I.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

«Χαίρε,
ω χαίρε,
Ελευθεριά»

ΣΕΛ. 34
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Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Πόσοι Έλληνες
θα γιορτάσουν
το 2121;

ΣΕΛ. 34
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ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200.000 emails
ΒΡΟΧH ΟΙ ΑΙΤHΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛH
ΣYΝΤΑΞΗΣ - ΠΟΙΟΙ
ΘΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟYΝ

Οι Μεγάλες Δυνάμεις θυμήθηκαν
(για πόσο;) την Ελλάδα

ΣΕΛ. 24

ΝΤΥΘΗΚΑΝ...
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΕΣ
ΣΤΗ SHOWBIZ!
ΣΕΛ. 30

ΝΑ ’ΤΑΝΕ ΤΟ... ’21

Το μήνυμα του πιλότου του F-16, το «Χαίρε,
ω χαίρε, Ελευθεριά» του Καρόλου, η συγκίνηση
της Προέδρου και η παρέλαση που έγραψε ιστορία

Η ΤΗΛΕΠΕΡΣOΝΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΡΙΦΙΦI
ΣΕ ΘΥΡIΔΕΣ
Τρέχει κάτι με τον Τσίπρα;
ΕΠΩΝYΜΩΝ!
Απορίες προκάλεσε η εμφάνιση του κρουσης του Εθνικού Ύμνου να μην

ΣΕΛ. 17

Γράφουν

Ν. ΝΕΝEΡΟΓΛΟΥ - ΠΕΤΑΛΩΤH
Βαριέστε; Πώς
η πλήξη επηρεάζει
τη συμπεριφορά σας
ΣΕΛ. 8

Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
200 χρόνια
αυθυπαρξίας

ΣΕΛ. 9

Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Η λάθος δόση
για την Ευρώπη

ΣΕΛ. 8

Αλέξη Τσίπρα κατά την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτη, χθες, στο Σύνταγμα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τέως πρωθυπουργός φαίνεται την ώρα της ανά-

ΣΕΛ. 4, 12-15

είναι «σταθερός» και ακίνητος, αλλά
να κάνει μπρος πίσω, σαν να είναι έτοιμος να πέσει. Ενδέχεται να κρύωνε ή
να είχε κράμπα και να κινείται, αλλά
ήταν μια ασυνήθιστη εικόνα…

ΤΟ ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΜΠΑΪΝΤΕΝ - ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΕΛ. 11
ΚΟΡΟΝΟΪOΣ

Νέο μαύρο ρεκόρ:
Ξεπέρασαν τους 700
οι διασωληνωμένοι!
ΣΕΛ. 5, 16

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ
ΓΙΑ ΤΑ SELF-TESTS
AΝΑΨΕ ΦΩΤΙEΣ
ΣΕ Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ!
ΣΕΛ. 5
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Να ’τανε το… ’21

Α

πό… το μακρινό 2004 και τη διοργάνωση
των Ολυμπιακών Αγώνων είχαμε να νιώσουμε έτσι. Να αισθανθούμε περήφανοι,
μέχρι δακρύων, για την πατρίδα μας και
τη Σημαία. Η χθεσινή παρέλαση μπορεί να έγινε χωρίς κόσμο, αλλά νιώσαμε όλοι ότι ήμασταν εκεί. Ο…
αόρατος θίασος που έγραφε και ο Καβάφης ήταν εκεί
και δάκρυζε, όπως εμείς από τις οθόνες μας.
Όταν περνούσε μπροστά μας καρέ - καρέ η ιστορία
αυτής της μεγάλης πατρίδας.
Ήταν πράγματι στιγμές που θα περάσουν στις μνήμες μας αλλά και στη συλλογική μνήμη.
Μακάρι αυτή η αίσθηση της συλλογικότητας και
της εθνικής ενότητας να κρατούσε. Όλα όσα δήλωναν οι πολιτικές ηγεσίες, οι δικές μας αλλά και οι ξένες, να κρατούσαν.
Στο εσωτερικό φοβόμαστε ότι οι εικόνες που είδα-

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

με και τα μηνύματα τα οποία διαβάσαμε από σήμερα
θα ξεχαστούν. Και η περιβόητη ενότητα και οι όρκοι
στους αγώνες και στους αγωνιστές του ’21 θα εξανεμιστούν, παρόλο που είναι απαραίτητα όσο ποτέ στο
πιο κρίσιμο σημείο της πανδημίας.
Οι δηλώσεις των ξένων ηγετών που τίμησαν τη χώρα μας θα κριθούν στην πράξη. Στις κρίσιμες εξελίξεις που έχουν μπροστά τους η χώρα μας και η Κύπρος. Εάν θα είναι στο πλάι μας, όπως έπραξαν το ’21,
ή θα μας… αδειάσουν στην πορεία, όπως έχουν κάνει
σε αρκετές περιπτώσεις.
ΗΠΑ, Ρωσία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και λοιπές χώρες μάς θυμήθηκαν. Την προσφορά της Ελλάδας - μια προσφορά που συνεχίστηκε και το 1940, αλλά τη λησμόνησαν στη Βόρειο Ήπειρο, στη Μικρά
Ασία, στην Κύπρο, για να θυμηθούμε τις πιο μεγάλες
απογοητεύσεις που λάβαμε από τους συμμάχους.

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

Διακόσια χρόνια μετά, η Ελλάς από Έθνος έγινε
κράτος. Αλλά οφείλει στους απανταχού Έλληνες να
ξαναπιάσει το νήμα της Ιστορίας και του Έθνους. Να
κτίσει ισχυρούς δεσμούς με τις μικρές Ελλάδες που
υπάρχουν σε πολλά σημεία του κόσμου και να θυμίσει σε φίλους και εχθρούς την προσφορά της.
Να σταματήσει να πληγώνει και να πληγώνεται. Να
πιστέψει στις δυνάμεις της και να αποκτήσει ξανά την
εθνική της αυτοπεποίθηση.
Η Ελλάδα μπορεί. Το απέδειξε το 2004, όταν διοργάνωσε από τους καλύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες,
όταν όλοι οι Έλληνες βγάλαμε τους καλύτερους εαυτούς μας.
Το απέδειξε χθες, όταν γιόρτασε τα 200 χρόνια της
Επανάστασής της. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μη
θυμόμαστε το 1821 κάθε 100 ή 200 χρόνια. Αλλά κάθε
μέρα…

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Κωνσταντίνος Αραβώσης, καθηγητής ΕΜΠ,
Βαγγέλης Δρυμπέτας, καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ,
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός - αντιπρύτανης ΕΚΠΑ,
Βασίλης Πολυμένης, καθηγητής Χρηματοοικονομικών ΑΠΘ,
Διονύσης Χιόνης, καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ,
Κώστας Κόλλιας, πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αθρογράφος),
Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΒΕΠ,
Θανάσης Παπαμιχαήλ, επικοινωνιολόγος,
Bασίλειος Πολίτης, Διεθνολόγος και ναύαρχος ε.α. ,
Νότης Μαριάς (καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης
(πρώην ευρωβουλευτής)
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Ο ΘΕΜΑ

Γαλάζιος «Κωδικός» εξωστρέφεια

Μ

ε μια αισιόδοξη, εξωστρεφή εικόνα της Ελλάδας ολοκληρώθηκε το διήμερο υψηλών επαφών
του Κυριάκου Μητσοτάκη με
αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Αυτές τις μέρες, ο πρωθυπουργός
υποδέχτηκε στο Μαξίμου όλους τους υψηλούς προσκεκλημένους της χώρας, από τον
πρίγκιπα Κάρολο έως τον Ρώσο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν, αλλά και τον Πρόεδρο
της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη, ενώ τα θερμά
μηνύματα του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, καθώς και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν μέσω της συνέντευξής του
στην ΕΡΤ αλλά και της δήλωσής του, έδωσαν
τον τόνο.
Το μεσημέρι της Πέμπτης και μετά την παρέλαση ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να
συνομιλήσει στο Μέγαρο Μαξίμου με τον διάδοχο του βρετανικού Θρόνου πρίγκιπα Κάρολο. Στον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά
στις κάμερες, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε
στα έργα που φιλοξενεί το Μέγαρο Μαξίμου
για να τιμηθεί η ελληνική δημιουργία. «Πιστεύω ότι η κρίση από την οποία πέρασε η Ελλάδα έχει δημιουργήσει έναν καλλιτεχνικό
πυρετό. Τώρα, όμως, μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση και είμαι πολύ χαρούμενος που

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

καταφέρατε να έρθετε και είχατε την ευκαιρία
να παρακολουθήσετε την παρέλαση», είπε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρίγκιπα Κάρολο να απαντά ότι ήταν μια εξαιρετική παρέλαση. Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον
πρίγκιπα της Ουαλίας για την παρουσία του
στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία της εκπροσώπησης της χώρας του, η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα που οδήγησαν στην ίδρυση του ελληνικού κράτους. Οι
δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τους στενούς,
ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών
και των δύο λαών. Επιβεβαιώθηκε το πολύ
καλό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, ενώ τονίστηκε η σημασία της
περαιτέρω ενίσχυσης και της εμβάθυνσής
τους. Συζητήθηκαν, επίσης, κοινωνικά θέματα, όπως η εκπαίδευση και η στήριξη της νέας
γενιάς, καθώς και οι παγκόσμιες προκλήσεις
της αντιμετώπισης της πανδημίας και της
προστασίας του περιβάλλοντος.

Το μεσημέρι της Τετάρτης ο πρωθυπουργός
υποδέχτηκε στο Μαξίμου τον άρτι αφιχθέντα
Ρώσο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν, τον
πρώτο Ρώσο αξιωματούχο μετά την έλευση
Λαβρόφ πριν από μερικούς μήνες. «Πιστεύω
ότι έχουμε καταλήξει σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας αναγνώρισης και εμβολίων αλλά και αρνητικών τεστ, ώστε το συντομότερο δυνατόν οι
Ρώσοι επισκέπτες να έρχονται στην πατρίδα
μας χωρίς επιπρόσθετους περιορισμούς»,
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Όπως τόνισε
ο κ. Μητσοτάκης, καθώς οι εμβολιασμοί εξελίσσονται, «συμφωνήσαμε πώς μπορούμε το
συντομότερο δυνατόν να θέσουμε σε κίνηση
τις ροές Ρώσων επισκεπτών στη χώρα μας
χωρίς τους επιπρόσθετους περιορισμούς».
Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε την προσήλωση
της Ρωσίας στην ισχύ του Διεθνούς Δικαίου
και του Δικαίου της Θάλασσας, ειδικά στην
περιοχή της Μεσόγειου, καθώς και τη σταθερή υποστήριξή της σε λύση του Κυπριακού,
βασισμένη σε ένα ενιαίο διζωνικό δικοινοτικό κράτος χωρίς ξένα στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις. «Αυτές είναι θέσεις
νομιμότητας, αρχής και ευθύνης», σχολίασε
ο πρωθυπουργός.
Από την πλευρά του, ο κ. Μισούστιν τόνισε

χαρακτηριστικά ότι στις συνομιλίες με τον κ.
Μητσοτάκη «συντονίσαμε τα ρολόγια μας» και
είδαμε τα διάφορα θέματα στα οποία συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα. «Στην ατζέντα μας
είναι συμφωνίες στους τομείς της υγείας, των
επικοινωνιών, της τεχνολογίας και της πληροφορικής», ανέφερε ακόμα ο κ. Μισούστιν.
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης από το μεσημέρι
της Τρίτης είχε φροντίσει να στείλει μήνυμα
στην Τουρκία μετά το τετ α τετ με τον Νίκο
Αναστασιάδη, λέγοντας ότι η αποκλιμάκωση
είναι στο χέρι της, ενώ, όπως υπογράμμισε, η
Ελλάδα «είναι ειλικρινής, αλλά όχι αφελής».
Άλλο ρεπορτάζ για την 25η Μαρτίου
στις σελίδες 12-15

Το διήμερο υψηλών επαφών
του Κυριάκου Μητσοτάκη, με
αφορμή τα 200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση,
σηματοδοτεί την επιστροφή
της χώρας στη διεθνή σκηνή
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Κόντρα Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ για τα self-tests
Κόντρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ
αναμένεται να ξεσπάσει, με αφορμή την επίθεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μέσω της οποίας καταγγέλλει την
κυβέρνηση για την αγορά των self-tests. «Η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία που έχει πάρει έγκριση για self-tests είναι η Siemens. Συμπτωματικά, λίγες μόλις ημέρες μετά
την έγκρισή τους στη Γερμανία, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη προσπάθησε να περάσει άρον - άρον και στη ζούλα τα μεσάνυχτα της παραμονής της Εθνικής Επετείου

φωτογραφική πρόσκληση ενδιαφέροντος με διορία μιάμιση μέρα για προμήθεια 10 εκατ. τεστ», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος επιμένει στην ανάγκη να γίνονται μόνο μοριακά
τεστ. Μάλιστα, η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει λόγο για
«δωράκι» του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τη γερμανική
εταιρεία. «Ο κ. Μητσοτάκης συμπεριφέρεται ακόμα και
στην πανδημία ως ο πιο πιστός πλασιέ της Siemens. Από
τα δωράκια με τα “τηλεφωνικά κέντρα” στα “δωρεάν selftests”, μία πανδημία δρόμος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση αναμένεται να απαντήσει σήμερα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ωστόσο, τις
προηγούμενες ημέρες κυβερνητικές πηγές υπογράμμιζαν
ότι «τα self-tests θα προστεθούν στα χιλιάδες που γίνονται
καθημερινά», προσθέτοντας ότι στόχος είναι τα τεστ να δηλώνονται, ώστε να υπάρξουν εντοπισμός ασυμπτωματικών
ασθενών και καλύτερη ιχνηλάτηση και κατόπιν να ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ για καραντίνα, αυτοπεριορισμό και ό,τι άλλο προβλέπεται.

Στην… αναμονή
η αποσυμπίεση
«νούμερο δύο»
Π

αράταση τουλάχιστον μίας εβδομάδος παίρνει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η στρατηγική
του Μεγάρου Μαξίμου περί ελεγχόμενης αποσυμπίεσης των πολιτών (νούμερο 2), καθώς δείκτες όπως οι νοσηλείες
και κυρίως οι διασωληνώσεις μαρτυρούν,
όπως συμφωνεί και η συντριπτική πλειονότητα των επιστημόνων, πως «βρισκόμαστε
στο χειρότερο σημείο του τρίτου κύματος
της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα
μας». Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν
πως σε μία εβδομάδα, οπότε κατεγράφη
ιστορικό υψηλό σε κρούσματα και διασωληνωμένους -χθες, ανήμερα την εθνική επέτειο κατεγράφησαν 706 διασωληνωμένοι,
52 θάνατοι και 2.588 κρούσματα-, τυχόν
απόφαση για έστω και οριακή άρση συγκεκριμένων περιορισμών θα εξέπεμπε… το
λάθος μήνυμα.
Ωστόσο, τα ίδια πρόσωπα εξηγούν πως
συγκεκριμένες βαλβίδες αποσυμπίεσης
κρίνονται εκ των ων ουκ άνευ, μόλις το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, γιατί
θεωρείται πως θα βελτιώσουν τη συμμόρφωση των πολιτών προς τα περιοριστικά μέτρα και επειδή «είναι προτιμότερο οι πολίτες
να επισκέπτονται τα εμπορικά καταστήματα
συντεταγμένα και υπό αυστηρούς κανόνες
από το να συνωστίζονται έξω από καφετέριες, που εξυπηρετούν μέσω του take away,
χωρίς να τηρούνται αποστάσεις και ατομικά
μέτρα υγιεινής, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Υπό αυτό το πρίσμα, το άνοιγμα του λια-

νεμπορίου, αξιοποιώντας και το νέο πενταψήφιο 13032, βάσει του έως τώρα επικρατέστερου σεναρίου, αναμένεται να εξεταστεί
για τη Δευτέρα 5 Απριλίου το νωρίτερο - και
πάντα υπό τον όρο ότι θα έχει διαφανεί μια
κάποια τάση αποσυμπίεσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, πρόθεση της κυβέρνησης είναι μετά την
επαναλειτουργία της αγοράς να ακολουθήσει το άνοιγμα της Εκπαίδευσης και δη η
Δευτεροβάθμια. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές εκτιμούν πως τούτη την ώρα το ρεαλιστικότερο σενάριο προβλέπει κατ’ αρχάς το
άνοιγμα των Λυκείων γύρω στα μέσα Απριλίου, με την επαναλειτουργία Γυμνασίων,
Δημοτικών και Βρεφονηπιακών - Νηπιαγωγείων να μετατίθεται για μετά το Πάσχα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο Μέγαρο Μαξίμου χαρακτηρίζουν πρώιμη την
όποια συζήτηση περί άρσης των διαπεριφερειακών μετακινήσεων εν όψει του Πάσχα,
υπό τον φόβο της διασποράς του ιού σε περιοχές της περιφέρειας όπου απουσιάζουν
ισχυρές νοσοκομειακές δομές, μολονότι το
Μέγαρο Μαξίμου δεν εμφανίζεται αρνητικό
σε μία τέτοια εξέλιξη, εφόσον κριθεί υγειονομικά ασφαλές.

Η εστίαση
Μετά τις 20 Απριλίου προσδιορίζεται σε
κάθε περίπτωση και το άνοιγμα της εστίασης
στους εξωτερικούς χώρους, δίχως να μπορεί να αποκλειστεί και η πιθανότητα ανοίγ-

ματος του συγκεκριμένου κλάδου μετά το
Πάσχα.
Η Αττική εξακολουθεί να αποτελεί… τη
μητέρα των μαχών σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, κάτι που επιβεβαιώνουν και τα 1.317 κρούσματα τα οποία κατεγράφησαν χθες. Πηγές του υπουργείου
Υγείας επιβεβαιώνουν στην «Political» πως,
ανάλογα με την εξάπλωση της νόσου στο
Λεκανοπέδιο, δεν αποκλείεται ακόμη ένα
νοσοκομείο -οι πληροφορίες «δείχνουν»
προς το «Γεννηματάς» ή το «Θριάσιο»- να
μετατραπεί σε μονάδα Covid-19, κάτι που
αναμένεται να διαφανεί τα επόμενα 24ωρα.
Επιπλέον, σε νοσοκομεία όπου υπάρχουν οι
κατάλληλες δομές, όπως στον «Ευαγγελισμό», το «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» και το
«Τζάνειο», θα διαμορφωθούν πολυδύναμες
ΜΕΘ, ήτοι θα αξιοποιηθούν χώροι όπου θα

τοποθετηθεί το σύνολο του εξοπλισμού που
απαντάται στις κανονικές ΜΕΘ. Πέραν της
Αττικής, πάντως, οι ειδικοί ανιχνεύουν ανησυχητικά σημάδια στον Νόμο Αχαΐας, καθώς και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, χωρίς
να μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα επιβολής αυστηρότερων περιορισμών στην περίπτωση της συμπρωτεύουσας.

Ανάλογα με την εξάπλωση
της νόσου στο Λεκανοπέδιο,
δεν αποκλείεται ακόμη ένα
νοσοκομείο να μετατραπεί
σε μονάδα Covid-19
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H (μεγάλη) αλήθεια
του Νίκου Παπαθανάση

Το (απίθανο) επιχείρημα ότι τα έργα στο Ελληνικό καθυστερούν εμπνεύστηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να επιτεθούν στην κυβέρνηση. Ποια, όμως, είναι η αλήθεια; Την είπε
από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Παπαθανάσης: «Ίσως δεν το έχετε κατανοήσει, αλλά θα
πρέπει να το καταλάβετε τελικά. Το έργο του
Ελληνικού ξεκίνησε. Και ξέρετε πότε ξεκίνησε; Ξεκίνησε από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός επέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη
και την κυβέρνησή του να κυβερνήσει αυτήν
τη χώρα. Από τότε ξεκίνησε το έργο του Ελληνικού». Για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι ο
ανάδοχος, λίγες μέρες προτού αναλάβει τα ηνία της χώρας η Ν.Δ., είχε ουσιαστικά προαναγγείλει ότι αποχωρεί από το έργο, προσφεύγοντας στα
αρμόδια δικαστήρια…

Ποιος πρώην τραπεζίτης είναι έτοιμος να αγοράσει αλυσίδα σουπερμάρκετ; Η φήμη έχει αρχίσει να κάνει τον γύρο των δημοσιογραφικών
γραφείων και της οικονομικής πιάτσας. Μάλιστα, λένε ότι δεν θα κάνει μόνος του αυτό το άλμα, αλλά θα τον βοηθήσει και γνωστή κυρία με
μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Ιδρύουν κι άλλο κόμμα

Τουλάχιστον μέχρι να γίνουν εκλογές δεν θα πλήξουμε. Στα σκαριά είναι νέο κόμμα που έρχεται από
τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και θα φέρει τον
τίτλο «Πρώτα η Ελλάδα». Είναι, λένε, πολιτικός
σχηματισμός που δημιουργήθηκε από Έλληνες της
Ομογένειας, χωρίς προς το παρόν να ξέρουμε τα
ονόματα εκείνων που συμμετέχουν στην ιδρυτική
διακήρυξη. Προς το παρόν, το νέο κόμμα βρίσκεται
στο στάδιο της συλλογής υπογραφών. Η διακήρυξη
του κόμματος ίσως δοθεί στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες. Ίσως δεν είναι σίγουροι ακόμα…

Χρονικό

του

Χρόνου

OLITICAL

Double score
για τον Κυριάκο

P

OLITICANTIS

Κάποιος να ακούσει
τον Συνήγορο

O

πως σας έχω ξαναγράψει, παρά την
όποια δυσφορία του κόσμου λόγω της
καραντίνας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κεφαλαιοποιεί τίποτα σε δημοσκοπικό επίπεδο. Και
όχι μόνο αυτό, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης
εξακολουθεί να είναι μπροστά στην καταλληλόλητα με συντριπτικά ποσοστά. Τα στοιχεία της νέας πανελλαδικής δημοσκόπησης
που διενήργησε η Interview (από 17 έως 22
Μαρτίου 2021) για τη Βεργίνα Τηλεόραση είναι αποκαλυπτικά, μια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ποσοστό 51% και ο Αλέξης Τσίπρας 24%. Για την ακρίβεια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
πείθει κανέναν και ένα τεράστιο ποσοστό
των πολιτών πιστεύει ότι, αν ήταν κυβέρνηση
ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τα είχε κάνει χειρότερα στη
διαχείριση της πανδημίας. Το 53% των πολιτών εκτιμά ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην εξουσία. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Το θρίλερ με την ΕΤΑΔ
και τον όμιλο ξενοδοχείων
Σε περιπέτεια χωρίς τέλος εξακολουθεί να εξελίσσεται για τον Όμιλο Mαντωνανάκη η υπόθεση της
πολυετούς κόντρας του με την ETAΔ, με φόντο τις
αγωγές των 626 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις από
το Δημόσιο αλλά και τα δάνεια των 350 εκατ. που
έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες. Στην προσπάθεια διευθέτησης της διαφοράς υπολογίζεται ότι θα
παιχτεί και το χαρτί των εξωδικαστικών διαδικασιών. Σημαντικό ρόλο θα παίξει, όπως μαθαίνουμε,
ο Γρηγόρης Δημητριάδης, διευθύνων σύμβουλος
της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), του νέου Υπερταμείου.

«Γυμνή» από ειδικούς επιστήμονες αναμένει την έναρξη των πλειστηριασμών η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κινδυνεύοντας να αφήσει ουσιαστικά
απροστάτευτους χιλιάδες δανειολήπτες την
κρίσιμη ώρα, με τον επικεφαλής της Λευτέρη
Ζαγορίτη να απευθύνει δραματική έκκληση
στα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να συνδράμουν στην ενίσχυσή της. Κι ενώ οι αναφορές προς την Αρχή αυξάνονται ραγδαία χρόνο με τον χρόνο,
καθώς ακόμα και το 2020, χρονιά κατά την
οποία μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων
παρέμεινε κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή δέχτηκε 13.689 αναφορές, όχι μόνο δεν είναι καλυμμένες όλες οι οργανικές θέσεις, αλλά
εξακολουθούν να αποχωρούν από την Αρχή
και ειδικοί επιστήμονες με κατά παρέκκλιση
αποσπάσεις. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα
πράγματα…

Είδες η ΔΕΗ;
Μια χαρά εξασφάλισαν εν μέσω πανδημίας
οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ τη νέα τους Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Εδώ κολλάει το
«μην το πεις ούτε του παπά». Την ώρα που η
ανεργία καλπάζει και η μισή Ελλάδα ζει με
επιδόματα, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ κατάφερε να περάσει ΣΣΕ, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της
επιχείρησης ηλεκτρισμού. Δεν το κρίνω αρνητικά… Το αντίθετο. Είναι μια θετική εξέλιξη, που μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι κλάδοι προς αυτή την κατεύθυνση.
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Ο Μαρινάκης θα «οργώσει» την επαρχία
Με μια έξυπνη κίνηση ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ θα ξεκινήσει... σαφάρι για τον πρωτογενή τομέα και θα
βρεθεί δίπλα σε νέους αγρότες. «Στόχος η διατύπωση μιας συνολικής πρότασης για τον πρωτογενή τομέα της επόμενης μέρας από την πανδημία», δηλώνει ο πρόεδρος της «γαλάζιας» Νεολαίας Παύλος
Μαρινάκης. Το εγχείρημα αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη στόχευση του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο
θέλει να δώσει φωνή σε κάθε επαγγελματική ομάδα και στους νέους από όλη την Ελλάδα και για αυτό
τελεί υπό την επίβλεψη και στήριξη του Πρωθυπουργικού Γραφείου μέσω του γενικού γραμματέα του
πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Ομολογουμένως, πρόκειται για κίνηση ματ.

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Ψώνισε
από σβέρκο
ο Λουράντος
Ποια κυρία της πολιτικής έσπευσε
πρώτη και καλύτερη να υπερασπιστεί τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής; Μα η κυρία
Ρένα, που της τυχαίνουν πράγματα
στη βάρδιά της. Η κυρία Ρένα Δούρου δεν άφησε τον Λουράντο μόνο
του. Με μια ανάρτησή της, που συνοδευόταν από ένα βίντεο από την
έναρξη της θητείας της ως περιφερειάρχου, έγραψε στο Facebook:
«Αυτό θα πει τυφλός φανατισμός.
Όταν η ένωση δυνάμεων για τον τόπο μετατρέπεται σε μικροκομματική
κατηγορία... Όταν η ανάγκη να πληγεί ένας άνθρωπος υπερισχύει της
ανάγκης να ορθοποδήσει η κοινωνία». Το βίντεο δείχνει τη Δούρου να
δίνει τον λόγο στον Κώστα Λουράντο αποκαλώντας τον «συνένοχο» και
τον ίδιο τον φαρμακοποιό να σημειώνει με το που ανέβηκε στο βήμα:
«Η συνενοχή στο πρόγραμμα της
Δούρου με τιμά».

Οι καταγγελίες περί τσεχικής μαφίας

H απουσία της Μπέτυς

Ο άνθρωπος έχει απασφαλίσει και πετάει
διάφορες μπαρούφες, ακόμα και μέσα στη
Βουλή. Ο λόγος για τον Γιάνη Βαρουφάκη, ο
οποίος έριξε μια βαριά καταγγελία εναντίον
του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Τσίπρα
Γιάννη Δραγασάκη. Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 είπε ότι «ο Δραγασάκης δούλευε μαζί
με την τσεχική μαφία». Μιλάμε για μια βαριά
καταγγελία, που απαιτεί άμεσα απαντήσεις.
Επίσης, ο ίδιος ο κ. Βαρουφάκης θα πρέπει
να εξηγήσει στον ελληνικό λαό τι εννοεί
όταν μιλάει περί τσεχικής μαφίας.

Αναρωτήθηκαν πολλοί γιατί ο Αλέξης Τσίπρας πήγε μόνος του στο επίσημο δείπνο
στην Προεδρία της Δημοκρατίας… Προς
στιγμήν πήγε ο νους τους στο κακό. Όμως,
όχι, δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα το αξιοπερίεργο. Όπως μάθαμε, η σύζυγος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μπέτυ Μπαζιάνα δεν έχει εμβολιαστεί και αρνήθηκε ευγενικά να συμμετάσχει, καθώς δεν
επιθυμούσε να δημιουργήσει προβλήματα
στο επιδιωκόμενο τείχος προστασίας έναντι
του Covid-19.

Ο Ανδρέας
στηρίζει Μιχάλη

Π

λήρη κάλυψη για τις επιθέσεις που δέχεται -πολλές προέρχονται από το κόμμα
του- προσέφερε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο υποψήφιος για την ηγεσία του
ΚΙΝ.ΑΛ. Ανδρέας Λοβέρδος. Το αίμα νερό δεν γίνεται στους παλαιοπασόκους…
Ο κ. Λοβέρδος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», αφού πρώτα δήλωσε πανέτοιμος να πάρει τη θέση της Φώφης, κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη το τελευταίο διάστημα «έχει στηθεί στο απόσπασμα»:
«Λακωνικά, αφού μου το ζητάτε, σας απαντώ ότι εκ φύσεως και χαρακτήρος ποτέ δεν είμαι από την πλευρά του αποσπάσματος». Είναι η δεύτερη φορά που ο κ. Λοβέρδος στηρίζει τον κ. Χρυσοχοΐδη κόντρα στη διάθεση του κόμματός του. «Θα έκλεινα και εγώ την
Εθνική οδό», είχε δηλώσει όταν η Χαριλάου Τρικούπη καταλόγιζε για το θέμα αυτό «ανικανότητα» στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

LOCK
Μεγάλη γκρίνια μαθαίνω ότι έχει
πέσει σε μεγάλο κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας. Τα νούμερα είναι πολύ άσχημα και στον ψυχαγωγικό και
στον ενημερωτικό τομέα. Οι εκπομπές και τα ριάλιτι... μηδέν, τα δελτία
ειδήσεων... πάτος. Το αφεντικό του
καναλιού κόβει σε πρώτη φάση τις
εκπομπές. Μετά θα κόψει και τα...
κεφάλια. Βλέπετε, αγαπητοί μου,
με... τα ψέματα δεν βάφονται αυγά.
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ΕΣΕΙΣ

Βαριέστε; Πώς η πλήξη επηρεάζει τη συμπεριφορά σας

Π
της

Νάνσυς
Νενέρογλου
- Πεταλωτή
Ψυχολόγος
και συνιδρύτρια
του Reggio
Thessaloniki

ολλοί από εμάς πιθανότατα αισθανθήκαμε πλήξη κάποια στιγμή τον τελευταίο
χρόνο. Περιορισμοί σε κοινωνικές συγκεντρώσεις, ταξίδια και πολλές άλλες δραστηριότητες αναβλήθηκαν για τον έλεγχο της πανδημίας,
οδηγώντας πολλούς από εμάς στην αδράνεια.
Στην επιφάνεια, η πλήξη μπορεί να φαίνεται ως
μια εμπειρία που προορίζεται για όσους έχουν την
πολυτέλεια να έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο.
Όμως, αποδεικνύεται ότι η πλήξη επηρεάζει τους
ανθρώπους με πολλούς τρόπους. Αυτό εγείρει το
ερώτημα: Η πλήξη αποτελεί αρνητική κατάσταση
ή είναι αρετή; Σύμφωνα με την επιστήμη, η απάντηση είναι: Και τα δύο!
• Αυξάνει την ενεργητικότητα: Η πλήξη μπορεί να
μας ωθήσει στην επιθυμία να βρούμε μια πιο ικανοποιητική δραστηριότητα. Αυξάνει την παρορμητικότητά μας και διαταράσσει την ικανότητα να
ανταποκριθούμε στην ήδη υπάρχουσα εργασία
όπου ασχολούμαστε ήδη.
• Επιβαρύνει την ψυχική υγεία: Είναι φυσιολογικό
να βαριόμαστε. Όμως, η συχνή ή άλυτη πλήξη είναι λόγος ανησυχίας. Η έρευνα δείχνει ότι η τάση

για πλήξη είναι ένας προγνωστικός παράγοντας
κακής ψυχικής υγείας, με προβλήματα όπως η
κατάθλιψη και το άγχος.
• Προκαλεί επιθετικότητα: Μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι η πλήξη είναι κυρίως πρόβλημα για το άτο-

μο που τη βιώνει. Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι η
πλήξη ενός ατόμου μπορεί επίσης να είναι πρόβλημα και άλλων, καθώς μπορεί να προκαλέσει
επιθετικότητα.
• Γεννά καινοτομία: Υπάρχουν και θετικές πλευρές στην κατάσταση της πλήξης. Αντί να αναζητούν παρηγοριά, κάποιοι άνθρωποι με παρορμητικές συμπεριφορές ή επιθετικότητα στρέφονται
στην αναζήτηση νέων καταστάσεων, προκλήσεων
και ιδεών, σε διάφορους τομείς της ζωής τους.
• Οδηγεί στο νόημα της ζωής: Οι άνθρωποι που αισθάνονται βαριεστημένοι αναφέρουν ότι η τρέχουσα κατάστασή τους στερείται οποιουδήποτε
σκοπού. Σε απάντηση, κάποιοι άλλοι αναζητούν
ενεργά τρόπους με τους οποίους μπορούν να κάνουν τη ζωή τους να έχει ξανά νόημα, με ποικίλους τρόπους.
Η πλήξη φαίνεται να είναι μια συναισθηματική
κατάσταση που μας ωθεί σε αλλαγή της συμπεριφοράς μας. Αν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό στο
αποτέλεσμά της, εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το
άτομο και την κατάσταση που βιώνει. Άλλωστε, ο
κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός…

Παιδοφιλία: Ο σιωπηλός εχθρός

Ο

ιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση είναι
καθοριστική για τη ζωή μας, είτε ατομικά
είτε συλλογικά. Αυτό το είδος βίας βρίσκεται στην κοινωνία μας διάχυτο σε όλα τα στρώματα
και -δυστυχώς- δεν διακρίνεται σε λίγο ή περισσότερο επιζήμιο, καθώς συνιστά πάντα την απόλυτη
παραβίαση του ανθρώπινου ψυχοσωματικού και
ψυχοκοινωνικού ιστού. Η σεξουαλική κακοποίηση
αφορά σε παιδιά ή σε ενήλικες. Στην περίπτωση
των παιδιών (παιδοφιλία) συνήθως ο θύτης είναι
στο πιο οικείο οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον του θύματος και όχι σε άγνωστο.
Το ψυχιατρικό εγχειρίδιο DSM-IV που περιγράφει την παιδοφιλία (παραφιλία), αναφέρεται σε αυτήν ως μια διαταραχή στον ψυχισμό του θύτη, αν
και οι απόψεις στην επιστημονική κοινότητα διίστανται. Υπάρχουν αφενός οι επιστήμονες που μελετούν την παραφιλία ως ψυχιατρική νόσο, αφετέρου εκείνοι που την προσδιορίζουν ως μια «ανίατη
εκφυλιστική επιλογή» του παιδόφιλου, όπου τα
πράγματα φαίνονται από δυσοίωνα έως και απέλπιδα. Ο όρος «παιδεραστία» περιέχει τις δύο έννοιες «παις» (παιδί) και «εράν» (ποθώ, ερωτεύομαι). Ο
όρος «παις» σημαίνει γενικά τόσο το αρσενικό όσο
και το θηλυκό παιδί, αν και στην αρχαία Αθήνα εννοούσαν κυρίως το αγόρι.
Εμείς πλέον, εν έτει 2021, είτε πρόκειται για άρρενα είτε για θήλυ, δυνάμεθα να εννοήσουμε την
παιδοφιλία ως μια βλαπτική πορνεία ή και παρά
φύσιν ασέλγεια (Πλάτωνος, Νόμοι 636c 835c 842a), δανειζόμενοι τις περιεκτικές και εύστοχες
λέξεις της Αρχαιότητας. Η σεξουαλική κακοποί-

ηση (ή και παρενόχληση) είναι απολύτως τραυματική, αφήνοντας πίσω της συμπτώματα κατάθλιψης, στοιχεία συνδρόμου μετατραυματικού στρες,
εθιστικών ή αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών,
αποσύνδεσης και αγχωδών διαταραχών - και πολλά άλλα.
Τρόποι για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας
από αυτήν τη μορφή βίας είναι κυρίως η διατήρηση
μιας στενής (και διακριτικής, στην περίπτωση του
εφήβου) εποπτείας στη ζωή τους. Η προστασία
αφορά σε όλες τις ελευθερίες και τους περιορισμούς που εμείς επιτρέπουμε ή επιβάλλουμε στο
παιδί μας αντίστοιχα και ανάλογα με την ηλικία και
τη συμπεριφορά του. Πρέπει να μείνουμε μακριά
από τα στερεότυπα του θύτη, καθώς σε κάθε εποχή
η μορφή του επιδέξιου κακοποιού δύναται να ενσαρκώσει πολλούς ρόλους. Κάποτε έμοιαζε με
έναν «μοναχικό λύκο» που κυκλοφορεί με αργό
βηματισμό σε δρόμους. Μετέπειτα πειστήκαμε
πως ίσως να είναι και ένας τύπος με ευρύτερη κοινωνική αποδοχή, ενώ, πλέον, το Διαδίκτυο αφήνει
απροσμέτρητες επιλογές στη φαντασία μας για
έναν πιθανό επίδοξο παιδεραστή πίσω από μία
οθόνη.
Στον πληθυσμό των παιδιών, αυτό το είδος κακοποίησης έχει σημάδια.
Ένα σεξουαλικά κακοποιημένο παιδί μπορεί να
εμφανίσει απότομη αλλαγή στις μαθησιακές του
επιδόσεις ή μπορεί να έχει διαταραγμένο ύπνο και
να βλέπει εφιάλτες. Το παιδί που έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ή και παρενόχληση, έστω,
ίσως ζωγραφίζει με επιμονή και εμμονή θέματα με

σεξουαλικό περιεχόμενο ή να δείχνει φοβισμένο
μπροστά σε πρόσωπα ή περιστάσεις όπου δεν φοβόταν πρωτύτερα να εκτεθεί. Μπορεί να έχει δυσκολία στις κινήσεις του σώματός του (περπάτημα,
ελεύθερο παιχνίδι κ.τ.λ.) αλλά και γενικά μια απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά του. Τα παιδιά (μέχρι και την εφηβεία) που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση ίσως συμπεριφερθούν υπό την «ομπρέλα» του Συνδρόμου της Στοκχόλμης.
Αυτό το σύνδρομο (γνωστό αλλά και άγνωστο σε
πολλούς) είναι μια ψυχολογική αντίδραση που παρατηρείται συνήθως σε θύματα ομηρίας/κακοποίησης, κατά την οποία το θύμα αναπτύσσει και παρουσιάζει έντονα συναισθήματα εμπιστοσύνης,
συμμόρφωσης, υπάκουης συνεργατικότητας, θαυμασμού, ταύτισης ή ακόμη και προστατευτικής
αγάπης για τον θύτη. Το παιδί βρίσκει ελαφρυντικά
και δικαιολογίες για τη συμπεριφορά του δράστη,
επιζητά την αποδοχή και την εκτίμησή του και ενδιαφέρεται για το καλό του. Αυτός είναι και ο λόγος
που πολλά παιδιά υπομένουν την κακοποίηση χωρίς να την καταγγέλλουν.
Σε κάθε περίπτωση, με την παραμικρή υποψία
ότι το παιδί μας μπορεί να έχει υποστεί σεξουαλική
παρενόχληση ή κακοποίηση, οφείλουμε να διερευνήσουμε επισταμένως τυχόν γεγονότα ή πρόσωπα που ίσως επιβεβαιώνουν τις υποψίες μας.
Στις ΗΠΑ, μία κοινότοπη φράση λέει: «Καλύτερα να
είμαι ασφαλής, παρά μετανιωμένος (better safe
than sorry)» και εδώ είναι πιο επιτακτικό από ποτέ
να την ακολουθήσουμε.

της

Χριστίνας
Μπογιατζή
Παιδοψυχολόγος ΜΑ Λογοπαθολόγος ΜΑ,
Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
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ΘΕΣΕΙΣ

200 χρόνια αυθυπαρξίας

Τ

του

Θανάση
Διαμαντόπουλου

έτοιες επετείους οι Γάλλοι τις αποκαλούν «bicentenaire». Και ασφαλώς προσφέρονται και
για αναπόληση της εθνικής διαδρομής αλλά και
ως άσκηση εθνικής αυτογνωσίας…
Οι λαοί, για να συγκροτηθούν ως έθνη, ασφαλώς και
χρειάζονται συνεκτικούς και δημιουργικούς μύθους.
Ήδη η εορταζόμενη επέτειος, που αναφέρεται στην
ύψωση από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό στη Μονή
της Αγίας Λαύρας στις 25/3/1821 του λαβάρου του
Αγώνα, έδωσε την ευκαιρία σε ρέκτες μελετητές της
Ιστορίας να επισημάνουν πως βασίζεται σε τέσσερις
μύθους, σχετιζόμενους με τον πρωταγωνιστή, τον τόπο, την ημερομηνία και το συμβάν. Πρόκειται, όμως,
για μύθους «λειτουργικούς», που ενσωμάτωσαν στην
προσπάθεια για δημιουργία εθνικής συνείδησης θεσμούς και παράγοντες, που καθοριστικά συνέβαλαν
στη διατήρηση της εθνικής μας ιδιοπροσωπίας μέσα
σε αιώνες σκλαβιάς. ( Ίσως τα προβλήματα της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στα χρόνια μας εν πολλοίς να οφείλονται στο ότι εκεί δεν διατηρήθηκε η ιστορική θρησκευτική ταυτότητα, δηλαδή δεν απεφεύχθη ο εξισλαμισμός μέρους -και, μάλιστα, της άρχουσας τάξης- του
σερβικού πληθυσμού.)
Θα αποτελούσε, ωστόσο, μύθο αφόρητο ο ισχυρισμός πως στα 200 χρόνια αυτής της πορείας μας υπήρξαμε ως έθνος ηθικά αλέκιαστοι, αψεγάδιαστοι και
αναμάρτητοι, χωρίς, δηλαδή, να έχουμε δημιουργήσει
ούτε έναν λόγο εθνικής ντροπής. Όπως, άλλωστε, είχα
την ευκαιρία προ ετών, στο περιθώριο ενός διεθνούς
συνεδρίου στο εξωτερικό, να τονίσω, «δεν υπάρχουν
διαχρονικώς αθώα συλλογικά υποκείμενα»…
Και μπορεί μεν τα δικά μας αμαρτήματα να μην μπο-

ρούν να συγκριθούν με τα ανάλογα Γάλλων, Άγγλων και
λοιπών αποικιακών δυνάμεων, φυσικά των Γερμανών
αλλά και των Αμερικανών κατά τα χρόνια του Ψυχρού
Πολέμου -ίσως γιατί σπανίως στην αυτόνομη εθνική
μας πορεία είχαμε τόση δύναμη-, δεν υπήρξαν, όμως,
ούτε λίγα ούτε ασήμαντα… Άλλοτε μεν στρεφόμενα
κατά άμαχων αλλοεθνών και αλλόθρησκων στα χρόνια
της Επανάστασης καθώς και 100 χρόνια αργότερα, άλλοτε δε κατά των ημετέρων τόσο στον Μεσοπόλεμο
όσο και, πολύ περισσότερο, στα χρόνια κατά τα οποία οι
Έλληνες λειτούργησαν, σύμφωνα με τον όρο του Νίκου
Καζαντζάκη, ως «αδελφοφάδες»… Ο κατάλογος ενδεχομένως θα ήταν μακρύς…
Δεν νομίζω, όμως, πως κάποιος θα μπορούσε να θεωρηθεί εθνικιστής, αν πιστεύει πως οι λόγοι εθνικής
τιμής και υπερηφάνειας είναι περισσότεροι:
Η διακήρυξη του Υψηλάντη αναφέρεται στη διεθνή
βιβλιογραφία ως η πρώτη τόσο ξεκάθαρη καταγραφή
εθνικής συνείδησης… Στην Ελλάδα δεν υπήρξε το
κράτος στην αφετηρία της δημιουργίας έθνους, αλλά
το αντίστροφο… Ήδη τα συντάγματα του Αγώνα ενσωματώνουν το πιο προωθημένο τα χρόνια εκείνα ιδεολογικό υπόστρωμα του Διαφωτισμού και του Ορθολογισμού (έστω και αν η κοινωνία δεν είχε τη δύναμη να
προωθήσει στην πράξη αυτό το ιδεολογικό φορτίο…).
Υπήρξαμε το δεύτερο κράτος της Υφηλίου που θεσμοθέτησε την καθολική ψήφο (έστω και αν αυτή οδήγησε
στην πελατοκρατία και τη βουλευτοκρατία, όπως με
φοβερή ενάργεια ανέδειξε ο Ροΐδης: «Εκ του βουλευτού εξαρτάται ουχί μόνον της κυβερνήσεως ο βίος, αλλά και… η πλήρωσις πόθου τινός του πλείστου των Ελλήνων)… Κάποια στιγμή το μικρό αυτό έθνος διετέλε-

σε μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία ο μόνος εμπόλεμος εχθρός των δυνάμεων του Άξονα… Στα χρόνια της Κατοχής, συγκεκριμένα το 1943, μερικοί συμπατριώτες μας
εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς γιατί προσπάθησαν
να κρύψουν και να προστατεύσουν κάποιους, μέχρι
την προτεραία κατακτητές, Ιταλούς… Μπορεί την
επαύριο του Εμφυλίου να συγκροτήθηκε, όπως ήταν
αναπόφευκτο, άλλωστε, ένα κράτος των νικητών και να
λειτούργησε μια πολλαπλώς κολοβή ανελεύθερη δημοκρατία, ωστόσο οι νικητές φέρθηκαν με μεγαλύτερη
μεγαθυμία προς τους ηττημένους απ’ ό,τι άλλοι νικητές
εμφυλίων, π.χ., του Γαλλικού (δηλαδή της παρισινής
Κομμούνας) ή του Ισπανικού… Τα χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας μπορεί να μην υπήρξαν 10 εκατομμύρια αντιστασιακοί, όπως μεταδικτατορικά εμφανίστηκε, αλλά η κατεδαφιστική για τους δικτάτορες λειτουργία του λαϊκού χιούμορ υπήρξε καταλυτική. Αλλά
και αυτοί δεν υπήρξαν τόσο σκληροί προς την κοινωνία
όσο αλλού, τα χρόνια εκείνα, οι διά της βίας ένστολοι
καταληψίες της εξουσίας…
Τέλος, στη διάρκεια του σημερινού μεγάλου υγειονομικού πολέμου η ελληνική κοινωνία, προσώρας
τουλάχιστον, φαίνεται να δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό
στην αξία της ανθρώπινης ζωής από άλλες οικονομικά
-ενδεχομένως και πολιτισμικά- πιο προοδευμένες
κοινωνίες…
Συνοψίζοντας: Παρά τα λάθη, ακόμα και κάποια εγκλήματα, που έχουμε κάνει ως λαός και ως έθνος, ειλικρινά δεν νιώθω ντροπή που είμαι Έλληνας. Και όχι
μόνο για ό,τι κληροδότησαν στην ανθρωπότητα οι προ
χιλιετιών κάτοικοι αυτών εδώ των χωμάτων, αλλά και
για το αποτύπωμα που άφησε και αφήνει ο λαός μας
στη νεότερη περίοδο του εθνικού του βίου…

Η λάθος δόση για την Ευρώπη

Α

ν ένας οργανισμός λαμβάνει προσεκτικά μικρές δόσεις δηλητηρίου και όσο
περνά ο καιρός εξίσου σταδιακά τις
αυξάνει, τότε αυτός ο οργανισμός εθίζεται στο
δηλητήριο και δεν διατρέχει κίνδυνο δηλητηρίασης. Είναι ο «μιθριδατισμός», από το όνομα
του βασιλιά του Πόντου, ο οποίος πρώτος το
δοκίμασε.
Αυτό συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
των ημερών μας ως προς τις σχέσεις της με την
Τουρκία. Επί περίπου τρεις δεκαετίες η πόρτα
της Ευρώπης άνοιξε για την Άγκυρα υπό τις
προϋποθέσεις που ισχύουν για όλα τα κράτημέλη. Από τότε έως τώρα η γειτονική μας χώρα
δεν έκανε ούτε ένα βήμα για να πλησιάσει τις
ευρωπαϊκές αξίες. Το μόνο που την ενδιαφέρει
είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Επί περίπου τρεις δεκαετίες η Ευρώπη ανέχεται ένα κράτος-μέλος της να τελεί υπό στρατιωτική κατοχή από άλλο κράτος, που θέλει θεωρητικά- να εισέλθει στην Ε.Ε. Άλλη μια
προσεκτικά μετρημένη δόση δηλητηρίου στον

ευρωπαϊκό οργανισμό. Μετά ήρθαν τα Ίμια ως
μέρος της τουρκικής στρατηγικής για υπονόμευση της ελληνικής - ευρωπαϊκής κυριαρχίας
στο Αιγαίο. Στραβά μάτια και πάλι από τις Βρυξέλλες. Ο μιθριδατισμός συνεχιζόταν.
Πέρυσι έγινε προσπάθεια πραξικοπήματος
με την επιχείρηση μαζικής εισβολής μεταναστών από τον Έβρο. Ο Μητσοτάκης κατάφερε
να φέρει με ελικόπτερο τα μέλη της ευρωπαϊκής ηγεσίας πάνω από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και να δουν με τα μάτια τους τι πραγματικά συνέβαινε.
Μετά η Άγκυρα έβγαλε τα πλοία της επί μήνες να σουλατσάρουν στο Αιγαίο. Ο Μητσοτάκης, ως όφειλε, έφερε το θέμα στις Συνόδους
Κορυφής. «Για να δούμε πώς θα πάει έως τον
Σεπτέμβριο» ήταν η πρώτη αντίδραση της Ε.Ε.
Και όταν ήρθε η ώρα, με την Τουρκία να εντείνει τις μονομερείς της ενέργειες, είπαν «για να
ξαναδούμε πώς θα πάει το πράγμα έως τον Δεκέμβριο». Ήρθε και ο Δεκέμβριος. Τα ίδια η
Τουρκία. Βόλτες με το «Ορούτς Ρέις» και καθη-

μερινές προκλήσεις, ύβρεις, προσβολές, όλα
αυτά είχαν γίνει ο ορισμός της αποσταθεροποίησης στην περιοχή. «Ας ξαναδούμε εξαρχής
τις σχέσεις μας έως τον Μάρτιο», είπε ανερυθρίαστα η Ευρώπη. Και τώρα «θέτει υπό παρακολούθηση την Τουρκία έως τον Ιούνιο».
Πρόκειται για κλασική περίπτωση πολιτικής ελεφαντίασης: τα υπέρκομψα γραφεία
των Βρυξελλών δεν βλέπουν ότι κινδυνεύουν από την υπονόμευση της ευρωπαϊκής Ιδέας. Διότι ποιος νουνεχής θα πιστέψει
στην ισχύ της σημερινής Ευρώπης; Και όσοι
εδώ ονειρευόμαστε την Ευρώπη του Σουμάν,
του Αντενάουερ, του Καραμανλή, του Κολ και
του Μιτεράν πολύ φοβόμαστε ότι σήμερα
λαμβάνει ανεπίτρεπτα μεγάλες δόσεις δηλητηρίου. Αυτό πια δεν είναι μιθριδατισμός. Αγγίζει τα όρια της προσβολής στην ευρωπαϊκή
Ιδέα. Και κανείς, σε όσο μεγάλο γραφείο και
αν κάθεται στις Βρυξέλλες, δεν έχει τέτοιο
δικαίωμα.

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Καλπάζει ο τζόγος στην καραντίνα
Ζούμε μια πρωτόγνωρη
κατάσταση με εγκλεισμό στο σπίτι, με ελάχιστες μετακινήσεις και
με μεγάλη μοναξιά. Την
αλήθεια την αποδεικνύουν πάντα τα νούμερα. Τα ακαθάριστα έσοδα των παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω
Διαδικτύου για το 2020
ξεπέρασαν τα 562 εκατ.
ευρώ, με την αύξηση να
φτάνει το 28% σε σύγκριση με το 2019.

Σημαντικός
παίκτης
Με κεφαλαιοποίηση που
ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια το Bitcoin παραείναι
σημαντικό για να αγνοηθεί από την επενδυτική
κοινότητα. Αυτό αναφέρει η Deutsche Bank σε
ανάλυσή της αφιερωμένη στο πιο δημοφιλές
κρυπτονόμισμα. Με τις
πανδημίες και τα κρυπτονομίσματα ο κόσμος
αλλάζει ραγδαία.

Ζητείται λύση στον Έβρο

Α

υξάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα,
μετά και τις εξελίξεις στα ΚΥΤ και ΠΡΟΚΕΚΑ του Φυλακίου Ορεστιάδας, οι πληροφορίες ότι είναι πολύ πιθανό να ενταχθεί στον σχεδιασμό των αρμόδιων υπουργείων και το παρατημένο εργοστάσιο στρατιωτικών ενδυμάτων, το
οποίο βρίσκεται στο κοντινό χωριό Σπήλαιο και
ποτέ δεν λειτούργησε, αν και δαπανήθηκαν πολλά

Άλλη άποψη

Μπορεί η Ν.Δ. να επιτέθηκε στον πρόεδρο των
φαρμακοποιών Κώστα Λουράντο, όμως δεν
συμφωνούν όλοι με αυτή την αντιμετώπιση.
Μάλιστα, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της Ν.Δ.
Στράτος Σιμόπουλος με γραπτή δήλωσή του πήρε αποστάσεις από τις βολές που εξαπολύει το
κόμμα του προς τους φαρμακοποιούς, ενώ εμφανίστηκε ανοικτός στο ενδεχόμενο να λαμβάνουν οι επαγγελματίες του κλάδου μια χαμηλή
αμοιβή για να βοηθούν τους πολίτες να κάνουν
τα self-tests.
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εκατομμύρια ευρώ. Οι χώροι, πάντως, παρά την
εγκατάλειψη χρόνων, βρίσκονται σε σχετικά υποφερτή κατάσταση και εύκολα θα μπορούσαν να
βελτιωθούν και να χρησιμοποιηθούν. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος θα μεταβεί στην περιοχή, να σχηματίσει προσωπική εικόνα της κατάστασής του.

Βγήκαν «συντροφικά» μαχαίρια
Έντονες εσωκομματικές
αντιδράσεις προκαλεί η υπερψήφιση του νομοσχεδίου για
το Ελληνικό από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ήδη εντός Κουμουνδούρου
αλλά και σε οργανώσεις της
περιοχής έχει ξεσηκωθεί ένα
μικρό κίνημα εναντίον της
απόφασης, ενώ στην ηλεκτρονική έκδοση της «Εποχής», η οποία απηχεί τις απόψεις των 53, δημοσιεύεται
άρθρο κατά του νομοσχεδίου.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Επίκαιρα,
διαχρονικά μηνύματα

Η

Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήταν η ένοπλη
εξέγερση που διεξήγαγαν επαναστατημένοι

Έλληνες εναντίον του οθωμανικού στρατού, με σκοπό την αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας και τη
δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.
Την περίοδο αυτή, η προώθηση της παιδείας έλαβε χώρα μεταξύ των Ελλήνων που ζούσαν στις παροικίες της
Δυτικής Ευρώπης και είχαν φιλοδυτικό προσανατολισμό. Μια από τις οργανώσεις που δημιουργήθηκαν μέσα σε αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό κλίμα ήταν η Φιλική Εταιρεία, μια μυστική οργάνωση που ιδρύθηκε το
1814 στην Οδησσό από τρεις Έλληνες εμπόρους με
σκοπό την προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης.
Οι Φιλικοί είχαν αρχικά περιορισμένη επιτυχία, οικειοποιούμενοι, όμως, μια παράδοση ορθόδοξων προφητειών για την ανασύσταση της ανατολικής Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας και αφήνοντας να εννοηθεί ότι είχαν τη
στήριξη της τσαρικής Ρωσίας.
Τον Φεβρουάριο του 1821 ο αρχηγός της Εταιρείας
Αλέξανδρος Υψηλάντης εισέβαλε στη Μολδοβλαχία,
ενώ τον επόμενο μήνα οι Φιλικοί δημιούργησαν επαναστατικές εστίες από τη Μακεδονία έως την Κρήτη. Η
εκστρατεία του Υψηλάντη απέτυχε, όμως οι επαναστάτες κατάφεραν να υπερισχύσουν στην Πελοπόννησο,
στη Στερεά Ελλάδα και σε πολλά νησιά του Αιγαίου.
Οι οθωμανικές δυνάμεις με τη συνδρομή του Ιμπραήμ
πασά της Αιγύπτου κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά την Επανάσταση, αλλά η πτώση του Μεσολογγίου
το 1826, σε συνδυασμό με το κίνημα του Φιλελληνισμού, συνέβαλε στη μεταβολή της διπλωματικής στάσης των ευρωπαϊκών Μεγάλων Δυνάμεων, οι οποίες
είχαν αντιμετωπίσει με δυσαρέσκεια το ξέσπασμα της
Επανάστασης. Η διπλωματική ανάμιξη της Αγγλίας, της
Γαλλίας και της Ρωσίας και η ένοπλη παρέμβασή τους
με τη ναυμαχία του Ναβαρίνου, τη γαλλική εκστρατεία
του Μοριά και τον ρωσοτουρκικό πόλεμο συνέβαλαν
στην επιτυχή έκβαση του αγώνα των Ελλήνων.
Το 1827 επελέγη ως πρώτος κυβερνήτης της ελληνικής
πολιτείας ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος έως τη δολοφονία του το 1831 ασχολήθηκε με την αναδιοργάνωση στο εσωτερικό. Από το 1827 κι έπειτα συνομολογήθηκε μια σειρά συνθηκών και τελικά η ελληνική ανεξαρτησία αναγνωρίστηκε το 1830 με το Πρωτόκολλο
του Λονδίνου.
Τα μηνύματα της Ελληνικής Επανάστασης σε όλες τις
φάσεις της είναι επίκαιρα και διαχρονικά.

P
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ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Το... θρίλερ των Βρυξελλών

Ι

κανοποιημένη εμφανίζεται η Ελλάδα από
το κείμενο της κοινής δήλωσης των ηγετών για την Τουρκία μετά τη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.
Την ώρα που η Αθήνα υποδεχόταν τους
υψηλούς προσκεκλημένους για την επέτειο
των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση,
ένα διπλωματικό θρίλερ βρισκόταν σε εξέλιξη. Έπειτα από συστηματική προσπάθεια και
πιέσεις της ελληνικής πλευράς, τροποποιήθηκε το κείμενο συμπερασμάτων των ηγετών με τρόπο που ικανοποιεί τόσο την Αθήνα
όσο και τη Λευκωσία.
Το τελικό κείμενο, το τρίτο κατά σειρά, περιγράφει πολύ πιο αναλυτικά σε σχέση με τα
προσχέδια τις προϋποθέσεις και τους όρους
με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφωθεί
η Τουρκία, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η
θετική ατζέντα. Ακόμη, καλωσορίζει την έκθεση του ύπατου εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζοσέπ Μπορέλ, κάτι που ζητούσε η ελληνική
πλευρά, καθώς σε αυτήν περιγράφεται σχεδόν το σύνολο των προκλητικών ενεργειών
της Άγκυρας, από το τουρκολιβυκό μνημόνιο
μέχρι τα γεγονότα στον Έβρο αλλά και την
κρίση του «Ορούτς Ρέις», που έφερε Ελλάδα
και Τουρκία στα πρόθυρα σύγκρουσης. Το
πιο σημαντικό, όμως, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, είναι ότι στο κείμενο των συμ-

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

περασμάτων εμπεριέχεται ένας ειδικός
όρος, εκείνος της «αντιστρεψιμότητας».
Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό σημαίνει ότι
αν στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, που θα
πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, αποφασιστούν
μέτρα που περιλαμβάνονται στη θετική
ατζέντα με την Τουρκία, δηλαδή η επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης και η ελεύθερη μετακίνηση Τούρκων πολιτών στις χώρες της Ένωσης, τα μέτρα αυτά θα μπορούν
να ανακληθούν, αν η Άγκυρα επιχειρήσει νέα
κλιμάκωση.
«Καλούμε την Τουρκία να απέχει από νέες
προκλητικές και μονομερείς ενέργειες που
αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο. Λαμβάνοντας
υπ’ όψιν την κοινή δήλωση, επαναβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση τέτοιων ενεργειών, να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία και τις
επιλογές που διαθέτει για να υπερασπιστεί τα
συμφέροντά της και αυτά των κρατών-μελών,
όπως και την περιφερειακή σταθερότητα»,
αναφέρει το κείμενο συμπερασμάτων, στο
οποίο συμφώνησαν οι ηγέτες της Ένωσης.
Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η Ευρώπη αφενός υιοθετεί την τακτική «καρότο και μαστί-

γιο» απέναντι στην Τουρκία, αφήνοντας τις
κυρώσεις να αιωρούνται πάνω από την Άγκυρα σε περίπτωση που επιστρέψει στην επιθετική συμπεριφορά της, αφετέρου θα δείξει αν
η αποκλιμάκωση που επιχειρεί η Τουρκία είναι ειλικρινής ή πρόκειται για κίνηση αποπροσανατολισμού, προκειμένου να πετύχει
ευνοϊκότερη αντιμετώπιση στη Σύνοδο Κορυφής.
Στη Σύνοδο το κλίμα για την Τουρκία δεν
ήταν καλό, καθώς στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικρατεί δυσαρέσκεια για
την απόφαση της Άγκυρας να αποχωρήσει
από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Η ενέργεια αυτή, μία μόλις ημέρα μετά
τη συνομιλία του Ταγίπ Ερντογάν με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, εξελήφθη ως προσβολή στις
αξίες της Ένωσης. Κατόπιν τούτου, οι ηγέτες
αποφάσισαν να θέσουν τη χώρα υπό παρακολούθηση μέχρι τον Ιούνιο, οπότε και μετατίθενται όλες οι αποφάσεις για την Τουρκία.
«Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα παραμένουν ζωτική ανησυχία. Η
στοχοποίηση πολιτικών κομμάτων και μέσων
ενημέρωσης και άλλες πρόσφατες αποφάσεις αποτελούν μείζονες οπισθοδρομήσεις
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντιβαίνουν
στις υποχρεώσεις της Τουρκίας για σεβασμό
στη Δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα δι-

καιώματα των γυναικών. Ο διάλογος για τα
ζητήματα αυτά παραμένει αναπόσπαστο μέρος της σχέσης Ε.Ε. - Τουρκίας», αναφέρει το
κείμενο.
Την ίδια ώρα, εξόχως σημαντική κρίνεται,
σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η συμμετοχή του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών. Η ελληνική πλευρά έχει λάβει ξεκάθαρα
μηνύματα στήριξης από την Ουάσιγκτον τόσο
σε ρητορικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αναβάθμισης των επαφών, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τζο Μπάιντεν (αργά χθες το
βράδυ αναμενόταν να έχουν την πρώτη τους
τηλεφωνική επικοινωνία) επιβεβαίωσαν το
άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών
σχέσεων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμα για
τη διμερή στρατηγική συνεργασία και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ικανοποιημένη εμφανίζεται
η Ελλάδα από την κοινή
δήλωση των ηγετών για
την Τουρκία μετά τη χθεσινή
Σύνοδο Κορυφής
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Ρίγη συγκίνησης για τη μεγαλειώδη
στρατιωτική παρέλαση
- Το συγκλονιστικό μήνυμα του επισμηναγού
Δημήτρη Βολακάκη από τους αιθέρες

«Ασπίδα η Γαλανόλευκη σε
κάθε γωνιά του τόπου μας»

Ο «όρκος των οπλαρχηγών» στην Καλαμάτα

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την Κόρινθο

Παρέλαση του μοναδικού μαθητή στους Αρκιούς
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Ακροκόρινθος

Μ

ήνυμα εθνικής υπερηφάνειας αλλά και αποτροπής
εξέπεμψαν οι Ένοπλες
Δυνάμεις στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ιστορική επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Ενώπιον της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας αλλά και
των ξένων προσκεκλημένων παρήλασαν πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα, ενώ τα βλέμματα έκλεψαν για μια
ακόμα φορά τα εναέρια μέσα.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

«Από τους απόρθητους ελληνικούς ουρανούς οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας στέλνουμε μήνυμα υπερηφάνειας και
σιγουριάς. Στα λευκά σύννεφα και πάνω
από τις μπλε θάλασσες απλώνουμε τη Γα-

Η Γαλανόλευκη στα νερά του Πειραιά
λανόλευκη. Και την κάνουμε ασπίδα για
κάθε γωνιά του τόπου μας». Με αυτό το μήνυμα ο επισμηναγός Δημήτρης Βολακάκης, ο αρχαιότερος χειριστής F-16 της
ομάδας αεροπορικών επιδείξεων ΖΕΥΣ,
από την 343 Μοίρα στη Σούδα, σκόρπισε
ρίγη συγκίνησης σε όλες τις Ελληνίδες και
τους Έλληνες.
«Τιμούμε τα 200 χρόνια του 1821. Αυτούς
που ελευθέρωσαν την πατρίδα. Και όσους

μετά τη μεγάλωσαν σε όλα: σε επικράτεια,
σε Δημοκρατία και ευημερία. Κρατάμε γερά τη σκυτάλη του εθνικού χρέους. Φρουροί της ανεξαρτησίας και της ειρήνης. Ψηλά τα βλέμματα και οι καρδιές! Εκεί αγρυπνούν τα ελληνικά φτερά. Για να μας ταξιδεύουν ενωμένους στον τρίτο αιώνα της
ελεύθερη ζωής μας. Χρόνια πολλά, πατρίδα! Χρόνια πολλά, Έλληνες παντού στον
κόσμο». Το μήνυμα ακούστηκε την ώρα

που ο σχηματισμός F-16 περνούσε πάνω
από την πλατεία Συντάγματος.
Η παρέλαση ξεκίνησε υπό τους ήχους
των εμβατηρίων της στρατιωτικής μπάντας, με το έφιππο τμήμα να εμφανίζεται
πρώτο. Ακολούθησαν τα λάβαρα και οι σημαίες της Επανάστασης και στη συνέχεια
οι ιστορικοί ουλαμοί με παιδιά αλλά και
στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων, που φορούσαν παραδοσιακές ενδυμασίες από
ολόκληρη την επικράτεια.
Τις εντυπώσεις έκλεψαν τα τεθωρακισμένα οχήματα και τα άρματα μάχης που
έφεραν εορταστικό διάκοσμο, ενώ μεγάλοι
σχηματισμοί ελικοπτέρων και αεροσκαφών έκαναν επίδειξη Σημαίας στον αθηναϊκό ουρανό. Δίπλα στα ελληνικά «φτερά», οι σύμμαχοι. Γαλλικά αεροσκάφη Rafale, αμερικανικά F-16 και αεροσκάφη
εναέριου ανεφοδιασμού από τις ΗΠΑ και
τη Μεγάλη Βρετανία.
Από τις πιο δυνατές στιγμές της ημέρας
ήταν η παρέλαση της Προεδρικής Φρουράς, με το βήμα των Ευζώνων να αντηχεί
σε ολόκληρη την πλατεία Συντάγματος.
Λίγο μετά τις 11 ο έχων το γενικό πρόσταγμα, υποστράτηγος και διοικητής της
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Γεώργιος
Κωστίδης, ανακοίνωσε το πέρας της παρελάσεως στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
«Η λαμπρή παρέλαση, η ακτινοβολία της
επετείου σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην
Ελλάδα, είναι ένα ισχυρό μήνυμα της ιστορικής μας συνέχειας και παράδοσης. Αισθανόμαστε εθνικά υπερήφανοι για όλα
όσα έχουμε πετύχει», δήλωσε η Κατερίνα
Σακελλαροπούλου.
«Ο Αγώνας του 1821 παραμένει διαχρονικός και επίκαιρος, μας εμπνέει και ταυτόχρονα μας διδάσκει», τόνισε ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος
μετά το τέλος της παρέλασης, ενώ θερμά
συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετείχαν
στις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου
των 200 ετών εξέφρασε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.
Η φετινή παρέλαση, εκτός από τον υψηλό συμβολισμό λόγω της ιστορικής επετείου, είχε και αρκετές ιδιαιτερότητες
εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.
Όλοι οι συμμετέχοντες φορούσαν μάσκες, ενώ συμμετείχαν μικρότεροι σχηματισμοί, ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας.
Από το ΓΕΕΘΑ, πάντως, υπογραμμίζεται
ότι κατά τη διάρκεια τόσο των δοκιμαστικών παρελάσεων όσο και της στρατιωτικής
παρέλασης της 25ης Μαρτίου ελήφθησαν
όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης της πανδημίας.

P
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Σπάνια φωτογραφία
του πρίγκιπα Φίλιππου
ντυμένου τσολιά
σε ηλικία 9 ετών

Μια παιδική χειμερινή στολή ευζώνων (ντουλαμάς)
χάρισε στον πρίγκιπα Κάρολο η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου…

Συγκίνηση και υπερηφάνεια
σε ένα διήμερο γεμάτο Ελλάδα

Χ

αραγμένες στη μνήμη θα παραμείνουν οι εικόνες που είδαμε κατά τη
διάρκεια των διήμερων εορτασμών
για τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση. Δάκρυα συγκίνησης, ομιλίες
γεμάτες Ελλάδα, με μηνύματα προς πάσα
κατεύθυνση, σε μια λαμπρή δεξίωση στο
Προεδρικό Μέγαρο και αργότερα στη στρατιωτική παρέλαση. Τα δάκρυα συγκίνησης
τόσο του πρίγκιπα Καρόλου, τη στιγμή που
κατέθετε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, καθώς και της Προέδρου
της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ξεχώρισαν σε ένα διήμερο το οποίο
θα μείνει ζωντανό στην ελληνική -και όχι
μόνο- Ιστορία. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρίγκιπας
Κάρολος φρόντισε το βράδυ της Τετάρτης
στο Προεδρικό Μέγαρο να αποδείξει ότι δεν
ξεχνά την ελληνική του καταγωγή, όταν
έκλεισε την ομιλία του στα Ελληνικά, με την
«αφυπνιστική», όπως είπε, «προτροπή του
Διονύσιου Σολωμού “Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά”»!

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα
κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ο τηλεοπτικός φακός «έπιασε» και την Πρόεδρο της
Δημοκρατίας να κοιτάει με βουρκωμένα
μάτια την παρέλαση που λάμβανε χώρα στο
Σύνταγμα - εικόνα η οποία καταδεικνύει τη
συγκίνησή της. «Η λαμπρή παρέλαση, η
ακτινοβολία αυτής της επετείου σε όλο τον
κόσμο και όχι μόνο στη χώρα μας είναι ένα
ισχυρό μήνυμα της ιστορικής μας συνέχειας και της παράδοσης», είπε η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας στο μήνυμά της.
Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έστελνε μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης
προς τους απανταχού Έλληνες, υπενθυμί-

ζοντας ότι μονοιασμένοι νίκησαν. «Την αυγή του τρίτου αιώνα ελεύθερης ζωής, οι
Έλληνες κρατούν ψηλά το κεφάλι που σήκωσαν γενναία οι πρόγονοί τους. Σήμερα οι
προκλήσεις είναι διαφορετικές, όμως η
αποφασιστικότητά μας παραμένει ίδια. Το
στοίχημα της γενιάς μας είναι 200 χρόνια
μετά την “Επανάσταση της Εθνικής Ανάστασης” να γίνει η “Επανάσταση της Εθνικής Ανάταξης”. Με την Ελλάδα και πάλι
πρωταγωνίστρια των καιρών», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο Αλ. Τσίπρας σχολίασε ότι σήμερα είναι μια μέρα μνήμης και
υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες. Η
Φώφη Γεννηματά υπογράμμισε ότι οι Έλληνες μόνο ενωμένοι μπορούμε να πάμε
μπροστά. Την ίδια ώρα, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, επισήμανε
ότι η Επανάσταση του 1821 μάς διδάσκει ότι
η ανάγκη γίνεται πάντα Ιστορία, ενώ ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γ. Βαρουφάκης, είπε

ότι οι εξεγερμένοι Έλληνες το 1821 ήταν
ηρωίδες, ήταν ήρωες επειδή με πλήρη συνείδηση του τι έκαναν εξεγέρθηκαν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κ.
Βελόπουλος, σχολίασε ότι η Τουρκία πρέπει
να εγκαταλείψει τις νεοοθωμανικές ονειρώξεις της, καθώς δεν θα πρέπει να ξεχνά τι
έγινε το 1821.

«Η λαμπρή παρέλαση,
η ακτινοβολία αυτής
της επετείου σε όλο
τον κόσμο και όχι μόνο στη
χώρα μας είναι ένα ισχυρό
μήνυμα της ιστορικής μας
συνέχειας και της
παράδοσης», δήλωσε η ΠτΔ

P
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Σεβασμός από όλον τον κόσμο
Με μπλε χρώμα φωτίστηκε χθες, ανήμερα την επέτειο της
Ελληνικής Επανάστασης του 1821, το Δημαρχιακό Μέγαρο
της Ρώμης, το Καπιτώλιο. Πρόκειται για ένα από τα πιο
εμβληματικά κτίρια της ιταλικής πρωτεύουσας.

Μ

ε ιδιαίτερα θερμά λόγια αναφέρθηκαν στους δεσμούς
των χωρών τους με την Ελλάδα και στην έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης ηγέτες κρατών από όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπογράμμισε
ότι «οι πατέρες του έθνους μας άντλησαν έμπνευση από το παράδειγμα της αρχαίας Ελλάδας κατά τη σύνταξη του Συντάγματός μας
και τον σχηματισμό της πρώτης σύγχρονης δημοκρατίας του κόσμου», ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν συμπλήρωσε
ότι «στις σχέσεις με την Ελλάδα, οι οποίες βασίζονται στις μακροχρόνιες παραδόσεις της φιλίας, καθώς και της πολιτιστικής και
πνευματικής εγγύτητας, εμείς αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία». «Η δική σας ελευθερία είναι και δική μας», είπε στα ελληνικά ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο προσωπικό του
μήνυμα προς την Ελλάδα, ενώ τόσο ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας
Μαρκ Ρούτε όσο και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον ευχήθηκαν στα ελληνικά «χρόνια πολλά», με τον κ. Μόρισον
να προσθέτει, μάλιστα, «Ζήτω η Ελλάς»! Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπερήφανο για τη δική του συμβολή στην ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Τέλος, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ρεουβέν Ριβλίν είπε:
«Θέλω να ευχηθώ στους αγαπημένους μας φίλους, τον υπέροχο
λαό της Ελλάδας, τα θερμά μας συγχαρητήρια από το Ισραήλ στον
εορτασμό για τα 200 χρόνια ανεξαρτησίας».

Την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 τίμησε χθες
η Google. Η ελληνική σημαία, ένα στεφάνι ελιάς και το μπλε
χρώμα στα γράμματα της Google συνέθεσαν το ειδικό επετειακό
doodle της μηχανής αναζήτησης.

Η Ισπανία τίμησε τα 200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση, «ντύνοντας» στα χρώματα της ελληνικής
σημαίας το υπουργείο Εξωτερικών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται στο
κέντρο της Μαδρίτης

Φούσκωσαν από υπερηφάνεια οι χιλιάδες Έλληνες που ζουν
στην Αυστραλία, όταν είδαν την εντυπωσιακή Όπερα του Σίδνεϋ
φωταγωγημένη στα χρώματα της Γαλανόλευκης. Στην τελετή
φωταγώγησης Έλληνες νεαρής ηλικίας έψαλαν τον εθνικό ύμνο
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Σε ασφυξία τα νοσοκομεία!

Α

σφυκτική πίεση εξακολουθούν να δέχονται τα νοσοκομεία της Αττικής, ενώ κάθε μέρα σημειώνεται και
νέο ρεκόρ στον αριθμό των διασωληνωμένων. Οι ΜΕΘ βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ενώ τα
κρούσματα -ειδικά στο Λεκανοπέδιοσυνεχίζουν να προκαλούν έντονο προβληματισμό, ύστερα από περίπου έξι
εβδομάδες σκληρού lockdown.
Πιο συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της
νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.588. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με κορονοϊό είναι 52, ενώ ο
αριθμός των διασωληνωμένων ξεπέρασε χθες τους 700, φτάνοντας τους
706. Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας το τελευταίο 24ωρο είναι 439.
Στην Αττική, η κατάσταση εξακολουθεί
να είναι αποκαρδιωτική, παρά τα αυστηρά μέτρα. Από τα συνολικά 2.588
κρούσματα κορονοϊού, στο Λεκανοπέδιο μετρήθηκαν 1.317 νέα. Ακολουθεί η
Θεσσαλονίκη, όπου εντοπίστηκαν 315
κρούσματα, ενώ στην Αχαΐα καταγράφηκαν άλλα 100 κρούσματα.
Τα νοσοκομεία της Αττικής παραμένουν στο κόκκινο, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των διασωληνωμένων,
των νέων κρουσμάτων και των εισαγωγών. Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το μεγαλύτερο πρόβλημα
εντοπίζεται στα νοσοκομεία τα οποία
δεν διαθέτουν ΜΕΘ Covid-19. Για παράδειγμα, στο «Αττικόν», σύμφωνα
πάντα με την ΠΟΕΔΗΝ, μεταφέρονται
ασθενείς από κλινική σε κλινική για να
βρουν οξυγόνο, το οποίο δεν επαρκεί
για να καλύψει τις ανάγκες των 250 ανθρώπων με Covid-19 που νοσηλεύονται σε αυτό, ενώ στο «Αγία Όλγα» όλες
οι κλίνες κορονοϊού είναι κατειλημμένες με περιστατικά και δεν υπάρχει κενό κρεβάτι. Σε ό,τι αφορά τις κενές κλίνες ΜΕΘ, καταγράφονται μόνο πέντε
(5) στο «Αττικόν» και τρεις (3) στον
«Ερυθρό». Όλες οι υπόλοιπες ΜΕΘ στα
νοσοκομεία είναι κατειλημμένες, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ.
Την ίδια στιγμή, αποκαλυπτικά είναι
τα στοιχεία του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις και την εξάπλωσή τους στη χώρα μας. Συνολικά, έχουν ταυτοποιηθεί

Νέα σύσκεψη για το AstraZeneca
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε πως η επιτροπή ασφαλείας του θα συγκαλέσει μια σύσκεψη ειδικών στις 29 Μαρτίου, προκειμένου να μελετήσει περαιτέρω τα περιστατικά πρόκλησης θρόμβων που έχουν
αναφερθεί, τα οποία συνδέονται με το εμβόλιο κατά του Covid-19 που έχουν αναπτύξει η εταιρεία AstraZeneca και το
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Ειδικοί εκτός του οργανισμού -ιδίως στην Αιματολογία, την Καρδιαγγειακή Ιατρική και τη Νευρολογία- αναμένεται
να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις αιτίες πρόκλησης των θρόμβων, πώς αναπτύσσονται και άλλους πιθανούς κινδύνους, αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Τόσο ο EMA όσο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας υποστήριξαν την ασφάλεια του εμβολίου την περασμένη εβδομάδα. Η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης Αξιολόγησης Κινδύνου (PRAC), που εξετάζει την ασφάλεια των ανθρώπινων φαρμάκων, έχει ξεκινήσει μια συνεχόμενη, ταχεία έρευνα για την αξιολόγηση των θρόμβων. Μια επικαιροποιημένη σύσταση από την PRAC αναμένεται το
διάστημα μεταξύ 6ης και 9ης Απριλίου, όταν η επιτροπή θα συνεδριάσει.

μέχρι σήμερα 2.898 κρούσματα της
βρετανικής μετάλλαξης και 56 της νοτιοαφρικανικής.

Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί
Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα των
ραντεβού για τον εμβολιασμό κατά του
κορονοϊού για τις ηλικίες 70-74 ετών.
Στις αρχές Απριλίου θα ακολουθήσει
το άνοιγμα της πλατφόρμας για να μπορούν να κλείσουν ραντεβού τα άτομα
ηλικίας 65-69 ετών. Τον Μάιο ακολου-

θεί ο εμβολιασμός των ευπαθών ατόμων με υποκείμενα νοσήματα της Ομάδας Β, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων που έχουν γίνει από το υπουργείο
Υγείας.
Στα μέσα Μαΐου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα. Υπενθυμίζεται πως, σε
ό,τι αφορά την προτεραιοποίηση των
ευπαθών ατόμων με υποκείμενα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου (Ομάδα

Α), ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει από
τη Δευτέρα.

Η Αττική παραμένει
στο κόκκινο, εξαιτίας
του μεγάλου αριθμού
των διασωληνωμένων,
των νέων κρουσμάτων
και των εισαγωγών!

P

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

OLITICAL

17

ΕΛΛΑΔΑ

Στον ανακριτή για το χρυσό «ριφιφί»

Σ

τον ανακριτή αναμένεται να
απολογηθεί σήμερα ο φερόμενος ως δράστης του επαγγελματικού ριφιφί με τη «χρυσή» κλοπή των τραπεζικών θυρίδων τεσσάρων
γυναικών στο Νέο Ψυχικό.

Από τη Μαρία Δήμα
Πρόκειται για 58χρονο επιχειρηματία θεατρικό παραγωγό και σύζυγο γνωστής
τηλεπερσόνας, σε βάρος του οποίου
έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση,
απείθεια και παράβαση του νόμου περί
όπλων.
Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του
αποδίδονται αλλά και οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ χθες οι δικηγόροι του, Αντώνης Βουλγαράκης και
Βασίλης Σερεμέτης, ζήτησαν να σταματήσει η διαπόμπευση του εντολέα τους. Ο
58χρονος συνελήφθη την Τετάρτη το
πρωί, την ώρα που βρισκόταν στο αυτοκίνητό του και πήγαινε στο σουπερμάρκετ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος δεν είχε κάποια βοήθεια στη μεγάλη κλοπή. Δρούσε μόνος του και χρησιμοποίησε κάποιο ειδικό εργαλείο, προκειμένου να σπάσει τις γλώσσες των κλειδαριών στις τραπεζικές θυρίδες.
Οι δύο δικηγόροι του κατηγορουμένου
αναφέρουν: «Ο κατηγορούμενος αρνείται
την κατηγορία και διαμαρτύρεται έντονα
για τη διαπόμπευση του ίδιου και της οικογένειας του. Η απολογία του ενώπιον
του κυρίου ανακριτή θα τοποθετήσει την
υπόθεση στην πραγματική της βάση. Μέχρι τότε παρακαλούνται όλοι να σεβαστούν το τεκμήριο αθωότητας του κατηγο-

ρουμένου ως κατάκτηση του νομικού μας
πολιτισμού και να διατηρήσουμε άπαντες
την εμπιστοσύνη μας στον αρμόδιο θεσμό,
τη Δικαιοσύνη».
Η ενδελεχής, επίμονη και πολύμηνη
έρευνα των αστυνομικών της ΥΔΕΖΙ οδήγησε στα ίχνη του δράστη, καθώς φέρεται
να βρέθηκε στις θυρίδες DNA του 58χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος στο παρελθόν είχε πάλι απασχολήσει τις Αρχές για
υποθέσεις απάτης. Σύμφωνα με τον συνδικαλιστή της ΕΛ.ΑΣ. Σταύρο Μπαλάσκα,
οι Αρχές εντόπισαν τον δράστη μέσα από
το γενετικό υλικό που βρέθηκε στον τόπο
της κλοπής. «Ασχοληθήκαμε πολύ και
επαγγελματικά. Ψάξαμε τα βίντεο καρέ -

καρέ, μηνών. Τον είδαμε πώς μπήκε, πώς
βγήκε, πώς πρόσεχε τις κάμερες. Σαφώς
και έχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά
τα τεκμήρια μιλούν και το DNA του βρέθηκε σε άλλη θυρίδα. Βρέθηκε DNA σε θυρίδα από αυτές που είχαν ανοιχτεί…», είπε
σε τηλεοπτική εκπομπή.

Γυναικείες θυρίδες
Υπενθυμίζεται ότι η κλοπή αφορά σε
τέσσερις παραβιασμένες θυρίδες οι οποίες ανήκαν σε γυναίκες. Η μία εξ αυτών είναι σύζυγος αντιπροσώπου μεγάλης ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας στη χώρα μας. Έχει καταγγείλει ότι οι δράστες τής
αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 1 εκατ. ευρώ

και πάνω από 46.000 ευρώ σε μετρητά. Η
δεύτερη είναι επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου και
δήλωσε ότι της έκλεψαν από τη θυρίδα της
κοσμήματα αξίας 4 εκατ. ευρώ. Η τρίτη είναι ιδιοκτήτρια γνωστού οίκου επίπλων με
υποκαταστήματα σε όλη την Αττική. Η τέταρτη κάτοχος παραβιασμένης θυρίδας
ανήκει σε οικογένεια με ιστορικό όνομα,
που έχει στην κατοχή της πύργο από τη Βυζαντινή Εποχή, στα προάστια της Νοτιοανατολικής Αττικής. Η κόρη της ασχολείται
με τα κοινά στον Δήμο Ψυχικού.
Η πρώτη καταγγελία έγινε στις 13 Νοεμβρίου 2020, όταν η σύζυγος του αντιπροσώπου στην Ελλάδα κορυφαίας ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας μετέβη στον
διευθυντή μεγάλης τράπεζας στο παράρτημα Φιλοθέης - Κολεγίου. Όπως είπε,
διαπίστωσε παραβίαση της τραπεζικής
θυρίδας της. Αμέσως κλήθηκαν αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι άρχισαν
να ελέγχουν τη συγκεκριμένη αλλά και
όλες τις υπόλοιπες θυρίδες. Εκεί η λεπτομερής έρευνα των αστυνομικών με τους
υπευθύνους του τραπεζικού καταστήματος έδειξε ότι έχουν παραβιαστεί άλλες
τρεις θυρίδες.

Πώς οι Αρχές έφθασαν στα
ίχνη του 58χρονου συζύγου
γνωστής τηλεπερσόνας - Τι
έδειξε το DNA που βρέθηκε
σε τραπεζική θυρίδα...

Τραγωδία στην άσφαλτο: Τρεις νέοι νεκροί σε τροχαίο στο Σχιστό
Ανείπωτη τραγωδία τα ξημερώματα
της Πέμπτης, καθώς τρεις νέοι άνθρωποι
άφησαν την τελευταία τους πνοή στην
άσφαλτο, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν
εξετράπη της πορείας του -από άγνωστη
μέχρι στιγμής αιτία- και καρφώθηκε στις
προστατευτικές μπάρες που υπάρχουν
στο σημείο.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 4.25
τα ξημερώματα, ενώ στο Ι.Χ. αυτοκίνητο
επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα,
ηλικίας κάτω των 25 ετών όλοι τους.

Σύμφωνα με την Τροχαία, νεκροί ανασύρθηκαν τρεις νεαροί ηλικίας 25 ετών
οι δύο και 22 ετών ο τρίτος. Επίσης, ελαφρά τραυματίστηκε μια κοπέλα 20 ετών,
η οποία επίσης επέβαινε στο όχημα, που
διακομίστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο
για νοσηλεία, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.
Το Ι.Χ. αυτοκίνητο με την παρέα των
τεσσάρων ατόμων κινούνταν επί της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στο Κερατσίνι με κατεύθυνση από το Πάρκο Σχιστού προς την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη
στον Πειραιά. Εκεί, για άγνωστο μέχρι

στιγμής λόγο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο,
αυτό χτύπησε 2-3 φορές στις προστατευτικές μπάρες στριφογυρίζοντας και αμέσως μετά καρφώθηκε σε αυτές!
«Φως» στα αίτια του δυστυχήματος
αναμένεται να ρίξουν η κατάθεση της
20χρονης κοπέλας η οποία τραυματίστηκε ελαφρά, καθώς επίσης και το υλικό από κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας που υπάρχουν στην περιοχή. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί
το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Κώστας Παπαδόπουλος

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο δήμαρχος παρασημοφόρησε
τον Κάρολο

Το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας της Πόλεως των Αθηνών απένειμε
στον πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολο χθες, σε ειδική τελετή στο
Δημαρχιακό Μέγαρο της πρωτεύουσας, ο δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης. Το Δημοτικό Συμβούλιο, που είχε
προηγηθεί, ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία τη σχετική εισήγηση του δημάρχου Αθηναίων. Η παρασημοφόρηση γίνεται ως
αναγνώριση της συνδρομής του Ηνωμένου Βασιλείου στην
απελευθέρωση της Ελλάδας αλλά και της αφοσίωσης και της
συνεισφοράς του πρίγκιπα της Ουαλίας στην προστασία του
περιβάλλοντος, στην προάσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην προώθηση των γραμμάτων και των τεχνών.

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

«Εργαζόμενοι οκτώ μήνες απλήρωτοι»,
καταγγέλλει η ΠΟΕ-ΟΤΑ

Για αναλγησία καταγγέλλει τη δημοτική Αρχή Γρεβενών η
ΠΟΕ-ΟΤΑ. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι
σε κοινωνικές δομές, στο Βοήθεια στο Σπίτι, σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, στη Δημοτική Επιχείρηση Γρεβενών και ΔΕΚΕΓ δεν έρχονται μόνο αντιμέτωποι με
τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της φονικής πανδημίας,
αλλά επιπλέον παραμένουν απλήρωτοι για περισσότερο από
οκτώ μήνες, ενώ η δημοτική Αρχή αυθαίρετα έχει προχωρήσει σε περικοπές από τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας, δεν χορηγεί τα μέσα ατομικής προστασίας και δεν
καταβάλλει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
στους δικαιούχους.

Δήμοι και περιφέρειες γιορτάζουν
την Εθνική Επέτειο
Μηνύματα προς τις τοπικές κοινωνίες τους αλλά και τον ελληνικό
λαό γενικότερα απηύθυναν με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821. Κοινός
τόπος στα μηνύματα των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο διττός ρόλος της Επανάστασης. Αφενός οδήγησε στη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, αφετέρου υπήρξε
κορυφαίο γεγονός και για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή Ιστορία, αφού
άλλαξε τη μέχρι τότε πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων.

!

ΔΑΣ-ΟΤΑ

Πελοποννησιακός...
πόλεμος για τις ελιές

Εξώδικο και προς τον περιφερειάρχη
Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα έχει
αποστείλει η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών, Τυποποιητών και Εξαγωγέων
Επιτραπέζιων Ελιών. Επιδιώκουν να
σταματήσει η επέκταση της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ) σε Λακωνία, Αρκαδία και Ηλεία. Ο
περιφερειάρχης δηλώνει ότι το εξώδικο
είναι «από επιθετικό έως υβριστικό για
όσα δήλωσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και στην τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε η Π.Ε. Μεσσηνίας για την ΠΟΠ
“ελιά Καλαμάτας”». Ταυτόχρονα δηλώνει
ανυποχώρητος «να προστατεύουμε τα
συμφέροντα των παραγωγών και της
εθνικής μας οικονομίας». Σημειώνεται,
επίσης, ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο
Πελοποννήσου πρόσφατα αποφάσισε να
καταθέσει πρόταση επέκτασης της ζώνης της ΠΟΠ ελιάς Καλαμάτας σε Λακωνία, Κυνουρία και Ολυμπία.

Ανησυχούν οι εργαζόμενοι
καθαριότητας για τα πεταμένα
ατομικά τεστ

Έντονη υγειονομική ανασφάλεια νιώθουν οι εργαζόμενοι
στις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων με αιτία τα ατομικά
τεστ κατά του κορονοϊού. Προς τούτο εξέδωσε ανακοίνωση
η ΔΑΣ-ΟΤΑ. «Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα θα μαζεύουν τα ανεξέλεγκτα πεταμένα μέσα προστασίας (γάντια,
μάσκες κ.λπ.) με κίνδυνο, που πολλές φορές έχει επαληθευτεί, να κολλήσουν τον ιό». Εφιστούν την προσοχή της Πολιτείας, καθώς η διαδικασία των ατομικών τεστ μεγαλώνει την
αγωνία και την ανασφάλειά τους.

Ε.Ε.

«Όχι» στην παράταση συμβάσεων
κοινωφελούς εργασίας
Κάθετα αρνητική είναι η επίτροπος Απασχόλησης και
Κοινωνικών Δικαιωμάτων στο αίτημα παράτασης του
προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στους ΟΤΑ. Η επίτροπος, απαντώντας σε ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, αρνήθηκε «παράταση συμβάσεων μέχρι τέλος του 2021 και
μετατροπή τους σε μόνιμες θέσεις εργασίας». Το αιτιολογικό της άρνησης είναι ότι «η περιορισμένη και μη επεκτάσιμη διάρκεια δεν έχει σκοπό να διασφαλίσει μια μακροχρόνια σύμβαση εργασίας».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΣΤEΛΙΟΣ ΠEΤΣΑΣ:

Ποιος/α δήμαρχος προς τα
βόρεια της Αθήνας έχει ξεσηκώσει την αντιπολίτευση
με τις πρακτικές που ακολουθεί σε όλες τις συνεδριάσεις; Όλο και πιο έντονα πλέον ζητούν να αποκαταστήσει άμεσα το έλλειμμα
δημοκρατίας που έχει προκαλέσει η έλλειψη διάθεσης να ασχοληθεί με την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και
των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Ανοίγουν δρόμοι…

Μια σειρά από κρίσιμα έργα οδοποιίας
στον Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων μπαίνει σε φάση υλοποίησης μετά την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργου Πατούλη και του δημάρχου Σπύρου Πολλάλη. Προτεραιότητα πήρε η μελέτη του έργου στη θέση Μεγάλο Ποτάμι με χρηματοδότηση
της περιφέρειας, προϋπολογισμού περίπου 70.000 ευρώ, καθώς στοχεύει
στη σύνδεση του Κέντρου Υγείας και
του Σχολείου του Γαλατά με το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η πρόσβαση αυτών
των κοινωνικών δομών γίνεται σήμερα
για τους κατοίκους του Γαλατά μέσω
μιας λωρίδας κυκλοφορίας μιας κατεύθυνσης και για τους κατοίκους του συνόλου του οικισμού της περιοχής από
δημοτική οδό, που διέρχεται από την
Ιρλανδική Διάβαση. Ως εκ τούτου, καθίσταται απολύτως απαραίτητη η δημιουργία εναλλακτικής οδικής σύνδεσης.

«Θέλουμε όλη η χώρα
να γίνει ένα εργοτάξιο»

H

καθυστέρηση εντάξεων στο επενδυτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» είναι ένα από τα ζητήματα
που θέτουν αρκετοί δήμαρχοι, κυρίως της
αντιπολίτευσης, στις συνεδριάσεις της ΚΕΔΕ, καθώς μόλις την περασμένη εβδομάδα
είδαν την επαναδραστηριοποίησή του.
Όμως, στην πρόσφατη συνεδρίαση ανέλαβε να τους καθησυχάσει ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας,
παρεμβαίνοντας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, όπου τους
διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να μη μείνει
αδιάθετο ούτε ένα ευρώ από τα 2,5 δισ. του
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
Μάλιστα, ο υπουργός, θέλοντας να δείξει
ότι αυτή είναι μια προσπάθεια που αφορά
σε όλους, αποκάλεσε τους αιρετούς της
Αυτοδιοίκησης «συμμάχους» και «πρε-

σβευτές» στις τοπικές κοινωνίες τού μεγάλου αυτού «εμβληματικού προγράμματος». Στα καινούργια πρέπει να καταγράψουμε την εξαγγελία του για τη θέσπιση
πλαφόν για το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης έργων, που θα μπορεί ο κάθε δήμος να διεκδικήσει από το πρόγραμμα,
υποστηρίζοντας ότι αυτό θα είναι «εύλογο».
Ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε και στην υπογραφή πρόσφατα δανειακής σύμβασης
ύψους 500 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων. «Με αυτήν», τόνισε,
«μπορούμε να σχεδιάσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια πώς θα προχωρήσουμε το
2022 και 2023, που είναι κρίσιμα για την
υλοποίηση». Ο αναπληρωτής υπουργός
επιβεβαίωσε και την παράταση, έως τα τέλη Απριλίου, της σχετικής προθεσμίας
υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα.

Πάνω από το 50% των δήμων στο myKEPlive
Με πολύ γοργό ρυθμό προχωρά η ένταξη των δήμων της
χώρας στο πρόγραμμα myKEPlive, που δίνει πολύ μεγάλη
ανάσα στους πολίτες σε σχέση με τη γραφειοκρατία που
αντιμετωπίζουν. Μέσα σε οκτώ μήνες λειτουργίας περισσότεροι από το 50% του συνολικού αριθμού των δήμων της
χώρας έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα,
υπηρεσίες μέσω βιντεοκλήσης παρέχουν 224 ΚΕΠ σε 177
δήμους, ενώ συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 40.000 ραντεβού, τα οποία μεταφράζονται σε αντίστοιχη μείωση των μεταβάσεων για εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Αυτές
τις μέρες εντάσσονται στο πρόγραμμα για ραντεβού με βιντεοκλήση 26 ακόμα δήμοι, ενώ μετά το
μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ),
στο επόμενο διάστημα πρόκειται να πραγματοποιηθούν νέα τριήμερα επιμορφωτικά προγράμματα για τη χρήση του myKEPlive από υπάλληλους των ΚΕΠ.

Περιβάλλον
και πολεοδομία
Tα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα του Δήμου Μοσχάτου
- Ταύρου, όπως ο Ελαιώνας, τα Περιβόλια και το Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που είχε ο δήμαρχος Ανδρέας Ευθυμίου με τον υφυπουργό
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Χρήστο Ταγαρά. Ο δήμαρχος
ξεκαθάρισε ότι αποτελεί προτεραιότητα η διεκδίκηση για την οριστική
επίλυση των πολεοδομικών ζητημάτων που άπτονται των θεμάτων ιδιοκτησίας πολιτών, «ένα πρόβλημα
πολλών ετών που καθιστά τους πολίτες όμηρους, αφού δεν μπορούν
να κάνουν πράξεις κατοχύρωσης
της ιδιοκτησίας τους», όπως υποστήριξε. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός κατανόησε τα προβλήματα
και ιδιαίτερα το σύνθετο και δύσκολο ζήτημα των Περιβολίων, που είναι κύριο κοινωνικό πρόβλημα, ενώ
δεσμεύτηκε ότι θα εργαστεί με τον
δήμο για την εξεύρεση λύσεων.

Έργα... με διαβούλευση
Έναν πολύ δημοκρατικό τρόπο, που
μειώνει και τις γκρίνιες, έχει βρει η
δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου για να προχωρά τα σημαντικά έργα της πόλης. Προχωρά σε διαβούλευση… Για παράδειγμα, αυτές τις
μέρες στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Δήμου Αγίου Δημητρίου βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διαβούλευση
που αφορά στην ανάπλαση της οδού
Μακρυγιάννη, με στόχο η ανάπλαση να
είναι στην κατεύθυνση της δημιουργίας συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας. Σύμφωνα με τον δήμο, αναμένεται
να ενισχύσει την επιλογή του βαδίσματος προς και από τους τοπικούς πόλους
έλξης κάποιων κοντινών μετακινήσεων με την αναβάθμιση των συνθηκών
βαδίσματος και παραμονής στον κοινόχρηστο χώρο. Άντε μετά να διαφωνήσει η αντιπολίτευση…
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Μάτι: Εγγύηση 5.000 ευρώ στον πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής
Ελεύθερος με την καταβολή χρηματικής εγγύησης 5.000
ευρώ αφέθηκε την Τετάρτη, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο πρώην αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Ματθαιόπουλος, για την υπόθεση της πυρκαγιάς στο Μάτι
το καλοκαίρι του 2018, που κατέληξε σε εθνική τραγωδία με
102 νεκρούς. Ο Βασίλης Ματθαιόπουλος απολογήθηκε για
αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα. Σε δήλωσή του ο
συνήγορός του, Διαμαντής Μπασάρας, ανέφερε ότι «ο κατηγορούμενος στοχοποιήθηκε από συγκατηγορούμενό του για
να αποποιηθεί της δικής του ευθύνης», προσθέτοντας πως ο
εντολέας του δεν φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη για την πυρκαγιά. «Με σεβασμό και με αξιοπρέπεια, ο κ. Ματθαιόπουλος

δεν απάντησε σε καμία επίθεση. Οι σκευωροί θα πάρουν την
απάντηση όταν πρέπει», δήλωσε ο συνήγορος.
Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, στον προαύλιο χώρο των δικαστηρίων είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς θυμάτων της φονικής
πυρκαγιάς, οι οποίοι αποδοκίμασαν έντονα και επιτέθηκαν
λεκτικά στον πρώην αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος,
ζητώντας παράλληλα να αποδοθεί δικαιοσύνη.
«Απαιτούμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Κάνουμε έκκληση,
ώστε οι υπεύθυνοι να μπουν φυλακή. Να μην ξαναζήσουμε
άλλο Μάτι, ελπίζουμε και περιμένουμε από το πολιτικό σύστημα να αναλάβει τις ευθύνες του», δήλωσαν οι συγγενείς.
Ζήτησαν, παράλληλα, να μετατραπούν οι κατηγορίες σε κα-

κουργήματα, λέγοντας ότι «άλλα δυστυχήματα, όπως το “Σάμινα” και η “Ρικομέξ”, δικάστηκαν ως κακουργήματα, ενώ
εδώ ως πλημμελήματα. Θέλουμε να δείξουμε ότι δεν κωφεύουμε, δίνουμε το “παρών” και ζητάμε από τα πολιτικά
κόμματα να αφήσουν τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
Όλοι οι υπόδικοι στη συνέχεια αναβαθμίστηκαν και έλαβαν
αξιώματα».
Αξίζει να σημειωθεί ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να
ολοκληρωθεί ο κύκλος των απολογιών των εμπλεκομένων
στην υπόθεση, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Επένδυση στη
διεθνοποίηση
των ελληνικών ΑΕΙ
Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Π

ερισσότερα από 20.000.000 ευρώ θα διαθέσει το υπουργείο
Παιδείας για τη διεθνοποίηση
των ελληνικών πανεπιστημίων,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν
δράσεις, με επίκεντρο την οργάνωση ξενόγλωσσων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, χωρίς, ωστόσο, αυτό να αποτελεί προϋπόθεση.
Ειδικότερα, τα πανεπιστήμια, αξιοποιώντας
τα κονδύλια που θα τους διατεθούν, ανάλογα
με το μέγεθος και το πλήθος των φοιτητών
τους οποίους φιλοξενούν, μπορούν να συνάψουν διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας,
να αναπτύξουν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ανοιχτής πρόσβασης, να εντάξουν στο
δυναμικό τους ξένους καθηγητές, να λάβουν διεθνή πιστοποίηση των Προγραμμάτων τους από αναγνωρισμένους διεθνείς
φορείς, να συμμετάσχουν σε διεθνείς Επιστημονικές Ενώσεις και να οργανώσουν
διεθνείς ημερίδες και συνέδρια.
Για τη στήριξη της διεθνοποίησης των ΑΕΙ,
το υπουργείο θα χρηματοδοτήσει με 30.000
ευρώ εγκεκριμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών, με 40.000 ευρώ εγκεκριμένα ξενόγλωσσα προπτυχιακά για την υλοποίηση συ-

νεργασιών με αναγνωρισμένα Ιδρύματα της
αλλοδαπής, ώστε να μετατραπούν σε κοινά
(joint), και με 50.000 ευρώ εγκεκριμένα μεταπτυχιακά ξενόγλωσσα Προγράμματα για
τα οποία θα πραγματοποιηθούν συνεργασίες με αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής για να μετατραπούν σε κοινά (joint).
Για τη δημιουργία νέων αυτόνομων ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών, η χρηματοδότηση
ανέρχεται σε 60.000 ευρώ και σε 80.000 ευρώ, εφόσον υλοποιηθούν σε συνεργασία με
πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Τέλος, νέα
αυτόνομα ξενόγλωσσα προπτυχιακά θα
χρηματοδοτούνται με 70.000 ευρώ και κοινά
(joint) προπτυχιακά με Ιδρύματα της αλλοδαπής με 90.000 ευρώ.

Χρηματοδότηση
Στη σχετική Απόφαση προβλέπεται και
χρηματοδότηση, ύψους 1.800 ευρώ, για τη
στελέχωση, με ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ανά τέσσερα Προγράμματα Σπουδών,
του εκάστοτε Γραφείου Υποστήριξης Φοιτητών. Από τη συνολική χρηματοδότηση, τη
μερίδα του λέοντος θα λάβει το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1.953.488 ευρώ) και ακολουθούν το ΑΠΘ (1.906.977 ευρώ), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1.720.930 ευρώ), το Πανεπιστήμιο Πατρών (1.627.907 ευρώ) και το
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (1.395.349
ευρώ).

Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας
Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου
Παιδείας Απόστολος Δημητρόπουλος, «η
δράση αυτή συμπληρώνει το “Study in
Greece” για τη διεθνή προβολή των ελληνικών πανεπιστημίων και των Προγραμμάτων
τους, τις πρωτοβουλίες του υπουργείου
Παιδείας για την προώθηση της συνεργασίας των ελληνικών πανεπιστημίων με τα
πανεπιστήμια των ΗΠΑ, της Βρετανίας και
της Κίνας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς
και την ενδυνάμωση των σχέσεων με τον
Ελληνισμό της Διασποράς». Εξέφρασε,
ακόμα, την πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί
να γίνει διεθνές κέντρο εκπαίδευσης, προσελκύοντας φοιτητές, επιστήμονες και
επενδύσεις από άλλες χώρες με πολλαπλά
οφέλη τόσο για τους Έλληνες φοιτητές, που
θα αποκτήσουν πτυχία από διεθνώς ανα-

γνωρισμένα Ιδρύματα, όσο και για τους διδάσκοντες, οι οποίοι θα δικτυωθούν διεθνώς μέσα από τη συνεργασία τους με επιστήμονες άλλων χωρών.

Για τη στήριξη της διεθνοποίησης
των ΑΕΙ, το υπουργείο θα
χρηματοδοτήσει με 30.000 ευρώ
εγκεκριμένα προπτυχιακά
και μεταπτυχιακά ξενόγλωσσα
Προγράμματα Σπουδών
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Ξανά στη φυλακή ο «μαϊμού» αστυνομικός

Σ

τις φυλακές οδηγήθηκε ο 38χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος ότι βίασε τρεις γυναίκες
παριστάνοντας τον αστυνομικό και με το πρόσχημα του ελέγχου τις οδηγούσε στο αυτοκίνητό του. Ο κατηγορούμενος, μετά την απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, χωρίς να πείσουν οι ισχυρισμοί του
πως οι καταγγελίες σε βάρος του ήταν πλεκτάνη πρώην
συγκρατουμένων του. Oι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες του. Πρόκειται για τον Σιάσιο Θεόδωρο του Ιορδάνη και της Ανδριανής, γεννηθέντα το 1983 στη Θεσσαλονίκη.
Ο 38χρονος συνελήφθη σχεδόν έναν μήνα μετά την
αποφυλάκισή του, καθώς ήταν έγκλειστος για 11 χρόνια,
αφού είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση ψυχιάτρου στη Θεσσαλονίκη, που διαπράχθηκε τον
Δεκέμβριο του 2010. Σύμφωνα με τη δικογραφία που

σχηματίστηκε σε βάρος του, το διάστημα από τις 15 έως
τις 20 Μαρτίου επιτέθηκε στις τρεις γυναίκες, 21, 26 και
47 χρόνων, τις οποίες βίασε και λήστεψε. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, φέρεται ότι απαίτησε και 1.000 ευρώ,
απειλώντας ότι θα την καταδώσει, επειδή εργαζόταν
παρότι απαγορευόταν.
Ο κατηγορούμενος αναγνωρίστηκε από τις τρεις γυναίκες, όμως από την αρχή αρνήθηκε τις κατηγορίες,
αποδίδοντας τη σύλληψή του σε πλεκτάνη που στήθηκε
από πρώην συγκρατουμένους του στις φυλακές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην απολογία του ανέφερε
ότι τον εκβίαζαν να μεταφέρει ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα και, επειδή δεν δέχτηκε, του έστησαν τις καταγγελίες. Ωστόσο, δεν εξήγησε για ποιον λόγο οι συγκρατούμενοί του κανόνιζαν τα ραντεβού με τις συγκεκριμένες γυναίκες.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αντίδραση Σιμόπουλου
για τον «έρανο»
των καθηγητών ΑΠΘ

Ο Μπαραλιάκος
για τις υποδομές
ΑμεΑ

Την έντονη αντίδραση του Στράτου
Σιμόπουλου προκάλεσε η πρωτοβουλία πανεπιστημιακών καθηγητών του ΑΠΘ να ξεκινήσουν έρανο
για τη συλλογή χρημάτων για τα δικαστικά έξοδα των συλληφθέντων
στις καταλήψεις. «Πραγματικά, η
προσπάθεια για να έχουμε μια
“κανονική” χώρα αποδεικνύεται
συνεχώς πολύ δύσκολη. Θα περίμενα από πανεπιστημιακούς δασκάλους και διοικητικούς του ΑΠΘ
να μαζεύουν χρήματα για την αποκατάσταση των ζημιών στην Πρυτανεία από τις πρόσφατες καταλήψεις. Δυστυχώς, η προσμονή μου
αποδεικνύεται μάταιη», δήλωσε ο
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης.

Προτεραιότητα της Ημαθίας σε
υποδομές προσβασιμότητας για
ΑμεΑ, εν όψει της πρωτοβουλίας του υπουργείου Δικαιοσύνης για καταγραφή ελλείψεων υφιστάμενης κατάστασης στα
Δικαστικά Μέγαρα και στις κτιριακές δομές Δικαιοσύνης, ζήτησε από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Κώτσηρα ο
τοπικός βουλευτής Φώντας
Μπαραλιάκος. Ο υφυπουργός
έδωσε τη διαβεβαίωση ότι η
απογοητευτική κατάσταση αναφορικά με την προσβασιμότητα
των ΑμεΑ σύντομα θα αποτελεί
παρελθόν.

Στα γραφεία του
ΥΜΑΘ στην Αθήνα
ο Πλακιωτάκης
Τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη υποδέχθηκε στο γραφείο
του υφυπουργείου Εσωτερικών
(Μακεδονίας - Θράκης) στην Αθήνα ο υφυπουργός Σταύρος Καλαφάτης. Οι δύο άνδρες συζήτησαν
θέματα που αφορούν στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία και στη
Θράκη, με τον κ. Πλακιωτάκη να είναι ο πρώτος υπουργός ο οποίος
επισκέπτεται τους χώρους του
ΥΜΑΘ στην πρωτεύουσα. Τους
Σταύρο Καλαφάτη και Γιάννη Πλακιωτάκη συνδέει φιλία πολλών
χρόνων, με τον υφυπουργό να καλεί τον υπουργό να επισκεφτεί τη
Θεσσαλονίκη και το διοικητήριο.

Διαφοροποιήθηκε ο Αβαρλής από τον Ζέρβα
Για δεύτερη φορά σε μικρό χρονικό διάστημα, ο
Γιώργος Αβαρλής διαφοροποίησε τη στάση του από
αυτήν της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην
τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο
αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης ψήφισε
υπέρ της συζήτησης για τη δίωξη του γιατρού του
ΑΧΕΠΑ Αθανάσιου Σιούλη, ύστερα από ψήφισμα που

κατέθεσε η «Λαϊκή Συσπείρωση», την ώρα που οι
σύμβουλοι της διοίκησης τάχθηκαν κατά. «Είμαι υπέρ
του να συζητηθεί και να σταματήσει το κυνήγι των μαγισσών των Αριστερών», είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Αβαρλής. Υπενθυμίζεται πως περίπου έναν μήνα πριν
είχε διαφοροποιήσει τη στάση του και για τη συζήτηση
των επεισοδίων του ΑΠΘ.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Δ. Κούβελας: «Μέσα σε λίγους
μήνες, ψηφιακά άλματα ετών»

Εισηγητής σε σχέδιο νόμου που συζητείται στην
Ολομέλεια της Βουλής, το οποίο συνδράμει ακόμη περισσότερο στην ψηφιακή αναβάθμιση της
Ελλάδας, είναι ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της
Ν.Δ. Δημήτρης Κούβελας. Όπως ανέφερε, «η
προσφορά του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπήρξε
ιδιαίτερα σημαντική και μέσα σε λίγους μήνες
έχουν γίνει άλματα ετών ως προς την οργάνωση
της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών».

Στο «στόχαστρο» Γιαννούλη
η Κεραμέως

Την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως βάζει
στο «στόχαστρό» του ο Χρήστος Γιαννούλης, εξαπολύοντας «βολές» για συμμετοχή της στο σκάνδαλο
#cisco, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο βουλευτής
Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑΠ.Σ. καταγγέλλει την υπουργό ότι έδωσε στη Cisco 2
εκατ. ευρώ, όπως και προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίου πολιτών, με δικαίωμα μεταπώλησης
σε τρίτους. Μάλιστα, ο κ. Γιαννούλης υποστηρίζει
πως πολλά από τα δεδομένα που έχουν δοθεί είναι ανηλίκων. Αναμένουμε την αντίδραση - απάντηση της υπουργού!

Τι θέλεις να πω για
τον Ζαριανόπουλο;

«Ρία, τι θέλεις να πω για τον Ζαριανόπουλο;»,
ρώτησε η Κατερίνα Νοτοπούλου τη Ρία Καλφακάκου, στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεχνώντας το μικρόφωνό της ανοιχτό την ώρα της τοποθέτησης του Βασίλη Γάκη. «Ακούγεστε, κυρία Νοτοπούλου», της είπε ο πρόεδρος Πέτρος Λεκάκης, με την επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί» να γελά και να
προσθέτει: «Μας πιάσατε!».

Προσφυγή της Σπανού
για την παύση της από
τον «Άγιο Στυλιανό»

Ένα βήμα παρακάτω προχώρησε η Ιωάννα
Σπανού, μετά την απόφαση του δημάρχου
Θεσσαλονίκης να την παύσει από τα καθήκοντά της ως προέδρου του Ιδρύματος «Άγιος
Στυλιανός». Η ανεξάρτητη, πλέον, δημοτική
σύμβουλος προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, ζητώντας να
ακυρωθεί η απόφαση του κ. Ζέρβα, εκτιμώντας πως η αντικατάστασή της δεν έγινε με τρόπο που ορίζει ο νομοθέτης.

P
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ΡΟΣΩΠΟ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και
Διάστημα, οι μεγάλες αγάπες
του δαιμόνιου κροίσου
Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Ο

Ίλον Μασκ

δαιμόνιος Ίλον Μασκ, που από τις αρχές
του 2021 καταγράφεται ως ο πλουσιότερος άνθρωπος σε όλον τον κόσμο, γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 1971 στην Πρετόρια
της Νότιας Αφρικής. Σήμερα είναι ο ηγέτης δύο
από τις πλέον εμβληματικές επιχειρήσεις του σύγχρονου κόσμου: Της Tesla και της SpaceX.
Στα 10 του χρόνια, ο Μασκ άρχισε να πειραματίζεται με ένα κομπιούτερ Commodore και δύο χρόνια αργότερα έμαθε μόνος του προγραμματισμό
ηλεκτρονικών υπολογιστών, έγραψε κώδικα για

Θέμα κατασκοπείας στην Κίνα με Tesla

«Θα κλείσω την εταιρεία, αν αποδειχθεί
ότι τα αυτοκίνητα Tesla κατασκοπεύουν
την Κίνα», δήλωσε ο Μασκ, μόλις έμαθε
ότι το Πεκίνο απαγόρευσε την είσοδο των
αυτοκινήτων Tesla σε στρατιωτικές μονάδες, προκειμένου να μην υποκλαπούν
στρατιωτικά μυστικά εξαιτίας των καμερών που φέρουν τα οχήματα. Στα Tesla
είναι, επίσης, εγκατεστημένα ραντάρ και

αισθητήρες υπερήχων, που σκοπό έχουν
να προλάβουν συγκρούσεις στους δρόμους και να διευκολύνουν το παρκάρισμα. Το Πεκίνο επιμένει ότι είναι αδύνατο να ελεγχθούν οι πληροφορίες που
συλλέγουν τα αυτοκίνητα Tesla. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μασκ έστησε εργοστάσιο στη Σαγκάη, με προοπτική να παράγει
450.000 Tesla ετησίως.

ένα παιχνίδι που έφτιαξε σε γλώσσα BASIC και τον
πούλησε για περίπου 500 δολάρια. Σπούδασε Μηχανικός σε Καναδά και Αμερική και, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, μπήκε στον υπέροχο
κόσμο των μπίζνες.
Αρχικά έστησε τη Zip2, μια διαδικτυακή εταιρεία ανεύρεσης εμπορικών επιχειρήσεων. Η επιτυχία ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα η Compaq να
αγοράσει την εταιρεία έναντι 307 εκατομμυρίων
δολαρίων. Η πορεία του Μασκ προς την επιχειρηματική κορυφή είχε αρχίσει εντυπωσιακά. Αμέσως έριξε τα 10 εκατ. για να στήσει τον ιστότοπο
X.com, που ξεκίνησε φηφιακές συναλλαγές και
πληρωμές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε
κάθε καινοτομία στον χώρο του Διαδικτύου κάπου
κοντά ήταν ο Μασκ. Στην πορεία, η Χ.com συγχωνεύτηκε με την Paypal και ο Μασκ ήταν γενικός διευθυντής. Διαφώνησε, όμως, με τη συνεργασία
της εταιρείας με τον Μπιλ Γκέιτς και τα Windows
και έτσι εκπαραθυρώθηκε -όπως άλλωστε και ο
Τζομπς- από την Apple.
Το 2001 ο Μασκ στρέφεται δυναμικά στην άλλη
αγάπη του, το Διάστημα, και δημιουργεί τη SpaceX.
Αγοράζει παροπλισμένους διηπειρωτικούς πυραύλους για να τους μετατρέψει σε διαστημικά λεωφορεία. Επειδή κανείς δεν πίστεψε το όραμά του τότε
και, συνεπώς, χρηματοδότες δεν βρήκε, ο Μασκ
(που πάντα στη βιβλιοθήκη του είχε τον Ισαάκ Ασίμοφ) έβαλε 100 εκατ. από την προσωπική του περιουσία στη SpaceX για να δημιουργήσει τον πρώτο
«διαστημικό πολιτισμό». Το 2004 αποφασίζει να
επενδύσει στην αυτοκινητοβιομηχανία Tesla, την
οποία κάνει πρωτοπόρα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
και στον εφοδιασμό με ηλεκτρονικά συστήματα.
Ανάμεσα στις δεκάδες εταιρείες του ξεχωρίζει η
μη κερδοσκοπική OpenAI, που ειδικεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

23

POLITICAL

KΟΣΜΟΣ

Στο «κόκκινο» οι σχέσεις Γαλλίας - Τουρκίας
Σ

ε νέα δοκιμασία υποβάλλονται οι
σχέσεις Γαλλίας - Τουρκίας -οι
οποίες, άλλωστε, ήταν στην «κατάψυξη» το προηγούμενο διάστημα-, μετά
την καταγγελία που έκανε ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με τον οποίο η Άγκυρα ετοιμάζεται
να παρέμβει στις προεδρικές εκλογές
της Γαλλίας την επόμενη χρονιά.
Σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι
France 5, όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο Μακρόν δεν «μάσησε τα λόγια» του: «Φυσικά! Είναι γραμμένο και οι απειλές δεν είναι συγκεκαλυμμένες. Πρέπει, συνεπώς,
να έχουμε καθαρό μυαλό. Τέτοιες απει-

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

λές δεν μπορεί να γίνουν ανεκτές… Δεν
θέλω να ξαναμπούμε σε μια ειρηνική
σχέση, αν παρασκηνιακά γίνονται τέτοιου είδους κινήσεις».
Η αναφορά Μακρόν προκάλεσε την
οργισμένη αντίδραση το τουρκικού
υπουργείου Εξωτερικών. «Θεωρούμε
απαράδεκτες τις απαντήσεις του προέδρου της Γαλλίας στα σκόπιμα ερωτή-

«Ever Given» - Σουέζ: Στα 10 δισ. δολάρια
η ζημία από την απόφραξη της Διώρυγας
Σοβαρό πλήγμα επέφερε στην αιγυπτιακή οικονομία η απόφραξη της Διώρυγας του
Σουέζ από το γιγαντιαίων διαστάσεων πλοίο εμπορευματοκιβωτίων «Ever Given», με
το κόστος να ανέρχεται σε σχεδόν 10 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ναυτιλιακού περιοδικού «Lloyd’s List», το κόστος που αποφέρει η διέλευση των πλοίων
καθημερινά από την περιοχή υπολογίζεται σε 5,1 δισ. και 4,5 δισ. δολάρια, με κατεύθυνση προς τα δυτικά και τα ανατολικά αντίστοιχα. Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες
ρυμουλκών και εκσκαφέων για την απομάκρυνση του «Ever Given» -του σκάφους
μήκους 400 μέτρων που «σφηνώθηκε» στο κανάλι την Τρίτη- έχουν αποτύχει.

ματα που τέθηκαν στην εκπομπή, όπως
επίσης και αντίθετες στις σχέσεις φιλίας και συμμαχίας μεταξύ των χωρών
μας. Η Τουρκία, στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου, εφάρμοσε… νόμιμες πολιτικές, βασισμένες στο Διεθνές
Δίκαιο… Δεν θα πετύχουν τον σκοπό
τους αυτές οι εκπομπές, που στόχο
έχουν να διαστρεβλώσουν την ευρωτουρκική πραγματικότητα σκόπιμα,
πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.,
και οι αβάσιμοι ισχυρισμοί. Η Τουρκία
θα εξακολουθήσει να έχει μεγάλη επίδραση και συμβολή στις ευρωατλαντικές και ΝΑΤΟϊκές σχέσεις, είτε ακο-

λουθώντας περιφερειακή πολιτική είτε
δημιουργώντας στενές σχέσεις με χώρες-μέλη», ανέφερε η ανακοίνωση της
Άγκυρας. Και πρόσθεσε ότι μέλημά της
είναι η δυνατότητα των περίπου
800.000 μελών της τουρκικής κοινότητας στη Γαλλία να ζουν σε συνθήκες
ευημερίας.
Όπως κάνει πάντοτε το τελευταίο διάστημα, η τουρκική ανακοίνωση καταλήγει με απειλές: «Υπενθυμίζουμε και πάλι
στη Γαλλία ότι αυτήν την περίοδο στην
οποιαδήποτε θετική ή αρνητική στάση
και τη ρητορική που θα επιδείξει, η
Τουρκία θα ανταποκριθεί αναλόγως».

Βιρτζίνια - ΗΠΑ: Η πρώτη πολιτεία
του Νότου που καταργεί τη θανατική ποινή
Πολλαπλά σημαντική είναι η απόφαση της αμερικανικής πολιτείας της Βιρτζίνια
να καταργήσει τη θανατική ποινή. Όχι μόνο διότι πρόκειται για μια πολιτεία με ρεκόρ εκτελέσεων σε θανατοποινίτες, αλλά και γιατί είναι η πρώτη πολιτεία του αμερικανικού Νότου -μιας περιοχής που επί πολλές δεκαετίες δοκιμάστηκε από φυλετικές διακρίσεις- που το επιχειρεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τη
σχετική απόφαση, η μεγάλη πλειονότητα των εκτελεσθέντων κατά τον 20ό αιώνα
στη Βιρτζίνια είναι Αφροαμερικανοί. Έτσι, οι πολιτείες των ΗΠΑ που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή αυξήθηκαν σε είκοσι τρεις.

«Ισόβιος» πρόεδρος γίνεται ο Πούτιν με απόφαση της Δούμας
Σε απίστευτες θεσμικές επινοήσεις
επιδίδεται η ρωσική Βουλή (Δούμα), προκειμένου να βρεθεί τρόπος παραμονής
του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Προεδρία της
Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έτσι, προχθές
ενέκρινε νομοσχέδιο σύμφωνα με το
οποίο ο συνταγματικός περιορισμός για
τον αριθμό των θητειών του ίδιου φυσι-

κού προσώπου ισχύει και για τον θητεύοντα πρόεδρο, χωρίς όμως να προσμετρώνται οι προηγούμενες θητείες
του. Με τον νέο νόμο, ανοίγει ο δρόμος
για επανεκλογή του Βλαντιμίρ Πούτιν για
ακόμα δύο θητείες στη θέση του προέδρου της Ρωσίας. Το επίμαχο νομοσχέδιο είχαν καταθέσει οι βουλευτές Πάβελ

Κρασενίνικοφ και Όλγκα Σαβαστιάνοβα,
από κοινού με τον βουλευτή του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (προερχόμενου
από την Άνω Βουλή) Αντρέι Κλίσας, τον
περασμένο Νοέμβριο, ώστε να υπερψηφιστεί αρκετά προτού λήξει η τωρινή θητεία του Πούτιν.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που έγινε

νόμος του κράτους, πρόεδρος της χώρας
μπορεί να εκλεγεί κάθε Ρώσος πολίτης
ηλικίας 35 ετών και άνω, ο οποίος διαβιούσε συνεχόμενα στη Ρωσία για διάστημα όχι μικρότερο των 25 ετών, ενώ δεν
έχει και δεν είχε ποτέ στο παρελθόν
υπηκοότητα ή άδεια παραμονής άλλου
κράτους.
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Ποσά - προϋποθέσεις
Η εθνική προκαταβολή θα καταβληθεί
αναδρομικά, από την ημέρα της αρχικής
αίτησης συνταξιοδότησης, ως εξής:
Προσωρινή σύνταξη 384 ευρώ: Εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 67ο έτος της ηλικίας του και 15
έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλι-

ΡΗΜΑ

Εκτιμήσεις για 67.000
μέχρι τέλη Μαρτίου
- Ποιοι εξαιρούνται
από τη διαδικασία

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

ερί τις 32.000 είναι μέχρι
στιγμής οι αιτήσεις για την
προκαταβολή σύνταξης,
ενώ αναμένονται άλλες
35.000 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 σε σύνολο 100.000-105.000 εκκρεμών.
Όπως αναφέρουν εργατολόγοι, ο
αριθμός θα ήταν μεγαλύτερος, αλλά
υπάρχουν ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν
γνωρίζουν τη διαδικασία, κάποιοι που
έχουν οφειλές, ενώ ίσως άλλοι να φοβούνται ότι θα μείνουν με την προκαταβολή των 384 ή 360 ευρώ και θα αργήσουν ακόμη περισσότερο να λάβουν την
οριστική κύρια σύνταξή τους, οπότε δεν
έχουν πάει ακόμα να καταθέσουν τα
χαρτιά τους.
Παράλληλα, μεταξύ των δικαιούχων
είναι και πολλοί άνεργοι μεγαλύτερης
ηλικίας, οι οποίοι κάνουν αίτηση για να
εισπράξουν το ποσό της εθνικής σύνταξης, ακόμα και αν τελικά αποδειχτεί ότι
δεν τη δικαιούνται και θα χρειαστεί να
επιστρέψουν τα χρήματα ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα».
Με την εγκύκλιο της 10ης Μαρτίου
2021 του υπουργείου Εργασίας, οι
ασφαλισμένοι που έκαναν αίτηση συνταξιοδότησης και δεν λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη (υπολογίζονται σε περίπου
130.000 από ένα σύνολο 178.000 που
έχουν καταθέσει αίτηση για κύρια σύνταξη - οι υπόλοιποι δικαιούχοι λαμβάνουν προσωρινή) μπορούν να καταθέσουν νέα ηλεκτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ, προκειμένου να πάρουν την εθνική
σύνταξη. Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν
πως περίπου 12% των αιτήσεων της προκαταβολής ενδεχομένως να μη δικαιούται σύνταξη.
Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα είναι
διαθέσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής
πύλης του Δημοσίου (gov.gr) και συγκεκριμένα μέσω του συνδέσμου
https://prokatavoli.syntaxeis.gov.gr/
καθώς και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του e-EΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Χ

Βροχή
οι αιτήσεις για
την προκαταβολή
της σύνταξης

σης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιονδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως
φορέα κύριας ασφάλισης ή το 62ο έτος
της ηλικίας του και 20 έτη ή 6.000 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά)
σε οποιονδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης.
Προσωρινή σύνταξη 360 ευρώ: Εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 62ο έτος της ηλικίας του και 15
έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης ή χωρίς
να έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της
ηλικίας του, εφόσον πληροί τη στιγμή της
αίτησης τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέων κύριας ασφάλισης.
Προκαταβολή έναντι ποσού σύνταξης
ΔΕΝ χορηγείται όταν:
• οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το
ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια,
• χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική
σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε
κατηγορίας,
• η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με
τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή των Διακρατικών Συμβάσεων.
Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής
οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης,
παύει η καταβολή του ποσού προκαταβολής έναντι σύνταξης και τα ποσά της χορηγηθείσης προκαταβολής αναζητούνται ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα».
Έτσι, όσοι ασφαλισμένοι καταθέσουν
αίτηση για προκαταβολή της σύνταξης
και διαπιστωθεί στη συνέχεια ότι δεν τη
δικαιούνται θα πρέπει τα χρήματα να
επιστραφούν, καθώς, σύμφωνα με όσα
ορίζει η απόφαση, «σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απορριπτικής απόφασης
συνταξιοδότησης, τα ποσά που έχουν
καταβληθεί αχρεωστήτως στους ασφαλισμένους αναζητούνται σύμφωνα με
τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α’ 90) και, σε
κάθε περίπτωση, δύνανται να παρακρατούνται από τα ποσά που θα τους καταβληθούν στο μέλλον από τον e- ΕΦΚΑ,
εφόσον καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών».
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ΡΗΜΑ

Aναδρομικές μειώσεις ενοικίων
από Μάρτιο 2020 με συμψηφισμό
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

Η

Κοινή Υπουργική Απόφαση,
που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπει αναδρομικές μειώσεις
ενοικίων για εκατοντάδες χιλιάδες ενοικιαστές επαγγελματικής στέγης και κύριας κατοικίας, για φοιτητές αλλά και για
ναυτικούς, οι οποίοι πλήττονται λόγω των
συνεπειών της πανδημίας από τον περσινό Μάρτιο. Σύμφωνα με όσα ορίζονται από
τους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας,
Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, για τα ενοίκια
που καταβλήθηκαν στο 100% από τον περσινό Μάρτιο έως τον τρέχοντα μήνα και θα
έπρεπε να είναι μειωμένα κατά 100%, 40%
ή 30%, μπορεί να γίνει αναδρομικός συμψηφισμός με τα μισθώματα των επόμενων
μηνών. Ειδικότερα, μερική ή ολική απαλλαγή δικαιούνται οι εξής:
1. Ενοικιαστές επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή.
2. Ενοικιαστές οι οποίοι επλήγησαν δραστικά από την επιδημία του κορονοϊού
και απαλλάσσονται από την υποχρέωση
καταβολής του 40% του μισθώματος των
μηνών Απριλίου - Μαΐου 2020.
3. Ενοικιαστές οι οποίοι επλήγησαν και δικαιούνται απαλλαγή 40% για την περίοδο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου 2020.
4. Ενοικιαστές επαγγελματικής στέγης
που είχαν την υποχρέωση καταβολής
του 30% του ενοικίου για το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2020, κατόπιν

συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη.
5. Ενοικιαστές επιχειρήσεων με έδρα ή
υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα, που εντάχθηκε για τουλάχιστον 14
μέρες τον Οκτώβριο στην κατηγορία
«υψηλού κινδύνου», και δικαιούνται
απαλλαγής για το 40% του ενοικίου.
6. Ενοικιαστές με κύρια εγκατάσταση ή
υποκατάστημα σε περιφερειακές ενότητες όπου ίσχυαν έκτακτα μέτρα τον
Νοέμβριο του 2020 και απαλλάσσονται
για το 40% του μισθώματος.
7. Ενοικιαστές επαγγελματικής μίσθωσης
που απαλλάχθηκαν πλήρως κατά το
χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021.
8. Ενοικιαστές εργαζόμενοι με μισθωμέ-

νη κύρια κατοικία οι οποίοι μπήκαν σε
αναστολή σύμβασης από 1/3/2020 έως
31/3/2021 και δικαιούνται απαλλαγή για
το 40% του ενοικίου.
9. Ενοικιαστές κύριας κατοικίας που
πλήττονται οικονομικά και δικαιούνται
απαλλαγής 30% του μηνιαίου μισθώματος για το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2020.
10. Ενοικιαστές φοιτητές που απαλλάσσονται κατά 40% από το μηνιαίο ενοίκιο
για ολόκληρο το διάστημα από την
1/3/2020 έως 31/03/2021.
11. Ενοικιαστές ναυτικοί, η ναυτολόγηση
των οποίων τελεί σε αναστολή ή έχουν
σύζυγο σε αναστολή εργασίας, απαλλάσσονται κατά 40% από το μηνιαίο μί-

σθωμα για το διάστημα από τον Απρίλιο
2020 έως τον Μάρτιο 2021.
12. Ενοικιαστές ναυτικοί που δικαιούνται
την έκπτωση 30% μόνο για τον μήνα
Οκτώβριο.

Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική
Απόφαση, που δημοσιεύτηκε
στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Ποιοι
δικαιούνται μερική
ή ολική απαλλαγή

Πρόγραμμα στήριξης για την εστίαση μέσω ΕΣΠΑ
Πρόγραμμα-έκπληξη για τη στήριξη της εστίασης προωθεί μέσω του ΕΣΠΑ το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ώστε να στηριχθεί ο πλέον πληττόμενος κλάδος από
την πανδημία. Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαβεβαίωσε μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων ότι το πρόγραμμα βρίσκεται στη φάση του σχεδιασμού και θα περιλαμβάνει ακόμα
και απευθείας χρηματοδότηση με «ζεστό» χρήμα, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα και να αντιμετωπιστούν οι
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, όταν θα ανοίξουν. Οι σχετι-

κές ανακοινώσεις για το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο και τις
άλλες παρεμβάσεις αναμένονται στις αρχές Απριλίου. Σημείο-κλειδί αποτελούν οι επιλέξιμες δαπάνες ανελαστικού
χαρακτήρα, για τις οποίες θα χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις, ενώ προβλέπεται και επιδότηση για την αγορά συσκευών καθαρισμού του αέρα από παθογόνους οργανισμούς. Ως προς το άνοιγμα της εστίασης, ο υπουργός Ανάπτυξης παρέπεμψε τα μέλη της ΠΟΕΣΕ στις εισηγήσεις των
λοιμωξιολόγων. Σημειώνεται ότι αντίστοιχο πρόγραμμα στήριξης σχεδιάζεται και για τον τουρισμό, όπως προανήγγειλε

με δηλώσεις του προ ημερών ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Εξάλλου, στο Συμβούλιο της Επικρατείας
προσέφυγε το Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, το οποίο εκπροσωπεί 40.000 μέλη, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση της κυβέρνησης για παράταση του κλεισίματος, καθώς, όπως ισχυρίζεται, αυτή είναι αντισυνταγματική και παράνομη. Μάλιστα, τονίζει ότι η απόφαση αυτή παραβιάζει τη συνταγματική
αρχή της ισότητας, καθώς επιτρέπει τη λειτουργία των εστιατορίων εντός των ξενοδοχείων.
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USINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Attica Group: Δανειακή σύμβαση έως 14,7 εκατ.
ευρώ για ναυπήγηση 3 πλοίων Aero Catamaran

Microsoft και ReGeneration εκπαίδευση
για την Ψηφιακή Οικονομία

Η

Attica Group, μέλος του Ομίλου
Marfin Investment Group, ανακοίνωσε: (i) Την υπογραφή δανειακής
σύμβασης με την Άλφα Τράπεζα Ανώνυμος
Εταιρεία και τον οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων της Νορβηγίας Eksportkreditt
Norge AS, με την εγγύηση της Norwegian
Export Credit Guarantee Agency, για την κάλυψη κοινού Ομολογιακού Δανείου που θα
εκδοθεί από 100% θυγατρική εταιρεία του
oμίλου, μέχρι ποσού 14,7 εκατ. ευρώ, με
σκοπό τη χρηματοδότηση έως 70% του συνολικού τιμήματος ναυπήγησης και αγοράς
(pre-delivery & post-delivery finance) τριών
επιβατηγών ταχύπλοων πλοίων τύπου AERO
Catamaran, βάσει της ήδη ανακοινωθείσης συμφωνίας με
το Ναυπηγείο Brodrene Aa της Νορβηγίας. (ii) Τη σύναψη
συμφωνίας με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την έκδοση
κοινού ομολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας ύψους
έως 55 εκατ. ευρώ. Τα νέα κεφάλαια, που διατίθενται για

γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, θα ενισχύσουν σημαντικά τη διαθέσιμη ρευστότητα του ομίλου και θα συμβάλουν αποφασιστικά στην επιτάχυνση του επενδυτικού σχεδιασμού του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για
την προσαρμογή στην πράσινη και την ψηφιακή οικονομία.

Κομισιόν: Θετική σε κρατική στήριξη της Energean
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα μέτρα συνάδουν με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η στήριξη
θα χορηγηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τα μέτρα εγκρίθηκαν βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή δημόσιας εγγύησης για
εμπορικό δάνειο ύψους περίπου 90,5 εκατ. ευρώ που θα συνάψει η Energean και δανείου μειωμένης εξασφάλισης ύψους
9,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό κράτος. Η Energean εκμεταλλεύεται το μοναδικό πεδίο εξόρυξης πετρελαίου στην Ελλάδα,
βάσει σύμβασης παραχώρησης. Παράγει το μεγαλύτερο μέρος
των εσόδων της από την πώληση αργού πετρελαίου και έχει
υποστεί σοβαρές ζημίες λόγω της κατάρρευσης των τιμών του
πετρελαίου μετά την έξαρση του κορονοϊού. Επί του παρόντος,
η Energean αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά.

Οι top αναζητήσεις αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα
Το μέλι φαίνεται πως ήταν η κορυφαία αναζήτηση καταναλωτών και
επιχειρήσεων στο Wikifarmer.gr, ανάμεσα σε εκατομμύρια αναζητήσεις το 2020, έχοντας μεγάλη διαφορά από τις πατάτες, που ήταν η
δεύτερη αναζήτηση. Μεγάλη συμβολή σε αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται πως έπαιξε και η ανησυχία η οποία υπήρξε όλο το 2020 για τον κορονοϊό, καθώς το μέλι είναι γνωστό και για τις προστατευτικές του
ιδιότητες όσον αφορά στο ανοσοποιητικό μας σύστημα. Εκτός του
μελιού, εντύπωση προκαλεί και η παρουσία της πατάτας στη δεύτερη
θέση, γεγονός το οποίο σίγουρα συνδέεται και με το ότι πολλοί Έλληνες στράφηκαν προς τη μαγειρική κατά τη διάρκεια των lockdowns.
Στην τρίτη θέση ήταν τα πορτοκάλια, ένα πολύ δημοφιλές φρούτο τόσο το καλοκαίρι όσο και τον χειμώνα.

Η Microsoft και το ReGeneration παρουσίασαν
τις πρωτοβουλίες και τα πρώτα αποτελέσματα της
στρατηγικής τους συνεργασίας, με στόχο την εκπαίδευση των νέων στις ψηφιακές δεξιότητες και
την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Τον σημαντικό ρόλο του Skilling στην οικονομική ανάκαμψη
της χώρας και στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας
ανταγωνιστικότητας μέσω της εκπαίδευσης των
νέων ανέδειξε η εκδήλωση που διοργάνωσαν από
κοινού η Microsoft Ελλάδας και το ReGeneration,
το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων πτυχιούχων στην Ελλάδα, στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας DigiYouth. Για την Ελλάδα, η Microsoft ανακοινώνει το GR for GRowth
και δεσμεύτηκε να εκπαιδεύσει 100.000 επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς
και φοιτητές.

Eurolife: Βράβευσε τους συνεργάτες της
Η Eurolife FFH βράβευσε τους συνεργάτες της
που διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό Πωλήσεων
2020, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης,
η οποία πραγματοποιήθηκε με απευθείας σύνδεση από τα γραφεία της. Για την εταιρεία, αξία έχει
να υποστηρίζει τα δίκτυα συνεργατών της, αναγνωρίζοντας το έργο και τη συμβολή τους στην
ανάπτυξή της, δηλώνουν ανώτερα στελέχη της. Οι
νικητές του διαγωνισμού είναι οι πρωταγωνιστές
στις Ασφαλίσεις Ζωής και στις Γενικές Ασφαλίσεις για τη χρονιά που πέρασε, οι οποίοι επιβραβεύθηκαν με έπαθλο τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου για έναν χρόνο.

Νέα προγράμματα επικοινωνίας
Wind Business
Με επίκεντρο την επιχείρηση, η Wind κατανοεί
τις απαιτήσεις και προσφέρει απόλυτη ελευθερία
στη χρήση Internet και Φωνής. Στηρίζει τον Έλληνα επαγγελματία και του προσφέρει συνδεσιμότητα χωρίς όρια, κάτι που επιτάσσει η νέα ψηφιακή
πραγματικότητα της τηλεργασίας και όλων των online διαδικασιών. Συγκεκριμένα, μέσα από την
ανανεωμένη σειρά προγραμμάτων W Business για
επιχειρήσεις, η επικοινωνία απελευθερώνεται
πλήρως με πραγματικά απεριόριστα Data, ομιλία
και SMS, χωρίς καμία ανησυχία για επιπλέον χρεώσεις. H ανανεωμένη σειρά των εταιρικών προγραμμάτων κινητής W Business είναι συμβατή με
τα υπερσύγχρονα δίκτυα 4G & 5G της Wind.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Υπέρ του «ναι» στην ΑΜΚ
της Πειραιώς τάσσεται η Glass Lewis

ΑΧΑ: Συνεχίζει
να στηρίζει το Εθνικό
Σύστημα Υγείας
ΙΚΕΑ: Μείωση της έκτασης
των καταστημάτων

E

χοντας θέσει σταθερή προτεραιότητά της την
προστασία της υγείας και της ανθρώπινης
ζωής, αλλά και την προσφορά προς την κοινωνία, η ΑΧΑ Ασφαλιστική συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα -και σε αυτό το κύμα της πανδημίας- την προσπάθεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση της κρίσης του Covid-19. Αντιλαμβανόμενη τις
επιτακτικές ανάγκες που έχουν προκύψει και συναισθανόμενη την ευθύνη της προς το κοινωνικό σύνολο,
η εταιρεία διαθέτει 15 συσκευές παροχής οξυγόνου
υψηλής ροής. Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια του
πλάνου στήριξης 360°, που η ΑΧΑ Ασφαλιστική έθεσε
σε εφαρμογή από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της
πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, έχει προσφέρει ήδη 20.000 μάσκες ειδικού τύπου FFP2 with
valve στο ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Στη μείωση της έκτασης των καταστημάτων που
καταλαμβάνουν τα ΙΚΕΑ σε Ιωάννινα και Λάρισα
προχωρά ο Όμιλος Φουρλή. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ελληνικού ομίλου, μέσα στο 2021 αναμένεται ο περιορισμός του εμβαδού των εν λόγω καταστημάτων σε 10.000 τ.μ., από 20.000 τ.μ. που καταλαμβάνουν σήμερα, γεγονός το οποίο θα προσφέρει σε ετήσια βάση εξοικονόμηση 3 εκατ. ευρώ στα ταμεία του. Η στρατηγική, ωστόσο, του Ομίλου Φουρλή δεν αφορά μόνον περικοπές αλλά και
επεκτάσεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε το 2020
με τη δημιουργία δύο νέων «μικρών ΙΚΕΑ» στη
Βουλγαρία αλλά και τον Πειραιά.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 12,09% μειώθηκε
η συμμετοχή της Reggeborgh Invest

TUI: Κλείνουν 48 καταστήματα
στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η εταιρεία ταξιδιών TUI ανακοίνωσε ότι θα κλείσει 48
ακόμα καταστήματά της σε όλη τη Βρετανία, πέραν
των 166 στα οποία έχει ήδη βάλει λουκέτο κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Το κλείσιμο των καταστημάτων θα σημάνει επιπλέον εξοικονόμηση κόστους για
την TUI, που εδρεύει στη Γερμανία και έχει στηριχθεί
σε κρατικές διασώσεις, προκειμένου να επιβιώσει
από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς τους οποίους
επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του Covid-19. Η TUI
ανέφερε ότι 273 εργαζόμενοι θα επηρεαστούν από το
κλείσιμο των καταστημάτων, αλλά και πως θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στα υπόλοιπα 314 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημέρωσε ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από τον μέτοχο Reggeborgh Invest B.V. ότι στις 23/3/2021 επήλθε μεταβολή (μείωση) στα δικαιώματα ψήφου τού
ως άνω μετόχου. Και συγκεκριμένα: Αριθμός
μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου
κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής: 20.009.580, ήτοι ποσοστό 19,3473% του
μετοχικού κεφαλαίου. Αριθμός μετοχών και
ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή: 12.509.580 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 12,0955% επί
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, που ανέρχονται σε 103.423.291. Στην
ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος Reggeborgh Invest B.V. δήλωσε ότι δεν ελέγχεται από
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα και δεν ελέγχει άλλη επιχείρηση/επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή
στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Μετά την ISS, και η Glass Lewis, proxy advisor
για θεσμικούς επενδυτές τάσσεται υπέρ της υπερψήφισης στη Γενική Συνέλευση της πρότασης για
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Πειραιώς.
Όπως εξηγεί, πιστεύει ότι η πρόσβαση σε επαρκές
κεφάλαιο είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί ότι η
τράπεζα έχει την ευελιξία να χρηματοδοτήσει επενδυτικές ευκαιρίες. Στην ανάλυσή της, εξηγεί ότι
αναγνωρίζονται ευρέως οι δυσμενείς συνθήκες και
οι κίνδυνοι από την πανδημία για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Αν και επισημαίνει ότι κάποιοι μέτοχοι εναντιώνονται εξαιτίας του dilution που θα υποστούν, υπενθυμίζει ότι το ΤΧΣ τάσσεται υπέρ της
διαδικασίας, παρότι θα οδηγηθεί σε μείωση της θέσης του στο μετοχικό κεφάλαιο.

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
σε 12 κοινωφελείς φορείς
από τον «Φρεσκούλη»
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και με αφορμή την απόφαση του ΟΗΕ να ορίσει το 2021 ως Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών, η εταιρεία Eurocatering αποφάσισε, στο
πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ που υλοποιεί από
το 2016, να το επεκτείνει, υποστηρίζοντας 12 επιπλέον κοινωφελείς φορείς, προσφέροντας φρέσκα φρούτα και λαχανικά για έναν ολόκληρο μήνα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΟΗΕ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον σημαντικό ρόλο των φρούτων και των λαχανικών στην ανθρώπινη διατροφή, την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία και
ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει η εταιρεία Eurocatering και το όραμά
της να «φέρνει υγεία στο τραπέζι του κόσμου»,
αποτελώντας την πρώτη και καλύτερη πηγή οπωροκηπευτικών ανώτερης ποιότητας και προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας,
με φρεσκάδα, ευελιξία, πάθος και ευρωστία.

P
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η Νίκη Αναστασίου,
η νέα πρόεδρος
της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

Νίκη-έκπληξη στις εκλογές
της Ιστιοπλοΐας
Νίκη Αναστασίου, επικεφαλής
της παράταξης «Κίνηση Φίλων
Ιστιοπλοΐας» (ΚΙΦΙ), είναι η
νέα πρόεδρος της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Η Νίκη Αναστασίου ήταν γενικής γραμματέας της Ομοσπονδίας
και υποστηρίχθηκε από τον «κύκλο»
του απελθόντος προέδρου Αντώνη Δημητρακόπουλου, τη διοίκηση του οποίου είχε καταγγείλει η Ολυμπιονίκης
Σοφία Μπεκατώρου.
Εκείνη τη μέρα των καταγγελιών της
Σοφίας η Νίκη Αναστασίου είχε ποστάρει στα social media ένα άκρως
υποτιμητικό σχόλιο χλεύης και απαξίωσης για την Ελληνίδα Ολυμπιονίκη: «Λοιπόν... Εγώ στα 22 ήμανε τελειόφοιτος Φιλοσοφικής, δασκάλα

Η

σε φροντιστήριο, παντρεμένη και έγκυα». Το σχόλιο κατέβηκε φυσικά
και μετά η νέα πρόεδρος ανήρτησε
σχόλιο… συμπαράστασης προς την
Μπεκατώρου και όσα κατήγγειλε για
σεξουαλική κακοποίηση από τον
πρώην αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αριστείδη Αδαμόπουλο, όταν
εκείνη ήταν μόλις 22 ετών.
Η νέα πρόεδρος, Νίκη Αναστασίου, η
οποία στηρίχτηκε από την προηγούμενη διοίκηση, παρότι υπήρχαν και
καταγγελίες για οικονομικές ατασθαλίες από τον, επίσης, Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη.
Είναι προφανές ότι η πολυετής παραμονή στην προεδρία τής κάθε ομοσπονδίας δημιουργεί και έναν συμ-

παγή κύκλο «ημετέρων», όπως έγινε
και στις εκλογές της ΕΙΟ. Η Νίκη Αναστασίου κέρδισε με τεράστια διαφορά τούς δύο συνυποψηφίους Γιάννη
Παπαδημητρίου και Λάζαρο Τσαλίκη.
Εξελέγη με 57 ψήφους έναντι 26 του
Παπαδημητρίου και 25 του Τσαλίκη.
Η ψηφοφορία ήταν ηλεκτρονική,
ψήφισαν 110 εκπρόσωποι των σωματείων και στο Δ.Σ. εξελέγησαν οι
Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Στέφανος Χανδακάς, Ιωάννης Μπέης,
Ιωάννης Μαρουλάκης, Ακριβή Αυλωνίτη, Γεώργιος Καμνής, Δημήτρης
Χριστοφόρου, Γεώργιος Παπαστεφάνου, Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, Ιωάννης Θεοδωρίδης, Χαράλαμπος Τσουκαλάς, Δημήτρης Σμέης,

Κωνσταντίνος Πετρόπουλος και ο
Ιωάννης Καλατζής από τον συνδυασμό του Λάζαρου Τσαλίκη. Πρώτος
αναπληρωματικός είναι ο Χαράλαμπος Ρούσσης. Να σημειωθεί ότι τα
έντεκα μέλη της ΚΙΦΙ στη διοίκηση
είναι νέα.
Στην «Ανοιχτή Θάλασσα» εξελέγησαν η Εριφύλλη Βαρδάκη και οι Μάρκος Λαμπρινάκης, Ευθύμιος Παλλαδινός, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Μιχαήλ Τσατσόπουλος, Στέφανος Φερεκιάδης, Ιωάννης Συφαλέρας, Ιωάννης Καραμούζης και Ιωάννης Τερζενίδης. Αναπληρωματικά
μέλη είναι οι Σωτήριος Μενούνος,
Ηλίας Γεωργιάδης και Ευστάθιος Τύρος.
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Ο Άρης γιορτάζει 107 χρόνια ζωής

Στις 25 Μαρτίου 1914 ιδρύθηκε ο Άρης
και χθες, ανήμερα την εθνική επέτειο
της Ελληνικής Επανάστασης, γιόρτασε
τα 107 χρόνια ζωής του. Τότε, μια παρέα
22 νεαρών στην περιοχή του Βότση εμπνεύστηκαν την ίδρυση του ιστορικού
συλλόγου, του έδωσαν το όνομα του θεού του πολέμου, του «αναπαυόμενου
Άρη» του Λουντοβίζι, ενός αγάλματος
που βρίσκεται στο μουσείο της Ρώμης.
Τον «έντυσαν» με το κίτρινο και μαύρο
χρώμα για να θυμίζει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το πρώτο καταστατικό του
σωματείου είχε 43 άρθρα και στο άρθρο
1 ανέφερε: «Ιδρύεται εν Θεσσαλονίκη ο
ποδοσφαιρικός σύλλογος υπό την επωνυμίαν Άρης. Σκοπός του συλλόγου είναι η εκγύμνασις ισχυράς ομάδας αποτελούμενος εκ πασών των κοινωνικών
τάξεων». Η ΠΑΕ Άρης προέβη στην εξής ανακοίνωση: «25 Μαρτίου 1914, όλοι τότε γεννηθήκαμε… 107 χρόνια αξιοπρέπειας! 107 χρόνια υπερηφάνειας! 107 χρόνια Άρης. Χρόνια πολλά».

SPORTS
Έσωσε τους Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε από
τραυματισμό στο γόνατο, πέτυχε μόλις 13 πόντους -πράγμα πρωτόγνωρο για αυτόν- αλλά
οδήγησε τους Μπακς σε νίκη 121-119 κόντρα
στους Σέλτικς. Ο Γιάννης είχε ακόμα οκτώ ριμπάουντ και επτά ασίστ, ενώ χρησιμοποιήθηκε
μόνο όταν οι Σέλτικς «επέστρεψαν» στο ματς
από το -35! Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πέτυχε
δύο πόντους και είχε ένα ριμπάουντ σε δύο λεπτά συμμετοχής.

Στον ημιτελικό
η Βουλιαγμένη

Τεράστια επιτυχία του ελληνικού πόλο. Η ομάδα Ανδρών της Βουλιαγμένης νίκησε 20-18 στα
πέναλτι την κροατική Μπλάσνοστ (κανονική
διάρκεια 11-10, σκορ και του πρώτου ματς) και
προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του ευρωπαϊκού Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης Ανδρών. Εκεί
την περιμένει στις 3 και 10 Απριλίου η ουγγρική
Όρβοσι.

Κλειστό 3.000 θέσεων
στον Βοτανικό

Τσολιαδάκι ο Γιάννης
Η Βερόνικα Αντετοκούνμπο, μητέρα των αδελφών Γιάννη, Θανάση, Κώστα
και Άλεξ, ευχήθηκε για την 25η Μαρτίου με παλαιότερες φωτογραφίες
του «Greek Freak» σαν τσολιαδάκι και σημαιοφόρο! Ευχές για την εθνική επέτειο
έστειλε και η ομάδα του Γιάννη και του Θανάση, οι Μιλγουόκι Μπακς.

Κλείνει Ονιεκούρου ο Ολυμπιακός
Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας «Milliyet», ο Ολυμπιακός έκλεισε από τη Μονακό
τον 23χρονο διεθνή Νιγηριανό επιθετικό Ανρί Ονιεκούρου της Γαλατασαράι. Εκτός του Ονιεκούρου, ο
Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον αρχηγό της εθνικής
Νιγηρίας Αχμέντ Μούσα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος
από την Αλ Νασρ του Ντουμπάι. Είναι 28 ετών και παίζει αριστερός εξτρέμ και σέντερ φορ.

Για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός αντιπρότεινε στην ΠΑΕ κλειστό χωρητικότητας 3.000
θέσεων αντί 2.000 θέσεων. Επίσης, προτάθηκε
η δημιουργία στίβου περιμετρικά του ανοικτού
γηπέδου, στους κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου Αθηναίων,
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προπονήσεις των αθλητών. Ωστόσο, το αν θα μετακομίσει
στον Βοτανικό ο Ερασιτέχνης θα αποφασιστεί με ψηφοφορία στη Γενική
Συνέλευση.

Περίεργη καταγγελία
για την ΑΕΚ

Μια περίεργη, τουλάχιστον, κλήση σε απολογία είχε η ΠΑΕ ΑΕΚ από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Ένα σωματείο… ανύπαρκτο στα
μητρώα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
(ΓΓΑ) με την επωνυμία « Ένωση Πολιτών Φιλάθλων Καρδίτσας» κατηγόρησε την ΠΑΕ ΑΕΚ για
εμπλοκή στις εκλογές της ΕΠΣ Καρδίτσας.
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• Η πρώτη πόζα του Κικίλια τζούνιορ! Η Τζένη Μπαλατσινού φωτογράφισε τον τριών μηνών γιο της
και δημοσίευσε... τη μισή φωτογραφία, με τον μικρό να κρατά την
ελληνική σημαία.
• Ο Ανδρέας Γιακουμάκης, πατέρας
του αδικοχαμένου Βαγγέλη, μιλάει
αποκλειστικά στην Ίνα Ταράντου
και στην εκπομπή της «Η ζωή αλλού», η οποία θα μεταδοθεί το Σάββατο 27 Μαρτίου στην ΕΡΤ1.

POLITICAL GOSSIP

Τίμησε την παράδοση
η showbiz!

• Ο χορογράφος Τάσος Ξιαρχό είναι το νέο πρόσωπο που θα εισβάλει στη «Φάρμα»!
• Ο Ηλίας Μαμαλάκης πήρε θέση
στον μαγειρικό πόλεμο που ξέσπασε ανάμεσα στην Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και τον Άκη Πετρετζίκη,
στηρίζοντας τον δεύτερο. «Οι συνταγές δεν έχουν ιδιοκτήτη ούτε πατεντάρονται», υποστήριξε ο 71χρονος μάγειρας.

Δ

ιάσημοι Έλληνες γιόρτασαν τα 200 χρόνια
από την Ελληνική επανάσταση του 1821,
πλημμυρίζοντας το Διαδίκτυο με φωτογραφίες τους. Με το σύνθημα «χρόνια
πολλά, Ελλάδα» άνθρωποι από τον χώρο του θέατρου,
του πενταγράμμου αλλά και της παρουσίασης πόζαραν με παραδοσιακές στολές, τιμώντας την εθνική
μας εορτή.
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εμφανίστηκε χθες το πρωί
στο «Happy day» με αξεσουάρ τοπικής ενδυμασίας,
με λευκό φόρεμα και σκουρόχρωμο σιγκούνι, ενώ η
Άλκηστις Πρωτοψάλτη δημοσίευσε προπέρσινη φωτογραφία της, ντυμένη με παραδοσιακή στολή σε εκδήλωση του Μουσείου Μπενάκη. «Αφιέρωμα στην
ελληνική φορεσιά με στόχο να αναδείξει τη διαχρονικότητά της και ότι θα είναι πάντα πηγή έμπνευσης»,
σχολίασε η ερμηνεύτρια.
Η Μαρία Κορινθίου πόζαρε ως Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα Πινότση, στο πλαίσιο φωτογράφισης για τη
φιλανθρωπική οργάνωση Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ενώ ο Λάκης Γαβαλάς έδωσε άλλον ενδυματολογικό αέρα στην ιστορική μέρα, στέλνοντας το
δικό του ηρωικό μήνυμα: «Ζήτω το Έθνος. Ζήτω η Ελλάς... σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη
γη». Οικογενειακή φωτογραφία, ανήμερα την 25η
Μαρτίου, πόσταρε ο «Happy Traveller» Ευτύχης
Μπλέτσας με την εγκυμονούσα σύζυγό του, το αγοράκι τους και τον τετράποδο Ηρακλή. «Χρόνια πολλά και
από εμάς... και τους 5! Χρόνια πολλά, Ελλαδάρα μας!»,
ευχήθηκε ο παρουσιαστής.
Ο Σπύρος Μπιμπίλας δημοσίευσε μια throwback
φωτογραφία από τα μαθητικά του χρόνια, ντυμένος
τσολιαδάκι. «Ψηλά τη σημαία. Ψηλά την καρδιά... Πριν
από 60 χρόνια έτσι βροντοφώναζα στις σχολικές μας
γιορτές στη Ράλλειο Παιδαγωγική Ακαδημία. Στον
Πειραιά», αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΣΕΗ, με τον
Παντελή Καναράκη να τον μιμείται, αναρτώντας φω-

• Ποια Σάρον Στόουν... Η δική μας
Ασημίνα Ιγγλέζου τίναξε το Διαδίκτυο στον αέρα με τη σέξι πόζα
αλά «Βασικό ένστικτο»!

τογραφία από σχολική εορτή ντυμένος Αλή Πασάς.
«Όλοι ήταν ντυμένοι τσολιαδάκια και εγώ Αλή Πασάς.
Αμάν, ρε παιδί μου, από μικρός ήθελες να ξεχωρίζεις!», έγραψε στη λεζάντα.
Αγνώριστη η μικρούλα Μαριέττα Χρουσαλά με την
παραδοσιακή στολή και τον κόκκινο φερετζέ, όπως
και ο Γιώργος Μαζωνάκης από σχολική επετειακή
γιορτή εκφωνώντας το ποίημά του. Καμαρωτός πόζαραν ως τσολιάδες ο Γιάννης Βαρδής, ο Παναγιώτης
Πετράκης, ο Γιώργος Τσαλίκης στη Στυλίδα αλλά και η
Μπέττυ Μαγγίρα «ντυμένη» αρματολή με τσαρούχια,
μαχαίρι στο ζωνάρι και ζωγραφιστό μουστάκι! Η Αγγελική Δαλιάνη ήταν η μοναδική που έχει φωτογραφία με στολή Αμαλίας από σχολική εορτή, αφού και η
Σάσα Σταμάτη δημοσίευσε φωτογραφία της ντυμένη
τσολιαδάκι!

• Καταγγελίες-σοκ από τον ηθοποιό Νίκο Αναγνωστόπουλο: « Έχω
φάει χαστούκι από σκηνοθέτη σε
δουλειά, ενώ με έχει φλερτάρει μεγάλος σεναριογράφος. Του είπα ότι
είμαι στρέιτ και τέλος».
• Η Μαριαλένα Ροζάκη, η τηλεοπτική Αρετή στη σειρά «Το Καφέ
της Χαράς», είναι κόρη της εξαιρετικής ηθοποιού Ιλιάδας Λαμπρίδου, την οποία έχουμε πολλά
χρόνια να δούμε στην τηλεόραση.
• Τον Ανδρέα Φουστάνο «έδειξε» η
Άντζελα Ευριπίδη ως τον υπεύθυνο
που έχασε το στέμμα της Σταρ Ελλάς
στα καλλιστεία ομορφιάς του 1998,
όταν από το άγχος της δεν κατάφερε
να απαντήσει σε ερώτησή του!
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Θυμήθηκε τον ρόλο της
ως... Μπουμπουλίνα!
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Διάθεση για…
αυτοκριτική
Η Ελένη Μενεγάκη δίνει
συμβουλές για να τις…
ακούει πρώτα η ίδια! Η δημοφιλής παρουσιάστρια και
πολύτεκνη μαμά φαίνεται ότι
έχει φούριες αυτές τις μέρες, ωστόσο πόζαρε όμορφη
και στιλάτη στο Instagram,
αποκαλύπτοντας: «Δεν μπορείς να ελέγχεις τα πάντα.
Κάποιες φορές χρειάζεται
απλώς να χαλαρώσεις και να
πιστέψεις πως όλα θα πάνε
καλά. Τα λέω για να τα
ακούω πρώτη εγώ».

Η

Μιμή Ντενίση γιόρτασε την 25η Μαρτίου ποζάροντας ντυμένη στα γαλανά χρώματα και αποκάλυψε τον σνομπισμό που
εισέπραξε για τον ρόλο της ως Μπουμπουλίνας: «Όλη η
Υφήλιος γιορτάζει με τρόπο θαυμαστό την Επανάσταση! Έδωσε μάθημα παγκόσμιο για τη δύναμη της ψυχής που μπορεί να δώσει τη
νίκη στον αδύναμο! Τώρα που ξεπεράσαμε, ελπίζω, τις αγκυλώσεις
του παρελθόντος, τώρα που ξαναγυρίσαμε στη λέξη “πατρίδα”. Γιατί
παλιότερα και το έχω νιώσει 20 χρόνια πριν, όταν ο κόσμος έτρεχε
με λαχτάρα να δει την Μπουμπουλίνα και κάποιοι δήθεν επαΐοντες
σνομπάριζαν το θέμα... τώρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να νιώσουν την έννοια του ’21 και οι νέοι και τα παιδιά! Ο ιός μάς έχει προσφέρει χρόνο για διάβασμα και νέα ενδιαφέροντα. Όχι μόνο για να
γνωρίσουμε το παρελθόν, αλλά και για να κατανοήσουμε το παρόν».

GOSSIP
«Ξημερώνει»
μια υπέροχη διασκευή

Η Χάρις Αλεξίου επέστρεψε στα στούντιο ηχογράφησης για μια συνεργασία-έκπληξη. Το
τραγούδι «Ξημερώνει» έγινε διασκευή από
τους Onirama και η σημαντική κυρία του πενταγράμμου το ανακοίνωσε με χαρά στο Διαδίκτυο.
«Έπειτα από τόσα χρόνια ξαναζωντανεύει αυτό
το υπέροχο τραγούδι που γράψαμε με τον αγαπημένο μου Αντώνη. Νιώθω μεγάλη συγκίνηση
που το ξανακούω διασκευασμένο από τους Οnirama και τους ευχαριστώ για τον σεβασμό που
έδειξαν σε αυτήν τη δουλειά. Εύχομαι να το
αγαπήσετε ξανά όπως εμείς», έγραψε.

Γλέντι στο Twitter
Ξανά μαζί
η πιο όμορφη παρέα
Reunion για την πιο αγαπημένη διάσημη
παρέα της ελληνικής τηλεόρασης. Οι
πρωταγωνιστές της επικής κωμικής σειράς «Στο παρά πέντε» Γιώργος Καπουτζίδης, Μιχάλης Μαρίνος, Αγγελική Λάμπρη, Ζέτα Μακρυπούλια, Ελισσάβετ Κωσταντινίδη και Αργύρης Αγγέλου έπειτα
από 16 χρόνια συναντήθηκαν και πάλι
στα πλατό, καλεσμένοι της Σμαράγδας
Καρύδη στο τηλεπαιχνίδι «Celebrity
game night», το οποίο επανέρχεται από
τη συχνότητα του «μεγάλου καναλιού».

Throwback με… μακριά μαλλιά
Τα νιάτα του θυμήθηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος! Ο άλλοτε ισχυρός εκδότης δημοσίευσε μια throwback ασπρόμαυρη φωτογραφία του, ποζάροντας αγνώριστος -με μακριά μαλλιά και γένια-, χαμογελαστός, αδύνατος και γυμνός από τη μέση και πάνω! «20 χρόνων. Πλατεία Αμερικής. Αθήνα», έγραψε με νοσταλγία στο λιτό του σχόλιο ο 67χρονος σήμερα διαζευγμένος παρουσιαστής και μπαμπάς τριών παιδιών.

Ολονύχτιο γλέντι στο Twitter για την αποχώρηση της Άννας Μαρίας Βέλλη από το
«Survivor». Η 30χρονη ηθοποιός ήταν
προτεινόμενη από την ομάδα των «μπλε»
και όταν ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το
όνομά της, η γνωστή YouTuber κοκκάλωσε, αφού αγωνιστικά έφερνε συνεχώς νίκες. Λίγο πριν από την έξοδό της γύρισε
προς τον συμπαίκτη της Νίκο Μπάρτζη,
τον αγκάλιασε, τον φίλησε και του είπε
«σε αγαπώ», επιβεβαιώνοντας τις φήμες
που θέλουν από καιρό τούς δύο παίκτες
ερωτευμένους.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

«Μάστιγα» η οστεοαρθρίτιδα

H

οστεοαρθρίτιδα είναι η πιο συχνή χρόνια πάθηση των αρθρώσεων και προσβάλλει ένα στα πέντε άτομα. Επηρεάζει τις αρθρώσεις, αλλοιώνοντας τους
χόνδρους και προκαλεί πόνο, δυσκαμψία και πρήξιμο.
Στο σχετικό webinar που πραγματοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα μέσω της
σελίδας της στο Facebook, οι ειδικοί κατέληξαν σε
ενδιαφέροντα συμπεράσματα. «Το 25%-35% των
ανθρώπων μετά τα 65 έτη θα πάθουν οστεοαρθρίτιδα. Η οστεοαρθρίτιδα μπορεί να έχει πολλές εντοπίσεις: χέρια, γόνατα, ισχία, σπονδυλική στήλη,
τα άκρα των ποδιών κ.ά. Σε καθεμία από αυτές τις
περιοχές η νόσος μπορεί να προσλαμβάνει διακριτή μορφή, με σημαντικές διαφορές από άλλες
μορφές της νόσου, ακόμη και με την ίδια εντόπιση.
Τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας είναι ο πόνος
και η δυσκαμψία, ο κριγμός, η διόγκωση και, σε
προχωρημένα στάδια, η απώλεια της λειτουργίας
της προσβληθείσης άρθρωσης», ανέφερε ο ρευματολόγος Αθανάσιος Κουτρούμπας.
«Ο πόνος είναι ένα σύμπτωμα της οστεοαρθρίτιδας που δεν φαίνεται, δεν μοιράζεται και δεν απεικονίζεται», τόνισε ο κ. Δημήτρης Κασίμος, ρευματολόγος, υποστράτηγος, διοικητής 401 Γενικού
Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Για την αντιμετώπιση
της οστεοαρθρίτιδας υπάρχουν η φαρμακευτική
και η μη φαρμακευτική παρέμβαση. Η φαρμακευτική παρέμβαση έχει ως πρώτη γραμμή τα αναλγητικά και ως δεύτερη γραμμή τα Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα. Η μη φαρμακευτική παρέμβαση περιλαμβάνει την άσκηση, την απώλεια
βάρους, την αξιολόγηση καθημερινών δραστηριο-

τήτων, τη χρήση θερμικών βοηθημάτων και την εκπαίδευση τεχνικών προστασίας αρθρώσεων. Σύμφωνα με τα πρότυπα φροντίδας για τα άτομα με
οστεοαρθρίτιδα, οι ασθενείς με συμπτωματική
οστεοαρθρίτιδα πρέπει να υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Πρέπει να
αξιολογούνται άλλες συνυπάρχουσες παθήσεις, το

Πρόληψη
με απώλεια βάρους
Οι προδιαθεσικοί παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας
είναι η κληρονομικότητα, οι κατασκευαστικοί που αφορούν σε ιδιαιτερότητες των αρθρώσεων, οι τραυματισμοί, η έντονη καταπόνηση του σκελετού, η παχυσαρκία και η προϋπάρχουσα φλεγμονή. Καθώς η παχυσαρκία
αναδεικνύεται στον μείζονα τροποποιήσιμο προδιαθεσικό παράγοντα της νόσου, η σημαντικότερη παρέμβαση πρόληψης της οστεοαρθρίτιδας είναι η
απώλεια βάρους σε υπέρβαρους ασθενείς. Μελέτες αποδεικνύουν ότι ακόμη
και σχετικά μικρή μείωση του σωματικού βάρους, της τάξης των 5 κιλών, μειώνει κατά 50% την πιθανότητα μελλοντικής ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας. Σημαντική παρέμβαση είναι, επίσης, η
σωματική άσκηση, με πολλαπλά οφέλη
για τον εκφυλιζόμενο σκελετό.

σχέδιο διαχείρισης θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τον πάσχοντα, οι κίνδυνοι και τα οφέλη της
προτεινόμενης θεραπείας να επεξηγούνται και να
παρουσιάζονται στο άτομο με κατανοητό τρόπο, η
θεραπεία να είναι εξατομικευμένη και να επαναξιολογείται, ανάλογα με την πορεία της νόσου.
Την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί σημαντική εξάπλωση έξυπνων συσκευών και εφαρμογών
που μετατρέπονται σε υποστηρικτικά εργαλεία στα
χέρια ασθενών με χρόνιες παθήσεις.
Εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελεί η χρήση
τέτοιων τεχνολογιών στη διαχείριση του χρόνιου
πόνου από τους ασθενείς. Σύμφωνα με μια πρόσφατη συστηματική έρευνα, βρέθηκαν 36 συνολικά apps, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής επεισοδίων πόνου.
Ένα νέο app που θα στοχεύει στην αντιμετώπιση
του χρόνιου πόνου σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα
μόνο έχει ξεκινήσει ήδη από την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα, με τη συνεργασία και
πάλι του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Αντιρευματικού Συνδέσμου Ασθενών της Μάλτας
(ΑRAM) και του Αντιρευματικού Συλλόγου Ασθενών της Ισπανίας (LIRE).

Την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί
σημαντική εξάπλωση έξυπνων
συσκευών και εφαρμογών,
που μετατρέπονται σε υποστηρικτικά
εργαλεία στα χέρια ασθενών με χρόνιες παθήσεις…

P
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Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε στις 3/15-4-1770, στο
Ραμοβούνι Μεσσηνίας και απεβίωσε στις το 1843 στην Αθήνα. Ήταν αρχιστράτηγος και ηγετική μορφή της Επανάστασης του 1821, οπλαρχηγός, πληρεξούσιος και σύμβουλος
της Επικρατείας. Απέκτησε το προσωνύμιο «Γέρος του Μοριά». Μετά θάνατον τιμήθηκε από την ελληνική Πολιτεία με
τον βαθμό του Στρατάρχη.

Αστρολογική ανάλυση του
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Α

ξίζει να τονιστεί η στρατηγική φυσιογνωμία του Κολοκοτρώνη, καθώς διοικούσε τα στρατεύματα με ιδιοφυή
τρόπο, χρησιμοποιώντας τις τακτικές του κλεφτοπολέμου, ώστε να
μπορεί να αντεπεξέρχεται το στράτευμα στην αριθμητική υπεροχή
του αντιπάλου. Επίσης μεγάλη σημασία έδινε στην καταστροφή των
πόρων (τροφές/ζωοτροφές) του
αντιπάλου, καθώς και στην εξασφάλιση τροφής για το στράτευμα
του. Αναγνώρισε πολλές φορές το
έργο και τη σημασία των Ελλήνων
κτηνοτρόφων, οι οποίοι εξασφάλιζαν με τα χιλιάδες ζώα τους τροφή για την υποστήριξη των μαχητών και γενικά της Επανάστασης. Έως το τέλος
της Επανάστασης, ο Κολοκοτρώνης συνέχισε να
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στα στρατιωτικά και
πολιτικά πράγματα της εποχής.
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ανήκε στο ζώδιο
του Κριού, με την Αφροδίτη στον Ταύρο, που δείχνει το συναισθηματικό πείσμα γι’ αυτό που αγαπούσε και πίστευε. Ο ήρωας εξέφρασε το θάρρος, τον δυναμισμό, την ηγετική φύση και την
επιδεξιότητα του Κριού, χάρη στην οποία νικούσε τον αντίπαλο. Είχε Ερμή στον Κριό, ο οποίος
τον βοηθούσε να παίρνει γρήγορες και σωστές
αποφάσεις. Η Σελήνη του ήταν στον Τοξότη, τονίζοντας τον ιδεαλισμό το έπακρον, την ικανότητα συγχώρεσης, τα ιδανικά και τη βαθιά θρησκευτική του πίστη. Ο Δίας του, πάλι στον Τοξότη,
τον έκανε βαθιά θρησκευόμενο, θυμόσοφο και
φιλόσοφο, ικανό στη μάθηση, λάτρη της ιστορίας, ιδεαλιστή και απόλυτα πιστό στις αρχές του.
Επίσης, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε
στη ζωή του, ο Δίας αυτός του έδωσε τιμές, διακρίσεις και υστεροφημία.
Ο Άρης του στους Ιχθύς αστρολογικά ορίζεται
ως «Ο στρατιώτης του Θεού», δηλαδή αυτός που
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η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Ερωτικά, ξεχάστε τις ζήλιες
και την καταπίεση. Αν είστε συνετοί, όλα θα πάνε καλά. Υπάρχει η πιθανότητα κληρονομιάς,
συνεργασίας ή σημαντικής
βοήθειας. Πρέπει να προσέξετε
τις μετακινήσεις σας.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Αυτές τις μέρες θα προκύψουν έκτακτα έξοδα. Μείνετε μακριά από δάνεια. Ο Ποσειδώνας και η Αφροδίτη
θα φέρουν κάποια καλά πράγματα
για σας είτε στα ερωτικά σας είτε
στις επαγγελματικές σας σχέσεις.

Δίδυμοι

μάχεται για έναν θείο σκοπό και είναι διατεθειμένος να θυσιάσει τα πάντα γι’ αυτόν. Ο ίδιος
Άρης, ωστόσο, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να
προδώσει ασυνείδητα τις ίδιες του τις θυσίες.
Αυτό συνέβη στον Γέρο του Μοριά, όταν «παγιδεύτηκε» στον εμφύλιο σπαραγμό, που παρά λίγο να φέρει το τέλος της Επανάστασης.
Ο Κρόνος του βρισκόταν στον Καρκίνο, σε σύνοδο με τη Σελήνη στο ίδιο ζώδιο (σε θέση). Αυτή
η όψη δείχνει τον βαθύ πατριωτισμό του, την
αγάπη του για την οικογένεια, τη θρησκεία και
την παράδοση, αλλά και τις αδικίες που εισέπραξε από την πατρίδα που αγάπησε και τα οικογενειακά δράματα που βίωσε.
Ο Ουρανός της γενιάς του βρισκόταν σε πτώση
στον Ταύρο, αλλά σε αρμονία με τον Ποσειδώνα
σε εξορία στην Παρθένο. Στην περίπτωση του
Κολοκοτρώνη, η Αφροδίτη μοιάζει να δυναμώνει αυτόν τον Ουρανό και να τον κάνει πιο διορατικό αλλά και διεκδικητικό, ώστε να παλεύει γι’
αυτά που θεωρούσε ότι δικαιωματικά του ανήκαν. Ο Πλούτωνας στον Αιγόκερω, σε τετράγωνο
με τον Ήλιο του, τον ώθησε να επαναστατήσει
και να παλέψει ενάντια στην εξουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και να συμπορευτεί με τη νέα κυβέρνηση του Καποδίστρια αρχικά
και κατόπιν του Όθωνος.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός
(23/9-23/10)
Να μαζεύετε χρήματα, για να
έχετε. Βέβαια, είστε ευνοημένοι
και έχετε σημαντικές ευκαιρίες.
Κάποια σχέση ίσως εσείς δεν
την εκτιμάτε αρκετά, παρότι σας
στηρίζει στις δύσκολες στιγμές.
Αποφύγετε καταχρήσεις και
προσέξτε την υγεία σας.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Η περίοδος είναι μια δοκιμασία
για τα οικονομικά σας και έως το
τέλος του μήνα θα έχετε και αρκετά έξοδα. Προσέξτε τη συμπεριφορά σας, για να μη βρεθείτε προ
εκπλήξεων.

(21/5-21/6)
Ο Δίας δημιουργεί ευκαιρίες που
θα φανούν αργότερα και αλλά δεν
φέρνει αισιοδοξία αυτές τις μέρες, που είναι γενικότερα δύσκολες. Πρέπει απλώς να περιμένετε
λιγάκι. Αντιφατική είναι η περίοδος για σας.

Τοξότης

Καρκίνος

Αιγόκερως

(22/6-22/7)
Προσέξτε μόνο τις «μαύρες» σκέψεις. Ο Δίας σάς βοηθάει να αποφεύγετε σκάνδαλα και προστριβές
με φίλους. Δεν είστε και τρομερά
δύσκολα. Φυλαχτείτε από κλοπές,
ειδικά σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Λέων

(23/7-22/8)
Ο Ερμής δεν είναι βοηθητικός σε
ό,τι αφορά τις οικονομικές σχέσεις σας και γενικότερα καθυστερεί κάποιες πληρωμές. Προσέξτε
χρήματα, οικονομικές δοσοληψίες και υπαρξιακές αγωνίες και
αποφεύγετε συγκρούσεις με
αγαπημένους.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Η Αφροδίτη φέρνει χρήματα,
ευκαιρίες για νέα έσοδα και
ανεβάζει τη λίμπιντο και τον αισθησιασμό σας. Η περίοδος
φέρνει καυτές στιγμές στην
κρεβατοκάμαρα, χαρά, αστεία,
ατελείωτη κουβέντα, έναν μεγάλο κύκλο γνωριμιών και ενδιαφέροντα.

(22/11-21/12)
Μην καβγαδίσετε και τα κάνετε
όλα… μαντάρα. Αντί να «κλαίγεστε», πέστε με τα μούτρα στην καριέρα. Είναι καιρός για άνοδο. Κρατήστε το μέτρο και μη λέτε πολλά.

(22/12-19/1)
Πρέπει να νιώσετε ασφάλεια και
ηρεμία. Βασικό για σας είναι να είστε ευγενικοί με όσους σας βοηθούν. Το πιο πιθανό είναι να αποκτήσετε… απογόνους, αν το επιθυμείτε. Δεν έχετε όσα χρήματα σας
αξίζουν, αλλά κάτι έρχεται.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Να προσέχετε καταχρήσεις και
υπερβολές. Η ψυχολογία σας
ίσως έχει κάποιες διακυμάνσεις.
Οι περισσότεροι έχετε αναγκαστεί ή θα αναγκαστείτε να αυξήσετε τα ωράριά σας στην εργασία. Αισθηματικά, μπορεί να είστε
καλύτερα.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Ο Άρης προκαλεί προβλήματα
στην επικοινωνία με τους γύρω
σας και εντάσεις με συνεργάτες
και παρέες. Η δουλειά σας θα σας
κουράσει κυρίως στην καθημερινότητα σας. Δεν έχετε καθαρή
κρίση.
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o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ι ΗΠΑ εορτάζουν την εθνική τους επέτειο
στις 4 Ιουλίου, ημέρα που το Κογκρέσο
υιοθέτησε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, την οποία συνέγραψε ο Τόμας Τζέφερσον. Οι
Γάλλοι τη 14η Ιουλίου, ημέρα της πτώσης της Βαστίλης. Οι Ιταλοί τη 2α Ιουνίου, επέτειο του συνταγματικού τους δημοψηφίσματος, και οι Βέλγοι την
ημέρα που ο Λεοπόλδος Α’, ο οποίος έναν χρόνο
νωρίτερα είχε αρνηθεί τον ελληνικό θρόνο, χρίστηκε βασιλιάς τους. Η πιο «φρέσκια» εθνική επέτειος στην ευρωπαϊκή ήπειρο είναι η 3η Οκτωβρίου, ημέρα που οι Γερμανοί εορτάζουν την επανένωση της χώρας τους μετά την πτώση του Τείχους
του Βερολίνου.
Η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα στον κόσμο
που η εθνική της επέτειος ή, μάλλον, οι εθνικοί της
επέτειοι εορτάζονται την ημέρα κήρυξης και όχι
λήξης του πολέμου. Την επέτειο της εθνικής ανεξαρτησίας μας εορτάζουμε συμβολικά την 25η
Μαρτίου, ημέρα που υψώθηκε στη Λαύρα το λάβαρο της Επανάστασης. Όχι την ημέρα υπογραφής του πρωτόκολλου του Λονδίνου το 1830, όταν
αναγνωριστήκαμε ως ανεξάρτητο κράτος. Ούτε
όταν ο Καποδίστριας πάτησε το πόδι του στο Ναύπλιο. Το ίδιο ισχύει και για την 28η Οκτωβρίου.
Εορτάζουμε την επέτειο του «Όχι», την έναρξη του
πολέμου και όχι τη λήξη του.

Κι όμως, το λογικό θα ήταν να εορτάζουμε τις
υπογραφές της ειρήνης. Το τέλος των απωλειών
και των καταστροφών. Την αυγή μιας εποχής ευημερίας. Ή, έστω, την ημέρα που ένα σημαντικό γεγονός, η υπογραφή μιας συνθήκης για παράδειγμα, σφράγισε την Ιστορία μας. Τι συμβαίνει, λοιπόν, με εμάς τους Έλληνες; Είμαστε περισσότερο
πολεμοχαρείς από όσο οι ίδιοι πιστεύουμε ή άλλοι
λόγοι υπαγορεύουν την αναζήτηση ισχυρών συμβολισμών στην αρχή παρά στο τέλος των μεγάλων
περιπετειών;
Υπάρχουν πολλές ερμηνείες, αλλά πειστικότερη
όλων είναι αυτή η οποία υποστηρίζει ότι στη χώρα
μας το τέλος των πολεμικών συρράξεων ακολούθησαν λιγότερο η ανάπτυξη, η ομόνοια και η ευημερία και περισσότερο τα εμφύλια πάθη, τα προσωπικά μίση και ο σπαραγμός. Τα πρώτα βήματα

Τα μίση και τα εμφύλια πάθη
δεν κατόρθωσαν να κλείσουν
τον εθνικό μας ορίζοντα. Το αίτημα
της ελευθερίας προέκυπτε πάντα
από τη δική μας θέληση ως ένωση
και υπέρβαση των διαφορών μας...

της ζωής του ελληνικού κράτους μετά την Επανάσταση του 1821 σημάδεψαν μάλλον η δολοφονία
του Καποδίστρια και η κηδεμονία μας από τις Μεγάλες Δυνάμεις, παρά η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, το Πρωτόκολλο του Λονδίνου και η έλευση
του κυβερνήτη. Ενώ το τέλος του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου σήμανε την αρχή μιας μακράς εμφύλιας
σύρραξης που, εκτός από τις ολέθριες συνέπειές
της, άφησε για χρόνια ανοικτές πληγές στο σώμα
του έθνους, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ω

στόσο, τα λάθη, οι σκοπιμότητες, τα συμφέροντα και οι υστεροβουλίες δεν έκλεισαν τον εθνικό ορίζοντα. Το αίτημα της
ελευθερίας ήταν αυτό που πάντα προέκυπτε από
τη δική μας θέληση, την ένωση, την υπέρβαση των
διαφορών μας. Γιατί την 25η Μαρτίου ή την 28η
Οκτωβρίου δεν γιορτάζουμε το «αρχαίο πνεύμα
αθάνατο». Δεν γιορτάζουμε την επέτειο ενός συνταγματικού δημοψηφίσματος, την έλευση ενός
ηγέτη ή την ημέρα της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Γιορτάζουμε την ημέρα της κοινής προσπάθειας
για την ικανοποίηση ενός και μοναδικού αιτήματος, που συνιστά τη βασικότερη συγκολλητική ουσία του έθνους. Του αιτήματος της ελευθερίας. Για
αυτό μάλλον, παρά για τα σπαστά ελληνικά, τους
συγκίνησε ο πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος στην
αντιφώνησή του προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για το «Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά».

Πόσοι Έλληνες θα γιορτάσουν το 2121;

Ι

σως είναι από τις ελάχιστες φορές που δεν
υπήρξαν η γνωστή γκρίνια και η μιζέρια για
την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Τα 200 χρόνια, για την ώρα, γιορτάζονται όπως πρέπει, με
αρκετές δόσεις ιστορίας και με σωστές δόσεις…
λιτότητας. Βλέπεις, η πανδημία μάς στέρησε αρκετές από τις εκδηλώσεις, αλλά κατάφερε να
μας σώσει από πολύ… κιτς που κάποιοι σχεδίαζαν.
Γιορτάσαμε τα 200 χρόνια μας - εκτιμώ πολλοί
περισσότεροι απ’ ό,τι είχαμε εορτάσει τα 100
χρόνια. Φοβούμαι, όμως, ότι τα 300 χρόνια εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης θα ψάχνουμε να βρούμε (για την ακρίβεια θα ψάχνουν
κάποιοι άλλοι) εορτάζοντες με το κιάλι. Και μπορεί να μην προβληματίζει αυτό εμάς, μιας και οι
περισσότεροι θα βρισκόμαστε εις τους… ουρανούς, αλλά είναι μια πραγματικότητα που, αν μας
ενδιαφέρει αυτό το Έθνος, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε εμείς. Παρότι το έχω επισημάνει κι
άλλη φορά, μπας και ευαισθητοποιηθούν κάποιοι, θα το επαναλάβω: Σύμφωνα με εκθέσεις

και μελέτες που έχουν εκπονηθεί για τις δημογραφικές εξελίξεις τα επόμενα χρόνια, τα πράγματα είναι σκούρα για τους Έλληνες. Και αυτό
γιατί, σύμφωνα με τα «μοντέλα» που αναλύονται, εμείς μαζί με άλλες 22 χώρες θα δούμε τον
πληθυσμό μας σε 100 χρόνια από σήμερα να
μειώνεται στο μισό!
Τα γράφω αυτά γιατί, καλές οι κουβέντες για
το Έθνος, ακόμη καλύτερες οι στιγμές που συγκινηθήκαμε και δακρύσαμε από την παρέλαση,
αλλά, εάν δεν κάνουμε κάτι, οι επόμενες πολιτικές ηγεσίες θα βρίσκουν Έλληνες για την παρέ-

«Σύμφωνα με τα «μοντέλα»
που αναλύονται, εμείς μαζί
με άλλες 22 χώρες θα δούμε
τον πληθυσμό μας σε 100 χρόνια
από σήμερα να μειώνεται
στο μισό!

λαση με αγγελία!
Μήπως, λέω μήπως, πρέπει να το σκεφτούμε
και να ψαχτούμε από τώρα; Να βρούμε τρόπους
να «γεννήσουμε» Έλληνες πριν να είναι αργά;
Μήπως αυτό θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να
τιμήσουμε το 1821;
Και δεν είναι όλα θέμα χρημάτων. Διότι οι Έλληνες, όταν έκαναν πολλά παιδιά, δεν είχαν χρήματα.
φείλει η Πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλίες, να χαράξει προγράμματα και να
υλοποιήσει στρατηγικές που θα πείσουν
τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να κάνουν παιδιά. Το πώς δεν το γνωρίζω. Υπάρχουν άνθρωποι, επιστήμονες, «ειδικοί» οι οποίοι μπορούν
να προτείνουν λύσεις. Φτάνει η Πολιτεία να αποφασίσει να τις στηρίξει και να τις εφαρμόσει. Σήμερα, διότι αύριο θα είναι αργά! Πρέπει να «γεννήσουμε» Έλληνες ή να «φτιάξουμε» Έλληνες.

Ο

Δεν πρέπει η Ελλάδα και οι Έλληνες να «εξαφανιστούν» από τον χάρτη της Ιστορίας.
Τουλάχιστον όσο εξαρτάται από εμάς...

Γράφει

o Νίκος

Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

