τ.» παρουσιάζει σήμερα τα 
βήματα που πρέπει να ακολουθούν 
οι ενδιαφερόμενοι, αλλά και η δια-

δικασία που απαιτείται, προκειμένου 
να υποβάλλονται σε τεστ για την ανί-
χνευση του κορονοϊού. 

Μπαίνοντας στην πλατφόρμα 
ergasiatesting.gov.gr. οι ενδιαφερό-
μενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σε 
μία φόρμα τα στοιχεία τους, δίνοντας 
και τον ΑΦΜ τους. 

Επειτα θα λαμβάνουν έναν κωδι-
κό, το OTP (One Time Password), 
για επιβεβαίωση του κινητού τους 
τηλεφώνου.

Διασταυρώσεις
Η πλατφόρμα θα είναι διασυνδεδεμέ-
νη με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να 
σε πραγματικό χρόνο να ελέγχεται με 
βάση τον ΑΦΜ του ενδιαφερομένου 
αν η επιχείρηση στην οποία εργάζεται 
έχει πάνω από 20 εργαζομένους.

Εφόσον ο αριθμός του προσω-
πικού της επιχείρησης είναι ο ελά-
χιστος απαιτούμενος, η «ΕΡΓΑΝΗ» 
θα το επιβεβαιώνει και η αίτηση του 
εργαζομένου θα μπαίνει στη βάση 
δεδομένων για τα δωρεάν τεστ. 

«Καθημερινά θα γίνεται επιλογή 
των εργαζομένων που θα υποβλη-
θούν σε rapid test με βάση έναν 

αλγόριθμο, ο οποίος θα λαμβάνει 
υπόψη του τον Ταχυδρομικό Κώδι-
κα κατοικίας του αιτούντος και τη 
διαθεσιμότητα των Κινητών Ομάδων 
Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ στην περι-
οχή», σημειώνουν στον «Ε.Τ.» οι ίδιες 
πηγές από το υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. 

Στη συνέχεια, κάθε εργαζόμενος 
θα ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα 
(SMS) στο κινητό του για την ημέρα 
και την ώρα της εξέτασης, καθώς και 
το εξεταστικό κέντρο που θα κάνει το 
τεστ του. Σημειώνεται ότι κάθε SMS 
θα περιλαμβάνει κι έναν μοναδικό 
κωδικό, τον οποίο οι εργαζόμενοι θα 
πρέπει να επιδεικνύουν στο προσω-
πικό του εξεταστικού κέντρου, όταν 
προσέρχονται για το τεστ, όπως ακρι-
βώς συμβαίνει και με τα ραντεβού για 
τα εμβόλια.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορί-
ες, η πλατφόρμα ergasiatesting.gov.
gr. θα διαθέτει μια ακόμα διασύνδεση 
με τον ΕΟΔΥ, όπου θα καταχωρίζο-
νται οι εργαζόμενοι που εξετάζονται, 

ενώ θα ο Οργανισμός θα ενημερώ-
νεται και για τα θετικά τεστ ανά Τα-
χυδρομικό Κώδικα, για να μπορεί να 
ελέγξει την πανδημία. 

Τέλος, θα υπάρχει και διεπαφή του 
χρήστη με το εξεταστικό κέντρο, το 
οποίο θα πιστοποιεί ότι ο εργαζόμε-
νος που υπέβαλε την αίτηση πήγε 
και υποβλήθηκε σε rapid test για 
τον κορονοϊό. 

Σημειώνεται ότι αντίστοιχες πλατ-
φόρμες, ανάλογες με αυτήν που 
ετοιμάζει το υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, λειτουργούν αυτή τη 
στιγμή και για τους εκπαιδευτικούς 
και τους μαθητές ηλικίας άνω των 
16 ετών, προκειμένου να περιοριστεί 
η διασπορά στα σχολεία. ■

Η διαδικασία
για δωρεάν
rapid test σε
εργαζομένους

ΜΕΣω ΤΗΣ ΠλΑΤΦΟΡΜΑΣ ergaSiaTeSTing.gOv.gr ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑι ΣΕ 2-3 ΕβΔΟΜΑΔΕΣ
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Αφορά προσωπικό 
σε επιχειρήσεις με 
τουλάχιστον 20 

υπαλλήλους. Η αίτηση,  
οι διασταυρώσεις  

και το SMS

Σε υψηλό επίπεδο αναμένεται 
να κυμανθούν όλοι οι δείκτες της 
επιδημίας και αυτή την εβδομάδα. 
Η χθεσινή ημέρα δεν ήταν αντιπρο-
σωπευτική -698 κρούσματα- λόγω 
λιγότερων ελέγχων, αλλά από σή-
μερα που θα «καθαρίσει» η επιδη-
μιολογική εικόνα, όπως συμβαίνει 
κάθε εβδομάδα, αναμένεται τα ημε-
ρήσια κρούσματα να κυμανθούν σε 
τετραψήφιο ... επίπεδο. 

Η «Μήδεια» ανησυχεί τους επι-
δημιολόγους και τους λοιμωξιολό-
γους, καθώς οι πολλές ώρες συ-
νύπαρξης οικογενειών μέσα στα 
σπίτια εκτιμάται ότι θα φέρουν 
αύξηση των μεταδόσεων. Την ίδια 
στιγμή, η πίεση στα νοσοκομεία, 

ειδικά της Αττικής, γίνεται αφό-
ρητη και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη 
το Plan Β του υπουργείου Υγείας 
με αξιοποίηση των ιδιωτικών κλι-
νικών.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, οι κενές 
κλίνες ΜΕΘ κορονοϊού στα νοσοκο-
μεία του Λεκανοπεδίου ανέρχονταν 
χθες σε μόλις 27, που αντιστοιχούν 
σε ποσοστό πληρότητας 88%. 

Οπως προκύπτει από πληροφο-
ρίες, η συνεργασία με τα ιδιωτικά 
νοσοκομεία έχει ήδη ενεργοποιηθεί 
και χθες μεταφέρθηκαν 13 ασθε-
νείς, περιστατικά που δεν έχουν 
σχέση με κορονοϊό, προκειμένου 
οι ΜΕΘ του ΕΣΥ να διατίθενται 

για ασθενείς με Covid-19. Από τις 
190 νέες εισαγωγές χθες στα νο-
σοκομεία όλης της χώρας, οι 109 
έγιναν στα νοσηλευτικά ιδρύματα 
της Αττικής.

Ο αριθμός των διασωληνωμέ-
νων ασθενών κατέβηκε ελάχιστα 
χθες στους 299, ωστόσο οι ειδικοί 
προειδοποιούν ότι τις ημέρες που 
έρχονται θα καταγραφεί αύξηση 
τόσο στις ΜΕΘ και στις διασωλη-
νώσεις όσο και στον αριθμό των 
θανάτων.

Κλινική εικονα
Χθες ανακοινώθηκαν από τον 
ΕΟΔΥ 698 νέα κρούσματα, που 
αντιστοιχούν σε σύνολο 13.304 

διαγνωστικών ελέγχων (9.697 μο-
ριακά τεστ και 3.607 rapid). Στην 
Αττική συγκεντρώθηκαν για ακόμη 
μία ημέρα οι μισές μολύνσεις, με το 
κέντρο της Αθήνας να συγκεντρώ-
νει 93 περιστατικά και τον Βόρειο 
Τομέα Αθηνών 54. 

Με... υψηλή ταχύτητα κινείται 
και ο Δυτικός Τομέας Αθηνών (51 
μολύνσεις), ενώ όσον αφορά στην 
υπόλοιπη Ελλάδα, το ιικό φορτίο 
της Αχαΐας εξακολουθεί να είναι 
υψηλό. Η Περιφερειακή Ενότητα 
Αχαΐας συγκέντρωσε χθες 62 πε-
ριστατικά κορονοϊού, ξεπερνώντας 
και τη Θεσσαλονίκη, όπου εντοπί-
στηκαν 56 νέα κρούσματα.

ΜΑΡΙΑ – ΝΙΚη ΓεΩΡΓΑΝΤΑ

Σε εξέλιξη το Plan β με αξιοποίηση των ιδιωτικών κλινικών
▶▶ ΑυξΑΝόΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡόυΣΜΑΤΑ ΚΑΙ η πΙεΣη ΣΤό ΣυΣΤηΜΑ υΓεΙΑΣ

ΓωΓω Κατσέλη
gkatseli@e-typos.com

698 κρούσματα χθες

13 εισαγόμενα

328 στην Αττική

56 στη Θεσσαλονίκη

172.824 το σύνολο 
των κρουσμάτων

26 θάνατοι χθες

6.152  
θάνατοι συνολικά

299 
διασωληνωμένοι

1.224 ασθενείς 
έχουν εξέλθει  
από ΜΕΘ

Οι αριθμΟι
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Κοινή παραδοχή των επιστη-
µόνων είναι πως τα επόµενα 
χρόνια οι πανδηµίες θα γί-

νουν ένα σύνηθες φαινόµενο, εξαι-
τίας του σύγχρονου τρόπου ζωής. 
Ενόσω µαίνεται η µάχη µε τον Sars-
CoV-2, επιστήµονες σε εργαστήρια 
σε όλο τον κόσµο ετοιµάζουν εµβό-
λια που θα προλαµβάνουν τις πα-
ρούσες ή µελλοντικές µεταλλάξεις 
του κορονοϊού. 

Ερευνητές έχουν ήδη ξεκινήσει την 
ανάπτυξη πρωτότυπων που ονοµά-
ζονται «πανκορονοϊκά» εµβόλια, µε 
πολλά υποσχόµενα αποτελέσµατα, 
αν και προς το παρόν προέρχονται 
από πειράµατα σε ζώα και όχι κλι-
νικές δοκιµές σε ανθρώπους, όπως 
γράφουν οι «New York Times». «Θα 
πρέπει να συνεργαστούν πολλές επι-
στηµονικές οµάδες ανά τον κόσµο 
για να επιταχύνουµε τη διαδικασία, 
ώστε να καταφέρουµε να έχουµε 
φέτος κιόλας ένα τέτοιο εµβόλιο», 
υποστηρίζουν ο δρ Ερικ Τόπολ, κα-
θηγητής Μοριακής Ιατρικής, και ο 
Ντένις Μπάρτον, ανοσολόγος από 
το Ερευνητικό Κέντρο Scripps του 
Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια. 

Οι δύο ειδικοί σε δηµοσίευσή τους 
στο «Nature» επισηµαίνουν ότι η 
Covid-19 σηµατοδοτεί µία νέα επο-
χή, για την οποία θα πρέπει να γίνει 
ορθολογικός σχεδιασµός εµβολίων 
που βασίζονται σε εξουδετερωτικά 
αντισώµατα. Και ενώ οι πρώτοι κο-
ρονοϊοί αναγνωρίστηκαν το 1960, 
δεν είχε ασχοληθεί κανείς µαζί τους, 
καθώς αυτό που προκαλούσαν ήταν 
το κοινό κρυολόγηµα. ∆ηλαδή συ-
µπτώµατα δίχως καµία σηµασία. 
Οπως εξηγούν οι επιστήµονες, πλέ-
ον, υπάρχει άµεση ανάγκη για την 
προετοιµασία και καταπολέµηση 
των κορονοϊών και ελπίζουν πως 
θα υπάρξει επαρκής χρηµατοδότη-
ση για την έρευνα και την ανάπτυξη 
εµβολίων. 

Επιτακτική φαίνεται πως είναι η 
ανάγκη για τη θέσπιση «πιστοποιη-
τικού εµβολιασµού», που πρότεινε 
η ελληνική κυβέρνηση, καθώς πλη-
θαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν 
πως θα διευκολυνθεί η επιστροφή 
στην «κανονικότητα». 

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, 
Ματ Χάνκοκ, δήλωσε χθες πως η 
χώρα είναι σε επαφή µε άλλες κυ-
βερνήσεις για να καθοριστεί πώς 
θα µπορούσε να λειτουργήσει ένα 
σύστηµα διεθνούς πιστοποίησης εµ-
βολιασµών κατά της Covid-19. 

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζον-
σον επιβεβαίωσε χθες πως «ανα-
πόφευκτα θα υπάρξει µεγάλο 
ενδιαφέρον για ιδέες όπως αυτή 
(πιστοποιητικό εµβολιασµού)», 
αποκλείοντας όµως τη χρήση του 
για είσοδο σε µπαρ και θέατρα. 
Ηδη αρκετές χώρες -Ισραήλ, ∆α-

νία, Φινλανδία, Σουηδία- δίνουν ή 
σκέφτονται να δώσουν σειρά ταξι-
διωτικών και άλλων προνοµίων σε 
όσους εµβολιάζονται. Το Ισραήλ, 
που πρωτοπορεί στον εµβολιαστι-
κό ρυθµό και χθες ανακοίνωσε µεί-
ωση 94% στους συµπτωµατικούς 

φορείς του ιού, κινείται σε ρυθ-
µούς επανεκκίνησης της οικονοµί-
ας µε γνώµονα τους εµβολιασθέ-
ντες. Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα 
«Τimes of Israel», το υπουργικό 
συµβούλιο προσανατολίζεται 
στο άνοιγµα εµπορικών κέντρων, 
γυµναστηρίων, ξενοδοχείων και 
άλλων εγκαταστάσεων την επό-
µενη εβδοµάδα για να υποδε-

χτούν όσους έχουν εµβολιαστεί. 
«Η Ευρώπη χρειάζεται διαβατήριο 
εµβολιασµού - τώρα», είναι ο τίτ-
λος άρθρου γνώµης στην οικονοµική 
εφηµερίδα «Handeslblatt».

Οπως σηµειώνει η γερµανική εφη-
µερίδα, οι αεροπορικές εταιρίες και 
ο τουριστικός κλάδος είναι έτοιµοι 
για µια τέτοια κίνηση, όµως η Κοµι-
σόν βάζει φρένο. ■

Εµβόλιο για όλους τους κορονοϊούς
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ �ΑΣΠΙ∆Α� ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ξεπέρασε το Σάββατο τους 15 
εκατοµµύρια εµβολιασµούς (στους άνω των 
70 ετών), σύµφωνα µε τους αξιωµατούχους, 
ένα σηµαντικό ορόσηµο για τη µάχη κατά 
της πανδηµίας. Η «Γηραιά Αλβιώνα» θέλει 
πάση θυσία να διαφυλάξει την ταχύτητα και 
την αποτελεσµατικότητα της εµβολιαστικής 
στρατηγικής της και από χθες έχει θέσει σε 
ισχύ την υποχρεωτική καραντίνα σε όσους 
ταξιδιώτες φτάνουν στο Ηνωµένο Βασίλειο. 
Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλονται σε δύο 
µοριακά διαγνωστικά τεστ κορονοϊού, κατά τη 
δεύτερη και όγδοη ηµέρα από την άφιξή τους. 
Οι επισκέπτες που έχουν βρεθεί το προηγού-
µενο διάστηµα σε 33 χώρες της «κόκκινης 
λίστας», που συνδέονται µε τα στελέχη του 
κορονοϊού από τη Ν. Αφρική και τη Βραζιλία, 
θα πρέπει να περνούν τη δεκαήµερη καρα-
ντίνα σε προεπιλεγµένα ξενοδοχεία, µε το 

κόστος των 2.000 ευρώ να επιβαρύνει τους 
ίδιους (και 240 ευρώ για τα τεστ). Εντός της 
εβδοµάδας, η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον 
θα ανακοινώσει το χρονοδιάγραµµα χαλάρω-
σης των περιοριστικών µέτρων. Οι πρώτες 
διαρροές αναφέρουν πως η αρχή θα γίνει µε 
άνοιγµα των σχολείων στις 8 Μαρτίου. 

∆ιακοπές
Σύµφωνα µε ορισµένα δηµοσιεύµατα, εξε-
τάζεται να επιτραπεί σε µέλη του ίδιου νοι-
κοκυριού να κάνουν διακοπές εντός των συ-
νόρων σε αυτοεξυπηρετούµενα τουριστικά 
καταλύµατα το Πάσχα των καθολικών, στις 
4 Απριλίου. 

Από την Κυριακή, η Γερµανία κρατάει κλει-
στά τα σύνορά της µε το αυστριακό Τιρόλο 
και την Τσεχία, για την αποφυγή περαιτέρω 
µετάδοσης των µεταλλάξεων. Η κίνηση προ-

κάλεσε την αντίδραση της Αυστρίας, καθώς ο 
υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαµερ δήλωσε 
χθες πως «το σφράγισµα των συνόρων είναι 
απολύτως απαράδεκτο και προκαλεί µόνο 
χάος». Κινητοποίηση υπάρχει και στη Γαλλία, 
όπου ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
Κλεµάν Μπον σηµείωσε πως «το Παρίσι δεν 
θέλει η Γερµανία να κλείσει τελείως τα σύνο-
ρα», ζητώντας να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις 
για να αποφευχθεί αυτό το σενάριο.

Στο µεταξύ, το υπουργείο Υγείας της Γαλ-
λίας κάλεσε τις περιφερειακές υγειονοµικές 
υπηρεσίες και τα νοσοκοµεία να τεθούν σε 
κατάσταση «οργάνωσης κρίσης» από τις 18 
Φεβρουαρίου, ώστε να προετοιµαστούν για 
µια ενδεχόµενη αύξηση των κρουσµάτων 
νέου κορονοϊού, λόγω των πιο µολυσµατικών 
παραλλαγών του, σύµφωνα µε την εφηµερίδα 
«Le Journal Du Dimanche».

�� ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Υποχρεωτική καραντίνα για ταξιδιώτες
και κλειστά σύνορα φέρνουν οι µεταλλάξεις

ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ
asoutzou@e-typos.com ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Το πιστοποιητικό 
εµβολιασµού που 

πρότεινε η ελληνική 
κυβέρνηση συζητά

η Βρετανία και κερδίζει 
έδαφος στην Ευρώπη

Πάνω από 
15.000.000 

εµβολιασµοί 
έχουν γίνει στη 

Βρετανία.



Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ της χθεσινής ανα-
κοίνωσης της Ν.∆., για τις υβριστι-
κές δηλώσεις του Ν. Ξυδάκη, έχει 
το αποτέλεσµα που περιγράφει η 
ειρωνική λαϊκή ρήση «του έκανε 
τα µούτρα κρέας». «Να τον χαί-
ρεται ο κύριος Τσίπρας», κατέληγε 
η ανακοίνωση του κυβερνώντος 
κόµµατος. Απαντώντας στις πολιτι-
σµένες δηλώσεις του πρώην ανα-
πληρωτή υπουργού… Πολιτισµού, 
ότι οι ψηφοφόροι της Ν.∆. «δεν 
είναι νεοφιλελεύθεροι, κωλοδεξιοί 
είναι, ΕΡΕ». Και βεβαίως ουδόλως 
συγκινήθηκαν ούτε ο Α. Τσίπρας 
ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανενός το αυτί 
δεν ίδρωσε ώστε να αποδοκιµά-
σουν τις υβριστικές δηλώσεις του 
κ. Ξυδάκη. Οι οποίες -πέραν της 
αισθητικής τους- προσβάλλουν ευ-
θέως την πλειοψηφία του εκλογι-
κού σώµατος. Οπότε, µάλλον πάλι 
δίκιο έχει ο πάνσοφος λαός. «Τους 
έκαναν τα µούτρα κρέας»…

�ΚΩΛΟ∆ΕΞΙΟΙ� λοιπόν οι 
ψηφοφόροι της Ν.∆. Αν κάποιο 
στέλεχος της Ν.∆., αναφερόµενο 
στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, 
µιλούσε π.χ. για «κωλοαριστρεροί» 
θα γινόταν χαµός και δικαίως. 
Χθες όµως ήταν ∆ευτέρα. Και δεν 
µίλησε κάποιος «φασίστας». Μίλη-
σε κάποιο σηµαντικό στέλεχος του 
ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο συµµετείχε σε 

δύο κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. 
κι όταν στις τελευταίες εκλογές 
απέτυχε να επανεκλεγεί, διορίστη-
κε διευθυντής στον κοµµατικό ρ/σ 
«Στο Κόκκινο». ∆εν είναι τυχαίος 
ο Ν. Ξυδάκης. Ούτε «είδε φως και 
µπήκε». 

ΑΚΟΥΣΑ κάποιους να επικρίνουν 
τον Ν. Ξυδάκη, ενθυµούµενοι τα 
πούρα που κάπνιζε ως υπουργός. 
Ουδείς ψόγος κατά την ταπεινή 
γνώµη µου. Πόσω µάλλον που 
επρόκειτο για τα περίφηµα κου-
βανέζικα πούρα. Κάποιοι άλλοι, 
αντιθέτως, θυµήθηκαν κάτι πολύ 
πιο αναίσχυντο που είχε πει. Οταν 
το 2018 αποκαλύφθηκε ότι η Τ. 
Χριστοδουλοπούλου -κάνοντας 
κατάχρηση της εξουσίας της ως 
αντιπρόεδρος της Βουλής- είχε 
διορίσει την κόρη της στη Βουλή, 
δήλωσε τότε αλαζονικά «είχα κά-
ποιες διασυνδέσεις». Ο large και 
πνευµατώδης αριστερός, στηρί-
ζοντας τη συντρόφισσά του, είχε 
πει ότι η κ. Χριστοδουλοπούλου 
ήταν… «υπερβολικά ειλικρινής»! 
Κάποιοι τρίτοι θυµήθηκαν ότι προ 
ολίγων µηνών η Αλεξία Εβερτ πα-
ραιτήθηκε από αντιδήµαρχος του 
∆ήµου Αθηναίων γιατί -κακώς -µί-
λησε για «κατσαρίδες». Αλλά είχε 
την ευαισθησία και παραιτήθηκε, 
παρ’ ότι κόρη του αείµνηστου Μ. 

Εβερτ, που είχε ταυτιστεί µε την 
σκληρή ΕΡΕ. Ο πολιτισµένος και 
ευαίσθητος Ν. Ξυδάκης, πάλι, δεν 
είχε αυτήν ευαισθησία.

ΤΟ ΘΕΜΑ δεν είναι πόσο καλός 
κι ευπρεπής άνθρωπος είναι ο Ν. 
Ξυδάκης, ο οποίος άλλωστε περ-
νώντας από δύο υπουργεία δεν 
άφησε πίσω του κάτι το θετικά 
αξιοµνηµόνευτο. Κάτι λασποµα-
χίες στις όχθες των Πρεσπών είναι 
η πολιτική παρακαταθήκη του. Το 
µείζον πρόβληµα -που δεν είναι 
του Ν. Ξυδάκη- του άλαλου ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι διπλό: Αποδέχεται διά 
της σιωπής του την ύβρη, ξέρο-
ντας ότι στους καθυβριζόµενους 
περιλαµβάνονται και κεντρώοι ψη-
φοφόροι, απ’ αυτούς δηλαδή που 
υποτίθεται ότι τον ενδιαφέρουν. 
Και από την άλλη, επανέρχεται, 
αποδεχόµενος πάλι διά της σιω-
πής του την ύβρη, στη ρητορική 
του µίσους και του διχασµού. Από 
δω οι «καλοί», από κει οι «κωλοδε-
ξιοί». Οπως τότε µε τη συµφωνία 
των Πρεσπών, που ο ίδιος ο τότε 
πρωθυπουργός είχε αποκαλέσει 
«ακροδεξιούς» την πλειοψηφία 
του ελληνικού λαού που διαφω-
νούσε µε τη συµφωνία. Αλλωστε 
ο Α. Τσίπρας ήταν αυτός που είχε 
εκστοµίσει το επικό και αξεπέρα-
στο «ή τους τελειώνουµε ή µας 
τελειώνουν». 

ΑΥΤΗ η λογική δοκιµάστηκε, κρί-
θηκε και οδήγησε ώστε το 2019 
να «τελειώσει» εκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Τώρα, κάνοντας… άνοιγµα στο Κέ-
ντρο, επιστρέφει στην ίδια λογι-
κή, στην ίδια διχαστική ρητορική, 
πασπαλίζοντάς την και µε ολίγη 
από «πολιτικό µπινελίκι». Ισως γι’ 
αυτό δεν πρόκειται να βρει ποτέ το 
δρόµο προς το Κέντρο, τον πολιτι-
σµό και την κανονικότητα. Γιατί µε 
«ξυδάκι» δεν γίνεται δουλειά…
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∆ΙΑ ΤΑύΤΑ
 

Υπέρ τουρκικής 
µειονότητας στη 
Θράκη ο ΣΥΡΙΖΑ;
ΕΝΤΟΝΕΣ αντιδράσεις και στο 
εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ έχει προ-
καλέσει µια από τις προγραµµα-
τικές θέσεις που έβγαλε στη δι-
αβούλευση το Π.Σ. εν όψει του 
συνεδρίου του. Συγκεκριµένα 
αναφέρει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει 
το δικαίωµα του αυτοπροσδι-
ορισµού όπως ορίζεται από το 
ευρωπαϊκό νοµικό κεκτηµένο 
στη βάση και των εν εξελίξει 
δικαστικών αποφάσεων». Είναι 
γνωστές και σε εκκρεµότητα οι 
νοµικές προσφυγές µουσουλ-
µάνων πολιτών στη Θράκη, οι 
οποίοι υπό την καθοδήγηση του 
Τουρκικού Προξενείου ζητούν 
να αναγνωριστούν ως «τουρ-
κική µειονότητα». Ο ΣΥΡΙΖΑ 
«στηρίζει». Οπως, λογικά, θα 
στηρίξει και αντίστοιχες πρω-
τοβουλίες που βρίσκονται σε 
εξέλιξη, για την αναγνώριση και 
«µακεδονικής µειονότητας»…

Πάµε για άλλα…
ΑΠΕΤΥΧΕ εν τη γενέσει της 
η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να 
αµφισβητηθεί η αξιοπιστία των 
δηµοσκοπήσεων, αλλά αυτό δεν 
σηµαίνει ότι εγκαταλείφθηκε ο 
«αγώνας». Αλλωστε, «το καλό 
το παλικάρι ξέρει κι άλλο µονο-
πάτι». Αµ’ έπος αµ’ έργον λοιπόν 
και τα παρασκευαστήρια προπα-
γάνδας έθεσαν σε κυκλοφορία 
νέο σενάριο: Υπάρχουν, λένε, 
«µυστικές δηµοσκοπήσεις» οι 
οποίες δείχνουν ότι «η κυβέρνη-
ση βρίσκεται υπό αποδόµηση», 
καθώς και ότι η «πραγµατική δι-
αφορά είναι στις… 6 µονάδες». 
Αυτές τις «µυστικές δηµοσκο-
πήσεις» δεν τις ξέρει κανένας 
άλλος πέραν του Α. Τσίπρα και 
της «παρέας» του. ∆εν ξέρω αν 
είναι σαν εκείνες τις δηµοσκο-
πήσεις οι οποίες παραµονή των 
ευρωεκλογών του 2019 έδει-
χναν… προβάδισµα του ΣΥΡΙΖΑ 
ή οριακή υπεροχή της Ν.∆. µε 
1-1,5%. Ξέρω όµως ότι ακόµα 
και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙ-
ΖΑ κάποιοι γελάνε µε αυτές τις 
«µυστικές δηµοσκοπήσεις». Και 
κυρίως µε αυτό που επιχειρούν 
να περάσουν µέσω των δήθεν 
«µυστικών δηµοσκοπήσεων»…

ΜΕ το χιονιά είναι όπως µε τα 
σχολεία. Κλείνει η κυβέρνηση τα 
σχολεία; Η αντιπολίτευση καταγ-
γέλλει την κυβέρνηση γιατί φυ-
λακίζει τα παιδιά στο σπίτι. ∆εν 
τα κλείνει; Η Κουµουνδούρου κα-
ταγγέλλει την ανάλγητη κυβέρνη-
ση γιατί εκθέτει τα παιδιά στον 
κίνδυνο του ιού. Εκλεισε η κυβέρ-
νηση την Εθνική Οδό, προκειµέ-
νου να µην επαναληφθούν τα 
άθλια φαινόµενα του ∆εκεµβρίου 
2017, µε τους επί ώρες εγκλωβι-
σµένους επιβάτες και τα αδύνα-
µα να κινηθούν εκχιονιστικά; Ο 
ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε το «ανίκανο 
επιτελικό κράτος». Αν η κυβέρνη-
ση δεν έκλεινε την Ε.Ο., πάλι θα 
το κατήγγειλλε. Για τον εντελώς 
αντίθετο λόγο. Απλά πράγµατα. Ο 
Θ. Κολυδάς, διευθυντής του Εθνι-
κού Μετεωρολογικού Κέντρου, 
στην επίσηµη ενηµέρωση του Συ-
ντονιστικού έκανε λόγο για τη µε-
γαλύτερη χιονόπτωση των τελευ-
ταίων 12 χρόνων. Η κυβέρνηση 
αποφάσισε προληπτικά να κλεί-
σει την Ε.Ο. από το ύψος της Με-
ταµόρφωσης. Ταλαιπωρήθηκαν 
όσοι αναγκάστηκαν να πάνε από 
εσωτερικούς και παρακαµπτήρι-
ους δρόµους, Οµως κανένας δεν 
εγκλωβίστηκε, κανένας δεν κιν-
δύνευσε και τα εκχιονιστικά µη-
χανήµατα µπόρεσαν να κάνουν 
τη δουλειά τους, ώστε να ανοίξει 
ξανά και µε ασφάλεια η Εθνική 
Οδός. Οταν πέφτει χιόνι 12ετίας 
σε µια πόλη που δεν έχει µάθει να 
ζει µε χιόνια είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι θα υπάρξει πρόβληµα. Επο-
µένως το πραγµατικό ερώτηµα, 
για τον σκεπτόµενο και όχι τυ-
φλά αντιπολιτευόµενο πολίτη, εί-
ναι «ποιο είναι το λιγότερο κακό;» 
Λίγη ταλαιπωρία στην Κηφισίας 
ή χιλιάδες εγκλωβισµένοι στην 
Αθηνών-Λαµίας;

ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Α
ΙΧ

Μ
ή

ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΚΑΚΟ;

Επιταχύνεται σηµαντικά η προσπάθεια εκκαθάρισης των εκκρεµών 
συντάξεων, που αποτελεί ένα σηµαντικό και χρονίζον κοινωνικό πρό-
βληµα. Ο υφυπουργός Εργασίας, Π. Τσακλόγλου, που έχει αναλάβει 
την «ειδική αποστολή», όπως φαίνεται σε σύντοµο χρόνο αφότου 
ανέλαβε τα καθήκοντά του µε τον τελευταίο ανασχηµατισµό, κάνει 
ένα αποφασιστικό βήµα: Ενισχύει τον e-ΕΦΚΑ -µέσω ΑΣΕΠ- µε 
ακόµα 86 άτοµα τακτικό προσωπικό, τα οποία µαζί µε τους 100 
υπαλλήλους, που έχει εγκριθεί να προσληφθούν ως τακτικό προ-
σωπικό πάλι µε διαδικασίες ΑΣΕΠ, αναµένεται να επιταχύνουν την 
εκκαθάριση και την απόδοση των εκκρεµών συντάξεων. 

Ο ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΛΥΝΕΙ ΤΟ ΓΡΙΦΟ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Με… ξυδάκι δεν γίνεται δουλειά
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Aν δεν συμφωνεί
η πραγματικότητα
...πρόβλημά της

ΣΥΡΙΖΑ: εχει παλι «μυστικεσ δημοσκοπησεισ»

Με διαρροές περί ύπαρξης «μυστικών 
δημοσκοπήσεων» που δείχνουν μία 
εντελώς διαφορετική εικόνα από 

αυτή που δείχνουν αυτές που δημοσιεύονται, 
δείχνουν δηλαδή μία «άλλη ελλάδα», προσπαθεί 
να αντιμετωπίσει η κουμουνδούρου την πολιτική 
πραγματικότητα και την αδυναμία του συΡιΖα 
να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της κοινής 
γνώμης, πολλώ δε μάλλον να ωφεληθεί από 
την όποια φθορά της κυβέρνησης. 

σύμφωνα με τις διαρροές που γίνονται επι-
λεκτικά σε μέσα φιλικά προς τον συΡιΖα και 
κυρίως προς τον Αλέξη Τσίπρα, σε αυτές τις 
«μυστικές δημοσκοπήσεις» -που μόνο η κου-
μουνδούρου έχει στα χέρια της- η διαφορά υπέρ 
της Νέας δημοκρατίας είναι μονοψήφια και η 
φθορά της κυβέρνησης «σαφώς μεγαλύτερη 
από αυτήν που καταγράφουν παραδοσιακές 
μετρήσεις». 

Οι απώλειες…
το κυβερνών κόμμα, σύμφωνα με τις «μυστικές 
δημοσκοπήσεις», χάνει κυρίως προς την αδιευ-
κρίνιστη ψήφο, χάνει όμως και προς τον συΡιΖα, 
σημειώνοντας απώλειες που φτάνουν το 20% (!) 
προς τον συΡιΖα, αλλά κυρίως προς την «αδι-
ευκρίνιστη ψήφο» -που σε κάποιες περιπτώσεις 
αγγίζει και το 20%- ενώ οι κοινωνικές ομάδες 
που σύμφωνα με τις ίδιες διαρροές εγκαταλεί-
πουν τη Νέα δημοκρατία (σ.σ.: μάλλον λόγω 
του «γ@@σαμε τη μεσαία τάξη» του πολάκη) 
είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρο-
μεσαίοι. 

οι ίδιες «μυστικές δημοσκοπήσεις» δείχνουν 
ότι ανεβαίνει η συσπείρωση του συΡιΖα, κα-
θώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
δεν εισπράττει μόνο από τις απώλειες της Νέας 
δημοκρατίας, αλλά και από τις απώλειες των 
άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. κυρίως 
(σ.σ.: μαντέψτε) από τις απώλειες του κινήματος 
αλλαγής. 

επίσης, σύμφωνα πάντα με τις «μυστι-
κές δημοσκοπήσεις» της κουμουνδού-
ρου που ουδείς άλλος γνωρίζει, ο συΡιΖα 
δεν ανεβαίνει μόνο στην ηλικιακή ομάδα 
35-54, αλλά και στην ηλιακή ομάδα 55+.  
η βασική διαρροή του επιτελείου του κ. τσίπρα 
είναι, όπως γράφει το ieidiseis, ότι «η κουμουν-
δούρου έχει συγκροτήσει ερευνητική ομάδα που 
μελετά και αναλύει τα ευρήματα τόσο των δη-
μοσκοπήσεων που η ίδια ενεργεί όσο και των 
μετρήσεων που δημοσιεύονται» και «είναι χαρα-
κτηριστικό πως στις έρευνες που πραγματοποιεί 

εντάσσει και μετρήσεις μέσω του διαδικτύου», 
όπου φαίνεται ότι «πλέον έχουμε να κάνουμε 
με μια άλλη ελλάδα». 

Οπως το 2019
οι δημοσκοπήσεις αποτελούν χαίνουσα πληγή 
για τον συΡιΖα και τον κ. τσίπρα προσωπικά 
από τότε που σταμάτησαν να είναι ευνοϊκές για 
αυτόν. ο λόγος είναι ότι ο αρχηγός του συΡιΖα 
βάσιζε μεγάλο τμήμα από το πολιτικό του κεφά-
λαιο στην εικόνα του. πριν από τη στρατηγική, 
τριπλή εκλογική ήττα του 2019 (ευρωεκλογές, 
εθνικές, αυτοδιοικητικές) το πρώην κυβερνών 
κόμμα έριξε πολλές δυνάμεις για να ανατρέ-
ψει την εικόνα που έδειχναν οι δημοσκοπήσεις 
των εταιριών-μελών του σεδεα. ενα ολόκλη-
ρο σχέδιο συκοφάντησης των εταιριών δημο-
σκοπήσεων, σε συνδυασμό με αποτελέσματα 
τελείως διαφορετικά άγνωστων εταιριών που 
δεν πληρούσαν καμία προϋπόθεση λειτουργίας, 
βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη από τον σεπτέμβριο 
του 2018 ως και τον μάιο του 2019. Νωπό 
είναι ακόμα το μελάνι για την εταιρία Common 
View, που προεκλογικά έδινε τον συΡιΖα με δύο 
μονάδες μπροστά όταν στις δημοσκοπήσεις των 
εταιριών-μελών του σεδεα ήταν πίσω με 8, 10 
ή και περισσότερες. αργότερα, αποκαλύφθηκε 
ότι η εταιρία Common View λειτουργούσε υπό 
τη διεύθυνση του Γιάννη Σκλια, μαθητή του 
καθηγητή πανεπιστημίου και πρώην υπουργού 
επικρατείας, επί κυβέρνησης συΡιΖα, Χριστόφο-
ρου Βερναρδάκη. και οι «συστημικές» εταιρίες 
δημοσκοπήσεων επιβεβαιώθηκαν μέχρι κεραίας. 
τις ημέρες μετά τις εκλογές, ο πρόεδρος της 
MRB Δημήτρης Μαύρος, αλλά και άλλοι δη-
μοσκόποι εξηγούσαν ότι οι λάθος προβλέψεις 
του 2015 οφείλονταν σε μεθοδολογικά λάθη 
που διορθώθηκαν και πως η επικαιροποίηση 
των δειγμάτων έδωσε ξανά μεγάλο βαθμό αξι-
οπιστίας στις μετρήσεις. 

αμέσως μετά τις εκλογές, και στην προσπά-
θειά του να πείσει ότι πραγματοποιεί στροφή 
προς το κέντρο, ο συΡιΖα δεν επέμεινε στον 
καταγγελτικό του λόγο εναντίον των εταιριών 
δημοσκοπήσεων. οταν όμως διαπίστωσαν ότι 
η ψαλίδα υπέρ της Νέας δημοκρατίας, παρά 
το ότι κυβερνά, ανοίγει και δεν κλείνει, όπως 
συνήθως συνέβαινε τα χρόνια της μεταπολί-
τευσης που υπάρχουν και στοιχεία, άρχισαν να 
τους ζώνουν τα φίδια. και μετά από ένα διά-

στημα αμφιταλαντεύσεων, επικράτησε και σε 
αυτό το ζήτημα η γραμμή του Παύλου Πολάκη, 
ο «πολακισμός».  ο συΡιΖα άρχισε να καταγ-
γέλλει ξανά τις δημοσκοπήσεις, να συκοφαντεί 
τις εταιρίες και τους ιδιοκτήτες τους ως μέλη 
ενός αόρατου συστήματος που στηρίζει την κυ-
βέρνηση και εχθρεύεται τον κ. τσίπρα. Ως μέλη 
ενός συστήματος που λέει ψέματα στην κοινή 
γνώμη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα 
δημοκρατία προηγούνται στις προτιμήσεις της 
κοινής γνώμης. στην αρχή το έκαναν περιφερει-
ακά στελέχη, μετά κεντρικά και κατόπιν το πήρε 
επάνω του ο ίδιος ο κ. τσίπρας. «Ψεύτικες» οι 
δημοσκοπήσεις, φωνάζει τώρα μέσα και έξω 
από τη Βουλή ο κ. τσίπρας. και όποιος από τον 
συΡιΖα δεν το υποστηρίζει ή υποστηρίζει ότι για 
τον συΡιΖα «δεν είναι στραβός ο γιαλός αλλά 
στραβά αρμενίζει» αυτομάτως χαρακτηρίζεται 
ως «εσωκομματική αντιπολίτευση». 

Στη Βουλή
ο συΡιΖα, όπως είχε γράψει ο ελεύθερος τύπος 
της κυριακής, έφερε στη Βουλή ερώτηση με την 
οποία αμφισβητεί τον τρόπο που λειτουργούν 
οι εταιρίες δημοσκοπήσεων. οι… ιθύνοντες 
της κουμουνδούρου λένε ότι στους τρόπους 
σφυγμομέτρησης της κοινής γνώμης πρέπει να 
συμπεριληφθούν και οι μετρήσεις που γίνονται 
στο διαδίκτυο. 

ενας νέος «ανένδοτος» κατά του συστήματος 
των δημοσκόπων ξεκινά από την αξιωματική 
αντιπολίτευση. στο πλευρό του συΡιΖα και οι 
εταιρίες που δεν μετέχουν στον σεδεα ή μετέ-
χουν στον σεδεα αλλά δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις να ανταγωνιστούν τις μεγάλες. 

με απλά λόγια, αν η πραγματικότητα δεν 
συμφωνεί με τον κ. τσίπρα, τόσο χειρότερα για 
την πραγματικότητα Νο2. ■

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
jioannou@e-typos.com

πολιτικη

ΔΙΑΡΡΟΕΣ

Με διαρροές περί δικών της 
γκάλοπ, η Κουμουνδούρου 

προσπαθεί να πείσει  
την κοινή γνώμη ότι έχει μαζί της… 

την κοινή γνώμη

Οι «μυστικές δημοσκοπήσεις» βρίσκονται στα 
χέρια του Αλέξη Τσίπρα και δείχνουν άλλα από 
ό,τι εμφανίζουν οι δημοσιοποιημένες. Ακριβώς 
όπως το 2019…



Εκλογική 
συνεργασία
Τζήµερου,
Κρανιδιώτη
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Σφοδρή λεκτική επίθεση κατά 
των ΗΠΑ εξαπέλυσε εκ νέου ο 
Ερντογάν µε επίκεντρο την επί-

θεση Κούρδων αυτονοµιστών στην πε-
ριοχή Γκάρα του ιρακινού Κουρδιστάν, 
όπου έχασαν τη ζωή τους 13 Τούρκοι 
στρατιωτικοί και αστυνοµικοί, τους 
οποίους εντόπισαν σε σπηλιά άνδρες 
της εν εξελίξει τουρκικής αντιτροµο-
κρατικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«Τα νύχια του λιονταριού». Ο Ερντογάν 
υποστήριξε ότι οι Αµερικανοί ή θα εί-
ναι µε την Τουρκία και το ΝΑΤΟ κατά 
των Κούρδων τροµοκρατών ή µε τους 
τροµοκράτες των PKK/YPG/PYD και 
τόνισε: «Αν είστε µαζί µας στο ΝΑΤΟ, 
θα είστε ειλικρινείς. Θα είστε δίπλα µας. 
Οχι δίπλα στους τροµοκράτες».

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε 
ως «αστεία» την ανακοίνωση των ΗΠΑ 
και τις κατηγόρησε ότι «υποστηρίζουν 
κουρδικές τροµοκρατικές οµάδες ανα-
τολικά και δυτικά του Ευφράτη, αλλά 
και στο εσωτερικό της Τουρκίας» και 
πρόσθεσε ότι «το αίµα αθώων ανθρώ-
πων που µαρτύρησαν στο βόρειο Ιράκ 
είναι στα χέρια όλων εκείνων που υπο-
στηρίζουν, στηρίζουν και δείχνουν συ-
µπάθεια στους τροµοκράτες του PKK», 
ενώ πρόσθεσε ότι δεν είναι η πρώτη 
«σφαγή πολιτών από το PKK».

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τους 13 
Τούρκους που βρέθηκαν νεκροί δεν 
έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, 
ενώ οι Κούρδοι υποστηρίζουν ότι ήταν 
πράκτορες της µυστικής υπηρεσίας 
MIT. Ο υπουργός Αµυνας Χουλουσί 
Ακάρ δήλωσε ότι για λόγους εθνικής 
ασφαλείας δεν δίδεται προς το παρόν 
η ταυτότητα των νεκρών.

Επεκτατισµός
Προκλητικό χάρτη του έντονα µεγαλοϊ-
δεατικού και υπερφιλόδοξου επεκτατι-
κού ισλαµισµού της Τουρκίας προς το 
2050 παρουσίασε η γνωστή αµερικα-
νική εταιρία γεωπολιτικών αναλύσεων 
Stratfor, στην οποία έκαναν εκτενή 
αναφορά τουρκικά MME, δείχνοντας 
ότι η Ελλάδα, η Λιβύη, τµήµατα της 

ρωσικής επικράτειας κ.ά. θα είναι τότε 
υπό τουρκικό έλεγχο και κυριαρχία (τον 
είχε στο παρελθόν εµφανίσει και την 
περίοδο 2014-2015).

Η Μόσχα αντέδρασε διά αναλυτών 
στις προβλέψεις που εµφανίστηκαν 
στην τουρκική τηλεόραση (ΤGRT-
HABΕR) για τη µελλοντική επέκταση 
της επιρροής της Τουρκίας, µεταξύ 
άλλων και στις νότιες περιοχές της 
Ρωσίας, ενώ υπάρχουν αρκετά δη-
µοσιεύµατα σχετικά µε τον επίµαχο 
χάρτη. Παράλληλα, η Μόσχα στην 
αναθεωρητική της αξιολόγηση των 
παγκόσµιων εξελίξεων αναφέρει ότι η 
Τουρκία είναι σηµαντικός οικονοµικός 
µας εταίρος και γείτονας. Κάποιοι ανα-
λυτές της υποστηρίζουν ότι η Τουρκία 
είναι ένα «συµµαχικό κράτος» (!) στην 
εκδίωξη των Αµερικανών από τη Μέση 
Ανατολή και τον Νότιο Καύκασο, ως 
και «σύµµαχος» στην οικοδόµηση ενός 
πολυπολικού κόσµου. Πάντως, γνω-

στοί Ρώσοι αναλυτές -από την άλλη 
πλευρά- επικρίνουν τις επεκτατικές δι-
αθέσεις της Αγκυρας και επισηµαίνουν 
ότι «ο παντουρκισµός δεν γνωρίζει 
εξαιρέσεις και το φανατικό εκλογικό 
σώµα του Τούρκου προέδρου βλέπει 
θετικά τέτοιες θέσεις». Οµως τονίζουν 
ότι προς το παρόν προέχει η ιδιαίτερα 
επωφελής συνεργασία στον οικονοµι-

κό τοµέα µεταξύ Αγκυρας και Μόσχας.
Τέλος, τηλεφωνική επικοινωνία είχε 
χθες ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
∆ένδιας µε τον Γερµανό οµόλογό του 
Χάικο Μάας, µε τον οποίο συζήτησε 
περιφερειακά προβλήµατα, όπως την 
επικρατούσα κατάσταση σε Λιβύη, 
Ανατολική Μεσόγειο κ.ά., εν όψει της 
σύγκλησης του Συµβουλίου των Υπουρ-
γών Εξωτερικών της Ε.Ε.

«Περήφανος»
Ο Τούρκος πρόεδρος στο τέλος της 
χθεσινής οµιλίας του εξέφρασε τη 
µεγάλη υπερηφάνεια που νιώθει για 
την τεµενοποίηση της Αγίας Σοφίας, 
υποστηρίζοντας ότι ήταν το όνειρο 
των νεανικών του χρόνων και τώρα 
υλοποιήθηκε.

Στο µεταξύ αργά χθες το απόγεµα 
εκλήθη στο τουρκικό ΥΠΕΞ ο πρέσβης 
των ΗΠΑ στην Αγκυρα Ντέιβ Σάτερ-
φελντ, στον οποίο εκφράστηκε η έντο-
νη δυσαρέσκεια της Τουρκίας για την 
«ιδιαίτερα χλιαρή και αστεία ανακοί-
νωση του Αµερικανικού ΥΠΕΞ σχετικά 
µε τη δολοφονία των 13 Τούρκων από 
Κούρδους στο βόρειο Ιράκ». ■

Τα έχει... βάψει όλα κόκκινα

ΚΟΙΝΗ κάθοδο στις επόµενες εθνικές εκλογές 
ανακοίνωσαν χθες ο επικεφαλής της «∆ηµιουρ-
γίας Ξανά», Θάνος Τζήµερος, και ο πρόεδρος 
της «Νέας ∆εξιάς», Φαήλος Κρανιδιώτης. Η 
εκλογική τους συνεργασία δεν αφορά σε «πο-
λιτικό γάµο», καθώς, όπως ανακοινώθηκε, τα 
δύο κόµµατα διατηρούν την αυτοτέλειά τους. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που 
δόθηκε χθες, τονίστηκε ότι η εκλογική σύµπρα-
ξη αποφασίστηκε όταν διαπιστώθηκε «απόλυτη 
ταύτιση» και το όνοµα του συνασπισµού είναι 
«∆ηµιουργία». 

Οπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «τα δύο 
κόµµατα έχουν κοινές απόψεις σε πολλά µεί-
ζονος σηµασίας πολιτικά θέµατα και θέλουν 

να συνεργαστούν για την προώθησή τους προς 
όφελος της χώρας». Ο κ. Τζήµερος ανέφερε, 
ανάµεσα στα άλλα, ότι «τα δύο κόµµατα δια-
τηρούν την αυτονοµία και την αυτοτέλειά τους, 
όµως θα κάνουµε και κοινές παρεµβάσεις στον 
δηµόσιο λόγο και δράσεις» και πως στις εκλο-
γές θα υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο µε το 
λογότυπο της «∆ηµιουργίας», τα ονόµατα των 
δύο επικεφαλής και τους υποψηφίους από τα 
δύο κόµµατα. 

Σηµείωσε, δε, ότι «είµαστε φορείς ενός µο-
ντέρνου πατριωτισµού. Θέλουµε η χώρα µας 
να µεγαλουργήσει στον διεθνή στίβο». 

Από την πλευρά του ο κ. Κρανιδιώτης ανέφε-
ρε ότι «αποφασίσαµε να κάτσουµε καλόπιστα 

και να συζητήσουµε για αυτά που µας ενώ-
νουν και όχι να ψάχνουµε να βρούµε αφορµή 
για αυτά που µας χωρίζουνε…. Μαζί µε τον 
Θάνο Τζήµερο να έχουµε µια συνεργασία που 
θα την πάµε µέχρι τέλους. Θα είµαστε πιστοί 
στις ιδέες µας». 

Ο κ. Κρανιδιώτης πρόσθεσε λέγοντας ότι 
αυτό που τους έφερε κοντά είναι «η αγάπη για 
την ελευθερία, γιατί είµαστε και οι δύο αληθινά 
φιλελεύθεροι άνθρωποι, µε την έννοια του ότι 
έχουµε ανοιχτό µυαλό, συζητάµε τις λύσεις για 
τα προβλήµατα, η αγάπη για την πατρίδα, αλλά 
και η φιλοτιµία να προσπαθήσουµε αυτά που 
πιστεύουµε να τα κάνουµε πραγµατικότητα».

ΒΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Επίθεση κατά των ΗΠΑ 
ότι στηρίζουν Κούρδους 

τροµοκράτες. Υπερήφανος 
µε την τεµενοποίηση

της Αγίας Σοφίας

Γράφει ο ∆ρ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ∆ΡΟΥΓΟΣ 
*∆ιεθνολόγος-Γεωστρατηγικός αναλυτής

ρωσικής επικράτειας κ.ά. θα είναι τότε 
υπό τουρκικό έλεγχο και κυριαρχία (τον 
είχε στο παρελθόν εµφανίσει και την 

Η Μόσχα αντέδρασε διά αναλυτών 
στις προβλέψεις που εµφανίστηκαν 
στην τουρκική τηλεόραση (ΤGRT-
HABΕR) για τη µελλοντική επέκταση 
της επιρροής της Τουρκίας, µεταξύ 
άλλων και στις νότιες περιοχές της 
Ρωσίας, ενώ υπάρχουν αρκετά δη-
µοσιεύµατα σχετικά µε τον επίµαχο 
χάρτη. Παράλληλα, η Μόσχα στην 
αναθεωρητική της αξιολόγηση των 
παγκόσµιων εξελίξεων αναφέρει ότι η στοί Ρώσοι αναλυτές -από την άλλη 

Ο Ερντογάν ξαναεµφάνισε 
προκλητικό χάρτη µε τα νέα 

σύνορα που οραµατίζεται ως 
το 2050. Αντιδράσεις και της 

Μόσχας µέσω αναλυτών.
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Ποια πρωτοκλασάτα 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
ετοιµάζονται να 
βγάλουν… κοµµατικά 
µαχαίρια γιατί διεκδικούν 
υποψηφιότητα στην ίδια 
περιφέρεια;

ΤΟ ΚΟΥΙΖ 
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μήπως 
µπερδέψατε 
τα... DNA;ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Η αδράνεια της κυβέρνησης µπορεί να καλυφθεί 
πίσω από τα σόου των πολύωρων συσκέψεων ή τις 
απαγορεύσεις κυκλοφορίας που είναι στο DNA της.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ 
ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

Τηλεφωνική 
συνοµιλία ∆ένδια - 
Μπλίνκεν 
Τηλεφωνική επικοινωνία µε 
τον νέο Αµερικανό υπουργό 
Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, 
είχε ο ΥΠΕΞ, Νίκος ∆ένδιας. 
Οι δύο υπουργοί διαπίστωσαν ότι 
οι διµερείς σχέσεις έχουν φθάσει 
στο υψηλότερο σηµείο τους και 
στο πλαίσιο της στρατηγικής συ-
νεργασίας εξετάσθηκαν οι προο-
πτικές περαιτέρω ενδυνάµωσής 
τους, µε ιδιαίτερη έµφαση στον 
ενεργειακό και στον αµυντικό 
τοµέα. Ο Ελληνας υπουργός 
Εξωτερικών ενηµέρωσε για την 
εµβάθυνση των σχέσεων µε τις 
χώρες της Μέσης Ανατολής και 
του Κόλπου σε διµερές αλλά και 
σε πολυµερές επίπεδο. Επίσης, 
αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην 
ευρύτερη περιοχή και στις τουρ-
κικές προκλήσεις.

Ο ∆ΟΤΑΠ κέρδισε 
το στοίχηµα 
Μετά από πολλά χρόνια κα-
θυστερήσεων και µέσα σε µια 
χρονιά µεγάλων δυσκολιών 
λόγω της πανδηµίας, ο ∆ΟΑ-
ΤΑΠ, ο φορέας αναγνώρισης 
των πτυχίων από πανεπιστή-
µια του εξωτερικού, κέρδισε το 
στοίχηµα πετυχαίνοντας ρεκόρ 
αναγνωρίσεων και βάζοντας ένα 
τέλος στην ταλαιπωρία αποφοί-
των. Μέσα σε διάστηµα δώδεκα 
µηνών ολοκληρώθηκαν σχεδόν 
ισάριθµες αιτήσεις µε αυτές που 
κατατέθηκαν (σ.σ.: πάνω από 
6.400), επιβεβαιώνοντας την 
υπουργό Παιδείας, Νίκη Κερα-
µέως, για την επιλογή στο τιµό-
νι του φορέα του καθηγητή του 
ΑΠΘ, Ορέστη Καλογήρου.

ΠΑΡΑΤΥΠΟΣ
ΕΙΠΑΝ

Με επιστολή του προς τη διεύθυνση του «Ε.Τ.», 
ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
κ. Θεόδωρος ∆ρίτσας, µε αφορµή σχετικό άρ-
θρο του Μπάµπη Παπαπαναγιώτου, υποστη-
ρίζει ότι για το θέµα της παρενόχλησης πέντε 
γυναικών από τον πρέσβη της Βενεζουέλας 
έγινε «επιλεκτική χρήση στοιχείων» για να εµ-
φανισθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Α. Αλέξης 
Τσίπρας ότι κάλυπτε τις συγκεκριµένες συµπε-
ριφορές, καταλογίζοντας εµπάθεια. Ωστόσο τα 
στοιχεία του ρεπορτάζ της εφηµερίδας µας µε 
τη δηµοσιοποίηση της επιστολής Τσίπρα προς 
τον Νικολάς Μαδούρο και η δικαστική δικαί-
ωση των γυναικών υπαλλήλων της πρεσβείας 
είναι ατράνταχτα. Ο κ. ∆ρίτσας αναφέρεται σε 
απόσπασµα του άρθρου όπου σηµειώνονταν 
τα εξής: «Ποιας κυβέρνησης υπουργός ήταν 
ο Θ. ∆ρίτσας, ο οποίος -σε συζήτηση για βι-
ασµούς ανηλίκων στη Μόρια- διανοήθηκε 
να πει από το βήµα της Βουλής ότι… βιασµοί 
ανηλίκων µία φορά το 6µήνο είναι ανεκτοί. Ο 
κ. ∆ρίτσας δηλώνει όχι ουδέποτε έχει πει κάτι 
τέτοιο στη Βουλή και επιρρίπτει ευθύνες σε 
στέλεχος του Κινήµατος Αλλαγής, που συµ-

µετείχε σε τηλεοπτική εκποµπή, ότι είχε δια-
στρεβλώσει τα λεγόµενά του. Συγκεκριµένα ο 
κ. ∆ρίτσας αναφέρει ότι «αυτό που όντως έχει 
συµβεί πριν από ενάµιση χρόνο περίπου είναι 
ότι, ένας άλλος -νεαρός ακόµα- ανερχόµενος 
πολιτικός αστέρας του αντι-ΣΥΡΙΖΑ µετώπου, 
σε τηλεοπτική εκποµπή στον ΣΚΑΪ επιχείρησε 
να βάλει στο στόµα µου αυτά που ισχυρίζεται ο 
κ. Παπαπαναγιώτου και βέβαια βρήκε διαύλους 
αναπαραγωγής αυτής της φοβερής “είδησης” 
από µερικά ακόµα δίκτυα της... γνωστής “Οµά-
δας Αλήθειας”. Οχι µόνο δεν είπα ποτέ αυτά 
που γράφει ο δηµοσιογράφος, αλλά επειδή 
λίγο πολύ όλες και όλοι γνωριζόµαστε θα ήταν 
εξωφρενικό και αδιανόητο για την προσωπική 
αλλά και για τη συλλογική πολιτική διαδροµή 
µου να καν σκεφτώ κάτι τέτοιο. Εξάλλου, αµέ-
σως µόλις δηµιουργήθηκε τεχνητά ο “θόρυ-
βος”, έκανα δηµόσια σχετική δήλωση, αποκα-
θιστώντας την αλήθεια και καταγγέλλοντας τη 
διαστρέβλωση των όσο πραγµατικά τότε είχα 
πει», σηµειώνει ο κ. ∆ρίτσας, προσθέτοντας 
ότι τότε είχαν σπεύσει να τον υποστηρίξουν 
και βουλευτές της Ν.∆.

Το παράσηµο του Τάγµα-
τος της ∆ηµοκρατίας της 
Σερβίας στον τέως Πρόε-
δρο της Ελληνικής ∆ηµο-
κρατίας, Προκόπη Παυλό-
πουλο, για την προσφορά 
του στην ανάπτυξη των 
ελληνοσερβικών σχέσε-
ων, απένειµε ο πρόεδρος 

της Σερβίας, Αλεξάνταρ 
Βούτσιτς, µε αφορµή τη 
χθεσινή εθνική επέτειο 
των 217 ετών από την 
πρώτη εξέγερση των Σέρ-
βων κατά του οθωµανικού 
ζυγού το 1804. Πρόκειται 
για τη µεγαλύτερη τιµητι-
κή διάκριση του σερβικού 
κράτους που αποδίδεται σε 
αρχηγούς ξένων χωρών 
και κυβερνήσεων. Το πα-
ράσηµο θα αποδοθεί στον 
κ. Παυλόπουλο όταν θα το 
επιτρέψουν οι συνθήκες, 
αναφέρεται στο ανακοι-
νωθέν της Προεδρίας της 
∆ηµοκρατίας. Σηµειώνεται 
ότι µε το ίδιο παράσηµο τι-
µήθηκε στο παρελθόν και 
ο πρώην Πρόεδρος της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, 
Κάρολος Παπούλιας.

Τι απαντά ο Θ. ∆ρίτσας ΤΙΜΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΡΒΙΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

Μ ια ξεχωριστή συνάντηση, γεµάτη από µη-
νύµατα ελπίδας, δύναµης και αισιοδοξίας, 

είχε χθες ο πρωθυπουργός. Υποδέχθηκε στο γρα-
φείο του τη Νεφέλη και τον Φίλιππο, δύο παιδιά 
που αντιµετώπισαν και νίκησαν τον καρκίνο. Με 
αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Παιδικού 
Καρκίνου, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε µήνυµα αισιο-
δοξίας: «∆εν θα κουραστώ να λέω ότι η πρόοδος 
της Ιατρικής, ειδικά στους παιδικούς και στους 
εφηβικούς καρκίνους, είναι πραγµατικά εντυπω-
σιακή. Εχουµε στη χώρα µας εξαιρετικό δυναµικό, 
πολύ µεγάλη εµπειρία, εξαιρετικές εγκαταστάσεις, 
καταπληκτικούς γιατρούς, σύµπραξη ιδιωτικού και 
δηµόσιου τοµέα, µε πολύ θετικά αποτελέσµατα. 
Και σκοπός µας πρέπει να είναι να είναι ένας: να 
νικήσουµε πλήρως τον παιδικό και εφηβικό καρκί-
νο, τα παιδιά να βγουν πιο δυνατά από αυτήν την 
περιπέτεια». Τόνισε ότι είναι µεγάλη δοκιµασία 

για τα παιδιά και για τις οικογένειές τους η µάχη 
µε τον καρκίνο, αλλά -όπως είπε- «είστε πάρα 
πολύ γενναίοι και µας δίνετε δύναµη µε τον τρόπο 
που αντιµετωπίζετε τη δική σας περιπέτεια. Και 
κάποια στιγµή πρέπει να αισθάνεστε και εσείς 
µεγάλη χαρά ότι παλέψατε, βγήκατε νικητές, και 
τα αφήνετε όλα αυτά πίσω». Ο πρωθυπουργός 
αναφέρθηκε στην περσινή συνάντησή τους και 
εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί η βασική δέ-
σµευση την οποία -όπως σηµείωσε- είχε αναλάβει 
πέρυσι απέναντι στα παιδιά που παλεύουν και 

βγαίνουν νικητές, αλλά και στις οικογένειές τους, 
ήταν να δηµιουργηθεί, επιτέλους, στη χώρα µας 
ένα Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών Παιδικής και 
Εφηβικής Ηλικίας. «Το προχωρήσαµε, το δηµιουρ-
γήσαµε, και πιστεύω ότι αυτή είναι µία πάρα πολύ 
σηµαντική παρακαταθήκη για το µέλλον, αλλά 
και για να µπορούµε να έχουµε µία πλήρη εικόνα 
όλων των παθήσεων, πια, στην πατρίδα µας, µία 
σωστή καταγραφή που θα µας βοηθήσει και στην 
ακόµα καλύτερη αντιµετώπιση», υπογράµµισε ο 
κ. Μητσοτάκης.
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EΛΛΑΔΑ

Mε 300 ευρώ για µεµονωµένα 
διαµερίσµατα και έως 3.000 
ευρώ για πολυκατοικίες θα 

επιδοτηθούν νοικοκυριά της Αττικής 
προκειµένου να εγκαταστήσουν θέρ-
µανση φυσικού αερίου. Πρόκειται για 
πρόγραµµα επιδότησης που τρέχει από 
χθες η Ε∆Α Αττικής. 

Ειδικότερα, το πρόγραµµα απευθύνε-
ται τόσο σε µεµονωµένα διαµερίσµατα 
και µονοκατοικίες όσο και πολυκατοι-
κίες, ενώ οι επιδοτήσεις κλιµακώνονται 
από 300 έως 3.000 ευρώ.

Σε ενεργό δίκτυο
Σύµφωνα µε την εταιρία, «η επιδότη-
ση ισχύει για συµβάσεις σύνδεσης επί 
ενεργού δικτύου φυσικού αερίου που 
θα υπογραφούν µέχρι να καλυφθεί το 
ποσό του συνολικού διαθέσιµου προ-
ϋπολογισµού του προγράµµατος που 
είναι 85 εκατ. ευρώ. Καθώς αναµένεται 
ιδιαίτερα αυξηµένος αριθµός αιτήσεων, 
η Ε∆Α Αττικής επισηµαίνει ότι θα τη-
ρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της 
ηµεροµηνίας υποβολής της σύµβασης 
σύνδεσης και των σχετικών δικαιολο-
γητικών ένταξης στο πρόγραµµα». Οι 
επιδοτήσεις διαµορφώνονται ως εξής:
� Για αυτόνοµη θέρµανση (µεµονωµένο 
διαµέρισµα ή µονοκατοικία) ή µε ανυ-
ψωτική στήλη, η επιδότηση είναι 300 
ευρώ ανεξάρτητα από την ισχύ του 
λέβητα.

� Για κεντρική θέρµανση σε πολυκατοι-
κίες τα ποσά ανάλογα µε την ισχύ του 
λέβητα είναι:
→ Για ισχύ έως 35.000 kcal/h, 550 
ευρώ.
→ Από 35.001 έως 100.000 kcal/h, 
1.100 ευρώ.
→ Από 100.001 έως 150.000 kcal/h, 
1.500 ευρώ.
→ Από 150.001 έως 200.000 kcal/h, 
2.250 ευρώ.
→ Πάνω από 200.000 kcal/h, 3.000 
ευρώ.

Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα καλύ-
πτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές 
και τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για 
τη µετατροπή της υπάρχουσας εγκα-
τάστασης θέρµανσης άλλης µορφής 
ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσι-
κού αερίου.

Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία για τη 
συµµετοχή, το ποσό επιδότησης θα το 
αποδίδει απευθείας η Ε∆Α Αττικής στον 
ανάδοχο που θα επιλέξει ο καταναλω-
τής για να πραγµατοποιήσει την κατα-
σκευή εσωτερικής εγκατάστασης φυ-
σικού αερίου και αφού ολοκληρωθούν 
η ενεργοποίηση αυτής και η παραλαβή 
όλων των απαραίτητων δικαιολογητι-
κών.  Επιπλέον, όλοι οι καταναλωτές 
συνεχίζουν να επωφελούνται από την 

έκπτωση έως 100% στα τέλη σύνδεσης 
για το τρέχον έτος.

Προϋποθέσεις
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την από-
δοση της επιδότησης είναι α) η ενεργο-
ποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης 
να πραγµατοποιηθεί το αργότερο έως 
και 3 µήνες από την ηµεροµηνία τοπο-
θέτησης του µετρητή και β) η υποβολή 
όλων των απαραίτητων δικαιολογητι-
κών Β’ φάσης προς την Ε∆Α Αττικής 
να πραγµατοποιηθεί έως και 20 ηµε-
ρολογιακές µέρες από την ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατά-
στασης. Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω 
καταληκτικές ηµεροµηνίες δεν δύναται 
να είναι µεταγενέστερες της 30ής Νο-
εµβρίου 2021.

«Στόχος όλων µας στην Ε∆Α Αττικής 
είναι να κάνουµε το φυσικό αέριο προ-
σιτό σε όσο το δυνατό περισσότερα νοι-
κοκυριά της Αττικής. Το νέο αυτό πρό-
γραµµα, που αποτελεί πρωτοβουλία της 
εταιρίας στο πλαίσιο παροχής κινήτρων 
προς τους καταναλωτές, συµβάλλει απο-
φασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. 
Αποστολή µας είναι να φτάσει το φυσικό 
αέριο σε όσο το δυνατό περισσότερα 
νοικοκυριά της Αττικής, συµβάλλοντας 
στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων 
της χώρας», σηµείωσε ο εκτελεστικός 
πρόεδρος του ∆.Σ. της Ε∆Α Αττικής Πι-
έρρος Χατζηγιάννης. ■

Επιδοτήσεις έως 
3.000 ευρώ για 
φυσικό αέριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 85 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΠΝΗΤΟΥ
mxipnitou@e-typos.com

ΚΑΤΑ δώδεκα εκατοστά του µέ-
τρου ανυψώθηκε το βορειοδυτικό 
τµήµα της Σάµου στο σεισµό των 7 
ρίχτερ της 30ής Οκτωβρίου 2020, 
ενώ σε άλλο παράκτιο σηµείο του 
νησιού καταγράφηκε καθίζηση εν-
νέα εκατοστών. 

Τα στοιχεία έγιναν γνωστά από 
το Τµήµα Γεωλογίας του ΑΠΘ, 
στελέχη του οποίου δηµιούργησαν 
µία νέα προηγµένη υπηρεσία, µε 
τίτλο SNAPPING (Surface motioN 

mAPPING), για την παρακολούθη-
ση των εδαφικών µετακινήσεων.

«Το εντυπωσιακό είναι ότι οι 
εδαφικές µετακινήσεις στη Σάµο 
διήρκεσαν σχεδόν δύο µήνες µετά 
την εκδήλωση του σεισµού. Η νέα 
υπηρεσία που έχουµε δηµιουργή-
σει µας δίνει πολλά πλεονεκτήµα-
τα. Τα στοιχεία που συλλέγονται 
µπορούν να αξιοποιηθούν µε ποι-
κίλους τρόπους. 

Για παράδειγµα, στη Σάµο η συ-

γκεκριµένη απεικόνιση που έγινε 
τάχιστα και σχεδόν αυτοµατοποιη-
µένα παρείχε στους σεισµολόγους 
επιπλέον πληροφορίες για την 
κλίση του ρήγµατος που έδωσε 
το σεισµό. 

Στη Σάµο, η κλίση ήταν προς 
βορρά, εποµένως οι σεισµολόγοι 
είχαν την επιπλέον πληροφορία 
προς ποια κατεύθυνση θα υπάρ-
χουν µεγαλύτερες ζηµιές», δήλωσε 
στον «Ε.Τ.» ο επ. καθηγητής του 

Με το µπλε το τµήµα της Σάµου που ανυψώθηκε κατά δώδεκα εκατοστά και 
µε κόκκινο η περιοχή όπου καταγράφηκε καθίζηση εννέα εκατοστών.

Εδαφικές µετακινήσεις στη Σάµο µετά       το σεισµό 7 ρίχτερ του Οκτωβρίου
 ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ, ∆ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΑΝΥΨΩΣΗ 12 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΣΕ                      ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
Το πρόγραµµα καλύπτει Το πρόγραµµα καλύπτει Το πρόγραµµα καλύπτει Το πρόγραµµα καλύπτει Το πρόγραµµα καλύπτει Το πρόγραµµα καλύπτει 
δαπάνες για συσκευές δαπάνες για συσκευές δαπάνες για συσκευές 

και εξαρτήµατα και εξαρτήµατα και εξαρτήµατα 
που απαιτούνται που απαιτούνται που απαιτούνται 
για τη µετατροπή για τη µετατροπή για τη µετατροπή 
της υπάρχουσας της υπάρχουσας της υπάρχουσας 

εγκατάστασης εγκατάστασης εγκατάστασης 
θέρµανσηςθέρµανσηςθέρµανσης
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Τα τρία βήματα συμμετοχής 
στο πρόγραμμα

▶▶ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, 
Μιχάλης Φουμέλης. 

Οι επιστήμονες του τμήματος και 
στο πλαίσιο συνεργασίας με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστή-
ματος (ESA) αξιοποίησαν δεδο-
μένα ραντάρ από τη δορυφορική 
αποστολή Copernicus Sentinel-1 
και δημιούργησαν το SNAPPING. 
Στόχος είναι η καλύτερη διαχείρι-
ση των γεωκινδύνων, όπως σει-
σμοί, κατολισθήσεις, ηφαιστειακές 

εκρήξεις κ.ά. Η υπηρεσία, η οποία 
ήδη αξιοποιήθηκε στο σεισμό της 
Σάμου, προσφέρεται μέσω της 
πλατφόρμας GEP (Geohazards 
Exploitation Platform), που απο-
τελεί μία πρωτοβουλία του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Διαστήματος 
(ESA). 

Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας 
GEP χρησιμοποιούνται, παγκοσμί-
ως, από περισσότερους από 80 ορ-
γανισμούς σε 32 χώρες.

Το SNAPPING βασίζεται στην τε-
χνική της Συμβολομετρίας Σταθε-
ρών Ανακλαστήρων επιτρέποντας 
την ακριβή μέτρηση των εδαφικών 
μικρο-μετακινήσεων από δορυφο-
ρικά δεδομένα. 

Μετά από πολλές επιτυχείς δο-
κιμές και βελτιστοποιήσεις, η υπη-
ρεσία βρίσκεται πλέον σε λειτουρ-
γία και σύντομα θα διατεθεί στους 
χρήστες της πλατφόρμας GEP. 

ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

01 Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης - Υποβολή Δικαιολογητικών 
Α’ φάσης

Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής (ο ιδιοκτήτης στην περίπτωση μεμονω-
μένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, ο διαχειριστής στην περίπτωση 
πολυκατοικίας) υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την 
ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον αυτά απαι-
τούνται) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της εταιρίας.
Ταυτόχρονα με την κατάθεση των δικαιολογητικών σύμβασης σύνδεσης κα-
ταθέτει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά Α’ φάσης επιδότησης:
▶ Υπεύθυνη Δήλωση/Αίτηση Ενταξης στο πρόγραμμα Επιδότησης και Απο-
δοχής των Ορων Συμμετοχής σε αυτό.
▶ Στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μο-
νοκατοικίας, φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού 
ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου έως 
την ημερομηνία κατάθεσης σύμβασης σύνδεσης).
Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά σε έλεγχο της ορθότητας των δικαιολογητικών 
της Α’ φάσης, ενημερώνει τον καταναλωτή (ή τον εξουσιοδοτημένο από 
αυτόν για τη διαχείριση της σύμβασης σύνδεσης) σχετικά με προέγκριση 
ή την απόρριψη του αιτήματος επιδότησης και καταγράφει τη σειρά προ-
τεραιότητας ένταξης στο πρόγραμμα. 

02 Τοποθέτηση Μετρητή, Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης, 
Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης & Εκδοση Αδειας 

Χρήσης
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατα-
σκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκα-
τάστασης φυσικού αερίου. Στην περίπτωση αυξημένης ζήτησης, η ΕΔΑ 
Αττικής δύναται να συμφωνήσει με τον καταναλωτή μεγαλύτερο χρόνο 
ολοκλήρωσης σύνδεσης από τον προβλεπόμενο.
Στη συνέχεια, ο ανάδοχος εγκαταστάτης, που έχει επιλέξει ο καταναλωτής 
για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης, καταθέτει τη μελέτη 
εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΔΑ Αττικής. 
Μετά την έγκριση αυτής προβαίνει στην κατασκευή της εσωτερικής εγκα-
τάστασης φυσικού αερίου και εν συνεχεία στην υποβολή των απαιτούμενων 
εγγράφων για τον τεχνικό έλεγχο αυτής στην ΕΔΑ Αττικής. Η ΕΔΑ Αττικής 
προχωρά αρχικά στην προσωρινή ενεργοποίηση της εγκατάστασης (πραγμα-
τοποιείται έλεγχος της ισχύος του λέβητα). Στη συνέχεια, μετά την παραλαβή 
του σωστού φύλλου ρύθμισης και συντήρησης εγκαταστάσεων σταθερών 
εστιών καύσης (Φύλλο Ελέγχου Καύσης) από τον ανάδοχο εγκαταστάτη, 
η ΕΔΑ Αττικής εκδίδει την Αδεια Χρήσης φυσικού αερίου.

03 Υποβολή Δικαιολογητικών Β’ φάσης και Πληρωμή Αναδό-
χου

Ο καταναλωτής ή ο ανάδοχος εγκαταστάτης υποβάλλει στην ΕΔΑ Ατ-
τικής τα κάτωθι δικαιολογητικά για τον τελικό έλεγχο και απόδοση της 
επιδότησης: 
▶ Σύμβαση επιδότησης 
▶ Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη 
▶ Υπεύθυνη δήλωση 

Η ενίσχυση ξεκινάει 
από 300 ευρώ 

και φτάνει στις 
3.000 και αφορά 

σε μεμονωμένα 
διαμερίσματα, 

μονοκατοικίες και 
πολυκατοικίες.

Εδαφικές μετακινήσεις στη Σάμο μετά       το σεισμό 7 ρίχτερ του Οκτωβρίου
▶▶ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΑΝΥΨΩΣΗ 12 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΣΕ                      ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΕΚ∆ΟΣΗ 

ΤΩΝ 
2 ΕΥΡΩ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ, 

ΑΣΦΑΛΕΙΣ
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ΙΧΘΥΕΣ 
ΝΕΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ 
ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!

ΤΑ ΙΕΡΑ 
ΒΟΤΑΝΑ 

& ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ  
Από τον πατέρα 

Γυμνάσιο έως τον 
Αγ. Παΐσιο και τη 

μοναχή Αικατερίνη

Οι θεραπευτικές 
ιδιότητες των βοτάνων 
αλλά και η χρήση τους 
στην υγιεινή διατροφή 

των μοναχών

ΝΕΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ 
ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!

ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΙΑΒΗΤΗΣ 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ 

ΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ



Α θήνα, Κυκλάδες, Κρήτη και Πελοπόν-
νησος βρίσκονται το «µάτι» της χιονο-
κακοκαιρίας «Μήδεια». Σύµφωνα µε 

τους µετεωρολόγους, η δεύτερη φάση της κα-
κοκαιρίας θα δώσει χιονοπτώσεις και στο κέντρο 
της Αθήνας (χθες υπήρξε χιονόστρωση) µέχρι και 
σήµερα το απόγευµα. Πυκνό χιόνι θα συνεχίσει να 
πέφτει στην Aνατολική Στερεά, την Εύβοια, ενώ 
βροχές ή χιονόνερο αναµένονται στις Σποράδες, 
στα νησιά του Κεντρικού και του Νοτίου Αιγαίου, 
καθώς και στις παράκτιες περιοχές της Κρήτης, 
µαζί φυσικά µε βοριάδες που θα φτάσουν τα 9 
µποφόρ. Η θερµοκρασία θα παραµείνει σε πολύ 
χαµηλά επίπεδα, µε αποτέλεσµα τον ολικό παγετό 
και τις εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες σήµερα 
το πρωί, οπότε οι ελάχιστες θερµοκρασίες στη 
∆υτική Μακεδονία και στα ορεινά ηπειρωτικά θα 
είναι κατά τόπους χαµηλότερες των -15 βαθµών 
Κελσίου.

Μέχρι -20ο

Η «Μήδεια», εκτός από τις έντονες χιονοπτώσεις, 
έφερε και χθες θερµοκρασίες κοντά στο -20oC 
όπως στην Κοζάνη, -17oC στον Νέο Καύκασο 
Φλώρινας, στα Χιονοδροµικά Κέντρα Βόρας- Καϊ-
µακτσαλάν -17oC, Βασιλίτσας Γρεβενών -16oC, 
όπως και στην Κοιλάδα Κοζάνης -15oC, στη 
Βουνάσα Γρεβενών -14oC στο Τέρπυλο Κιλκίς. Ο 
διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρε-
σίας (ΕΜΥ), Θεόδωρος Κολυδάς, σηµείωσε στο 
πλαίσιο της σύσκεψης που πραγµατοποιήθηκε 
στην Πολιτική Προστασία ότι η «Μήδεια» αποτε-
λεί «το σφοδρότερο σε ένταση και όγκο χιονιού 
φαινόµενο της τελευταίας δωδεκαετίας».

Κλειστή η Εθνική
Lockdown... εφαρµόστηκε λόγω κακοκαιρίας 
στην εθνική οδό Αθηνών-Λαµίας, που έκλεισε 
στις 05:30 το πρωί της ∆ευτέρας από τον κόµβο 
Καλυφτάκη (Κηφισιά) έως τη Λαµία, µε αποτέ-
λεσµα να δηµιουργηθούν ουρές χιλιοµέτρων. 
Ο δρόµος παρέµεινε κλειστός για περισσότερες 
από 5 ώρες, εγκλωβίζοντας χιλιάδες οδηγούς 
που επιχειρούσαν να µετακινηθούν προς την 
εργασία τους. «Επιλέξαµε συντεταγµένα και ορ-
γανωµένα στις 05:30 να κλείσουµε την εθνική 
οδό, ακριβώς γιατί είναι προτιµότερο να έχουµε 
µικρές ταλαιπωρίες, παρά να έχουµε χιλιάδες 
εγκλωβισµένους», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς 
µετά το πέρας της χθεσινής σύσκεψης στην Πο-
λιτική Προστασία. Εκεί αποφασίστηκε να ανοίξει 
η Αθηνών-Λαµίας από τις 13:00 έως τις 19:00 
για να τροφοδοτηθεί η αγορά και στη συνέχεια 
να κλείσει εκ νέου για 24 ώρες. «Το φαινόµενο 
της χιονόπτωσης είναι πολύ έντονο µε πάρα πολύ 
ισχυρούς ανέµους. Υπάρχουν τοπικά φαινόµενα 
που πολλές φορές καθιστούν απαγορευτική ακό-
µα και την επέµβαση των µηχανηµάτων», δήλωσε 
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης, αιτιολογώντας την απόφαση.

Νεκρός εργάτης
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε Ινδός εργα-
ζόµενος σε ιχθυοκαλλιέργεια στη νησίδα Τρίκερι 
της Υδρας, που αγνοούταν µετά από πτώση στη 
θάλασσα. Τον εργάτη εντόπισε ιδιωτικό καταδυ-
τικό συνεργείο που συµµετείχε στις έρευνες µαζί 
µε δύο σκάφη του Λιµενικού και ένα ιδιωτικό 
σκάφος. Από την έναρξη της κακοκαιρίας η Πυρο-
σβεστική έχει προχωρήσει σε απεγκλωβισµό 13 
ατόµων, πραγµατοποιώντας διαρκώς επιχειρήσεις 
σε όλη την Ελλάδα. Μέλη της 2ης ΕΜΑΚ κινη-
τοποιήθηκαν στις 07:00 το πρωί της ∆ευτέρας 
για τον εντοπισµό µοναχού που δεν είχε δώσει 
σηµάδια ζωής όλη τη νύχτα. Η επιχείρηση ανα-
ζήτησης στην περιοχή Κερασιά του Αγίου Ορους 
έληξε λίγες ώρες αργότερα, όταν ο αγνοούµενος 

επικοινώνησε µε τις Αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι 
είναι καλά στην υγεία του. 

Σοβαρά προβλήµατα προκλήθηκαν και από 
πτώσεις κλαδιών και δέντρων, µε την Πυροσβε-
στική να προχωρά σε περισσότερες από 170 
κοπές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ κλειστοί πα-
ρέµειναν χθες όλο το βράδυ δεκάδες επαρχιακοί 
δρόµοι σε όλη την Ελλάδα και την Αττική εκτός 
της εθνικής οδού. 

Χωρίς ρεύµα
Αλόννησος, Σκιάθος και Σκόπελος βυθίστηκαν 
στο σκοτάδι όταν αργά το βράδυ της Κυριακής 
δέντρα έπεσαν πάνω σε καλώδια υψηλής τάσης 
στην περιοχή του Νότιου Πηλίου, τα οποία τρο-
φοδοτούσαν µε ηλεκτροπαροχή τις Σποράδες. Η 
επανηλεκτροδότηση των Σποράδων -οι οποίες 

έµειναν σχεδόν 20 ώρες χωρίς ρεύµα- ολοκλη-
ρώθηκε χθες το απόγευµα µετά την αποκατά-
σταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από την 
πτώση δέντρων στις δύο γραµµές Μέσης Τάσης 
που τροφοδοτούν τα νησιά στο χερσαίο κοµµάτι 
του ∆ικτύου στο Πήλιο. «Ηταν πολύ δύσκολη η 
κατάσταση για εµάς εδώ. Από χθες στις 2 µ.µ. 
δεν έχουν ρεύµα. Είµαστε 20 ώρες χωρίς ρεύ-
µα», δήλωσε χθες το πρωί στην ΕΡΤ ο δήµαρχος 
Σκιάθου, Θοδωρής Τζούµας.

Βλάβες
Στην Αττική έχουν αποκατασταθεί τα προβλή-
µατα στις περιοχές όπου κυρίως λόγω πτώσης 
δέντρων προκλήθηκαν ζηµιές στο ∆ίκτυο και 
αυτή την ώρα τα συνεργεία αποκαθιστούν µε-
µονωµένες βλάβες στα βόρεια προάστια, καθώς 
και βλάβες σε µικρούς οικισµούς στην περιοχή 
του Ωρωπού. Στην Εύβοια συνεχίστηκαν µέχρι τις 
πρώτες πρωινές ώρες οι προσπάθειες επανηλε-

16 | ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

∆Ω∆ΕΚΑΕΤΙΑ…

Θεόδωρος Κολυδάς: «H Μήδεια 
αποτελεί το σφοδρότερο σε ένταση 

και όγκο χιονιού φαινόµενο της 
τελευταίας δωδεκαετίας»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ

«Μήδεια» δεύτερη πράξη, πιο σκληρή
ΕΝΤΟΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ



ΑΓΟΡΑ 
EΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΓΟΡΑ
EΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΓΟΡΑ
EΡΓΑΣΙΑΣ

16.02.2021

#666

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Και Πρόγραµµα για 9.200 ανέργους διάρκειας 12 µηνών

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ερχεται διαγωνισµός για 700 θέσεις 
στις δασικές υπηρεσίες 

ΣΕ ΥΓΕΙΑ, ∆ΗΜΟΥΣ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΓΕΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μ ε 1.306 µόνιµους και επο-
χικούς υπαλλήλους ενι-
σχύεται το ∆ηµόσιο τον 

Φεβρουάριο. Η προκήρυξη που συγκε-
ντρώνει το ενδιαφέρον των υποψηφίων 
είναι αυτή για 939 θέσεις γιατρών στα 
νοσοκοµεία όλης της χώρας. Η διαδικα-
σία των αιτήσεων ξεκινά σήµερα Τρίτη 
και θα διαρκέσει για δύο εβδοµάδες, 
έως και την Τετάρτη 3 Μαρτίου. Παράλ-
ληλα, αιτήσεις γίνονται για προσωπικό 
σε δήµους, ΟΠΕΚΕΠΕ, Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού, υπουργείο Τουρισµού. Οι ει-
δικότητες που ζητούνται κυρίως είναι: 
διοικητικοί, µηχανικοί, τεχνικοί, τεχνίτες, 
αρχαιολόγοι, συντηρητές αρχαιοτήτων, 
ωροµίσθιοι καθηγητές, καθαριστές και 
εργάτες. 

σελ. 2-6

Αιτήσεις-εξπρές για 1.306 νέες 
προσλήψεις µονίµων και εποχικών
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ΟΑΕ∆
Εως 26/2 οι 
αιτήσεις για 10.000 
θέσεις από 30 έως 
49 ετών µε επίδοµα 
2.520 ευρώ σελ. 8σελ. 4, 7
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Και νέες 
προσλήψεις 
στο ΕΣΥ

EDITORIAL

ΤΟΥ 
ΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆Η
jevagelidis@e-typos.com

  Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ έχει προχωρή-
σει στη στελέχωση του Εθνικού Συ-
στήµατος Υγείας µε όσο το δυνατόν 
περισσότερο προσωπικό, παρά τις 
αιτιάσεις της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης, που ισχυρίζεται ότι δεν 
γίνονται προσλήψεις στην Υγεία. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το αίτηµα 
του Αλ. Τσίπρα για 15.000 προσλή-
ψεις στο ΕΣΥ δεν έχει επαναφερ-
θεί το τελευταίο διάστηµα, καθώς 
έχει απαντηθεί στην πράξη από το 
υπουργείο Υγείας, που προσλαµ-
βάνει, κυριολεκτικά, όλους τους 
γιατρούς που είναι διαθέσιµοι. Την 
προκήρυξη 939 νέων θέσεων µό-
νιµου ιατρικού προσωπικού διαφό-
ρων ειδικοτήτων, για την περαιτέρω 
ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας, υπέγραψε ο αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας, Β. Κοντοζαµάνης. 
Από αυτές, οι 847 αφορούν νοσο-
κοµεία και οι υπόλοιπες 92 Κέντρα 
Υγείας. Η διαδικασία των αιτήσεων 
ξεκινά σήµερα Τρίτη και θα διαρκέ-
σει για δύο εβδοµάδες, έως και την 
Τετάρτη 3 Μαρτίου. Η νέα προκή-
ρυξη έρχεται σε συνέχεια των τριών 
προηγούµενων που δηµοσιεύθηκαν 
το 2020, µε συνολικά 1.423 θέσεις 
µόνιµων ιατρών διαφόρων ειδικο-
τήτων, αποδεικνύοντας για ακόµη 
µια φορά στην πράξη τη βούληση 
της κυβέρνησης για θωράκιση, 
ανανέωση και ενίσχυση των δο-
µών του ΕΣΥ. Εξάλλου, έχουν γίνει 
9.000 προσλήψεις επικουρικού 
προσωπικού, από τις οποίεςς 4.000 
νοσηλευτές, και, σύµφωνα µε τη 
δέσµευση του πρωθυπουργού, θα 
µετατραπούν οι συµβάσεις τους σε 
αορίστου χρόνου και θα παραµεί-
νουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ οι οριστικοί πίνακες προ-
σληφθέντων και απορριφθέντων της Προκήρυξης 
1/2020 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση µε σειρά προ-
τεραιότητας 367 θέσεων του κλάδου ∆Ε Οδηγοί 
Λεωφορείων και 56 θέσεων ∆Ε Τεχνιτών διαφό-
ρων ειδικοτήτων, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ι-
καίου Αορίστου Χρόνου, στην Οδικές Συγκοινωνίες 
Α.Ε. Οι πίνακες διοριστέων/προσληπτέων θα απο-

σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση 
και θα αναρτηθούν στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
µετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Επισηµαίνεται 
ότι για λόγους προστασίας δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εµφα-
νίζονται µόνο µε τον αριθµό πρωτοκόλλου (Α.Π.) 
υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην αίτηση 
για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, καθώς και 

η συνοπτική αιτιολογία απόρριψης. Αντίστοιχα, 
στους πίνακες κατάταξης των κατηγοριών που 
εµπεριέχουν δεδοµένα ειδικής κατηγορίας και συ-
γκεκριµένα: 1. Ατοµα που έχουν τέκνο, αδελφό 
ή σύζυγο, καθώς και τέκνα ατόµων µε ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω και 2. Ελλήνων υπηκόων 
που προέρχονται από τη µουσουλµανική µειονό-
τητα της Θράκης, η ανάρτηση περιλαµβάνει τον 

αριθµό πρωτοκόλλου (Α.Π.) της αίτησης του κάθε 
υποψηφίου. Η διαφοροποίηση των προσληπτέων 
υποψηφίων των οριστικών πινάκων σε σχέση µε 
τους προσληπτέους υποψηφίους των προσωρινών 
πινάκων διαµορφώθηκε σε ποσοστό 14,4% (61 
νέοι υποψήφιοι στους 423). Η εξέταση των προ-
σωρινών αποτελεσµάτων για τις 262 προσλήψεις 
στη ΣΤΑ.ΣΥ. βρίσκεται σε εξέλιξη.

12 οδηγοί και εργάτες στον ∆ήµο Μαραθώνος 6 εποχικοί στον ∆ήµο Εορδαίας
� Ο ∆ήµος Μαραθώνος ανακοινώνει 
την πρόσληψη 12 ατόµων µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, διάρκειας 8 µηνών. Ζητούνται: 
5 ΥΕ Εργατών καθαριότητας Συνοδών 
απορριµµατοφόρου, 1 ΥΕ Εργατών 
Γενικών Καθηκόντων, 2 ∆Ε Οδηγών 
Απορριµµατοφόρου, 1 ∆Ε Χειριστών 
Μηχανηµάτων Εργου (φορτηγό όχηµα 
µε σύστηµα ανύψωσης-απόθεσης κα-
ρότσας), 1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 
Εργου (JCB) και 2 ∆Ε Υδροµετρητών. Οι 

ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπλη-
ρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥ-
ΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβά-
λουν αποκλειστικά ταχυδροµικά, µε 
συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
∆ήµος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 
104, Τ.Κ 19005, Νέα Μάκρη Ν. Αττι-
κής, απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών-Τµήµα Ανθρώ-
πινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας 
22943 20525).

� Ο ∆ήµος Εορδαίας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόµων µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρ-
κειας 8 µηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Κτηνιάτρων, 1 ΠΕ/ΤΕ 
Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων και 
3 ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων. Οι ενδιαφερόµενοι 
καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδροµι-
κά, µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 
50200, Πτολεµαΐδα, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Ανθρώπινου 
∆υναµικού Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζοµένων (τηλ. επικοινω-
νίας 24633 50130).

Ο Οργανισµός Πληρωµών 
και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολι-
σµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, συνολικά πενήντα 
(50) ατόµων, διαφόρων ειδικοτήτων, 
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και 
σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερει-
ακών ∆ιευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που 
εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής και 
συγκεκριµένα τους εξής: ΠΕ Γεωπόνοι 
19, ΠΕ Οικονοµικοί 6, ΤΕ Τεχνολόγοι 
Γεωπονίας 5, ΤΕ ∆ιοικητικοί Λογι-
στικοί 3, ΠΕ Αγρονόµοι Τοπογράφοι 
Μηχανικοί 1 και ΠΕ Κτηνίατροι 16. Για 
τις θέσεις των γεωπόνων ζητούνται: 
Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπόνου Τµήµα-
τος: Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης ή Αξιοποί-
ησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής 
Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπο-
νίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Πα-
ραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος 
ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωρ-

γικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή 
Γεωργικής Οικονοµίας ή Γεωργικών 
Βιοµηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων 
και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστή-
µης Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήµης 
Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλι-
εργειών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας 
Τροφίµων ή Επιστήµης Τροφίµων και 
∆ιατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήµης 
Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παρα-
γωγής ή Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ ή το 
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 
(ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχό-
µενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ 
ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 
(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή 
ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, 2. Βεβαίωση 
Συνδροµής Νόµιµων Προϋποθέσεων 
Εναρξης Ασκησης του Γεωτεχνικού 
Επαγγέλµατος ειδικότητας Γεωπόνου 
ή Βεβαίωση Ασκησης Γεωτεχνικού 
Επαγγέλµατος ειδικότητας Γεωπόνου. 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να 
συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υπο-
βάλουν αποκλειστικά ταχυδροµικά, µε 
συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη 
διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩ-
ΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ), ∆οµο-

κού 5, Τ.Κ. 10445 - Αθήνα, απευθύ-
νοντάς τη στη ∆/νση ∆ιοικητικής & 
Οικονοµικής Υποστήριξης, Τµήµα ∆ια-
χείρισης Προσωπικού, υπόψη κ. Ε. Κα-
ρούσου, κ. Β. Κάππου και Α. Ροδοπού-
λου (τηλ. επικοινωνίας 2108802856, 
2108802837 και 2108802374). ■

50 γεωπόνοι, 
κτηνίατροι και 
διοικητικοί 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ Γεωπόνοι 19

ΠΕ Οικονομικοί 6

ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας 5

ΤΕ Διοικητικοί Λογιστικοί 3

ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 1

ΠΕ Κτηνίατροι 16



ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ  
semmanoilidou@e-typos.com

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις 
για την προκήρυξη 939 
νέων θέσεων μόνιμου ιατρι-
κού προσωπικού διαφόρων 

ειδικοτήτων για την περαιτέρω ενί-
σχυση του Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας. Από αυτές, οι 847 αφορούν νο-
σοκομεία και οι υπόλοιπες 92 Κέντρα 
Υγείας. Η διαδικασία των αιτήσεων 
ξεκινά σήμερα Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 
και θα διαρκέσει για δύο εβδομάδες, 
έως και την Τετάρτη 3 Μαρτίου. Ει-
δικά για τα νοσοκομεία, προτεραιό-
τητα δόθηκε σε κρίσιμες ειδικότητες, 
μεταξύ των οποίων: Ακτινολογίας 48, 
Αναισθησιολογίας 97, Εσωτερικής 
Παθολογίας 17, Μονάδων Εντατι-
κής Θεραπείας 104, Παιδιατρικής 
31, Πνευμονολογίας 74, Τμημάτων 
Επειγόντων Περιστατικών 76. Για 
τις θέσεις γίνονται δεκτοί ως υπο-
ψήφιοι όσοι έχουν: 1. Ελληνική ιθα-
γένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 2. Αδεια 
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 3. 
Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής 
ειδικότητας. 4. Χρόνο άσκησης στην 
ειδικότητα για το βαθμό Επιμελητή Β’ 
ή κατοχή του τίτλου ειδικότητας.

Δικαιολογητικά
Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά πε-
ριλαμβάνονται: 
1. Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr. 
2. Αρχείο pdf ή jpg του πτυχίου. Σε 
περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου της 
αλλοδαπής απαιτούνται το πτυχίο με 
τη σφραγίδα της Χάγης, η επίσημη 
μετάφρασή του και η απόφαση ισο-
τιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται. 
Ολα τα προαναφερόμενα θα πρέπει 
να υποβληθούν σε μορφή αρχείου/
ων pdf ή jpg. 
3. Αρχείο pdf ή jpg με την απόφαση 
άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλ-
ματος. 
4. Αρχείο pdf ή jpg της απόφασης 
χορήγησης τίτλου ειδικότητας. Για την 
κατάληψη θέσης Ιατρού ΕΣΥ απαιτού-
νται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β΄, 
η κατοχή του τίτλου ειδικότητας, β) 
για το βαθμό Επιμελητή Α΄, η άσκηση 
ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον 
χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή, 
η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) 
τουλάχιστον χρόνια. 
5. Αρχείο pdf ή jpg με πρόσφατη 
βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλ-
λόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο 
συνολικός χρόνος άσκησης του ια-
τρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη 
ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος 
άσκησής της. 
6. Αρχείο pdf ή jpg του Πιστοποιητι-
κού γέννησης ή του δελτίου αστυνο-
μικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
7. Αρχείο pdf ή jpg της βεβαίωσης 
εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή 
βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου 
είναι απαραίτητες και έχει εκδοθεί 
από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας 
υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπι-

νου Δυναμικού Νομικών Προσώπων 
του υπουργείου Υγείας. 
8. Είναι υποχρεωτική η υποβολή αρ-
χείου pdf ή jpg με υπογεγραμμένη 
υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου 
για διορισμό ιατρού, στην οποία να 
αναφέρονται τα εξής:

Για θέσεις Επιμελητών Α΄ και Β΄: 
(α) δεν υπηρετώ σε θέση του κλάδου 
ιατρών ΕΣΥ ή έχω υποβάλει παραίτη-
ση από τη θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ 
μέχρι τη λήξη προθεσμίας προκήρυ-
ξης, (β) δεν έχω παραιτηθεί από θέση 
του κλάδου ιατρών ΕΣΥ πριν από τη 
συμπλήρωση δύο (2) χρόνων από το 
διορισμό μου ή σε αντίθετη περίπτω-
ση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) 
χρόνια από την ημερομηνία παραίτη-
σής μου, (γ) δεν έχω αρνηθεί διορι-
σμό σε θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ 
ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν 
συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από 
την παρέλευση της προθεσμίας ανά-
ληψης υπηρεσίας. 
9. Αρχείο pdf ή jpg βιογραφικού ση-
μειώματος του υποψήφιου για διο-
ρισμό ιατρού. Επισημαίνεται ότι δεν 
αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό, 
αλλά υποβάλλεται για διευκόλυνση 
του συμβουλίου. Για την απόδειξη 
των ουσιαστικών προσόντων που 

αναφέρονται στο βιογραφικό σημεί-
ωμα απαιτείται η υποβολή αρχείων 
των επίσημων πιστοποιητικών ή βε-
βαιώσεων στα αντίστοιχα πεδία της 
εφαρμογής, όπως καθορίζονται στη 
σχετική απόφαση του καθορισμού των 
κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγη-
σης και επιλογής για θέσεις κλάδου 
ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ. 
10. Οι επιστημονικές εργασίες ανα-
φέρονται στο βιογραφικό σημείωμα 
του υποψηφίου περιληπτικά. Αρχεία 
pdf ή jpg με το εξώφυλλο και σελίδα 
βιβλίου περιλήψεων ή δημοσιευμένων 
άρθρων θα πρέπει να υποβληθούν 
σύμφωνα με το πλήθος που θα δη-
λωθούν, όπως ορίζονται στη σχετική 
απόφαση των κριτηρίων επιλογής και 
διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτή-
των, ώστε να λάβει ο υποψήφιος για 
διορισμό ιατρός τα αντίστοιχα μόρια. 
11. Οι πολίτες κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης πρέπει να υπο-
βάλουν αρχείο pdf ή jpg με πιστοποι-
ητικό ελληνομάθειας τύπου Β2 από 
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του 
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, ή από το Σχολείο Νέας Ελ-
ληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εναλ-
λακτικά αρχείο pdf ή jpg με βεβαίωση 
γνώσης της ελληνικής που έχει χορη-
γηθεί μετά από εξετάσεις ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), ή τίτλος 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα ή τίτλος ελληνικού πανεπι-
στημίου ή ισοτιμία και αντιστοιχία 
πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά 
από εξετάσεις, ή τίτλος ιατρικής ει-
δικότητας στην Ελλάδα.

Για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσ-
σονται με ειδική εμπειρία, για να λά-
βει ο υποψήφιος για διορισμό ιατρός 
την ανάλογη μοριοδότηση θα πρέπει 
να υποβάλει αρχεία pdf ή jpg με τα 
πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις τα 
οποία θα την αποδεικνύουν. Εάν δεν 
διαθέτει τη ζητούμενη ειδική εμπειρία, 
μπορεί να δηλώσει και να λάβει τα 
μόρια που αντιστοιχούν στη προϋ-
πηρεσία που διαθέτει μετά τη λήψη 
της ειδικότητάς του. Η προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.
gr αρχίζει σήμερα 16/02/2021, ώρα 
12.00, και λήγει στις 03/03/2021, 
ώρα 12.00. ■
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939 ειδικευμένοι γιατροί  
στα νοσοκομεία όλης της χώρας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  
ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΦΗΒΟΥ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ



5 στο Ψυχιατρικό 
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης

Mε 700 εποχικούς υπαλλήλους ενι-
σχύει τις δασικές υπηρεσίες σε 
ολόκληρη τη χώρα το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι 

προσλήψεις, που θα πραγµατοποιηθούν µέσω 
του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας του 
ΟΑΕ∆, αφορούν 350 θέσεις ∆ασολόγων ΠΕ, 
200 θέσεις ∆ασοπόνων ΤΕ και 150 θέσεις ∆ιοι-
κητικών ∆Ε. Οι 700 υπάλληλοι θα στελεχώσουν 
τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ι-
οικήσεων και τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και 
∆ασικού Περιβάλλοντος. To νέο προσωπικό θα 
υπογράψει οκτάµηνες συµβάσεις εργασίας.

Η δασική υπηρεσία έχει αναλάβει να ολο-
κληρώσει σηµαντικές δράσεις µε συγκεκριµένα 
χρονοδιαγράµµατα, όπως: αναµόρφωση, ανάρ-
τηση και κύρωση των δασικών χαρτών εντός του 
2021 σύµφωνα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο του 
νόµου 4685/2020. 

Απορρόφηση των πιστώσεων, που αφορούν 
στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2104-
2020 για έργα πρόληψης και αποκατάστασης 
φυσικών καταστροφών. Συµµετοχή και υλοποί-
ηση του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων. Αµεση 
εκπόνηση και υλοποίηση διαχειριστικών µελετών 
για τα δηµόσια δάση. Σχεδιασµό µελετών αντι-
πυρικών σχεδίων των δασικών οικοσυστηµάτων. 
Αµεσα θα ανακοινωθεί η κατανοµή των θέσεων 
ανά οργανική δοµή και ειδικότητα. Στη συνέχεια 
θα δηµοσιευθεί η πρόσκληση από τον ΟΑΕ∆ για 
τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ωφελούµενοι είναι Ελληνες πολίτες που ανήκουν 
σε µία από τις εξής κατηγορίες: 1) Εγγεγραµµέ-
νοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕ∆, 
µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κα-
νείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι 
άνεργοι στα Μητρώα του ΟΑΕ∆. 2) Εγγεγραµ-
µένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕ∆ 
µέλη µονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν 
εργάζεται κανείς. 3) Εγγεγραµµένοι µακροχρό-

νια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕ∆. 
4) Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστηµιακού και 
τεχνολογικού τοµέα, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα 
Ανέργων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε 
βάση τα τυπικά προσόντα. 5) Εγγεγραµµένοι 
άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕ∆ άνω 
των 18 ετών. 6) Εγγεγραµµένα στα Μητρώα 
Ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆. 7) Εγγεγραµµένοι 
άνεργοι - δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήµατος 
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). 

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουµένων εί-
ναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης 
εγγεγραµµένης ανεργίας ωφελουµένου, µε ανώ-
τατο όριο τους 60 µήνες. 2) Χρονικό διάστηµα 
συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του/ης 
συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας. 
3) Αναπηρία ωφελουµένου σε ποσοστό 50% και 
άνω. 4) Ετήσιο εισόδηµα ατοµικό ή οικογενειακό 
διαβάθµιση που ξεκινάει από τα 3.500 ευρώ. 5) 
Αριθµός ανήλικων τέκνων. 6) Γονέας προστα-
τευόµενου ή προστατευόµενων τέκνων ΑµεΑ, 
ανηλίκων ή και ενηλίκων. 7) ∆ικαιούχοι ΚΕΑ. 

Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής δηµόσιας πρό-
σκλησης του ΟΑΕ∆, καλούνται να υποβάλουν 
αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο µία αίτηση 
συµµετοχής στο πρόγραµµα. Θα πρέπει να επιλέ-

ξουν από µία µέχρι τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης. 
Στην πρόσκληση θα ορίζεται και η ηµεροµηνία 
υποβολής των αιτήσεων. Ο ΟΑΕ∆ ελέγχει τις αι-
τήσεις και σύµφωνα µε τη µοριοδότηση θα προ-
κύψει προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων. 
Μετά την υποβολή ενστάσεων και τον έλεγχό 

τους θα προκύψει ο οριστικός πίνακας των ωφε-
λουµένων. Εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία 
που θα κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά και προσκοµιστεί το απαραίτητο συστατικό 
σηµείωµα, ο επιβλέπων φορέας πρέπει να αναγ-
γείλει την πρόσληψη του ανέργου. ■
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� Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσω-
πικού προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά 
δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστηµονι-
κού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη 
Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Οι θέσεις της 
Προκήρυξης είναι: α. ΕΕΠ Μηχανικών (κωδ. 
10001): Οι τρεις (3) θέσεις Μηχανικών θα 
καλύψουν τις ανάγκες των ∆ιευθύνσεων 
Συντονισµού - Τµήµα Εκπαίδευσης, Μελε-
τών και Γνωµοδοτήσεων - Τµήµα Μελετών 
και ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήρι-
ξης - Τµήµα Προµηθειών. β. ΕΕΠ Νοµικών 
(κωδ. 10002): Οι επτά (7) θέσεις Νοµικών 
θα καλύψουν τις ανάγκες των ∆ιευθύνσεων 
Μελετών και Γνωµοδοτήσεων - Τµήµα Γνω-
µοδοτήσεων/Μελετών, Ελέγχου - Τµήµα Πα-
ρακολούθησης και Ελέγχου και Συντονισµού 
- Τµήµα Συντονισµού. γ. ΕΕΠ Οικονοµολό-
γων (κωδ. 10003): Υποβολή εισηγήσεων, 
γνωµοδοτήσεων και εκτέλεση ενεργειών µε 
σκοπό την ανάπτυξη της κατάλληλης αρχι-
τεκτονικής της πολιτικής ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων σχετικά µε την επαγγελµατοποίηση 
και την εν γένει κατάρτιση του προσωπικού 
των αναθετουσών αρχών και αναθετό-
ντων φορέων. δ. ΕΕΠ Πληροφορικής (κωδ. 
10004): Οι δύο (2) θέσεις Πληροφορικής 
θα καλύψουν τις ανάγκες των ∆ιευθύνσε-

ων Εθνικής Βάσης ∆εδοµένων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης 
- Τµήµα Εθνικής Βάσης ∆εδοµένων ∆ηµοσί-
ων Συµβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων 
και Εθνικής Βάσης ∆εδοµένων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης 
- Τµήµα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης. ε. ΕΕΠ 
Στατιστικολόγων (κωδ. 10005): Μέριµνα για 
την τήρηση, την εύρυθµη λειτουργία και την 
ανάπτυξη της Εθνικής Βάσης ∆εδοµένων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, υποβολή εισηγή-
σεων και γνωµοδοτήσεων στο Συµβούλιο 
της Αρχής σχετικά µε θέµατα τα οποία 
άπτονται του αντικειµένου της στατιστικής. 
στ. ΕΕΠ Χηµικών, Βιολόγων, Γεωτεχνικών, 
Περιαυτολόγων (κωδ. 10006): Προετοιµα-
σία προγραµµάτων ελέγχου και ανάπτυξη 
εργαλείων και µεθοδολογικών οδηγών για 
την υποστήριξη του έργου επιθεώρησης και 
ελέγχου και διασφάλιση της εφαρµογής 
τους, καθώς και παροχή τεχνικής και νοµικής 
υποστήριξης στη διενέργεια των ελέγχων 
στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων. Η 
προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών 
αιτήσεων και δικαιολογητικών συµµετοχής 
αρχίζει στις 22 Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα 
∆ευτέρα, και λήγει στις 12 Μαρτίου 2021, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

� Το Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπα-
νικολάου»-ΨΝΘ για την Οργανική Μονάδα Ψυχι-
ατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την 
πρόσληψη 5 ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 12 µηνών 
µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Αναλυτι-
κά θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Ψυχιατρικής και 4 ΤΕ 
Νοσηλευτών/τριών. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται 
να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά 
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία 
της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανική 
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, 
Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 564 30, Θεσ-

σαλονίκη, απευθύνοντάς τη στο Τµήµα 
Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας 2313 
324619) είτε στην κ. Αλεκίδου Ζωή 
(τηλ. επικοινωνίας 2313 324127). 

� Ο ∆ήµος Εορδαίας ανακοινώνει την 
πρόσληψη 6 ατόµων µε σύµβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
διάρκειας 8 µηνών. Αναλυτικά θα προσλη-
φθούν: 1 ΠΕ Κτηνιάτρων, 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινω-
νικών Λειτουργών, 1 ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτη 
Αυτοκινήτων και 3 ΥΕ Εργατών/τριών 
Γενικών Καθηκόντων. Οι ενδιαφερόµενοι 
καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση 
µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να 
την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδροµι-
κά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία 
της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυν-
ση: ∆ήµος Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 
Τ.Κ. 50200, Πτολεµαΐδα, απευθύνοντάς 
τη στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού, 
Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζοµένων (τηλ. 
επικοινωνίας 24633 50130). 
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νια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕ∆. 

700 προσλήψεις στις 
δασικές υπηρεσίες µέσω 
κοινωφελούς εργασίας

ΟΑΕ∆

16 άτοµα στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
∆ηµοσίων Συµβάσεων

6 θέσεις στον 
∆ήµο Εορδαίας



Εφορείες αρχαιοτήτων 
ενισχύονται µε προ-
σωπικό που προσλαµ-
βάνεται µε συµβάσεις 

ορισµένου χρόνου. Συνολικά, 
αυτή τη στιγµή γίνονται αιτήσεις 
για 56 εποχικούς υπαλλήλους. 
Ανάµεσα στα δικαιολογητικά 
που θα πρέπει να καταθέσουν οι 
υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις 
περιλαµβάνονται η αίτηση, πιστο-
ποιητικό οικογενειακής κατάστα-
σης, αντίγραφα τίτλου σπουδών 
και φωτοτυπία των δύο όψεων της 
αστυνοµικής ταυτότητας. 

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζη-
τούνται: Πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολο-
γίας µε ειδίκευση στην Αρχαιολογία 
και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολο-
γίας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και 
αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνω-
ρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ. Αριστη 
γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή 
γερµανικής ή ιταλικής γλώσσας. 
Αποδεδειγµένη γνώση χειρισµού 
Η/Υ στα αντικείµενα: Α) επεξεργα-
σίας κειµένων, Β) υπολογιστικών 
φύλλων και Γ) υπηρεσιών ∆ιαδι-
κτύου. Αποδεδειγµένη εµπειρία 
(τουλάχιστον 6µηνη), συναφή 
µε το αντικείµενο της προκη-
ρυσσόµενης θέσης (αφορά το 
60% των προκηρυσσόµενων 
θέσεων). ■
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� Ο ∆ήµος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατό-
µων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου, διάρκειας 4 µηνών. Αναλυτικά θα προσλη-
φθούν: ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1, ΥΕ Καθαριστριών 
εσωτερικών χώρων 6, ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 
έργου 2, ∆Ε Τεχνιτών οικοδοµικών εργασιών 2, ∆Ε 
Τεχνιτών ∆εντροκηπουρών 1, ∆Ε Τεχνιτών Σιδήρου 
1, ∆Ε Τεχνιτών Ξυλουργών 1, ∆Ε Τεχνιτών Ελαιοχρω-
µατιστών 1 και ∆Ε Νοσηλευτών 2. Οι ενδιαφερόµενοι 
καλούνται να συµπληρώσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη 
∆ήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύ-
θυνση ekariofyllis@rhodes.gr. Σε περίπτωση αδυνα-
µίας υποβολής της αίτησης µε τον προαναφερόµενο 
τρόπο, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν 
τη σχετική αίτηση µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά στο 
Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Ρόδου στο 
∆ηµαρχιακό Μέγαρο, Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος 
(τηλέφωνα επικοινωνίας 22413 61214).

17 τεχνίτες στον ∆ήµο Ρόδου
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56 αρχαιολόγοι και µηχανικοί 
σε εφορείες αρχαιοτήτων

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΩΣ 18/2), 2310 801402

ΥΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 2

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 
(ΕΩΣ 18/2), 28210 94487

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1

∆Ε ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
(ΕΩΣ 19/2), 26950 42714

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΩΣ 26/2), 22410 34024

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
(ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ), 27410 31619

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

∆Ε ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2

ΥΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 3

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ), 26510 01051

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ 1

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
(ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ), 26310 55654

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ 1

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
(ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ), 210 3215548

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 8

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 4

ΥΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 2

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
(ΕΩΣ 17/2), 27310 28503

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 3

ΥΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 13

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 3

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 2

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
(ΕΩΣ 17/2), 23210 21084

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ 1

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
(ΕΩΣ 17/2, 27210 22534

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ 1

∆Ε ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

� Ο ∆ήµος Αµφίκλειας-Ελάτειας 
ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΥΕ 
Εργατών Καθαριότητας µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου, διάρκειας 4 µηνών. Οι 
ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή 
τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής 
δικαιολογητικά: α) Φωτοαντίγραφο 
των δύο όψεων της αστυνοµικής 
τους ταυτότητας. β) Υπεύθυνη δή-
λωση ότι πληρούν τα γενικά προσό-
ντα διορισµού σύµφωνα µε την παρ. 
2 του άρθρ. 169 του ν.3584/07. γ) 

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ανήκουν 
σε ευπαθείς οµάδες σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. Οι ενδιαφερόµε-
νοι µπορούν να υποβάλουν την αίτη-
σή τους και τα δικαιολογητικά έως και 
17-02-2021: Α) µέσω Ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου µε σκανάρισµα των 
εγγράφων ή µε ψηφιακή υπογραφή 
στο info@dimos-amfiklias-elatias.
gr. Β) Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της 
Κάτω Τιθορέας του ∆ήµου Αµφίκλει-
ας-Ελάτειας (δ/νση: Κάτω Τιθορέα, 
τηλ. 2234-350-309-301-307).

� Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Υδρευ-
σης-Αποχέτευσης Λάρισας (∆ΕΥΑΛ) 
ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκα-
τριών (13) ατόµων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών 
σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρα-
κτήρα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Υδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας 
(∆ΕΥΑΛ), που εδρεύει στον ∆ήµο 
Λαρισαίων, και συγκεκριµένα: 2 ΠΕ 
Πολιτικοί Μηχανικοί, 1 ΠΕ Οικονο-
µικός Λογιστικός (Αδειας Α’ Τάξης), 
1 ΠΕ Τοπογράφος µηχανικός, 4 ΤΕ 
Πολιτικοί Μηχανικοί (Εργων Υποδο-
µής), 1 ΤΕ Οικονοµικός Λογιστικός 

(Αδειας Α’ Τάξης), 1 ΤΕ Μηχανολόγος 
Μηχανικός, 1 ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρι-
κών Εργαστηρίων, 1 ΤΕ Τεχνολόγος 
Ηλεκτρολόγος και 1 ΤΕ Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός. Οι ενδιαφερόµενοι 
καλούνται να συµπληρώσουν την 
αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν απο-
κλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτική 
Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης 
Λάρισας (∆ΕΥΑΛ), Τέρµα Τυχερού, 
Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς τη 
στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κ. 
Πολυγένη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας 
2410-687112, 104, 103).

� Ο ∆ήµος Τανάγρας 
ανακοινώνει την πρόσλη-
ψη 16 ατόµων µε σύµβα-
ση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρό-
νου, έως 05/07/2021. Οι 
θέσεις είναι: 14 ΥΕ Καθα-
ριστών/στριών (Σχολικές 
Καθαρίστριες) και 2 ∆Ε 
Οδηγών Αυτοκινήτων µε 
άδεια ψηφιακού ταχογρά-
φου. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να υποβάλουν 
αίτηση (Συνηµµένο Υπό-
δειγµα) µε όλα τ’ απαι-
τούµενα δικαιολογητικά, 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου και συγκεκριµέ-
να στο e-mail: tanagra@
tanagra.gr ή στα γραφεία 
των ∆ιοικητικών Υπηρεσι-
ών του ∆ήµου Τανάγρας, 
Παµµεγίστων Ταξιαρχών 
1, Σχηµατάρι.

4 εργάτες στον ∆ήµο Αµφίκλειας-Ελάτειας13 θέσεις στη ∆ΕΥΑ Λάρισας

16 άτοµα 
στον ∆ήµο 
Τανάγρας

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Εβάνεται µε συµβάσεις 
ορισµένου χρόνου. Συνολικά, 
αυτή τη στιγµή γίνονται αιτήσεις 
για 56 εποχικούς υπαλλήλους. 
Ανάµεσα στα δικαιολογητικά 
που θα πρέπει να καταθέσουν οι 
υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις 
περιλαµβάνονται η αίτηση, πιστο-
ποιητικό οικογενειακής κατάστα-
σης, αντίγραφα τίτλου σπουδών 
και φωτοτυπία των δύο όψεων της 
αστυνοµικής ταυτότητας. 

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζη-
τούνται: Πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολο-
γίας µε ειδίκευση στην Αρχαιολογία 
και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολο-
γίας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και 
αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνω-
ρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ. Αριστη 
γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή 
γερµανικής ή ιταλικής γλώσσας. 
Αποδεδειγµένη γνώση χειρισµού 
Η/Υ στα αντικείµενα: 
σίας κειµένων, 
φύλλων και 
κτύου. Αποδεδειγµένη εµπειρία 
(τουλάχιστον 6µηνη), συναφή 
µε το αντικείµενο της προκη-
ρυσσόµενης θέσης (αφορά το 
60% των προκηρυσσόµενων 
θέσεων). 

ορισµένου χρόνου. Συνολικά, 
αυτή τη στιγµή γίνονται αιτήσεις 
για 56 εποχικούς υπαλλήλους. 
Ανάµεσα στα δικαιολογητικά 
που θα πρέπει να καταθέσουν οι 
υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις 
περιλαµβάνονται η αίτηση, πιστο-
ποιητικό οικογενειακής κατάστα-
σης, αντίγραφα τίτλου σπουδών 
και φωτοτυπία των δύο όψεων της 
αστυνοµικής ταυτότητας. 

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζη-
τούνται: Πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολο-
γίας µε ειδίκευση στην Αρχαιολογία 
και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολο-
γίας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και 
αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνω-
ρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ. Αριστη 
γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή 
γερµανικής ή ιταλικής γλώσσας. 
Αποδεδειγµένη γνώση χειρισµού 
Η/Υ στα αντικείµενα: 
σίας κειµένων, 
φύλλων και 

ψη 16 ατόµων µε σύµβα-
ση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρό-
νου, έως 05/07/2021. Οι 
θέσεις είναι: 14 ΥΕ Καθα-
ριστών/στριών (Σχολικές 
Καθαρίστριες) και 2 ∆Ε 
Οδηγών Αυτοκινήτων µε 
άδεια ψηφιακού ταχογρά-
φου. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να υποβάλουν 
αίτηση (Συνηµµένο Υπό-
δειγµα) µε όλα τ’ απαι-
τούµενα δικαιολογητικά, 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου και συγκεκριµέ-
να στο e-mail: tanagra@
tanagra.gr ή στα γραφεία 

Ο ∆ήµος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατό-
µων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου, διάρκειας 4 µηνών. Αναλυτικά θα προσλη-
φθούν: ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1, ΥΕ Καθαριστριών 
εσωτερικών χώρων 6, ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 
έργου 2, ∆Ε Τεχνιτών οικοδοµικών εργασιών 2, ∆Ε 
Τεχνιτών ∆εντροκηπουρών 1, ∆Ε Τεχνιτών Σιδήρου 
1, ∆Ε Τεχνιτών Ξυλουργών 1, ∆Ε Τεχνιτών Ελαιοχρω-
µατιστών 1 και ∆Ε Νοσηλευτών 2. Οι ενδιαφερόµενοι 
καλούνται να συµπληρώσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη 
∆ήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύ-
θυνση ekariofyllis@rhodes.gr. Σε περίπτωση αδυνα-
µίας υποβολής της αίτησης µε τον προαναφερόµενο 
τρόπο, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν 

 τεχνίτες στον ∆ήµο Ρόδου

2410-687112, 104, 103).

των ∆ιοικητικών Υπηρεσι-
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� Ο ∆ήµος Νότιας Κέρκυρας ανακοινώνει την 
πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας 
από την ηµεροµηνία της πρόσληψης και έως 
05-07-2021, συνολικού αριθµού δώδεκα (12) 
ατόµων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντι-
µετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν 
εξαιτίας της διάδοσης του κορονοϊού Covid 19. 
Οι θέσεις είναι: 9 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθη-
κόντων και 3 ΥΕ Καθαριστών/τριών Σχολικών 
Μονάδων (πλήρους απασχόλησης). Οι ενδιαφε-
ρόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτη-
ση και να την υποβάλουν στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου Νότιας Κέρκυρας (∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Αργυράδων). Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνο-
νται δεκτές. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσε-
ων είναι έως και 18-02-2021 µέχρι 14:30.

12 άτοµα στον ∆ήµο 
Νότιας Κέρκυρας

� Ο ∆ήµος Αγίου ∆ηµητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων 
(4) ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ή-
µου Αγίου ∆ηµητρίου», και συγκεκριµένα τους εξής: 2 ΠΕ Κοινωνικών 
Επιστηµών και 2 ΠΕ Ψυχολόγων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να 
συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να 
την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου (dad-may@dad.gr) είτε ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Αγίου 
∆ηµητρίου 55, Τ.Κ. 17343, Αγιος ∆ηµήτριος, υπόψη κ. Σταυρούλας 
Πατσουράκη (τηλ. επικοινωνίας 2132007756).

� Το ΝΠ∆∆ ∆ήµου Προσοτσά-
νης ανακοινώνει την πρόσληψη, 
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, συ-
νολικά δύο (2) ατόµων, για την 
υλοποίηση της ∆ράσης «ΕΝΑΡ-
ΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» πε-
ριόδου 2020-2021, στο ΝΠ∆∆ 
∆ήµου Προσοτσάνης που εδρεύει 
στην Προσοτσάνη Ν. ∆ράµας και 
συγκεκριµένα του εξής, ανά υπη-
ρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρ-
κεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: 

1 ΠΕ Οικονοµικού και 1 ΤΕ Βρε-
φονηπιοκόµων. Οι ενδιαφερόµε-
νοι καλούνται να συµπληρώσουν 
την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβά-
λουν στα γραφεία της υπηρεσίας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠ∆∆ 
∆ήµου Προσοτσάνης Παλιό ∆η-
µαρχείο Προσοτσάνης (Πλατεία 
∆ηµοκρατίας) Προσοτσάνη ∆ρά-
µας, Τ.Κ. 66200, απευθύνοντάς 
τη υπ’ όψιν κ. Τσιτσοπούλου 
Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας 
2522350180).

� Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την 
πλήρωση 68 θέσεων εργασίας 
τακτικού προσωπικού για την 
κάλυψη εργασιών υποβρυχίων 
στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 
ως ακολούθως: Πανεπιστη-
µιακής Εκπαίδευσης 3 άτοµα, 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 6 
άτοµα και ∆ευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης 59 άτοµα. Αναλυτικά 
οι θέσεις είναι: 1ΠΕ Μηχανικών/ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 
Μηχανικός Υπολογιστών, 1ΠΕ 
Μηχανικών/Μηχανολόγος Μη-
χανικός, 1ΠΕ Περιβάλλοντος/
Χηµικός Ναυτιλίας, 2 ΤΕ Μηχα-
νικών/Ηλεκτρονικής, 1 ΤΕ Μη-
χανικών/Μηχανολογίας, 2 ΤΕ 
Μηχανικών/Ναυπηγικής, 1 ΤΕ 
Ναυτικών/ Μηχανικός Εµπορι-
κού Ναυτικού, 1 ∆Ε Ναυτικών/
Μηχανικών Εµπορικού Ναυτι-
κού, 3 ∆Ε Τεχνικού/∆οµικών 
Εργων/ Ξυλουργικών Εργασιών, 
1 ∆Ε Τεχνικού/ Ηλεκτρολογίας/
Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων 
Αυτοκινήτων - Οχηµάτων, 7 
∆Ε Τεχνικού Ηλεκτρολογίας/

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, 
3 ∆Ε Τεχνικού Μηχανολογίας/
Αµαξωµάτων, 4 ∆Ε Τεχνικού 
Μηχανολογίας/Θερµικών και 
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, 3 
∆Ε Τεχνικού Μηχανολογίας/Μη-
χανών και Συστηµάτων Αυτοκι-
νήτων - Οχηµάτων, 13 ∆Ε Τεχνι-
κού Μηχανολογίας/Ναυπηγικής 
Βιοµηχανίας, 4∆Ε Τεχνικού/
Συγκολλήσεων και Μηχανικών 
Κατασκευών (Αµµοβολιστής), 3 
∆Ε Τεχνικού/(Βαφέας Μετάλ-
λων - Υφαλοχρωµατιστής), 12 
∆Ε Τεχνικού/ (Ελασµατουργός), 
2 ∆Ε Τεχνικού/ (Ηλεκτροσυ-
γκολλητής) και 3 ∆Ε Τεχνικού/ 
Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και 
Κλιµατισµού. Η προθεσµία υπο-
βολής των ηλεκτρονικών αιτή-
σεων συµµετοχής αρχίζει στις 12 
Φεβρουαρίου ηµέρα Παρασκευή 
και λήγει την 1η Μαρτίου 2021, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00. 
Το εµπρόθεσµο της αίτησης κρί-
νεται µε βάση την ηµεροµηνία 
της ηλεκτρονικής υποβολής της 
στο ΑΣΕΠ.

4 επιστήµονες στον ∆ήµο Αγ. ∆ηµητρίου

2 πτυχιούχοι στον ∆ήµο Προσοτσάνης

68 µόνιµες προσλήψεις στο 
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ∆ΟΥ 
semmanoilidou@e-typos.com

To υπουργείο Τουρισµού 
προκηρύσσει την πρόσλη-
ψη, µε τη διαδικασία της 
επιλογής, συνολικά ογδό-

ντα (80) ατόµων ως εκπαιδευτικό 
προσωπικό, που θα απασχοληθεί µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως 
οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο µηνών, 
για την κάλυψη εκπαιδευτικών ανα-
γκών των Τµηµάτων Μετεκπαίδευ-
σης του υπουργείου Τουρισµού. 

Κάθε υποψήφιος µπορεί να υπο-
βάλει αίτηση για οποιαδήποτε από 
τις προκηρυσσόµενες θέσεις. Θα 
προσληφθεί, δε, σύµφωνα µε τη 
σειρά προτίµησής του, µόνο σε µία 
θέση. Η εµπειρία (διδακτική και 
επαγγελµατική) λαµβάνεται υπόψη 
για κατάθεση δικαιολογητικών και 
µοριοδοτείται µόνον εφόσον έχει 
πραγµατοποιηθεί σε συναφές αντι-
κείµενο εργασίας µε την ειδικότητα 
για την οποία ο υποψήφιος υπο-
βάλλει αίτηση πρόσληψης. Ειδικό-
τερα, η επαγγελµατική εµπειρία θα 
υπολογίζεται ως πλήρες έτος µόνο 
αν υπερβαίνει το ένα τετράµηνο (4) 
πλήρους απασχόλησης κατ’ έτος. Η 
διδακτική εµπειρία θα λαµβάνεται 
υπόψη και θα µοριοδοτείται µόνον 

εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί σε 
Τριτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια ή Με-
ταδευτεροβάθµια Εκπαίδευση, κα-
θώς και σε τµήµατα µετεκπαίδευσης 
του ν. 1077/1980 και θα λογίζεται 
ως πλήρες έτος όταν πρόκειται για 
τετράµηνη απασχόληση για αναπλη-
ρωτές/εκπαιδευτικούς µε πλήρες 
ωράριο, ή τουλάχιστον για 150 ώρες 
ανά εκπαιδευτικό έτος διδασκαλίας 
για αναπληρωτές/εκπαιδευτικούς µε 
µειωµένο ωράριο ή ωροµίσθιους.

 
∆ικαιολογητικά
Οσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν 
στη διαδικασία επιλογής πρέπει να 
υποβάλουν το ειδικό έντυπο «Αίτη-
ση - Υπεύθυνη ∆ήλωση» υποψη-
φίου που επισυνάπτεται στην πα-
ρούσα προκήρυξη συνοδευόµενο 
µε τα απαιτούµενα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά. Αιτήσεις που θα 
υποβληθούν ταχυδροµικά µε ταχυ-
µεταφορά (courier) θα γίνουν δεκτές 
όταν προκύπτει από τη σφραγίδα του 
ταχυδροµείου ότι ταχυδροµήθηκαν 
το αργότερο µέχρι και την ηµερο-
µηνία λήξης της προθεσµίας υπο-
βολής. Περισσότερες πληροφορίες 
και διευκρινίσεις, καθώς και έντυπα 
αιτήσεων θα µπορούν να λαµβάνουν 
οι ενδιαφερόµενοι από την ιστοσε-
λίδα του υπουργείου www.mintour.
edu.gr. Το ειδικό έντυπο «Αίτηση-

Υπεύθυνη ∆ήλωση» θα αναρτηθεί 
στην προαναφερόµενη ιστοσελίδα 
του υπουργείου. Θα χορηγείται επί-
σης από τις κατά τόπους εκπαιδευ-
τικές µονάδες. 

Η υποβολή του θα γίνεται µέσα 
σε αποκλειστική προθεσµία επτά 
(7) ηµερών από την εποµένη της 
τελευταίας δηµοσίευσης περίληψης 
της προκήρυξης σε δύο καθηµερινές 
εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφο-
ρίας. Παράλληλα, υποβάλλουν φω-
τοαντίγραφο των δύο όψεων της 
αστυνοµικής τους ταυτότητας ή της 
σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της 
αρµόδιας αρχής ή των κρίσιµων σε-
λίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών 
όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα 
στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) 
ή των δύο όψεων της άδειας οδή-
γησης ή των κρίσιµων σελίδων του 
ατοµικού βιβλιαρίου Υγείας ασφα-
λιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν 
προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης 
πρέπει να προσκοµισθεί και πιστο-
ποιητικό γέννησης. Φωτοαντίγρα-
φα τίτλων σπουδών. Πρόσφατη 
βεβαίωση του ΟΑΕ∆ µε την οποία 
θα αποδεικνύεται η ανεργία, προ-
κειµένου να ληφθεί υπόψη ο χρόνος 
ανεργίας σε περίπτωση ισοβαθµίας 
µεταξύ των υποψηφίων. Η ηµεροµη-
νία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίω-
σης δεν θα απέχει περισσότερο από 

πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την 
ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται 
η απόδειξη της ανεργίας µε υποβο-
λή Υπεύθυνης ∆ήλωσης και κάρτας 
ανεργίας. Πρόσβαση σε διοικητικά 

ή και ιδιωτικά έγγραφα, µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, έχουν 
υποψήφιοι µε ειδικό έννοµο συµφέ-
ρον κατά την έννοια των διατάξεων 
του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, 
όπως ισχύει. ■

80 νέες προσλήψεις 
στο υπουργείο Τουρισµού

ΓΙΑ ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ



ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021  

Σε πλήρή εξέλιξη βρίσκεται το πρό-
γραμμα του ΟΑΕΔ Επιταγών Επανέ-
νταξης στην Αγορά Εργασίας με 9.200 
νέες θέσεις εργασίας που αφορά εγ-
γεγραμμένους ανέργους στα μητρώα 
του Οργανισμού. Το πρόγραμμα είναι 
διάρκειας 12 μηνών με ελάχιστες μι-
κτές απολαβές τα 830€ για επιδοτού-
μενους ανέργους που μετατρέπουν το 
επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή 
επανένταξης στην αγορά εργασίας». 

Η επιδότηση ανέρχεται στο 80% 
του μηνιαίου μισθολογικού και μη 
μισθολογικού κόστους έως τα 830€ 
μηνιαία. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις 
και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό 
τους κατά το 3μηνο πριν από την αί-
τηση και δεν έχουν λάβει χρηματοδό-
τηση από κρατική ενίσχυση άνω των 

200.000€ τα προηγούμενα 3 χρόνια 
(τρέχον και 2 προηγούμενα). Ανεργοι 
με εγκεκριμένη επιδότηση στους οποί-
ους υπολείπεται 50% υπόδειξής τους 
από το ΚΠΑ2, καθώς και μακροχρόνια 
άνεργοι στους οποίους υπολείπεται 
τουλάχιστον 1 ημέρα επιδότησής τους 
κατά την ημερομηνία πρόσληψής 
τους, ανεξάρτητα της ηλικίας και της 
εκπαιδευτικής βαθμίδας τους. Δικαι-
ούχοι είναι επίσης όλες οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά 
οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη 
χώρα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμ-
μα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση 
του προσωπικού της κατά τη διάρκεια 
τριμήνου πριν από την ημερομηνία 

υποβολής της εντολής κενής θέσης 
(ημερολογιακά). Ως μείωση προσω-
πικού κατά το τρίμηνο που προηγεί-
ται της ημερομηνίας υποβολής της 
εντολής κενής θέσης θεωρούνται: α) 
η καταγγελία σύμβασης εργασίας, β) η 
αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης 
από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής 
απασχόληση, γ) η εθελουσία έξοδος 
που γίνεται με πρωτοβουλία του εργο-
δότη, μέσω προγραμμάτων παροχής 
οικονομικών κυρίως κινήτρων εθε-
λούσιας εξόδου, δ) η οικειοθελής απο-
χώρηση που λογίζεται ως καταγγελία 
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 
του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), ε) η θέση 
εργαζομένου σε διαθεσιμότητα και στ) 
η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης 
από την εργασία του άρθρου 325 του 
Α.Κ. Στις περιπτώσεις από α) έως δ), η 
επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί 
στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει 
τη μείωση έως την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης συμμετοχής στο 
πρόγραμμα. 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 
12 μήνες και το ποσό της μηνιαίας 
επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστι-
κών εισφορών ανέρχεται στο 80% 
του μισθού και των ασφαλιστικών 
εισφορών έως τα 830€ μηνιαία, 
Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα 
και επίδομα αδείας. Οι επιχειρήσεις 
υποβάλλουν ειδικότητα και το εκπαι-
δευτικό επίπεδο της θέσης. Ο ΟΑΕΔ 
επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί 
τις προϋποθέσεις . Οι εργασιακοί σύμ-
βουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην 
επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με 
τα απαιτούμενα προσόντα. Η επιχεί-
ρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων 
και προσλαμβάνει τον άνεργο. Για τη 
Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές 
πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύ-
θυνση http://www.oaed.gr/anoikta.

 Πρόγραμμα για 9.200 ανέργόυς, διαρκέιας 12 μηνών

7 23Αγορά Eργασίας

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών  
για 46 διασώστες στο ΕΚΑΒ

ΑΣΕΠ 2Κ/2020

Για την ανάγκη αναπληρώσεων 
υποψηφίων που δεν αποδέ-
χθηκαν το διορισμό τους στο 
πλαίσιο της προκήρυξης ΑΣΕΠ 

2Κ/2020 (ΦΕΚ 9/18.03.2020, Τεύχος 
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση 
με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι 
(46) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΔΕ 
Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο Εθνι-
κό Κέντρο Aμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) του 
υπουργείου Υγείας, και επειδή, κατόπιν 
ελέγχου των δικαιολογητικών υποψη-
φίων, δεν συμπληρώθηκε ο αριθμός που 
απαιτείται για την κάλυψη των θέσεων, 
το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που πε-
ριλαμβάνονται στον πίνακα της παρού-
σας ανακοίνωσης, οι οποίοι με βάση τη 

συνολική τους βαθμολογία προηγούνται 
μεταξύ των αδιάθετων υποψηφίων σύμ-
φωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονι-
κή τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν 
με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ, στη 
διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Υποβολή Αίτησης και 
Δικαιολογητικών για την Προκήρυξη 
2Κ/2020, Τ.Θ. 14308 Αθήνα, Τ.Κ. 115 
10, σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό 
φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από 
τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την 
εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αί-
τησης συμμετοχής στη διαδικασία. Φωτο-
αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού 
δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προ-
σωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής. 
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιο-

λογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα 
προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που 
επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση 
συμμετοχής τους. 

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετι-
κή σύσταση του υπευθύνου Προστασίας 
Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται 
στον πίνακα της παρούσας ανακοίνωσης 
μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, 
ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρο-
νική τους αίτηση. Η προθεσμία υποβολής 
της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρο-
νικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δι-
καιολογητικά λήγει στις 25 Φεβρουαρίου 
2021, ημέρα Πέμπτη. Το εμπρόθεσμο της 
ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται 
με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής 
σήμανσης. ■

ΑΔΑ: ΩΜΟΖΩΕΝ-5Ω2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
Αριθμ. Πρωτ. 2362 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Δήμου Κιλελέρ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη χορήγηση τριών (3) ΝΕΩΝ υποτροφιών εκ των εσόδων του κληροδοτήματος 
Ιωάννη & Ρωξάνης Παπαγιαννοπούλου, δημότες της Κοινότητας Νίκαιας του 
Δήμου Κιλελέρ, σε άριστους φοιτητές, οι οποίοι έχουν εισαχθεί κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Οκτώβριος 2019 -Ιούνιος 2020) στις σχολές της 
Ιατρικής ή της Νομικής Σχολής Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Φιλοσοφικής Σχολής ή 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας και συγκεντρώνουν βαθμολογία με μέσο όρο άνω του επτά 
(7) κατά το ως άνω αναφερόμενο έτος. 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα κάτωθι: 
1. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης 
2. Πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου Κιλελέρ από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας από πενταετίας και πλέον. 
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του 
ιδίου, εφόσον υπάρχει, και των γονέων του φορολογικού έτους 2019 με 
όριο οικονομικής αδυναμίας το ποσό των 15.000,00€ συν 5.000,00€ για 
κάθε παιδί, η οποία θα εφαρμοσθεί αν οι υποψήφιοι είναι πέραν των τριών, 
σύμφωνα με την αριθμ. 2/15-11-2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Κοινωφελών Υπηρεσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας. 
4. Βεβαίωση εγγραφής της σχολής ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. 
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου πρόσφατης έκδοσης (θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα). 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν 
παίρνει υποτροφία από άλλη πηγή. 
Η αίτηση με τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στον Δήμο Κιλελέρ εντός 
προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον Τύπο. 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου. 
Για πληροφορίες στον κ. Τσιγάρα Αθανάσιο, τηλ. 2413-507216 τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Νίκαια, 15 Φεβρουαρίου 2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 
3878/11-2-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι η Παναγιώτου Αγγελική του Κωνσταντίνου και 
της Κωνσταντίνας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Κυνουρίας αρ. 
41Α που είναι γραμμένη στο Δημοτολόγιο του Δήμου Γλυφάδας 
Ν. Αττικής στην οικ. μερ. α/α: 43104, με αίτησή της ζήτησε την 
αλλαγή του επωνύμου της ανήλικης κόρης της, γεννημένης το έτος 
2007, από «Ζαχαριάδη» σε «Παναγιώτου».
Υστερα από τα ανωτέρω, καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με 
αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση στη Δ/νση Διοικητικού, 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης (2ος όροφος), Αλσους 15, 16675, 
Γλυφάδα.

Γλυφάδα 11/2/2021
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Γιάννης Κεράτσας

Δημόσιο - Ιδιωτικός τομέας



Μέχρι και την Παρασκευή, 26 Φε-
βρουαρίου 2021, θα γίνεται η 
υποβολή αιτήσεων για τους ανέρ-
γους του ΟΑΕ∆ που επιθυµούν να 

εκδηλώσουν συµµετοχή στο πρόγραµµα voucher 
(voucher.gov.gr) των 10.000 θέσεων µε επίδοµα 
ύψους 2.520 ευρώ. Το πρόγραµµα παρέχει στους 
δικαιούχους οικονοµική ενίσχυση µέσω εκπαι-
δευτικού επιδόµατος συνολικού ύψους 2.520 
ευρώ, ενώ περιλαµβάνει τόσο ενότητες θεω-
ρητικής κατάρτισης σε τεχνικές δεξιότητες κλά-
δων αιχµής όσο και απόκτηση επαγγελµατικής 
εµπειρίας σε τεχνικά επαγγέλµατα και κλάδους 
αιχµής. Στο πρόγραµµα συµβουλευτικής, υποστή-
ριξης, κατάρτισης, πιστοποίησης και προώθησης 
στην απασχόληση ανέργων συµµετέχουν, µέσω 
υποβολής ψηφιακής αίτησης, άνεργοι του ΟΑΕ∆ 
από 30 έως 49 ετών. Ειδικότερα: Να είναι εγ-
γεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆, 
ανεξαρτήτως αν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας 
ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απα-
σχόλησης και Κατάρτισης. Να έχουν γεννηθεί 
από 1ης.10.1971 µέχρι και 31.12.1990. 

Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτι-
κής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Επισηµαί-
νεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο 
υποχρεωτικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισό-
τιµος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε 
στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσηµη µετάφραση 
και πράξη αναγνώρισης. Μέσω της «Επιταγής 
κατάρτισης» ο ωφελούµενος θα έχει τη δυ-
νατότητα να λάβει υπηρεσίες επαγγελµατικής 
συµβουλευτικής, συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 
κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων και 
δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της 
κατάρτισης. Την καταβολή του εκπαιδευτικού 
επιδόµατος λαµβάνει κάθε ωφελούµενος που 
ολοκληρώνει το πρόγραµµα κατάρτισης και τις 
συνδεόµενες µε αυτό υπηρεσίες συµβουλευτικής 

και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που 
του παρέχει ο πάροχος κατάρτισης. 

Σύµφωνα µε την προκήρυξη του προγράµµα-
τος, ο καταρτιζόµενος δικαιούται να λάβει συνο-
λικό εκπαιδευτικό επίδοµα, το οποίο διακρίνεται 
σε επίδοµα θεωρίας και επίδοµα πρακτικής άσκη-
σης, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
είκοσι ευρώ (2.520,00€). Το επίδοµα θεωρητικής 

κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόµενο 
συνολικά σε 1.000,00 ευρώ (για χρονικό δι-
άστηµα: 200 ώρες X 5€/ώρα). Το επίδοµα 
πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόµενο 
ανέρχεται συνολικά σε 1.520,00€ (για χρο-
νικό διάστηµα: 380 ώρες X 4€/ώρα).

ΠΟΙΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Αντικείµενο κατάρτισης αποτελεί η παροχή 
υπηρεσιών επαγγελµατικής συµβουλευτικής, 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης 
(θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) 

και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγε-
γραµµένους στον ΟΑΕ∆, ηλικίας 30-49 ετών, 
στους τοµείς τεχνικών επαγγελµάτων: µεταποίη-
σης/ βιοµηχανίας, κατασκευών, Υγείας-πρόνοιας, 
τουρισµού και επισιτισµού. ■

και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που 

Εως 26/2 οι αιτήσεις στον 
ΟΑΕ∆ για 10.000 θέσεις 
ανέργων από 30 έως 49 ετών

ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 2.520 ΕΥΡΩ
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Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. προσφέρει σε 
άτοµα ηλικίας 18-35 ετών τη δυ-
νατότητα αµειβόµενης πρακτικής 
άσκησης στο ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία 
µε την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελ-
λάδος (ΕΒΕ) και την Εθνική Λυρική 
Σκηνή (ΕΛΣ). Η προκήρυξη απευθύ-
νεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται 
να εργαστούν σε έναν πολιτιστικό 
οργανισµό διεθνούς βεληνεκούς. 

Το πρόγραµµα προσφέρεται 
µέσω αποκλειστικής δωρεάς του 
Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του 
για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση 
των Νέων. Η πρωτοβουλία Επα-
νεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων 
του ΙΣΝ στοχεύει να συµβάλει 
στην αντιµετώπιση του υψηλού 
ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, 
αποσκοπώντας στη δηµιουργία 
καλύτερων προοπτικών εργασίας 
και νέων ευκαιριών ανάπτυξης 
δεξιοτήτων για τη νέα γενιά. Το 
πρόγραµµα περιλαµβάνει πρακτική 
άσκηση σε πεδία σχετικά µε τις διά-
φορες πτυχές της λειτουργίας των 
τριών φορέων (ΚΠΙΣΝ Α.Ε., ΕΒΕ, 
ΕΛΣ). Μέσα από το πρόγραµµα οι 
ασκούµενοι θα έχουν την ευκαιρία 
να εφαρµόσουν τις γνώσεις τους, 
να αναπτύξουν δεξιότητες επικοι-

νωνίας, συνεργασίας και επίλυ-
σης προβληµάτων, ενώ θα έχουν 
τη δυνατότητα να γνωρίσουν εκ 
των έσω τους µηχανισµούς και 
τον τρόπο λειτουργίας των τριών 
φορέων. Κατόπιν αξιολόγησης, 
το 10% των συµµετεχόντων στο 
πρόγραµµα πρακτικής άσκησης 
θα έχει την ευκαιρία παράτασης 
στη σύµβασή του για ακόµα έναν 
κύκλο πρακτικής άσκησης. Η πρα-
κτική άσκηση θα αρχίσει τον Ιού-
νιο 2021 και θα ολοκληρωθεί τον 
Ιανουάριο 2022. 

Θα γίνει έλεγχος των τίτλων 
σπουδών των υποψηφίων και θα 
ακολουθήσει σειρά κληρώσε-
ων (µία για κάθε τµήµα), 
ενώπιον συµβολαιογρά-
φου, µεταξύ των υπο-
ψηφίων που πληρούν 
τις σχετικές προϋπο-
θέσεις. Για κάθε τµή-
µα, ο αριθµός που θα 
κληρώνεται θα είναι 
τριπλάσιος του συνό-
λου των διαθέσιµων 
θέσεων, µε εξαίρεση 
τα τµήµατα όπου υπάρ-
χει µόνο µία διαθέσιµη 
θέση και θα κληρωθούν 
πέντε (5) υποψήφιοι 

ανά τµήµα. Συνεπώς, µαζί µε τους 
κληρωθέντες της προηγούµενης 
προκήρυξης, όπως διευκρινίζεται 
στην εισαγωγή, διακόσιοι δέκα 
(210) υποψήφιοι θα προκύψουν 
από τις κληρώσεις των τριάντα 
(30) τµηµάτων που αφορούν τον 
τύπο ΙΙΙ, ενώ είκοσι δύο (22) υπο-
ψήφιοι προκύπτουν από την προ-
ηγούµενη προκήρυξη πρακτικής 
άσκησης (σύνολο 232). Επιπλέον, 

θα κληρωθούν, εκατόν σαράντα 
εννέα (149) επιλαχόντες, δηλαδή 
δύο (2) επιλαχόντες ανά διαθέσιµη 
θέση, µε εξαίρεση τα τµήµατα όπου 
υπάρχει µόνο µία διαθέσιµη θέση 
και θα κληρωθούν τρεις (3) επιλα-
χόντες ανά τµήµα. Θα ακολουθήσει 
ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων 
σπουδών και των λοιπών προϋπο-
θέσεων για τους υποψηφίους που 
έχουν κληρωθεί. Οσοι δεν πληρούν 
τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν 
επιθυµούν να συµµετάσχουν στο 
πρόγραµµα θα αντικατασταθούν 
από επιλαχόντες υποψηφίους, 

µε τη σειρά µε την οποία έχουν 
κληρωθεί. Για τους διακόσιους 

τριάντα δύο (232) υποψηφί-
ους που προκύπτουν από 
τις κληρώσεις θα ακολου-
θήσουν συνεντεύξεις µε 
στελέχη της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., 
της ΕΒΕ και της ΕΛΣ. 
Για όλους τους τύπους 
πρακτικής άσκησης θα 

γίνει κλήρωση παρου-
σία συµβολαιογράφου, 
για τους υποψηφίους 
που πληρούν τις εκά-
στοτε προϋποθέσεις. 
Λήξη υποβολής αιτή-

σεων: 17 Φεβρουαρίου 

2021, 14:00 (ώρα Ελλάδας). Αι-
τήσεις θα γίνονται δεκτές µόνο 
µέσω της ηλεκτρονικής φόρµας. 
Μετά την υποβολή της φόρµας, 
δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθω-
σης της αίτησης, ούτε αποστολής 
ή καταχώρισης συµπληρωµατι-
κών ή διορθωµένων στοιχείων. 
Για ερωτήµατα και διευκρινίσεις 
συµβουλευτείτε τις Συχνές Ερω-
τήσεις. Εάν έχετε επιπλέον απο-
ρίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε 
µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
internships@snfcc.org. Υποψήφιοι 
οι οποίοι έχουν ήδη συµµετάσχει σε 
πρόγραµµα πρακτικής άσκησης του 
ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως 
και τρίτου βαθµού) µόνιµου προ-
σωπικού των φορέων του ΚΠΙΣΝ 
δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση 
σε πρόγραµµα πρακτικής άσκησης 
της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. σε συνεργασία µε 
την ΕΒΕ και την ΕΛΣ. Οσοι επιλε-
γούν θα χρειαστεί να καταθέσουν 
Υπεύθυνη ∆ήλωση για τη µη ύπαρ-
ξη καταδίκης για συγκεκριµένα 
αδικήµατα που θα µπορούσαν να 
σχετιστούν µε τη σκοπούµενη πρα-
κτική άσκηση, καθώς και για τη µη 
συγγένεια (έως και τρίτου βαθµού) 
µε µόνιµο προσωπικό των φορέων 
του ΚΠΙΣΝ.

κύκλο πρακτικής άσκησης. Η πρα-
κτική άσκηση θα αρχίσει τον Ιού-
νιο 2021 και θα ολοκληρωθεί τον 

Θα γίνει έλεγχος των τίτλων 
σπουδών των υποψηφίων και θα 
ακολουθήσει σειρά κληρώσε-
ων (µία για κάθε τµήµα), 
ενώπιον συµβολαιογρά-
φου, µεταξύ των υπο-
ψηφίων που πληρούν 

µα, ο αριθµός που θα 
κληρώνεται θα είναι 
τριπλάσιος του συνό-
λου των διαθέσιµων 
θέσεων, µε εξαίρεση 
τα τµήµατα όπου υπάρ-
χει µόνο µία διαθέσιµη 
θέση και θα κληρωθούν 
πέντε (5) υποψήφιοι 

άσκησης (σύνολο 232). Επιπλέον, έχουν κληρωθεί. Οσοι δεν πληρούν 
τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν 
επιθυµούν να συµµετάσχουν στο 
πρόγραµµα θα αντικατασταθούν 
από επιλαχόντες υποψηφίους, 

µε τη σειρά µε την οποία έχουν 
κληρωθεί. Για τους διακόσιους 

τριάντα δύο (232) υποψηφί-
ους που προκύπτουν από 
τις κληρώσεις θα ακολου-
θήσουν συνεντεύξεις µε 
στελέχη της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., 
της ΕΒΕ και της ΕΛΣ. 
Για όλους τους τύπους 
πρακτικής άσκησης θα 

γίνει κλήρωση παρου-
σία συµβολαιογράφου, 
για τους υποψηφίους 
που πληρούν τις εκά-

Λήξη υποβολής αιτή-
σεων: 17 Φεβρουαρίου 

και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που 
του παρέχει ο πάροχος κατάρτισης. 

Σύµφωνα µε την προκήρυξη του προγράµµα-
τος, ο καταρτιζόµενος δικαιούται να λάβει συνο-
λικό εκπαιδευτικό επίδοµα, το οποίο διακρίνεται 
σε επίδοµα θεωρίας και επίδοµα πρακτικής άσκη-
σης, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
είκοσι ευρώ (2.520,00€). Το επίδοµα θεωρητικής 

κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόµενο 
συνολικά σε 1.000,00 ευρώ (για χρονικό δι-
άστηµα: 200 ώρες X 5€/ώρα). Το επίδοµα 
πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόµενο 
ανέρχεται συνολικά σε 1.520,00€ (για χρο-
νικό διάστηµα: 380 ώρες X 4€/ώρα).

ΠΟΙΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Αντικείµενο κατάρτισης αποτελεί η παροχή 
υπηρεσιών επαγγελµατικής συµβουλευτικής, 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης 
(θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) 

και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγε-
γραµµένους στον ΟΑΕ∆, ηλικίας 30-49 ετών, 
στους τοµείς τεχνικών επαγγελµάτων: µεταποίη-
σης/ βιοµηχανίας, κατασκευών, Υγείας-πρόνοιας, 
τουρισµού και επισιτισµού. 

και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που 

ανέργων από 30 έως 49 ετών



κτροδότησης αρκετών χωριών από το κεντρικό 
τµήµα έως και το βόρειο, δηλαδή από τη Χαλκίδα 
προς Αγιο Ιωάννη Ρώσο και τα ορεινά χωριά της 
Ιστιαίας, καθώς υπάρχουν εκτεταµένες ζηµιές στο 
∆ίκτυο και πλήθος σπασµένων στύλων.

«Στις υπόλοιπες περιοχές πανελλαδικά οι βλά-
βες έχουν αποκατασταθεί και δεν υπάρχει κάποια 
σοβαρή ζηµιά στο ∆ίκτυο εξαιτίας της κακοκαιρί-
ας», αναφέρει ο ∆Ε∆∆ΗΕ σε ανακοίνωσή του. 

Λεωφορειακές γραµµές
Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί από χθες το πρωί 
αρκετές λεωφορειακές γραµµές του ΟΑΣΑ σε 
βόρεια και βορειοδυτική Αττική, λόγω της έντο-
νης χιονόπτωσης. Σύµφωνα µε τον ΟΑΣΑ, ανα-
µένονται συνεχώς µεταβολές και τροποποιήσεις 
των λεωφορειακών γραµµών, ενώ µε βάσει τα 
µέχρι στιγµής στοιχεία, τα οποία αλλάζουν λόγω 
της εξέλιξης των καιρικών φαινοµένων, οι γραµ-
µές που είναι εκτός λειτουργίας είναι: 301, 503, 

504, 507, 509, 522, 524, 526, 530, 535, 535Α, 
536, 537, 543, 543Α, 560, 721, 726, 817, 855, 
861, 862, 863, 864. Σε µερική λειτουργία είναι 
οι γραµµές: 446, 523, 845, 536, 509, 507, 749, 
752, 727, 725. Το επιβατικό κοινό για περισσότε-
ρες πληροφορίες µπορεί να καλεί στο πληροφο-
ριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185 ή να επισκέπτεται 
την ιστοσελίδα του Οργανισµού.

Ενας λαµπρός «ήλιος µε δόντια» έκανε χθες 
την εµφάνισή του στον ουρανό της Βόρειας Ελ-
λάδας. Ο χιονιάς είχε µετακινηθεί προς τις νότι-
ες περιοχές της χώρας, όµως το κρύο ήταν κάτι 
περισσότερο από τσουχτερό.

Τα εναποµείναντα χιόνια άρχισαν να λιώνουν 
µε πολύ αργούς ρυθµούς, ενώ για λόγους ασφα-
λείας τα σχολεία θα παραµείνουν και σήµερα 
κλειστά σε Μακεδονία και Θράκη. «Λόγω του 
συνεχιζόµενου ολικού παγετού στο σύνολο της 
Κεντρικής Μακεδονίας και κατόπιν συνεννόησης 
µε τους δηµάρχους των 38 δήµων της περιοχής, 

την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Πο-
λιτική Προστασία, αλλά και τους επτά τοπικούς 
αντιπεριφερειάρχες, αποφασίσαµε να παραµεί-
νουν και την Τρίτη κλειστά όλα τα σχολεία και οι 
παιδικοί σταθµοί στην Κεντρική Μακεδονία. 

Η απόφαση αυτή ελήφθη για να µη διακινδυ-
νεύσουµε την ασφάλεια των µαθητών και των 
συνοδών τους εξαιτίας των ιδιαίτερα χαµηλών 
θερµοκρασιών και του παγετού», επεσήµανε ο 
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστο-
λος Τζιτζικώστας. ∆ιευκρινίζεται ότι για αύριο 
δεν θα ληφθεί ενιαία απόφαση, αλλά από κάθε 
δήµο ξεχωριστά, αναλόγως των συνθηκών που 
επικρατούν σε τοπικό επίπεδο και πάντα µε στόχο 
την απολύτως ασφαλή µετακίνηση των µαθητών 
και των πολιτών. 

Με αλυσίδες
Εξαιτίας του παγετού η κίνηση των οχηµάτων 
σε πολλά σηµεία των επαρχιακών δρόµων της 

Βόρειας Ελλάδας διεξαγόταν µε αντιολισθητι-
κές αλυσίδες ή χιονολάστιχα. Συνθήκες ολικού 
παγετού επικράτησαν στη ∆υτική Μακεδονία, 
όπου ο υδράργυρος χθες το πρωί έπεσε στους 
-14 βαθµούς Κελσίου στη Φλώρινα και στους 
-9 βαθµούς στην Κοζάνη. Με θερµοκρασίες 
υπό το µηδέν ξηµέρωσε η Θεσσαλονίκη, µε το 
θερµόµετρο να «δείχνει» -3 βαθµούς Κελσίου 
στο κέντρο της πόλης. Στα ίδια χαµηλά επίπεδα 
οι θερµοκρασίες σε Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, µε τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 
-11 βαθµούς Κελσίου στο Νευροκόπι και στους 
-7 στην Ορεστιάδα. Χωρίς προβλήµατα διεξα-
γόταν η κυκλοφορία των οχηµάτων στο πολεο-
δοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης. Κλειστοί 
παρέµεναν, λόγω του παγετού, οι δρόµοι που 
συνδέουν τον Χορτιάτη µε τον Αγιο Βασίλειο, το 
Μελισσοχώρι µε το Ωραιόκαστρο, το Πρόχωµα 
µε τη Νέα Μεσηµβρία, το Ξηροχώρι µε τη Νέα 
Φιλαδέλφεια. ■

Η Αθηνών-Λαµίας έκλεισε χθες, προκειµένου να προληφθούν περαιτέρω προβλήµατα. Eνα από τα 
ζητήµατα που προκλήθηκαν εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.
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«Μήδεια» δεύτερη πράξη, πιο σκληρή
ΕΝΤΟΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
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Δεν έχουν τέλος οι μαρτυρί-
ες για έμφυλη βία στο χώρο 
της τέχνης. Την ώρα που η 

ειδησεογραφία καθημερινά εμπλου-
τίζεται από καταγγελίες σεξουαλικής 
βίας και ανάρμοστης συμπεριφοράς, 
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατε-
ρίνα Σακελλαροπούλου, σύμφωνα 
με ανακοίνωσή της, επικοινώνησε με 
τον πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων 
Ηθοποιών, Σπύρο Μπιμπίλα, με αφορ-
μή τα περιστατικά που συνταράσσουν 
τις τελευταίες ημέρες τον κόσμο του 
θεάτρου. 

«Μέσα στο τεταμένο κλίμα των ημε-
ρών, επικοινώνησα με τον πρόεδρο του 
Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρο 
Μπιμπίλα. Μου εξέθεσε τα προβλήμα-
τα του κλάδου, λόγω της πανδημίας, 
καθώς συμπληρώνεται σχεδόν χρόνος 
με τα θέατρα κλειστά, με αποτέλεσμα 
να εντείνονται η επαγγελματική ανα-
σφάλεια και η αγωνία για την επόμε-
νη μέρα. Ειδική αναφορά κάναμε στην 
αναστάτωση που επικρατεί στο χώρο 

και απειλεί να τον απαξιώσει συνολικά 
στην αντίληψη του κοινού», σημειώνει 
η κ. Σακελλαροπούλου, εκφράζοντας 
μάλιστα τη μεγάλη ανησυχία που αι-
σθάνεται «βλέποντας τον κόσμο του 
θεάτρου να πλήττεται βίαια από τις 
αποκαλύψεις για κατάχρηση εξουσίας, 
σεξουαλική εκμετάλλευση, σωματική 
ή λεκτική βία». Κλείνοντας τη σχετική 
ανακοίνωση, η κ. Σακκελλαροπούλου 
υπογραμμίζει: «Ας κρατήσουμε ως ση-
μαντικό κέρδος αυτής της δύσκολης 
περιόδου για το θέατρο, αλλά και για 
άλλους καλλιτεχνικούς και μη χώρους, 
την αποτίναξη του φόβου. Και το αί-
τημα για απόδοση δικαιοσύνης, ώστε 
να αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια και 
το κύρος προσώπων και θεσμών που 
τόσο τους χρειάζεται η κοινωνία».

Εξελίξεις αναμένονται στο χώρο 
του θεάτρου. Σύμφωνα με ανάρτηση 
της δημοσιογράφου Ναταλί Χατζηα-

ντωνίου στην προσωπική της σελίδα 
στο facebook, ο Νίκος Σ., που μίλη-
σε σε εκείνη και στο 2020mag.gr για 
το βιασμό που υπέστη από «γνωστό 
σκηνοθέτη θεάτρου» όταν ήταν 19 
χρόνων, θα καταθέσει εγγράφως τη 
μαρτυρία του στο ΣΕΗ τις επόμενες 
ημέρες μέσω των πληρεξούσιων 
δικηγορών του. Χθες, δύο ακόμα 
μαρτυρίες είδαν το φως της δημο-
σιότητας και αφορούν καθηγητή της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ο 
οποίος σύμφωνα με δύο φοιτήτριες 
τις παρενοχλούσε σεξουαλικά. Οπως 

αναφέρουν οι δύο καταγγέλλουσες, το 
μάθημα του καταγγελλόμενου, μετά 
τις ασελγείς πράξεις του, μετατράπηκε 
για εκείνες σε «μαρτύριο» με προσβο-
λές και μειωτικούς χαρακτηρισμούς. Τα 
περιστατικά παρουσιάζονται στη σελί-
δα του facebook «Φοιτητική Πρωτο-
βουλία Καταγραφής Παρενοχλήσεων 
στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 
(ΑΣΚΤ)», που δημιουργήθηκε πριν από 
λίγο καιρό προκειμένου να δώσει βήμα 
σε μαρτυρίες τέτοιου είδους. «Καθώς 
οι καταγραφές σεξουαλικών και παρε-
νοχλητικών συμπεριφορών συνεχίζο-
νται, έχοντας πλέον ξεπεράσει τις 70, 
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως 
μας έχουν προσεγγίσει άτομα που ήδη 
έχουν προβεί σε επώνυμη αναφορά 
περιστατικού, τα οποία δήλωσαν πρό-
θυμα να προσφύγουν στη Δικαιοσύ-
νη, εφόσον υπάρξουν και άλλα άτομα 
που είναι διατεθειμένα να αναφέρουν 
επώνυμα παρόμοια περιστατικά», ση-
μειώνεται στη χθεσινή ανάρτηση στη 
σελίδα της Πρωτοβουλίας. ■

«Σημαντικό κέρδος 
η αποτίναξη του φόβου»

ΠτΔ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΕΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΞΕΝΙΑ ΣΤΟΥΚΑ
xstouka@e-typos.com

Η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, 
Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, 
επικοινώνησε 
με τον πρόεδρο 
του ΣΕΗ, Σπύρο 
Μπιμπίλα, με 
αφορμή τα 
περιστατικά που 
συνταράσσουν τις 
τελευταίες ημέρες 
τον κόσμο του 
θεάτρου.

▶▶ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

▶▶ ΔΩΡΕΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ

▶▶ ΕΡΩΤΗΣΗ Δ. ΚΟΥΒΕΛΑ

Συνελήφθη για e-διακίνηση πορνογραφίας ανηλίκων

Σύντομα 30
νέες κλίνες ΜΕΘ
και 8 ΜΑΦ στο
«Ιπποκράτειο»

Ζητά μέτρα 
ελάφρυνσης για 
σχολικά κυλικεία

ΑξΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ πληροφορίες του Εθνικού 
Συντονιστικού Κέντρου κατά της Εκμετάλ-
λευσης Παιδιών (National Child Exploitation 
Coordination Center), που εδρεύει στον Κα-
ναδά, έφτασαν στα ίχνη Ελληνα χρήστη του 
Διαδικτύου, που κατείχε και διακινούσε υλικό 
πορνογραφίας ανηλίκων, τα στελέχη της Διεύ-
θυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Σε 
βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουρ-
γηματικού χαρακτήρα.

Συνολικά 4 υποθέσεις παιδικής πορνογραφί-
ας μέσω Διαδικτύου χειρίστηκαν η Διεύθυνση 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Υπο-
διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
Βορείου Ελλάδος, αξιοποιώντας στοιχεία που 

περιήλθαν στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνο-
μικής συνεργασίας

Επειτα από ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων 
και των ψηφιακών δεδομένων, κατά την οποία 
εντοπίστηκαν τα επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη των 
εμπλεκομένων, ενημερώθηκε η Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών και για τη μια υπόθεση 
εκδόθηκε βούλευμα για την άρση του απορρή-
του των επικοινωνιών. Ακολούθως, και κατόπιν 
σχετικής αλληλογραφίας με τους εμπλεκόμε-
νους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου, γνω-
στοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκόμενων 
ατόμων και οι οικιακές συνδέσεις Διαδικτύου 
τους, ενώ εξακριβώθηκε και ο τόπος διαμονής 
τους, όπου πραγματοποιήθηκαν σχετικές έρευ-

νες. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, συνολικά 
βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν 7 σκληροί δίσκοι, κινητό τη-
λέφωνο με κάρτα sim και φορητή συσκευή 
αποθήκευσης usb. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά 
πειστήρια θα αποσταλούν στα αρμόδια τμή-
ματα της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω 
εργαστηριακή εξέταση.

Για τις υποθέσεις σχηματίστηκαν σε βάρος 
4 ατόμων δικογραφίες τακτικής διαδικασίας, 
η μία κακουργηματικού χαρακτήρα, οι οποί-
ες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές 
αρχές.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 

ΣΤΗΝ τελική ευθεία έχουν μπει οι 
διαδικασίες για την παράδοση 30 
κλινών Μονάδας Εντατικής Θερα-
πείας και οκτώ κλινών Μονάδας 
Αυξημένης Φροντίδας στο Ιππο-
κράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
ως δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος.

Θα παραδοθούν από τον εργο-
λάβο στα τέλη Φεβρουαρίου και θα 
τεθούν σε λειτουργία το συντομό-
τερο δυνατό, κατά πάσα πιθανό-
τητα στις αρχές Μαρτίου. Χθες, 
παραδόθηκε στο Ιπποκράτειο ο 
νέος υποσταθμός, η δημιουργία του 
οποίου είναι απαραίτητη για να κα-
λύψει την τάση του ρεύματος που 
απαιτείται για τη λειτουργία των 
νέων κλινών. «Ενα τεράστιας ση-
μασίας έργο για όλη τη Β. Ελλάδα 
φτάνει προς το τέλος του. Για να 
γίνει όλο αυτό πράξη, πολλοί άν-
θρωποι έχουν μοχθήσει», ανέφερε 
ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ, Δημήτρης 
Τσαλικάκης, ευχαριστώντας μέσα 
από ανάρτησή του σε ιστοσελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης τα 44 άτομα 
που εργάστηκαν εντατικά, παρά το 
τσουχτερό κρύο, για να μπορέσει να 
παραδοθεί ο νέος υποσταθμός.

ΕΡΩΤΗΣΗ για την ενίσχυση του 
κλάδου των σχολικών κυλικείων 
κατέθεσε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλο-
νίκης της Ν.Δ., Δημήτρης Κούβελας. 
«Δεκάδες επιχειρήσεις-κυλικεία σε 
δημόσια και ιδιωτικά σχολεία σε 
όλη τη χώρα έχουν περιέλθει το 
τελευταίο διάστημα σε πολύ δύ-
σκολη θέση, καθώς οι οικονομικές 
επιπτώσεις της πανδημίας δεν τις 
άφησαν ανεπηρέαστες. Το σχολεία 
παρέμειναν κλειστά για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα και λειτουργούν πλέ-
ον με τη μέθοδο του «ακορντεόν». 
Αποτέλεσμα αυτού είναι από τη μία 
αρκετές προμήθειες των κυλικείων 
για τις οποίες έχουν καταβάλει ήδη 
το αντίτιμο αγοράς να μην έχουν 
καταναλωθεί και να έχουν λήξει - 
καταστραφεί, ενώ τα έσοδα είναι 
ελάχιστα. Η δε συσσώρευση των 
πάσης φύσεως οικονομικών υπο-
χρεώσεων είναι πολύ μεγάλη», είπε. 
Ο βουλευτής κατέθεσε ερώτηση 
προς τα συναρμόδια υπουργεία 
με την οποία ζητά επιπλέον μέτρα 
ελάφρυνσης των ιδιοκτητών των 
σχολικών κυλικείων. 

ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

ΝΕΑ «ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ»

Χθες, δύο ακόμα μαρτυρίες 
είδαν το φως και αφορούν 

καθηγητή της Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών, 

ο οποίος σύμφωνα 
με δύο φοιτήτριες τις 

παρενοχλούσε σεξουαλικά



Δαπάνες 
5,4 δισ. ευρώ 
για Ιανουάριο
ΟΙ Δαπανες του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού για την περίοδο του Ια-
νουαρίου 2021 ανήλθαν στα 5.409 
εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μει-
ωμένες κατά 342 εκατ. ευρώ ένα-
ντι του στόχου (5.751 εκατ. ευρώ). 
Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος 
των υπό κατανομή πιστώσεων που 
επρόκειτο να μεταφερθούν στην 
κατηγορία των μεταβιβάσεων 
εντός του Ιανουαρίου, τελικά δεν 
μεταφέρθηκαν, διότι υπήρξε μετα-
γενέστερη του Προϋπολογισμού 
απόφαση να εξυπηρετηθεί μερικώς 
το μέτρο της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής και από πόρους του ΠΔΕ. 

Οι ταμειακές πληρωμές που σχε-
τίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμ-
ματα του υπουργείου Εθνικής Αμυ-
νας κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση 
με τον αρχικό στόχο κατά 539 εκατ. 
ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχε-
τικών συμβάσεων. Το σκέλος του 
ΠΔΕ κινήθηκε αντίρροπα σε σχέση 
με τον Τακτικό Προϋπολογισμό, 
παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση 
με το στόχο κατά 597 εκατ. ευρώ 
(πληρωμές 927 εκατ. ευρώ έναντι 
στόχου 330 εκατ. ευρώ). 

Η προσωρινή εικόνα των κυριό-
τερων πληρωμών των μέτρων κατά 
της πανδημίας για τον μήνα Ιανου-
άριο έχει ως εξής:
● η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού (μισθωτών) ύψους 386 
εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε 
από το υπουργείο Εργασίας,
● η επιστρεπτέα προκαταβολή 
ύψους 167 εκατ. ευρώ και 740 
εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
● η κρατική αποζημίωση εκμισθω-
τών ύψους 19 εκατ. ευρώ, λόγω 
μειωμένων μισθωμάτων που λαμ-
βάνουν. 

Οι δαπάνες του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού για την περίοδο του 
Ιανουαρίου 2021 παρουσιάζονται 
αυξημένες κατά 728 εκατ. ευρώ σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2020, με τη μεγαλύτερη αύξη-
ση στο σκέλος του ΠΔΕ κατά 693 
εκατ. ευρώ, λόγω του προαναφε-
ρόμενου μέτρου της επιστρεπτέας 
προκαταβολής.

Τέλος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο 
του Κρατικού Προϋπολογισμού 
έφτασε το 1.561 εκατ. ευρώ ένα-
ντι στόχου για έλλειμμα 1.091εκατ. 
ευρώ που έχει περιληφθεί για το 
αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην 
εισηγητική έκθεση του Προϋπολο-
γισμού 2021 και ελλείμματος.

 | 27ελευθεροσ ΤυΠοσ
ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

οικονομια

(Β
re
n
t)

Γε
νι

κό
ς 

Χ
.Α

.

Eυ
ρώ

/δ
ολ

άρ
ιο

Π
ετ

ρέ
λα

ιο
 $

D
A

X

9/2 10/2 11/2 15/29/2 10/2 11/2 15/29/2 10/2 11/2 15/29/2 10/2 11/2 15/2

1,2131

1,2096

1,2134 1,2129

744,38

796,38

756,88 762,83
14.037,58

14.122,55
14.015,99

13.966,80

61,40

63,53

60,58
61,56

«Lockdown» στα έσοδα, 
ανάπτυξη από το β’ τρίμηνο
Πρωτογενές έλλειμμα 1,47 

δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 
περίπου 440 εκατ. ευρώ 

από το στόχο του Προϋπολογισμού, 
κατέγραψε τον Ιανουάριο ο Προ-
ϋπολογισμός, καθώς η παράταση 
του lockdown είχε ως αποτέλεσμα 
υστέρηση των εσόδων κατά 812 
εκατ. ευρώ, η οποία αντισταθμίστη-
κε μόνο κατά ένα μέρος από τη συ-
γκράτηση των δαπανών κατά 293 
εκατ. ευρώ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών, σχολιάζοντας την εκτέλεση 
του Προϋπολογισμού για το πρώτο 
μήνα του χρόνου, τόνισε ότι τα έσο-
δα από φόρους τον Ιανουάριο ανήλ-
θαν σε 3.690 εκατ. ευρώ, μειωμένα 
κατά 295 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι 
του στόχου που έχει περιληφθεί στην 
εισηγητική έκθεση του Προϋπολογι-
σμού 2021. «Η μείωση αυτή οφεί-
λεται στις επιπτώσεις του lockdown, 
που κράτησε περισσότερο από ό,τι 
είχε υπολογιστεί όταν καταρτίστηκε ο 

Προϋπολογισμός, αντανακλά εντού-
τοις τη διατήρηση μιας ικανοποιητι-
κής κουλτούρας πληρωμών από την 
πλευρά των φορολογουμένων, που 
αποτελεί θετική παρακαταθήκη για 
τα δημόσια οικονομικά όταν στην 
επόμενη μέρα της πανδημίας ξεκι-
νήσει η ανάκαμψη της οικονομίας», 
τόνισε ο κ. Σκυλακάκης.

Μέτρα στήριξης
Αρμόδια πηγή του Γενικού Λογιστη-
ρίου τόνιζε ότι, παρά την παράταση 
του lockdown, χρονικά ο σχεδιασμός 
του οικονομικού επιτελείου δεν έχει 
αλλάξει και ο χρονικός ορίζοντας για 
την ύπαρξη μέτρων στήριξης είναι 
μέχρι το τέλος Απριλίου και ίσως και 
τις πρώτες μέρες του Μαΐου. Η ίδια 
πηγή τόνιζε ότι διατηρείται η πρό-
βλεψη για ανάπτυξη από το δεύτε-
ρο τρίμηνο του χρόνου, δεδομένου 

ότι την ίδια περίοδο του 2020 είχαν 
1,5 μήνα σκληρό lockdown της οι-
κονομίας και στη συνέχεια μηδενικό 
τουρισμό. 

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά την 
εκτέλεση του Προϋπολογισμού για 
τον Ιανουάριο, το ύψος των καθα-
ρών εσόδων του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού ανήλθε σε 3.848 εκατ. 
ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 
812 εκατ. ευρώ ή 17,4% έναντι της 
εκτίμησης για το έτος 2021 που έχει 
περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση 
του Προϋπολογισμού 2021. Η μείω-
ση αυτή οφείλεται κυρίως στα μειω-
μένα έσοδα από φόρους, καθώς και 

από το ΠΔΕ. Τα συνολικά έσοδα του 
Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 4.122 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 
803 εκατ. ευρώ ή 16,3% έναντι του 
στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν 
σε 3.690 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 
295 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι του 
στόχου που έχει περιληφθεί στην 
εισηγητική έκθεση του Προϋπολο-
γισμού 2021. 

Η μείωση αυτή, που είναι αποτέ-
λεσμα του δεύτερου κύματος της 
πανδημίας, αναμενόταν, όπως είχε 
αναφερθεί στα δελτία εκτέλεσης 
Κρατικού Προϋπολογισμού των 
μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 
2020. Οι επιστροφές εσόδων ανήλ-
θαν σε 274 εκατ. ευρώ, αυξημένες 
κατά 9 εκατ. ευρώ από το στόχο (265 
εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπο-
λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 145 εκατ. ευρώ, 
μειωμένα κατά 615 εκατ. ευρώ ένα-
ντι του στόχου. ■

Τάσοσ Δάσοπουλοσ 
tdasopoulos@e-typos.com

Η εικόνα από τα έσοδα 
αντανακλά τη διατήρηση 

μιας ικανοποιητικής 
κουλτούρας πληρωμών από 

τους φορολογουμένους, 
τόνισε ο αναπληρωτής 

υπουργός Οικονομικών 
Θεόδωρος ςκυλακάκης.
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ΔΕν ΑλλΑζΕΙ ΤΟ χρΟνΟΔΙΑγρΑμμΑ γΙΑ μΕΤρΑ σΤΗρΙξΗσ μΕχρΙ ΑρχΕσ μΑΐΟυ
 ΑρρυθμΙΕσ σΤΟν ΠρΟϋΠΟλΟγΙσμΟ ΑΠΟ ΤΗν ΕΠΙμΗΚυνσΗ ΤΗσ ΚΑρΑνΤΙνΑσ 

3,69
δισ. ευρώ 

οι εισπράξεις 
από φόρους, μειωμένες 

κατά 295 εκατ. ευρώ 
ή 7,4% έναντι του στόχου
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Απαλλάσσονται από κρατήσεις 
ασθένειας (6%) τα αναδρο-
µικά από την έναντι σύνταξη 

των 360 ή των 384 ευρώ που θα 
λάβουν σύντοµα περίπου 70.000 εν 
αναµονή συνταξιούχοι µε ποσά που 
ξεπερνούν και τις 13.000 ευρώ.

Αυτό προβλέπει, µεταξύ άλλων, 
η τροπολογία που κατατέθηκε χθες 
στη Βουλή από τον υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Κωστή Χατζηδάκη, µε την οποία 
καθιερώνεται µια πρώτη σύνταξη-
εξπρές µε 360 και 384 ευρώ, που 
θα παίρνουν στο εξής οι ασφαλι-
σµένοι στον επόµενο κιόλας µήνα 
από την αίτηση συνταξιοδότησής 
τους.

Για 70.000 εν αναµονή συνταξι-
ούχους µε αιτήσεις ακόµη και προ 
του 2018 η έναντι σύνταξη θα πλη-
ρωθεί κατά προτεραιότητα και µε 
όλα τα αναδροµικά από την αρχική 
ηµεροµηνία της αίτησής τους.

Φορολόγηση
Μάλιστα στις αναδροµικές συντά-
ξεις δεν θα επιβληθεί η κράτηση 
6% για ασθένεια ενώ ο αναλογούν 
φόρος θα επιµεριστεί στα φορολο-
γικά έτη που αναλογεί η παροχή. Για 
παράδειγµα:
� Εν αναµονή συνταξιούχος από 
τον Φεβρουάριο του 2019 που δεν 
λαµβάνει προσωρινή σύνταξη (σ.σ.: 
επειδή ζήτησε να πάρει απευθείας 
την οριστική αλλά δεν βγήκε ακό-
µη) θα πληρωθεί τις έναντι συντά-
ξεις των 384 ευρώ για 24 µήνες, 
µε ποσό 9.216 ευρώ. Αν είχε την 
κράτηση ασθένειας θα έπαιρνε 
8.663 ευρώ, που σηµαίνει ότι από 
τη µη επιβολή της κράτησης κερδί-
ζει 552 ευρώ. 
� Εν αναµονή συνταξιούχος από τον 
Φεβρουάριο του 2018 (36 µήνες ως 
σήµερα), που δεν παίρνει καµία σύ-
νταξη, θα πληρωθεί πιθανότατα τον 
Απρίλιο τις έναντι συντάξεις 36 µη-
νών µε ποσό 13.824 ευρώ. Αν του 
επιβάλλονταν κρατήσεις ασθένειας 
(6%) στα αναδροµικά, θα έπαιρνε 
12.994 ευρώ, ενώ µε την απαλλαγή 
από την κράτηση 6% που προβλέ-
πει η τροπολογία κερδίζει 830 ευρώ 
επιπλέον και θα έχει να καταβάλει 
µόνον τυχόν φόρο εισοδήµατος, 
που θα µοιραστεί στα αναδροµικά 
του 2018, του 2019 και του 2020.

Η έναντι σύνταξη δεν αντικαθιστά 
την προσωρινή, όπως λανθασµένα 

εκτιµούν ορισµένοι, αλλά έρχεται να 
καλύψει το κενό εισοδήµατος από 
την υποβολή της αίτησης συντα-
ξιοδότησης µέχρι την έκδοση της 
προσωρινής σύνταξης.

Το έναντι ποσό θα καταβάλλεται 
στον επόµενο µήνα από την αίτη-
ση, θα ακολουθεί η έκδοση της 
προσωρινής και τέλος θα βγαίνει 
η οριστική σύνταξη. Η νέα ρύθµιση 
αποσκοπεί στο να µη µείνει κανείς 
χωρίς κάποιας µορφής σύνταξη µε 
το που κάνει την αίτηση, και κυρίως 
στο να επιταχυνθεί η απονοµή της 
οριστικής σύνταξης.

Για την έναντι σύνταξη εξετάζεται 
να λειτουργεί ξεχωριστή πλατφόρ-
µα µέσω του συστήµατος «ΑΤΛΑΣ», 
όπου θα γίνεται ένας πρώτος έλεγ-
χος των στοιχείων των ασφαλισµέ-
νων και εφόσον ταυτοποιούνται θα 
προχωρά η έκδοση της έναντι σύ-
νταξης. Μόλις εγκριθούν τα στοιχεία 
τους από το «ΑΤΛΑΣ» θα περνούν 
στην ηλεκτρονική (κανονική) αίτη-
ση συνταξιοδότησης, όπου εκεί θα 
πρέπει να δηλώσουν ότι θέλουν να 
πάρουν προσωρινή σύνταξη µέχρι 
να βγει η οριστική. 

Τα βήµατα
Ετσι, οι ασφαλισµένοι έχουν τρία 
βήµατα στη συνταξιοδότηση: 
� Εναντι σύνταξη 360 µε 384 ευρώ 
µέσω του «ΑΤΛΑΣ».
� Προσωρινή σύνταξη που αντι-
στοιχεί στο 80% των αποδοχών 
του τελευταίου δωδεκαµήνου για 
µισθωτούς και 70% για ελεύθερους 
επαγγελµατίες, µε πλαφόν τα 768 
ευρώ για τους µισθωτού και τα 960 
ευρώ αντίστοιχα.
� Οριστική σύνταξη µε υψηλότερα 
ποσά από την προσωρινή.

H έναντι σύνταξη δεν θα εφαρ-
µοστεί στο ∆ηµόσιο γιατί οι ασφα-
λισµένοι παίρνουν µέσα στο δίµηνο 
την προσωρινή, που είναι ίση µε το 
50% του µισθού (µε βάση υπολογι-
σµού το µισθολόγιο του 2011).

Η ρύθµιση
Η τροπολογία στα βασικά της ση-
µεία προβλέπει τα εξής: 

1Χορηγείται προκαταβολή στους 
ασφαλισµένους του e-ΕΦΚΑ 

που υποβάλλουν αίτηση συνταξιο-
δότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας 

ή θανάτου, έναντι της σύνταξης που 
δικαιούνται. Η προκαταβολή αυτή 
δίνεται είτε βάσει των στοιχείων 
που τηρούνται στον e-ΕΦΚΑ είτε 
µε υπεύθυνη δήλωση, για να συ-
ντοµευθούν οι προθεσµίες.

2Το ποσό της προκαταβολής υπο-
λογίζεται από τον επόµενο µήνα 

της υποβολής της αίτησης συνταξιο-
δότησης έως την έκδοση προσωρι-
νής σύνταξης ή, για τις περιπτώσεις 
όπου δεν υπάρχει αυτή, έως την έκ-
δοση της οριστικής. Η ρύθµιση θα 
εφαρµοστεί στις αιτήσεις συντα-
ξιοδότησης που θα υποβληθούν 
µετά την έναρξη ισχύος της, αλλά 
και σε όλες τις εκκρεµείς αιτήσεις 
συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν 
έχει εκδοθεί προσωρινή απόφαση 
συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση 
των εκκρεµών αιτήσεων, τα ποσά θα 
καταβληθούν αναδροµικά, µετά από 
ηλεκτρονικό αίτηµα του δικαιούχου 
στην ενιαία ψηφιακή πύλη του ∆η-
µοσίου gov.gr. 

3Οσον αφορά στις αιτήσεις συ-
νταξιοδότησης λόγω γήρατος, 

το ποσό που χορηγείται ως προκα-
ταβολή διαµορφώνεται ως εξής: 
� 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 
έτη ασφάλισης (ή 4.500 ηµέρες 
εργασίας) και ηλικία 67 ετών και 
άνω.
� 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 20 
έτη ασφάλισης (ή 6.000 ηµέρες 

εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 
ετών.
� 360 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 
έτη ασφάλισης (ή 4.500 ηµέρες 
εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 
ετών.
� 360 ευρώ αν ο αιτών έχει δικαίω-
µα συνταξιοδότησης και είναι κάτω 
των 62 ετών.

4Στους αιτούντες συνταξιοδότη-
ση λόγω αναπηρίας χορηγείται 

ως προκαταβολή σύνταξης το ποσό 
των 384 ευρώ. 

5Χορήγηση προκαταβολής 384 
ευρώ προβλέπεται και για τις 

αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω 
θανάτου του ασφαλισµένου. 

6Η προκαταβολή σύνταξης είναι 
ακατάσχετη και συµψηφίζεται µε 

τα ποσά σύνταξης που θα χορηγη-
θούν µε την προσωρινή και οριστική 
απόφαση συνταξιοδότησης. 

7Σε περίπτωση έκδοσης απορρι-
πτικής απόφασης συνταξιοδότη-

σης, τυχόν ποσά από προκαταβολές 
που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως 
στους ασφαλισµένους αναζητούνται 
σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης 
∆ηµοσίων Εσόδων. Σε κάθε περί-
πτωση, µπορούν να παρακρατούνται 
από τα ποσά που θα τους καταβλη-
θούν στο µέλλον από τον e-ΕΦΚΑ, 
εφόσον καταστούν δικαιούχοι συ-
νταξιοδοτικών παροχών. ■

7 µυστικά 
για την έναντι 
σύνταξη

ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ 13.000€ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 6% ΓΙΑ 70.000 ΠΑΛΑΙΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
kkatikos@e-typos.com
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ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

Τι προβλέπει η τροπολογία. 
Πώς θα γίνεται

 ο συµψηφισµός 
µε την προσωρινή 

και οριστική σύνταξη

ΑΜΕΣΑ

Η προκαταβολή των 360 
ή των 384€ θα χορηγείται 

από τον επόµενο 
µήνα από την αίτηση 

συνταξιοδότησης

Η έναντι σύνταξη δεν αντικαθιστά 
την προσωρινή αλλά έρχεται να 
καλύψει το κενό εισοδήµατος µέχρι 
την έκδοση αυτής.



 | 29ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Η δίκη-εξπρές του Ντόναλντ Τραµπ στη 
Γερουσία άφησε τη δηµοκρατική Αµε-
ρική µε µια πικρή γεύση, τόσο για το 

αναµενόµενο αποτέλεσµα όσο και για τους 
πολιτικούς συµβιβασµούς που ακολουθούν 
συνήθως οι εκπρόσωποι της εξουσίας για να 
µη διαταραχθούν οι ισορροπίες. 

Ο µεν τέως πρόεδρος θριαµβολόγησε χλι-
αρά -χωρίς να κάνει θορυβώδη πάρτι όπως 
στην πρώτη απαλλαγή του-, ενώ το κόµµα που 
τον στήριξε προσπαθεί να µη συνδεθεί µε τις 
απαράδεκτες σκηνές στο Καπιτώλιο. 

Πολλοί βουλευτές, ανάµεσά τους και Ρεπου-
µπλικανοί, τάσσονται τώρα υπέρ της διενέργει-
ας έρευνας από ανεξάρτητη επιτροπή για την 
εισβολή στο Καπιτώλιο, ώστε να διασφαλιστεί 
πως στο µέλλον δεν θα συµβούν ποτέ ξανά 
παρόµοια γεγονότα. 

Η Πελόζι
Οι ∆ηµοκρατικοί και Ρεπουµπλικανοί βουλευ-
τές που υποστηρίζουν τη διενέργεια έρευνας 
προβάλλουν µάλιστα το πρότυπο της επιτρο-
πής που συστήθηκε για τη διερεύνηση των 
τροµοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεµ-
βρίου το 2001. 

Στην κίνηση αυτή πρωτοστατεί η Πρόε-
δρος της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, και συνεχώς 
κερδίσει έδαφος, αν και για να συσταθεί µια 
ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας -µέσω σχετικού 
νόµου- πρέπει να συµφωνήσουν οι βουλευ-
τές για τα πρόσωπα που θα την απαρτίσουν. 

«Χρειαζόµαστε µια επιτροπή που θα ερευνήσει 
τα γεγονότα του Ιανουαρίου», δήλωσε ο Ρε-
πουµπλικανός Λίντσεϊ Γκρέιαµ, ο οποίος υπήρ-
ξε στενός σύµµαχος του Τραµπ, αλλά τώρα 
συντάσσεται µε τις απόψεις µεγάλης µερίδας 
∆ηµοκρατικών (αν και ο ίδιος ψήφισε υπέρ της 
απαλλαγής του πρώην προέδρου).

 «Πρέπει να υπάρξει διεξοδική έρευνα για 
τα γεγονότα του Καπιτωλίου», δήλωσε ο Μπιλ 
Κάσιντι, Ρεπουµπλικανός γερουσιαστής της 
Λουιζιάνα, που ψήφισε υπέρ της καταδίκης 
Τραµπ. Αν και τάχθηκαν υπέρ της απαλλαγής 
του Τραµπ, οι περισσότεροι νοµοθέτες του 
Ρεπουµπλικανικού κόµµατος, θέλουν να δια-
κόψουν δεσµούς µε το πρόσφατο παρελθόν. 

Μεγάλο τµήµα των Ρεπουµπλικανών είναι 
βέβαιοι ότι δεν µπορούν να υπαγορεύσουν 
στον Τραµπ την πολιτική συµπεριφορά που 
θα ακολουθήσει και αρκετοί φοβούνται ακραί-
ες συµπεριφορές. Ηδη ο Τραµπ άφησε αιχµές 
ότι το πατριωτικό «κίνηµά» του «MAGA» (Κά-

ντε την Αµερική Μεγάλη Ξανά) είναι έτοιµο 
για «επανεκκίνηση». Ουδείς ακόµη γνωρίζει 
τι ακριβώς θα κάνει το επόµενο διάστηµα ο 
πρώην πρόεδρος και πώς θα τον δεχθούν οι 
σκληροπυρηνικοί οπαδοί του, όσο και αν πο-
λιτικοί αναλυτές τονίζουν ότι η εικόνα του έχει 
δεχθεί σοβαρό πλήγµα. 

Η απαλλαγή του Ντόναλντ Τραµπ από τη 
Γερουσία για τα επεισόδια του Καπιτωλίου δι-
αγράφουν µια πολιτική προοπτική για τα µέλη 
της οικογένειας - αν όχι για τον ίδιο. 

Η νύφη
Στο προσκήνιο των παραπολιτικών σχολίων 
βρέθηκε χθες η νύφη του, Λάρα Τραµπ, η οποία 
δεν αποκλείεται να θέσει υποψηφιότητα για 
την έδρα της Βόρειας Καρολίνας (από όπου 
κατάγεται) στις ενδιάµεσες εκλογές του 2022. 
Αυτό θα συµβεί αν δεν βρει υποστηρικτές στην 
Πολιτεία ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπερ, ο 
οποίος τάχθηκε υπέρ της καταδίκης του Τραµπ 
και έχει να αντιµετωπίσει όλο το τοπικό κοµ-
µατικό κατεστηµένο. 

Αν η σύζυγος του Ερικ Τραµπ (δευτερότο-
κου γιου του πρώην προέδρου) αναζητήσει το 
µέλλον της στα έδρανα της Γερουσίας, θα προ-
κληθεί στην Πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας 
µεγαλύτερη πολιτική πόλωση από αυτή που 
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Η 38χρονη 
Λάρα Τραµπ, πρώην γυµνάστρια και τηλεο-
πτική παραγωγός, δεν έχει επιβεβαιώσει τις 
έντονες φήµες, ούτε τις αποκλείει. ■

ΑΛΙΚΗ ΚΟΤΖΙΑ
akotzia@e-typos.com
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Ερευνα για το Τραµπ... Ουέστ

ΦΟΒΟΙ

Μετά την απαλλαγή του Τραµπ, 
οι Ρεπουµπλικανοί φοβούνται 

ακραίες συµπεριφορές 
από τον τέως πρόεδρο

 Ο ΝΕΟΣ πρόεδρος των ΗΠΑ σίγουρα 
δεν θέλει να ζήσει στον Λευκό Οίκο 
µια επανάληψη των παρατράγουδων 
της οικογενειοκρατίας Τραµπ και του 
ευρύτερου περιβάλλοντός της. Ετσι, 
φαίνεται ότι σύµβουλοί του έχουν κά-
νει ιδιαίτερες συστάσεις στην οικογέ-
νεια της αντιπροέδρου Κάµαλα Χάρις 
και ιδιαίτερα στην ανήσυχη ανιψιά της 
Mίνα, η οποία είναι πολύ δραστήρια 
στα «σόσιαλ µίντια» αλλά χρησιµοποιεί 
κατά κόρον το όνοµα της αγαπηµένης 
θείας της για να λανσάρει διάφορα 
προϊόντα, µέσω µιας εταιρίας µε κοι-
νωνικές ανησυχίες που εκπροσωπεί. 

Η 36χρονη Μίνα Ασλεϊ Χάρις, κόρη 
της αδερφής της αντιπροέδρου, είναι 
δικηγόρος, συγγραφέας παιδικών βι-
βλίων και έχει ιδρύσει την «Εκστρατεία 
∆ράσης για τη Φαινοµενική Γυναίκα», 
η οποία δηµιουργεί µόδα για φιλαν-
θρωπικούς σκοπούς.  

Πονοκέφαλος 
µε την ανιψιά 
της Χάρις

�� ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟ



«Εφυγε» ο πρώην πρόεδρος της Αργεντινής µε την πολυτάραχη ζωή
�� ΚΑΡΛΟΣ ΜΕΝΕΜ

Η βίαιη καταστολή από τον Μα-
ριάνο Ραχόι της «Καταλανι-
κής Ανταρσίας» του 2017, µε 

επικεφαλής τον εξόριστο σήµερα στο 
Βέλγιο, Κάρλες Πουτζδεµόν, όχι µόνο 
δεν αποδυνάµωσε το αυτονοµιστικό 
κίνηµα, αλλά το ενίσχυσε, δηµιουργώ-
ντας τεράστιο πρόβληµα στον Ισπανό 
πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ.

 Στις εκλογές της Κυριακής στην 
Καταλονία τα αριστερά και δεξιά αυ-
τονοµιστικά κόµµατα αύξησαν συνο-
λικά τη δύναµή τους από 47,5% σε 
51%, ελέγχοντας πλέον τις 74 από 
τις 135 έδρες της τοπικής Βουλής. 
Παράλληλα, το ακροδεξιό Vox µπήκε 
για πρώτη φορά ως τέταρτο κόµµα 
στην Generalitat (καταλανική Βουλή) 
µε 7,6% και 11 έδρες, συντρίβοντας 
τους Ciudadanos (από τις 36 έδρες 
έπεσαν στο 5,5% και τις 6 έδρες) και 
το Λαϊκό Κόµµα, που έλαβε µόλις 
3,8% και 3 έδρες. 

 
Η επόµενη µέρα
Το µόνο παρήγορο είναι ότι ο υπηρε-
σιακός πρωθυπουργός Πέρε Αραγο-
νές (επικεφαλής της αυτονοµιστικής 
Ρεπουµπλικανικής Καταλανικής Αρι-
στεράς/ERC, που πήρε ίδιο αριθµό 
εδρών, 33, µε τους πιστούς στη Μα-
δρίτη Καταλανούς Σοσιαλιστές/PSC) 
απέκλεισε το ενδεχόµενο µονοµερούς 
ανακήρυξης ανεξαρτησίας, όπως τον 
Οκτώβριο του 2017, τονίζοντας ότι 
θα προτιµούσε ένα δηµοψήφισµα σε 
συµφωνία µε τη Μαδρίτη. Ταυτόχρονα 
όµως, ο Αραγονές έκλεισε την πόρτα 
της συνεργασίας στον αρχηγό του 
PSC -και πρώην υπουργό Υγείας της 
Ισπανίας- Σαλβαδόρ Ιγια, απορρίπτο-
ντας τις διακηρύξεις του τελευταίου 

για «επανένωση και συµφιλίωση» 
όσο οι αυτονοµιστές πρώην υπουρ-
γοί παραµένουν στη φυλακή και δεν 
αµνηστεύονται για την αποσχιστική 
ανταρσία του 2017. «∆εν έχουµε 
πάθει αµνησία, ούτε πρόκειται να γυ-
ρίσουµε σελίδα όσο υπάρχουν πολιτι-
κοί κρατούµενοι», τόνισε ο Αραγονές. 
Απέρριψε έτσι ξεκάθαρα την έκκληση 
του Ιγια για «προοδευτική κυβέρνηση 
PSC, ΕRC µαζί µε τους Καταλανούς 
Podemos (Εn Comu Podem)», που 

θα αποτελούσε το ιδεώδες σενάριο 
για τον Σάντσεθ.  Προσπαθώντας να 
αλλάξει την ατζέντα, ο Ισπανός πρω-
θυπουργός πανηγύρισε για τη «νίκη 
του Σοσιαλισµού στην Καταλονία», 
βασιζόµενος στο γεγονός ότι το PSC 
βγήκε πρώτο σε ψήφους µε ποσοστό 
23%, αν και ισοψήφισε σε έδρες µε το 
ERC, που έµεινε στο 21,3%. Την τρίτη 
θέση κατέλαβε µε 20% και 32 έδρες 
το σκληροπυρηνικό αυτονοµιστικό 
κεντροδεξιό κόµµα «Μαζί για την Κα-
ταλονία» (JxCat), του συνεργάτη του 
Πουτζδεµόν, Κουίµ Τόρα. Ο τελευταί-
ος, αν και εκλεγµένος τοπικός πρω-

θυπουργός, παύτηκε τον Σεπτέµβριο 
επί 18µηνο από τα καθήκοντά του µε 
απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου 
της Ισπανίας, επειδή ανάρτησε αυτο-
νοµιστικά σύµβολα και πανό υπέρ των 
πολιτικών κρατουµένων σε κυβερνη-
τικά κτίρια της Βαρκελώνης.

Ο Τόρα χαιρέτισε το εκλογικό απο-
τέλεσµα ως «ηχηρή νίκη του κινήµατος 
ανεξαρτησίας», ενώ η επικεφαλής του 
JxCat, Λάουρα Μποράς, ζήτησε από 
το ERC να σεβαστεί «την ξεκάθαρη 
ψήφο υπέρ της ανεξαρτησίας» και να 
σχηµατίσει το συντοµότερο κυβέρνηση 
µαζί της και µε το CUP (αυτονοµιστική 
αντικαπιταλιστική αριστερά).  

Ανοιγµα
Από την πλευρά του ο Ιγια τόνισε ότι 
θα προσπαθήσει να γίνει πρωθυπουρ-
γός της Καταλονίας συνοµιλώντας µε 
όλα τα κόµµατα, πλην του Vox. Πλην 
όµως η αποστολή του µοιάζει κατα-
δικασµένη και ήδη τα ισπανικά ΜΜΕ 
χαρακτηρίζουν τη νίκη του «γλυκό-
πικρη». Βέτο σε φιλο-µαδριλένικη 
«κυβέρνηση της Αριστεράς» (PSC, 
ERC, Εn Comu Podem) έθεσε και ο 
καταδικασµένος σε 13 χρόνια φυλά-
κιση, πρώην ηγέτης της Ρεπουµπλι-
κανικής Αριστεράς και αντιπρόεδρος 
στην κυβέρνηση Πουτζδεµόν, Οριόλ 
Τζούνκερας, προκρίνοντας το αυτο-
νοµιστικό σενάριο. 

 Να σηµειωθεί ότι λόγω της πανδη-
µίας η προσέλευση στις κάλπες ήταν 
µόλις 53%, έναντι 79% των εκλογών 
του ∆εκεµβρίου 2017, ενώ οι τελευ-
ταίες δηµοσκοπήσεις εµφανίζουν τους 
Καταλανούς διχασµένους στο ζήτηµα 
της ανεξαρτησίας (47,7% δήλωσαν 
υπέρ και 44,5% κατά). ■

Επικράτηση των αυτονοµιστών

ΛΑΤΡΗΣ των ωραίων γυναικών (καθώς είχε παντρευτεί 
σε δεύτερο γάµο την 35 χρόνια µικρότερή του, Χιλιανή 
πρώην «Μις Υφήλιο» Σεσίλια Μπολόκο, µε την οποία 
χώρισαν το 2011), ο Κάρλος Μένεµ άφησε, θαρρείς 
επίτηδες, την τελευταία του πνοή ανήµερα του Αγ. Βα-
λεντίνου, σε ηλικία 90 χρονών και κάτι. 

Πολιτικός διάδοχος του Χουάν Περόν, µε τον οποίο 
είχε προσωπική φιλία, και πρόεδρος της Αργεντινής τη 
δεκαετία 1989-1999, ο Κάρλος Μένεµ συνέδεσε την 
πολυτάραχη και λαµπερή ζωή του µε τις ηµέρες µιας 
επίπλαστης ευηµερίας, που κατέρρευσε µε πάταγο στη 
χρεοκοπία του 2002. Νωρίτερα είχε συνδέσει το πέσο 
µε το δολάριο βάζοντας θανάσιµο κορσέ στην εθνική 
οικονοµία, ενώ διεκπεραίωσε ένα νεοφιλελεύθερο πρό-
γραµµα αποκρατικοποιήσεων, που βάθυνε την ανεργία 
και τα κοινωνικά προβλήµατα την ώρα της οικονοµικής 
καταστροφής και του χάους. 

Εκπέµποντας ένα αλέγρο, φανταχτερό στιλ που πα-
ρέπεµπε στον Μπερλουσκόνι (συναναστροφές µε ροκ 
σταρ όπως οι Rolling Stones, αγάπη για το γκολφ και τα 
ακριβά αυτοκίνητα, δίκες για σκάνδαλα διαφθοράς σχε-

τικά µε παράνοµες πωλήσεις όπλων στην Κροατία και 
τον Ισηµερινό), ο Μένεµ έγινε παγκόσµια είδηση όταν 
πέταξε την πρώτη γυναίκα του, Ζουλέµα Γιόµα, έξω από 
το προεδρικό µέγαρο ένα χρόνο µετά την ορκωµοσία 
του. Εκτοτε η αγαπηµένη του κόρη Ζουλεµίτα έγινε ου-
σιαστικά πρώτη κυρία της Αργεντινής, ωσότου γνώρισε 
τη Χιλιανή καλλονή. Το 2003 ο Μένεµ διεκδίκησε τρίτη 
θητεία απέναντι στον Νέστορ Κίρχνερ, αλλά αποσύρ-
θηκε από τον β΄ γύρο όταν κατάλαβε ότι θα συντριβεί. 
Νωρίτερα είχε περάσει ένα διάστηµα αυτοεξόριστος στη 
Χιλή, ώσπου να καταπέσουν οι κατηγορίες σε βάρος του, 
και γύρισε µόνιµα στην Αργεντινή το 2005.

Ο θάνατος του Μένεµ ανακοινώθηκε από τον κεντρο-
αριστερό πρόεδρο Αλµπέρτο Φερνάντεζ, µε τον προ-
κάτοχό του, Μαουρίσιο Μάκρι, να µιλά για έναν «καλό 
άνθρωπο, που θα θυµάται µε αγάπη». Η σορός του 
Μένεµ εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνηµα στο Μπουένος 
Αϊρες και η ταφή του έγινε στο ισλαµικό νεκροταφείο 
της αργεντίνικης πρωτεύουσας - δεδοµένου ότι ήταν 
γόνος Σύρων µεταναστών του περασµένου αιώνα… 

 Γ. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ: ΠΡΩΤΟΙ ΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΑΠΟΣΧΙΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ 51%
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∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Αµνηστία των πολιτικών 
κρατουµένων και 

δηµοψήφισµα απαιτεί 
ο υπηρεσιακός 

πρωθυπουργός, 
αποκλείοντας όµως 
µονοµερείς κινήσεις 

ανεξαρτησίας, όπως το 2017

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
johnpapadatos65@gmail.com 

Λόγω της πανδηµίας η προσέλευση
στις κάλπες στην Καταλονία 

ήταν µόλις 53%, έναντι 79% των 
εκλογών του ∆εκεµβρίου 2017.
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«Λυπάμαι πολύ για την περί-
οδο της ζωής μου που οι 
ενέργειές μου συνέβαλαν 

στο πρόβλημα, που μονοπώλησα το 
λόγο ή που δεν εκφράστηκα δίκαια. 
Ξέρω ότι δεν στάθηκα στο ύψος των 
περιστάσεων, όπως και σε πολλές 
άλλες περιπτώσεις και επωφελήθη-
κα από ένα σύστημα που ευνοεί το 
μισογυνισμό και το ρατσισμό. Θέλω 
συγκεκριμένα να ζητήσω συγγνώμη 
από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την 
Τζάνετ Τζάκσον, προσωπικά στην 
κάθε μία, διότι νοιάζομαι και σέβομαι 
αυτές τις γυναίκες και γνωρίζω ότι 
απέτυχα». 

Η δημόσια συγγνώμη του Τζάστιν 
Τίμπερλεϊκ στο Instagram πριν από 
λίγες μέρες για όσα προσβλητικά 
και μειωτικά σχόλια έκανε πριν από 
σχεδόν 20 χρόνια για την πρώην 
σύντροφό του Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν 
προέκυψε από μακρά ενδοσκόπηση 
του Αμερικανού σταρ. Χρειάστηκε 
ένα νέο ντοκιμαντέρ για την ποπ 
τραγουδίστρια με τίτλο «Framing 
Britney Spears», παραγωγής «New 
York Times», που προβάλλεται στο 
Hulu, το οποίο μας θυμίζει τον τρό-
πο που τόσο εκείνος όσο και πολλοί 
άλλοι φέρθηκαν στην Μπρίτνεϊ την 
περίοδο που το Billboard τής ανήκε, 
αλλά και τη σκοτεινή περίοδο που 
φαινόταν να έχει χάσει την ψυχική 
της ισορροπία, με διάφορα επεισό-
δια να καλύπτονται σε πραγματικό 
χρόνο από τους παπαράτσι και τις 
gossip ιστοσελίδες. 

Ως γνωστόν, η Αμερικανίδα ποπ 
σταρ έπαθε νευρικό κλονισμό το 2007 

και την επόμενη χρονιά ο πατέρας 
της, Τζέιμι, απέκτησε με δικαστική 
απόφαση τον πλήρη έλεγχο στη ζωή 
της και τα οικονομικά της. Η Μπρίτνεϊ 
είχε αποδεχθεί την πρόταση με έναν 
μόνο όρο. Να μην είναι ο πατέρας της 
εκείνος που θα αναλάμβανε τον έλεγ-
χο, ο οποίος, σημειωτέον, ήταν απών 
από την καθημερινότητα της ποπ σταρ 
μέχρι που εκείνη άρχισε να κερδίζει 
εκατομμύρια δολάρια ως ποπ τραγου-
δίστρια. Και αυτό το επιβεβαιώνει στο 
ντοκιμαντέρ ένας δικηγόρος από το 
Λος Αντζελες, ο Ανταμ Στρέιζαντ, που 
είχε συνάντηση μαζί της σε ξενοδοχείο 
του Μπέβερλι Χιλς λίγο πριν ξεκινήσει 
η διαδικασία της κηδεμονίας.  

Hταν όλα γνωστά
Βέβαια, όλα όσα παρουσιάζει το ντο-
κιμαντέρ δεν είναι καινούργια. Είναι 
γνωστά στην κοινή γνώμη εδώ και 
χρόνια. Ομως η σύνθεσή τους, όπως 
λέει ο «Guardian», η τακτοποίηση αμέ-
τρητων στοιχείων, συνεντεύξεων και 
αρχειακού υλικού σε μια λογική σειρά, 
αλλά και τα καίρια σχόλια των δημο-
σιογράφων των «New York Times» 
που παρακολούθησαν την πορεία της 
ποπ σταρ σε κάθε φάση της, κάνουν 
το ντοκιμαντέρ αποκαλυπτικό. Εξ ου 
και το ανανεωμένο ενδιαφέρον της 
κοινής γνώμης για την Μπρίτνεϊ υπό 
το hashtag #FreeBritney, αλλά και 
η συγγνώμη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ 
σχεδόν είκοσι χρόνια μετά το χωρι-
σμό τους. 

Το «Framing Britney Spears» είναι 
ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα ανα-
θεώρησης της σελέμπριτι κουλτούρας 
της δεκαετίας του ’90 και των ’00s, 
και ιδιαίτερα των ταμπλόιντ εφημε-
ρίδων που ήταν πάντα πρόθυμες να 
αποθεώσουν και να καταβαραθρώ-
σουν ιδίως τις γυναίκες της βιομηχανί-
ας του θεάματος μέσα σε μία βραδιά. 
Ταινίες σαν το οσκαρικό «OJ: Made 
in America», το «Lorena Bobbitt» και 
το επίσης οσκαρικό «Amy», για την 
άνοδο και την τραγική πτώση της Εϊμι 
Γουάινχαουζ, βασίζονται όχι τόσο σε 
νέες πληροφορίες και αποκαλύψεις 
όσο στο να εστιάσει κανείς προσεκτι-
κά πάνω στα στοιχεία που είναι ήδη 
γνωστά. 

Η Μπρίτνεϊ σήκωσε στους ώμους 
της το βάρος της αντιφατικής αντίλη-
ψης που έχει η Αμερική -και όχι μόνο- 
για τις νεαρές γυναίκες και το σεξ. Να 
ντύνονται σέξι αλλά να μην έχουν την 
παραμικρή εμπειρία. Να δείχνουν ότι 
επιθυμούν το σεξ αλλά στην ουσία να 
μην το επιδιώκουν. Να ισορροπούν 
πάνω στη λεπτή γραμμή της ίδιας της 
εμπειρίας του σεξ αλλά ποτέ να μην 
την ξεπερνάνε. Η ίδια έλεγε το 2008 
στις κάμερες του MTV ότι θα ένιωθε 
εντελώς απελευθερωμένη αν δεν είχε 
όλους αυτούς τους δικηγόρους, τους 
γιατρούς, τα μίντια και «όλα αυτά τα 
πράγματα» να αναλύουν σε καθημε-
ρινή βάση τη συμπεριφορά της. Στα 
«όλα αυτά τα πράγματα» βάλτε όλους 
εμάς που καθόμασταν και κοιτούσα-
με τον κατήφορο μιας νέας και ταλα-
ντούχας γυναίκας σαν να κοιτάμε από 
την κλειδαρότρυπα.  ■

Δημόσια συγγνώμη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ στο Instagram 
πριν από λίγες μέρες για όσα προσβλητικά και μειωτικά σχόλια 
έκανε πριν από σχεδόν 20 χρόνια για την πρώην σύντροφό του, 
Μπρίτνεϊ Σπίαρς.
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ΤΙΜΠΕΡΛΕΪΚ: ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΠ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ

Απολογία με
καθυστέρηση 
20 ετών στη
...FreeBritney

Η ΑΙΤΙΑ

Η Μπρίτνεϊ σήκωσε στους ώμους της το βάρος  
της αντιφατικής αντίληψης που έχει η Αμερική  

-και όχι μόνο- για τις νεαρές γυναίκες και το σεξ

ΚΩΣΤΑΣ ζΑλιγΚΑΣ
kzaligas@e-typos.com
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Με θεΜα την Επανάσταση του 1821 και πηγή έμπνευσης τη φράση του Κολοκο-
τρώνη από το λόγο του στην Πνύκα «ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία 
της ελευθερίας μας [...], και εκάμαμε την Επανάσταση», το φεστιβάλ «Animasyros» 
επιστρέφει για 14η χρονιά στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων από τις 22 έως τις 26 
Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους που αφορούν στην προσωπική 
ελευθερία και την επανάσταση έχουν τον πρώτο λόγο στη φετινή διοργάνωση, ενώ 
το φεστιβάλ, για πρώτη φορά, φιλοξενεί αφιέρωμα με τίτλο «MedAnima» με ταινίες 
δημιουργών από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Μέρος του φεστιβάλ θα 
προβληθεί μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ οι διοργανωτές ελπίζουν σε καλύτερες 
μέρες και προβολές με φυσική παρουσία. Επίσης, δύο νέα βραβεία καθιερώνονται 
στο «Animasyros» από φέτος: τo K.ID.S., για τις ταινίες που απευθύνονται σε παιδιά, 
και Animapride για την καλύτερη ταινία ανιμέισον LGBTQI+. Οι αιτήσεις συμμετοχής 
για τα διαγωνιστικά τμήματα της φετινής διοργάνωσης υποβάλλονται αποκλειστικά 
μέσω της σελίδας που διατηρεί το «Animasyros» στην πλατφόρμα Film Freeway: 
https://filmfreeway.com/AnimaSyrosInternationalAnimationFestivalAgora-949575. 
Η προθεσμία των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 30ή Ιουνίου 2021.

▶▶ «ANIMASYROS» 22-26 ΣεΠΤεΜΒΡΙΟΥ

Ταινίες για την ελευθερία, εμπνευσμένες από το ’21

εκθεΣη ζωγΡαφΙκηΣ, αλλά 
και Σαββατοκύριακο με ξενα-
γήσεις. Η Σύγχρονη Πινακοθή-
κη Villa Ροδόπη στο Αργοστόλι 
της Κεφαλλονιάς παρουσιάζει 
εικαστική έκθεση σύγχρονων 
ξένων καλλιτεχνών, με επιλεγ-
μένα έργα τους από τη συλλογή 
του Art Studio EST-La Chambre 
της Αθήνας, σε επιμέλεια του Κώ-
στα Ευαγγελάτου. 

Πρόκειται για έργα ζωγραφικής, 
χαρακτικής, μικρογλυπτικής, φω-
τογραφίας και κολλάζ χαρακτηρι-
στικά των πολλαπλών εικαστικών 
αναζητήσεων της εποχής μας από 
εικαστικούς καλλιτέχνες που κα-
τάγονται από διάφορες χώρες. Σε 
αυτή την ενότητα εκτίθενται έργα 
καλλιτεχνών από την Αγγλία, την 
Πολωνία, τις ΗΠΑ, την Ολλανδία, 
τον Καναδά, τη Γερμανία, την Αυ-
στρία, τη Σερβία κ.ά.

Η έκθεση έχει ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον σχετικά με τις δύσκο-
λες και αβέβαιες καταστάσεις 
που βιώνουν όλοι οι άνθρωποι 
σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας 
της πανδημίας. Αποκαλύπτει τα 
κοινά εκφραστικά στοιχεία που 
ανέκαθεν διακατέχουν τους εικα-
στικούς από όπου και να κατάγο-
νται, σε όποιο μέρος του κόσμου 

δημιουργούν, σε όποια περιοχή 
ταξιδεύουν ή μεταναστεύουν. 
Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 
12.30-14.30 μ.μ. το μεσημέρι 
πραγματοποιούνται ξεναγήσεις 
από τον ζωγράφο, λογοτέχνη, 
θεωρητικό της Τέχνης Κώστα 
Ευαγγελάτο. Διάρκεια έκθεσης 
και ξεναγήσεων μέχρι και 21 
Φεβρουαρίου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για 
τους φιλότεχνους στις ξεναγήσεις 
που γίνονται στα πλαίσια των Art 
Weekends. 

Απαραίτητη η τήρηση όλων των 
μέτρων προστασίας και απαραί-
τητη η προσυνεννόηση στο τηλ: 
2671028501. Πληροφορίες κα-
θημερινά 12.00-14.00 μ.μ. 

'Oλα αυτά με την ελπίδα ότι 
στη συνέχεια του 2021 θα είναι 
ευνοικές οι συνθήκες, ώστε να 
πραγματοποιηθεί στη Villa Ρο-
δόπη και την «Μωβ Σκηνή» του 
κήπου κανονικά η η ήδη σχεδια-
σμένη πολυπρισματική εικαστική 
και λογοτεχνική εκδήλωση αφιε-
ρωμένη στον Λόρδο Βύρωνα, με 
αφορμή την μεγάλη εορταστική 
επέτειο των 200 χρόνων από την 
Επανάσταση του 1821, σας ευ-
χόμαστε καλό ποιοτικό εικαστικό 
Χειμώνα.

Εικαστική έκθεση σύγχρονων 
ξένων καλλιτεχνών

▶▶ αΠΟ VILLA ΡΟΔΟΠη ΣΤHN κεφαΛΛΟΝΙα

Μπορεί οι ήρωες του 1821 
να έχουν την τιμητική τους 
φέτος, διακόσια χρόνια μετά 

την Επανάσταση του 1821, όμως υπάρ-
χουν και οι απλοί ήρωες της καθημερι-
νότητας. Αυτούς τους «Καθημερινούς 
ήρωες» καλεί το Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης τα παιδιά να βρουν και να αποτυ-
πώσουν στο πλαίσιο του 8ου Παιδικού 
Διαγωνισμού Ζωγραφικής με το παρα-
πάνω θέμα, που πραγματοποιείται για 
πρώτη φορά ψηφιακά. 

Πιο συγκεκριμένα, μετά την πολύ με-
γάλη επιτυχία του περσινού αντίστοιχου 
διαγωνισμού που συγκέντρωσε 26.000 
συμμετοχές, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέ-
χνης προσκαλεί και φέτος παιδιά ηλικίας 
4-15 ετών (παιδιά προσχολικής ηλικίας, 
όλων των τάξεων του Δημοτικού και 
του Γυμνασίου και ειδικά σχολεία και 
των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης) να 
σκεφτούν και να αποτυπώσουν τον δικό 
τους καθημερινό ήρωα! 

Μαθαίνουν τους ήρωες 
Μέσα από πίνακες, γλυπτά και άλλα 
αντικείμενα τέχνης, τα παιδιά ψάχνουν 
και μαθαίνουν για τους ήρωες της Ελλη-
νικής Επανάστασης του 1821 και τους 
συνδέουν με τους ήρωες του σήμερα. 
Έναν πυροσβέστη, έναν εθελοντή, έναν 
γιατρό, ένα παιδί που φροντίζει τα αδέ-
σποτα ζώα και το περιβάλλον ή ακόμα 
με τη μητέρα ή τον πατέρα τους. Τους 
ζωντανεύουν στο χαρτί καταγράφοντας 
τη μοναδικότητά τους. Ο διαγωνισμός 
πραγματοποιείται με αφορμή την έκθε-
ση «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. 
Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρ-
τίνου» που θα ξεκινήσει στο Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης μόλις ανοίξουν και 
πάλι τα μουσεία. 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, το 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συνερ-
γάζεται και φέτος με το Διεθνές Φε-

στιβάλ Χορού Καλαμάτας: Παιδιά από 
την Καλαμάτα που θα συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό θα δουν τα έργα τους τον 
Ιούλιο σε έκθεση που θα διοργανωθεί 
στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας στο 
πλαίσιο του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ 
Χορού Καλαμάτας. Οι συμμετοχές στο 
διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές ως την 
25η Μαρτίου. Στις 18 Μαΐου, τη Διεθνή 
Ημέρα των Μουσείων, ξεκινά η έκθε-
ση όπου θα αναρτηθούν οnline όλα τα 
έργα των παιδιών, με τους δικούς τους 
καθημερινούς ήρωες που ξεχώρισαν. 

Στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα https://
kidscontest.cycladic.gr/τα παιδιά λαμ-
βάνουν μέρος στο διαγωνισμό, συμμετέ-
χουν στην αντίστοιχη «ψηφιακή» έκθεση, 

ενώ παράλληλα ανακαλύπτουν δημι-
ουργικές δραστηριότητες και αποκτούν 
γνώσεις που τα μυούν στο σύμπαν της 
Ιστορίας και της Τέχνης, κατά τη διάρκεια 
όλου του χρόνου. Στην ενότητα «Μαθαί-
νω» τα παιδιά μαθαίνουν, ψάχνουν και 
συζητούν, στο σχολείο ή στο σπίτι, θέμα-
τα που αφορούν την Ιστορία, την Τέχνη 
και τον κόσμο που μας περιβάλλει. Οι 
δραστηριότητες είναι διαμορφωμένες 
για τις ανάγκες των παιδιών όλων των 
ηλικιών και αποτελούν πεδίο έμπνευ-
σης, κινητοποίησης, προβληματισμού, 
συμμετοχής και έκφρασης.

Στο «Home Activities», δράσεις στις 
οποίες τα παιδιά πειραματίζονται με 
διαφορετικές τεχνικές και υλικά. Στο 
«School Activities», δραστηριότητες που 
σχεδιάζει το τμήμα εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων του Μουσείου Κυκλαδικής 
Τέχνης με σχολικό χαρακτήρα. 

Τέλος, στο «Τέχνη για όλους» φιλο-
ξενούνται ειδικά διαμορφωμένες δρα-
στηριότητες για παιδιά ΑμεΑ, καθώς η 
Τέχνη ανήκει σε όλους. Λεπτομέρειες για 
το διαγωνισμό στο: https://kidscontest.
cycladic.gr/ ■

Καθημερινοί ήρωες με 
τα... πινέλα των παιδιών 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 15 ΕΤΩΝ. ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
dsavvopoulou@e-typos.com 

Τα παιδιά ψάχνουν και μαθαίνουν για τους ήρωες της ελληνικής
επανάστασης του 1821 και τους συνδέουν με τους ήρωες του σήμερα,
τους οποίους ζωντανεύουν στο χαρτί. 

Σχέδιο του Ιβάν φέι.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι συμμετοχές στο 
διαγωνισμό θα γίνονται 

δεκτές ως την 25η Μαρτίου



Ε κτός για τουλάχιστον δύο ηµέρες 
παραµένουν ο Γιώργος Λιάγκας 
και η Φαίη Σκορδά µετά τον εντο-

πισµό κρουσµάτων κορονοϊού στην οµάδα 
των συνεργατών τους. Ολα ξεκίνησαν την 
Παρασκευή, όταν µετά τα προγραµµατι-
σµένα τεστ των τελευταίων ηµερών, δύο 
βασικοί συνεργάτες του διάσηµου τηλεο-
πτικού διδύµου βγήκαν θετικοί στον Covid, 
µε αποτέλεσµα η οµάδα να υποβληθεί σε 
επαναληπτικά τεστ. Σύµφωνα µε τις τε-
λευταίες πληροφορίες, η υγεία των προ-

σώπων της εκποµπής είναι πρωταρχικής 
σηµασίας για τους ανθρώπους του ΑΝΤ1 
και έτσι αποφασίστηκε η εκποµπή να µη 
βγει στον αέρα για τουλάχιστον δύο ηµέ-
ρες (∆ευτέρα και Τρίτη). Σχετικά µε το πότε 
τελικά το «Πρωινό» µε τον Γιώργο Λιάγκα 
και τη Φαίη Σκορδά θα επιστρέψει στη συ-
χνότητα του ΑΝΤ1 όλα κρίνονται µέρα µε 
τη µέρα -ίσως και ώρα µε την ώρα- αφού 

εφόσον βγουν αρνητικά και τα µοριακά 
τεστ στα οποία θα υποβληθεί η οµάδα και 
σήµερα Τρίτη, η επιστροφή της εκποµπής 
προγραµµατίζεται για αύριο το πρωί. Σε 
αντίθετη περίπτωση, θα ακολουθηθεί ο 
αρχικός σχεδιασµός γι’ αυτές τις περιπτώ-
σεις, δηλαδή η αποχή των συντελεστών 
της εκποµπής για ολόκληρη την εβδοµάδα. 
Αλλωστε, όπως είναι γνωστό, το «Πρωινό» 
βγαίνει ζωντανά από τα στούντιο ΚΑΠΑ, 
όπου γυρίζονται ή στεγάζονται πολλές 
δηµοφιλείς εκποµπές του ΑΝΤ1. Ως εκ 

τούτου, η ασφάλεια των συµµετεχόντων 
είναι ένα δύσκολο στοίχηµα, αφού ένα 
δυσάρεστο σενάριο θα µπορούσε να δη-
µιουργήσει ντόµινο στις τηλεοπτικές πα-
ραγωγές. Μάλιστα, φηµολογείται ήδη πως 
ένα από τα κρούσµατα εργάζεται και σε 
παραγωγή άλλου καναλιού, µε αποτέλε-
σµα να έχει δηµιουργηθεί ήδη ανασφάλεια 
για το κατά πόσο είναι όλοι ασφαλείς και 
στη δεύτερη εκποµπή όπου απασχολείται 
ο συγκεκριµένος άνθρωπος. 

Σε κάθε περίπτωση, η σιγή του «Πρω-
ινού» για τουλάχιστον δύο ηµέρες δηµι-
ουργεί το περιθώριο στον ανταγωνισµό να 
ανακτήσει δυνάµεις και να ανασυντάξει τα 
«όπλα» του µετά τη δυναµική επαναφορά 
του Γιώργου Λιάγκα στην πρωινή ζώνη, 
που έφερε την εκποµπή στην πρώτη θέση 
των µετρήσεων τηλεθέασης, ανατρέπο-
ντας τις ισορροπίες µεσούσης της σεζόν. 
Μόνο τυχαία δεν µπορεί να θεωρηθεί 
άλλωστε η στροφή της εκποµπής σε κοι-
νωνικά θέµατα και η είσοδος της Φαίης 
Σκορδά στον τοµέα των εξοµολογητικών 
συνεντεύξεων, φέρνοντας θετική δηµοσιό-
τητα αλλά και µεγάλες αποκλειστικότητες 
στη συχνότητα του ΑΝΤ1. 

Το µόνο σίγουρο είναι πως από µεγάλος 
χαµένος της σεζόν, η Φαίη Σκορδά και το 
«Πρωινό» βρέθηκαν να διεκδικούν ξανά 
την πρωτιά σε καθηµερινή βάση, µε τη µε-
γάλη αντίπαλό της, Κατερίνα Καινούργιου, 
να µην καταθέτει τα όπλα και να δηµιουρ-
γεί ένα ντέρµπι που εξελίσσεται µέρα µε 
τη µέρα στην πρωινή ζώνη. ■
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ΜΑΡΤΖΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
mlazarou@e-typos.com 

Επιστροφή στο «Celebrity Game Night»
ΜΕ την επιτυχηµένη συνταγή του 
«Celebrity Game Night» επιστρέφει η 
Σµαράγδα Καρύδη στην τηλεόραση. 

Οπως είχε γίνει ήδη γνωστό, η επιτυ-
χηµένη ηθοποιός παραµένει στο δυναµι-
κό του Mega µετά τη χλιαρή πορεία του 
τηλεπαιχνιδιού «Ενα εκατοµµύριο γεν», 
παρουσιάζοντας ξανά το project που την 
έχρησε παρουσιάστρια. Επτά χρόνια µετά 
την πρώτη της εκποµπή λοιπόν, η Σµαρά-
γδα Καρύδη θα συναντήσει ξανά Ελλη-
νες celebrities, που µαζί µε δύο παίκτες 
θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τη 
νίκη της οµάδας τους και το έπαθλο θα 
µοιράζεται κάθε φορά ο νικητής αλλά 
και ένας φιλανθρωπικός οργανισµός. 

Ο προγραµµατισµός του Mega -εκτός 
απροόπτου- αυτή τη φορά τοποθετεί 
το «Celebrity Game Night» στο prime 
time, και συγκεκριµένα στις 21:00 κάθε 
Παρασκευή. Αυτό σηµαίνει βέβαια πως 
από την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, 
που αναµένεται να κάνει πρεµιέρα το 
celebrity show του νέου Μεγάλου Κα-
ναλιού, έχει να ανταγωνιστεί το «Καφέ 
της Χαράς» αλλά και ένα από τα πιο 
δυνατά σε τηλεθέαση επεισόδια του 
«MasterChef», ενώ µένει να δούµε αν 
θα έρθει σε µετωπική σύγκρουση και µε 
το «Battle of the Couples» του Alpha, 
που θα έχει κάνει πρεµιέρα 24 ώρες 
νωρίτερα. 

�� ΣΜΑΡΑΓ∆Α ΚΑΡΥ∆Η

έκανε ο ∆ηµήτρης 
Σκαρµούτσος στο 
δυναµικό κοινό του ΑΝΤ1. 

ΘΕΤΙΚOI ΣΤΟΝ COVID ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΩΝ Φ. ΣΚΟΡ∆Α ΚΑΙ Γ. ΛΙΑΓΚΑ

στο δυναµικό κοινό 
έφερε το «Survivor». 

Το «Πρωινό» πήγε... καραντίνα

Τ
V

Ο Γ. Λιάγκας και η Φ. 
Σκορδά αναµένεται να 

επιστρέψουν, αν όλα 
εξελιχθούν οµαλά, 

αύριο το πρωί.

σηµείωσε ο «Πιο σηµείωσε ο «Πιο σηµείωσε ο «Πιο 
Αδύναµος Κρίκος» Αδύναµος Κρίκος» Αδύναµος Κρίκος» 
του ΣΚΑΪ στο σύνολο. του ΣΚΑΪ στο σύνολο. του ΣΚΑΪ στο σύνολο. 

∆ελτίο τηλεθέασης

για τη Ναταλία 
Γερµανού 
στο σύνολο 
της Κυριακής. 

35,3 % 12,2%17,8 %

14,7%



ΕΡΤ2 | 210-6066000

08.45 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΟΥΡΑΚΟΤΑΓΚΩΝ 
(E) 09.45 ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ 
ΓΗΣ (E) 10.45 Ο ΘΕΙΟΣ ΜΑΣ Ο ΜΙΜΗΣ (Ε) 
12.10 ΠΛΑΝΑ ΜΕ ΟΥΡΑ (Ε) 13.00 ΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΟΥΡΑΚΟΤΑΓΚΩΝ (E) 14.00 
1.000 ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Ε) 15.00 
ATHLETICUS (E) 15.05 ΑΝ ΗΜΟΥΝ... (E) 
15.10 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ... ΗΤΑΝ 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ (E) 15.35 ΚΑΝ’ ΤΟ ΣΤΑ 
ΜΕΤΡΑ ΣΟΥ (E) 16.00 ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ (Ε) 
16.25 ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 
17.20 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ (Ε) 
19.00 ΓΗ: ΠΛΑΝΗΤΗΣ - ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ 
19.59 ΤΟ ’21 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ 
’21 20.00 Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ 21.00 
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΕΡΝΤΟΧ (E) 22.00 «ΗΡΕΜΟ 
ΠΑΘΟΣ». ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 24.00 ΑΪΝΣΤΑΪΝ (E)  

 ΚΟΝΤRΑ | 210-3489000

11.00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ 18.00 
ΟΙΚΟΖΗΝ 18.55 ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ 
21.00 wESTErn 22.00 KonTrA nEwS 
24.00 ΚΟΝΤΡΑ 24

ΕΡΤ3 | 2310-299400

09.00 Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑ (E) 10.00 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 12.00 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 13.00 ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ (Ε) 13.30 
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 
(Ε) 13.59 ΤΟ ’21 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΤΟΥ ’21 14.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 15.00 Η ΖΩΗ 
ΜΑΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑ (E) 16.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΣΠΟΡ 16.30 Ο3 18.00 ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΡΩΜΕΝΑ 19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 20.15 ΤΑ 
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε) 21.10 HUMAn+: 
TΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ 22.00 
ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΕΥΓΟΝΙΚΗΣ 23.00 
ΜΠΟΡΙΣ ΓΚΟΝΤΟΥΝΟΦ (Ε) 00.00 Η ΖΩΗ 
ΜΑΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑ (Ε)

Αction 24 | 210-2117240

07.00 FLASH bACK 08.00 ForMULA E 
10.00 worLd SAILIng CUp 11.00 FIA 
wEC 12.00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ 
15.00 TrIATHLon SErIES 16.00 
gILLETTE worLd SporTS 17.00 
ForMULA E 18.00 MArKET wATCH 
19.00 SporT nEwS 20.00 brIEFIng 
22.00 EvEnIng rEporT 23.30 Χ2 
01.00 worLd’S FASTEST gAMEr 

ΒΟΥΛΗ | 210-3735302

08.30 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.ΜΕΑ  
09.00 ΚΑΜΕΡΑ ΖΙΖΑΝΙΟ 10.00 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 21.00 
ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 22.00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΣΕ ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ 23.00 Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑ 00.00 
ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ (Ε) 01.00 ΑΝΑΒΙΩΣΗ 
ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

ΤV SPoRtS

22.00 CoSMoTE SporT1 ΛΕΙΨΙΑ-
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22.00 
CoSMoTE SporT2 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-
ΠΑΡΙ Σ.Ζ. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22.15 
novASporTS1 ΛΟΥΤΟΝ-ΚΑΡΝΤΙΦ 
ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ 
02.30 CoSMoTE SporT4 ΜΕΜΦΙΣ 
ΓΚΡΙΖΛΙΣ-ΝΙΟΥ ΟΡΛΕΑΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΒΑ
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ΕΠΙΛΟΓΕΣALPHA | 212-2124000

08.00 HAppy dAy ΣΤΟΝ ALpHA  
 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ,
 ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ 
11.00 T-LIvE
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ,
 ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
13.00 pop Up 
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
15.45 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (E)
 ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
16.40 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
17.50 dEAL 
18.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
 ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
21.00 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ
22.00 AΓΓΕΛΙΚΗ
 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
23.00 Ο ΜΑΦΙΟΖΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ
 ΠΟΡΤΑΣ ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ
 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ. ΚΩΜΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ,
 ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΠΡΟΥΣ ΓΟΥΙΛΙΣ,
 ΜΑΘΙΟΥ ΠΕΡΙ, ΑΜΑΝΤΑ ΠΙΤ
01.00 ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΣ dIrECT
02.15 ΚΑΜΙΚΑΖΙ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΣΚΑΪ | 210-4800170

06.00 ΣΗΜΕΡΑ
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ,
 ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
10.00 ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ, ΜΕ ΤΟΥΣ
 ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΣΟΥΝΟ, ΧΡΗΣΤΟ ΚΟΥΤΡΑ
11.30 ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ
 ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ
12.00 LovE IT 
 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ,
 ΜΕ ΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
14.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15.00 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ
 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
17.00 SUpEr MAKEovEr
18.00 EIΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18.15 HoUSE oF FAME L’ ACAdEMIA
 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΟΟΥ
19.50 EIΔΗΣΕΙΣ
21.00 8 ΛΕΞΕΙΣ
 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
22.00 SUrvIvor
01.15 dEAdLy woMEn
 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
03.15 LovE IT (Ε)

ΕΡΤ1 | 210-6066000

05.30 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ  
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ, ΜΕ ΤΟΥΣ
 ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ, ΓΙΑΝΝΗ ΠΙΤΤΑΡΑ
10.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.15 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.00 ΔΕΣ & ΒΡΕΣ
14.00 ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ (E)
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
16.00 ΦΛΕΡΤ
 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ,
 ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΤΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ
17.59 ΤΟ ’21 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ’21 (E)
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 
19.00 ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ (Ε)
 ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
20.00 ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ  
 ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
21.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22.00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
24.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
00.15 ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ
01.15 11 ΠΤΩΜΑΤΑ

 oPEn | 211-2122000

06.00 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
09.50 ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ!
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 STyLE ME Up
15.15 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ CHEF 
16.30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΤΙΚΑ
16.45 ΤΙ 30... ΤΙ 40... ΤΙ 50... 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
17.45 ΕΙΔΗΣΕIΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18.00 ΤΙ 30... ΤΙ 40... ΤΙ 50...   - ΣΥΝΕΧΕΙΑ
18.50 ΕΙΔΗΣΕIΣ
20.00 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 
21.00 2:22 
 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ. ΘΡΙΛΕΡ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΣΙΕΛ
 ΧΙΟΥΙΣΜΑΝ, ΣΑΜ ΡΙΝΤ, ΤΕΡΕΣΑ ΠΑΛΜΕΡ
23.00 Ο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ. ΔΡΑΣΗΣ, ΜΕ
 ΤΟΥΣ ΜΠΡΟΥΣ ΓΟΥΙΛΙΣ, ΡΟΖΑΡΙΟ
 ΝΤΟΣΟΝ, ΤΖΟΣ  ΝΤΟΥΧΑΜΕΛ
01.30 CrIMInAL MIndS  
03.15 KICKboXEr: Η ΤΙΜΩΡΙΑ 
 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

StAR | 211-1891000

06.30 THE FLASH (Ε)
07.30 SHoppIng STAr (Ε)
09.00 ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ
12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
14.00 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15.50 SHoppIng STAr
17.30 ΕΛΙΦ
18.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18.40 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
21.00 MASTErCHEF 5
23.30 nCIS
01.30 MASTErCHEF 5 (Ε)
04.00 bELIEvE
 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ ΣΕΙΡΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Ant1 | 210-6886100

06.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)
15.00 roUK ZoUK
16.00 Η ΦΑΜΙΛΙΑ (Ε) 
16.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 
16.45 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΡΕΞ
17.45 STILL STAndIng
18.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 HΛΙΟΣ
21.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ! 
 ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
22.00 ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
23.30 SpECIAL rEporT
00.45 ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ. ΔΡΑΜΑ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ
 ΤΖΟΛΙ, ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ, ΜΕΛΒΙΛ ΠΟΥΠΟ

ΜΕGA | 210-7547000

05.30 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEgA
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
09.40 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ… ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ 
10.00 ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ!
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ (Ε)
15.00 ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ (Ε)
16.10 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
16.20  LIvE nEwS
18.40 SUpEr MArKET SwEEp
19.45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΕΞΑΨΗ 
 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
22.00 ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ 2 
 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
24.00 ΒΑΒΕΛ
01.30 nCIS
 AΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2:22
OPEN, 21.00

Θρίλερ 2017. Σκηνοθεσία: Πολ Κάρι. Πρωτα-
γωνιστούν: Μίσιελ Χιούισμαν, Τερέσα Πάλμερ, 
Σαμ Ριντ

Η ιστορία ακολουθεί τον Ντίλαν, έναν άνθρω-
πο του οποίου η ζωή εκτροχιάζεται οριστικά όταν 
ένα δυσοίωνο πρότυπο γεγονότων επαναλαμ-
βάνεται με τον ίδιο τρόπο κάθε μέρα, σταματώ-
ντας ακριβώς στις 2:22 μ.μ. Οταν ερωτεύεται 
τη Σάρα, μια όμορφη γυναίκα της οποίας η ζωή 
απειλείται από αυτά τα παράξενα γεγονότα, ο 
Ντίλαν πρέπει να λύσει το μυστήριο του 2:22 για 
να διατηρήσει μια αγάπη της οποίας η δεύτερη 
ευκαιρία έφτασε τελικά.

ο ΜΑΦΙοΖοσ ΤΗσ ΔΙΠλΑΝΗσ
ΠορΤΑσ ΞΑΝΑΧΤυΠΑ
ALPHA, 23.00 

Κωμική περιπέτεια 2004. Σκηνοθεσία:Χάουαρντ 
Ντόιτς. Παίζουν: Μπρους Γουίλις, Μάθιου Πέρι, 
Νατάσα Χένστριτζ, Αμάντα Πιτ.

Ο νευρικός οδοντίατρος Οζ είναι παντρεμέ-
νος με την πρώην σύζυγο του μαφιόζου Τζίμι. Ο 
μαφιόζος Τζίμι, γνωστός και ως Τουλίπας, συζεί 
πια με την Τζιλ και ασχολείται με οτιδήποτε άλλο 
εκτός από το «μαγείρεμα» πληρωμένων δολο-
φονιών. Οταν όμως ο Πολωνός «νονός» Λάζλο 
προσπαθήσει να τους εκδικηθεί για τη δολοφο-
νία του γιου του απάγοντας τη σύζυγο του Οζ, ο 
απελπισμένος οδοντίατρος και ο αρχιμαφιόζος 
Τζίμι αναγκάζονται να συμμαχήσουν...  

ΔΙΠλΑ σΤΗ θΑλΑσσΑ
ΑΝΤ1, 00.45 

Δράμα, 2015. Σκηνοθεσία: Αντζελίνα Τζολί. 
Παίζουν: Αντζελίνα Τζολί, Μπραντ Πιτ, Μελβίλ 
Πουπό. 

Το καλοκαίρι του 1973 ένας Αμερικανός συγ-
γραφέας και η σύζυγός του, πρώην χορεύτρια, 
κάνουν διακοπές σε ένα απομονωμένο γαλλικό 
ψαροχώρι. Η άφιξη ενός νιόπαντρου ζευγαριού 
στο διπλανό δωμάτιο του ξενοδοχείου τους θα 
φέρει στην επιφάνεια τα χρόνια προβλήματα του 
δικού τους γάμου...
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ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΥΤΗ Ο «∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ» ΕΠΙΑΣΕ ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΤΟΝ ΑΡΗ
ΜΕ 43 ΒΑΘΜΟΥΣ, ΟΣΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΟΚ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ

Η ΑΕΚ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΡΑΙΜΗ, �ΧΤΥΠΗΣΕ�
ΣΤΟ 90’ ΚΑΙ ΣΤΟ 97’ ΚΙ 
ΕΦΥΓΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ 

ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΟ �ΑΛΚΑΖΑΡ�, ΕΝΩ 

Η ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΧΕ ΙΣΟΦΑΡΙΣΕΙ 
ΑΠΟ 0�2 ΣΕ 2�2 ΣΤΟ 80Ο 

Η ΑΕΚ έκανε τα εύκολα 
δύσκολα σε ένα ακόµη 
παιχνίδι και παρ’ ότι στο 

τέλος κινδύνεψε από την ΑΕΛ 
(απέκρουσε πέναλτι ο Αθανα-
σιάδης στο 90+6’), τελικά έφυ-
γε νικήτρια από το «Αλκαζάρ» 
επικρατώντας των «βυσσινί» µε 
4-2 (το 4ο γκολ στο 90+7’), στο 
πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής 
της Super League. 

Με τη νίκη του αυτή ο «∆ικέφα-
λος» έπιασε στη δεύτερη θέση τον 
Αρη µε 43 βαθµούς, όσους έχει και 
ο ΠΑΟΚ. 

Η Ενωση µε δύο γκολ του Ολι-
βέιρα, στο 14’ µε εύστοχο πέναλτι 
που κέρδισε ο ίδιος και στο 43’ µε 
κοντινή κεφαλιά, πήγε στα απο-
δυτήρια έχοντας προβάδισµα δύο 
τερµάτων (0-2). 

Οι γηπεδούχοι όµως βρήκαν 
απαντήσεις στο δεύτερο µέρος, 
κι αφού µείωσαν µε τον Νικολιά 
στο 70’, ο Ακούνια έκανε το 2-2 
στο 80’. Μετά την ισοφάριση των 
γηπεδούχων οι κιτρινόµαυροι πέ-
ρασαν στην αντεπίθεση, πίεσαν, 

απείλησαν και τελικά προηγήθηκαν 
και πάλι µε τον Αλµπάνη στο 90’. 
Κι όµως το µατς δεν είχε τελειώσει. 
Αµέσως µετά η ΑΕΛ κέρδισε πέ-
ναλτι σε χέρι του Λιβάι Γκαρσία. 

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μου-
κάντζο, αλλά ο Αθανασιάδης απέ-

κρουσε στο 6ο λεπτό των καθυ-
στερήσεων και στην αντεπίθεση 
ο Γκαρσία µπήκε στην περιοχή, 
πάσαρε στον Σιµάνσκι, ο οποίος 
διαµόρφωσε το τελικό 2-4!
 ΑΕΛ  Μπάγιτς, Ζίζιτς, Μαξιµέν-
κο, Γκράουρ (63’ Μπέρτος), Μπεν-

Χατίρα, Ακούνια, Μιλοσάβλιεβιτς 
(63’ Μουκάντζο), Στίφλερ (53’ Νι-
κολιάς), Κολοµπίνο, Νούνιτς (87’ 
Χουσίνο), Γιακιµόβσκι.
 ΑΕΚ  Αθανασιάδης, Μπακάκης 
(54’ λ. τρ. Νταντσένκο), Νεντελ-
τσιάρου, Λάτσι, Λόπες, Σιµάνσκι, 
Μάνταλος, Γκαρσία, Τάνκοβιτς (74’ 
Αλµπάνης), Ολιβέιρα (74’ Σιµόες), 
Ανσαριφάρντ.

ΧΙΜΕΝΕΘ:
«Ο Θεός ήταν δίκαιος…» 
Ο προπονητής της Ενωσης, Μανό-
λο Χιµένεθ, δεν έκρυψε πως «εί-
ναι το καλύτερο πρώτο ηµίχρονο 
που κάναµε, αλλά συνεχίζουµε να 
χάνουµε ποδοσφαιριστές. Είµαστε 
στο 0-2 µε ξεκάθαρες φάσεις να 
σκοράρουµε, τραυµατίζεται ο Μπα-
κάκης και άλλος ένας και έρχεται 
µετά η έλλειψη συνεννόησης στην 
άµυνα. Ο Θεός ήταν δίκαιος µε την 
οµάδα που ήθελε να κερδίσει». Από 
την πλευρά του, ο Φέστα, ο προ-
πονητής της Λάρισας, τόνισε: «Θα 
µπορούσαµε καλύτερα. Πρέπει να 
χτίσουµε όµως σε αυτό που έδειξε η 
οµάδα στο δεύτερο ηµίχρονο». 

«Καθάρισε» στις καθυστερήσεις...

Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. ΓΚΟΛ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  57  22  55-10
2 ΑΡΗΣ  43  22  27-13
3 ΑΕΚ  43  22  36-25
4 ΠΑΟΚ  43  22  41-20
5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  41  22  27-15
6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ.  37  22  22-20
7 ΒΟΛΟΣ  27  22  22-29
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  25  22  22-30
9 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.  22  21  23-29
10 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  21  22  20-26
11 ΟΦΗ  19  22  19-36
12 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  14  22  11-30
13 ΛΑΜΙΑ  12  19  10-30
14 ΛΑΡΙΣΑ  9  20  11-33

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Πλέγµα 13 πρωτοβουλι-
ών, που θα εφαρµοστούν 
άµεσα στον αθλητισµό 

για τον εντοπισµό, την καταπο-
λέµηση και την εξαφάνιση της 
σεξουαλικής βίας και κακοποί-
ησης, αλλά και την αντιµετώπι-
ση φαινοµένων κακοδιοίκησης, 
κακοδιαχείρισης, διαφθοράς και 
κατάχρησης εξουσίας, παρουσί-
ασε χθες ο υφυπουργός Αθλητι-
σµού, Λευτέρης Αυγενάκης. 

«Η βούληση είναι σαφής. Καµία 
ανοχή σε τέτοια φαινόµενα! Πολε-
µάµε κάθε µορφή κακοποίησης στον 
αθλητισµό! Και λέµε: “Σπάσε τη Σιω-
πή - Μίλησε, µην ανέχεσαι”. Πλέον, 
πρέπει να φοβάται ο θύτης και όχι 
το θύµα! ∆ουλεύουµε όλοι µαζί για 
ένα νέο, φωτεινό, σύγχρονο, δίκαιο, 
διαφανές και δηµοκρατικό αθλητικό 
οικοδόµηµα», τόνισε χαρακτηριστικά 
και παρουσίασε τα 13 µέτρα, που κά-
ποια από αυτά έχουν δροµολογηθεί 
και άλλα προγραµµατίζονται. 

Τα 13 µέτρα είναι τα εξής:
1. Κέντρο Υποστήριξης Αθλη-
τισµού (Help Desk): ∆ηµιουργία 
υπηρεσίας στη Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού, η οποία θα υποδέχεται 
αιτήµατα και ερωτήµατα αθλητών, 
αθλητικών φορέων και γενικότερα 
του κοινού, θα τα προωθεί αρµοδί-
ως στις υπηρεσίες και, εν συνεχεία, 
θα απαντά για την επίλυση διαδι-
καστικών, λειτουργικών, θεσµικών, 

νοµικών, υπηρεσιακών και λοιπών 
ζητηµάτων που άπτονται των αρµο-
διοτήτων της ΓΓΑ και των εποπτευ-
όµενων φορέων της.
2. Αθλητικός Συνήγορος: Θεσµός 
διαµεσολάβησης µεταξύ της αθλητι-
κής οικογένειας και της Γενικής Γραµ-
µατείας Αθλητισµού, για τον έγκαιρο 
εντοπισµό και τη δίκαιη και αποτελε-
σµατική διαχείριση καταγγελιών
3. Συµβουλευτική Γραµµή Υπο-
στήριξης: Η 24ωρη τηλεφωνική 
γραµµή SOS 15900 είναι πάντα σε 
λειτουργία και έτοιµη να υποστηρίξει 
άτοµα - θύµατα βίας που θέλουν να 
σπάσουν τον κύκλο βίας.
4. Κώδικας Ακεραιότητας που θα 
αποτελείται από α) Kώδικα ∆εοντο-
λογίας και β) Πειθαρχικό Κώδικα.
5. Εθνικό Κέντρο Αθλητικών 
Ερευνών: Οπως είπε ο κ. Αυγενά-
κης, ενεργοποιείται ένας σηµαντικός 
πυλώνα στον τοµέα της αθλητικής 
έρευνας και ιατρικής της άσκησης, ο 
οποίος για χρόνια ήταν ανενεργός. 
6. Αθλητική ψυχολογία: Υποχρεω-
τική απασχόληση ψυχολόγου σε όλες 
τις αθλητικές οµοσπονδίες.
7. Ινστιτούτο Επιµόρφωσης 
Αθλητικών Στελεχών.
8. Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων.
9. Μητρώο Προπονητών. 
10. Κλιµάκιο Ελέγχου Αθλητικών 
Φορέων: Σύσταση ελεγκτικού µη-
χανισµού για τη διενέργεια ελέγχων 
ορθότητας των καταχωρισµένων 
στοιχείων των αθλητικών σωµατείων 
στο Μητρώο.

11. «ΧΙΛΩΝ» - Μετράµε, Αξιολο-
γούµε, Βελτιώνουµε: Επικαιροποί-
ηση του συστήµατος αξιολόγησης 
«ΧΙΛΩΝ» µε την αύξηση του συντε-
λεστή βαρύτητας σε θέµατα καλής 
διακυβέρνησης.
12. Ψηφιακή Βίβλος 2020-2025: 
∆ηµιουργείται:

Μητρώο Αθλητικών Φορέων  ●
(οµοσπονδίες, ενώσεις).

Μητρώο ∆ ιακρ ιθέντων  ●
Αθλητών.

Μητρώο Αθλητικών Υποδοµών  ●
της χώρας.

Μητρώο Εποπτευόµενων Φορέ- ●
ων, στο οποίο θα συµπεριλαµβάνε-
ται το Μητρώο Οργανικών Θέσεων 
του υπηρετούντος προσωπικού.

Μητρώο Οικονοµικών ∆εσµεύ- ●
σεων των Εποπτευόµενων Φορέ-
ων (οµοσπονδίες, Εθνικά Αθλητικά 
Κέντρα ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆).

Μητρώο Κανονισµών Αθληµά- ●
των - Αγωνισµάτων των ∆ιεθνών 
Αθλητικών Οµοσπονδιών.

Μητρώο ∆ιαµεσολαβητών  ●
Αθλητικών Συµβάσεων.

Μητρώο Λεσχών Φιλάθλων. ●
Πλατφόρµα ∆ιαχείρισης των  ●

Προγραµµάτων «Αθληση για 
Ολους».

Εθνική Πλατφόρµα Αθλητικής  ●
Ακεραιότητας (Σύµβαση Macolin).
13. Σποτάκια - βιντεοµηνύµατα: 
Καµπάνια µέσω των social media για 
την προώθηση µηνυµάτων πρόλη-
ψης της βίας και αντιµετώπισης της 
διαφθοράς και της κακοποίησης. 

Ασπίδα προστασίας!
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ
Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ, Λ. ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΟΚ: 0-2

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ
ΕΥΚΟΛΑ Ο 
∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ	 
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥΧΟΥ ΠΑΣ 
ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ Ε∆ΑΦΟΣ

Σ’ ΕΝΑ 5λεπτο νωρίς στο β’ µέρος ο ΠΑΟΚ, που επέστρεψε 
στο Περιστέρι όπου τον περασµένο µήνα γνώρισε επώδυνη 
ήττα 3-2 από τον Ατρόµητο, έβαλε τις βάσεις της νίκης 
2-0 επί του ΠΑΣ Γιάννινα και σκαρφάλωσε εκ νέου στη 
2η θέση.

Η οµάδα του Πάµπλο Γκαρσία εν µέσω χιονόπτωσης ήταν από-
λυτος κυρίαρχος και µπορεί στο πρώτο µέρος, παρά τις ευκαιρίες 
που είχε (µε σηµαντικότερη την απώλεια του πέναλτι στο 21’ 
από τον Βιεϊρίνια), να µην κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση 
των Ηπειρωτών, αλλά µόλις ο Α. Ζίβκοβιτς άνοιξε το σκορ στο 
55’ µε ωραία προσπάθεια όλα ήταν πιο απλά για τους Θεσσα-
λονικείς.

Ουσιαστικά η σεµνή τελετή έλαβε τέλος στο 60’ όταν το νέο 
πέναλτι (που κέρδισε πάλι ο, εκ των κορυφαίων µαζί µε τον 
Ουάρντα, Τζόλης) αξιοποιήθηκε από τον Σβαµπ για το 0-2. 

Από εκεί και έπειτα όλα ήταν απλά για τους «ασπρόµαυρους» 
καθώς οι τυπικά γηπεδούχοι, που ουδέποτε απείλησαν στο παι-
χνίδι, δεν µπόρεσαν να αντιδράσουν.

«Είµαι πολύ ικανοποιηµένος µε τη γενικότερη λειτουργία µας. 
Προσπαθούµε να βρούµε την κατάλληλη ισορροπία και δουλεύ-
ουµε συνεχώς πάνω σε αυτό. Είµαι ικανοποιηµένος από τους 
παίκτες µου. Είναι και θέµα εµπειρίας πολλές φορές. Προσπα-
θούµε να βελτιωνόµαστε συνέχεια», είπε ο τεχνικός του νικητή, 
Πάµπλο Γκαρσία. 

Ο οµόλογός του της οµάδας των Ιωαννίνων, Αργύρης Γιαννί-
κης, παραδέχθηκε: «Στο πρώτο ηµίχρονο δεν πιέζαµε εκεί που 
θέλαµε, δεν απειληθήκαµε ιδιαίτερα, εκτός από το πέναλτι και 
τη σέντρα που έβγαλε ο Λοντίγκιν.

Με µια λανθασµένη µεταβίβαση, δεχθήκαµε το γκολ, µετά ήρθε 
και το δεύτερο, βγάλαµε αντίδραση αλλά ήταν αργά». 
 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  Λοντίγκιν, Οικονοµόπουλος (Σάλιακας 63'), 
Παντελάκης, Εραµούσµπε, Πίρσµαν, Καρτάλης (Ελευθεριάδης 
63'), Λιάσος (Κάστρο 63'), Ντοµίγκεθ, Μπρένερ (Μιλιντσεάνου 
32'), Παµλίδης (Λεό 82), Κρίζµαν.
 ΠΑΟΚ  Ζ. Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Ινγκασον, Κρέσπο (Βαρέλα 67'), 
Βιεϊρίνια, Σβαµπ, Τσιγγάρας, Ουάρντα, Τζόλης (Καγκάβα 82'), Α. 
Ζίβκοβιτς (Λάµπρου 86'), Κρµέντσικ (Σφιντέρσκι 82'). 

Ο Λ. ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 13 ΜΕΤΡΑ, ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΑ
ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ, ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ: 
«ΠΛΕΟΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ Ο ΘΥΤΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΘΥΜΑ»

Η ΟΜΑ∆Α ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
∆ΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ 
ΑΠΕΙΛΗΣΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
ΤΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
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Το µυαλό στην Ευρώπη

Εργο Μπόλονι
Ο ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΩΝ 
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ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ Η ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ ΤΥΧΑΙΑ
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ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΚΑΙ
Ο ΜΑΡΤΙΝΣ ΘΕΛΕΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΑ, 
ΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΛΑΝ∆ΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
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Το πληρέστερο 
περιοδικό αυτοκινήτου 
στην ελληνική αγορά

Πλήρης online 
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για το αυτοκίνητο
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Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του 
Ολυµπιακού µόνο τυχαία δεν ήταν. 
Ο Μπόλονι από την πρώτη µέρα που 

ήρθε είχε συγκεκριµένο πλάνο, το οποίο 
έχει θέσει σε εφαρµογή από την πρώτη 
στιγµή και πλέον οι φίλοι της οµάδας βλέ-
πουν τα αποτελέσµατα στο γήπεδο. 

Ο Μπόλονι είναι ο αναµορφωτής του Πανα-
θηναϊκού. Αυτός του έδωσε ψυχολογία, χα-
ρακτήρα, αποτελέσµατα και τον οδηγεί στην 
έξοδο στην Ευρώπη, κάτι που στην αρχή της 
σεζόν έµοιαζε απίθανο. Με τα καλά του και µε 
τα στραβά του, ο Ρουµάνος έχει αλλάξει την 
ιστορία της φετινής πράσινης χρονιάς.

Eνα ακόµα θετικό είναι πως σε αυτή του τη 
προσπάθεια έχει επιλέξει να έχει δίπλα του νέα 
παιδιά, από τις ακαδηµίες, σε συνδυασµό φυ-
σικά µε ποιοτικούς ξένους. 

Κόντρα στον Ολυµπιακό, το σύνολο που έχει 
φτιάξει ο Μπόλονι λειτούργησε υποδειγµατι-
κά, µε βάση πάντα τα αγωνιστικά «θέλω» του 
67χρονου. 

Ηθελε ταχύτητα, πολλά τρεξίµατα και σωστές 
καλύψεις. 

Ο Παναθηναϊκός δεν νίκησε τους «ερυθρό-
λευκους», όπως και καµία άλλη οµάδα, λόγω 

του εντυπωσιακού του ποδοσφαίρου και της 
παραγωγής φάσεων. 

Σε όλα τα παιχνίδια που είναι αήττητος µέσα 
στον Γενάρη, έχει καταφέρει να εκµεταλλευτεί 
τις ευκαιρίες του και µετά να είναι σοβαρός αµυ-
ντικά, µε τον ∆ιούδη να έχει κάνει εξαιρετικές 
εµφανίσεις. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελούν 
οι «λευκές» ισοπαλίες µε Αστέρα Τρίπολης και 
Λαµία. Τέλος, η άφιξη του Ντρεοσί ήταν εισήγη-
ση του Μπόλονι. Ο Γάλλος γενικός διευθυντής 
είναι υπεύθυνος για την άφιξη του Σανκαρέ (και 
των Ενγκµπακοτό - Νιάς). Σε δύο εµφανίσεις µε 
τη φανέλα του «τριφυλλιού», ο Σενεγαλέζος 
µετρά δύο γκολ και µία ασίστ και ήταν πρωτα-
γωνιστής στο ντέρµπι. 

Είναι νωρίς ακόµα, όµως φαίνεται πως ο 
Ντρεοσί πέτυχε «φλέβα» µε τον Σανκαρέ, ο 
οποίος µάλλον θα αποτελέσει σταθερά του 
Παναθηναϊκού στο κέντρο από εδώ και πέρα. 
Μπορεί λοιπόν να έχουν ακουστεί και γραφτεί 
πολλά για τον Μπόλονι και τους συνεργάτες 
του, εκεί που µετράει όµως, στον αγωνιστικό 
χώρο, ο Μπόλονι είναι εξαιρετικός. Οι Σανκαρέ, 
Χουάνκαρ και Ιωαννίδης αποκόµισαν προβλή-
µατα µικροτραυµατισµών και ακολούθησαν θε-
ραπεία. Ο πρώτος δεν θα είναι διαθέσιµος για 
τον αγώνα κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα. 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
vaniko@e-typos.com

Στον Ολυµπιακό δεν υπάρχει καθόλου 
χρόνος για να µείνουν στην ήττα από 
τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει το µατς 

της Πέµπτης µε την Αϊντχόφεν για το Γιου-
ρόπα Λιγκ και ο Μαρτίνς ανησυχεί για την 
ανασταλτική λειτουργία της οµάδας του.

Οι Ολλανδοί έχουν… τρύπια άµυνα, αλλά επιθετι-
κά είναι πολύ επικίνδυνοι και πρώτος στόχος είναι 
να µη δεχθεί γκολ στο Καραϊσκάκη ο Ολυµπιακός. 
Γιατί ανησυχεί ο Μαρτίνς; Πρώτα πρώτα οι Πει-
ραιώτες θα έχουν διαφορετική άµυνα σε σχέση 
µε τα προηγούµενα ευρωπαϊκά παιχνίδια τους 
κατά τα τρία τέταρτα. Λαλά, Παπασταθόπουλος 
και Ρέαµπτσιουκ αποτελούν νέα αποκτήµατα που 
παίρνουν τη θέση των Ραφίνια (αποχώρησε), Σε-
µέδο (είναι τιµωρηµένος) και Χολέµπας.

Μόνο ο Μπα είναι… παλιός, αλλά κι αυτός δεν 
ήταν βασικός σε όλο το Τσάµπιονς Λιγκ. 

Ο Σενεγαλέζος δείχνει κουρασµένος πνευµατι-
κά τελευταία, κάνει λάθη, παίρνει πολλές κάρτες 
και ο Μαρτίνς ανησυχεί. 

Μίλησε µαζί του για να του τονώσει το ηθικό.  

Ο Παπασταθόπουλος προέρχεται από µακρά 
αποχή, δεν βγάζει ακόµα 90λεπτο και είναι φυ-
σικό να υπάρχει ανησυχία. 

Οσο για τον Λαλά, θα παίξει την Πέµπτη µόλις 
το δεύτερο παιχνίδι του µε τη νέα του οµάδα. 
Το κακό είναι ότι υπάρχουν προβλήµατα και 
µπροστά από τους αµυντικούς. Ο Καµαρά στα 
τελευταία του παιχνίδια δεν ήταν καλός, κουρά-
στηκε γρήγορα κι έκανε λάθη. Ο Εµβιλά, ο κα-
λύτερος αµυντικός µέσος των «ερυθρολεύκων», 
είναι αµφίβολος για το µατς µε την Αϊντχόφεν. 
Αισθανόταν καλύτερα το πόδι του χθες, έκανε τη 
θεραπεία του και είναι αισιόδοξος, όµως ακόµα 
δεν είναι σίγουρη η συµµετοχή του. Αλλωστε ο 
Μαρτίνς θέλει παίκτες έτοιµους 100% κι όχι να 
φυλάνε τα πόδια τους. 

Το µατς της Πέµπτης είναι πολύ κρίσιµο. Ο 
στόχος της Ευρώπης είναι σηµαντικός και όλοι 
θέλουν την πρόκριση στους «16» της διοργάνω-
σης. Ο Εµβιλά µάλιστα θα µπορούσε να χρησιµο-
ποιηθεί και ως στόπερ εφόσον παρουσιαζόταν 
η ανάγκη, µια και εκτός από την τιµωρία του 
Σεµέδο, υπάρχει και ο τραυµατισµός του Παπα-
δόπουλου. Τώρα αν δεν τα καταφέρει ο Γάλλος, 
ο Μαρτίνς θα καταφύγει σε λύση µε τον Χολέ-
µπας στο κέντρο της άµυνας. Τα καλά νέα είναι 
η επιστροφή του Μπρούµα στη δράση. 
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Σε ρυθµούς Τσάµπιονς Λιγκ 
µπαίνει και πάλι απόψε η 
Ευρώπη -µετά από δίµηνη 

παύση- µε τους πρώτους αγώνες 
της φάσης των «16», καθώς θα 
ακολουθήσει το ξεκαθάρισµα µε 
τις αναµετρήσεις ρεβάνς.

Απόψε και αύριο θα διεξαχθούν τα 
τέσσερα πρώτα παιχνίδια και τα υπό-
λοιπα ισάριθµα την ερχόµενη εβδοµά-
δα (στις 23 και 24/2). 

Η αναµέτρηση στο «Καµπ Νου» µε-
ταξύ της Μπαρτσελόνα και της Παρί 
Σεν Ζερµέν ξεχωρίζει από το πρό-
γραµµα της πρώτης αγωνιστικής. 

Οι δύο γίγαντες του ευρωπαϊκού 
ποδοσφαίρου παρουσιάζουν αστά-
θεια στην τρέχουσα αγωνιστική περίο-
δο στα εθνικά πρωταθλήµατά τους. 

Η Μπαρτσελόνα πατά σταθερά 
το τρίτο σκαλοπάτι στη Λα Λίγκα, 
µε επτά συνεχόµενες νίκες, ωστόσο 
βλέπει την κατάκτηση του Τσάµπιονς 
Λιγκ ως το µόνο σωσίβιο για να σωθεί 
από το ναυάγιο. Τραυµατισµένοι εί-
ναι οι: Φιλίπε Κοουτίνιο, Ανσου Φάτι, 
Σέρζι Ροµπέρτο, Ζεράρ Πικέ, Ρόναλντ 
Αραούζο και Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ. Ο 
Λιονέλ Μέσι θα είναι στο επίκεντρο, 
καθώς φήµες τον φέρνουν στην ΠΣΖ 
την προσεχή αγωνιστική περίοδο. 
Θα είναι, απόψε, το αναµφισβήτητο 
πρόσωπο του αγώνα, η µαγική φυσι-
ογνωµία της Μπαρτσελόνα και γύρω 
του σωρεία πιτσιρικάδων όπως οι: 
Ρίκι Πουτς, Πέδρι, Φρανσίσκο Τρίνκαο 
και Ιλάις Μορίβα, καθώς τα έµπειρα 

στηρίγµατα των Αντουάν Γκριεζµάν, 
Φρένκι ντε Γιονγκ, Μίραλεµ Πιάνιτς, 
Ουσµάν Ντεµπελέ και Σέρτζιο Μπου-
σκέτς. Η Παρί Σεν Ζερµέν -περσινή 
φιναλίστ της διοργάνωσης- είναι µέσα 
στη µάχη του τίτλου στη Λιγκ 1, έχει 
νέο προπονητή (Μαουρίσιο Ποκετίνο 
αντί Τόµας Τούχελ) κι απόψε θα υπο-
χρεωθεί να παίξει χωρίς τους τραυ-
µατίες Νεϊµάρ, Ανχελ ντι Μαρία και 
Μάρκο Βεράτι. Υπάρχει µια όµορφη 
αντιπαλότητα ανάµεσά τους, αναφο-
ρικά στην προϊστορία του θεσµού. Οι 
«µπλαουγκράνα» έχουν το πάνω χέρι 
µε τέσσερις νίκες από τις εννιά αναµε-
τρήσεις τους. Στην τελευταία µεταξύ 
τους κόντρα (2017) η Μπαρτσελόνα 
επέστρεψε από τον «άλλο κόσµο» και 
µε νίκη 6-1 ανέτρεψε το εις βάρος της 
4-0 και προκρίθηκε στα προηµιτελικά 
της διοργάνωσης. 

Η Λίβερπουλ κόντρα στη 
Λειψία στη Βουδαπέστη
Το στάδιο «Φέρεντς Πούσκας» της 
Βουδαπέστης θα φιλοξενήσει τον 
πρώτο αγώνα ανάµεσα στη Λειψία 
και τη Λίβερπουλ. Πρόκειται για την 
παρθενική ευρωπαϊκή συνάντησή 
τους κι αυτή θα διεξαχθεί σε ουδέτε-
ρη έδρα λόγω των περιορισµών του 
κορονοϊού. Αυτή την ιδιαιτερότητα 
θα προσπαθήσει να εκµεταλλευθεί η 
Λίβερπουλ και να αποκτήσει το προ-
βάδισµα εν όψει δευτέρου σκέλους. 
Πολλά έχουν αλλάξει και στις δύο από 
τον περασµένο ∆εκέµβριο, ωστόσο η 
Λίβερπουλ που βρίσκεται σε χειρότερη 

κατάσταση από τη γερµανική οµάδα 
ελπίζει πως µε την επιστροφή της στις 
διεθνείς υποχρεώσεις θα επανέλθει 
και η τύχη της. Οι «κόκκινοι» µέσα σε 
διάστηµα δύο µηνών -15 παιχνίδια (σε 
όλες τις διοργανώσεις)- έχουν νικήσει 
µόνον πέντε φορές. Οριακά είναι στην 
τετράδα, µάλιστα αυτή τη εποχή είναι 
έξω από αυτή κι αν δεν βελτιωθεί µε 
τους αγώνες του Τσάµπιονς Λιγκ, τότε 
η αγωνιστική κατάσταση της δύνα-
ται να γίνει χειρότερη. Η Λειψία, µε 
νέο αίµα, εξακολουθεί δεύτερη στην 
Μπουντεσλίγκα, ιδιαίτερα σταθερή 
τον τελευταίο καιρό, είχε την αισιο-
δοξία για θετικό αποτέλεσµα, αλλά 
η µετακόµιση στη Βουδαπέστη τη 
γέµισε απογοήτευση. Στον πάγκο θα 
κάθονται δύο Γερµανοί προπονητές. 
Ο έµπειρος Γιούργκεν Κλοπ κι ο νε-
αρός, αλλά πολλά υποσχόµενος Γιό-
λιαν Νάγκελσµαν. Τραυµατίες από τη 
γηπεδούχο είναι οι: Εµιλ Φόρσµπεργκ, 
Ντόµινικ Σόµποσλαϊ, Κόνραντ Λάιµερ 
και Μπένιµιν Χένριχς, ωστόσο κάποιοι 
από αυτούς θα παίξουν. Η Λίβερπουλ 
ταλανίζεται από σοβαρούς τραυµα-
τισµούς όλη τη χρονιά. Αµφιβολίες 
υπάρχουν για τη συµµετοχή των: 
Ντέιβιντ Μίλνερ και Φαµπίνιο. Καιρό 
τώρα λείπουν και θα λείψουν από το 
παιχνίδι οι: Βέρτζιλ φαν Ντάικ, Τζόου 
Γκόµεζ, Ζοέλ µατίπ, Ναµπί Κεϊτά και 
Ντιόγκο Ζότα. Ιδιαίτερο σπάνιο στοι-
χείο θα είναι η παρουσία του Ούγγρου 
τερµατοφύλακα της Λειψίας, Πέτερ 
Γκουλάτσι, πρώην της Λίβερπουλ στα 
πάτρια εδάφη. 

Στο ρυθµό
των αστεριών!
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΦΑΣΗ ΤΩΝ �16� ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΚΑΙ
ΜΑΓΝΗΤΙΖΕΙ ΑΠΟΨΕ Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 	 ΠΑΡΙ Σ.Ζ. 

ΠΟΛΟ

ΤΕΝΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΝΙΚΗΣΕ (15-8)
ΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΗ νίκη της σε ισάριθµους αγώνες πέτυχε 
χθες η εθνική οµάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών στο 
πλαίσιο του προολυµπιακού τουρνουά επικρατώντας µε 
15-8 της Βραζιλίας. 

Η ανωτερότητα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήµατος ήταν 
εµφανής και αναµενόµενη. 

Οι Ελληνες ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι του παιχνιδιού και εί-
χαν το µυαλό τους στο κρίσιµο παιχνίδι της Τετάρτης απέναντι 
στο Μαυροβούνιο (5 µ.µ. ώρα Ελλάδας), εκεί όπου κατά µεγάλο 
ποσοστό θα κριθεί και η προνοµιούχος πρώτη θέση του Α’ οµίλου 
του τουρνουά. Σήµερα η εθνική οµάδα δεν θα αγωνιστεί απέναντι 
στην Τουρκία η οποία λόγω πολλών κρουσµάτων του κορονοϊού 
αποκλείστηκε. Στον χθεσινό αγώνα η Ελλάδα προηγήθηκε µε 5-1 
στην πρώτη περίοδο και διεύρυνε σταδιακά τη διαφορά στο σκορ 
σε έναν αγώνα που κύριο µέληµα του Θοδωρή Βλάχου και του 
∆ηµήτρη Κραβαρίτη ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους διεθνείς 
να αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθµό για την απαιτητική συνέχεια 
των αγώνων. 

Στο ηµίχρονο η Εθνική προηγήθηκε µε 10-3 και στο τέλος της 
τρίτης περιόδου µε 9 γκολ διαφορά. 

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 5-2, 4-2, 1-3 Σύνολο: 15-8.
 ΕΛΛΑ∆Α  Ζερδεβάς, Γεννηδουνιάς 3, Σκουµπάκης, Καπότσης 
2, Φουντούλης 2, Παπαναστασίου, ∆ερβίσης 1, Αργυρόπου-
λος, Μουρίκης 2, Κολόµβος 1, Γκιουβέτσης 1, Βλαχόπουλος 3, 
Γαλανίδης.
 ΒΡΑΖΙΛΙΑ  Σόρο, Πεντρόζο, Ντα Σίλβα, Κουτίνιο 1, Φρέιτας, Β. 
Γκόµεζ 2, Ρεάλ 2, Γκ. Γκόµεζ 3, Ροτσα, Φράνκο, Γκ. Γκιµαράες, Ρ. 
Γκιµαράες, Φερνάντες. 

ΠΕΡΑΣΕ Ο ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΝΑ∆ΑΛ
ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΚΑΙ µε την ψυχολογία στα ύψη θα πάει 
αύριο το πρωί στην κόντρα του µε τον Ναδάλ (νο 2) ο 
Τσιτσιπάς (νο 6). Ο Ελληνας τενίστας προκρίθηκε στον 
αυριανό προηµιτελικό του Αυστραλιανού ΟΡΕΝ χωρίς αγώ-
να, αφού ο αντίπαλός του, Ιταλός Μπερετίνι, δεν κατέβηκε 
λόγω τραυµατισµού. 

Το αυριανό µεγάλο παιχνίδι είναι το 8ο ανάµεσα σε Τσιτσιπά και 
Ναδάλ. Ο Ισπανός είναι ο παίκτης που δυσκολεύει περισσότερο 
από όλους (ακόµα και από τον Τζόκοβιτς) τον Τσιτσιπά, αφού από 
τις 7 προηγούµενες αναµετρήσεις τους ο Στέφανος έχει κερδίσει 
µόνο τη µία. Η µοναδική νίκη του Τσιτσιπά επί του Ναδάλ σηµειώ-
θηκε στο Masters της Μαδρίτης το 2019. Τελευταία φορά συνα-
ντήθηκαν τον περασµένο Νοέµβριο στο ΑΤΡ Finals του Λονδίνου, 
µε τον Ναδάλ να επικρατεί µε 6-4, 4-6, 6-2. 

Ο Ισπανός που ξεπέρασε έναν πρόσφατο τραυµατισµό του θέλει 
πολύ να κατακτήσει αυτό το Grand Slam, γιατί αν τα καταφέρει 
φτάνει τα 21 συνολικά και ανεβαίνει µόνος του στην κορυφή του 
κόσµου την οποία τώρα µοιράζεται µε τον Φέντερερ.

Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε για τρίτη φορά στην καριέρα του σε 
προηµιτελικό Grand Slam τουρνουά. 

Νίκησε και τις δύο προηγούµενες, στο Αυστραλιανό ΟΡΕΝ το 
2019 και στο Ρολάν Γκαρός το 2020.

Σήµερα νωρίς το πρωί θα γίνονταν οι δύο πρώτοι 
προηµιτελικοί. 

Ο Τζόκοβιτς κοντράρεται µε τον Ζβέρεφ και ο Ντιµιτρόφ µε 
τον Καράτσεφ. 

∆ύο πολύ µεγάλοι προηµιτελικοί γίνονται και στις γυναίκες 
Η Χάλεπ κοντράρεται µε τη Σερένα Ουίλιαµς και η Οσάκα, που 

όποτε φτάνει σε προηµιτελικό Grand Slam παίρνει το τρόπαιο, µε 
την Ταϊβανέζα Χσίε. 

Β. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

WORLDNEWS
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ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

ΚΡΙΟΣ
  21/03 - 20/04

Είστε εκ ζωδίου κάθετοι σε αυτά 
που λέτε και απαιτείτε. Πιθανόν 
και τώρα, υπό τις παρούσες δύ-
σκολες αστρολογικές συνθήκες, 
αυτό να έχει πιέσει τις καταστά-
σεις μέσα στο δεσμό σας.

ΤΑΥΡΟΣ
  21/04 - 20/05

Πολλά τα θέματα που έχετε να 
αντιμετωπίσετε μέσα στην ερ-
γασία, αλλά και τους οικογενει-
ακούς σας κύκλους. Μέσα από 
ώριμο διάλογο και νέες προτά-
σεις, όλα θα έρθουν στην κανο-
νική τους πορεία.

ΔΙΔΥΜΟΙ
  21/05 - 21/06

Αυτό το διάστημα έχετε σίγου-
ρα μια πιο ανεβασμένη διάθεση, 
που θα σας κάνει να δείτε τα πά-
ντα γύρω σας πιο σφαιρικά. Πι-
θανόν και να επαναξιολογήσε-
τε μια επανασύνδεση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
  22/06 - 22/07

Είστε από τα πιο τολμηρά ζώδια 
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της 
ζωής. Οι πιο πολλοί έχετε μείνει 
αισθηματικά μόνοι σας, αλλά 
αυτό τελικά δείχνει να λειτουρ-
γεί υπέρ σας. 

ΛΕΩΝ 
  23/07 - 22/08

Κάποια σχέδιά σας τα έχετε αφή-
σει στη μέση. Τώρα που η ψυ-
χολογία σας είναι ανεβασμένη 
μπορείτε να ενεργοποιηθείτε 
και να φτάσετε τους προσωπι-
κούς σας στόχους. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
  23/08 - 22/09 

Η σχέση σας, από τα τέλη του 
μήνα, θα πάρει μια πιο ουσια-
στική-ποιοτική μορφή. Είστε 
έτοιμοι για να πάτε ακόμη και 
σε μια πιο επίσημη κατάσταση 
ή γάμο. 

ΖΥΓΟΣ 
  23/09 - 22/10 

Το πρόσωπο που σας ενδιαφέ-
ρει έχει ακόμη θέματα με το πα-
ρελθόν του. Εσείς δεν χρειάζεται 
σε όλο αυτό να ανακατεύεστε, 
απλά βάλτε τα όριά σας τα χρο-
νικά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
  23/10 - 22/11

Πολλές οι σημαντικές γνωριμί-
ες που έχουν παρουσιαστεί στη 
ζωή σας τους τελευταίους μή-
νες. Πιθανόν και να έχετε την 
ευκαιρία να δημιουργήσετε μια 
ποιοτική σχέση αγάπης. 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
  23/11 - 21/12

Οι ευχάριστες ειδήσεις που σας 
έρχονται από τον επαγγελματι-
κό σας τομέα είναι και αυτές που 
θα σας δώσουν το έναυσμα για 
να λύσετε και κάποια ζητήματα 
στην οικογένειά σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
  22/12 - 19/01

Απρόβλεπτες οι επικοινωνίες 
που θα κάνουν την εμφάνισή 
τους τη νέα εβδομάδα. Πιθανόν 
κάποιος που σας αγαπάει να σας 
μιλήσει πλέον πιο ανοιχτά. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
  20/01 - 19/02

Χαρμόσυνες καταστάσεις έχει 
να σας ανακοινώσει το ταίρι σας. 
Είστε από τα ζώδια που μέχρι 
το τέλος του Φεβρουαρίου θα 
έχετε πάρει καταλυτικές απο-
φάσεις ζωής. 

ΙΧΘΥΕΣ 
  20/02 - 20/03

Εχετε ακούσει, από κοινούς σας 
φίλους, ότι ο πρώην σύντροφός 
σας έχει προχωρήσει και έχει ξα-
ναφτιάξει την προσωπική του 
ζωή μέσα από μια νέα σχέση. 
Προχωρήστε τη δική σας ζωή.

SUDOKU 
ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Πρέπει να 

συμπληρωθούν 
τα τετράγωνα με 
μονοψήφιους 
αριθμούς, έτσι ώστε 
σε κάθε σειρά και 
στήλη να εμφανίζονται 
όλοι οι αριθμοί από 
το 1 έως το 9. Επίσης, 
καθένα από τα εννιά 
μικρά τετράγωνα θα 
πρέπει να περιέχει τα 
ψηφία από το 1 έως 
το 9 από μία και μόνο 
φορά το καθένα, αλλά 
με οποιαδήποτε σειρά.

      
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αλλιώς το πτηνό 

µελεαγρίδα.
2. Μία από τις Νηρηίδες – 

Ελαφρύ οπλοπολυβόλο 
(ξ.λ.).

3. Πόλη στη νότια Γαλλία – 
∆υσάρεστες γευστικά.

4. Βράδια µε αστέρια – 
Ελληνικό 15.

5. Άρθρο της δοτικής – Ένας 
από τους Επτά Σοφούς 
της Αρχαιότητας.

6. Μπόλικες.
7. Εργαστήρι ζωγράφου 

(ξ.λ.) – Αστεροσκοπείο 
Αθηνών (αρχικά).

8. ...Κέρτις: Αµερικανός 
ηθοποιός – Έτσι 
πάνε οι δουλειές των 
προκοµµένων.

9. Απρόβλεπτα... περιστατικά 
– Ελληνικό 82.

10. Αρχικά για τον απόδηµο 
ελληνισµό – Μάικ...: πρώην 
υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Κοµψές.
2. Ρήµα... για ροδοπέταλα – 

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

Στη Δυτική Ελλάδα βελτιωμένος 
καιρός. Στη βόρεια, ασθενείς παρο-
δικές χιονοπτώσεις. Στις υπόλοιπες 
περιοχές χιονόνερο και χιονοπτώ-
σεις, οι οποίες θα είναι κατά τόπους 
πυκνές στις Σποράδες, την Ανατολι-
κή Στερεά, την Εύβοια, τα νησιά του 
Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, 
στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Νεφώσεις με χιονόνερο και 
χιονοπτώσεις κατά τόπους 
πυκνές, που από τις βρα-
δινές ώρες θα εξασθενή-
σουν. Κατά τη διάρκεια της 
νύχτας θα περιοριστούν 
στα βόρεια και ανατολικά. 
Η θερμοκρασία θα κυμαν-
θεί μεταξύ 0oC και 3oC.

 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΣΗΜΕΡΑ ATTIKH ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Αθήνα

Θεσ/νίκη

Πάτρα

Ηράκλειο

  Βόλος

Σε 
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Λίγες νεφώσεις, 
παροδικά αυξη-
μένες τις πρωινές 
ώρες.  Ο υδράρ-
γυρος μεταξύ -3oC 
και 2oC.
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Αγκράφα, πόρπη.
3. Έχει κι αυτό τις οµάδες 
του – Τα µισά της 
δεκάδας.

4. Άφωνη...γριά – Γίνονται 
και δυσµενή.

5. Μικρό κάστρο – Άηχα... 
κουπιά.

6. ∆ιαρκεί 180 
δευτερόλεπτα.

7. Με το τάλε δηλώνει 
οµοιότητα – Αρχικά 
µνήµης υπολογιστή.

8. Επιφώνηµα ανακούφισης 
– «...παρών»: γνωστή 
φράση.

9. Ταίρι του Ταρζάν – 
Σίνζο...: Ιάπωνας πολιτικός.

10. Η βεζιροπούλα στο 
θέατρο σκιών – ...Νούρµι: 
παλιός Φινλανδός 
δροµέας.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10

(-12)-(-4)

Στον Πράσινο
∆ακτύλιο
κυκλοφορούν
όλα ελεύθερα.

ΣΤΕΙΛΤΕ 
ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ 

στο epistoles@e-typos.com 
και τις καταγγελίες σας στο 
kataggelies@e-typos.com

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έχουν 
προθεσμία οι ιδιοκτήτες οχημάτων 
για να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφο-
ρίας του 2021.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως τις 31.3.2021, 
λόγω Covid-19, των διαδικασιών προ-
μήθειας εξοπλισμού Πληροφορικής 
για την παροχή εξ αποστάσεως ερ-
γασίας, αλλά και την παράταση της 
προθεσμίας για την εκκαθάριση των 
δηλώσεων για τον καθορισμό της 
επιφάνειας ή και της χρήσης ακινή-
του περί υπολογισμού φόρων, τελών 
και εισφορών προς ΟΤΑ Α΄ βαθμού, 
προβλέπει τροπολογία του υπουργεί-
ου Οικονομικών.

 ΣΕ ΙΣΧΥ έως και τις 30 Απριλίου είναι 
το χειμερινό νυχτερινό οικιακό τιμο-
λόγιο της ΔΕΗ. Το ωράριο της χειμε-
ρινής περιόδου είναι: 15.00-17.00 και 
02.00-08.00 για τους πελάτες που 
είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της 
ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδε-
δεμένων με αυτήν νησιών, 15.30-17.30 
και 02.00-08.00 για τους πελάτες των 
μη διασυνδεδεμένων νησιών. 



Ε δώ και πολλές δεκαετίες άνοιγε και 
έκλεινε η κουβέντα για τους αιώνιους 
φοιτητές. Τώρα πια υπάρχει νοµοθε-

τική ρύθµιση που οριοθετεί το χρόνο σπουδών 
στα ν+2 έτη, όπου «ν» είναι τα χρόνια της 
κάθε σχολής. 

ΠΟΤΕ δεν κατανόησα αν και γιατί το θέµα 
των αιώνιων φοιτητών αποτελούσε θεµελιώ-
δες πρόβληµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
Αλήθεια, γνωρίζει κανείς κάποιον φοιτητή που 
σπουδάζει πραγµατικά δέκα ή δεκαπέντε χρόνια; 
Στο 99% πρόκειται για νέους που εγκατέλειψαν 
τις σχολές τους και ούτε το 10% εξ αυτών δεν 
πρόκειται να επιστρέψει για το πτυχίο.

ΑΝ, λοιπόν, το ζήτηµα αφορά στην «εκκαθά-
ριση» των αρχείων και στο να γνωρίζει το κρά-
τος πόσοι πραγµατικά φοιτούν σε κάθε σχολή, 
ώστε να υπάρχει η ανάλογη χρηµατοδότηση 
και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό, 
τότε θα µπορούσε να λυθεί κυριολεκτικά µέσα 
σε µια µέρα. 

ΟΛΕΣ οι σχολές έχουν πλήρως µηχανογρα-
φηµένους φακέλους φοιτητών. Θα µπορούσε 
να τεθεί ένα όριο πως π.χ. όποιος φοιτητής 
δεν δίνει ούτε ένα µάθηµα για ένα ή δύο έτη, 
τότε αυτοµάτως το ηλεκτρονικό σύστηµα να 
τον βάζει στο «ψυγείο». ∆ηλαδή, το σύστηµα 
δεν θα τον προσµετρούσε πλέον στον αριθµό 
των ενεργών φοιτητών της σχολής. Αν κάποιος 
όµως ύστερα από ένα ή είκοσι χρόνια ήθελε να 
επιστρέψει στη σχολή, θα ενεργοποιούσε και 
πάλι τη φοιτητική του ιδιότητα µε ένα κλικ. 

 ΜΕ αυτόν τον τρόπο µέσα σε µια µέρα οι ενερ-
γοί φοιτητές στα πανεπιστήµια θα µειώνονταν 
τουλάχιστον κατά 30% έως 50% ανά σχολή. 
Το υπουργείο Παιδείας θα γνώριζε ανά πάσα 
στιγµή τον πραγµατικό αριθµό των πολιτών 
που φοιτούν σε κάθε Ιδρυµα. 

ΕΤΣΙ πολύ απλά το κράτος, επιτέλους, θα έβλε-
πε τι δεν λειτουργεί σωστά στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση. Θα διαπίστωνε άµεσα ποιες σχο-
λές δεν «τραβάνε». Ποιες σχολές-σφραγίδα 
υπάρχουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Και τότε 
θα έπρεπε να αποφασίσει αν θα προχωρήσει 
σε κλείσιµο, συγχώνευση ή αναβάθµιση για 
όσες σχολές έµεναν στην πραγµατικότητα µε 
ελάχιστους φοιτητές.

ΓΙΑΤΙ το πραγµατικό πρόβληµα που χρειάζεται 
επίλυση -για το οποίο απαιτείται ουσιαστική 
µεταρρύθµιση- είναι οι σχολές να ανταποκρί-
νονται στο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που 
απαιτεί η σύγχρονη εποχή. 

ΚΑΙ το πραγµατικό πρόβληµα των πανεπιστη-
µίων έχει βαθιές ρίζες που φτάνουν όχι µόνο 
στο Λύκειο, αλλά ξεκινούν από την πρώτη ∆η-
µοτικού. Τι εκπαίδευση λαµβάνουν οι µαθητές 
στα δώδεκα χρόνια του σχολείου; Είναι δυνα-
τόν το 2021 το σύστηµα των ετήσιων προα-
γωγικών εξετάσεων και των Πανελλαδικών 
να δουλεύει µε αποστήθιση; Είναι δυνατόν το 
παρεκπαιδευτικό σύστηµα των φροντιστηρίων 
να έχει υποκαταστήσει τη διδασκαλία των σχο-
λικών µονάδων; ∆εν θα έπρεπε το σηµαντικό-
τερο µάθηµα στα χρόνια του Λυκείου να είναι 
ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός;

ΚΑΙ υπάρχουν ακόµα δεκάδες προβλήµατα 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα, τα οποία δυστυχώς 
δεν τα αγγίζει το πολιτικό σύστηµα. Η κυβέρ-
νηση φέρνει µια ρύθµιση για τους αιώνιους 
φοιτητές που δεν προσφέρει τίποτα στην ανα-
βάθµιση των ΑΕΙ. Η αξιωµατική αντιπολίτευση 
υπερασπίζεται «συνδικαλιστικά» τους αιώνιους 
φοιτητές, οι οποίοι στην πραγµατικότητα ούτε 
επιθυµούν ούτε χρειάζονται υπεράσπιση. Και 
όλοι µαζί κλοτσούν το τενεκεδάκι παρακάτω. Τα 
πραγµατικά «αιώνια» προβλήµατα της Παιδείας 
παραµένουν άλυτα. ■

ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΕΚΡΥΨΕ 
ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΧΤΥΠΟΥΣΕ 
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ COVID-19

Ο ι προστριβές µεταξύ επιστηµόνων, 
κυβέρνησης, επαγγελµατιών και 

της κοινωνίας για το ενδεδειγµένο «µίγ-
µα πολιτικής» απέναντι στο υγειονοµικό-
οικονοµικό δίπολο του κορονοϊού δεν 
είναι αποκλειστικό προνόµιο της Ελλάδας 
(«διπλές» καταχωρίσεις κρουσµάτων) ή 
της Γερµανίας (πιέσεις της κυβέρνησης σε 
ειδικούς για τα λόκνταουν). Στην Ελβετία, 
ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, Αλέν Μπερσέ, 
κατηγορείται ότι απέκρυψε µια σηµαντική 
έκθεση που χτυπούσε καµπανάκι για τη µε-
τάδοση της Covid-19, καθιστώντας έτσι 

τον εαυτό του ηθικό 
αυτουργό του φονικού 
δεύτερου κύµατος! Η 
αναφορά που φέρεται 
να έκρυψε ο Ελβετός 
υπουργός Υγείας από 
τους συναδέλφους 
του είχε συνταχθεί από 
τον ελβετικό ΕΟ∆Υ 
(FOPH) και ζητούσε να 
ληφθούν αυστηρότε-
ρα περιοριστικά µέτρα 

ώστε να αποφευχθεί ένα δεύτερο κύµα στη 
χώρα. Συγκεκριµένα, στις 6 Αυγούστου o 
FOPH εκπόνησε ένα έγγραφο 12 σελίδων, 
µε το οποίο καλούσε το Οµοσπονδιακό 
Συµβούλιο (δηλαδή την ελβετική κυβέρ-
νηση) να επιβάλει την υποχρεωτική χρήση 
µάσκας στις µετακινήσεις και να κλείσει 
τα εστιατόρια. Μολονότι οι Ελβετοί λοι-
µωξιολόγοι υπογράµµισαν στον υπουργό 
την επείγουσα ανάγκη εφαρµογής των µέ-
τρων, εκείνος τα έβαλε στο συρτάρι του. Το 
αποτέλεσµα ήταν η ελβετική κυβέρνηση να 
επιτρέψει από 1ης Οκτωβρίου τις µεγάλες 
συναθροίσεις και σήµερα η χώρα των Αλ-
πεων να έχει 2.500 κρούσµατα καθηµερινά 
- και συνολικά 9.800 θανάτους από την 
έναρξη της πανδηµίας. Ο επιδηµιολόγος 
του Πανεπιστηµίου της Βέρνης, Κρίστιαν 
Αλτχάους, µίλησε σχεδόν για έγκληµα. Αντί 
οι Αρχές να ακολουθήσουν τις οδηγίες του 
FOPH, χαλάρωσαν τα µέτρα από τον Αύ-
γουστο στρώνοντας το χαλί στο δεύτερο 
κύµα του Σεπτεµβρίου. Αυτό έσπειρε τον ιό 
σε όλη την Ελβετία, καθιστώντας πρακτικά 
αδύνατη την ιχνηλάτηση λόγω του τριπλα-
σιασµού (!) των κρουσµάτων σε σχέση µε 
τον Απρίλιο και γεµίζοντας τις κλίνες των 
ΜΕΘ. Να σηµειωθεί ότι τον ∆εκέµβριο ο 
Μπερσέ παραδέχθηκε ότι «η κυβέρνηση» 
βιάστηκε να χαλαρώσει τα µέτρα, αλλά για 
την επίµαχη έκθεση που είδε µόνο ο ίδιος 
δεν µίλησε ποτέ... ■

Ελβετία: Στο επίκεντρο 
κορονο-σκανδάλου 
ο υπουργός Υγείας 

ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΕΙΟ

Μαρω Κοντου

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ
jtsaprounis
@e-typos.com

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

@
ABCHeckles

Τι ωραίο το σποτ 
µε Κοντού και 
Κωνσταντίνου για 
τον εµβολιασµό!

@
EliasPalai

Μάρω Κοντού 
- Γιώργος 
Κωνσταντίνου. 
Δύο ιερά τέρατα 
του ελληνικού 
κινηµατογράφου 
και του θεάτρου, 
στην υπηρεσία 
εκστρατείας 
εµβολιασµού για 
τον κορονοϊό. 
Δείτε το βίντεο, 
συγκινηθείτε 
ελεύθερα!

@
cpapazoglou

Κούκλα και στα 
85+ η Μάρω 
Κοντού. Είδωλο!

Τα αιώνια προβλήµατα της Παιδείας
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ 
jpapadatos
@e-typos.com
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