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Δ
εν ξέρουμε ειλικρινά εάν το σκέπτονται ή όχι
στο Μαξίμου, αλλά όσα συμβαίνουν στην  ομά-
δα των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας

πραγματικά προβληματίζουν. Συμπεριφέρονται λες και
είναι ασκέρι και ο καθένας ψηφίζει όπως του κατεβά-
ζει η κούτρα του, άσχετα εάν με τη συμπεριφορά του
προκαλεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία και στην  κυ-
βέρνηση. Η πρόσφατη περίπτωση, αυτή του ευρωβου-
λευτή Στέλιου Κυμπουρόπουλου, για το θέμα των αμ-
βλώσεων είναι το κερασάκι… στην τούρτα.

Επιβεβαιώνει ότι το σύστημα επιλογής προσώπων
που λειτουργούν ως ψηφοσυλλέκτες μόνο προβλήματα
τελικά προκαλεί. Το… φάουλ του Κυμπουρόπουλου και
άλλων ευρωβουλευτών στο παρελθόν φέρνει ξανά
στην επιφάνεια τον τρόπο επιλογής και εκλογής των
ευρωβουλευτών.

Ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ., πέραν της αποδοκιμα-

σίας του από το Γραφείο Τύπου της Ν.Δ., μια και διαφώ-
νησε με μια κεντρική επιλογή τόσο του κόμματος όσο
και του προέδρου του, οφείλει να παραιτηθεί και να πα-
ραδώσει την έδρα του.

Δεν είναι, εξάλλου, η πρώτη φορά που προκαλεί πρό-
βλημα στην παράταξη με δηλώσεις του. 

Με αφορμή, πάντως, το τελευταίο… κρούσμα, ίσως
είναι η ώρα η κυβέρνηση να αναζητήσει έναν νέο τρόπο
εκλογής τους και όχι μόνο την αναγνωρισιμότητα ή την
ικανότητά τους να κερδίζουν σταυρούς. 

Η λίστα, με τα όποια ψεγάδια της, «προστάτευε» τα
κόμματα από τέτοιες περιπτώσεις διαφοροποίησης σε
ζητήματα κεντρικών επιλογών. 

Παράλληλα, έλυνε τα χέρια των αρχηγών των κομμά-
των στο να μπορούν να επιλέξουν ανθρώπους ικανούς.
Υποψηφίους  που δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να ξο-
δέψουν χρήματα για μια πανελλαδική καμπάνια ούτε

φυσικά… τις γνωριμίες για να μπορούν να βγουν στα
κανάλια ούτε φυσικά κομματική προϋπηρεσία, που
τους δίνει το προβάδισμα στους μηχανισμούς.

Εάν θεωρούν στο Μαξίμου ότι η λίστα είναι λάθος,
πρέπει να βρουν σίγουρα άλλον τρόπο εκλογής από αυ-
τόν της ενιαίας εκλογικής περιφέρειας. 

Ίσως έτσι περιορίσουν την ομηρεία τόσο των ηγεσιών
όσο και των υποψηφίων που θέλουν να μπουν στη βά-
σανο της κάλπης, αλλά δεν έχουν ούτε αναγνωρισιμό-
τητα ούτε χρήματα. 

Χρόνος υπάρχει στην κυβέρνηση για να λάβουν τις
αποφάσεις τους… εν ψυχρώ και όχι εν θερμώ, όπως εί-
ναι αυτή η στιγμή, που σίγουρα υπάρχουν σοβαρότερα
ζητήματα προς επίλυση.

Η πανδημία και ο εμβολιασμός προηγούνται, αλλά
και αυτό που προαναφέραμε πρέπει να απασχολήσει
τους κυβερνώντες...
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Ο Κυμπουρόπουλος και η εκλογή ευρωβουλευτών
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Σ
ε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε ο
62ος γύρος των διερευνητικών
επαφών Ελλάδας - Τουρκίας, τονί-
ζουν διπλωματικές πηγές και επι-

βεβαιώνουν ότι θα υπάρξει και 63ος, ο
οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία. 

Η συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών
έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας
και διήρκεσε τέσσερις ώρες, ενώ για σήμε-
ρα είναι προγραμματισμένες οι διαβουλεύ-
σεις ανάμεσα στον γενικό γραμματέα του
υπουργείου Εξωτερικών Θεμιστοκλή Δεμί-
ρη και τον υφυπουργό Εξωτερικών της
Τουρκίας Σεντάτ Ονάλ, στο πλαίσιο του λε-
γόμενου πολιτικού διαλόγου. 

Στο τραπέζι των διερευνητικών, από ελ-
ληνικής πλευράς, κάθισαν ο πρέσβης ε.τ.
Παύλος Αποστολίδης, ο πρέσβης Αλέξαν-
δρος Κουγιού και η διευθύντρια του γρα-
φείου του γ.γ. του υπουργείου Εξωτερικών
Ιφιγένεια Καναρά. Από την πλευρά της
Τουρκίας, ο μόνιμος υφυπουργός Σεντάτ
Ονάλ, ο διευθυντής Αεροναυτιλιακών Υπο-
θέσεων του υπουργείου Εξωτερικών Τσα-
γατάι Ερτσιγές και ο Μπαρίς Καλκαβάν, που

έχει υπηρετήσει στην πρεσβεία της Τουρ-
κίας στην Αθήνα και στο τουρκικό προξε-
νείο στη Ρόδο. Σύμφωνα με πληροφορίες,
στη συνάντηση βρέθηκε για λίγο και η διευ-
θύντρια του διπλωματικού γραφείου του
πρωθυπουργού, Ελένη Σουρανή, για να με-
ταφέρει τη βούληση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη να συνεχιστεί η διαδικασία των διε-
ρευνητικών επαφών.  Σε αντίθεση με ό,τι
συνέβη στην Άγκυρα, στον 61ο γύρο, όπου η
Τουρκία επιχείρησε να διευρύνει την ατζέν-
τα, ανοίγοντας ολόκληρη… τη βεντάλια των
διεκδικήσεών της, η συζήτηση κατά τον 62ο
γύρο περιορίστηκε στην ατζέντα των διε-
ρευνητικών επαφών, δηλαδή στο θέμα της
οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο. 

Οι προσδοκίες της Αθήνας, πάντως, είναι

περιορισμένες, καθώς η Τουρκία φρόντισε
να βαρύνει το κλίμα λίγο πριν από τη συνάν-
τηση των δύο αντιπροσωπειών. Με ρηματι-
κή διακοίνωση που έστειλε σε Ελλάδα, Ισ-
ραήλ και Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτεί να
ενημερωθεί και να ζητηθεί η έγκρισή της
«για έργα που αφορούν σε περιοχές όπου
εκτείνεται η υφαλοκρηπίδα» της, προειδο-
ποιώντας, μάλιστα, με μέτρα. Αφορμή για
την αντίδραση της Τουρκίας ήταν η υπογρα-
φή μνημονίου ανάμεσα στην Αθήνα, τη
Λευκωσία και το Τελ Αβίβ για τη διασύνδε-
ση των ηλεκτρικών συστημάτων των τριών
χωρών με υποθαλάσσια καλώδια. 

Η ελληνική αντίδραση ήρθε χθες από τον
υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, ο οποί-
ος κατά τη συνάντησή του με τον Παλαιστί-
νιο ομόλογό του, Ριάντ Aλ Μάλικι, τόνισε ότι
«οι μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας που
είδαν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα,
όσον αφορά στην Ελλάδα, θα απαντηθούν
την κατάλληλη στιγμή και με τον ενδεδειγ-
μένο τρόπο, διά της διπλωματικής οδού». Ο
κ. Δένδιας ανέφερε ακόμη ότι είναι πρόθυ-
μος να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό

του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, επισημαίνον-
τας, όμως, ότι, για να έχει νόημα μια τέτοια
συνάντηση, θα πρέπει να διεξαχθεί μέσα
στο κατάλληλο κλίμα. 

Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε και ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιά-
δης Βαρβιτσιώτης, με συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα «Le Fi-
garo». Ο κ. Βαρβιτσιώτης αναφέρθηκε στην
ανάγκη η Τουρκία να συμμορφωθεί με το
Διεθνές Δίκαιο, να σταματήσει τις προκλη-
τικές ενέργειες και να δείξει ότι ενδιαφέρε-
ται για την ασφάλεια στην περιοχή και τη
συνεργασία με την Ελλάδα και την Ευρω-
παϊκή Ένωση. 

Έβγαλαν (και οι δύο) την… υποχρέωση

Ελλάδα και Τουρκία 
πάνε για τον 63ο γύρο 
των διερευνητικών

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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του Σπύρου Μουρελάτου

Π
ρος µια νέα συµφωνία µε την
κοινωνία σε ό,τι αφορά την αντι-
µετώπιση του τρίτου κύµατος της
πανδηµίας του κορονοϊού -και

δη τη συνεπέστερη τήρηση των περιοριστι-
κών µέτρων- κινείται άµεσα το Μέγαρο Μα-
ξίµου, όπως σας είχε προϊδεάσει εγκαίρως
από χθες η «Political». Οι αποψινές ανακοι-
νώσεις µετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της
Επιτροπής Λοιµωξιολόγων θα έχουν, σύµ-
φωνα µε κυβερνητικά στελέχη, διττό χαρα-
κτήρα: αφενός θα αίρουν περιοριστικές ρυθ-
µίσεις σχετικά µε τις καθηµερινές µετακινή-
σεις και αφετέρου θα επιβεβαιώνουν την
πρόθεση της κυβέρνησης να αποτυπώσει -
έστω και µε ένα περιθώριο απόκλισης- έναν
οδικό χάρτη που θα επιχειρεί να συνδυάζει
την απελευθέρωση συγκεκριµένων δραστη-
ριοτήτων µε χρονικά ορόσηµα έως το Πάσχα. 

Όπως το έθεσε χθες σε συνέντευξή της
στο ραδιόφωνο Alpha 98,9 η κυβερνητική
εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, «υπάρχει
κόπωση σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο θα πρέ-
πει να θυµόµαστε ότι τα µέτρα αποδίδουν
στον βαθµό, που τηρούνται». Κυβερνητικά
στελέχη επισηµαίνουν πως η κυβέρνηση
αναζητά «βαλβίδες αποσυµπίεσης», ήτοι θύ-
λακες όπου θα καταστεί δυνατή η χαλάρωση
περιορισµών, όπου αυτοί -ελέω του πολύµη-
νου εγκλεισµού των πολιτών- δεν απέδωσαν
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. «Άρση κά-
ποιων περιορισµών, για να τηρηθούν εκείνοι
που αποδεδειγµένα έχουν αποδώσει», ανα-
φέρει εν είδει ντιρεκτίβας άλλη κυβερνητική
πηγή, που τονίζει πως είναι πλέον σαφές ότι
η ελληνική κοινωνία χρειάζεται ένα χειρο-

πιαστό αντιστάθµισµα, ώστε «να διανύσουµε
τις τελευταίες εβδοµάδες µεγάλης πίεσης
στο ΕΣΥ και να οδηγηθούµε µε ασφάλεια στο
τέλος του τούνελ της υγειονοµικής κρίσης». 

Στόχος, ένα «διαφορετικό» Πάσχα 
Όπως σας αποκάλυψε εγκύρως χθες η

«Political», σχεδιάζεται η επαναλειτουργία
συγκεκριµένων τοµέων της οικονοµικής
δραστηριότητας εντός του Μαρτίου, ως προ-
άγγελος του συνολικότερου σχεδίου επανα-
φοράς στην κανονικότητα, που θα εξελίσσε-
ται το επόµενο τρίµηνο. Στο πλαίσιο αυτό, η
οµάδα λοιµωξιολόγων -την οποία απασχό-
λησε ήδη από την προηγούµενη Παρασκευή
το κεφάλαιο της άρσης των περιορισµών-
αναµένεται κατά πληροφορίες να ανάψει σή-
µερα το «πράσινο φως» για την επαναλει-
τουργία κοµµωτηρίων και κέντρων αισθητι-
κής την ερχόµενη ∆ευτέρα. 

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, το
άνοιγµα του λιανεµπορίου µέσω της αυτο-
πρόσωπης παρουσίας πελατών εντός των
καταστηµάτων, αξιοποιώντας τον νέο κωδικό
13032, σύµφωνα µε το έως τώρα κυρίαρχο
σενάριο αναµένεται να επιτραπεί στις 29
Μαρτίου, κάτι που, εκ των πραγµάτων, θα
ακυρώσει και τον χιλιοµετρικό κόφτη για τις
καθηµερινές αγορές.

Επιπλέον, η επιτροπή αναµένεται να ανα-
προσαρµόσει το πλαίσιο περιορισµών στις
µετακινήσεις. Συνεπώς, η απαγόρευση κυ-
κλοφορίας τα Σαββατοκύριακα αναµένεται
να ξεκινά στις 21.00 αντί για τις 19.00, που εί-
ναι σήµερα -συνεκτιµάται και η επικείµενη
αλλαγή της ώρας-, ενώ θα αρθεί κατά τα φαι-
νόµενα και η απαγόρευση της χρήσης αυτο-
κινήτου κατά την επιλογή του κωδικού 6.

Επίσης, δροµολογείται και η επαναλειτουρ-
γία των δικαστηρίων µέσω τροπολογίας που
θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή από τον
υπουργό ∆ικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα. 

Επιπλέον, µε µεγάλο ενδιαφέρον αναµέ-
νεται και η αποτύπωση ενός οδικού χάρτη
σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα.
Έτσι, το πρώτο δεκαπενθήµερο Απριλίου
αναµένεται η επαναλειτουργία της Εκπαί-
δευσης, αρχής γενοµένης από τα Γυµνάσια
και τα Λύκεια. Γύρω στο Πάσχα, σε κάθε πε-
ρίπτωση µετά τις 20 Απριλίου, αναµένεται η
επαναλειτουργία της εστίασης, η οποία, πάν-
τως, κατ’ άλλες πηγές, δεν αποκλείεται να
µετατεθεί και για την πρώτη εβδοµάδα του
Μαΐου. Εξάλλου, πρόωρη χαρακτηρίζουν αρ-
µόδια στελέχη οποιαδήποτε συζήτηση περί
άρσης του περιορισµού των διαπεριφερει-
ακών µετακινήσεων, ωστόσο δεν αποκλεί-
εται -πάντα βέβαια βάσει της τότε επιδηµιο-
λογικής εικόνας- να υπάρξει µια µερική ανα-
προσαρµογή τη Μεγάλη Εβδοµάδα. 

Στη συγκεκριµένη κυβερνητική στόχευση,
ήτοι να δοθεί µία ανάσα στους πολίτες το Πά-
σχα, εφόσον, βεβαίως, το επιτρέψει η πορεία
της πανδηµίας του κορονοϊού, αναφέρθηκε
εµµέσως πλην σαφώς ο αναπληρωτής

υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο
οποίος, µιλώντας χθες στο ΘΕΜΑ 104,6, εκτί-
µησε πως «το φετινό Πάσχα θα είναι διαφο-
ρετικό από το περσινό». 

Ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη εφιστούν
την προσοχή στο ότι η στρατηγική της συν-
τηρητικής άρσης των περιορισµών δεν θα
πρέπει να παρερµηνευθεί ως νεύµα… ασυ-
δοσίας. 

Ειδικοί προειδοποιούν πως τουλάχιστον
για τις επόµενες 3-4 εβδοµάδες η πίεση στο
ΕΣΥ θα είναι σηµαντική, καθώς η επιπεδο-
ποίηση της επιδηµιολογικής καµπύλης σε
υψηλά επίπεδα δεν επιτρέπει εφησυχασµό.
Εξ ου και από την κυβέρνηση διαµηνύουν
πως, εφόσον και όταν κάτι τέτοιο απαιτηθεί,
υπάρχει σχέδιο επέκτασης της πολύτιµης
συνδροµής, που ήδη παρέχει στο σύστηµα ο
ιδιωτικός τοµέας. 

Την ηχηρή αποδοκιµασία της Νέας ∆ηµοκρατίας προκά-
λεσε η επιλογή του ευρωβουλευτή του κόµµατος Στέλιου
Κυµπουρόπουλου να εγκρίνει ψήφισµα που ανέφερε ότι
«η ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού πρέπει να προστατεύεται,
ξεκινώντας από τη στιγµή της σύλληψής του». Σε ανακοί-
νωσή της, η Πειραιώς ξεκαθαρίζει ότι «η Ν.∆. έχει ξεκάθα-

ρη θέση, σταθερά και διαχρονικά, για το δικαίωµα των γυ-
ναικών στην άµβλωση. Το θέµα αυτό έχει λυθεί για την ελ-
ληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Είναι προφανές ότι η
ψήφος του ευρωβουλευτή κ. Στέλιου Κυµπουρόπουλου
δεν εκφράζει το κόµµα και τον πρόεδρό του». Σύµφωνα µε
ασφαλείς πληροφορίες, τη δυσφορία του Μεγάρου Μαξί-

µου ανέλαβε να µεταφέρει στον «γαλάζιο» ευρωβουλευτή
ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θοδωρής Λιβά-
νιος. Πάντως, «γαλάζιες» πηγές υποβάθµιζαν το όλο ζήτη-
µα, παρατηρώντας πως το συγκεκριµένο θέµα έχει προ
πολλού επιλυθεί τόσο σε επίπεδο ελληνικής κοινωνίας
όσο και σε επίπεδο Ν.∆.

«Άδειασε» τον Κυµπουρόπουλο η Νέα ∆ηµοκρατία για τις αµβλώσεις

Τι θα ανακοινωθεί µετά 
τη σηµερινή συνεδρίαση 
της Επιτροπής Λοιµωξιολόγων 

Χαλάρωση έως
την οριστική
«απελευθέρωση» 

Τι θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 
μετά την κρίσιμη συνεδρίαση
της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων

Π
ρος μια νέα συμφωνία με την
κοινωνία σε ό,τι αφορά την αντι-
μετώπιση του τρίτου κύματος
της πανδημίας του κορονοϊού

και δη τη συνεπέστερη τήρηση των περιορι-
στικών μέτρων κινείται άμεσα το Μέγαρο
Μαξίμου, όπως σας είχε προϊδεάσει εγκαί-
ρως από χθες η «Political». 

Οι ανακοινώσεις την Παρασκευή, μετά
την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής
Λοιμωξιολόγων θα έχουν, σύμφωνα με κυ-
βερνητικά στελέχη, διττό χαρακτήρα: αφε-
νός θα αίρουν περιοριστικές ρυθμίσεις σχε-
τικά με τις καθημερινές μετακινήσεις και
αφετέρου θα επιβεβαιώνουν την πρόθεση
της κυβέρνησης να αποτυπώσει έστω και με
ένα περιθώριο απόκλισης έναν οδικό χάρτη
που θα επιχειρεί να συνδυάζει την απελευ-
θέρωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με
χρονικά ορόσημα έως το Πάσχα. Όπως το
έθεσε χθες σε συνέντευξή της στο ραδιό-
φωνο Alpha 98,9 η κυβερνητική εκπρόσω-
πος Αριστοτελία Πελώνη, «υπάρχει κόπωση
σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο θα πρέπει να θυ-
μόμαστε ότι τα μέτρα αποδίδουν στον βαθ-
μό, που τηρούνται». Κυβερνητικά στελέχη
επισημαίνουν πως η κυβέρνηση αναζητά
«βαλβίδες αποσυμπίεσης», ήτοι θύλακες
όπου θα καταστεί δυνατή η χαλάρωση πε-
ριορισμών, όπου αυτοί -ελέω του πολύμη-
νου εγκλεισμού των πολιτών- δεν απέδω-
σαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

«Άρση κάποιων περιορισμών, για να τη-
ρηθούν εκείνοι που αποδεδειγμένα έχουν
αποδώσει», αναφέρει εν είδει ντιρεκτίβας
άλλη κυβερνητική πηγή, που τονίζει πως εί-

ναι πλέον σαφές ότι η ελληνική κοινωνία
χρειάζεται ένα χειροπιαστό αντιστάθμισμα,
ώστε «να διανύσουμε τις τελευταίες εβδο-
μάδες μεγάλης πίεσης στο ΕΣΥ και να οδη-
γηθούμε με ασφάλεια στο τέλος του τούνελ
της υγειονομικής κρίσης».

Στόχος, ένα «διαφορετικό» Πάσχα
Όπως σας αποκάλυψε εγκύρως χθες η

«Political», σχεδιάζεται η επαναλειτουργία
συγκεκριμένων τομέων της οικονομικής
δραστηριότητας εντός του Μαρτίου, ως προ-
άγγελος του συνολικότερου σχεδίου επανα-
φοράς στην κανονικότητα, που θα εξελίσσε-
ται το επόμενο τρίμηνο. Στο πλαίσιο αυτό, η
ομάδα λοιμωξιολόγων -την οποία απασχό-
λησε ήδη από την προηγούμενη Παρασκευή
το κεφάλαιο της άρσης των περιορισμών-
αναμένεται κατά πληροφορίες να ανάψει
αυτή την Παρασκευή το «πράσινο φως» για
την επαναλειτουργία κομμωτηρίων και κέν-
τρων αισθητικής από την ερχόμενη Δευτέ-
ρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το
άνοιγμα του λιανεμπορίου μέσω της αυτο-
πρόσωπης παρουσίας πελατών εντός των
καταστημάτων, αξιοποιώντας τον νέο κωδι-
κό 13032, σύμφωνα με το έως τώρα κυρίαρ-
χο σενάριο αναμένεται να επιτραπεί στις 29
Μαρτίου, κάτι που, εκ των πραγμάτων, θα
ακυρώσει και τον χιλιομετρικό κόφτη για τις
καθημερινές αγορές. Επιπλέον, η επιτροπή
αναμένεται να αναπροσαρμόσει το πλαίσιο
περιορισμών στις μετακινήσεις. Συνεπώς, η
απαγόρευση κυκλοφορίας τα Σαββατοκύ-
ριακα αναμένεται να ξεκινά στις 21.00 αντί
για τις 19.00, που είναι σήμερα -συνεκτιμά-
ται και η επικείμενη αλλαγή της ώρας-, ενώ
θα αρθεί κατά τα φαινόμενα και η απαγό-

ρευση της χρήσης αυτοκινήτου κατά την
επιλογή του κωδικού 6. Επίσης, δρομολο-
γείται και η επαναλειτουργία των δικαστη-
ρίων μέσω τροπολογίας που θα κατατεθεί
αύριο στη Βουλή από τον υπουργό Δικαιο-
σύνης Κώστα Τσιάρα. Επιπλέον, με μεγάλο
ενδιαφέρον αναμένεται και η αποτύπωση
ενός οδικού χάρτη σταδιακής επιστροφής
στην κανονικότητα. Έτσι, το πρώτο δεκα-
πενθήμερο Απριλίου αναμένεται η επανα-
λειτουργία της Εκπαίδευσης, αρχής γενο-
μένης από τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Γύρω
στο Πάσχα, σε κάθε περίπτωση μετά τις 20
Απριλίου, αναμένεται η επαναλειτουργία
της εστίασης, η οποία, πάντως, κατ’ άλλες
πηγές, δεν αποκλείεται να μετατεθεί και για
την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου. Εξάλλου,
πρόωρη χαρακτηρίζουν αρμόδια στελέχη
οποιαδήποτε συζήτηση περί άρσης του πε-
ριορισμού των διαπεριφερειακών μετακι-
νήσεων, ωστόσο δεν αποκλείεται -πάντα βέ-
βαια βάσει της τότε επιδημιολογικής εικό-
νας- να υπάρξει μια μερική αναπροσαρμογή
τη Μεγάλη Εβδομάδα. Στη συγκεκριμένη
κυβερνητική στόχευση, ήτοι να δοθεί μία
ανάσα στους πολίτες το Πάσχα, εφόσον, βε-
βαίως, το επιτρέψει η πορεία της

πανδημίας του κορονοϊού, αναφέρθηκε εμ-
μέσως πλην σαφώς ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο οποίος,
μιλώντας χθες στο ΘΕΜΑ 104,6, εκτίμησε
πως «το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό
από το περσινό».

Ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη εφιστούν
την προσοχή στο ότι η στρατηγική της συν-
τηρητικής άρσης των περιορισμών δεν θα
πρέπει να παρερμηνευθεί ως νεύμα… ασυ-
δοσίας. Ειδικοί προειδοποιούν πως τουλά-
χιστον για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες η
πίεση στο ΕΣΥ θα είναι σημαντική, καθώς η
επιπεδοποίηση της επιδημιολογικής καμ-
πύλης σε υψηλά επίπεδα δεν επιτρέπει
εφησυχασμό. Εξ ου και από την κυβέρνηση
διαμηνύουν πως, εφόσον και όταν κάτι τέ-
τοιο απαιτηθεί, υπάρχει σχέδιο επέκτασης
της πολύτιμης συνδρομής, που ήδη παρέχει
στο σύστημα ο ιδιωτικός τομέας. 
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Τ
ο τελικό «ΟΚ» των υψηλών
προσκεκλημένων αναμένει το
Μέγαρο Μαξίμου, με το βλέμμα
στραμμένο στην παρέλαση που

θα γίνει στις 25 Μαρτίου, προκειμένου να
εορταστούν, έστω και λιτά, τα 200 χρόνια
από την ελληνική Επανάσταση. 

Θα πρόκειται για μια εκδήλωση υψη-
λού συμβολισμού, ενώ θα έχει προηγηθεί
την παραμονή, στις 24 του μήνα, ειδική
εκδήλωση στην Εθνική Πινακοθήκη, πα-
ρουσία και του Κυριάκου Μητσοτάκη και
της Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Σε κάθε περίπτωση, στις 25 του μήνα
θα λάβει χώρα με όλες τις δέουσες προ-
βλέψεις η παρέλαση, όπου τιμώμενες
χώρες θα είναι η Μεγάλη Βρετανία, η
Γαλλία και η Ρωσία, ήτοι το σχήμα των
τριών χωρών που νίκησαν τον στόλο της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο Ναβαρί-
νο το 1827, δημιουργώντας τις προϋποθέ-

σεις για την επικράτηση της ελληνικής
Επανάστασης.  Σύμφωνα με διασταυρω-
μένες πληροφορίες της «Political», αυτές
τις μέρες έχουν έρθει στην Αθήνα άν-
θρωποι των προσκεκλημένων της Αθή-
νας, προκειμένου να κάνουν το σχετικό…
ρεπεράζ (κατόπτευση του χώρου) και να
συζητήσουν με τους Έλληνες ιθύνοντες
της παρέλασης, ενώ η τελική επιβεβαί-
ωση της παρουσίας των υψηλών προσκε-
κλημένων θα γίνει τις επόμενες μέρες,
όταν θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα και
για την επιδημιολογική κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν προσκληθεί
και ανταποκριθεί θετικά έως αυτήν τη
στιγμή ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημο-
κρατίας Εμανουέλ Μακρόν με τη σύζυγό
του Μπριζίτ και ο διάδοχος του βρετανι-
κού θρόνου Κάρολος με τη σύζυγό του
Καμίλα, δούκισσα της Κορνουάλης. Από
ρωσικής πλευρά δεν έχει επιβεβαιωθεί
σε ποιο επίπεδο θα εκπροσωπηθεί η Μό-
σχα, με πιθανότερο να θεωρείται το σενά-
ριο της άφιξης του Ρώσου πρωθυπουρ-
γού Μιχαήλ Μισούστιν, καθώς ο Βλαντί-
μιρ Πούτιν δεν θα παραβρεθεί. Με δεδο-
μένο, δε, ότι στις 25 του μήνα θα λάβει
χώρα και η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε., ο

κ. Μακρόν θα φτάσει από την προηγουμέ-
νη και θα αναχωρήσει αμέσως μετά την
παρέλαση μαζί με τον κ. Μητσοτάκη για
τις Βρυξέλλες. 

Παράλληλα, υψηλόβαθμη αναμένεται
να είναι και η εκπροσώπηση των ΗΠΑ, αν
και θεωρείται δύσκολο να έρθει ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, μένον-
τας να φανεί ποιος θα δώσει το «παρών».
Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, παρόντες
θα είναι ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος
Αναστασιάδης και η σύζυγός του Άντρη.

Μια επιχείρηση αποκατάστασης της ιστορικά καλής
επαφής της Αθήνας με την Τρίπολη είναι σε εξέλιξη, όπως
επιβεβαιώθηκε και από το χθεσινό τηλεφώνημα σε θερμό
κλίμα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον μεταβατι-
κό (έως τον Δεκέμβριο) πρωθυπουργό της Λιβύης Αμ-
πντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά. Ο πρωθυπουργός, μάλιστα,
αποδέχτηκε την πρόταση που του έκανε ο Λίβυος ομόλο-
γός του να επισκεφθεί την Τρίπολη τις επόμενες εβδομά-
δες, με την επίσκεψη να αναμένεται να προγραμματιστεί το
επόμενο διάστημα. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, ο
Έλληνας πρωθυπουργός συνεχάρη τον Λίβυο ομόλογό του
για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, με δεδομένο ότι
το μεταβατικό σχήμα στη Λιβύη θα είναι στην εξουσία έως
και τις 24 Δεκεμβρίου, όταν και έχουν προγραμματιστεί
εκλογές. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Φεβρουαρίου οι

συμμετέχοντες στον ενδολυβικό διάλογο, υπό την αιγίδα
του ΟΗΕ, εξέλεξαν τον κ. Ντεμπεϊμπά στη θέση του μετα-
βατικού πρωθυπουργού, για να ηγηθεί της χώρας έως τις
εκλογές, ενώ πρόεδρος του τριμελούς μεταβατικού Προ-
εδρικού Συμβουλίου αναδείχτηκε ο Μοχάμεντ Γιουνές
Μένφι. Σε κάθε περίπτωση, το τηλεφώνημα του κ. Μητσο-
τάκη με τον Λίβυο ομόλογό του έρχεται σε ένα στρατηγικό
σημείο, ενώ το τουρκολιβυκό σύμφωνο παραμένει σε
ισχύ. Με δεδομένο, όμως, ότι η πολιτική λύση έχει δρομο-
λογηθεί στη Λιβύη, η Αθήνα θέλει να αναθερμάνει τις πα-
ραδοσιακά καλές της σχέσεις με την Τρίπολη, έστω και αν
ο δεσμός του λιβυκού καθεστώτος με την Άγκυρα παραμέ-
νει ισχυρός. Υπό αυτό το πρίσμα και από τις αρχές Φε-
βρουαρίου έχει αρχίσει ξανά να λειτουργεί η πρεσβεία μας
στην Τρίπολη.

Γιώργος Ευγενίδης

Τρίπολη καλεί Μητσοτάκη σε θερμό κλίμα

Έχουν προσκληθεί 
για την 25η Μαρτίου
Μακρόν, Κάρολος 
και Μισούστιν

«Κλειδώνουν»
οι VIP για 
την παρέλαση 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Μ
εγάλη κόντρα μαθαίνω ότι έχει ξε-
σπάσει με αφορμή τη νέα σύνθεση
του ΑΣΕΠ. Ούτε σε αυτό δεν τα βρί-

σκουν τα τρία κόμματα, Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ και
ΚΙΝ.ΑΛ. Στο τραπέζι έχει πέσει το όνομα του
Παναγιώτη Καρκατσούλη, προερχόμενου
από το Ποτάμι και υπεύθυνου σήμερα Πολι-
τικής Προστασίας του ΚΙΝ.ΑΛ., ο οποίος είχε
ανακηρυχθεί ως ο καλύτερος υπάλληλος δη-
μοσίου τομέα στον κόσμο για το 2011. Μαθαί-
νω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου δεν φαίνονται
ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι από τον κ. Καρκα-
τσούλη και πρότειναν άλλοn υποψήφιο επι-
κεφαλής για το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλο-
γής Προσωπικού. Η πρόταση απορρίφθηκε
από το ΚΙΝ.ΑΛ. και την ερχόμενη Πέμπτη
αναμένεται να ανέβει το πολιτικό θερμόμε-
τρο στη διάσκεψη των προέδρων της Βου-
λής, που θα κληθεί να αποφασίσει.

Περί… βοθροκάναλων
H Κουμουνδούρου συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο.
Επιτίθεται, δηλαδή, κατά των ελληνικών Μέ-
σων Μαζικής Ενημέρωσης. Εδώ και μία εβδο-
μάδα φίλοι και συμπαθούντες τον ΣΥΡΙΖΑ κα-
λούν τους πολίτες σε μαζικό μποϊκοτάζ των
καναλιών, με αφορμή την παρουσίαση από τα
δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές των γεγο-
νότων που αφορούν στην αστυνομική αυθαι-
ρεσία των τελευταίων ημερών και στον τρόπο
με τον οποίο μεταδίδονται… Συγκεκριμένα το
hashtag #boycotGreekMedia έχει γίνει υπ’
αριθμόν 1 trend στη σφαίρα των μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης και καλεί τους χρήστες
σε μαζικό μποϊκοτάζ όλων των τηλεοπτικών
καναλιών, εφημερίδων και sites. Εμπρός,
λοιπόν, στη γραμμή που χάραξε ο Παύλος Πο-
λάκης. Φαντάζομαι πως ο κ. Τσίπρας δεν θα
δεχθεί να παραχωρεί από εδώ και στο εξής
συνεντεύξεις στα ελληνικά «βοθροκάναλα».
Θα δίνει μόνο στα κομματικά ΜΜΕ.

Συνωστισμός για έναν τίτλο
Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τον τίτλο
της «Ναυτεμπορικής». Από το… τίποτα,
ξαφνικά έχουν κάνει ουρά πέντε κορυφαίοι
επιχειρηματίες που διεκδικούν τα περιου-
σιακά στοιχεία της εφημερίδας. Η καταλη-
κτική ημερομηνία για να πραγματοποιηθεί η
σχετική διαδικασία έχει προσδιοριστεί στις
24 του τρέχοντος μήνα. Μαθαίνω, όμως, ότι
υπάρχουν και απευθείας συζητήσεις, ξεχω-
ριστά με τους επιχειρηματίες.

«Έφυγε» ένας εφημεριδάς

Ο μετρ της πρώτης σελίδας δεν μένει πια
εδώ. Ο Δημήτρης Φωτόπουλος, ένας σπου-
δαίος εφημεριδάς, «έφυγε» ξαφνικά σε ηλι-
κία 56 ετών από οξύ έμφραγμα του μυοκαρ-
δίου. Ο art director της «Εφημερίδας των
Συντακτών» άφησε την τελευταία του πνοή
το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας. Νωρίτερα
είχε εισαχθεί εσπευσμένως σε ιδιωτική κλι-
νική με έντονους πόνους στο στήθος. Παρά
τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η
καρδιά του δεν άντεξε και κατέληξε, σκορ-
πώντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο.
Ο Δημήτρης Φωτόπουλος ήταν από τους κο-
ρυφαίους art directors στην Ελλάδα. Είχε
εργαστεί σε πολλές εφημερίδες και περιοδι-
κά, μεταξύ των οποίων ο «Ελεύθερος Τύ-
πος», ο «Αδέσμευτος Τύπος», η «Απογευμα-
τινή», ο «Επενδυτής», η «Νέα Σελίδα» κ.ά. 
Από όλους εμάς στην «Political» τα θερμότε-
ρα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους
συνεργάτες του Δημήτρη…

Ο Μηταράκης και 
η ορθή διαχείριση 
του Μεταναστευτικού 

Από τους υπουργούς που παίρνουν καλό
βαθμό από το Μαξίμου είναι o Νότης Μητα-
ράκης, ο οποίος έχει καταφέρει να διαχειρι-
στεί μέχρι στιγμής με σωστό τρόπο το σοβα-
ρό ζήτημα του Μεταναστευτικού. Οι ροές
συνεχίζονται να μειώνονται, οι αναχωρή-
σεις ασυνόδευτων προχωρούν, όπως και οι
ταυτοποιήσεις. Παράλληλα, το υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου τις επόμενες
εβδομάδες θα καταθέσει νομοσχέδιο για την
αυστηροποίηση των διαδικασιών επιστρο-
φών πολιτών τρίτων χωρών, που θα προ-
τάσσει την απέλαση όσων δεν δικαιούνται
να μένουν νόμιμα στη χώρα μας.
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Άγρια κόντρα 
για το ΑΣΕΠ

Αναβρασμός στον τουρισμό
Μαθαίνω ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό είναι
στα «κάγκελα», καθώς, όπως λένε, κανείς δεν μπο-
ρεί να τους εγγυηθεί πως, όταν ανοίξει ο κλάδος, θα
επανέλθουν στις εργασίες τους με μισθούς… κανο-
νικότητας. Φοβούνται, δηλαδή, ότι οι κλαδικές συμ-
βάσεις θα πάνε στο… χιόνι και απειλούν με απερ-
γιακές κινητοποιήσεις. Δεν βλέπω να ξεκινά με κα-
λούς οιωνούς η τουριστική σεζόν.

Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να
κλαις. Μαθαίνω ότι τα ακίνητα γνωστού εφο-
πλιστή στο κέντρο των Αθηνών βγαίνουν το ένα
μετά το άλλο στο σφυρί. Έπεσε έξω ο άνθρωπος
και είχε πάρει κι έναν σκασμό δάνεια για να
αγοράζει ακίνητα μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και
Προεδρικού Μεγάρου. Τώρα οι τράπεζες ζητούν
τα λεφτά τους πίσω, καθότι το project με το real
estate δεν του βγήκε… Σε ένα από αυτά τα ρετι-
ρέ είχε στεγάσει και τον έρωτά του με γνωστή
δημοσιογράφο παλαιότερα, όμως ούτε αυτό
του… βγήκε.



Μια άλλη Κεραμέως…  
Μια διαφορετική συνέντευξη έδωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Αναφέρθηκε σε πιο προσωπικές στιγμές της, μί-
λησε για τα παιδιά της και το πόσο της λείπουν αλλά και για τη μεγάλη αγάπη για τον άνδρα της. Η υπουργός μίλησε για τη δυ-
σκολία που αντιμετώπισε να κάνει τα παιδιά της, ηλικίας σήμερα 2,5 και 5 ετών. «Ναι, σε εμάς δεν ήρθε τόσο εύκολα. Προ-
σπαθούσαμε τέσσερα χρόνια. Γνωρίζω ότι είναι πολλά τα ζευγάρια που ταλαιπωρούνται, αλλά από την άλλη η προσπάθεια
συχνά δικαιώνεται», είπε στο «DownTown». Τόνισε πόσο πολύ της λείπουν τα παιδιά της και αναφέρθηκε στις προσπάθειές
της να περνάει χρόνο μαζί τους. Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε και στον σύζυγό της, μετά το συγκινητικό ποστ που είχε ανε-
βάσει στο Instagram με αφορμή την επέτειο γάμου τους. «Κλείσαμε 10 χρόνια γάμου με τον σύζυγό μου. Είμαστε μαζί 14
χρόνια και του χρωστάω πάρα πολλά. Όσα έχω καταφέρει τα οφείλω σε μεγάλο βαθμό στην αμέριστη στήριξή του. Αν μπορώ
και εργάζομαι τόσο σκληρά, είναι γιατί εκείνος είναι βράχος, είναι δίπλα μου και δίπλα στα παιδιά μας, με όλες του τις δυνά-
μεις. Έχουμε, πιστεύω, κοινούς στόχους για τη ζωή και αυτό μας ενώνει ακόμη περισσότερο», τόνισε.

«Κάνει μεγάλο κακό η συζήτηση πε-
ρί πρόωρων εκλογών», μου έλεγε
παλαιό και έμπειρο κοινοβουλευτι-
κό στέλεχος της Ν.Δ. «Μεγαλύτερο
κακό κάνουν όσοι από τη Νέα Δημο-
κρατία διατηρούν και διακινούν αυ-
τά τα σενάρια και αυτήν την παραφι-
λολογία… Αν βγούμε από την υγει-
ονομική κρίση, η χώρα δεν θα έχει
τη δυνατότητα να κάνει εκλογές και
να μπει σε νέες περιπέτειες», μου
έλεγε χαρακτηριστικά. Και μου τόνι-
σε: «Η χώρα μετά την πανδημία πρέ-
πει να κυβερνηθεί».

Μαύρη αγορά σε είδη
κομμωτηρίου

Ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Χαρί-
τσης έβγαλε εί-
δηση. Σε τηλε-
διάσκεψη που
είχε με εκπρο-
σώπους της
Κλαδικής Ομο-
σπονδίας Καταστηματαρχών Κουρέων -
Κομμωτών Ελλάδας ειπώθηκε ότι η καραν-
τίνα έχει αυξήσει τη ζήτηση για επαγγελμα-
τικά προϊόντα κομμωτηρίου και περιποί-
ησης άκρων. Τα συγκεκριμένα προϊόντα δια-
κινούνται χωρίς σήμανση «μόνο για επαγ-
γελματική χρήση» και εν μέσω lockdown
πωλούνται ευρέως, ακόμη και σε ερασιτέ-
χνες κομμωτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
τη χρήση των επικίνδυνων ουσιών που πε-
ριέχουν. Από την άλλη μεριά, οι υπηρεσίες
κατ’ οίκον απαγορεύονται αυτήν την περίο-
δο. Άρα, στον βαθμό που προσφέρονται εν-
θαρρύνουν τη φοροδιαφυγή. Το θέμα πρέ-
πει να το δουν οι φορολογικοί μηχανισμοί…

POLITICANTIS7
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Καμία στήριξη
στον Νίκο 
Η σύσταση Προανακριτικής Επιτρο-
πής για την παραπομπή του Νίκου
Παππά και των συνεργών του στο
Ειδικό Δικαστήριο θεωρείται δεδο-
μένη. Διάθεση να στηριχτεί ο Παπ-
πάς δεν υπάρχει από καμία τάση μέ-
σα στον ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό και, αν
προσέξετε, ο ίδιος δεν έχει κάνει
καμία τοποθέτηση επί του θέματος.
Επίσης, τα όσα γράφονται ότι η Κου-
μουνδούρου έχει στείλει άνθρωπο
ειδικών αποστολών να πείσει τον
Καλογρίτσα να «αθωώσει» τον Νίκο
εμένα δεν μου προκύπτουν. Μάλλον
το αντίθετο. Η ηγεσία του κόμματος
δεν θέλει καμία απολύτως εμπλοκή
ούτε με τον Καλογρίτσα ούτε με τον
Νίκο - και ειδικά αυτήν την κρίσιμη
περίοδο.

K
αθημερινές είναι οι τηλεδιασκέψεις του υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Αδ. Γεωργιάδη με φορείς και επαγγελματίες της εστία-
σης, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο οδικός χάρτης για τη στήριξη

του κλάδου. Μάλιστα, ο υπουργός έχει έτοιμο ένα σχέδιο για την επόμενη ημέ-
ρα, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και να διασφαλιστούν οι θέσεις
εργασίας. Αναφορικά με το πότε θα επαναλειτουργήσει η εστίαση, στόχος είναι
εντός του Απριλίου να έχουν ανεβάσει ρολά οι επιχειρήσεις, με τραπέζια στους
εξωτερικούς χώρους.

Το... Πρόσωπο

Το σχέδιο Γεωργιάδη 
για την εστίαση

LOCK

Τα χαριτωμένα του Αραχωβίτη 
Το τι λένε το τελευταίο διάστημα τα στελέ-

χη του ΣΥΡΙΖΑ στις δημόσιες τοποθετήσεις
τους είναι πραγματικά πρωτοφανές! Ο βου-
λευτής Σταύρος Αραχωβίτης έφτασε στο
σημείο να πει ότι έκανε θαύματα την περίο-
δο που είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης
της χώρας. «Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε μια κοι-
νωνική συνοχή, να πάψουν οι άνθρωποι να
τρώνε από τα σκουπίδια», είπε, ενώ εξόχως
ενδιαφέρουσα ήταν και η επιχειρηματολο-
γία που ανέπτυξε για τη Συμφωνία των Πρε-
σπών. Ισχυρίστηκε πως, αν δεν γινόταν, θα έφτιαχναν βάση τεθωρακισμένων οι
Τούρκοι στην περιοχή και θα έπλητταν τη Θεσσαλονίκη από απόσταση 90 χιλιομέ-
τρων. Χαριτωμένο, δεν λέω…



του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος

Τ
ον Μάρτιο του 2021 συμπληρώνονται 200
χρόνια από την εθνικοαπελευθερωτική
επανάσταση των προγόνων μας. Η Ελλάδα

μας βρίσκεται, δυστυχώς, στη σκιά της πανδη-
μίας και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδο-
θούν οι δέουσες τιμές για τη μεγάλη αγωνιστική
στιγμή της Ιστορίας. Είναι σαφές για εμάς τους
Έλληνες, που περνάμε ακόμα στιγμές εθνικής
δοκιμασίας, ότι αυτό το χρέος αποτελεί μια κορυ-
φαία αναγκαιότητα. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξε-
χνάμε τα ανοικτά εθνικά προβλήματα που μας
επιβάλλουν την αναδρομή στο παρελθόν ως
ενέργεια εθνικής αφύπνισης και ανάτασης. Η γε-
νιά αυτή των ηρώων αποτελεί πηγή έμπνευσης
για τις διαχρονικά αξίες της ελευθερίας, της δι-
καιοσύνης και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.

Το 1821 αποτέλεσε ιστορική στιγμή αμφισβήτη-
σης της τουρκικής τυραννίας και της καταπίεσης
και έθεσε τα θεμέλια, μέσα σε επώδυνες συνθή-
κες, για την αναγέννηση του έθνους και την ίδρυ-
ση του νέου ελληνικού κράτους.

Χωρίς την εθνικοαπελευθερωτική Επανάσταση
της 25ης Μαρτίου, ο Ελληνισμός θα ήταν μια
«γλυκιά ανάμνηση» και αντικείμενο εγκυκλοπαι-
δικής καταγραφής. Όχι, όμως, υπαρκτή εθνική
οντότητα. 

Η Επανάσταση του 1821 στάθηκε μια κορυφαία
καμπή όλης της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και της
ανέλιξης των πολιτικών ιδεολογιών και είναι αν-
τικείμενο μελέτης για να γνωρίσουμε τι κατορθώ-
σαμε οι Έλληνες στο παρελθόν, αλλά για να μά-

θουμε τι είναι σωστό να πράξουμε στο παρόν και
στο μέλλον. Όλα τα γεγονότα, φωτεινά ή σκοτεινά,
της Εθνεγερσίας πρέπει να είναι το «Κρυφό Σχο-
λειό» κάθε Έλληνα, σε ολόκληρη τη Γη.

Το καθήκον μας σήμερα απέναντι στη γενιά των

ηρώων και τον πολιτισμό μας είναι η, με κάθε κό-
πο και κάθε θυσία, αποτροπή των κινδύνων που
απεργάζονται για την πατρίδα μας οι εχθροί της
ελευθερίας. 

Χρόνια πολλά, Ελλάδα μου!

Η Επανάσταση του 1821: Μια κορυφαία καμπή 
όλης της Ευρωπαϊκής Ιστορίας
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Ο
ι διερευνητικές συνομιλίες Ελλάδας -
Τουρκίας, ο 62ος γύρος των οποίων άρ-
χισε χθες, γίνονται για τα μάτια του κό-

σμου. Αυτή είναι η αλήθεια και όποιος δεν τη
βλέπει απλώς εθελοτυφλεί. Αν δύο χώρες δεν
έχουν καταφέρει να «διερευνήσουν», όπως λέει
ο τίτλος των συνομιλιών, ποια είναι τα θέματα που
τις χωρίζουν, ενώ για αυτό τον λόγο έχουν συνο-
λικά βρεθεί 62 φορές, κάπου υπάρχει πρόβλημα.

Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο. Πρόκειται για το
πραγματικό πολιτικό διακύβευμα στην περιοχή.
Αν, δηλαδή, υπάρχει τρόπος η Τουρκία να απο-
φασίσει ποια ακριβώς θέλει να είναι η φυσιο-
γνωμία της στη διεθνή σκηνή. Τα τελευταία χρό-
νια της περιόδου Ερντογάν -ιδιαίτερα μετά το
αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016- δείχνουν
ότι είναι μια χώρα που, αντί της καλόπιστης συ-
ζήτησης και του εποικοδομητικού διαλόγου με
τους γείτονές της και ευρύτερα, προτιμά τις πει-
ρατικές πολιτικές, τις μονομερείς ενέργειες,
τους τσαμπουκάδες ή τα ανατολίτικα παζάρια

και όχι τον συντεταγμένο διπλωματικό διάλογο. 
Πίσω από αυτή την αντίληψη της Άγκυρας, που

αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή, βρί-
σκεται μια αλήθεια. Ότι η Τουρκία είναι πολύ με-
γάλη για να αφεθεί στην τύχη της από τη Δύση.
Το δείχνει η Ευρώπη, το δείχνουν οι ΗΠΑ, όλοι το
θεωρούμε ως σταθερά. Έτσι η Άγκυρα εκβιάζει,
δοκιμάζει την υπομονή και τα νεύρα όλων και
όταν η κατάσταση έχει φτάσει στο «μη περαιτέ-
ρω», φοράει το ευγενικό της προσωπείο και η
Δύση επιστρέφει στη γνωστή σταθερά, ότι η
Τουρκία είναι πολύ μεγάλη για να αφεθεί στην
τύχη της. Και μετά ξανά μανά τα ίδια…

Όσο η Άγκυρα συνεχίζει σε αυτή την πολιτική
(που δεν την έβλαψε αλλά ούτε την ωφέλησε τα
προηγούμενα χρόνια) τόσο οι συζητήσεις με την
Ελλάδα θα γίνονται για τα μάτια του (υπόλοιπου)
κόσμου. 

Τίποτα ουσιαστικό και τίποτα εποικοδομητικό
δεν πρόκειται να βγει από αυτές. Χαμένος χρό-
νος και χαμένος κόπος σε ένα απολίτικο παιχνίδι

εντυπώσεων για το ποιος θα τορπιλίσει τελικά
τον -εξαρχής καταδικασμένο- διάλογο. Τι να πε-
ριμένει κανείς από την 62η συνάντηση που δεν
επετεύχθη στις προηγούμενες 61; 

Μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση; Δύσκο-
λα. Η Δύση έχει αρκετή απόσταση από την Τουρ-
κία γεωγραφικά ώστε να επαναπαύεται στο δόγ-
μα που έχει διαμορφώσει. 

Η Άγκυρα δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι εξε-
τάζει στρατηγική αλλαγή της συμπεριφοράς της.
Μένουμε έτσι εμείς, οι γείτονές της, να υφιστά-
μεθα τις επώδυνες συνέπειες της άφρονος πολι-
τικής της. Η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ιράκ, η Συ-
ρία… Ίσως ένα πρώτο βήμα θα ήταν να πείσει
κάποιος (ο Μπάιντεν λόγου χάρη) την Τουρκία να
συνυπογράψει το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι,
άλλωστε, η μόνη χώρα στον κόσμο που το αρνεί-
ται. Πώς να συζητήσεις εποικοδομητικά με κά-
ποιον που αρνείται ό,τι η υπόλοιπη υφήλιος δέ-
χεται; Έως τότε κουβεντούλα για τα μάτια του
κόσμου.

Για τα μάτια του κόσμου…

του
Άγγελου
Δημοσθένους 

Δικηγόρος Αθηνών
Γενικός Γραμματέας
Δήμου Γαλατσίου



E
να από τα πλέον συνηθισμένα φαινόμε-
να στην ελληνική πραγματικότητα είναι
η απώλεια αναπτυξιακών ευκαιριών.

Ιδιαίτερα σε τομείς που θεωρητικά θα μπορού-
σαν να προσφέρουν σημαντική ανάσα στην οι-
κονομία και μεγάλη προοπτική ανάπτυξης.
Στον τομέα των Logistics η ευκαιρία που δημι-
ουργήθηκε αλλά και οι μεγάλες προοπτικές
από την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πει-
ραιά αποδεικνύουν ότι χωρίς κεντρικό σχέδιο
δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα.

Το κυνήγι των μαγισσών στην οικονομία, δη-
λαδή η προσέλκυση επενδυτών (ξένοι και ντό-
πιοι), δεν αποτελεί από μόνο του στρατηγική
δράση, αλλά αφηγηματική πολιτική. Η αποτε-
λεσματικότητα των επενδύσεων στηρίζεται σε
πολλούς -σύνθετους μεν, αλλά αναγνωρίσι-
μους- παράγοντες. Κυρίαρχο και δυναμικό
στοιχείο είναι οι πολλαπλασιαστές, δηλαδή οι
οικονομικοί παράγοντες που όταν κάποιος εξ
αυτών διαφοροποιείται, τότε προκαλεί αυξή-
σεις ή αλλαγές σε πολλές άλλες σχετικές οικο-
νομικές μεταβλητές και οντότητες. Αυτό κυ-
ρίως αποτυπώνεται στο ΑΕΠ, γιατί προκαλεί
αύξηση της συνολικής παραγωγής μεγαλύτερη
από τη μεταβολή των δαπανών που την προκά-
λεσε. Τα Logistics αποτελούν μια ισχυρή δρα-
στηριότητα που προσφέρει σημαντικά οφέλη
στην εθνική οικονομία. Ήδη σήμερα αποτυπώ-
νεται στο ΑΕΠ με ποσοστό μεγαλύτερο του 9%.
Αν όμως επιμέρους πολλαπλασιαστές μπορού-
σαν (που μπορούν) να αυξηθούν, είναι σίγουρο
ότι η συνεισφορά του τομέα θα ήταν σημαντικά
μεγαλύτερη τόσο από πλευράς παραγωγής
πλούτου (φορολογητέα ύλη) όσο και από την
αύξηση της απασχολησιμότητας. 

Αν, για παράδειγμα, από τα περίπου 6 εκα-

τομμύρια διερχόμενα εμπορευματοκιβώτια
που καταφθάνουν στο λιμάνι του Πειραιά οι
900.000 εκτελωνίζονταν στη χώρα μας, τότε θα
είχαμε περίπου 1,3 δισ. (επιπλέον) ταμειακά
διαθέσιμα μόνο από την είσπραξη του ΦΠΑ. Αν
ταυτόχρονα εκτός του εκτελωνισμού είχαμε
οργανωμένη ελαφρά μεταποίηση, δηλαδή συ-
ναρμολόγηση, συσκευασία, αποθήκευση, διε-
θνή διανομή κ.ο.κ., τότε η αποτελεσματικότητα
στην εθνική οικονομία και την εθνική μικρομε-
σαία επιχειρηματικότητα θα ήταν κολοσσιαία.
Εκατοντάδες νέες επιχειρήσεις, χιλιάδες νέοι
εργαζόμενοι που ισοδυναμούν σε μεγάλη πα-
ραγωγή πλούτου, φορολογητέα ύλη και ευμά-
ρεια των τοπικών κοινωνιών.

Αντί όλων των ανωτέρω έχουμε ακριβώς το
αντίθετο. Κολλημένες επενδύσεις που παρα-
πέμπονται στο διηνεκές, κακές πρακτικές και
πολιτικές που έρχονται από το πρόσφατο πα-
ρελθόν, επεκτατισμό και απομείωση της εθνι-

κής επιχειρηματικότητας.  Όλα αυτά οδηγούν
με μαθηματική ακρίβεια σε έναν εξοστρακι-
σμό των ελληνικών επιχειρήσεων από το πε-
δίο δράσης και ανάπτυξης. Ενώ ταυτόχρονα
απομακρύνουν από τη χώρα μας όσες εται-
ρείες έχουν διεθνή δραστηριότητα.

Η Πολιτεία πρέπει να αρχίσει να αναλαμβάνει
τις ευθύνες της και να κατανοεί τις πραγματικές
ανάγκες της εθνικής οικονομίας. Θα πρέπει να
αξιοποιήσει και να δικαιολογήσει τον ρόλο της
ως εγγυητή και ρυθμιστή μιας δίκαιης, νόμιμης
και ηθικής θεσμικής ανάπτυξης. Οφείλει να
υποστηρίξει και να αναδείξει τη σημαντικότητα
των εθνικών πρωταγωνιστών. Σε αυτό το πλαί-
σιο δεν υπάρχει χώρος για πολιτική αντιπαρά-
θεση. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και κυ-
ρίως δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Διαφορετικά,
θα βρεθούμε στη θέση να μετασχηματιστούμε
από «γκαρσόνια της Ευρώπης» σε «φορτοεκ-
φορτωτές της Ευρώπης».

Logistics: Από γκαρσόνια... φορτοεκφορτωτές της Ευρώπης
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Ο
λο το προηγούμενο διάστημα η φράση
που κυριαρχούσε στο κυβερνητικό επιτε-
λείο ήταν η εξής: «Οι επόμενες δύο εβδο-

μάδες είναι κρίσιμες». Και πράγματι ήταν. Πλέον,
έχουμε περάσει στη νέα φάση, όπου γίνεται συζή-
τηση για τη «βαλβίδα αποσυμπίεσης», επί της
οποίας θα κληθούν να αποφανθούν οι λοιμωξιο-
λόγοι σήμερα. 

Όπως και να το λέει το Μαξίμου, πάντως, η ουσία
είναι μία: οι πολίτες κάνουν ότι εφαρμόζουν το
lockdown και το κράτος κάνει ότι το επιτηρεί. Οι
διαδηλώσεις δίνουν και παίρνουν, με αποτέλεσμα
και ο ιός να διασπείρεται και οι συνεπείς να
εκνευρίζονται, βλέποντας διάφορους να κάνουν
βόλτες διαμαρτυρόμενοι για το οτιδήποτε, ενώ οι
ίδιοι δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους από
μια ώρα και μετά. Και, βεβαίως, έναν χρόνο μετά

όλοι οι πολίτες ξέρουν τις παρακάμψεις του συ-
στήματος, γνωρίζουν πότε και ποια μέτρα ελέγ-
χονται και προσαρμόζουν αναλόγως τη συμπερι-
φορά τους. 

Εδώ που φτάσαμε, θα βιώσουμε το εξής παρά-
δοξο: με τα νοσοκομεία να αναμένεται να έχουν
πολύ μεγάλη πίεση σχεδόν έως και το Πάσχα, με
δεδομένη τη διασπορά λόγω της μετάλλαξης που
εκτοξεύει τον ρυθμό διάδοσης του ιού, η χαλάρω-
ση των μέτρων θα ξεκινήσει με κριτήριο την επι-
πεδοποίηση της επιδημικής καμπύλης. Με άλλα
λόγια, δραστηριότητες θα ανοίξουν και με 2.000
και με 2.500 κρούσματα, εφόσον τα μοντέλα δεί-
χνουν ότι δεν θα έχουμε το επόμενο διάστημα
έκρηξη. Αυτό είναι εύλογο πλέον. Γιατί αν κάτι
πρέπει να κάνουμε έναν χρόνο μετά την εφαρμογή
του lockdown, είναι να μην κοροϊδευόμαστε και

να βρούμε ένα μοντέλο λειτουργίας, παρ’ όλη την
πίεση και τη διασπορά. Με δραστηριότητες που λί-
γο επιβαρύνουν την επιδημιολογική εικόνα και με
την ελπίδα ότι οι εμβολιασμοί θα προχωρήσουν
γρήγορα το επόμενο διάστημα, ώστε να πάρουμε
μια γερή ανάσα από το Πάσχα και μετά. 

Αλλά σε κάθε περίπτωση η επιμονή σε μια στρα-
τηγική που δεν λειτουργεί είναι μια λάθος στρατη-
γική. Και η κυβέρνηση δεν μπορεί διαρκώς να
άγεται και να φέρεται από τις ημερήσιες μεταπτώ-
σεις των κρουσμάτων. 

Όπως πέρυσι τέτοιες μέρες πήραμε τη στρατη-
γική απόφαση ότι θα διατηρήσουμε ορισμένες βα-
σικές λειτουργίες, ενώ θα είμαστε κλειστοί, έτσι
σήμερα στρατηγικά πρέπει να πούμε ότι θα διατη-
ρήσουμε μέτρα και περιορισμούς, ενώ προοδευ-
τικά θα ανοίγουμε. 

Να μην κοροϊδευόμαστε

του
Γιώργου 
Ευγενίδη

Δημοσιογράφος

του
Νίκου 
Ροδόπουλου

Πρόεδρος 
και Διευθύνων 
Σύμβουλος OnLine
Data A.E.,
μέλος Γενικού 
Συμβουλίου ΣΕΒ,
επιστημονικός 
σύμβουλος ΕΒΕΠ
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Εξηγήσεις από τον Νίκο Παππά φέρεται να ζητούν ορισμένοι
εντός του ΣΥΡΙΖΑ ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής που
θα συσταθεί τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρ-
κετά στελέχη, από τη στιγμή που ο πρώην υπουργός είναι μέλος
του Πολιτικού Συμβουλίου, ζητούν να έχουν σχετική ενημέρωση
από τον ίδιο αναφορικά με την υπόθεση, προκειμένου να μη βρε-
θούν προ κάποιας έκπληξης. 

Ναι μεν, όπως παραδέχονται, δεν τίθεται κάποιο θέμα για τον
κ. Παππά, ωστόσο εκτιμούν ότι ήδη θα έπρεπε ο κ. Παππάς να
προχωρήσει σε μια αναλυτική ενημέρωση των οργάνων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κου-
μουνδούρου δεν δείχνει να ανησυχεί ιδιαίτερα για την υπόθεση.
Χαρακτηρίζουν εξάλλου την πρόταση της Ν.Δ. κίνηση πολιτικής
απελπισίας. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού απέτυχε παταγω-

δώς στα κρίσιμα μέτωπα της πανδημίας και της οικονομίας, ανα-
ζητά σωσίβιο σε προανακριτικές επιτροπές. Πρόκειται για κίνη-
ση πολιτικής απελπισίας», υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά από
τον ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση που έχει χειραγω-
γήσει σχεδόν το σύνολο των ΜΜΕ με κρατικές διαφημιστικές
δαπάνες και έχει απαλλάξει τους ιδιοκτήτες καναλιών από την
υποχρέωση καταβολής της ετήσιας δόσης στήνει Προανακριτική
για να δικάσει τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος για πρώτη φορά εφάρμοσε
το Σύνταγμα και υποχρέωσε τους καναλάρχες να βάλουν το χέρι
στην τσέπη».

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ήδη η υπερασπιστική γραμμή
του πρώην υπουργού συμπυκνώνεται στο εξής επιχείρημα: ότι ο
Νίκος Παππάς στοχοποιείται για την επιλογή της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ να γίνει διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες, καθώς
«αναγκάστηκαν με εμάς να πληρώσουν». 

Αναλυτική ενημέρωση από Παππά ζητούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Σ
την τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία
για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτρο-
πής εναντίον του πρώην υπουργού Ψη-
φιακής Πολιτικής Νίκου Παππά. Σύμ-

φωνα με πληροφορίες της «Political», η Ολομέ-
λεια αναμένεται να συνεδριάσει, πιθανότατα στις
29 του μήνα, προκειμένου να συζητηθεί η πρόταση
της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία ο
στενός συνεργάτης του Αλ. Τσίπρα κατηγορείται
για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος κατά
συρροή και κατ’ εξακολούθηση. 
Να σημειωθεί ότι μετά το πέρας της συζήτησης θα
πραγματοποιηθεί μυστική ψηφοφορία με μία κάλ-
πη, όπου ο κάθε βουλευτής θα σημειώνει «ναι»,
«όχι», «παρών» επί των δύο αδικημάτων, ενώ, για
να γίνει δεκτό το αίτημα σύστασης Προκαταρκτι-
κής Επιτροπής, θα πρέπει να συμπληρωθεί η από-
λυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευ-
τών (151 θετικές ψήφοι).
Την ίδια ώρα, ήδη στη Νέα Δημοκρατία σχεδιάζουν
τα επόμενα βήματά τους αναφορικά με την πορεία
της Προανακριτικής. Δύο αυτήν τη στιγμή είναι τα

ανοικτά ζητήματα: Τα μέλη της Επιτροπής και οι
μάρτυρες. Πιο συγκεκριμένα, κατά πληροφορίες,
η κυβερνώσα παράταξη αναμένεται να προτείνει
τη μείωση του αριθμού των μελών της Εξεταστικής
από 25 που, για παράδειγμα, ορίσθηκαν στην Προ-
ανακριτική εναντίον του Δ. Παπαγγελόπουλου, σε
18 ή 20. Αυτό θα συμβεί για δύο λόγους: Υγειονομι-
κούς, καθώς η πανδημία βρίσκεται σε πλήρη εξέ-
λιξη και οι μεγάλες αίθουσες της Βουλής είναι πε-
ριορισμένες, οπότε θα είναι δύσκολο να διεξαχ-
θούν συνεδριάσεις στις αίθουσες του πρώτου ή
του δευτέρου ορόφου, και δεύτερον για λόγους
ευελιξίας. «Με βάση την εμπειρία των προηγού-
μενων χρόνων, επειδή οι βουλευτές ήταν πολλοί,
οι ερωτήσεις επαναλαμβάνονταν και τη δεδομένη
στιγμή δεν υπάρχει άπλετος χρόνος», λένε πηγές

της Κ.Ο. της Ν.Δ., προσθέτοντας ότι θα πρέπει μέ-
χρι το τέλος Σεπτέμβρη (εφόσον δεν γίνουν θερινά
τμήματα) να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. 
Σε κάθε περίπτωση, από τους πρώτους μάρτυρες
που θα περάσουν την πύλη της Βουλής θα είναι ο
Χρήστος Καλογρίτσας, ο οποίος είναι και ο μάρτυ-
ρας-κλειδί. Εξάλλου, από τις καταγγελίες του ιδί-
ου ήρθε στο φως της δημοσιότητας η «δράση» του
πρώην υπουργού και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο
ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να ελέγξει τα ΜΜΕ. Σύμφωνα, δε,
με πληροφορίες η λίστα της πλειοψηφίας θα περι-
λαμβάνει τον Κυριάκο Τόμπρα, τον άνθρωπο δηλα-
δή που εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμε-
σα στη λιβανέζικη CCC και τον Χρήστο Καλογρίτσα.
Επίσης, αναμένεται να αναζητηθεί εκπρόσωπος
της λιβανέζικης εταιρείας, προκειμένου να ανα-
ζητηθεί ο ρόλος της στην υπόθεση. Σίγουρα, πάν-
τως, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, ο κατάλογος
θα «ανοίξει», δεδομένου ότι η μειοψηφία θα προ-
τείνει ορισμένους μάρτυρες, με την πλειοψηφία
να μην το αρνείται, σε περίπτωση προφανώς που
σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση. 

Πλησιάζει η ώρα 
της Προανακριτικής 

alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης
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Μ
άτια στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσό-
γειο αποκτά η Πολεμική Αεροπορία με την
προσθήκη δύο υπερσύγχρονων μη επαν-
δρωμένων αεροσκαφών τύπου Heron στο

οπλοστάσιό της. Τα ισραηλινά UAVs θα βρίσκονται
στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες εβδομάδες και αμέ-
σως μετά την εγκατάστασή τους στη Σκύρο θα ξεκινή-
σουν πτήσεις περιπολίας στα θαλάσσια σύνορα της
χώρας.  Οι «ιπτάμενοι κατάσκοποι» θα επιτρέψουν
στις Ένοπλες Δυνάμεις να μπουν στην εποχή των μη
επανδρωμένων αεροσκαφών που θα αυξήσουν κατα-
κόρυφα τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες και μά-
λιστα σε ένα πεδίο το οποίο μέχρι τώρα μονοπωλούσε
η Τουρκία. 
Τα τελευταία χρόνια η Άγκυρα έχει επενδύσει δεκά-
δες εκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη τεχνολογίας
για την παραγωγή δικών της UAVs, τα οποία, εκτός από
το να κατασκοπεύουν τις ελληνικές κινήσεις στο Αι-
γαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, έχουν λάβει μέρος
σε αποστολές στη Λιβύη, τη Συρία και το Ναγκόρνο
Καραμπάχ. 
Προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος η Ελλάδα
αποκτά με τη μέθοδο leasing δύο ισραηλινά Heron, τα
οποία θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και θα επι-

χειρούν από τη 135 Σμηναρχία Μάχης στη Σκύρο. Από
εκεί τα ελληνικά πλέον UAVs θα καταγράφουν όλες τις
κινήσεις των γειτόνων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσό-
γειο, ενώ χάρη στα υπερσύγχρονα ηλεκτροπτικά συ-
στήματα που διαθέτουν μπορούν να μεταφέρουν στο
ελληνικό κέντρο επιχειρήσεων εικόνες ακόμα και
αρκετά χιλιόμετρα μέσα από το έδαφος της Τουρκίας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», πριν από
λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποδοχής
υλικού, ο τελικός έλεγχος, δηλαδή, των δύο μη επαν-
δρωμένων αεροσκαφών, ενώ και το προσωπικό της
Πολεμικής Αεροπορίας, που είχε μεταβεί στο Ισραήλ,
έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Το αμέσως
προσεχές διάστημα τα δύο αεροσκάφη μαζί με τον
σταθμό εδάφους θα μεταφερθούν στη Σκύρο και θα
εγκατασταθούν σε ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί
στη 135 Σμηναρχία Μάχης. 
Το ελληνικό επιτελείο γνωρίζει πολύ καλά τις επιχει-
ρησιακές ικανότητες του συγκεκριμένου μη επαν-
δρωμένου αεροσκάφους. Ο υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, είχε επισκεφτεί τον Ια-
νουάριο του 2020 τις εγκαταστάσεις της Ισραηλινής
Αεροπορικής Βιομηχανίας, όπου ενημερώθηκε ανα-
λυτικά για τις δυνατότητες των Heron. Στις 4 Μαΐου

του ίδιου έτους υπογράφηκε η συμφωνία απόκτησης
των δύο Heron με τη μέθοδο leasing και σχεδόν έναν
χρόνο μετά τα ισραηλινά UAVs θα επιχειρούν από ελ-
ληνικό έδαφος, ακολουθώντας τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό της Πολεμικής Αεροπορίας. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αποδεσμεύσει οι
Ισραηλινοί, τα Heron έχουν εντυπωσιακές ικανότητες
παρακολούθησης. Είναι εξοπλισμένα με οπτικά και
υπέρυθρα συστήματα, ενώ διαθέτουν ραντάρ που
μπορεί να μεταφέρει εικόνα ακόμα και όταν οι καιρι-
κές συνθήκες δεν ευνοούν τη χρήση οπτικών μέσων.
Έχουν τη δυνατότητα να πετούν για 45 ώρες σε ύψος
που μπορεί να ξεπεράσει τα 35.000 πόδια, ενώ η εμβέ-
λειά τους αγγίζει τα 350 χιλιόμετρα. 
Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που μη επανδρωμένο
αεροσκάφος Heron θα επιχειρήσει στο Αιγαίο. Το
2018 ο ίδιος τύπος UAV πετούσε από το Τυμπάκι της
Κρήτης σε αποστολές επιτήρησης των θαλάσσιων συ-
νόρων για λογαριασμό της Frontex. Για τον ίδιο σκοπό
έχει μεταφερθεί στη Χίο ένα παλαιότερης τεχνολο-
γίας μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Πολεμικής
Αεροπορίας τύπου Πήγασος, ενώ σε πτήσεις επιτήρη-
σης συμμετέχουν και τα UAVs του Στρατού Ξηράς τύ-
που Sperwer.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Μάτια στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 
αποκτά η Πολεμική Αεροπορία με 
την προσθήκη δύο υπερσύγχρονων 
μη επανδρωμένων αεροσκαφών
τύπου Heron στο οπλοστάσιό της

Drones προσγειώνονται στη Σκύρο



Άλλος κόσμος
Όσο και αν ακούγε-

ται τρελό, το Φόρουμ
του Νταβός διαφημί-
ζει μια νέα τεχνολο-
γία, παρουσιάζοντας
ανθρώπους να κοι-
τούν σχεδόν υπνωτι-
σμένοι έναν τεχνητό
ήλιο, η ακτινοβολία
του οποίου στο υπε-
ριώδες φάσμα απο-
λυμαίνει τον χώρο από τον κορονοϊό κι έτσι οι άνθρωποι βρίσκονται σε
ένα ασφαλές περιβάλλον. Επομένως, εκτός από τον υποχρεωτικό εμ-
βολιασμό, θα υπάρχει και υποχρεωτικό… μαύρισμα για να σκοτώσου-
με τον κορονοϊό!

ΔΔιενέξεις
Η Συντονιστική Επιτροπή
Αγώνα Λέσβου δηλώνει έτοι-
μη για νέες κινητοποιήσεις
σε περίπτωση που δεν πραγ-
ματοποιηθεί γενναία απο-
συμφόρηση από την προσω-
ρινή δομή του Καρά Τεπέ,
ενώ την ίδια ώρα ασκεί κριτι-
κή στους τοπικούς κοινοτάρ-
χες που τάσσονται υπέρ της
νέας υπερδομής. Από την
άλλη, συγχαίρουν εκείνους
τους αιρετούς που αντιτίθεν-
ται στη νέα υπερδομή που
σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Ο ήρωας του Ισραήλ
Ο Ελιάχου Μπεν-Σαούλ Κοέν, γνωστός ως Έλι Κοέν,

θεωρείται ένας από τους σύγχρονους εθνικούς

ήρωες του Ισραήλ. Εξαιτίας της δράσης του οι Ισ-

ραηλινοί κέρδισαν σε μεγάλο βαθμό στον Πόλεμο

των Έξι Ημερών με τη Συρία το 1967. Η δράση του

Κοέν την περίοδο 1961-1965 θεωρείται σήμερα από

τη Μοσάντ ως η επιτομή της επιτυχημένης αποστο-

λής ενός πράκτορα σε ξένο έδαφος. Ψάχνουν να

βρουν τα οστά του για να τα επαναφέρουν στην πα-

τρίδα του.

Η παρέμβαση Σκέρτσου
Παρότι ο Άκης Σκέρτσος θεωρείται σοβα-

ρός, βγήκε σε τηλεοπτικό σταθμό για να κατη-

γορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ότι συμβάλλει στη διασπο-

ρά της πανδημίας με τις διαδηλώσεις και τις

συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Ως εκ τούτου,

αρκετοί είδαν πίσω από την εμφάνιση του

υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κάτι πο-

λύ περισσότερο από μια συνέντευξη. Είναι

γνωστό ότι ο κ. Σκέρτσος δεν επιδιώκει τη δη-

μοσιότητα.

Απρόβλεπτες εξελίξεις με την πανδημία

Α
πό Απρίλιο τοποθετεί πλέον η κυβέρνηση την
επανεκκίνηση της οικονομίας και τα πρώτα
βήματα επιστροφής στην κανονικότητα, κα-

θώς το Μαξίμου αναγκάστηκε να παγώσει τα σχέδιά
του εξαιτίας των επιδημιολογικών δεδομένων της
χώρας.

Στο οικονομικό επιτελείο τοποθετούσαν την 22α
Μαρτίου ή, στη χειρότερη περίπτωση, την 29η ως το
ύστατο περιθώριο για την οικονομία προκειμένου να
ανοίξει η αγορά. Ωστόσο, αποδείχτηκε ότι ο κορονοϊ-

ός είχε... άλλα σχέδια και πλέον έχει προεξοφληθεί
από όλους τους κυβερνητικούς παράγοντες ότι το
συνολικό χρονοδιάγραμμα επιστροφής στην κανονι-
κότητα επιβάλλεται να πάει πίσω.

Οι βασικότεροι λόγοι που ανάγκασαν την κυβέρνη-
ση να βάλει στον πάγο το σχέδιο για την επανεκκίνη-
ση της οικονομίας πριν από τον Απρίλιο είναι αφενός
η κατάσταση στα νοσοκομεία, αφετέρου η κατίσχυση
των μεταλλαγμένων στελεχών έναντι του «κλασικού»
κορονοϊού σε όλη τη χώρα.
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Πάντα μια παρέμβαση του υπέργηρου Χένρι Κί-

σινγκερ είναι αξιοπρόσεκτη. Είπε πολλά πρό-

σφατα ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ και επί

χρόνια υπουργός Εξωτερικών, όπως ότι ο Μπάιντεν

πρέπει να υποστηρίξει την επιτυχημένη και λαμπρή

πολιτική του Τραμπ στη Μέση Ανατολή. 

Αν και οι αναφορές του Κίσινγκερ αφορούν κυρίως

στο Ισραήλ και το Ιράν, ωστόσο και η Τουρκία δια-

δραματίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Είναι

γνωστό το δόγμα Κίσινγκερ ότι μεταξύ δύο φίλων-

χωρών οι ΗΠΑ θα δώσουν βάρος στην ισχυρότερη,

εν προκειμένω, ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία,

στην Τουρκία. Ο Κίσινγκερ δεν αναφέρθηκε στην

Τουρκία, αλλά προφανώς πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα

ασχοληθούν ειδικά με την Τουρκία το προσεχές διά-

στημα.

Ο Κίσινγκερ παρομοίασε τα διπλωματικά επιτεύγμα-

τα του Τραμπ στη Μέση Ανατολή με το άνοιγμα της

Κίνας από τον Νίξον το 1972, ενώ προειδοποίησε ότι

η κυβέρνηση Μπάιντεν θα πρέπει να συνεχίσει τη

σκληρή πολιτική του Τραμπ για το Ιράν. Ο ίδιος χαρα-

κτήρισε επίσης τη Συμφωνία Αβραάμ της προεδρίας

Τραμπ ως μια σημαντική εξέλιξη στις αραβοϊσραηλι-

νές σχέσεις. 

«Νομίζω ότι μια από τις μεγάλες επιτυχίες της προ-

ηγούμενης διοίκησης ήταν ότι είχε πετύχει δύο

πράγματα στη Μέση Ανατολή. Πρώτον, να διαχωρί-

σουμε το παλαιστινιακό πρόβλημα από όλα τα άλλα

προβλήματα ώστε να μην καταστεί βέτο για όλα τα

άλλα. Δεύτερον, να ευθυγραμμίσουμε τα σουνιτικά

κράτη εναντίον των σιιτικών κρατών (Ιράν) που ανέ-

πτυξαν μια ικανότητα να τους απειλήσουν. Νομίζω

ότι αυτή ήταν μια λαμπρή ιδέα», δήλωσε ο Κίσινγ-

κερ. Οι σιίτες και οι σουνίτες είναι οι δύο θρησκευτι-

κές τάσεις στο Ισλάμ.

Με τη μεσολάβηση του Τραμπ καθιερώθηκαν νέα

πλαίσια συνεργασίας και εξομάλυνσης μεταξύ των

Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και των αραβικών

χωρών. 

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ άνοιξε, επίσης, οικονομι-

κούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μετα-

ξύ του αραβικού κόσμου και του εβραϊκού κράτους,

ενώ ενίσχυσε την άμυνα των κρατών του Κόλπου και 

του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. 

Ομολογουμένως, όταν μιλάει ο Κίσινγκερ, όλοι πρέ-

πει να τον αναλύουν.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Ο χρησμός 
της αλεπούς

anetnews24@gmail.com 
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«Ξ
εκλειδώνει» τις αμέσως
επόμενες ημέρες η
πλατφόρμα των ραντε-
βού για εμβολιασμό στις

ομάδες ατόμων υψηλού κινδύνου αλλά
και σε νέες ηλικιακές ομάδες, ενώ την ίδια
στιγμή συνεχίζονται οι προσπάθειες ώστε
να αποσυμπιεστούν τα νοσοκομεία στο
Λεκανοπέδιο, που εξακολουθεί να «βρά-
ζει» από τα κρούσματα. 

Χθες, κατά την ενημέρωση για την παν-
δημία στο υπουργείο Υγείας, ο γενικός
γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε γνω-
στό ότι την ερχόμενη Παρασκευή ανοίγει η
πλατφόρμα των ραντεβού για την ομάδα Α
ατόμων υψηλού κινδύνου, στην οποία
έχουν υπολογιστεί συνολικά 215.000 άν-
θρωποι. Πρόκειται για άτομα με μεταμό-
σχευση, νεφρική ανεπάρκεια, καρκίνο
υπό αγωγή, σοβαρά χρόνια νοσήματα του
αναπνευστικού, σοβαρή ηπατική νόσο,
ανοσοκαταστολή και άλλα προβλήματα,
όπως Σύνδρομο Down. Τα άτομα που βρί-
σκονται σε αυτήν την ομάδα από την Πα-
ρασκευή θα μπορούν να κλείνουν ραντε-
βού και μέσω του emvolio.gov.gr. 

Επίσης, ο Μάριος Θεμιστοκλέους ανα-
κοίνωσε ότι, σύμφωνα με το χρονοδιά-
γραμμα εμβολιασμών, στις 26 Μαρτίου
ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για τα
άτομα ηλικίας 70-74 ετών, ενώ στις αρχές

Απριλίου θα ακολουθήσουν τα άτομα ηλι-
κίας 65-69 ετών. Εξάλλου, όπως έγινε
γνωστό, χθες πραγματοποιήθηκαν περισ-
σότεροι από 28.000 εμβολιασμοί, ενώ στο
σύνολό τους έχουν διενεργηθεί συνολικά
περισσότεροι από 1.300.000 εμβολιασμοί.
Με την πρώτη δόση έχουν εμβολιαστεί
890.000 άτομα.

Πάνω από 600 οι διασωληνωμένοι 
Στο μεταξύ, σε 1.533 ανέρχονται τα νέα

κρούσματα κορονοϊού που κατεγράφησαν
το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Κατά
το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 59 θάνα-
τοι, με το σύνολο των νεκρών στην Ελλάδα
από την έναρξη της πανδημίας να φτάνει
τους 7.196. Το 95,8% είχε υποκείμενο νό-
σημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Πα-
ράλληλα, διασωληνωμένοι νοσηλεύονται
605 ασθενείς, έναντι των 564 που είχαν
ανακοινωθεί την Καθαρά Δευτέρα και την
Κυριακή. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των
διασωληνωμένων ξεπέρασε τους 600 για
πρώτη φορά από τις αρχές Δεκεμβρίου. Ο
υψηλότερος αριθμός διασωληνωμένων
στην Ελλάδα είχε καταγραφεί στις 3 Δε-
κεμβρίου (622).

Στην Αττική καταγράφηκαν τα περισσό-
τερα νέα κρούσματα κορονοϊού την Τρίτη
16 Μαρτίου, σύμφωνα με τη γεωγραφική
κατανομή του ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα, από τα

συνολικά 1.533 κρούσματα, στην Αττική
καταγράφονται 666, στη Θεσσαλονίκη εν-
τοπίστηκαν 148, ενώ στην Αχαΐα καταγρά-
φηκαν άλλα 63 κρούσματα. Σημειώνεται
ότι λόγω Καθαράς Δευτέρας τα τεστ κορο-
νοϊού που πραγματοποιήθηκαν είναι μει-
ωμένα σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες.

Σε ομόφωνη εισήγηση για συνέχιση του εμβολιασμού με
το εμβόλιο της AstraZeneca στη χώρα μας, σύμφωνα με τον
προγραμματισμό που έχει γίνει, κατέληξε σε συνεδρίαση, η
οποία πραγματοποιήθηκε χθες, η Εθνική Επιτροπή Εμβο-
λιασμών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτρο-
πής, κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκε εκ νέου το θέμα που
προέκυψε με αναφορές για μεμονωμένα περιστατικά θρομ-
βοεμβολικών επεισοδίων σε άτομα τα οποία είχαν εμβολια-
στεί με το εμβόλιο της AstraZeneca, μετά και την προληπτι-
κή προσωρινή αναστολή των εμβολιασμών από επιπλέον
χώρες. «Η Επιτροπή εξέτασε τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δε-
δομένα και ομόφωνα κρίνει πως δεν συντρέχει λόγος τρο-

ποποίησης της εισήγησής της της 11/3/2021. Η Επιτροπή επι-
σημαίνει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι οποίοι έχουν στη διάθε-
σή τους το σύνολο των δεδομένων από όλες τις χώρες, συνι-
στούν τη συνέχιση του εμβολιασμού με το εμβόλιο της As-
traZeneca», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Την ίδια στιγμή, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που ορ-
γανώθηκε χθες, μετά το «ντόμινο» χωρών που αποφάσι-
σαν να αναστείλουν τους εμβολιασμούς με το As-
traZeneca, η εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), Έμερ Κουκ, σημείωσε πως

τα οφέλη του εμβολίου εξακολουθούν να υπερτερούν των
κινδύνων. «Παραμένουμε πεπεισμένοι ότι τα οφέλη του
εμβολίου της AstraZeneca στην πρόληψη του Covid-19, με
τον συνδεόμενο με αυτόν κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου,
υπερτερούν του κινδύνου των παρενεργειών», δήλωσε
χαρακτηριστικά. Η Έμερ Κουκ ανέφερε πως ότι η ευρω-
παϊκή ρυθμιστική Αρχή πραγματοποιεί έρευνα, αξιολο-
γώντας κάθε ένα από τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί
και τα οποία είναι πολύ σπάνια, ενώ αναμένεται να ολο-
κληρώσει την έρευνα την Πέμπτη. Πάντως, είπε ότι δεν
υπάρχουν ενδείξεις ότι το εμβόλιο της AstraZeneca έχει
προκαλέσει τη δημιουργία θρόμβων.

Συνεχίζονται κανονικά οι εμβολιασμοί με το AstraZeneca

Από τις 26 Μαρτίου σειρά 
παίρνουν  τα άτομα ηλικίας 
70-74 ετών

Ανοίγουν και 
ραντεβού για τις
ευπαθείς ομάδες



Ν
έο σοκ για τον ελληνικό αθλη-
τισμό, μετά τη σύλληψη ενός
74χρονου πρώην προπονητή
και παράγοντα ομίλου κολύμ-

βησης στη Δυτική Αττική, ο οποίος κατη-
γορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανή-
λικων κοριτσιών πριν από επτά έτη, όταν
οι κοπέλες ήταν ηλικίας 10 ετών!

Οι δύο 17χρονες -σήμερα- κοπέλες
βρήκαν το θάρρος, όπως οι ίδιες ανέφε-
ραν, να απευθυνθούν στις Αρχές μετά τις
αποκαλύψεις της Σοφίας Μπεκατώρου
και να καταγγείλουν τον παράγοντα της
κολύμβησης. Οι αστυνομικοί της Υποδι-
εύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων ολοκλή-
ρωσαν την προανάκριση, σχημάτισαν δι-
κογραφία, συνέλαβαν τον 74χρονο και τον
οδήγησαν στη Δικαιοσύνη, όπου, με τη
σύμφωνα γνώμη ανακριτή και εισαγγε-
λέα, προφυλακίστηκε. Το κατηγορητήριο,
δε, σε βάρος του είναι βαρύτατο, καθώς
είναι υπόλογος «για γενετήσιες πράξεις
με ανηλίκους, κατάχρηση ανηλίκων, πορ-
νογραφία ανηλίκων κατά συρροή και κατ’
εξακολούθηση, βιασμό και παράβαση της
Νομοθεσίας περί όπλων». Στο σπίτι του,
μάλιστα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι
μαχαίρια πολεμικού τύπου.

Η υπόθεση αφορά στην περίοδο 2013-
2015, όταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες
των κοριτσιών, ο αθλητικός παράγοντας
τις κακοποιούσε σεξουαλικά, ενώ παρε-
νοχλούσε παράλληλα κι άλλες αθλήτριες.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε κα-
τορθώσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη
των γονέων τους και πολλές φορές έπαιρ-

νε ο ίδιος τις δύο ανήλικες από το σπίτι
τους για να τις πάει στο κολυμβητήριο για
προπόνηση. Προηγουμένως, όμως, τις
οδηγούσε στο σπίτι του, όπου τις κακοποι-
ούσε σεξουαλικά, ενώ τους έδειχνε και
ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου.
Στη συνέχεια τις πήγαινε στο κολυμβητή-
ριο, ενώ τους έλεγε να μη μιλήσουν σε κα-
νέναν, προκαλώντας τους αίσθημα φόβου
που είχε ως αποτέλεσμα τα κορίτσια να
κρατούν κλειστά τα στόματά τους. 

Έτσι προσέγγιζε τις κοπέλες
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 17χρο-

νες κοπέλες κατέθεσαν ότι, όταν ακόμη
πήγαιναν στο δημοτικό και παρακολου-
θούσαν μαθήματα κολύμβησης, ο συλλη-
φθείς προέβαινε σε διάφορα σχόλια για τα

σώματά τους, επιχειρούσε να ανοίξει συ-
ζητήσεις σεξουαλικού περιεχομένου, τις
καλούσε στο σπίτι του και εκεί τις έβαζε
να δουν ταινίες πορνογραφικού περιεχο-
μένου. Δυστυχώς, ο αθλητικός παράγον-
τας είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπι-
στοσύνη των γονιών, καθώς επιδείκνυε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά, προ-
κειμένου να μπορέσει να τα πλησιάσει και
να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες διαθέ-
σεις του.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστα-
σίας Ανηλίκων συνεχίζεται, καθώς ο
74χρονος ήταν για τουλάχιστον 12 χρόνια
ιδρυτικό μέλος της κολυμβητικής ομάδας
του συγκεκριμένου γυμναστικού συλλό-
γου και είχε απευθείας επαφή με ανήλικα
κορίτσια. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να

εκδοθεί εισαγγελική διάταξη για τη δημο-
σιοποίηση φωτογραφιών και των στοιχεί-
ων ταυτότητάς του. Ο ηλικιωμένος κρατεί-
ται πλέον στις Φυλακές Τριπόλεως.

Κατηγορείται για σεξουαλική
κακοποίηση δύο κοριτσιών
ηλικίας 10 ετών την περίοδο
2013-2015
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Στα χέρια των τουρκικών Αρχών βρίσκεται από χθες ένας
άνδρας που ανάρτησε στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο εμ-
φανίζεται να χαϊδεύει την ανήλικη κόρη του κάτω από τα
ρούχα και να περηφανεύεται για τα κάλλη της, ένα γεγονός
το οποίο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αποτρο-
πιασμό. Ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως Χασάν Τουν-
τσλάρ, συνελήφθη και προφυλακίστηκε, όπως μετέδωσε το
πρακτορείο DHA.

Το θύμα, ένα κορίτσι 15 ετών, ανέλαβαν οι κοινωνικές

υπηρεσίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οι-
κογένειας, καταγγέλλοντας τα ανάρμοστα σχόλια και τις
χειρονομίες του πατέρα προς την κόρη του. Πιο συγκεκρι-
μένα, ο άνδρας ανάρτησε τη Δευτέρα στο TikTok ένα βίντεο
στο οποίο εμφανίζεται να χαϊδεύει το στήθος της κόρης του
κάτω από τα ρούχα της. «Δόξα τω Θεώ, είναι απαλή σαν
κρέμα», λέει για το έφηβο κορίτσι, που δεν μιλά...

Αξίζει να σημειωθεί πως η κοινή γνώμη στην Τουρκία
συγκλονίζεται τακτικά από βίντεο που παρουσιάζουν σω-

ματική ή σεξουαλική βία εναντίον γυναικών ή κοριτσιών.
Στις αρχές Μαρτίου, το βίντεο ενός άνδρα που χτυπά τη
πρώην σύζυγό του στον δρόμο μπροστά στα μάτια της
5χρονης κόρης τους είχε προκαλέσει αγανάκτηση στην
κοινή γνώμη. Οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων
των γυναικών κατηγορούν την τουρκική κυβέρνηση ότι δεν
αντιμετωπίζει με αυστηρότητα τους δράστες τέτοιων εγ-
κλημάτων, ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα
με τις ίδιες, το αίσθημα ατιμωρησίας.

Τουρκία: Πατέρας χάιδευε τη 15χρονη κόρη του μπροστά στην κάμερα 

Χειροπέδες σε παράγοντα κολύμβησης
papadkos@gmail.com
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Ερευνούν 
το βίντεο με 
τον τροχονόμο

Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας
Αθηνών και του εποπτεύοντος εισαγγελέα
βρίσκεται το βίντεο με τον τροχονόμο που
έδιωξε τον αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου
δυστυχήματος την περασμένη Παρασκευή
έξω από τη Βουλή, κατά το οποίο έχασε τη
ζωή του ο 23χρονος Ιάσονας. Υπενθυμίζεται
πως η μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος νεα-
ρός συγκρούστηκε με υπηρεσιακό όχημα
της ΕΛ.ΑΣ., αρμόδιο για την ασφάλεια της
Ντόρας Μπακογιάννη. Σημειώνεται πως ο
διανομέας και αυτόπτης μάρτυρας έχει ήδη
καταθέσει στις Αρχές, ενώ έχει εντοπιστεί
και ο μάρτυρας-κλειδί για την υπόθεση, ο
ταξιτζής που κινούνταν με το όχημά του πα-
ράλληλα με τη μηχανή λίγο πριν από τη μοι-
ραία σύγκρουση. 

«Εκφράζουμε αμέριστη συμπαράσταση
στον πόνο της οικογένειας και των οικείων
του 23χρονου», δήλωσε χθες, μιλώντας
στον ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Θεό-
δωρος Χρονόπουλος. Και σημείωσε μιλών-
τας για το περιστατικό με τον τροχονόμο και
τον διανομέα: «Τέτοιου είδους συμπεριφο-
ρές θα πρέπει να είναι μακριά από τα στόμα-
τα των συναδέρφων μου. Οι μηχανισμοί
υπάρχουν - δεν θέλω να προκαταβάλω
ενέργειες της διοίκησης. Ωστόσο, έχουμε
δει ότι υπάρχει από την πλευρά μας άμεση
αντίδραση, προκειμένου να διορθώνονται
τέτοιου είδους περιπτώσεις». Ακόμη, τόνισε
πως «το Διαδίκτυο έχει βοηθήσει, ωστόσο
χρειάζεται προσοχή, γιατί ορισμένες φορές
μπορεί να μας παραπλανήσει». 

«Είμαστε όλοι πραγματικά συγκλονισμέ-
νοι από το τραγικό δυστύχημα στην είσοδο
της Βουλής, ένα δυστύχημα που στοίχισε τη
ζωή στον 23χρονο Ιάσονα, ένα τραγικό γεγο-
νός το οποίο, όμως, δεν χωρά ούτε μικροπο-
λιτική ούτε μικροκομματική εκμετάλλευση
ούτε τακτικισμούς», ανέφερε η γραμματέας
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ,
Όλγα Γεροβασίλη. Και πρόσθεσε: «Ωστόσο,
είδαν το φως της δημοσιότητας συμπεριφο-
ρές εκ μέρους αστυνομικών της φρουράς
της Βουλής που αφήνουν πραγματικά σκιές,
άφησαν σκιές στην κοινή γνώμη. Δεν πρέπει
να επιτραπεί να μείνουν σκιές - πρέπει να
χυθεί άπλετο φως». 

Τ
α γεγονότα της Νέας Σμύρνης -
που ξεκίνησαν με τον ξυλοδαρ-
μό ενός πολίτη από αστυνομικό
της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με κλομπ, η

νομιμότητα του οποίου ελέγχεται, συνεχί-
στηκαν με εκτεταμένα επεισόδια που οδή-
γησαν στο λιντσάρισμα και τον σοβαρότα-
το τραυματισμό ενός άνδρα της Ομάδας
ΔΡΑΣΗ και κατέληξαν σε μπαράζ καταγ-
γελιών για «υπέρμετρη αστυνομική βία»-
φαίνεται πως δεν θα ξεχαστούν άμεσα.

Φαίνεται πως η «σύρραξη» έχει περάσει,
πλέον, σε πολιτικό επίπεδο, με την αξιωματι-
κή αντιπολίτευση να επιχειρεί, σύμφωνα με
πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολί-
τη, να στήσει ένα αντικυβερνητικό κίνημα, βα-
σισμένο σε «ψέματα, ανακρίβειες, fake news,
μισές αλήθειες και συκοφαντίες».

Την ανακοίνωση -που εκδόθηκε αργά το
απόγευμα της Δευτέρας από την πολιτική
ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και η οποία κατηγορεί τον
ΣΥΡΙΖΑ ότι «φαντασιώνεται κρίσεις, γενι-
κεύοντας μεμονωμένα περιστατικά, αναστρέ-
φοντας γεγονότα, αμφισβητώντας στοιχεία,
ακόμη και δικαστικές κρίσεις»- ακολούθησε
το πρωί της Τρίτης το δημοσίευμα καθημερι-
νής εφημερίδας, που αναφέρεται σε καταγγε-
λίες συλληφθέντων της Νέας Σμύρνης για
«βασανιστήρια» στη ΓΑΔΑ. Στο ίδιο πρωτοσέ-
λιδο γίνεται λόγος για «επιχείρηση συγκάλυ-
ψης του τροχαίου έξω από τη Βουλή», με θύ-
μα τον 23χρονο Ιάσονα, ο οποίος είναι κλινικά
νεκρός στον «Ευαγγελισμό». 

Λίγη ώρα αργότερα είχαμε νέα απάντηση
από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο
ίδιο μήκος κύματος, ότι, δηλαδή, «ο ΣΥΡΙΖΑ
και τα κομματικά έντυπα αναπαράγουν καθη-
μερινά ατεκμηρίωτες κατηγορίες - ακόμη και
ψέματα». Μάλιστα, γίνεται ονομαστική ανα-

φορά και στον 23χρονο που συνελήφθη από
την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και προφυ-
λακίστηκε από τη Δικαιοσύνη. Ο Άρης Παπα-
ζαχαρουδάκης δήλωσε, μεταξύ άλλων, στην
εφημερίδα: «Με έδεσαν πισθάγκωνα με χει-
ροπέδες, μου φόρεσαν κουκούλα και με έβα-
λαν στο αυτοκίνητο με μπουνιές και κλοτσιές.
Μέχρι εκείνη την ώρα δεν ήξερα αν έχω να
κάνω με αστυνομικούς ή με μαφιόζους». 

«Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, έως
ότου οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρ-
χών, ούτε ο ίδιος ούτε η δικηγόρος του, με την
οποία είχαν ανεμπόδιστη επικοινωνία, εξέ-
φρασαν οποιαδήποτε καταγγελία για βασανι-
σμό ή κακοποίηση ούτε επιθυμία να εξετα-
σθεί ή να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε νοση-
λευτικό ίδρυμα για την παροχή πρώτων βοη-
θειών», απαντά η ΕΛ.ΑΣ. Και προσθέτει ότι
«σε ολόκληρο το διάστημα της μεταφοράς του
στη ΓΑΔΑ αλλά και της κράτησής του δεν
υπήρξε καν αιτίαση περί άδικης μεταχείρισης
ούτε από τον ίδιο ούτε από τη συνήγορό του».

Ένα τραγικό περιστατικό σημει-
ώθηκε στον Βαρνάβα Μαραθώνα
το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέ-
ρας. Ένας άνδρας 38 ετών και πα-
τέρας δύο μικρών παιδιών πέθανε
από αλλεργικό σοκ, ύστερα από
κατανάλωση γαρίδας. Ο άτυχος
άνδρας δεν επανήλθε στη ζωή,
παρά τις απεγνωσμένες προσπά-
θειες του πληρώματος του ΕΚΑΒ
και των δικών του ανθρώπων να
τον βοηθήσουν. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως η είδηση έγινε γνωστή
έπειτα από ανάρτηση στο Facebo-
ok του διασώστη του ΕΚΑΒ και δη-
μοτικού συμβούλου Παναγιώτη
Λάμπρου. Ο κ. Λάμπρου έκανε λό-
γο για ένα τραγικό συμβάν και
έγραψε: « Ένας 38χρονος πατέ-
ρας δύο μικρών παιδιών έχασε τη
ζωή του από αλλεργικό σοκ που
προήλθε μόλις έφαγε μία γαρίδα.
Παρά τις προσπάθειες των δικών
του ανθρώπων αλλά και του πλη-
ρώματος του ΕΚΑΒ που έφτασε
στο σημείο μαζί με γιατρό, δεν κα-
τέστη δυνατόν να επανέλθει στη
ζωή. Ο άτυχος άντρας μεταφέρ-
θηκε στο ΚΥ Καπανδριτίου για τα
περαιτέρω. Θερμά συλλυπητήρια
στους οικείους του».

Πέθανε από
αλλεργικό σοκ

«Φαντασιώνεται κρίσεις, 
γενικεύοντας μεμονωμένα 
περιστατικά, αναστρέφοντας 
γεγονότα, αμφισβητώντας 
στοιχεία, ακόμη 
και δικαστικές κρίσεις»

Η ΕΛ.ΑΣ. κατηγορεί
τον ΣΥΡΙΖΑ 
για fake news 
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Τηλεκπαίδευση και
παιδική παχυσαρκία 

Η πανδημία και τα κλειστά σχολεία ευνο-
ούν την παιδική παχυσαρκία, μεταξύ άλλων
επιπτώσεων που έχουν καταγραφεί, εξαι-
τίας του κορονοϊού, στους ανηλίκους, όπως
τα προβλήματα ψυχικής υγείας και οι μορ-
φωτικές ανισότητες. Σύμφωνα με το Ινστι-
τούτο Prolepsis, μη Κερδοσκοπικό Επιστη-
μονικό Οργανισμό, έναν χρόνο μετά την
έναρξη της πανδημίας οι μελέτες καταγρά-
φουν μια τάση αύξησης του σωματικού βά-
ρους των παιδιών, στροφή προς ανθυγιεινές
διατροφικές συνήθειες και σημαντική μεί-
ωση της σωματικής δραστηριότητας. Έχει
αποδειχθεί, ακόμα, ότι η εκπαίδευση επη-
ρεάζει σημαντικά τη διατροφική συμπερι-
φορά των παιδιών και προστατεύει τη σωμα-
τική και την ψυχική τους υγεία. 

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε είδους εκπαιδευ-
τική δραστηριότητα συμβάλλει στη διατήρη-
ση του σωματικού βάρους, ενισχύει τη συγ-
κέντρωση των ανηλίκων και διασφαλίζει την
ύπαρξη ποικιλίας στη διατροφή τους, ώστε
να καλυφθούν οι ανάγκες τους σε θρεπτικά
συστατικά. Στον αντίποδα, το παρατεταμένο
«λουκέτο» στα σχολεία αλλά και στις αθλητι-
κές δραστηριότητες προκαλεί οκνηρία στα
παιδιά, τα οποία υιοθετούν, εκ των πραγμά-
των, λόγω και της τηλεκπαίδευσης και του
αυξημένου χρόνου έκθεσης σε οθόνες την
καθιστική ζωή. Σε συνδυασμό με την ανθυ-
γιεινή διατροφή και τις ακανόνιστες ώρες
ύπνου, παρατηρείται μια ανησυχητική αύξη-
ση της παιδικής παχυσαρκίας.

Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το φαι-
νόμενο, το Ινστιτούτο Prolepsis υλοποιεί το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διατροφοπερι-
πέτειες», το οποίο μέσω βιωματικών δρά-
σεων επιδιώκει να μυήσει τους μικρούς μα-
θητές στην υγιεινή διατροφή αλλά και στη
σωματική δραστηριότητα. Η δράση πραγμα-
τοποιείται μέσω τηλεκπαίδευσης και απευ-
θύνεται στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, ενώ είναι βασισμένη σε ένα
παραμύθι, τις «Διατροφοπεριπέτειες στη
Χώρα των Νόστιμων Βασιλείων», που έχει
αναπτύξει το Ινστιτούτο. Απώτερος σκοπός
είναι τα παιδιά, μέσα από παιχνίδια γνώσε-
ων και βιωματικά δρώμενα, να αντιληφθούν
την αξία της υγιεινής διατροφής. 

Ε
κρηκτικά ανοδική πορεία ανα-
μένεται να ακολουθήσουν οι
βάσεις φέτος, στην πλειονότη-
τα των σχολών, έπειτα από τέσ-

σερα συναπτά έτη καθοδικής κίνησης,
με αποτέλεσμα ακόμα και υποψήφιοι
που θα συγκεντρώσουν 10.000 μόρια και
θα πιάσουν τη βάση του «10» να μείνουν
εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Για την πρεμιέρα του νέου συστήματος
εισαγωγής στις φετινές Πανελλαδικές
Εξετάσεις, με πρωταγωνιστή την Ελάχι-
στη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φρον-
τιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Γιάννης Βαφει-
αδάκης, εκτιμά ότι θα επιλεχθούν βατά
θέματα, με αποτέλεσμα οι βαθμολογίες
των υποψηφίων να κινηθούν σε υψηλά
επίπεδα.

Ωστόσο, για πολλούς υποψηφίους, αν
και η βαθμολογία τους θα κυμανθεί κον-
τά στα 10.000 μόρια, δεν θα είναι εφικτή
η εισαγωγή τους σε κάποιο πανεπιστη-
μιακό τμήμα, καθώς οι βάσεις εισαγω-
γής θα καθοριστούν από τη μέση επίδο-
ση των υποψηφίων ανά Επιστημονικό
Πεδίο και τους συντελεστές που θα επι-
λέξουν τα Ιδρύματα. Πέρυσι, για παρά-
δειγμα, στο Πρώτο Επιστημονικό Πεδίο η
μέση επίδοση των υποψηφίων ήταν 11,1.

Άρα, η ΕΒΕ με τον κατώτατο συντελεστή
(0,8) είναι σχεδόν 9.000 μόρια, ενώ, επι-
λέγοντας τον ανώτατο συντελεστή (1,2)
θα ξεπερνούσε τα 11.000 μόρια. Στο Δεύ-
τερο και το Τρίτο Επιστημονικό Πεδίο με
μέση επίδοση των υποψηφίων, πέρυσι,
το 11,44 και το 11,56 αντίστοιχα και επιλέ-
γοντας τον χαμηλότερο συντελεστή, η
ΕΒΕ θα διαμορφωνόταν στα 9.200 μόρια.
Τέλος, στο Τέταρτο Επιστημονικό Πεδίο
με τον συντελεστή 0,8 η ΕΒΕ θα ήταν
8.000 μόρια, καθώς η μέση επίδοση των
υποψηφίων ήταν 9,81. 

«Είναι δεδομένο ότι θα μείνουν κενά
ολόκληρα Τμήματα που μέχρι πέρυσι εί-
χαν πολλές κενές θέσεις, ακόμα και αν
επιλέξουν τον χαμηλότερο συντελεστή -
είναι θέμα αυτοσυντήρησης. Αντίθετα, οι
υψηλόβαθμες σχολές θα προτιμήσουν,
προκειμένου να διατηρήσουν την αίγλη
τους, να επιλέξουν τον υψηλότερο συν-
τελεστή. Άρα, αναμένουμε σαφώς ανο-
δική πορεία και, μάλιστα, απότομη. Τα
νέα δεδομένα που θα δημιουργηθούν εί-
ναι και μια απάντηση, κατά κάποιον τρό-
πο, στην άναρχη ανωτατοποίηση των
σχολών με τον νόμο Γαβρόγλου. Πρέπει
να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον
των τμημάτων που δεν έχουν εισακτέ-
ους», σημειώνει ο κ. Βαφειαδάκης. 

Ο ίδιος εκφράζει την πεποίθηση ότι οι

σχολές αυτές ενδέχεται να γίνουν τριε-
τούς φοίτησης, ωστόσο δεν μπορούν να
επιστρέψουν στην πρότερη κατάστασή
τους ως ΤΕΙ. Αντίθετα, θεωρεί ότι είναι
πιο πιθανό να μετατραπούν σε Τεχνικές
Σχολές ή Σχολές Διά Βίου Εκπαίδευσης,
εξηγώντας πως «τα ΤΕΙ έχουν μια άλλη
λογική στην Εκπαίδευσή τους και δεν
μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτά.
Ένα αναπτυξιακό μοντέλο της δεκαετίας
του ’80, όπου σε κάθε περιοχή δημιουρ-
γείτο και ένα τμήμα για να ενισχυθεί η
τοπική οικονομία, δεν μπορεί να σταθεί
σήμερα. Πανεπιστήμια που δεν έχουν
ζήτηση, πρώην ΤΕΙ στην πλειονότητά
τους, θα μετατραπούν σε μεταλυκειακές
σχολές ελεύθερης πρόσβασης που προ-
φανώς δεν θα δίνουν ισότιμο πτυχίο με
αυτό των πανεπιστημίων και ενδεχομέ-
νως να αντιστοιχίζονται στο Επίπεδο 5
των Επαγγελματικών Προσόντων».

Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Άνοδος των βάσεων
σε όλες τις σχολές

Για πολλούς υποψηφίους, 
αν και η βαθμολογία τους 
θα κυμανθεί κοντά στα 10.000
μόρια, δεν θα είναι εφικτή 
η εισαγωγή τους σε κάποιο 
πανεπιστημιακό τμήμα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
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Π
εριπετειώδης ήταν η έρευνα των αστυνομι-
κών του τμήματος Λευκού Πύργου ύστερα
από καταγγελία για κορονοπάρτι σε διαμέρι-
σμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τη συμ-

μετοχή Γάλλων φοιτητών που βρίσκονται στην πόλη στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Χρειάστηκε να
κληθεί πταισματοδίκης για να γίνει είσοδος στο διαμέ-
ρισμα και να βρεθούν οι φοιτητές που κρύβονταν όπου
μπορούσαν.

Η καταγγελία έγινε λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα
της Τρίτης, όμως όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο δια-
μέρισμα και τους άνοιξε η 21χρονη Γαλλίδα φοιτήτρια,
απαίτησε ένταλμα για την είσοδο στο σπίτι. Κλήθηκε

πταισματοδίκης με την παρουσία του οποίου έγινε
έρευνα δύο ώρες αργότερα και βρέθηκαν οι δώδεκα
φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί στο σπίτι. Σύμφωνα
με την Αστυνομία, κάποιοι φοιτητές βγήκαν στο μπαλ-
κόνι για να μην εντοπιστούν, άλλοι κρύφτηκαν σε δωμά-
τια και ένας εντοπίστηκε κάτω από ένα κρεβάτι. Οι
αστυνομικοί επέβαλαν στη νεαρή πρόστιμο 3.000 ευρώ,
ενώ στους υπόλοιπους πρόστιμο 300 ευρώ έκαστος. 

Η 21χρονη το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και
ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για παράβαση
των διατάξεων περί διάδοσης μολυσματικών ασθενει-
ών. Αφέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε τακτική δικάσιμος
για τον προσεχή Σεπτέμβριο. 

Αντίθετος με την αναβολή των εμβολιασμών δήλωσε ο
καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ Δημήτρης
Κούβελας στη σελίδα του στο Facebook. Όπως εξηγεί ο
ίδιος, ήταν αντίθετος με τη γρήγορη αδειοδότηση των εμ-
βολίων, όμως σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει κανείς να
είναι συντηρητικός στις θέσεις του. Πρόσθεσε ότι το πρό-

βλημα με το εμβόλιο της AstraZeneca δεν είναι τόσο με-
γάλο και θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη χορήγηση
ασπιρίνης που θα λειτουργεί αποτρεπτικά σε περιστατικά
θρόμβωσης. Παράλληλα, όπως είπε, οι αποφάσεις για τον
εμβολιασμό είναι πολιτικές, κατηγορώντας τους πολιτι-
κούς για «τσαπατσούλικη» διαχείριση της πανδημίας. 

Αντίθετος με το «πάγωμα» του AstraZeneca 

Ικανοποίηση Πάνα από 
την απάντηση Λιβανού
Την απάντηση που ήθελε
έλαβε από τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό ο
Απόστολος Πάνας σε επί-
καιρη ερώτηση που κατέ-
θεσε για το χρονοδιάγραμ-
μα κατασκευής του φράγ-
ματος Νέας Τρίγλιας. Ο υπουργός τόνισε πως το
έργο μπορεί να δημοπρατηθεί σε 4 με 5 μήνες,
αφού ολοκληρωθεί ο υπό εξέλιξη διαγωνισμός
αναδόχου του εκτιμητή για τις αποζημιώσεις,
απάντηση που ο βουλευτής χαρακτηρίζει ικα-
νοποιητική. 

Με τις προτάσεις της ΠΟΞ 
συντάσσεται ο Κούβελας 
Τις προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξε-
νοδόχων στηρίζει ο κυβερνητικός βουλευτής
Δημήτρης Κούβελας, ο οποίος κατέθεσε ερώτη-
ση προς τα συναρμόδια υπουργεία. Ο κ. Κούβε-
λας ζητά να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα διε-
νέργειας rapid tests από τον συμβεβλημένο ια-
τρό της κάθε ξενοδοχειακής μονάδας και να
υπάρξει επιδότηση για την αγορά ή την απευθεί-
ας προμήθεια από την Πολιτεία με ικανό αριθμό
rapid tests στα ξενοδοχεία όλης της χώρας. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σε πελάγη ευτυχίας 
ο Ανδρέας Παπαμιμίκος 
Πατέρας για πρώτη φορά έγινε
ο δικηγόρος και πρώην γενι-
κός γραμματέας της Νέας Δη-
μοκρατίας Ανδρέας Παπαμι-
μίκος. Η αγαπημένη του γυ-
ναίκα, Σόνια Σαββίδη, ανιψιά
του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ, έφερε στον κόσμο ένα
υγιέστατο κοριτσάκι. Το ζευ-
γάρι πλέει σε πελάγη ευτυ-
χίας και η πρώτη φωτογραφία
της «μικρής πριγκίπισσας»
αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο
από τον μπαμπά της! Οι ευχές
κάτω από την τρυφερή στιγμή
με τα χέρια και των τριών με-
λών της οικογένειας έπεσαν
βροχή... Να τους ζήσει!

Και… αλεπούδες 
στον Εύοσμο
Τι δουλειά είχε μια αλεπού σε... κα-
τοικημένη περιοχή του Ευόσμου; Η
μειωμένη κινητικότητα, η δραστηριό-
τητα των ανθρώπων λόγω και του πε-
ριορισμού των μετακινήσεων στο
πλαίσιο του lockdown αλλά και η
ανάγκη του άγριου ζώου να βρει τρο-
φή το οδήγησαν σε αστικές περιοχές,
όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της ορ-
γάνωσης «Δράση για την Άγρια Ζωή»
Σταύρος Καλπάκης. Η αλεπού εντοπί-
στηκε πριν από λίγα 24ωρα από κατοί-
κους της περιοχής να κάνει βόλτες
στον Εύοσμο, ενώ φάνηκε πολύ εξοι-
κειωμένη με τους ανθρώπους, καθώς
τους άφησε να τη φωτογραφίσουν και
να την τραβήξουν βίντεο.

Καράογλου: 
«Να τα εκατοστίσεις, 

θησαυρέ μου» 
Την αδυναμία που έχει στην

αγαπημένη του σύζυγο Γιώτα
Μαντανίκα, η οποία είναι «βρά-
χος» όλα αυτά τα χρόνια ενασχό-
λησης με τον δύσκολο στίβο της
πολιτικής, έδειξε για ακόμη μια
φορά ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο
βουλευτής της Ν.Δ. με αφορμή τα
γενέθλια της συζύγου του της ευ-
χήθηκε να τα εκατοστίσει, απο-
καλώντας τη «θησαυρέ μου», ενώ
της χάρισε και ένα δώρο σε σχή-
μα καρδιάς. 

Τσιμεντώνουν τα δέντρα
Με τσιμέντο κάλυψε ένας κάτοικος της Θεσσα-
λονίκης τη δεντροδόχο βάση επί της οδού Σόλω-
νος, προφανώς θέλοντας να προκαλέσει την ξή-
ρανση του δέντρου και τη μετέπειτα κοπή του. Το
φαινόμενο προβληματίζει, με τον αντιδήμαρχο
Περιβάλλοντος του κεντρικού δήμου Σωκράτη
Δημητριάδη να τονίζει ότι το τσιμέντωμα της δεν-
τροδόχου βάσης είναι παράνομη ενέργεια και
επισύρει τσουχτερά πρόστιμα. Πάντως, οι υπη-
ρεσίες του δήμου έσπευσαν να απομακρύνουν το
τσιμέντο από τη ρίζα του δέντρου. 

Διαμαρτυρία για τον...
φόρτο κατηγοριών
Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το ΥΜΑΘ προ-
γραμματίζουν για σήμερα μέλη της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Σε
ανάρτησή του στο Facebook, ο πρόεδρος της
ΕΑΥΘ Θόδωρος Τσαϊρίδης κάνει λόγο για στοχο-
ποίηση αστυνομικών «ως πηγή όλων των δεινών
που βιώνει τη δεδομένη χρονική στιγμή η κοινω-
νία μας». Ο κ. Τσαϊρίδης κατηγορεί την κυβέρνη-
ση για αδιαφορία, ενώ προσθέτει ότι η ΕΛ.ΑΣ.
δέχεται «άμεσες και έμμεσες επιθέσεις».

Κορονοπάρτι με γαλλικό άρωμα
στο κέντρο της πόλης 
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Στόχος του Μανώλη Γραφάκου 
η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων

Τη νέα μονάδα που θα επεξεργάζεται το σύνολο των αστικών
αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και θα τεθεί
σε λειτουργία σε δύο μήνες επισκέφτηκε ο γενικός γραμματέ-
ας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος
χθες, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Ήλιδας Γιάννη Λυμπέ-
ρη. Ο κ. Γραφάκος επισκέφτηκε, επίσης, την πόλη της Πάτρας
και συμμετείχε σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δος -με τον περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, τον δήμαρχο
Πατρέων Κώστα Πελετίδη και τους δημάρχους της περιοχής
και τον πρόεδρο του ΦοΣΔΑ Αχαΐας- με θέμα τη δημοπράτηση
της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων της Πάτρας.

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Περιφερειακού Δια-

βαθμιδικού ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων η
δημοπράτηση της μονάδας επεξερ-

γασίας αποβλήτων της Κέρκυρας.
Το κόστος θα καλυφθεί με δημόσια
δαπάνη από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ (επιχει-

ρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει-

φόρος Ανάπτυξη») του υπουργείου
Ενέργειας και Περιβάλλοντος και

με ιδία συμμετοχή.

Ομαλά συνεχίζεται η εγκατάσταση σει-
σμοπλήκτων σε οικίσκους, σύμφωνα με
τους σχεδιασμούς της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας. Το υπουργείο Υποδομών και Με-
ταφορών σε άμεση συνεργασία με την
Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει παραδώσει
στους πληγέντες δήμους 41 οικίσκους,
που κατανέμονται ως εξής: Δήμος Τυρνά-
βου: Δαμάσι 16 οικίσκοι. Δήμος Ελασσό-
νας: Μεσοχώρι 7, Βλαχογιάννι 4, Αμούρι
2 οικίσκοι. Δήμος Φαρκαδόνας: Ζάρκο
10, Πηνειάδα 2 οικίσκοι. Επίσης, η Περι-
φέρεια Θεσσαλίας παρέδωσε την Τρίτη
9/3/2021 έναν οικίσκο στο Βλαχογιάννι,
ενώ διατίθενται ακόμη 12 από δωρεές για
να εγκατασταθούν σε Δαμάσι, Αμούρι,
Γριζάνο και Παλαμά. Επιπλέον, έχουν πα-
ραδοθεί στους δήμους από το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργα-
σία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, 41 τρο-
χόσπιτα, που κατανέμονται ως εξής: 20
στον Δήμο Τυρνάβου (Δαμάσι), 9 στον
Δήμο Ελασσόνας, 9 στον Δήμο Φαρκαδό-
νας (Ζάρκο), 3 στον Δήμο Λαρισαίων (1
στη Ραχούλα και 2 στο Κουτσόχερο).

!ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Προχωράει 
το πρόγραμμα 
εγκατάστασης 
σεισμοπλήκτων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αποκαθίσταται ο Μητροπολιτικός
Ναός Αγίου Νικολάου στην Κω
Αποκαθίστανται οι ζημιές που είχε υποστεί από τον σεισμό του
2017 ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου στην Κω.
Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη από τον περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και την εκπρόσωπο της
εργολήπτριας εταιρείας Χρυσούλα Τσάλα. Ο προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται σε 1.228.831 ευρώ και χρηματοδοτείται
από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από ίδιους πόρους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Νομού Δωδεκανήσου.
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Στην τελική ευθεία η διαχείριση 
απορριμμάτων στην Κέρκυρα

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Έργα στον οδικό άξονα 
του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων

Στην τελική φάση υλοποίησης μπαίνει το έργο «Εκσυγ-
χρονισμός, βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας στον οδικό
άξονα Ευαγγελιστρίας Πέτρας - Β’ φάση». Η προγραμμα-
τική σύμβαση υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας Φάνη Σπανό και τον δήμαρχο Αλιάρτου - Θεσπι-
έων Γιώργο Ντασιώτη. Ο συγκεκριμένος οδικός άξονας
συνδέει την τοπική κοινότητα Ευαγγελίστριας με την το-
πική κοινότητα Πέτρας του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 253.840 ευρώ και αφο-
ρά σε συνολικό μήκος παρέμβασης 2,4 χλμ., ενώ περι-
λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες (χωματουργι-
κά, οδοστρωσία κ.λπ.).

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

ΚΕΠ Υγείας για όλους
Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, που προκαλεί η

συνεχιζόμενη πανδημία του κορονοϊού, οι οικογενει-
ακοί προϋπολογισμοί καθίστανται αναιμικοί. Προς τού-
το, ο Δήμος Αρταίων δημιουργεί ΚΕΠ Υγείας για την
υποστήριξη της υγείας των δημοτών. Το ΚΕΠ υγείας εν-
τάσσεται στη διαδημοτική δομή και με ανάλογη στελέ-
χωση θα παρέχει συμβουλές για προληπτικές εξετάσεις
για την έγκαιρη διάγνωση συγκεκριμένων νοσημάτων.
Στόχος είναι το ΚΕΠ Υγείας να συμπληρώσει τις δημό-
σιες και ιδιωτικές δομές για όλους, ανεξαρτήτως ασφα-
λιστικής ικανότητας.
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Σ
ε μια αέναη προ-
σπάθεια, προκει-
μένου να κρατήσει

την εικόνα των προτομών
των ηρώων του 1821 αλλά
και των υπόλοιπων γλυ-
πτών εντός του Πεδίου
του Άρεως, έχει μπει η
Περιφέρεια Αττικής. Στα
τέλη της περασμένης
εβδομάδας ολοκληρώ-
θηκε μια μεγάλη προ-
σπάθεια καθαρισμού που
έκαναν τα συνεργεία της
περιφέρειας, όμως την
επόμενη κιόλας μέρα νέ-
οι βανδαλισμοί αμαύρω-
σαν την εικόνα των προ-
τομών ηρώων του 1821. 

Όμως και η παρέμβαση
του περιφερειάρχη Γιώρ-
γου Πατούλη ήταν άμεση,
καθώς έδωσε αμέσως εν-
τολή στα ειδικά συνεργεία
και προχώρησαν ξανά σε
εργασίες καθαρισμού και
αποκατάστασης σε είκοσι
μία προτομές ηρώων του
1821 κατά μήκος του ομώνυμου δρόμου και
σε τέσσερα γλυπτά στο Πεδίον του Άρεως.
Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Πατούλης, «θέλω να
στείλω ένα ηχηρό μήνυμα σε κάποιους
ασυνείδητους πως εμείς θα συνεχίσουμε
να αποκαθιστούμε την εικόνα των ηρώων
μας, όσες φορές και αν χρειαστεί. Στους
βανδαλισμούς απαντάμε με έμπρακτο σε-
βασμό στην ιστορία και τον πολιτισμό μας».

Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα συνεργεία
της περιφέρειας μετά τον καθαρισμό προ-

χωρούν στην τόνωση των γραμμάτων με
μαύρο ή χρυσό χρώμα ανάλογα με το αρχι-
κό χρώμα. 

Επίσης, προβλέπονται η βαφή όλων των
στύλων φωτισμού της λεωφόρου Ηρώων, η
αποκατάσταση νέου χλοοτάπητα και η επι-
σκευή καταστραμμένων μαρμάρινων πλα-
κών. Όλες οι επεμβάσεις είναι σύμφωνες
με τους διεθνείς κανόνες ηθικής για τη
συντήρηση των έργων τέχνης και την κεί-
μενη νομοθεσία.

Ο νυν «τίμησε» τον πρώην   
Να μια ενέργεια που δεν βλέπουμε

συχνά… Ο δήμαρχος Λυκόβρυσης -
Πεύκης Τάσος Μαυρίδης υποδέχτηκε
στο γραφείο του τον πρώην δήμαρχο
Δημήτρη Φωκιανό για να του παρα-
δώσει το ιστορικό βιβλίο που εξέδωσε
πρόσφατα ο Δήμος Λυκόβρυσης -
Πεύκης, στο οποίο παρουσιάζεται η
ιστορία των δύο δημοτικών ενοτήτων
και του ενιαίου δήμου… Για όσους το
βλέπουν παράδοξο, να επισημάνουμε
ότι οι δύο δήμαρχοι δεν βρέθηκαν ποτέ αντίπαλοι, καθώς ο κ. Φωκιανός αποσύρθηκε από τις
εκλογές όταν εξελέγη ο κ. Μαυρίδης και ουσιαστικά του έδωσε τη σκυτάλη, παρά το γεγονός ότι
προέρχονται από εντελώς διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, απέναντι στον κοινό τότε «εχθρό»,
που ήταν ο πρώην δήμαρχος Πεύκης Γιάννης Θεοδωρακόπουλος.

Πρόβλεψη φυσικών
καταστροφών
Για πρώτη φορά η Πολιτική Προ-
στασία προσπαθεί να μπει μπροστά
από τους κινδύνους που μπορεί να
απειλήσουν τους κατοίκους της Ατ-
τικής και προχωρά σε μια λεπτομε-
ρή έρευνα των μελλοντικών φυσι-
κών καταστροφών (σεισμός, πλημ-
μύρες, πυρκαγιά). Πρόκειται για
ένα πρόγραμμα που ανέλαβε να
εκτελέσει το Κέντρο Επιστημών
Παρατήρησης της Γης και Δορυφο-
ρικής Τηλεπισκόπησης Beyond του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
σε συμφωνία με την Περιφέρεια
Αττικής και το ΕΚΠΑ και θα ξεκινή-
σει με τον έλεγχο σε 30 δήμους της
Αττικής. Για τον κίνδυνο από πλημ-
μύρα επελέγησαν να μελετηθούν
περιοχές που παρουσιάζουν πολύ
υψηλό κίνδυνο -δήμοι κοντά σε λε-
κάνες απορροής-, για τον κίνδυνο
πυρκαγιάς επελέγησαν περιοχές
στις οποίες συνυπάρχουν δασικές
εκτάσεις με σπίτια και, σύμφωνα με
την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αντι-
μετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο,
ενώ για τον κίνδυνο σεισμού θα με-
λετηθούν οι Δήμοι Αλίμου, Γλυφά-
δας, Ελληνικού - Αργυρούπολης,
Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας, Αγίας
Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων - Κα-
ματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Ασπρο-
πύργου, Ελευσίνας, Μεγαρέων, Φυ-
λής, Αχαρνών, Ωρωπού και Κερα-
τσινίου - Δραπετσώνας.

Επιμελητήριο κατά
του Κωνσταντάτου  

Πλέον δεν είναι μόνο η αντιπολί-
τευση του Δήμου Αργυρούπολης -
Ελληνικού που κάνει επίθεση στον
δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο για
την επιλογή του καλλιτέχνη που φι-
λοτέχνησε προσωπογραφίες των
ηρώων του 1821 στους δρόμους της
πόλης. Σκληρή θέση πήρε και το
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών
(ΕΕΤΕ) που κατηγορεί τον δήμαρχο
από τη μια πλευρά γιατί «δεν έλεγξε
πως ο “καλλιτεχνικός εκπρόσωπος”
είναι αποδεδειγμένα οπαδός της
ακροδεξιάς ιδεολογίας, φασιστικών
και ναζιστικών συμβόλων», ενώ από
την άλλη καταγγέλλει τη συγκεκρι-
μένη επιλογή ως αυθαίρετη. Και αυ-
τό γιατί, όπως επισημαίνουν, «σύμ-
φωνα με τον νόμο, τα έργα στον δη-
μόσιο χώρο, που γίνονται με την έγ-
κριση των Αρχών (δήμοι, περιφέρει-
ες, κράτος), όπως στη συγκεκριμένη
περίπτωση, υπόκεινται σε κανόνες
με βασικότερο ότι μόνο μέλη του
ΕΕΤΕ μπορούν να αναλαμβάνουν ει-
καστικά έργα στον δημόσιο χώρο».
Και, απ’ ό,τι φαίνεται, ο «καλλιτεχνι-
κός εκπρόσωπος» δεν είναι μέλος
του Επιμελητηρίου. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής το
προεκλογικό θερμόμετρο
έχει ανέβει τόσο ώστε ξεκί-
νησαν οι «μεταγραφές» στε-
λεχών αλλά και οι «διαψεύ-
σεις» τους δύο χρόνια πριν
από τις εκλογές; Η εν λόγω
«μεταγραφή» έγινε από μια
παράταξη της αντιπολίτευσης
σε μια άλλη, αλλά το παράδο-
ξο είναι ότι ενώ ανακοινώθη-
κε από το «μεταγραφόμενο
στέλεχος», ο επικεφαλής της
παράταξης απ’ όπου φέρεται
να έφυγε διαψεύδει με ανα-
κοίνωσή του ότι ήταν «στέλε-
χος» της παράταξης! Και πού
’στε ακόμα… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Τα αιτήματα για 
το Βοήθεια στο Σπίτι
Συνεχίζουν την προσπάθεια προκειμέ-
νου να καταφέρουν να μπουν σε μια
κανονικότητα οι εργαζόμενοι στο «πο-
λύπαθο» πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπί-
τι. Όπως προέκυψε στην πρόσφατη τη-
λεδιάσκεψη του Πανελλήνιου Συντο-
νιστικού Οργάνου, υπάρχουν τέσσερα
σοβαρά θέματα προς διεκδίκηση,
όπως η πορεία της προγραμματικής
σύμβασης του 2021 για την πληρωμή
τους, η ολοκλήρωση της θεσμοθέτη-
σης του καθηκοντολογίου, τα ζητήματα
θεσμικής λειτουργίας των δομών και η
ετοιμότητα των σωματείων για ενέρ-
γειες και δράσεις αναφορικά με τα
αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για τη δια-
σφάλιση όλων των εργαζομένων. Ακό-
μη, σχεδιάζονται παρεμβάσεις σε
όσους δήμους αναθέτουν σε ΜΚΟ την
παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους
και ΑμεΑ, ενώ επισημαίνουν την ευθύ-
νη των εργαζομένων να ενημερώνουν
εγκαίρως τα σωματεία όπου υφίσταν-
ται τέτοια φαινόμενα.

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ

Καθαρισμοί εναντίον βανδαλισμών



Μ
πορεί το όνομα Πατρίτσια Ρε-
τζιάνι να μη θυμίζει πολλά
πράγματα, ωστόσο βρίσκεται
πίσω από το μεγαλύτερο σκάν-

δαλο δολοφονίας στον κόσμο της μόδας. Η
«μαύρη χήρα», όπως αποκλήθηκε η Ρετζιάνι
μετά τις 27 Μαρτίου 1995, όταν ο πρώην σύζυ-
γός της Μαουρίτσιο Γκούτσι έπεφτε νεκρός με
τέσσερις σφαίρες, συνελήφθη δύο χρόνια αρ-
γότερα, όταν ένας από τους συνεργούς της μί-
λησε για τη δολοφονία σε λάθος άτομο.

Η Ρετζιάνι ήταν κόρη εύπορου επιχειρημα-
τία, αλλά από τη ζωή ζητούσε περισσότερα.
Γνώρισε σε μια κοινωνική εκδήλωση τον Μα-

ουρίτσιο Γκούτσι, ο οποίος την ερωτεύτηκε
αμέσως. Παντρεύτηκαν το 1972 και όσο ζούσε
ο πατέρας του Μαουρίτσιο, Ροντόλφο Γκούτσι,
απολάμβαναν μια ζωή μέσα στη χλιδή και την
πολυτέλεια.

Ο θάνατος του πεθερού της, όμως, ήταν η
έναρξη των προβλημάτων. Ο Μαουρίτσιο κλη-
ρονόμησε τη μισή επιχείρηση, άρχισαν οι
προστριβές μεταξύ των Γκούτσι και η αυτο-
κρατορία πήγαινε στα βράχια. Μια μέρα ο Μα-
ουρίτσιο εγκατέλειψε την Πατρίτσια για τα μά-
τια μιας εκρηκτικής ξανθιάς. Τότε η «μαύρη
χήρα» άρχισε να σχεδιάζει τη δολοφονία του
Μαουρίτσιο Γκούτσι.

Τα μέσα ενημέρωσης τρέχουν επί χρόνια
πίσω από τη Ρετζιάνι όχι μόνο για τη δολοφο-
νία του Γκούτσι, αλλά και για τις εκκεντρικές
δηλώσεις της. Κάποτε είχε πει ότι «προτιμώ
να κλαίω μέσα σε μια Ρολς Ρόις παρά να γελώ
πάνω σε ένα ποδήλατο», άλλοτε ότι «δεν έχω
δουλέψει ποτέ στη ζωή μου και δεν πρόκειται
να ξεκινήσω τώρα» (μετά την αποφυλάκισή
της), ενώ λέγεται ότι σε ιδιωτική συζήτηση για
τη δολοφονία του Γκούτσι είχε πει ότι «έβαλα
άλλον να τον σκοτώσει. Η όρασή μου δεν είναι
καλή και δεν ήθελα να αστοχήσω». Ωστόσο,
επισήμως η Πατρίτσια Ρετζιάνι ακόμα και σή-
μερα, στα 72 της χρόνια, ισχυρίζεται ότι είναι
αθώα. Πάντως, όσοι τη θεωρούν ένοχη λένε
ότι σκότωσε τον τελευταίο γόνο των Γκούτσι,
γιατί με τον χωρισμό τους της είχε στερήσει το
θρυλικό όνομα των Γκούτσι δίπλα από το πα-
τρικό της «Ρετζιάνι» αλλά και εξαιτίας της
«απαράδεκτα χαμηλής» διατροφής των περί-
που 500.000 δολαρίων τον χρόνο.
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Η «μαύρη χήρα» που
σκότωσε τον «χρυσό»
κληρονόμο της Gucci

Η Lady Gaga θα την ενσαρκώσει στην ταινία «House of Gucci»
Η Lady Gaga επελέγη για να ενσαρκώσει
την Πατρίτσια Ρετζιάνι στην ταινία που
ετοιμάζεται για το μεγάλο σκάνδαλο. Ο
Ρίντλεϊ Σκοτ υπογράφει σκηνοθετικά
την ταινία, τα γυρίσματα της οποίας ήδη
έχουν ξεκινήσει στην Ιταλία, όπως ανα-
φέρει σε σχετικό της δημοσίευμα η βρε-
τανική «Daily Mail». Εκτός της Lady
Gaga, στην ταινία μετέχουν μεγάλα ονό-

ματα του κινηματογράφου, απόδειξη του
πόσο δημοφιλής είναι η υπόθεση της
«μαύρης χήρας»: Τζέρεμι Άιρονς, Αλ
Πατσίνο, Άνταμ Ντράιβερ, Τζάρεντ Λέτο,
Τζακ Χιούστον είναι οι έως τώρα γνωστοί
συμμετέχοντες στο καστ της ταινίας. Η
Lady Gaga, μάλιστα, φανέρωσε σε μια
ανάρτησή της και τον (πιθανό) τίτλο της
ταινίας: «House of Gucci».



Σ
την ανάκτηση της παλαιάς, παγκόσμιας
αίγλης που είχε από την εποχή της Κοι-
νοπολιτείας αποσκοπεί η νέα πολιτική
της Βρετανίας μετά την ολοκλήρωση του

Brexit και την αποκοπή της από την κοινή ευρω-
παϊκή πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουρ-
γός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε χθες, όπως εί-
χε προαναγγείλει, ότι σκοπεύει να αυξήσει κατά
40% τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών, φτά-
νοντάς τες στις 260, δηλαδή στον μέγιστο αριθμό
που επιτρέπεται να είναι εγκαταστημένες στη
Βρετανία. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της
παρουσίασης από τον Βρετανό πρωθυπουργό,
ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων, των συμπε-
ρασμάτων μιας έκθεσης για την άμυνα, την
ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική της χώρας,
η οποία θα καθορίσει τη γραμμή των βρετανικών
κυβερνήσεων κατά την προσεχή δεκαετία.

Η δικαιολογία πίσω από την αύξηση της πυρη-
νικής ισχύος είναι η πρωτοφανής σε μέγεθος
απειλή που υφίσταται η Βρετανία («αυξανόμενο
φάσμα απειλών» επικαλείται η έκθεση) τόσο
στον τομέα της τεχνολογίας όσο και σε αυτόν του
στρατιωτικού δόγματος διαφόρων παραγόντων
της διεθνούς σκηνής.

Ειδικότερα, η έκθεση κάνει λόγο για «ρεαλιστι-
κή πιθανότητα» να εκδηλωθεί επίθεση μιας τρο-
μοκρατικής ομάδας με ραδιολογικά, χημικά ή και
πυρηνικά όπλα σε ένα διάστημα έως το 2030,
όπως επίσης μιλά για την «ενεργή απειλή» και τη
«συστημική πρόκληση» εκ μέρους της Ρωσίας και
της Κίνας αντίστοιχα. Τέλος, η έκθεση θεωρεί ου-
σιώδη για την εγγύηση της ασφάλειας της Βρετα-
νίας μια «ελάχιστη, αξιόπιστη, ανεξάρτητη πυρη-
νική αποτροπή, ενταγμένη στην άμυνα του ΝΑΤΟ».

Ωστόσο, η Βρετανία έχει αναλάβει δεσμεύσεις
στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη μη διάδοση των
πυρηνικών όπλων, όπως κατήγγειλε η Διεθνής
Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών.
«Ανεύθυνη, επικίνδυνη και αντίθετη στο Διεθνές
Δίκαιο» χαρακτήρισε την απόφαση του Λονδίνου
η διευθύντρια της Εκστρατείας Μπεατρίς Φιν,
ενώ άλλες οργανώσεις προβλέπουν νέα κούρσα
πυρηνικών εξοπλισμών.

Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ο Τούρκος πρό-
εδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνει συνεχείς
ενέσεις εθνικιστικής οξύτητας, σε μια απέλπιδα
προσπάθεια να ταυτίσει το πρόσωπό του με τα
εθνικιστικά ένστικτα που υποδαυλίζει και όλο αυ-
τό να το μετατρέψει σε ψήφο επιδοκιμασίας στις
επόμενες προεδρικές εκλογές, για τις οποίες τα
μηνύματα είναι άκρως απαισιόδοξα.

Μιλώντας χθες στη Νεολαία του κόμματός του
(ΑΚΡ) ο Ερντογάν θυμήθηκε τον Μωάμεθ τον
Πορθητή και τους είπε ότι «είστε στην ηλικία που
ήταν ο Πορθητής όταν κατέκτησε την Κωνσταντι-
νούπολη».

Αλλά ο Ερντογάν δεν έμεινε στη μνεία του Πορ-
θητή. Επιχείρησε να αφιονίσει την κομματική του
νεολαία: «Από το Μαντζικέρτ μέχρι σήμερα σε
όλα τα στάδια του αγώνα μας να καταστήσουμε
αυτά τα εδάφη που είναι η πατρίδα μας. Εσείς με-

τείχατε σε αυτά. Στα Βαλκάνια, στο Τσανάκαλε,
στη Γαλίτσια, εσείς ήσασταν, εσείς. Στον πόλεμο
της ανεξαρτησίας μας στον Σαγγάριο, στο Ντουμ-
λουπινάρ, στη Σμύρνη, εσείς ήσασταν, εσείς». Με
τέτοιες κορόνες κίβδηλου μεγαλείου κορύφωσε
το εθνικιστικό του κρεσέντο ο Ερντογάν.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων του Αμπντουλάχ Οτσαλάν,
ότι έχουν πολλούς μήνες να επικοινωνήσουν με τον πελάτη
τους, πυροδότησε ανησυχίες για τη ζωή του ιστορικού ηγέ-
τη των Κούρδων ανταρτών του ΡΚΚ. Αμέσως οι σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης πήραν φωτιά, καθώς αναπαρήγα-
γαν σημεία της ανακοίνωσης των δικηγόρων, όπως ότι
έχουν να τον δουν από κοντά από τον Αύγουστο 2019 ή ότι
«δεν είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε με τους πελά-
τες μας στην εν λόγω φυλακή για μεγάλο χρονικό διάστημα
και, ως εκ τούτου, διερευνούμε πολύ σοβαρά τυχόν ισχυ-
ρισμούς ή νέα που διαδίδονται σχετικά με την κατάστασή
τους και κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτό
το θέμα. Δεν γνωρίζουμε την πηγή των
ισχυρισμών που κυκλοφορούν κατά και-
ρούς». Τούρκος εισαγγελέας διέψευσε
τις φήμες για τη ζωή του Οτσαλάν, ωστό-
σο ακόμα δεν υπάρχει κάποιος που τον
έχει δει ζωντανό πρόσφατα.

Όργιο φημών για θάνατο 
του Αμπντουλάχ Οτσαλάν
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Βρετανία: «Βλέπει 
εχθρούς» και αυξάνει
τα… πυρηνικά της!

Κ

Ερντογάν: Προκλητικές ενέσεις 
εθνικιστικής οξύτητας στη νεολαία
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Σ
ημαντικές μεταρρυθμίσεις στα ερ-
γασιακά προωθεί η κυβέρνηση, με
σχέδιο νόμου που αναμένεται να κα-
τατεθεί στη Βουλή έως το τέλος του

μήνα από τον υπουργό Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη. 

Με βάση το προωθούμενο πλαίσιο, οι επι-
χειρήσεις αναμένεται να μπορούν να απα-
σχολούν, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις,
εργαζομένους έως 10 ώρες ημερησίως κατά
μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εν-
τός του ίδιου εξαμήνου εξοφλούν τις επιπλέ-
ον δύο ώρες πέραν του οκταώρου με αντί-
στοιχη μείωση ωρών σε άλλες εργάσιμες
ημέρες ή με ρεπό ή με ημέρες άδειας.

Παράλληλα, νομοθετείται η τηλεργασία με
τη θεσμοθέτηση όρων και προϋποθέσεων για
εργοδότες και εργαζομένους, όπως επίσης
αλλάζει εκ βάθρων ο συνδικαλιστικός νόμος,
ενώ θεσμοθετούνται το «Εργάνη IΙ» και η ψη-
φιακή κάρτα απασχόλησης για την online πα-
ρακολούθηση του πραγματικού ωραρίου των
εργαζομένων. Για τους εργαζομένους νομο-
θετούνται η αύξηση των ημερών της άδειας
πατρότητας και η χορήγηση επιπλέον γονι-
κής άδειας έξι μηνών και στους δύο γονείς με
αποδοχές τους δύο πρώτους μήνες από τον
ΟΑΕΔ.

Οκτάωρο - υπερωρίες
Σύμφωνα με το μοντέλο του 2011, κατά τη

διευθέτηση, ο μέσος όρος των ωρών εβδο-
μαδιαίας εργασίας για ένα έτος, στις οποίες
δεν περιλαμβάνονται οι ώρες της υπερεργα-
σίας και των νόμιμων υπερωριών της περιό-
δου μειωμένης απασχόλησης, παραμένει
στις 40 ώρες (για όσους εργάζονται με πεν-
θήμερο οκτάωρο), ενώ με συνυπολογισμό
των ανωτέρω ωρών υπερεργασίας και νόμι-
μων υπερωριών, δεν επιτρέπεται να υπερβαί-
νει τις 48 ώρες. Σημαντικά, επίσης, αναμένε-
ται να αυξηθούν τα πλαφόν των νόμιμων υπε-
ρωριών σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Σή-
μερα, το ανώτατο όριο υπερωριακής απα-
σχόλησης είναι 48 ώρες ανά εξάμηνο (90
ώρες το έτος), προκειμένου για εργαζομέ-
νους σε βιομηχανικές - βιοτεχνικές επιχει-
ρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες και 120
ώρες του έτους στους υπόλοιπους κλάδους
της οικονομίας.

Με το ίδιο νομοσχέδιο αναμένεται να κα-
ταργηθεί η σημερινή διάκριση μισθού και
ημερομισθίου, μέτρο που θα συμπαρασύρει
και τη σημερινή διάκριση αποζημιώσεων
απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτε-
χνιτών. Αναμένεται, επίσης, να θεσμοθετηθεί
το δικαίωμα του εργοδότη να αξιώνει να μην

προσέρχεται ο εργαζόμενος στην εργασία,
αλλά να μισθοδοτείται, μετά την προειδοποί-
ηση για απόλυση και μέχρι αυτήν.

Ηλεκτρονική κάρτα και ψηφιακό ωράριο
Με την εφαρμογή του ψηφιακού ωραρίου

ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή της ηλε-
κτρονικής κάρτας του εργαζομένου που θα
είναι συνδεδεμένη με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ
ΙΙ» σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι να κα-
ταγράφεται η ώρα εισόδου και εξόδου των
εργαζομένων σε ηλεκτρονικό ρολόι παρου-
σίας προσωπικού και να διαβιβάζονται αυτό-
ματα με ηλεκτρονικό τρόπο στο σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», όπου και θα διασταυρώνονται.

Γονική άδεια
Γονική άδεια για την ανατροφή παιδιού έξι

μηνών δίνει και στους δύο γονείς σχετική
ρύθμιση του σχεδίου νόμου του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδι-
κότερα, κάθε εργαζόμενος γονέας έχει δι-
καίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του
παιδιού του διάρκειας έξι μηνών, την οποία
μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή
τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει
την ηλικία των 8 ετών, με σκοπό την εκπλή-
ρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατρο-
φής του. Οι δύο πρώτοι μήνες θα είναι πλη-
ρωμένοι από τον ΟΑΕΔ, ενώ οι υπόλοιποι θα
είναι άνευ αποδοχών.

Απεργία με ηλεκτρονική ψηφοφορία
Καθιερώνεται η υποχρέωση των συνδικά-

των να παρέχουν στα μέλη της Γενικής Συνέ-
λευσης πραγματική πρακτική δυνατότητα
συμμετοχής και ψήφου εξ αποστάσεως,
ηλεκτρονικώς, ιδίως για τη λήψη απόφασης
απεργίας. Στο σχέδιο νόμου για πρώτη φορά
σε Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο θα προ-
βλέπεται, για τη λειτουργία του κράτους, η
ύπαρξη προσωπικού ασφαλείας κατά τη
διάρκεια απεργίας σε τομείς ζωτικής σημα-
σίας. Έτσι, θεσμοθετείται τουλάχιστον 40%
προσωπικό ασφαλείας, που πρέπει να εξα-
κολουθεί να εργάζεται σε περίπτωση απερ-
γίας στις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους
είναι κρίσιμη για το κοινωνικό σύνολο, στο
Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ.

Τι αλλάζει
σε οκτάωρο, 
υπερωρίες, άδειες
και απεργίες

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Έρχονται το ψηφιακό ωράριο
και η ηλεκτρονική κάρτα. 
Το νομοσχέδιο αναμένεται 
να κατατεθεί στη Βουλή 
έως το τέλος του μήνα από
τον Κωστή Χατζηδάκη…
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Χρ. Σταϊκούρας: Το «13άρι» των στόχων του Σχεδίου Ανάκαμψης 
Το σχέδιο 13 σημείων για την επανεκκίνηση της οι-

κονομίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανά-
καμψης, παρουσίασε στο Συμβούλιο των Υπουργών
Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κ. Χρήστος
Σταϊκούρας. 

Το σχέδιο θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με κριτήρια αγο-
ράς, μέγιστη κρατική χρηματοδότηση 50% της αξίας του έρ-
γου και χρηματοδοτική συμμετοχή τραπεζών και επενδυ-
τών σε ποσοστά 30% και 20% αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, το σχέδιο περι-
λαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

1.Κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας.
2. Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των ελληνικών νησιών και

επενδύσεις ενεργειακής αποθήκευσης.
3. Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και επενδύσεις στη βιοποι-

κιλότητα.
4. Υποδομές 5G, υποδομή οπτικών, ψηφιακή διασύνδεση

των ελληνικών νησιών.
5.Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα (Υγεία,

Παιδεία, Δικαιοσύνη κ.λπ.).
6.Πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών Αρχών.
7. Απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διευκό-

λυνση του επιχειρείν και υποστήριξη των επενδύσεων.
8. Ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις.
9. Συμπράξεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα σε έργα υποδο-

μής.
10. Επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού

και της αγροδιατροφής, ως κινητήριους μοχλούς ανά-
πτυξης. 

11.Μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας.
12. Επενδύσεις στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων

ομάδων. 
13.Μεταρρύθμιση στον τομέα της Υγείας.

Ε
λαφρύνσεις για όσους πέφτουν
κάτω από τα εισοδηματικά
όρια, λόγω μειωμένων αποδο-
χών, μετάθεση των αντικειμενι-

κών αξιών για το 2022 και υπολογισμός
του φετινού ΕΝΦΙΑ με βάση τις περσι-
νές τιμές είναι το σενάριο που «κλειδώ-
νει» η κυβέρνηση για τη φορολογία των
ακινήτων. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα»,
παρά τις πιέσεις της Κομισιόν προς τον
υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα,
στο προχθεσινό Eurogroup, για την άμεση
εφαρμογή των αντικειμενικών αξιών, κάτι
τέτοιο είναι αδύνατον στην παρούσα φά-
ση, καθώς, λόγω της πανδημίας, δεν μπο-
ρεί να ολοκληρωθεί το έργο των εκτιμη-
τών για την ένταξη περίπου 3.000 περιο-
χών στο σύστημα αντικειμενικού προσ-
διορισμού. 

Από την άλλη, πρέπει να σημειωθεί ότι
φέτος αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ερ-
γαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, καθώς και
ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν έκ-
πτωση στον ΕΝΦΙΑ λόγω μειωμένων ει-
σοδημάτων. Ειδικότερα:

1Απαλλαγή κατά 50% από τον ΕΝΦΙΑ δι-
καιούνται όσοι είχαν πέρυσι οικογενει-

ακό εισόδημα 9.000 ευρώ, προσαυξη-
μένο κατά 1.000 ευρώ για τον/την σύζυ-
γο και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο
παιδί, ενώ η συνολική επιφάνεια των
ακινήτων της οικογένειας δεν πρέπει να
ξεπερνά τα 150 τ.μ. Επιπλέον, η συνολι-
κή αντικειμενική αξία των κτισμάτων
και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέ-
δων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 85.000
ευρώ για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ
για τον έγγαμο χωρίς παιδιά ή για μονο-
γονεϊκή οικογένεια, ενώ προσαυξάνε-
ται κατά 25.000 ευρώ για κάθε τέκνο. 

2 Πλήρη απαλλαγή θα έχουν και φέτος
οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογέ-

νειες ή όσες έχουν άτομα με αναπηρία
άνω του 80%, αρκεί το εισόδημα του
2020 να μην ξεπέρασε τα 12.000 ευρώ,
προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για
τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέ-
λος, ενώ η συνολική επιφάνεια των κτι-
σμάτων που κατέχει η οικογένεια (εμ-

πράγματα δικαιώματα) δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 150 τ.μ. Έτσι, το αφορο-
λόγητο για τον έγγαμο με 3 παιδιά είναι
τα 16.000 ευρώ, για τον έγγαμο με 4 παι-
διά τα 17.000 ευρώ, για τον έγγαμο με 5
παιδιά 18.000 ευρώ, ενώ για τον έγγαμο
με δύο εξαρτώμενα μέλη εκ των οποίων
το ένα έχει αναπηρία 80% διαμορφώνε-
ται στα 15.000 ευρώ. 

Ποιοι εργαζόμενοι θα έχουν 
έκπτωση λόγω μειωμένων 
εισοδημάτων. Μετάθεση 
των αντικειμενικών αξιών 
για το 2022…

Με τις σημερινές 
αντικειμενικές 
ο υπολογισμός
του ΕΝΦΙΑ 2021

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Α
ίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ» κατέ-
θεσε στο υπουργείο Οικονομικών η Τράπεζα Πειραιώς
λίγες μέρες μετά την κατάθεση αντίστοιχης αίτησης από

τη Eurobank. Η αίτηση αφορά στην τιτλοποίηση δανείων της
Τράπεζας Πειραιώς με την κωδική ονομασία «Sunrise I», συνο-
λικού ύψους 7,2 δισ. ευρώ, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση
του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον ν. 4649/2019, στις
ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής
αξίας 2,36 δισ. ευρώ. 

Μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί και οι τέσσερις
συστημικές τράπεζες με συνολική ακαθάριστη αξία τιτλοποι-
ήσεων που ανέρχεται σε 31,3 δισ. ευρώ, χωρίς επιβάρυνση για
τον φορολογούμενο. Την περασμένη εβδομάδα η Eurobank
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εντάξει νέο πακέτο τιτλοποι-
ημένων δανείων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ, στον «Ηρακλή ΙΙ». Σημει-
ώνεται ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν θέσει ως
στόχο τη μείωση των «κόκκινων» δανείων σε μονοψήφιο ποσο-
στό έως το τέλος του 2022, αξιοποιώντας την παροχή εγγυήσε-
ων του Δημοσίου, ύψους 12 δισ. ευρώ.

Η Πειραιώς κατέθεσε αίτηση 
ένταξης στο πρόγραμμα «Ηρακλής»

Στην OneTeam η επικοινωνιακή
στρατηγική των ΔΕΦΑ
και ΕΤΥΦΑ στην Κύπρο

Με την OneTeam σε
ρόλο συμβούλου για τη
χάραξη και την υλοποί-
ηση της επικοινωνιακής
στρατηγικής επέλεξαν
να προχωρήσουν η Δη-
μόσια Επιχείρηση Φυσι-
κού Αερίου (ΔΕΦΑ) και η
θυγατρική της Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερί-
ου (ΕΤΥΦΑ), ύστερα από διεθνή διαγωνισμό που
διεξήγαγε, με στόχο την ανάδειξη του νέου συ-
νεργάτη σε ζητήματα στρατηγικής, επικοινωνίας,
διαχείρισης κρίσεων και προβολής του έργου της.

Τράπεζες: Δάνεια ύψους 
15 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις
Νέα δάνεια, συνολικού ύψους περίπου 15 δισ.
ευρώ για το 2021, με τα τραπεζικά κριτήρια να εί-
ναι συγκεκριμένα. Μια ενδεικτική κατανομή των
δανείων 15 δισ. θα μπορούσε να είναι η εξής,
σύμφωνα με τις τράπεζες: η Πράσινη μετάβαση
(38%), η ψηφιακή μετάβαση (13%), η απασχόληση
και η κοινωνική συνοχή (25%) και οι ιδιωτικές
επενδύσεις και ο οικονομικός μετασχηματισμός
(24%). Οι ελληνικές τράπεζες στα φετινά τους
πλάνα θα λάβουν υπόψη την ιστορικότητα και τη
χρηματοοικονομική υγεία των επιχειρήσεων της
προ-Covid εποχής.
Τα κριτήρια αυτά αφήνουν εκτός χρηματοδότη-
σης τις εξής κατηγορίες: επιχειρήσεις και νοι-
κοκυριά με κόκκινα δάνεια, με αρρύθμιστες φο-
ρολογικές ή ασφαλιστικές εισφορές, με χρήση
των ορίων για κρατικές επιχορηγήσεις, με αρνη-
τικά ίδια κεφάλαια και με υπερδανεισμό, σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών Γιώργου Χαντζηνικολάου, σε ομιλία
του στη Βουλή.

.Greek Alternative 
Tourism & Gastronomy 
Workshop 2021, στη Γερμανία

Με την αγορά της Γερμανίας ξεκινούν σήμερα
οι εκδηλώσεις Virtual Greek Tourism & Gastron-
omy Workshops 2021. Διεξάγονται για πρώτη φο-
ρά, με στόχο την προώθηση των εναλλακτικών
μορφών της Ελλάδας στην πολλά υποσχόμενη για
τη χώρα μας γερμανική αγορά. 

Η εκδήλωση που κλείνει στις 19 Μαρτίου -μετά
το πέρας εκατοντάδων B2B προκαθορισμένων
virtual συναντήσεων- αποτελεί συνέχεια των επι-
τυχημένων διαδικτυακών διοργανώσεων για τον
εναλλακτικό τουρισμό και τη γαστρονομία στην
αγορά του Βελγίου και της Πολωνίας. Κύριοι χο-
ρηγοί της εκδήλωσης είναι ο Ελληνικός Οργανι-
σμός Τουρισμού και η Aegean Airlines, χορηγοί
είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, το «Ελληνι-
κό Πρωϊνό» και Τιμώμενη Περιφέρεια και η Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Aegean Airlines: Τροποποιήσεις 
όρων της δανειακής σύμβασης

Δεν θα προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου ή σε καταβολή μερίσματος
για το οικονομικό έτος 2021 για τους ομολογιούχους δανειστές της. Αυτό
αποφάσισε η Aegean Airlines ως αντιστάθμισμα των αιτούμενων τροπο-
ποιήσεων στους όρους του Κοινού Ομολογιακού Δανείου. Στις 24 Μαρτί-
ου πρόκειται να συνέλθει σε έκτακτη γενική συνέλευση το σώμα των κα-
τόχων ομολογιών του κοινού ομολογιακού δανείου της Aegean, ύψους
200 εκατ. ευρώ. Οι ομολογιούχοι θα κληθούν να εξετάσουν και πιθανώς
να εγκρίνουν τις προτεινόμενες από το Δ.Σ. της Aegean τροποποιήσεις
όρων της δανειακής σύμβασης. Πρόκειται για απαραίτητες τροποποι-
ήσεις, σύμφωνα με την εταιρεία, ώστε να προχωρήσει η αύξηση κεφα-
λαίου κατά τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ και να καταστεί αποτελεσματική η
υλοποίηση της συμφωνίας κρατικής ενίσχυσης έως 120 εκατ. ευρώ.

Με νέα επιστολή προς τις βιομηχανίες υψηλής τάσης, η
ΔΕΗ ενημερώνει και επισήμως τους ενεργοβόρους πελά-
τες της ότι παρατείνει μεν μέχρι τις 15 Ιουνίου τη διαπραγ-

μάτευση για την κατάρτιση νέων συμβάσεων, ωστόσο αλ-
λάζει, από 16 Μαρτίου, τους υφιστάμενους όρους τιμολό-

γησης, λόγω αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους,
μειώνοντας σημαντικά τις εκπτώσεις συνέπειας και προ-

πληρωμής που ίσχυαν. Αυτό επιφέρει αύξηση στην τιμολό-
γηση του ρεύματος που προμηθεύονται οι βιομηχανίες,

που κυμαίνεται, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, από 4%
έως 12%, ανάλογα με το προφίλ κάθε επιχείρησης.

ΔΕΗ: Αλλάζει η τιμολόγηση για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες



Motor Oil
Ξεκινά η εγγραφή 
για το ομολογιακό 
των 200 εκατ. ευρώ

A
πό σήμερα ξεκινά η δημόσια προσφορά για την
έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ.
ευρώ της Motor Oil. Σύμφωνα με το ενημερωτικό

δελτίο της έκδοσης, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα
διατεθούν για τη χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης
του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας 137 εκατ.,
επενδύσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας 20 εκατ. ευρώ και κεφάλαιο κίνησης. Ο προϋπολο-
γισμός της επένδυσης στο νέο συγκρότημα κατεργασίας
νάφθας είναι 310 εκατ. ευρώ και θα συμβάλει στην αύ-
ξηση της παραγωγής βενζινών υψηλής προστιθέμενης
αξίας, κηροζίνης και υδρογόνου. Η επένδυση βρίσκεται
στη φάση της κατασκευής, έχοντας απορροφήσει 10
εκατ. ευρώ το 2019 και περίπου 110 εκατ. ευρώ το 2020
και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το πρώτο τρίμηνο
του 2022.

Επένδυση 2 δισ. ευρώ 
για offshore αιολικό στη Λήμνο 
Το πράσινο φως, προκειμένου να προχωρήσουν ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση του θαλάσσιου αιολικού
πάρκου ισχύος 498,15 MW στα βορειανατολικά της
Λήμνου, έδωσε η Γ.Σ. των μετόχων της RF Energy, της
εταιρείας που κατέχει από το 2012 τη μία από τις δύο
άδειες παραγωγής οι οποίες έχουν εκδοθεί στη χώρα
μας για offshore αιολικά πάρκα. Η εταιρεία κατέληξε
στην απόφαση αυτή μετά την πρόσφατη κινητικότητα
που υπάρχει από πλευράς κυβέρνησης για ξεπάγωμα
της αδειοδοτικής διαδικασίας των θαλάσσιων αιολι-
κών πάρκων, σε συνδυασμό με τη δημοσιοποίηση της
θέσης του ΑΔΜΗΕ να αναλάβει τα έργα σύνδεσης αι-
ολικών πάρκων με το εθνικό δίκτυο. Ειδικότερα η
ΜΑΣΜ 2021-2031 προβλέπει τη σύνδεση της Λήμνου
με το ΕΣΜΗΕ, φέρνοντας πιο κοντά τον ηλεκτρικό χώ-
ρο στο έργο. 

Με κέρδη οι επιχειρήσεις καφέ
Ο καφές φέρνει κέρδη, όπως καταδεικνύει μια

νέα μελέτη για το διεθνές εμπόριο καφέ, όχι από
την καλλιέργεια, αλλά την υπεραξία από την επε-
ξεργασία και την προώθηση. Τα προβλήματα που
παρατηρούνται στο διεθνές εμπόριο καφέ μάλ-
λον δεν οφείλονται στην απροθυμία των κατανα-
λωτών να πληρώσουν για τον καφέ τους. Μάλι-
στα, κάποιοι λάτρεις του καφέ δεν διστάζουν να
δώσουν ακόμη και 100 ευρώ για μισό κιλό καφέ.
Τόσο περίπου κοστί-
ζουν τα 500 γραμμ.
της σειράς Barrista
Creations Trio της
ελβετικής Νespres-
so, μέσω του γερμα-
νικού online κατα-
στήματος της Ama-
zon. Φυσικά, υπάρ-
χουν και πιο οικονο-
μικές κάψουλες και, βέβαια, φθηνός καφές
εσπρέσο στην αγορά. Το παράδειγμα με τις κά-
ψουλες Νespresso δείχνει απλώς την ανισορρο-
πία που επικρατεί στην αγορά καφέ. Στη διεθνή
αγορά καφέ τον περασμένο Ιανουάριο μισό κιλό
καφέ (μία λίβρα) ακατέργαστων κόκκων κόστιζε
0,65 με 1 ευρώ, είτε πρόκειται για την ποικιλία
Arabica είτε για την ποικιλία Robusta. Οι τιμές
προέρχονται από τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ
(ΙCO), με έδρα το Λονδίνο.

Τα κοινωνικά δίκτυα 
αλλάζουν το εμπόριο

Τα κοινωνικά δίκτυα αλλάζουν τη μορφή του εμ-
πορίου. Λόγω της παρατεταμένης καραντίνας,
πολλοί επιχειρηματίες πωλούν πλέον τα προϊόντα
τους κυρίως μέσω Facebook και Instagram. Η
πλειονότητα των εμπόρων, άλλωστε, ακόμα και
σήμερα δεν διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα.
Σύμφωνα με στοιχεία του Εμπορικού Συλλόγου
Αθηνών, μόλις το 17% των εμπορικών επιχειρήσε-
ων έχει e-shop. «Στην Ελλάδα είμαστε ακόμα στην
αρχή αυτού του πράγματος. Πάντως, θα προχωρή-
σουμε», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος Ένω-
σης Ηλεκτρονικού Εμπορίου Μάκης Σαββίδης. Το
μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς του λεγόμενου
«κοινωνικού εμπορίου» αναμένεται να φτάσει
σχεδόν τα 2 τρισ. δολάρια μέχρι το 2026, σύμφωνα
με το Globe Newswire. Η ευκολία στον τρόπο αγο-
ρών, η χρήση έξυπνων συσκευών και οι δισεκα-
τομμύρια λογαριασμοί στις πλατφόρμες κοινωνι-
κής δικτύωσης αποτελούν πρόσφορο έδαφος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Δωρεές 530.000 ευρώ 
από τον ΑΔΜΗΕ σε οκτώ πόλεις

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας παραμένει στο πλευρό της κοι-
νωνίας προχωρώντας σε νέο κύκλο δωρεών, ύψους
530.000 ευρώ, σε οκτώ πόλεις της ελληνικής επι-
κράτειας. Στόχος της νέας πρωτοβουλίας εταιρικής
υπευθυνότητας του ΑΔΜΗΕ είναι η αρωγή των θυ-
μάτων της πανδημίας αλλά και του πρόσφατου
ισχυρού σεισμού που έπληξε τη Θεσσαλία. Στη μά-
χη κατά της πανδημίας Covid-19, ο Διαχειριστής κα-
τέγραψε τις τρέχουσες ανάγκες των νοσοκομείων
σε Θεσσαλονίκη, Πτολεμαΐδα, Πάτρα, Μεσολόγγι,
Ηράκλειο, Χανιά, Σητεία και Σύρο. Σε συντονισμό με
τις διοικήσεις των τοπικών νοσοκομείων δρομολο-
γήθηκε η άμεση προμήθεια: ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού ΜΕΘ, ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-
στάσεων ΜΕΘ, συστημάτων αερισμού, οικίσκων
(isobox) διαλογής ύποπτων κρουσμάτων, μέσων
ατομικής προστασίας για το υγειονομικό προσωπι-
κό και τεσσάρων οικίσκων για τους σεισμοπαθείς.

Ποιος απέκτησε την εταιρεία πρώτων
υλών αρτοποιίας Credin

Η Ακτίνα απέκτησε την Credin, που είχε τεθεί σε
καθεστώς ειδικής διαχείρισης στο τέλος του 2017. Το
deal έκλεισε το περασμένο φθινόπωρο, με την Ακτί-
να να προσφέρει 1,1 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του
προς εκποίηση ενεργητικού της Credin, δηλαδή του
εργοστασίου της αλλά και κάποιων brands της, μετα-
ξύ των οποίων και αυτό της Morfat. Η κατάρρευση
της Credin, συμφερόντων της οικογένειας Μπερτζε-
λέτου, που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο πρώτων
υλών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, παγωτού και
food service από το 1968, επισημοποιήθηκε το καλο-
καίρι του 2017, όταν κατέθεσε δήλωση παύσης πλη-
ρωμών, τη στιγμή που βρισκόταν σε διαπραγματεύ-
σεις με τις τράπεζες για την εξεύρεση λύσης στα
προβλήματά της. Σε ό,τι αφορά τον νέο ιδιοκτήτη, την
Ακτίνα, που στη χρήση του 2019 εμφάνισε πωλήσεις
13,507 εκατ. ευρώ, το πλάνο επένδυσής της στην
Credin αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022, με στα-
διακή επαναλειτουργία του εκσυγχρονισμένου ερ-
γοστασίου ανά τμήματα.
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Η Πορτογαλία είναι η πρώτη χώ-
ρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που ανακοίνωσε επιστροφή

των θεατών στα ποδοσφαιρικά γήπεδα
στις 19 Απριλίου, ενώ η Αγγλία θα ανοί-
ξει τις πύλες στις 17 Μαΐου, στην τελευ-
ταία αγωνιστική της Premier League
και εν όψει Euro. Στις υπόλοιπες ευρω-
παϊκές χώρες δεν υπάρχει καν σκέψη,
ενώ στις πρώην σοβιετικές δημοκρα-
τίες (Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία
κ.λπ.) τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια γί-
νονται με πληρότητα 40%. Στην Ελλάδα,
βέβαια, με τα κρούσματα προς το παρόν
να βρίσκονται στο «κόκκινο», ούτε λό-
γος…

Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αντό-
νιο Κόστα ανακοίνωσε επίσημα ότι η
πανδημία βαίνει προς το τέλος και ο
πρόεδρος της ομοσπονδίας Πέδρο
Προένσα πόσταρε στο Facebook ότι οι
φίλαθλοι θα μπορούν πλέον να παρακο-
λουθούν τα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο
και πως στις 3 Μαΐου ανοίγουν τα γήπε-
δα σε όλα τα αθλήματα. Από τα μέσα Ια-
νουαρίου στην Πορτογαλία επιτρέπον-
ται μόνο η προπόνηση σε ατομικά αθλή-
ματα σε ανοικτούς χώρους και οι ομα-
δικές προπονήσεις επαγγελματικών
αθλημάτων, επίσης σε ανοικτούς χώ-
ρους. Στην Αγγλία ο πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι τα γή-

πεδα θα ανοίξουν στις 17 Μαΐου, περί-
που έναν μήνα νωρίτερα από την έναρ-
ξη του Euro. Η Αγγλία, όπως είναι γνω-
στό, είναι μία εκ των δώδεκα χωρών
που θα διεξαχθεί το επετειακό Euro
2020, καθότι συμπληρώνει 60 χρόνια
ζωής και για αυτό... μοιράστηκε. Στην
αρχή τα γήπεδα θα έχουν πληρότητα
25%, που σημαίνει ότι ο όγκος των θεα-
τών θα είναι από 4.000 έως 10.000. Η
Αγγλία θα φιλοξενήσει τρία παιχνίδια
των ομίλων της εθνικής Αγγλίας, ένα
ματς στη φάση των 16, τα ημιτελικά και
τον μεγάλο τελικό στις 11 Ιουλίου. Κατά
τον Τζόνσον, οι περιορισμοί θα χαλα-
ρώσουν και άλλο στις 11 Ιουνίου ώστε

τόσο οι δύο ημιτελικοί όσο και ο τελικός
να γίνουν με πληρότητα 100%.

Στην Ιταλία ο πρωθυπουργός Μάριο
Ντράγκι ξέκοψε κάθε συζήτηση για
επάνοδο των θεατών στα γήπεδα, ειδι-
κά μετά τα όσα έγιναν στο πρόσφατο
ντέρμπι του Μιλάνου ανάμεσα στη Μί-
λαν και την Ίντερ, όπου τιφόζι και των
δύο ομάδων συγκεντρώθηκαν έξω από
το Σαν Σίρο -αγνοώντας τα υγειονομικά
πρωτόκολλα- και φώναζαν συνθήματα
υπέρ των ομάδων τους. Στην Ισπανία
ούτε λόγος, όπως και στη Γερμανία.
Στην Ελλάδα δεν τολμούν ούτε να το συ-
ζητήσουν στη Super League, όχι να το
θέσουν…

Επιστρέφουν σταδιακά 
οι φίλαθλοι στα γήπεδα
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Ήταν αναμενόμενο ότι θα προκύψει
ντέρμπι στα ημιτελικά του Κυπέλλου,
όπως και έγινε. ΑΕΚ - ΠΑΟΚ είναι το με-
γάλο ζευγάρι και ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμ-
πιακός το άλλο. Για να δούμε τι θα δού-
με. Θα έχουμε μια επανάληψη του περ-
σινού τελικού Ολυμπιακός - ΑΕΚ; Θα
επιστρέψει ο ΠΑΟΚ στον τελικό; Θα κα-
ταφέρει ο ΠΑΣ Γιάννινα να κάνει μία
ακόμα έκπληξη και να αποκλείσει τον
Ολυμπιακό, όπως έκανε με τον Παναθη-
ναϊκό. Πάντως, ο ΠΑΣ είναι η μόνη ομά-
δα μετά τον Παναθηναϊκό που δυσκόλε-
ψε φέτος τον Ολυμπιακό. Έφερε 1-1
στους «Ζωσιμάδες» και έχασε 1-0 στις
καθυστερήσεις στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι πρώτοι αγώνες της ημιτελικής φάσης θα γίνουν στις 6, 7 ή 8 Απριλίου και οι
επαναληπτικοί στις 27, 28 ή 29 του ίδιου μήνα. Αξίζει να αναφερθεί ότι την κλήρωση δεν έκανε ο πρόεδρος της Επιτρο-
πής Κυπέλλου κ. Γαβριηλίδης, αλλά οι εκπρόσωποι των ομάδων (Αλεξίου από την ΑΕΚ, Αγραφιώτης από τον Ολυμπια-
κό, Χριστοβασίλης από τον ΠΑΣ), ενώ δεν χρειάστηκε να τραβήξει μπαλάκι ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ.

Δήλωση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Εθνικής μπάσκετ Ρικ Πιτίνο για τον Βασίλη Σπανούλη: «Του
έχω στείλει μηνύματα και του έχω πει ότι θέλω να είναι αρχηγός σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι μόνο 
οι ικανότητές του, αλλά και η αγάπη και το πάθος του. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Το βασικό μέλημα 
είναι να είναι υγιής. Η πρότασή μου είναι ανοικτή, είναι ειλικρινής και τώρα είναι στο δικό του χέρι».

Κύπελλο: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και ΠΑΣ - Ολυμπιακός 

Νέο ρεκόρ 
για τον Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γρά-
φει ιστορία. Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των
Μπακς που στη νίκη 133-122 επί των Γουίζαρντς με 31
πόντους (6/6 βολές, 11/17 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 15
ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 τάπα και 3 λάθη
σε 36 λεπτά πέτυχε τρίτο σερί τριπλ νταμπλ. Δύο σερί
είχε ο θρυλικός Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Πιτίνο 
καλεί 
Σπανούλη

Φυλακή αντί 
για κοουτσάρισμα 
Ο Κροάτης προπονητής Ζόραν Μάμιτς θα κοού-
τσαρε την Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο αυριανό παι-
χνίδι με την Τότεναμ στο Λονδίνο, στη ρεβάνς
του 1-4 του πρώτου ματς για το Europa League,
αλλά τελικά οδηγήθηκε στη φυλακή για 4 χρό-
νια και 11 μήνες. Καταδικάστηκε για υπεξαί-
ρεση και φοροδιαφυγή στις μεταγραφές των
Λούκα Μόντριτς στην Τότεναμ και Ντέγιαν Λό-
βρεν στη Λιόν πριν από δέκα χρόνια. 

Δυνατές μάχες 
στο Champions League

Δύο επαναληπτικοί της φάσης των 16 του Ch-
ampions League γίνονται απόψε (22.00). Η
Μπάγερν υποδέχεται τη Λάτσιο, την οποία είχε
νικήσει 4-1 στην Ιταλία, και η Τσέλσι την Ατλέτικο
Μαδρίτης, την οποία κέρδισε 1-0 στην ισπανική
πρωτεύουσα. Σαφώς και περισσότερο ενδιαφέ-
ρον έχει η αναμέτρηση του Λονδίνου.

ΕΠΟ: Άρχισαν τα… όργανα
εν όψει εκλογών
Άρχισαν οι διαφωνίες των Big 4 εν όψει των
εκλογών της ΕΠΟ στο τέλος του μήνα με βάση
τις διαδικασίες. Ολυμπιακός και Παναθηναϊ-
κός ζητούν διοίκηση (υπό τον Ζαγοράκη) με μη
εκλεγμένους, ενώ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ διοίκηση
(υπό τον Ζαγοράκη) με εκλεγμένους. Μέχρις

εδώ ήταν η «συμφωνία» τους. Υπάρχει και
μια απόφαση του Ειρηνοδικείου ότι

οι εκλογές πρέπει να γίνουν τέλη
Αυγούστου.

Ένα ασυνήθιστο
πρόστιμο
Με πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρή-

θηκε από την ομάδα του, την Μπάγερν,
ο διεθνής Γάλλος επιθετικός Κίγκσλεϊ

Κομάν, γιατί πήγε στην προπόνηση με άλλο…
αυτοκίνητο από αυτό που προβλέπει ο κανονι-
σμός. Η Μπάγερν είναι συμβεβλημένη με συγ-
κεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία και μόνο
έτσι μπορούν να πηγαινοέρχονται στην προ-
πόνηση οι παίκτες της.



Φλερτάρει με διαγραφή
από το Σωματείο 
Ελλήνων Ηθοποιών 
Ο

φάκελος «Γιώργος Κιμούλης» δεν πάει -
προς το παρόν τουλάχιστον- στον εισαγ-
γελέα. Ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος
στοχοποιήθηκε πρώτος δημοσίως, ανοί-

γοντας τον ασκό του Αιόλου για το κίνημα του
#MeToo στον καλλιτεχνικό χώρο, λέγεται ότι αυτήν
τη στιγμή «φλερτάρει» με τη διαγραφή του από το
Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, αλλά όχι με τη Δι-
καιοσύνη. Ο σκηνοθέτης κατηγορήθηκε από έξι
πρώην συνεργάτες του (Ζέτα Δούκα, Κατερίνα Γερο-
νικολού, Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, Φαίη Ξυλά, Ευδο-
κία Ρουμελιώτη και Κατερίνα Παπουτσάκη) για πε-
ριστατικά εργασιακού εκφοβισμού, λεκτικής και
σωματικής βίας, ωστόσο στην υπόθεσή του δεν
υπάρχει, όπως αναφέρουν πληροφορίες, καμία μη-
νυτήρια αναφορά εναντίον του. Σε σύγκριση με τους
υπόλοιπους συναδέλφους του που κατηγορούνται
για συμπεριφορές γενετήσιου χαρακτήρα, ο Γιώρ-
γος Κιμούλης δεν έχει καμία εμπλοκή με σεξουαλι-
κής φύσεως καταγγελίες και αυτό ξεκαθαρίστηκε
από όλες τις ηθοποιούς στις μαρτυρίες τους που κα-
τατέθηκαν στο ΣΕΗ.
«Δεν είναι σεξουαλικής φύσεως και θέλω να το το-
νίσω και να το διαχωρίσω, είναι ψυχολογικής και λε-
κτικής φύσεως βία. Ήταν μία ολόκληρη θεατρική
σεζόν πριν από 13-14 χρόνια σε κεντρικό θέατρο της
Αθήνας. Κατά τ’ άλλα, είναι ένας σπουδαίος ηθοποι-
ός», αποκάλυψε πρώτη σε τηλεοπτική εκπομπή η
Ζέτα Δούκα, την οποία ο Γιώργος Κιμούλης μήνυσε
λίγες ώρες αργότερα.
«Για την υπόθεση του Γιώργου Κιμούλη αυτό που
γνωρίζουμε είναι ότι σε μια από τις επόμενες συνε-

δριάσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών θα τε-
θεί θέμα διαγραφής του στο Πειθαρχικό και αναμέ-
νεται να υπερψηφιστεί. Δεν γνωρίζουμε για καμία
κακουργηματική πράξη σε βάρος του, ώστε ο φάκε-
λός του να μεταφερθεί από το ΣΕΗ στον εισαγγελέα,
αλλά δεν υποβαθμίζει κανείς τα γεγονότα που κα-
ταγγέλθηκαν σε βάρος του», ανέφερε στην «Politi-
cal» άνθρωπος από τον χώρο του πολιτισμού. Και
συνέχισε: «Από όλους όσοι φιγουράρουν στη βεντά-
λια των κατηγορούμενων από τον καλλιτεχνικό χώ-
ρο, ο Γιώργος Κιμούλης θα πρέπει να κάνει τον
σταυρό του μετά τις αποκαλύψεις για σεξουαλικά
σκάνδαλα που είδαν το φως της δημοσιότητας. Η δι-
κή του υπόθεση κατακάθισε, γιατί έμοιαζε… βελού-
δινη μπροστά στα φριχτά περιστατικά ανάρμοστων
συμπεριφορών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τιμω-
ρηθεί. Υπάρχει μεγαλύτερη ποινή από την κατα-
στροφή μιας καριέρας που χτίστηκε με πολλή δου-
λειά, κόπο, αγωνία από έναν σημαντικό και ταλαν-
τούχο δημιουργό;».
Εξάλλου, νέα καταγγελία σε βάρος του γνωστού
πρωταγωνιστή-σκηνοθέτη, αυτήν τη φορά για βια-
σμό νεαρής ηθοποιού, βρίσκεται στο γραφείο του ει-
σαγγελέα. Ο ογκώδης φάκελος του πασίγνωστου
ηθοποιού, όπως αποκάλυψε σε προηγούμενο ρε-
πορτάζ της η «Political», ανοιγοκλείνει συνεχώς με
καταθέσεις νέων μαρτυριών και άλλων συμπληρω-
ματικών για τη «δράση» του πρωταγωνιστή (και)
στην αθέατη πλευρά του θεάματος. Αν τεκμηριωθεί
η μαρτυρική κατάθεση της κοπέλας, που περιλαμ-
βάνει διαλόγους και πράξεις που σοκάρουν, τότε ο
ηθοποιός θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση.

•• Ο Σάκης Ρουβάς έπαιξε μουτζού-
ρη με τις κόρες του Αριάδνη και
Αναστασία και αφού ήταν ο άτυχος
της παρτίδας, εκείνες τον «περιποι-
ήθηκαν» καταλλήλως!

• Έκκληση της Έρρικας Πρεζεράκου
για την επτάχρονη ανιψιά της Ανα-
στασία, η οποία δίνει μάχη με τον
καρκίνο: «Χρειάζεται την προσευχή
μας... είναι πραγματική μαχήτρια».

•Μέχρι και σε τεστ εγκυμοσύνης υπο-
βλήθηκε -ανάμεσα σε πολλές εξετά-
σεις- η «Survivor» Μαριαλένα Ρουμε-
λιώτη με αφορμή την πρησμένη κοιλί-
τσα της! 

• Παλιά είναι τα βίντεο που παρουσιά-
ζουν τον Θέμη Αδαμαντίδη να τραγου-
δά σε μεγάλη πίστα εν μέσω lockdown.
Αυτό ισχυρίστηκε ο τραγουδιστής, ο
οποίος θα κινηθεί πλέον νομικά.

• Ανθή Σαλαγκούδη vs Κωνσταντί-
να Σπυροπούλου για τη θέση της
παρουσιάστριας στο ριάλιτι
«Αγρότης μόνος ψάχνει».

• Οι «Άγριες μέλισσες» θα συνεχί-
σουν για τρίτη χρονιά στον ΑΝΤ1, με
τους βασικούς πρωταγωνιστές, όπως
ο Γιώργος Σουξές, να έχουν ήδη υπο-
γράψει!

• «Η καριέρα μου έπαιξε ρόλο στα
διαζύγιά μου, το σταριλίκι», απο-
κάλυψε η Νατάσα Θεοδωρίδου
στο «Ενώπιος Ενωπίω», αποκλεί-
οντας έναν τρίτο γάμο.

• «Άντε να σας δει κανένας γιατρός»!
Έξαλλος ο Χάρης Βαρθακούρης με
όλους όσοι διαστρέβλωσαν τη δήλω-
σή του πως «δεν πηγαίνει στις νυχτε-
ρινές εμφανίσεις του πατέρα του, για-
τί στέκεται στα... λάθη». Ο παρουσια-
στής επανήλθε και εξήγησε: «Μπορεί
να γίνει ένα λάθος στην ορχήστρα,
μπορεί να του ξεφύγει μια κατάληξη,
οτιδήποτε. Και αυτό με εμποδίζει να
τον απολαύσω ή να διασκεδάσω. Έχω
την έγνοια του, δηλαδή».
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Μας σύστησε τη… 
δεύτερη μητέρα της

Έστειλε ευχές στην Ομογένεια
Με ένα εντυπωσιακό στεφάνι από κατακόκκι-
να λουλούδια στα ξανθά της μαλλιά η παρου-
σιάστρια του «ΣΚ Family» Αντελίνα Βαρθα-
κούρη έστειλε ευχές αγάπης στους ομογενείς
τηλεθεατές της σε όλο τον κόσμο: «Μια πε-
λώωωρια αγκαλιά σε όλους και σε όλους εσάς
που είστε μακριά από την πατρίδα. Ζούμε δύ-
σκολες στιγμές, αλλά είμαι σίγουρη και αισιό-
δοξη ότι οι φωτεινές μέρες είναι κοντά. Σας
αγαπώ πολύ και σας ευχαριστώ όσο δεν φαν-
τάζεστε για όλα σας τα μηνύματα και τη στήρι-
ξή σας».

Ταξιδεύει με το μυαλό του

Στην ηλιόλουστη και μακρινή Αβάνα βολ-
τάρει με το μυαλό του ο Κωστής Μαραβέ-
γιας προκειμένου να αντιμετωπίσει την
κλεισούρα του lockdown, που τον κρατά
κλεισμένο στο διαμέρισμά του: «Ξύπνησα
στα πέριξ Παγκρατίου και είπα να πετάξω
σε ακτίνα άνω των 2 χλμ. μέχρι την ηλιο-
λουσμένη Αβάνα κάτω από τον Τροπικό
του Καρκίνου, εκεί που ευωδιάζει η καρ-
διά με χρώματα και αρώματα, με σάλσα
ρούμπα και γνώριμα διαμάντια Σον. Τη
φωτογραφία τράβηξα πριν από τρία χρόνια
σαν σήμερα».

Καλοπιάνει τον κορονοϊό
Η Αναστασία Γιούσεφ γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του Covid-19! H
«καυτή» χορεύτρια ντύθηκε σέξι αστυνομικίνα με διχτυωτό καλ-
σόν, στενό σορτς και μπλε σακάκι με βαθύ ντεκολτέ και τραγούδησε
το «happy birthday» στον κορονοϊό για να τον… καλοπιάσει μήπως
και επιτέλους τον αποχαιρετήσουμε. «Αστεράκια μου, έναν χρόνο
ακριβώς ζούμε στην παράνοια. Happy birthday, fu**ing Covid!»,
έγραψε η juicy χορογράφος.

Παραμένουν πάντα παιδιά! Ο
Γιώργος Τσαλίκης και η Δώ-
ρα Δημητροπούλου γιόρτα-
σαν την Αποκριά στο σπίτι
τους και πόζαραν στο Insta-
gram μεταμφιεσμένοι σε
στρουμφάκια! Με μπλε βαμ-
μένα πρόσωπα και ανάλογη
ενδυμασία, ο γνωστός τρα-
γουδιστής και η σύζυγός του
πόζαραν χαμογελαστοί και
έστειλαν τις ευχές τους. «Το
στρουμφίσαμε φέτος τις
Αποκριές! Του χρόνου...
όπως παλιά! Καλή Σαρακο-
στή», έγραψαν και περισσό-
τεροι από 12.500 followers
έκαναν like!

Αρέσει το νέο χτένισμα! 
Η Πηνελόπη Πλάκα μπήκε... στην τοστιέ-
ρα και πόζαρε με νέο χτένισμα! Η πρωτα-
γωνίστρια της σειράς «Χαιρέτα μου τον
πλάτανο» φωτογραφήθηκε στα social
media με μαλλιά κομμωτηρίου τύπου
«άφρο», αποσπώντας χιλιάδες κολα-
κευτικά σχόλια από τους θαυμαστές της.
Το νέο απίθανο λουκ επιμελήθηκε η ίδια
με αυτόματη πρέσα -γνωστή ως τοστιέ-
ρα- για να ανεβάσει τη διάθεσή της, ενώ
ευχήθηκε καλή Σαρακοστή σε όλους. 

Το… στρούμφισαν
στο σπίτι

Η
χ ρ υ σ ή
κ λ η ρ ο -
ν ό μ ο ς
Εριέττα

Κούρκουλου - Λά-
τση αποκάλυψε ότι
έχει και δεύτερη
μαμά! Με μια φω-
τογραφία-ντοκου-
μέντο από τον λαμ-
περό γάμο της με
τον Βύρωνα Βασι-
λειάδη από το πε-
ρασμένο καλοκαίρι
στη Μύκονο, η κό-
ρη της Μαριάννας
Λάτση και του Νί-
κου Κούρκουλου
μας σύστησε δημο-
σίως τη γυναίκα
που τη μεγάλωσε!
«Η Νο ́ρμα δούλευε με την οικογένειά μου πριν ακόμα γεννηθώ και
αργότερα με μεγάλωσε. Είναι και αυτή́ μητέρα μου με όλη την έν-
νοια της λέξης. Μου κρατούσε το χέρι τα βράδια που δεν μπορούσα
να κοιμηθώ, με μάλωνε όταν παραφερόμουν και με αγαπούσε ανι-
διοτελώς. Αισθάνομαι απίστευτα τυχερή́ που την έχω ακόμα μαζί
μου σε κάθε όμορφη και δύσκολη στιγμή́ της ζωής μου. Η Νόρμα εί-
ναι ο λόγος που έγινα ο άνθρωπος που είμαι σήμερα», έγραψε τρυ-
φερά στο Instagram η επιχειρηματίας!
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Ο
ι βλεφαρίδες, που τονίζουν ιδιαίτερα τα
γυναικεία μάτια, δεν είναι διακοσμητι-
κές γι’ αυτά. Αντιθέτως, επιτελούν πολ-
λές και σημαντικές λειτουργίες. Παρότι

είναι φυσιολογικό να χάνουμε μερικές κάθε μέρα,
η αυξημένη απώλειά τους μπορεί να έχει διάφο-
ρες αιτίες, άλλοτε τοπικές και άλλοτε συστηματι-
κές. Οι βλεφαρίδες αναπτύσσονται στις άκρες των
βλεφάρων για να απομακρύνουν από τα μάτια τη
σκόνη, τις ακαθαρσίες και τα μικρά μόρια που αι-
ωρούνται στον αέρα. 

Είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στην αφή, με απο-
τέλεσμα να προκαλούν αντανακλαστικό κλείσιμο
του ματιού, όταν κάποιο ξένο σώμα το πλησιάσει. Ο
μέσος ενήλικας διαθέτει 100-150 βλεφαρίδες στο
άνω βλέφαρο, οι οποίες κατανέμονται σε δύο -
τρεις σειρές. Οι βλεφαρίδες στο κάτω βλέφαρο εί-
ναι περίπου οι μισές και κατανέμονται σε μία σει-
ρά. Όπως όλες οι τρίχες του ανθρώπινου σώματος,
έτσι και οι βλεφαρίδες ακολουθούν έναν συγκε-
κριμένο κύκλο ανάπτυξης. Καθεμία αναπτύσσεται,
πέφτει και αντικαθίσταται με έναν φυσικό κύκλο
που διαρκεί 6-10 εβδομάδες. 

Όπως εξηγεί ο δρ Μάρκος Μιχελάκης, δερματο-
λόγος - αφροδισιολόγος, είναι φυσιολογικό να χά-
νει ένας άνθρωπος μερικές (έως πέντε) βλεφαρί-
δες την ημέρα. Όταν, όμως, η απώλεια είναι ταχύ-
τερη, μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα υποκείμενου
προβλήματος: «Μία από τις πιο συχνές αιτίες απώ-
λειας των βλεφαρίδων είναι η χρήση ακατάλληλων
προϊόντων μακιγιάζ, η συνεχής χρήση αδιάβροχης
μάσκαρας, ψεύτικων βλεφαρίδων, extensions

βλεφαρίδων ή και των ειδικών ψαλιδιών που τις
λυγίζουν. Η απώλεια μπορεί, επίσης, να σχετίζεται
με αλλεργία στη μάσκαρα ή στην κόλλα που χρησι-
μοποιείται για να τοποθετούνται οι πρόσθετες βλε-
φαρίδες».  Η απώλεια των βλεφαρίδων μπορεί επί-
σης να οφείλεται στη γυροειδή αλωπεκία. Πρόκει-
ται για μία μορφή αυτοάνοσης τριχόπτωσης, που
προκαλεί χαρακτηριστική -συχνά κυκλική- απώ-
λεια των μαλλιών στο τριχωτό της κεφαλής ή/και σε
οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος με τρίχες.
Η απώλεια των βλεφαρίδων -ή και των φρυδιών-

είναι συχνότερη στις σοβαρότερες μορφές γυροει-
δούς αλωπεκίας και συνήθως συνυπάρχει με απώ-
λεια των μαλλιών. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις,
όμως, εμφανίζεται μεμονωμένη απώλεια βλεφαρί-
δων. Πολλά φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν
απώλεια των τριχών στο σώμα, συμπεριλαμβανο-
μένων των βλεφαρίδων. Η απώλεια των βλεφαρί-
δων μπορεί, επίσης, να οφείλεται στη βλεφαρίτιδα,
δηλαδή στη φλεγμονή στο βλέφαρο που προκαλεί
αίσθημα κνησμού και καύσου . Η βλεφαρίτιδα συ-
νήθως είναι μορφή εκζέματος. Εκδηλώνεται όταν
αποφράσσονται οι σμηγματογόνοι αδένες κοντά
στη βάση των βλεφαρίδων και μπορεί να προκλη-
θεί εξαιτίας αλλεργίας, μόλυνσης ή τραυματισμού.
Άλλη πιθανή αιτία απώλειας των βλεφαρίδων είναι
η τριχοτιλλομανία, μία διαταραχή κατά την οποία
ο/η πάσχων/ουσα τραβάει ακούσια τις τρίχες
του/της όταν νιώθει πλήξη, άγχος ή στρες. Σε σπά-
νιες περιπτώσεις, η αιτία της απώλειας είναι ο καρ-
κίνος του βλεφάρου που μπορεί να διαταράξει την
ανάπτυξη των βλεφαρίδων.
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Γιατί πέφτουν οι βλεφαρίδες

kpapakosto@yahoo.gr

Οι βλεφαρίδες αναπτύσσονται στις άκρες
των βλεφάρων για να απομακρύνουν από τα
μάτια τη σκόνη, τις ακαθαρσίες και τα μικρά
μόρια που αιωρούνται στον αέρα. Είναι 
φυσιολογικό ένας άνθρωπος να χάνει 
έως πέντε βλεφαρίδες την ημέρα…

Επηρεάζονται 
από αυτοάνοσα;
Οι παθήσεις του θυρεοειδούς (υπερθυρε-
οειδισμός, υποθυρεοειδισμός) επίσης
μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια των
βλεφαρίδων. Συνήθως, όμως, αυτό συμβαί-
νει όταν οι παθήσεις αυτές είναι σοβαρές
και παρατεταμένες. Άλλες, λιγότερο συ-
χνές, αιτίες απώλειας των βλεφαρίδων εί-
ναι διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα (π.χ.,
ψωρίαση, ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστη-
ματικός ερυθηματώδης λύκος, σκληρόδερ-
μα), το χρόνιο στρες, ορμονικές αλλαγές
σαν κι αυτές που προκαλεί η εμμηνόπαυση,
ανεπάρκειες θρεπτικών συστατικών και η
ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση του
καρκίνου.

Δρ Μάρκος Μιχελάκης, 
δερματολόγος - αφροδισιολόγος
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Α
γαπά την τάξη, τη νομοτέλεια και τη
δομή στο καθετί. Είναι η πιο συνεπής
στις ρίζες της. Είναι εκείνη που εκ-

φράζει την καταγωγή της, για την οποία μάλι-
στα είναι περήφανη. 

Η γυναίκα Αιγόκερως αποκτά πολλές αντι-
ζήλους αλλά προκαλεί και πολλές φήμες να
κυκλοφορούν γι’ αυτήν. Τη λένε σκληρή, αυ-
στηρή, φιλόδοξη, καθόλου επιρρεπή στο
αστείο, αμείλικτη με τους αντιπάλους της. Της
προσάπτουν, όχι χωρίς κακία, ότι δεν λέει εύ-
κολα καλές κουβέντες και πως είναι η λιγότε-
ρο σαγηνευτική. Εκείνη, βέβαια, δεν κάνει τί-
ποτα απολύτως για να αντιπαρατεθεί στις κα-
κίες. Δεν κουνάει ούτε το μικρό της δαχτυλά-
κι. Απλώς κάθεται κι ακούει, αλλά με ένα
ύφος που υπονοεί: «Καλά, θα τα ξαναπούμε
και θα δούμε ποιος τελικά έχει δίκιο ή ποιος
θα ’ναι ο κερδισμένος» - κάτι που θα συμβεί
οπωσδήποτε, έστω και ύστερα από πενήντα ή
εξήντα χρόνια! 

Η Αιγόκερως δεν βιάζεται ποτέ. Γι’ αυτήν
μετράει το πού και όχι το πότε θα φτάσει. Και
στο πού φτάνει πάντα! Με κατσικίσιο πείσμα,

σαν τον αρσενικό ομόλογό της, θα σκαρφα-
λώσει έως την κορυφή του βουνού, έστω κι
αν χρειαστεί μια ολόκληρη ζωή για να το κα-
ταφέρει. Είτε για καριέρα πρόκειται είτε για
έρωτα, η επιμονή είναι πάντα το πιστεύω της.
Η Αιγόκερως, πέρα από αυτά που λένε οι άλ-
λοι, είναι ανεξάρτητη και περήφανη. Δύσκο-
λα θα τρέξει πίσω σας, αν δεν είναι βέβαιη για
τα συναισθήματά σας, την ολοκληρωτική σας
παράδοση σε αυτήν και την οικονομική ας
ευμάρεια. Και τα τρία αυτά στοιχεία είναι το
ίδιο σημαντικά και απαραίτητο να συνυπάρ-
χουν. Εκτός αν το να σας κατακτήσει γίνει ζή-
τημα αρχής: Σε μια τέτοια περίπτωση δεν
έχετε παρά να παραδοθείτε αμαχητί. Θα είναι
ασυγχώρητη επιπολαιότητα να αναζητήσετε
τρόπο διαφυγής. Ό,τι και να κάνετε, θα τα κα-
ταφέρει. Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθείτε
πλάι της, χωρίς καλά - καλά να το καταλάβε-
τε, με τη βέρα στο δάχτυλο, ίσως ετοιμοθάνα-
τος, αφού θα έχετε περάσει τα πενήντα τε-
λευταία χρόνια αποκρούοντας τον έρωτά της.
Η Αιγόκερως είναι σαν το νερό: Ικανή να τρυ-
πήσει βράχια! 

Γυναίκα Αιγόκερως, η... στρατηγός

Κριός
(21/3-20/4)
Ηρεμήστε, γιατί ο «επαναστά-
της» μέσα σας σάς κάνει να εί-
στε έτοιμοι να εκραγείτε εις βά-
ρος των άλλων αλλά και του
εαυτού σας. Καλύτερα τα οικο-
νομικά αλλά και περισσότερη
δουλειά, με ό,τι καλό ή κακό
συνεπάγεται αυτό.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η περίοδος είναι «υποφερτή», ενώ
σύντομα θα ξεκινήσει η προσωπική
σας ανάπτυξη, η οποία θα φτάσει
στο ζενίθ της τον Απρίλιο. Ο Άρης θα
ταλαιπωρήσει τα οικονομικά σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σαν πεδίο μάχης μοιάζει αυτή η
περίοδος για σας με τον Άρη στο
ζώδιό σας. Μπορεί να πιστεύετε
πως οι άλλοι σάς έχουν βάλει
στο μάτι, αλλά και σεις δεν είστε
πολύ… στα καλά σας!

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είναι μια πολύ σημαντική περίοδος
αυτή για σας, αλλά σε καμία περί-
πτωση εύκολη. Λόγω του Άρη,
πρέπει να προσέχετε υγεία και ψυ-
χολογία. Προστατευτείτε από αντα-
γωνιστές. Προσέξτε, επίσης, τα
παιδιά σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Να είστε προσεκτικοί με μερι-
κούς «φίλους» σας. Αν δεν σας
παρασύρουν τα πάθη σας, θα έχε-
τε δημιουργικότητα. Θα έρθουν
πολλές στιγμές που θα θελήσετε
να τα τινάξετε όλα στον αέρα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η μέρα θα έχει πολύ καλές και
πολύ κακές στιγμές για σας. Η
Αφροδίτη θα φέρει καλά νέα σε
αισθηματικά και συνεργασίες.
Όμως, λόγω του Άρη, θα ταλαι-
πωρηθείτε στην υγεία σας ή θα
έχετε πισώπλατα χτυπήματα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οικονομικές «τρύπες» μπορεί
να «δοκιμάσουν» τα νεύρα σας.
Κάντε λίγη υπομονή και θα έχε-
τε αρκετή τύχη για να βάλετε
χρήματα στις τσέπες σας. Υπο-
μονή, λοιπόν! 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αν και είναι δεδομένο ότι είστε τύ-
ποι ελαφρώς… μαζοχιστές, στα-
ματήστε να κάνετε κακό στον εαυ-
τό σας και στους άλλους χωρίς
λόγο. Αν είστε συνετοί, θα περά-
σετε με μικρές απώλειες πολλά
προβλήματα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Θα θελήσετε πολλές φορές αυτό το
διάστημα να ζήσετε το πάθος και
την ένταση, αλλά απλώς θα προ-
σθέσετε προβλήματα στον εαυτό
σας. Καλύτερα να προσπαθήσετε να
σώσετε μια υπάρχουσα σχέση. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Στα εργασιακά σας θα υπάρξουν
αλλαγές και αντίστοιχες διαμαρτυ-
ρίες. Προς το παρόν τι να πούμε;
Υπομονή και επιμονή στους στό-
χους σας. Σήμερα μιλήστε με οι-
κείους σας για να νιώσετε καλά.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Θα λέγαμε πως το τοπίο δεν προ-
βλέπεται ειδυλλιακό, αλλά έχετε
ευκαιρίες και στα αισθηματικά
σας και στα εργασιακά σας. Πολ-
λά εξαρτώνται από την υπομονή
σας. Πάθος και ένταση!

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ένας και μόνος είναι ο εχθρός
σας, ο Άρης, ο οποίος προκαλεί
συνεχώς κόντρες με άλλους
ανθρώπους, είτε αυτοί είναι οι
συνεργάτες σας είτε η σχέση
σας ή η οικογένειά σας. Θα πά-
ρετε χρήματα. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ε υθυτενής, γοητευτική στην εμφάνιση αλλά συχνά 
και επιβλητική, υπεροπτική, ευφυής και δραστήρια, 
δεν περνά ποτέ απαρατήρητη μέσα από το πλήθος μια
γυναίκα Αιγόκερως. Πίσω από το στοχαστικό ύφος της
και πέρα από την προσεγμένη συμπεριφορά της, κρύβει
έναν φιλόδοξο και θεληματικό χαρακτήρα. 
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Ε
ίναι προς απόδειξη αν η συζήτηση στη Βου-
λή και το τέλος της απεργίας πείνας του
Κουφοντίνα έδωσαν τέλος στην πολιτική

και κοινωνική ένταση των ηµερών. Επί του παρόν-
τος, τα κόµµατα µετρούν κέρδη και ζηµιές, ανι-
χνεύουν πιθανές δηµοσκοπικές ρωγµές και ανα-
ζητούν τα επόµενα βήµατά τους. Για το Μέγαρο
Μαξίµου τα πράγµατα είναι πιο απλά, καθώς δεν τί-
θεται θέµα αναθεώρησης στρατηγικών στόχων.
Ωστόσο, προβλήµατα που διαπιστώθηκαν και αφο-
ρούν σε τακτικές κινήσεις και επικοινωνιακούς
χειρισµούς είναι καιρός να µπουν στο τραπέζι.

Στην κυβέρνηση, και προσωπικά στον πρωθυ-
πουργό, πιστώνονται η θεσµική θέση και η συνε-
πής στάση έναντι του ηθικού εκβιασµού που επι-
χείρησε ο Κουφοντίνας. Πιστώνεται, επίσης, ότι
άντεξε στην πίεση που δέχτηκε από τις κινητοποι-
ήσεις, στις οποίες πρωτοστάτησε, εν µέσω πανδη-
µίας, η αντιπολίτευση. Και της αναγνωρίζεται ότι,
παρότι πολιτικά και επικοινωνιακά βρέθηκε σε
δεινή θέση µετά τον ξυλοδαρµό του πολίτη στην
πλατεία της Νέας Σµύρνης, δεν σήκωσε τα χέρια
ψηλά όταν οργανωµένοι περιθωριακοί επιχείρη-
σαν να κάνουν µπάχαλο µια ολόκληρη συνοικία.
Και δεν φοβήθηκε το κόστος, όταν βρέθηκε αντι-
µέτωπη µε πολιτικές συµπεριφορές που αποσκο-
πούσαν στην κολακεία και τη χειραγώγηση των
κοινωνικών αντιδράσεων.

Ωστόσο, ο συνδυασµός των µέτρων για τον
έλεγχο του κορονοϊού, η αµφισβήτηση της αποτε-
λεσµατικότητάς τους και ο «υπερβάλλων ζήλος»

που τα αστυνοµικά όργανα επέδειξαν κατά την
εφαρµογή τους ενόχλησαν µεγάλη µερίδα πολι-
τών. Την ενόχληση έσπευσε να εκµεταλλευτεί η
αντιπολίτευση, η οποία επεδίωξε, και έως έναν
βαθµό επέτυχε, να απευθυνθεί έπειτα από καιρό
στα µεσαία στρώµατα, γνωρίζοντας τη δυσανεξία
τους προς τη βία, ιδίως όταν αυτή εκδηλώνεται στο
άµεσο περιβάλλον τους. ∆εν υπάρχει, άλλωστε,
αµφιβολία ότι η αντίδραση στην κακοποίηση και
στα επεισόδια που ακολούθησαν κινητοποίησε
5.000 ανθρώπους στη Νέα Σµύρνη. Και όχι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, κόµµα µε αδύναµη παρουσία στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, στα συνδικάτα και στα πανεπιστήµια,
ο οποίος, όµως, τα κάλυψε πολιτικά επιχειρώντας
να εισπράξει, κοµµατικά, τη δυσαρέσκεια.

Όχι 42, αλλά 142 ερωτήσεις να θέσει (µαζί µε
τις… απαντήσεις) προς τον εαυτό του το υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη, δεν θα κατορθώσει
να βρει δικαιολογία γιατί άφησε τόσο χώρο στην
αντιπολίτευση σε µια ευαίσθητη πολιτικά συγκυ-
ρία. Το περιστατικό αυτό και όσα ακολούθησαν
αποδυνάµωσαν τις κυβερνητικές θέσεις, ιδίως
στον χώρο της νεολαίας, την οποία, κάθε µέρα που

περνά, πιέζουν περισσότερο από τους άνω των 60
ετών τα µέτρα για την πανδηµία. Όλοι γνωρίζουν
ότι οι νέοι είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στις επιδεί-
ξεις αυταρχισµού, ιδιαίτερα όταν έχουν πειστεί ότι
µέτρα, όπως αυτό της αστυνόµευσης των πανεπι-
στηµιακών χώρων που ακολουθεί, αποσκοπούν
στον περιορισµό της ελευθερίας τους.

Το άσχηµο για την κυβέρνηση είναι ότι την εικό-
να που, ιδιαίτερα στον χώρο της νεολαίας, δηµι-
ουργήθηκε ελάχιστα βελτίωσαν οι επικοινωνιακοί
χειρισµοί. ∆ιότι εκκλήσεις ώστε να κάνουν οι νέοι
την οργή τους δηµιουργία αποδεικνύονται ατελέ-
σφορες, όταν δεν συνοδεύονται από µέτρα εκτό-
νωσης. Οι συνεχείς επικρίσεις προς τον ΣΥΡΙΖΑ
κουράζουν όσους πιστεύουν ότι µονός καβγάς δεν
γίνεται. Και οι επιχειρήσεις συγκάλυψης είναι κάτι
χειρότερο από λανθασµένες. Είναι αδύνατες. Πει-
στικότερη θα ήταν η ενίσχυση της εικόνας µιας
ήρεµης δύναµης, η οποία προκαλεί σιγουριά. Η
υλοποίηση θετικών προτάσεων. Η ευελιξία στις
συνθήκες που δηµιουργούνται. Η αποτροπή (επι-
τέλους!) των λίγων να παραβιάζουν, µε τη σφραγί-
δα του νόµου την οποία δεν µπορεί να εξασφαλίσει
ο απλός θνητός, τα µέτρα που ισχύουν για τους
πολλούς.  Γιατί πώς να το κάνουµε; Καλές είναι οι
ενισχύσεις στους εµπόρους. Και εξαιρετική η ανα-
στολή των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Όµως, αποτελεσµατικότερη όλων είναι η δηµιουρ-
γία αισθήµατος ασφάλειας για την υγεία, την καθη-
µερινότητα και την οικονοµία. Μαζί µε τη δικαιο-
σύνη και τα µέτρα κοινωνικής αποσυµπίεσης.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.∆. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η νεολαία, η οποία ασφυκτιά 
σε συνθήκες υγειονοµικής κρίσης, 
είναι πιο ευαίσθητη σε ό,τι 
προσλαµβάνει ως αυταρχισµό. 
Χρειάζονται πράξεις αντί νουθεσίες.
Αποσυµπίεση, αίσθηση ασφάλειας.
Προοπτική...

Η κυβέρνηση µετά τη Νέα Σµύρνη

Τ
ην ώρα που γράφω αυτό το σηµείωµα, δεν
γνωρίζω τι αποφάσισε η επιτροπή των
τριάκοντα ειδικών για το πώς θα συνεχί-

σουµε από εδώ και πέρα. Προφανώς, για να µα-
ζεύονται εκτάκτως, κάτι σοβαρό θα έχουν να
µας πουν. Άρα, δεν µπορώ να κρίνω τα µέτρα
τους, απλώς µπορώ να ευχηθώ αυτά να κυριαρ-
χούνται από λογική και ευαισθησία. ∆ιότι είδαµε
αυτό τον καιρό να µην υπάρχει ούτε το ένα ούτε
το άλλο. Σε αντίθεση µε το τι γινόταν πέρυσι τέ-
τοια εποχή. 

Για αυτό και τα µέτρα που αποφάσιζε η κυ-
βέρνηση έπειτα από εισηγήσεις τους δεν πέρα-
σαν στην κοινωνία. Χαρακτηριστικότερο όλων, η
απόφασή τους να κλείνουν τον κόσµο σπίτι του
τα Σαββατοκύριακα, αρχικά από τις 6 και στη συ-
νέχεια από τις 7 µ.µ. Ή το άλλο, να µην κυκλοφο-
ρούµε µε ορίζοντα τα δύο χιλιόµετρα. Μέτρο
που ούτε µπορούσε να ελεγχθεί ούτε και να
εφαρµοστεί. Αστόχησαν και στα δύο και προκά-
λεσαν θυµηδία. 

Ελπίζουµε οι «σοφοί» της επιτροπής να κατά-
λαβαν ότι, καθώς βρισκόµαστε στην τελική ευ-
θεία, τίποτε από όσα σχεδιάζουν δεν θα… βγει
αν δεν είναι ξεκάθαρο. Παράλληλα, πρέπει να
σταµατήσουν τις βόλτες στα κανάλια, όπου ο κα-
θένας βγαίνει, λέει την παρόλα του και όποιον
πάρει ο Χάρος. ∆υστυχώς και αυτοί ενέδωσαν
στον πειρασµό να γίνουν ολίγον από πολιτικοί
και ολίγον από δηµοσιογράφοι, µε τα αποτελέ-

σµατα αυτής της επιλογής να είναι ορατά σε
όλους.

Τα πράγµατα είναι δύσκολα και το γνωρίζουµε
άπαντες. Πάνω απ’ όλα, οι ίδιοι. Για αυτό καλό θα
ήταν να είναι πειστικοί τόσο µεταξύ τους όσο και
προς την εισήγηση που θα κάνουν στην Πολι-
τεία. Το να αναγνωρίσουν ότι ο κόσµος έχει κου-
ραστεί δεν έχει κανένα νόηµα, αν οι προτάσεις
τους δεν φροντίσουν να λειτουργήσει η βαλβίδα
εκτόνωσης. Με σωστά µέτρα και κυρίως εφαρ-
µόσιµα.

Το τελευταίο µίλι είναι και το πιο δύσκολο. Θα
πρέπει να διανυθεί µε κάθε προσοχή. ∆ιότι αν
πατηθεί καµία νάρκη προς την… έξοδο, θα µας
συµπαρασύρει όλους. Καλό είναι, λοιπόν, να θυ-
µηθούν οι τριάκοντα ότι στην πλειονότητά τους
είναι επιστήµονες και όχι πολιτικοί. Μετά ας
προτείνουν µε βάση αυτό. Τους λοιπούς θα τους
κρίνει η ιστορία. Και µέρες που είναι, ας θυµη-
θούν ότι το «ωσαννά» από το «σταυρωθήτω»
απέχει ελάχιστα.

Προς επιτροπή των τριάκοντα… «σοφών»

Καλό είναι να θυµηθούν 
ότι είναι επιστήµονες και 
όχι πολιτικοί. Μετά ας 
προτείνουν µε βάση αυτό...

Γ
ράφω αυτό το σημείωμα χωρίς να
γνωρίζω τι θα αποφασίσει την Παρα-
σκευή η επιτροπή των τριάκοντα ειδι-

κών για το πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και
πέρα. Προφανώς, για να χαρακτηρίζεται από
όλους ως «εξαιρετικά κρίσιμη», κάτι σοβαρό
θα έχουν να μας ανακοινώσουν. Άρα, δεν
μπορώ να κρίνω τα μέτρα τους, απλώς μπορώ
να ευχηθώ αυτά να κυριαρχούνται από λογική
και ευαισθησία. 

Διότι είδαμε αυτό τον καιρό να μην υπάρχει
ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σε αντίθεση με το τι
γινόταν πέρυσι τέτοια εποχή. Για αυτό και τα
μέτρα που αποφάσιζε η κυβέρνηση έπειτα
από εισηγήσεις τους δεν πέρασαν στην κοι-
νωνία. Χαρακτηριστικότερο όλων, η απόφασή
τους να κλείνουν τον κόσμο σπίτι του τα Σαβ-
βατοκύριακα, αρχικά από τις 6 και στη συνέ-
χεια από τις 7 μ.μ. Ή το άλλο, να μην κυκλοφο-
ρούμε με ορίζοντα τα δύο χιλιόμετρα. Μέτρο
που ούτε μπορούσε να ελεγχθεί ούτε και να

εφαρμοστεί. Αστόχησαν και στα δύο και προ-
κάλεσαν θυμηδία. Ελπίζουμε οι «σοφοί» της
επιτροπής να κατάλαβαν ότι, καθώς βρισκό-
μαστε στην τελική ευθεία, τίποτε από όσα σχε-
διάζουν δεν θα… βγει αν δεν είναι ξεκάθαρο.
Παράλληλα, πρέπει να σταματήσουν τις βόλ-
τες στα κανάλια, όπου ο καθένας βγαίνει, λέει
την παρόλα του και όποιον πάρει ο Χάρος.

Δυστυχώς και αυτοί ενέδωσαν στον πειρα-
σμό να γίνουν ολίγον από πολιτικοί και ολίγον
από δημοσιογράφοι, με τα αποτελέσματα αυ-

τής της επιλογής να είναι ορατά σε όλους. Τα
πράγματα είναι δύσκολα και το γνωρίζουμε
άπαντες. Πάνω απ’ όλα, οι ίδιοι. Για αυτό καλό
θα ήταν να είναι πειστικοί τόσο μεταξύ τους
όσο και προς την εισήγηση που θα κάνουν
στην Πολιτεία. Το να αναγνωρίσουν ότι ο κό-
σμος έχει κουραστεί δεν έχει κανένα νόημα,
αν οι προτάσεις τους δεν φροντίσουν να λει-
τουργήσει η βαλβίδα εκτόνωσης. Με σωστά
μέτρα και κυρίως εφαρμόσιμα.

Το τελευταίο μίλι είναι και το πιο δύσκολο.
Θα πρέπει να διανυθεί με κάθε προσοχή. Διό-
τι αν πατηθεί καμία νάρκη προς την… έξοδο,
θα μας συμπαρασύρει όλους. 

Καλό είναι, λοιπόν, να θυμηθούν οι τριά-
κοντα ότι στην πλειονότητά τους είναι επιστή-
μονες και όχι πολιτικοί. Μετά ας προτείνουν
με βάση αυτό. Τους λοιπούς θα τους κρίνει η
ιστορία. Και μέρες που είναι, ας θυμηθούν ότι
το «ωσαννά» από το «σταυρωθήτω» απέχει
ελάχιστα.




