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Η
κυβέρνηση γνωρίζει ότι ο χρόνος μετρά αντί-
στροφα για τη «μεγάλη έξοδο». Αναλύοντας
τα προγνωστικά μοντέλα, στο Μαξίμου εκτι-

μούν ότι τις επόμενες μέρες θα αρχίσει να καταγρά-
φεται μια διαφορετική εικόνα, κυρίως στο θέμα ει-
σαγωγών και εξαγωγών από τα νοσοκομεία. Αυτό
σημαίνει ότι θα λυθούν τα χέρια της, έτσι ώστε να
προχωρήσει με αυστηρά πρωτόκολλα στο σταδιακό
άνοιγμα, αξιοποιώντας παράλληλα και το νέο όπλο
των self-tests.

Άρα, λογικά σχεδιάζει πώς θα αντιμετωπίσει το με-
γάλο πρόβλημα της επόμενης μέρας, το οποίο δεν εί-
ναι άλλο από την οικονομία. Δικαίως, λοιπόν, στο
χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο το κυρίως πιάτο ήταν
το Ταμείο Ανάκαμψης. Διότι, είτε μας αρέσει είτε όχι,
αν δεν έρθουν χρήματα από την Ευρώπη, καμία οικο-
νομία δεν θα μπορέσει να πάρει μπροστά. Παράλλη-

λα, μέχρι να εγκριθούν τα έργα που θα περιλαμβά-
νονται στο Ταμείο, θα πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Για αυτό και
ορθότατα οι κύριοι Σταϊκούρας και Χατζηδάκης ανα-
κοίνωσαν νέο πακέτο μέτρων στήριξης των επιχειρή-
σεων που εξακολουθούν να δοκιμάζονται, όπως και
οι εργαζόμενοι.

Το αναμενόμενο άνοιγμα της αγοράς θα βοηθήσει,
καθώς έπειτα από καιρό θα αρχίσουν να μπαίνουν
χρήματα στα ταμεία των καταστημάτων. Αυτό θα δώ-
σει ανάσες, αλλά κυρίως θα αλλάξει την ψυχολογία
των ανθρώπων της αγοράς και των οικογενειών τους.
Παράλληλα, ελπίζουμε την Τετάρτη, οπότε αναμένε-
ται να ανακοινωθούν τα συγκεκριμένα έργα που θα
ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, να δίνουν τη δυ-
νατότητα να απλωθούν στη βάση της οικονομίας και
να μην περιοριστούν μόνο σε «μεγάλους» παίκτες

της αγοράς. Με αυτό τον τρόπο και η ανάπτυξη θα εί-
ναι δίκαιη και θα στηριχτεί η εργασία. Παράλληλα, θα
στερήσει από την αντιπολίτευση το να βρίσκει τα κενά
στα οποία θα κάνει κριτική.

Για την ώρα, η αντιπολίτευση -κυρίως η αξιωματι-
κή- πέφτει από το ένα λάθος στο άλλο. Αλλά δεν μπο-
ρείς πάντα να ποντάρεις σε αυτό. Η κυβέρνηση σω-
στά επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα και να φέρει
μπροστά την επόμενη μέρα. Αλλά αυτό πρέπει να γί-
νει ορθολογικά με κοινωνική δικαιοσύνη και ανά-
πτυξη για όλους. Αυτό θα είναι το κρίσιμο στοίχημα
του αναπτυξιακού προγράμματος για τα επόμενα
χρόνια. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που κινείται
με το «βλέποντας και καταγγέλλοντας», το Μαξίμου
πρέπει να απαντά με το «σχεδιάζοντας και πράττον-
τας». Αυτό ζητούν, εξάλλου, οι πολίτες και αυτό πρέ-
πει να γίνει.

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Φυγή προς τα εμπρός με το Ταμείο Ανάκαμψης 

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νίκος Ελευθερόγλου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

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)

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)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

Αγάπη Κόρμπε

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΤΕΛΙΕ: 

Ευτυχία Κόλβερη,  

Βασίλης Υψηλός

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Γεωργία Κουμπούνη, 

Κώστας Κουτσογιάννης

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Γιώργος Νεοχωρίτης, Δέσποινα Κρητικού, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού 



Τ
ις βάσεις για την ενεργοποίηση
της στρατηγικής της ελεγχόμενης
απελευθέρωσης οικονομικών και
κοινωνικών δραστηριοτήτων, στην

προσπάθεια της λελογισμένης αποσυμπίε-
σης της μεγάλης πλειονότητας των πολιτών,
θέτουν -εκτός απροόπτου- αυτή την εβδο-
μάδα Μέγαρο Μαξίμου και επιστήμονες, με
ορίζοντα το Πάσχα και τη συνακόλουθη
επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου.
Η προτεραιοποίηση δραστηριοτήτων αλλά
και η χρονοσειρά που θα προκριθεί αναμέ-
νεται να «κλειδώσουν» στην αυριανή εμβό-
λιμη συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοι-
μωξιολόγων. Ήδη, πάντως, το Μέγαρο Μα-
ξίμου έχει διαμορφώσει την ατζέντα της
ημερήσιας διάταξης, τοποθετώντας σε
πρώτο πλάνο το λιανεμπόριο, τα σχολεία
και την άρση του περιορισμού της διαδημο-
τικής μετακίνησης, αναμένοντας όμως και
την «ετυμηγορία» των ειδικών. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, ωστόσο, αρμόδιες πηγές επιμέ-
νουν ότι πρόκειται για μια απαιτητική και
πολυπαραγοντική εξίσωση, με σημαντικό-
τερες από όλες τις μεταβλητές τη θωράκιση
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την
προστασία της δημόσιας Υγείας.

Τούτο κατέστη ευδιάκριτο κατά τη χθεσι-
νή καθιερωμένη σύσκεψη για τον κορο-
νοϊό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά πλη-
ροφορίες, να παραπέμπει στις αποφάσεις
των επιστημόνων σχετικά με τη σταδιακή
άρση του lockdown. Πάντως, τα επιδημιο-
λογικά δεδομένα δεν αφήνουν κανένα πε-
ριθώριο εφησυχασμού, καθώς, όπως συ-
νομολογήθηκε κατά τη χθεσινή σύσκεψη, η
πίεση που θα υφίσταται το ΕΣΥ θα είναι ση-
μαντική για το επόμενο δεκαπενθήμερο,
παρά την τάση σταθεροποίησης στο δίπολο
«εισαγωγές - εξιτήρια» που διαφαίνεται τις
τελευταίες μέρες. 

Self-tests 
Παρά την κορύφωση του τρίτου κύματος

της πανδημίας του κορονοϊού, στην κυ-
βέρνηση έχουν λόγους να αισιοδοξούν ότι
το τέλος της περιπέτειας δεν αργεί. Οι ση-
μαντικότεροι από αυτούς τους λόγους εί-
ναι τα self-tests αλλά και η βελτίωση των
καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με καλά
πληροφορημένες πηγές, γίνεται αγώνας
δρόμου προκειμένου στις αρχές της επό-
μενης εβδομάδας να είναι διαθέσιμες οι
πρώτες παρτίδες των self-tests «αν όχι για
τον γενικό πληθυσμό σε πρώτη φάση, σί-
γουρα για τους εμπλεκομένους με τις οι-
κονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες
που πρόκειται να ανοίξουν εκ νέου», όπως

σημειώνει ανώτερος κυβερνητικός αξιω-
ματούχος.

Το κυβερνητικό σχέδιο 
Αν και θεωρείται περίπου βέβαιο -

εκτός, βεβαίως, συγκλονιστικού απρο-
όπτου- ότι από τις αρχές της προσεχούς
εβδομάδας θα εκκινήσει σταδιακά και με
τη μέγιστη δυνατή προσοχή η άρση του γε-
νικού απαγορευτικού, κρίσιμες λεπτομέ-
ρειες απομένουν να αποσαφηνιστούν, κα-
θώς έως χθες βράδυ κυβέρνηση και ειδι-
κοί εξέταζαν διάφορα σενάρια. Βάσει αυ-
τών και με το δόγμα πως «ό,τι ανοίγει δεν
ξανακλείνει», θεωρείται πιθανή η επανεκ-
κίνηση του λιανεμπορίου την προσεχή
Δευτέρα 5 Απριλίου, αρχής γενομένης,
κατά πληροφορίες, από τα μικρά εμπορικά
καταστήματα, με τα εμπορικά κέντρα και
τα malls να ακολουθούν σε διάστημα μίας
εβδομάδας. Βάσει του ίδιου σχεδιασμού,
οι μαθητές της Β’ και της Γ’ Λυκείου θα
μπορούσαν να επιστρέψουν στις τάξεις
τους είτε την Τετάρτη 7 Απριλίου είτε τη
Δευτέρα 12 Απριλίου, καθώς θεωρείται
δύσκολο να ανάψει το «πράσινο φως» για
επαναλειτουργία γυμνασίων και λυκείων
ταυτόχρονα. Τις προηγούμενες μέρες,
εξάλλου, τέθηκε επί τάπητος και το σενά-
ριο να επαναλειτουργήσουν το λιανεμπό-
ριο το Σάββατο 3 Απριλίου και τμήματα της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τη Δευτέρα
5 Απριλίου, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο,
ότι θα υπάρχει διαθέσιμος επαρκής αριθ-
μός self-tests, κάτι που, πάντως, φαντάζει
δύσκολο στις προαναφερθείσες ημερο-
μηνίες. Άλλωστε, κυβερνητικά στελέχη
προδιαθέτουν ότι το επικείμενο άνοιγμα
του λιανεμπορίου θα «ξεκλειδώσει» και
τις διαδημοτικές μετακινήσεις, εξέλιξη,
πάντως, που μπλόκαραν, κατά πληροφο-
ρίες, την προηγούμενη Παρασκευή οι λοι-
μωξιολόγοι. Βάσει της ίδιας λογικής, κερ-
δίζει συνεχώς έδαφος το σενάριο του
ανοίγματος της εστίασης στους εξωτερι-
κούς χώρους στις 19 Απριλίου και της άρ-
σης των περιορισμών στις διαπεριφερει-
ακές μετακινήσεις εν όψει του Πάσχα. 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Αρχή του τέλους
της καραντίνας 
με λιανεμπόριο,
λύκεια - γυμνάσια
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Τ
ην προοπτική οι πόροι από το Τα-
μείο Ανάκαμψης να προσθέσουν
ακόμα 7 μονάδες στο ΑΕΠ τα
επόμενα χρόνια υπογράμμισε ο

Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγη-
σή του χθες το μεσημέρι στο Υπουργικό
Συμβούλιο, όπου επί τάπητος τέθηκε το
οριστικό σχέδιο της χώρας μας για την
αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο
Ανάκαμψης. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτά-
κης υπογράμμισε ότι, με βάση το Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης που εκπόνησε το οι-
κονομικό επιτελείο το προηγούμενο διά-
στημα, δυνητικά θα προστεθούν περί τις
200.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα
χρόνια στους τομείς της οικονομίας που
θα επιδοτηθούν από τα προγράμματα τα
οποία θα ενταχθούν προς χρηματοδότη-
ση από το Ταμείο. 

«Είναι ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα, το
οποίο έχει τη δυνατότητα να κινητοποι-
ήσει σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ: 32
δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι εξασφαλι-
σμένοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, 19
δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις και το

υπόλοιπο ποσό σε δανεισμό. Προσθέτον-
τας τη μόχλευση από τον ιδιωτικό τομέα
σε ίδια κεφάλαια και σε δανεισμό, εκτι-
μούμε ότι μπορούν να κινητοποιηθούν
συνολικοί πόροι ύψους 57 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης,
διευκρινίζοντας πως «έχει 4 κύριους πυ-
λώνες: την ψηφιακή μετάβαση κράτους
και επιχειρήσεων, την αύξηση της απα-
σχόλησης, την ενίσχυση της υγείας, της
παιδείας, της κοινωνικής συνοχής, την
πράσινη οικονομία και την εκτίναξη των
επενδύσεων».

Ευκαιρία 
Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, το προ-

σχέδιο έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικά
κολακευτικά σχόλια από τους ευρωπαϊ-
κούς θεσμούς και η χώρα μας θα είναι μία

από τις πρώτες που θα υποβάλει το τελικό
της σχέδιο πριν από τη λήξη της προθε-
σμίας, στο τέλος Απριλίου, ώστε να μπο-
ρούμε να επιταχύνουμε και την έλευση
των σχετικών πόρων. Στόχος είναι να
έχουμε τις πρώτες εκταμιεύσεις πριν από
το τέλος του καλοκαιριού. Μετά την έγ-
κριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, το
πρόγραμμα θα συζητηθεί στη Βουλή και
στη συνέχεια θα υποβληθεί στην τελική
του μορφή στις Βρυξέλλες. Άλλωστε, ήδη
έχει ξεκινήσει η ένταξη έργων στο πρό-
γραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα
οποία το πρώτο διάστημα θα χρηματοδο-
τηθούν από εθνικούς πόρους, οι οποίοι
θα αντισταθμιστούν στη συνέχεια από τα
εθνικά κεφάλαια. 

«Είναι μια μοναδική ευκαιρία να αλλά-
ξουμε ριζικά το ίδιο το υπόδειγμα της ελ-
ληνικής οικονομίας. Να το οδηγήσουμε
προς ένα πιο εξωστρεφές, πιο ανταγωνι-
στικό μοντέλο, με ένα αποτελεσματικότε-
ρο και ψηφοποιημένο κράτος, με ένα φο-
ρολογικό σύστημα το οποίο θα είναι φιλι-
κό προς την ανάπτυξη, με πολλά μεγάλα

έργα, αλλά και ένα ευρύ πλέγμα κοινωνι-
κής προστασίας. Κεντρικός κορμός του
σχεδίου μας είναι η δημιουργία μόνιμων
και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, μέ-
σα από πάρα πολύ σημαντικές δημόσιες
και ιδιωτικές επενδύσεις. Με δύο προ-
ϋποθέσεις, όποιος ιδιώτης αξιοποιεί πό-
ρους του Ταμείου θα πρέπει να επενδύει
ταυτόχρονα και δικά του χρήματα και όλα
τα σχέδια θα πρέπει να είναι ώριμα προς
εκτέλεση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά
ο πρωθυπουργός. 

Γιατί ο Κυριάκος «ποντάρει» 
στα 60 δισεκατομμύρια 
για να αλλάξει εικόνα 
σε 4 βασικούς τομείς

Επτά μονάδες στο ΑΕΠ 
το Σχέδιο Ανάκαμψης

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Ανακοινώσεις 
την Τετάρτη
Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, θα ακο-
λουθήσουν και λεπτομερέστερες ανα-
κοινώσεις από μέρους της κυβέρνησης
για τις πτυχές του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης. Το πρωί της Τετάρτης, ο κ. Μη-
τσοτάκης θα το παρουσιάσει στους πο-
λίτες, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου,
ενώ στη συνέχεια επιμέρους λεπτομέ-
ρειες θα εξηγήσουν ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυ-
λακάκης, ο διευθυντής του Οικονομικού
Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης
Πατέλης, ο γ.γ. ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλ-
κος και ο πρόεδρος του ΣΟΕ Μιχάλης
Αργυρού. 
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Π
υρ ομαδόν χθες του Μεγάρου Μα-
ξίμου κατά του ΣΥΡΙΖΑ, με φόντο
την ολοκλήρωση του διαγωνισμού
για τα 10 εκατομμύρια self-tests,

καθώς υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί παρά-
γοντες επισημαίνουν πως η ηγεσία του κόμ-
ματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
εξέρχεται βαρύτατα εκτεθειμένη, ελέω των
ισχυρισμών της ότι ο εν λόγω διαγωνισμός
«στήθηκε» για να επικρατήσει η γερμανική
εταιρεία Siemens, το όνομα της οποίας
απουσίαζε, πάντως, από τη σχετική ανακοί-
νωση της Πολιτικής Προστασίας το βράδυ
της περασμένης Κυριακής. 

Καλά πληροφορημένα κυβερνητικά στε-
λέχη επεσήμαιναν πως στο Μέγαρο Μαξί-
μου γνώριζαν εξ αρχής πως η εταιρεία την
οποία περιέφερε περίπου σαν σημαία ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν μπορούσε να είναι επιλέξιμη, κα-
θώς δεν πληρούσε τις ορισθείσες από τον
διαγωνισμό προδιαγραφές. Ωστόσο, υπό τον
κίνδυνο παραβίασης των κανόνων αυτού,
δεν υπήρξε απάντηση στις αιτιάσεις της
Κουμουνδούρου. Χθες το πρωί, πάντως, το
Μέγαρο Μαξίμου πέρασε στην αντεπίθεση
με συντονισμένο τρόπο. Σε δήλωσή της η
κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πε-
λώνη κατηγόρησε ευθέως τον ΣΥΡΙΖΑ πως
απώτερος στόχος του είναι να «πλήξει τη
διαχείριση της πανδημίας και την προσπά-

θεια για ελεγχόμενη επανεκκίνηση και
άνοιγμα της οικονομίας και της κοινωνίας».
Ειδικότερα, η κυρία Πελώνη χρέωσε στο
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης την

κατασκευή μιας καθ’ όλα ψεύτικης ιστορίας,
προκαλώντας τον ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί
κατά πόσον συμφωνεί να επιστρατευτεί το
εργαλείο των self-tests, ώστε να απελευθε-
ρωθούν ταχύτερα και με τη μέγιστη δυνατή
ασφάλεια οικονομικές και κοινωνικές δρα-
στηριότητες. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υφυπουργός
παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, ως
αρμόδιος μαζί με τον υφυπουργό Πολιτικής

Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά να «τρέξουν» το
συγκεκριμένο σχέδιο, υπογράμμισε σε
ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης ότι η αξιωματική αντιπολίτευση συμπε-
ριφέρεται σαν να μη θέλει να τελειώσει η
πανδημία του κορονοϊού, υπενθυμίζοντας
πως στην Κουμουνδούρου έσπευσαν ανή-
μερα την εθνική επέτειο να ζητήσουν εξηγή-
σεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον…
φωτογραφικό, όπως έλεγαν, διαγωνισμό.
«Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα πετύχει
τον σκοπό της. Διότι πλέον γνωρίζουμε καλά
τι κάνει και πώς το κάνει. Και, δυστυχώς για
την ίδια αλλά ευτυχώς για την πλειονότητα
των πολιτών, το 2021 δεν είναι ούτε το 2010
ούτε το 2015. Οι καιροί άλλαξαν, ο ΣΥΡΙΖΑ
όχι», καταλήγει ο κ. Σκέρτσος. 

Πώς την πάτησε (ξανά)
η Κουμουνδούρου για 
τα self-tests και τη Siemens

O Ζαχαριάδης
Στην πλατεία Κουμουνδούρου δεν δεί-
χνουν να πτοούνται από τo γεγονός ότι η Siemens δεν
μετείχε καν στον εν λόγω διαγωνισμό, ανανεώνοντας το
κατηγορώ προς το Μέγαρο Μαξίμου. Σε ανακοίνωσή
της, αναφέρει μεταξύ άλλων πως «αφού (η κυβέρνηση)
πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη με την αδιαφανή προ-
κήρυξη για απευθείας ανάθεση, έτρεξε να τα μαζέψει»,
καλώντας τη να αποδεχθεί την πρόταση του κόμματος
περί σύστασης διακομματικής επιτροπής για όλες τις
προμήθειες και τις δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με
την αντιμετώπιση της πανδημίας. «Αντί να ζητήσει συγ-
γνώμη, ζητάει και τα ρέστα», ανέφερε σε νέα ανακοί-
νωσή της η κυρία Πελώνη. Πάντως, τα… ασυμμάζευτα
επιχείρησε να συμμαζέψει ο βουλευτής του κόμματος
Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος, κληθείς να σχολιάσει
την αντίδραση του κόμματος στο ραδιόφωνο του Πρώ-
του Θέματος, τόνισε ότι «κρίνεται εάν ήταν εύστοχη ή
όχι. Οκέι, έκανε μία αστοχία ο ΣΥΡΙΖΑ».  

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Σκέρτσος: Δεν θέλουν να τελειώσει η πανδημία;
Για κατασκευή fake news κατηγόρησε με ανάρτησή του  ο Άκης Σκέρτσος τον ΣΥΡΙΖΑ,
αναφορικά με την υπόθεση του διαγωνισμού για τα self-tests για τον κορονοϊό. Ο υφυ-
πουργός παρά τω Πρωθυπουργώ σημειώνει ότι η εταιρεία για την οποία κατηγορούσε ο
ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση ότι έχει στήσει φωτογραφικό διαγωνισμό δεν συμμετέχει καν,
«διότι δεν μπορούσε βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν εξ αρχής να συμ-
μετάσχει».
«Κάπως έτσι παράγεται η πολιτική ή, καλύτερα, η αντι-πολιτική στην Ελλάδα. Με χον-
δροειδή ψεύδη που φανατίζουν και παραπληροφορούν μια μερίδα των πολιτών. Με ένα
κλίμα τοξικότητας και εχθροπάθειας, που ροκανίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και
υπονομεύει τον έναν και μόνο εθνικό στόχο τον οποίο έχουμε αυτήν τη στιγμή: Να τελει-
ώνουμε μια ώρα αρχύτερα με την πανδημία. Έγινε πολλές φορές με την εθνική εμβο-
λιαστική εκστρατεία, συνεχίστηκε με το κάλεσμα στις πορείες των “νέων αγανακτισμέ-
νων – διασωληνωμένων” και τώρα στρέφεται κατά μιας πολιτικής που έρχεται να υπο-
στηρίξει την ελεγχόμενη επαναλειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας ύστερα
από ένα μακρύ και επίπονο lockdown. Τελικά, μήπως η αξιωματική αντιπολίτευση συμ-
περιφέρεται σαν να μη θέλει να τελειώσει η πανδημία;», αναρωτιέται ο κ. Σκέρτσος. 

Κρούσματα… fake newsστον ΣΥΡΙΖΑ



Τ
α στελέχη της κυβέρνησης φοβούνται
να πουν ανοιχτά ότι μέχρι το τέλος
Απριλίου τα επιδημιολογικά δεδομένα

δεν θα επιτρέψουν μετακινήσεις από και
προς την επαρχία. Αλλά, ακόμα κι αν κάτι τέ-
τοιο ήταν εφικτό, κανείς δεν θα τολμούσε να
ρισκάρει μετακινήσεις που θα ευνοούσαν
νέα διασπορά του ιού στις αρχές Μαΐου. Τον
Μάιο πρέπει πάση θυσία τα κρούσματα όχι
μόνο να έχουν επιπεδωθεί, αλλά να έχουν
σχεδόν μηδενιστεί, για να μπορέσει να ανοί-
ξει το μέγα στοίχημα του τουρισμού. Κανείς
δεν μπορεί να τινάξει στον αέρα το άνοιγμα
του τουρισμού για το ψήσιμο του οβελία. Άλ-
λωστε, δεν ήταν καθόλου τυχαία και η πρό-
σφατη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο. Η
συζήτηση των δύο ανδρών έγινε γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο, για να μην ξεχυθούν οι πο-
λίτες τη Μεγάλη Εβδομάδα στις Εκκλησίες
και στους ναούς. Όπως και πέρυσι, η Μεγάλη
Εβδομάδα, η Ανάσταση και η Κυριακή του
Πάσχα θα γίνουν στις αυλές και στα μπαλκό-
νια, με λίγα άτομα του στενού οικογενειακού
κύκλου και με αυστηρά πρωτόκολλα.

Ποιοι φέρνουν τον Αλέξη
σε δύσκολη θέση;  
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να είναι σε
πολύ δύσκολη θέση, αφού τον πιέζουν εσω-
τερικά να σηκώσει τις σημαίες του σκανδά-
λου σε ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο
με την επένδυση στις Σκουριές όσο και με
αυτήν του Ελληνικού. Ακόμα χειρότερο είναι
το γεγονός ότι οι σκληροπυρηνικοί τού ζη-
τούν να καταγγείλει ως σκάνδαλο και το θέμα
της Τράπεζας Πειραιώς. Πόσα να αντέξει ο
άνθρωπος, πια; Τον έχουν αποξενώσει απ’
όλους τους επιχειρηματίες του τόπου και αυ-
τό είναι που προβληματίζει περισσότερο τον
Αλέξη Τσίπρα.

Η απόβαση 
της… κελεμπίας
«Απόβαση» στην Κέα ετοιμάζουν Αμερικα-
νοί και Άραβες. Όλο το Κουβέιτ, το Άμπου
Ντάμπι και το Ντουμπάι έχει πάει στην Τζια.
Επιπλέον, Ισραηλινοί και Κινέζοι καίγονται
για την απόκτηση πολυτελών βιλών αξίας
από ενός μέχρι και τεσσάρων εκατομμυρίων
ευρώ. Πρόκειται για μεγάλο τουριστικό συγ-
κρότημα, που προορίζεται για VIP διεθνείς
πελάτες. Μάλιστα, αρκετές από αυτές τις βί-
λες έχουν πουληθεί ήδη με βάση τα αρχιτε-
κτονικά σχέδια… προτού ακόμα χτιστούν.

Ικανά στελέχη στον ΑΔΜΗΕ

Παίρνει μπροστά ο ΑΔΜΗΕ με Καράμπελα και
Βαχτσιαβάνο. Δύο ικανότατα στελέχη στο τι-
μόνι του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Προέδρος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο κ. Δια-
μαντής Βαχτσιαβάνος με την ιδιότητα του
εκτελεστικού μέλους, προερχόμενος από το
γραφείο του Κώστα Σκρέκα. Ο κ. Βαχτσιαβά-
νος εργάστηκε σε πολλές μεγάλες και πο-
λυεθνικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Εί-
ναι εκλεγμένο μέλος του Οικονομικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος και από το 1993 εργά-
στηκε για πολλά χρόνια στη ΔΕΗ. Διευθύνων
σύμβουλος, ο κ. Ιωάννης Καράμπελας, με την
ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους. Ο κ. Κα-
ράμπελας είναι πρώην βουλευτής της Ν.Δ.
στη Βοιωτία και έχει διατελέσει επίσης νο-
μαρχιακός και περιφερειακός σύμβουλος
Βοιωτίας.

Ο ρόλος των Γερμανών 
στα ναυπηγεία…

Σφήνα των Γερμανών στις φρεγάτες και στα
ναυπηγεία για τα οποία ενδιαφέρονται οι
Γάλλοι. Μαθαίνω ότι οι Γερμανοί έχουν κά-
νει πρόταση-πακέτο για να πάρουν και τις
φρεγάτες και τα ναυπηγεία. Το παιχνίδι έχει
αρχίσει να αποκτά ενδιαφέρον, αφού υπάρ-
χει, ως γνωστόν, και ο παράγοντας ΗΠΑ.
Θυμίζω, πάντως, για την ιστορία ότι τόσο οι
Αμερικανοί όσο και οι Γερμανοί έπαιξαν από
κοινού στο παρελθόν έναν περίεργο ρόλο με
την εξαγορά των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά,
τα οποία στο τέλος ξεφορτώθηκαν, αφού
πρώτα τα διέλυσαν… Τώρα οι ίδιοι παίκτες
εμφανίζονται στο προσκήνιο. Εκτός κι αν οι
Γερμανοί είναι πάλι «μπροστινοί» των Αμε-
ρικανών. Μια υπόθεση εργασίας κάνω…
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υ Πάσχα στο χωριό;
Ξεχάστε το!

Αλλαγές στο Μέγαρο… 
Για την ακρίβεια, στο Μέγαρο Μαξίμου δρομολο-
γούνται ανακατατάξεις με νέους ρόλους για την
ενίσχυση του επικοινωνιακού επιτελείου. Οι ανα-
κοινώσεις θα γίνουν το προσεχές διάστημα, αλλά,
σύμφωνα με όσα μαθαίνω, δεν θα προκαλέσουν
αναταράξεις… Θα αφορούν περισσότερο σε ανα-
διανομή ρόλων μεταξύ των στελεχών που απαρτί-
ζουν το επικοινωνιακό team, για να ξέρει ο καθέ-
νας ποιες είναι οι αρμοδιότητές του… Από όσα δια-
βάζετε, κρατήστε μικρό καλάθι… Παρεμπιπτόντως,
η Αριστοτελία Πελώνη θα μείνει στη θέση της. Αυτό
το τελευταίο το διευκρινίζω για όσους ενδεχομέ-
νως καίγονται…

Πάνε κι έρχονται οι μετοχές των εφημερίδων.
Άλλος πουλάει κι άλλος αγοράζει. Για την ακρί-
βεια, άλλος πουλάει κι… άλλη αγοράζει και μη-
δενίζει και τα χρέη της εφημερίδας προς τις
τράπεζες! Τελικά, όλα γίνονται, αρκεί να βρί-
σκεις τον κατάλληλο άνθρωπο-επιχειρηματία. 



Ο Σκέρτσος βγαίνει μπροστά για τα fake news 
Με μια ανάρτηση στο Facebook, αλλά με λεπτομέρειες και ημερομηνίες, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης
Σκέρτσος καταγράφει το χρονικό του εργαστηρίου των fake news που στήθηκε γύρω από τα δωρεάν self-tests την πε-
ρασμένη εβδομάδα. Ο κ. Σκέρτσος αναφέρει λεπτομερώς όλες τις κινήσεις τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολί-
τευσης, η οποία προσπάθησε να προκαλέσει την εικόνα σκανδάλου με τη Siemens, καταλήγοντας σε φιάσκο η καταγ-
γελία της για την προμήθεια των self-tests. Ο κ. Σκέρτσος σημειώνει πως η ανάρτησή του αφορά στο «πώς κατασκευά-
ζεται ένα “ψευδές γεγονός”; Ένα χρονικό του εργαστηρίου fake news που στήθηκε γύρω από τα δωρεάν self-tests την
περασμένη εβδομάδα». Η εταιρεία για την οποία στήθηκε μια ολόκληρη εκστρατεία λάσπης επί τέσσερις ημέρες δεν
συμμετείχε ποτέ στον διαγωνισμό, διότι δεν μπορούσε βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν εξ αρχής.

Εγράφη στον Τύπο του Σαββατοκύ-
ριακου ότι ο Λαλιώτης δηλώνει
απογοητευμένος από την αδυναμία
του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ να στρίψει
το τιμόνι του κόμματος προς το Κέν-
τρο, ώστε να δημιουργηθούν οι προ-
ϋποθέσεις για την ανασύνθεση της
Κεντροαριστεράς και τη δημιουργία
του εναλλακτικού, προοδευτικού
πόλου διακυβέρνησης. Δεν είναι κά-
τι καινούργιο αυτό. Ο Αλέξης απο-
γοήτευσε πολλούς που τον πίστε-
ψαν… Και τον Καραμανλή και τον
Παυλόπουλο και άλλους πολλούς…
Απλώς ο Λαλιώτης το πήρε χαμπάρι
νωρίς και απομακρύνθηκε από τον
πρόεδρο Αλέξη.

Η Ντόρα θέλει Κρήτη…
«Εμένα δεν θα με κρατήσει κανένας να μην

πάω το Πάσχα στην Κρήτη». Αυτή ήταν η
απάντηση της Ντόρας Μπακογιάννη, μεταξύ
αστείου και σοβαρού, όταν τη ρώτησαν για
την εκτίμησή της όσον αφορά στα μέτρα χα-
λάρωσης με ορίζοντα το Πάσχα. Τι κι αν οι ει-
δικοί είναι διχασμένοι για τα επόμενα βήματα
στα περιοριστικά μέτρα, τι κι αν το τοπίο για το
Πάσχα παραμέ-
νει ακόμα θολό,
τι κι αν ο αριθμός
των διασωληνω-
μένων σπάει το
ένα ρεκόρ μετά
το άλλο; Η αδερ-
φή του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εκτίμησε ότι
τελικά θα χαλαρώσουν οι μετακινήσεις το
Πάσχα. Αυτό δήλωσε η ίδια, μιλώντας στον
ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας. «Οι υπόλοιποι θα
μπορέσουμε να πάμε;», τη ρώτησε η δημο-
σιογράφος, με την κυρία Μπακογιάννη να
απαντά κατηγορηματικά «ναι». Μακάρι να εί-
ναι έτσι όπως τα λέει… 
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Ο εμβολιασμός
του «γαλάζιου»
ανθοπώλη… 
Η ιστορία με τους εκτός σειράς εμ-
βολιασμούς αναδεικνύεται σε μέγα
πονοκέφαλο για την κυβέρνηση.
Φημολογείται εντόνως ένα νέο πε-
ριστατικό σε δήμο της Αττικής με
«γαλάζιο» αντιδήμαρχο, 34 ετών,
που εμβολιάστηκε εκτός σειράς. Ο
άνθρωπος είναι αντιδήμαρχος Κοι-
νωνικής Προστασίας του δήμου και
δεν έχει καμία ιατρική ιδιότητα. Δεν
έχει, δηλαδή, επαφή με ασθενείς.
Ανθοπώλης είναι ο άνθρωπος και
διοικητικός πρόεδρος του Κέντρου
Υγείας της περιοχής. Μάλιστα, ο
ίδιος πόσταρε περήφανος στον λο-
γαριασμό του στο Τwitter σχετική
φωτογραφία, όταν ακόμη περιμέ-
νουν οι ευπαθείς συμπολίτες μας να
εμβολιαστούν.

Ο
πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ βλέπει «δάχτυλο» της Ν.Δ. πίσω από τις κα-
ταγγελίες του ΜέΡΑ25. «Είναι φανερό ότι η Ν.Δ. αξιοποιεί τον Γιάνη Βαρου-
φάκη για τον αποπροσανατολισμό από τα αδιέξοδα της πολιτικής της», ανα-

φέρει σε δήλωσή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και πρώην υπουργός Γιάννης
Δραγασάκης, απαντώντας στη δεύτερη ανακοίνωση που εξέδωσε η Ν.Δ., με αφορ-
μή τις καταγγελίες του Βαρουφάκη περί… τσεχικής μαφίας. Γίνεται, βεβαίως, αντι-
ληπτό ότι πετάει την μπάλα στην εξέδρα, αφού για την ταμπακιέρα δεν λέει απολύ-
τως τίποτα. 

Το... Πρόσωπο

Ο Δραγασάκης και 
οι βαριές καταγγελίες

LOCK

Ο Αλέξης, το ΤΧΣ και η Τράπεζα Πειραιώς
Την επόμενη Δευτέρα 5 Απριλίου θα πραγματο-

ποιηθεί η συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με τη Διοίκηση του Τα-
μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
για τη δρομολογούμενη αύξηση κεφαλαίου της
Τράπεζας Πειραιώς. Το αρχικό ραντεβού που είχε
προγραμματισθεί για τις 31 Μαρτίου μετατέθηκε
για την επόμενη εβδομάδα. Μαζί του ο Αλέξης
Τσίπρας θα έχει την Έφη Αχτσιόγλου, τον Αλέκο
Φλαμπουράρη, τον Αλέξη Χαρίτση και τον Βαγγέλη Πιλάλη. Ο Ευκλείδης δεν θα είναι
εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε… Από την πλευρά του ΤΧΣ, στη συνάντηση θα μετέχει σίγου-
ρα ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Ανδρέας Βερύκιος, συνοδευόμενος από δύο ακόμα μέλη. Γενικώς, η ιστορία της Πειραι-
ώς είναι πολύ κακή για να την επικαλείται κανείς και να ποντάρει πάνω της.
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Λύση στο μεγάλο πρόβλημα επαναλειτουργίας
της αγοράς δίνει η δυνατότητα αυτοελέγχου

των εργαζομένων σε διάφορους επαγγελματικούς
κλάδους με self rapid test. Η σταδιακή επανεκκίνηση
θα συνοδεύεται πλέον από την υποχρέωση των εργα-
ζομένων που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο,
την ακτοπλοΐα, τη ναυτιλία, στις επιχειρήσεις εστίασης
και τουρισμού, στη μεταποίηση και στα δικαστήρια να
υποβάλλονται σε εβδομαδιαίο τεστ ταχείας ανίχνευ-
σης του κορονοϊού. Επίσης, για να ανοίξουν ξανά τα
σχολεία η κυβέρνηση θα νομοθετήσει την υποχρεωτι-
κή χρήση τεστ μία φορά την εβδομάδα για τους εκπαι-
δευτικούς.

Η απόφαση της κυβέρνησης να υποβάλλονται σε
υποχρεωτικά τεστ κορονοϊού οι εργοδότες και εργα-
ζόμενοι προκειμένου να δημιουργηθούν «Covid free»
εργασιακοί χώροι ουσιαστικά ξεκλειδώνει το άνοιγμα
όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμέ-
να, το υπουργείο Ανάπτυξης θέλει τους εργαζομένους
στον κλάδο του λιανεμπορίου να υποβάλλονται σε
τεστ μία φορά την εβδομάδα, ενώ της εστίασης και του
τουρισμού τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλέστερη δυνατή

λειτουργία των συγκεκριμένων κλάδων εν όψει και
της τουριστικής περιόδου.

Τα self rapid tests έχουν απλές οδηγίες χρήσης και
είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να μπορεί ο καθένας
να τα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά μόνος του.
Επιπλέον, θα προβλέπονται στοιχεία υποχρεωτικό-
τητας τόσο για τη δήλωση του αποτελέσματος των
τεστ, ώστε να συνεισφέρουν στην επιδημιολογική
απεικόνιση της πανδημίας, όσο και σε αυστηρή σύ-
σταση για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες.
Σε περίπτωση δήλωσης θετικού αποτελέσματος, θα
λειτουργεί ειδική πλατφόρμα selftesting.gov.gr,
όπου θα παρέχονται όλες οι απαιτούμενες πληροφο-
ρίες. Η όλη δράση θα λειτουργεί, βεβαίως, συμπλη-
ρωματικά και παράλληλα με τον καθημερινό τυχαίο
και στοχευμένο έλεγχο, καθώς επίσης και με τον
προγραμματισμένο εμβολιασμό των πολιτών. Το αυ-
τοδιαγνωστικό τεστ δίνει τη δυνατότητα σε εβδομα-
διαία βάση να ανιχνεύονται με μεγαλύτερη ακρίβεια
τα κρούσματα, ενώ περιορίζει τη διασπορά και τη με-
τάδοσή του. Η διαδικασία αυτή μας βοηθά να οδηγη-
θούμε νωρίτερα με σχέδιο και ασφάλεια στο άνοιγμα
της κοινωνίας και της οικονομίας κατά τη διάρκεια
της περιόδου του εμβολιασμού.

Ο σχεδιασμός προβλέπει το άνοιγμα σε τρία χρονι-
κά στάδια μέχρι τη καθολική λειτουργία της αγοράς
και του συνόλου των επιχειρήσεων. Ο οδικός χάρτης
θα ακολουθείται προσεκτικά, μετρώντας τις επιπτώ-
σεις κάθε βήματος, ώστε μέχρι το καλοκαίρι η ζωή του
τόπου να επανέλθει σε μια νέα κανονικότητα και να
διαχειριστεί την επόμενη μέρα. Σε πρώτο στάδιο, το
σχέδιο προβλέπει «κανονικό άνοιγμα» των καταστη-
μάτων λιανικού εμπορίου τη Δευτέρα 5 Απριλίου. Σε
δεύτερο στάδιο, θα ακολουθήσει το άνοιγμα της
εστίασης το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου,
αρχικά μόνο με τραπεζοκαθίσματα σε εξωτερικούς ή
καλά αεριζόμενους ημιυπαίθριους χώρους. Σε τρίτο
στάδιο, μετά τις 14 Μαΐου σχεδιάζεται να ανοίξει ο του-
ρισμός και να ξεκινήσει η λειτουργία των ξενοδοχει-
ακών επιχειρήσεων με βάση συγκεκριμένα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα και με την ενεργοποίηση του ψη-
φιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Στόχος του σχεδίου είναι το α’ τρίμηνο του έτους να
αποτελέσει το τελευταίο διάστημα ύφεσης και από το
β’ τρίμηνο (Απρίλιος - Μάιος -Ιούνιος) να επιστρέψει η
οικονομία σε μια ανοδική τροχιά, ώστε να περάσει
οριστικά η επιχειρηματικότητα του τόπου στη μετα-
Covid εποχή. 

του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ

Η αυτοδιάγνωση, το «κλειδί» για 
το άνοιγμα της αγοράς σε τρία στάδια

Ηεπέτειος των 200 χρόνων από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης αποτελεί ευ-

καιρία τόσο για εορτασμό όσο και για αναστοχασμό.
Εορτασμό για τις επιτυχίες του παρελθόντος, ανα-
στοχασμό για τις αβεβαιότητες του μέλλοντος. Η
Ελληνική Επανάσταση είναι ένα ιστορικό γεγονός
που όταν ξεκίνησε, λόγω της συγκυρίας και του συ-
σχετισμού των δυνάμεων στην Ευρώπη την εποχή
εκείνη, είχε πολύ λίγες πιθανότητες να πετύχει. Κι
όμως, πέτυχε γιατί δεν ήταν απλώς μια εξέγερση.
Ήταν μια κινητοποίηση σε πολλά επίπεδα, μια πνευ-
ματική αφύπνιση με αφετηρία το όραμα αναγέννη-
σης της Ελλάδας που επωάστηκε από τον Ευρωπαϊ-
κό Διαφωτισμό και τον φιλελληνισμό, αλλά διαμορ-
φώθηκε από λόγιους, συγγραφείς και διανοούμε-
νους της ελληνικής διασποράς, όπως ο Αδαμάντιος
Κοραής και ο Αθανάσιος Ψαλίδας, αλλά και από εμ-
πόρους και επαναστάτες, όπως ο Ρήγας Φεραίος
και οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας. Χωρίς αυτό το
πνευματικό υπόβαθρο πιθανότατα και αυτή η εξέ-
γερση θα είχε το ίδιο γνωστό τέλος, όπως τα Ορλω-
φικά αλλά και πολλές άλλες προηγούμενες εξεγέρ-
σεις.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τον Απρίλιο του
1827 η επανάσταση είχε σχεδόν σβήσει, με την Πε-
λοπόννησο στο έλεος της μανίας του Ιμπραήμ. Ήταν
η καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου στο
Ναβαρίνο από τον συμμαχικό στόλο της Αγγλίας,

της Γαλλίας και της Ρωσίας που κινητοποίησε τη δι-
πλωματία, έδωσε άλλη τροπή στον αγώνα και έσω-
σε την Επανάσταση. Και είναι πράγματι μεγάλη η
συνεισφορά αίματος και θυσίας από τον απλό λαό,
τους κλέφτες, τους αρματολούς και τους προ-
εστούς, αλλά εξίσου μεγάλη, ίσως σημαντικότερη
για την τελική έκβαση της Επανάστασης, ήταν η συ-
νεισφορά των διανοουμένων και των διπλωματών,
όπως ο Καποδίστριας και Μαυροκορδάτος. Τι δι-
δάγματα-μηνύματα μπορούμε να αντλήσουμε από
αυτό τον αναστοχασμό για τις αβεβαιότητες του
μέλλοντος; 

Πρώτον, όραμα και πίστη στις αξίες. Όραμα για
μια Ελλάδα ευημερούσα, με πίστη στις ευρωπαϊκές
αξίες και τα ιδανικά της ελευθερίας και της δικαιο-
σύνης. Να ενστερνιστεί η νέα γενιά τις αξίες που
οδήγησαν στην Ελληνική Επανάσταση. Συστηματι-
κή προετοιμασία, ετοιμότητα και αγωνιστικότητα
αλλά και θυσία, αν χρειαστεί, για την ευημερία και
την υπεράσπιση της πατρίδας. Δεύτερον, αμυντική
ικανότητα. Για την εθνική επιβίωση πίστη στις αξίες
δεν φτάνει. Χρειάζονται στρατιωτική ικανότητα,
συλλογικότητα και ισχυρή οικονομία. Χωρίς ισχυρή
οικονομία η στρατιωτική ικανότητα είναι ουτοπία.
Στις σημερινές συνθήκες η αμυντική ικανότητα
ενός κράτους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
οικονομία και την τεχνολογία. Και είναι γνωστό ότι
«αν θέλεις ειρήνη, να είσαι πάντα έτοιμος για πόλε-
μο». Τρίτον, χτίσιμο συμμαχιών και ισχυρή διπλω-

ματία. Ο διπλωματικός χειρισμός της ίδρυσης του
νέου κράτους και της θέσης του στην ισορροπία δυ-
νάμεων της τότε Ευρώπης ήταν μια τεράστια επιτυ-
χία που μάλλον έχει αγνοηθεί. Χωρίς αυτούς τους
διπλωματικούς ελιγμούς και χωρίς το φιλελληνικό
πνεύμα στην Ευρώπη η Ελληνική Επανάσταση του
1821 πιθανότατα θα είχε άλλο τέλος.

Τέταρτον, πολιτιστική επιρροή και ενεργοποίηση
της ελληνικής διασποράς. Ο φιλελληνισμός δεν
ήταν απλή συμπάθεια και αλληλεγγύη στον υπό-
δουλο λαό, αλλά έμπρακτη έκφραση της επιρροής
του ελληνικού πνεύματος. Η παγκοσμίως αναγνω-
ρίσιμη πολιτιστική κληρονομιά και το ανθρώπινο
κεφάλαιο της ελληνικής διασποράς είναι τεράστια
διπλωματικά πλεονεκτήματα στο παγκοσμιοποι-
ημένο περιβάλλον. Στα 200 αυτά χρόνια επιτύχαμε
πάρα πολλά. Στο ξεκίνημα της Επανάστασης ο χώ-
ρος μας ήταν το φτωχότερο τμήμα της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και σήμερα η Ελλάδα είναι στο
πλουσιότερο και δημοκρατικότερο 10% του κόσμου.
Ήταν μια περίοδος θριάμβων και καταστροφών, αλ-
λά με μια συνολικά σωστή διαδρομή. Στη σωστή
πλευρά της Ιστορίας στις μεγάλες επιλογές. Αυτά τα
μηνύματα της Ελληνικής Επανάστασης μας βοη-
θούν να δούμε πιο καθαρά τις προκλήσεις και τις
αβεβαιότητες του μέλλοντος, να αντλήσουμε δύνα-
μη από τις επιτυχίες, να μάθουμε από τις αποτυχίες
και να χαράξουμε την πορεία της χώρας στην επό-
μενη εκατονταετία.

Τα μηνύματα της επετείου των 200 χρόνων 
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

του
Γεωργίου 
Μέργου

Ομότιμος καθηγητής
Οικονομικών στο 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, πρώην 
γενικός γραμματέας
υπουργείου 
Οικονομίας και 
Οικονομικών
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1. «Το μαχαίρι θα φτάσει μέχρι το κόκαλο». Μόνιμη
επωδός, μια καραμέλα, ένα φληνάφημα στο στόμα
των πολιτικών μας, που λέγεται εύκολα, αλλά ποτέ
δεν εφαρμόζεται. Το μαχαίρι στομώνει σε κάποιο
βάθος, ειδικά όταν υπάρχουν ανοχές!

2. Στην προεκλογική σας εκστρατεία χρειάζεται να συ-
νεργαστείτε και με επικοινωνιολόγους που χαρα-
κτηρίζονται «σολομοί». Δεν ακολουθούν το ρεύμα,
πηγαίνουν αντίθετα από τη ροή του ποταμού, σχεδιά-
ζουν αντισυμβατικά και πολλάκις ξεχωρίζουν.

3. Η πολιτική ανοικτών οριζόντων για το πολιτικό μας
σύστημα φτάνει μέχρι τις επόμενες εκλογές. Αυτό
είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μας,
μαζί με την ένδεια πολιτικής μεγαλοψυχίας, που δεν
οδηγούν σε εθνικές πρωτοβουλίες εξωστρέφειας
της χώρας.

4. Για όσους έχουν την πολιτική στο DNA τους δεν
υπάρχουν αποτυχίες, αλλά μόνο νέες ευκαιρίες,
αρκεί να κάνουν σωστή διαχείριση των λαθών
τους.

5. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι αρμός της κεντρι-
κής εξουσίας, χρησιμοποιείται, όμως, πολλές φο-
ρές σαν πετραδάκι στη σφεντόνα για να πετύχει τους
στόχους της κεντρικής εξουσίας. Δεν διαφέρει και
πολύ από το παιδικό παιχνίδι που όλοι γνωρίζουμε. 

6. Ο κύκλος επιτυχίας κάθε προεκλογικής εκστρατείας
ανοίγει με έναν καλό υποψήφιο ηγέτη, ο οποίος εμ-
πνέει, ακολουθούμενος από μια καλοκουρδισμένη
ομάδα, έχοντας σχεδιάσει ένα πρόγραμμα που δίνει
λύσεις και κλείνει με την εμπιστοσύνη των πολιτών-
ψηφοφόρων στα λεγόμενά τους. Η αξιοπιστία κερδί-
ζει πάντα.

7.Χαλάστρα έκανε ο κορονοϊός στη γιορτή της επετείου
για τα 200 χρόνια. Η ετερογονία των σκοπών στην
εθνική μας γιορτή. Αλλιώς την περιμέναμε, αλλιώς
μας έκατσε! Του χρόνου, όταν θα έχουμε την επέτειο
των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή,
ελπίζουμε ο ιός να είναι παρελθόν.

8. Η στροφή προς την κανονικότητα θεωρείται ανεδα-
φική, όσο υπάρχουν άτομα που συγχρωτίζονται και
σκορπούν τον ιό της πανδημίας σαν γαρίφαλα σε
σκυλάδικα της εθνικής οδού.

9. Παγκόσμιες συμφωνίες για το κλίμα, τα πυρηνικά
και τους εξοπλισμούς υπάρχουν. Μια κοινή παγ-
κόσμια ή, έστω, ευρωπαϊκή στρατηγική αντιμε-
τώπισης της πανδημίας γιατί δεν μπήκαν στον κό-
πο να σχεδιάσουν; Κάθε χώρα κάνει ό,τι της κα-
πνίσει!

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

του
Σπήλιου 
Λιβανού

Υπουργός 
Αγροτικής 

Ανάπτυξης 
και Τροφίμων

Hπρόσφατη επίσκεψή μου στην Ημαθία και
στην Πέλλα επιβεβαίωσε την πεποίθησή μου

ότι η χώρα μας διαθέτει πλήθος προϊόντων που τι-
μούν το όνομά της και μπορούν να ταυτίσουν την Ελ-
λάδα με την ποιότητα των τροφίμων και τη διατροφι-
κή τους αξία. Εκλεκτά προϊόντα που αντέχουν στον
ανταγωνισμό στο εξωτερικό. Στα εργοστάσια επε-
ξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων των περιο-
χών αυτών η παραγωγή εξάγεται σε ποσοστά πάνω
από το 90%. Αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος μας
για την ελληνική αγροτική οικονομία.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΙΟΒΕ, ο
αγροτικός τομέας συνεισφέρει με περισσότερα από
6,2 δισ. ευρώ προστιθέμενης αξίας και έχει σχεδόν
τριπλάσια συμμετοχή στο ΑΕΠ σε σύγκριση με τον
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνολικές
εξαγωγές προϊόντων αγροδιατροφής ενισχύθηκαν
την τελευταία δεκαετία και διαμορφώθηκαν στα 5,2
δισ. ευρώ το 2017 από μόλις 3,9 δισ. το 2010, περιο-
ρίζοντας το σχετικό εμπορικό έλλειμμα. Ενώ για
πρώτη φορά φέτος, ύστερα από δεκαετίες, το εμπο-
ρικό ισοζύγιο για τη χώρα μας ήταν θετικό, με τις
εξαγωγές να είναι περισσότερες από τις εισαγωγές.

Στην έκθεσή του το ΙΟΒΕ επισημαίνει και τις διαρ-
θρωτικές αδυναμίες της ελληνικής αγροτικής παρα-
γωγής. Πέραν του μικρού αγροτικού κλήρου, των
κατακερματισμένων εκμεταλλεύσεων και της εξάρ-
τησης της αγροτικής παραγωγής από τις επιδοτή-
σεις, ανέδειξε ως προβλήματα την έλλειψη στρατη-
γικού σχεδιασμού και επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης των ασχολούμενων με τον πρωτογε-
νή τομέα.

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην
πράξη -και ιδιαίτερα επί των κυβερνητικών ημερών
του ΣΥΡΙΖΑ- είχε μεταβληθεί σε μηχανισμό καταβο-
λής ενισχύσεων και αποζημιώσεων (σαφώς είναι
άκρως απαραίτητοι για τη λειτουργία της αγροτικής
οικονομίας), με αποτέλεσμα να ασχολείται ελάχιστα

με την ανάπτυξη και ίσως καθόλου με τα τρόφιμα.
Πρώτο μέλημά μας ως νέα ηγεσία του ΥΠΑΑΤ είναι

να ασκήσουμε πολιτικές για να ενισχύσουμε την αν-
ταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, με στόχο
την αύξηση των εξαγωγών και να προωθήσουμε το
brand της «ελληνικής διατροφής», που θα μπορού-
σε να αποτελέσει και την αιχμή του δόρατος της προ-
βολής της πατρίδας μας διεθνώς.

Γιατί η επίσκεψη στον τόπο μας δεν έχει σχέση μό-
νο με την ιστορία, τον πολιτισμό, τις φυσικές ομορ-
φιές και το μοναδικό καλοκαίρι. Ελλάδα είναι και οι
μοναδικές γεύσεις. Και οι αναμνήσεις αυτών των
γεύσεων μπορούν να αποτελέσουν ερέθισμα για νέ-
ες επισκέψεις. Έτσι θα βοηθήσουμε τον τουρισμό
μας να μην είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, αλλά μια
συνολική εμπειρία της ελληνικής ζωής, του τρόπου
ζωής που συνδυάζεται απολύτως με την ελληνική
διατροφή. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα ενίσχυσης
της ελληνικής διατροφής μπορούμε να προωθήσου-
με προϊόντα όπως το λάδι, η φέτα, γενικά τα ελληνικά
τυριά κ.ά. Προϊόντα που πρέπει να είναι πιστοποι-
ημένα και τυποποιημένα ώστε να ενισχύεται η αντα-
γωνιστικότητά τους και να αποκτούν προστιθέμενη
αξία. Δυστυχώς, στη χώρα μας μόνο το 27% της ελλη-
νικής παραγωγής ελαιολάδου φτάνει σε επίπεδα σή-
μανσης και branding. Αντίθετα, το ποσοστό αυτό
στην Ισπανία φτάνει το 50% και στην Ιταλία το 80%.

Στις βασικές προτεραιότητές μας στο ΥΠΑΑΤ εν-
τάσσεται και το ζήτημα της εκπαίδευσης και της κα-
τάρτισης των αγροτών. Σήμερα, η όποια εξειδίκευση
παρέχεται από τις Σχολές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Δυ-
στυχώς, όμως, δεν επαρκεί. Οι ανάγκες για σύγχρο-
νη γεωργία και για εκμετάλλευση των δυνατοτήτων
που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες επιβάλλουν να
ενισχύσουμε τον τομέα της κατάρτισης και της εκ-
παίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολεί-
ται με την αγροτική οικονομία.

Ένα ακόμα θέμα αφορά στο χαμηλό τεχνολογικό
επίπεδο και την τεχνογνωσία, καθώς η Ελλάδα έχει
μείνει πίσω, με δεδομένο ότι η παγκόσμια δαπάνη

για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) έχει διπλασιαστεί.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα δαπανά 11 ευρώ ανά 2,5
στρέμματα, σε αντίθεση με την Ευρώπη που δαπανά
33 ευρώ ανά 2,5 στρέμματα, ενώ το αντίστοιχο ποσό
ανέρχεται σε 19 ευρώ παγκοσμίως.

Πρόκειται για ζητήματα που πρέπει να βελτιώσου-
με ώστε να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο
προς όφελος των αγροτών μας και της ελληνικής πα-
ραγωγής κάθε δυνατότητα που προσφέρει η τεχνο-
λογική εξέλιξη. Προς αυτή την κατεύθυνση συνερ-
γαζόμαστε με συναρμόδια υπουργεία ώστε να δώ-
σουμε τα εφόδια όχι μόνο σε εκείνους τους αγρότες
που το επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες
των νέων τεχνολογιών, αλλά και σε εκείνους που
επιλέγουν να ασχοληθούν με τις καλλιέργειες για να
αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις μέσα από ταχύρ-
ρυθμα προγράμματα κατάρτισης. Στόχος μας είναι
όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι να ασχοληθούν
επαγγελματικά με τη γη. Σε ό,τι αφορά την κατάτμη-
ση και τους μικρούς κλήρους, επιδιώκεται η περαι-
τέρω συνένωση δυνάμεων, που μόνο η σωστή λει-
τουργία του συνεταιριστικού κινήματος μπορεί να
διασφαλίσει. Μέσω των συνεταιρισμών, άλλωστε,
μπορεί να υπάρξει και μείωση στο κόστος παραγω-
γής. Ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση της Ν.Δ. δίνει
κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ προσωπικά
διάκειμαι θετικά σε ρεαλιστικές ιδέες περαιτέρω
παροχής κινήτρων, κυρίως φορολογικών, προς τους
αγρότες που μετέχουν στους συνεταιρισμούς.

Στόχοι μας είναι η ενίσχυση του πρωτογενούς το-
μέα και η προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της
αγροτικής οικονομίας, ώστε να συμβάλλουν ακόμα
περισσότερο στο ΑΕΠ της χώρας. Άλλωστε, όσο κα-
λύτερα και πιο ποιοτικά προϊόντα παράγουμε τόσο
περισσότερο θα ενισχύονται και άλλοι κλάδοι της οι-
κονομίας, όπως η μεταποίηση, διαδραματίζοντας
κυρίαρχο ρόλο στην οικονομία.

Θέλουμε ένα σύγχρονο και ποιοτικά πρωτοπόρο
πρωτογενή τομέα. Και είμαστε αποφασισμένοι να
τον πετύχουμε.

Έτσι θα δημιουργήσουμε σύγχρονη και ποιοτικά πρωτοπόρα αγροτική οικονομία



Η απουσία του Ιερώνυμου από το δείπνο
Ε ν τ ύ π ω σ η

προκάλεσε η
απουσία του Αρ-
χιεπισκόπου Ιε-
ρωνύμου από το
δείπνο με τους
ξένους ηγέτες
στο Προεδρικό
Μέγαρο για τα
200 χρόνια της
Εθνεγερσίας. Εί-
ναι δυνατόν να
εορτάζεται μια τέτοια επέτειος, στην οποία η Εκκλησία έπαιξε κομβικό ρόλο,
και να απουσιάζει ο Αρχιεπίσκοπος, διερωτήθηκαν κάποιοι. Η μετέπειτα συ-
νάντηση με τον πρωθυπουργό δεν μετρίασε τον θόρυβο. 

ΓΓια το κλίμα 
Τη συζήτηση γύρω από
την κλιματική αλλαγή
επιχειρεί να ανοίξει
για άλλη μια φορά το
Κίνημα Αλλαγής. Στό-
χος του κόμματος είναι
να δώσει βήμα στους
προβληματισμούς της
κοινωνίας των πολιτών
και της νέας γενιάς,
καθώς και να παρου-
σιάσει την ολοκληρω-
μένη πρότασή του για
το θέμα. Ενδιαφέρουσα
προσέγγιση. 

Ελληνικό μήνυμα 
Με ανάρτηση στη σελίδα του

Κέντρου Υγείας Μαστού στο

Facebook, η Νατάσα Παζαΐτη

έστειλε το μήνυμά της για την

εθνική επέτειο. Η σύζυγος του

πρώην πρωθυπουργού Κώστα

Καραμανλή σημείωσε τα εξής:

«Θα ήθελα να κοιμηθώ μια μέρα και να ξυπνήσω σε

έναν αιώνα όπου και τα πουλιά ακόμη να κελαηδούν

ελληνικά και νικητήρια. Oδ. Ελύτης». 

Γιατί χάθηκε ο Σύψας
Στο παρελθόν, οι δηλώσεις του καθηγητή Σύψα

για την ανάγκη αυστηρότερου lockdown είχαν

προκαλέσει τη δυσφορία του Μεγάρου Μαξίμου.

Αν αυτό το συνδυάσει κανείς με το ότι τώρα η κυ-

βέρνηση συζητάει να χαλαρώσει τα μέτρα, τότε

καταλαβαίνει ότι η απουσία του Νίκου Σύψα έχει

νόημα ή, μάλλον, αποτελεί το προϊόν της διαφω-

νίας του με την ακολουθούμενη υγειονομική πολι-

τική. Το τελευταίο διάστημα, δε, φέρεται να κατα-

ψηφίζει όλες τις εισηγήσεις στην Επιτροπή.

Πολλά τα χρήματα για το 5G

«Η
τεχνολογία του 5G μπορεί να κινητοποι-
ήσει από 3,9 έως 6,5 δισ. ευρώ συνολι-
κές επενδύσεις στην Ελλάδα έως το

2030, με συνεπακόλουθο αντίκτυπο στο ΑΕΠ, που
μπορεί να φτάσει μέχρι τα 12,4 δισ. ευρώ, αλλά και με
δημιουργία έως και 69.000 νέων θέσεων εργασίας».

Την επισήμανση αυτή κάνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ
Κωνσταντίνος Μίχαλος, δίνοντας στη δημοσιότητα
μελέτη που εκπονήθηκε από την Ernst & Young για

λογαριασμό του ΕΒΕΑ και αποσκοπεί στην καταγρα-
φή των τάσεων και των προοπτικών της τεχνολογίας
του 5G με επίκεντρο την Ελλάδα. Σε αυτήν αναδει-
κνύονται τα δυνητικά οφέλη, οι προκλήσεις που θα
αναδυθούν κατά την ανάπτυξη των δικτύων και την
υιοθέτηση της τεχνολογίας, καθώς και οι προτεινό-
μενες δράσεις με στόχο την αξιοποίηση του 5G ως
καταλύτη ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής
οικονομίας.
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Α νασφάλεια και αγωνία για 1.000 τελειόφοι-

τους του προγράμματος ΙΒ, καθώς δεν έχει

ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο αναφορικά με τις εξε-

τάσεις του Μαΐου για την εισαγωγή σε ξένα πανε-

πιστήμια. Το υπουργείο Παιδείας κωφεύει και τα

ιδιωτικά σχολεία από την πλευρά τους επιμένουν

ότι τη σχετική απόφαση λαμβάνει ο Παγκόσμιος

Οργανισμός του ΙΒ. Ωστόσο, έχουν δημιουργηθεί

πολλά ερωτήματα για τη στάση τόσο του υπουργεί-

ου όσο και των ιδιωτικών σχολείων. Και αυτό διότι

τον Ιανουάριο το ΙΒ έστειλε επιστολή στα σχολεία,

ζητώντας να τους περιγράψουν τις συνθήκες που

επικρατούν αναφορικά με την πανδημία και αν

μπορούν να διεξαχθούν οι εξετάσεις. Τα ελληνικά

ιδιωτικά σχολεία απάντησαν ότι οι εξετάσεις μπο-

ρούν να διενεργηθούν, αν και γνώριζαν ότι τα σχο-

λεία δεν πρόκειται να ανοίξουν το προσεχές διά-

στημα. Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας

εξέδωσε ΦΕΚ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα διεξα-

γωγής των εξετάσεων για εισαγωγή στα ξένα πα-

νεπιστήμια.

Και το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται, καθώς,

παρά τις εκκλήσεις των γονέων, το υπουργείο Παι-

δείας επιμένει ότι οι εξετάσεις θα γίνουν, παρόλο

που τα σχολεία παραμένουν κλειστά και πολλές

χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιτα-

λία, η Τουρκία, ενώ τα Σκόπια και η Ινδία έχουν

ήδη ακυρώσει τις εξετάσεις. Πρόσφατα έγινε

γνωστό ότι και η Γερμανία έχει αποστείλει σχετικό

αίτημα στο ΙΒ.

Γιατί διατηρεί αυτήν τη στάση η κυρία Κεραμέως;

Γιατί γυρίζει την πλάτη στα παιδιά, τα οποία έκαναν

και φέτος και πέρυσι το μεγαλύτερο μέρος των μα-

θημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης; Γιατί υποχρεώνει

τους συγκεκριμένους μαθητές να ανταγωνιστούν

παιδιά από χώρες όπως της Ασίας, όπου τα σχο-

λεία δεν έχουν κλείσει ούτε μία μέρα. Γονείς και

μαθητές αγωνιούν για το τι θα γίνει, ενώ οι υπεύ-

θυνοι δεν δίνουν καμία απάντηση.

Με δεδομένη την επιδημιολογική κατάσταση της

χώρας, είναι δυνατόν να γίνουν εξετάσεις, οι οποί-

ες διαρκούν έναν μήνα και με διάρκεια 8 ώρες ανά

μάθημα, με τους μαθητές να βρίσκονται σε κλει-

στό χώρο; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της υγεί-

ας των παιδιών και των οικογενειών τους; 

Βασίλης Tαλαμάγκας

Τα παιχνίδια 
με το IB 

anetnews24@gmail.com 



«Η
κυβέρνηση στήνει δεύτερο
ειδικό δικαστήριο για
υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς
στοιχεία». Με τη φράση αυ-

τή ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τη… γραμμή
κατά τη διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
σχετικά με τη σημερινή συζήτηση στη Βου-
λή για την Προανακριτική εναντίον του Νί-
κου Παππά, με την πλειονότητα, μάλιστα,
των υπουργών να υποστηρίζει ότι το κόμμα
δέχεται προφανή επίθεση από τη Νέα Δη-
μοκρατία. 

Ενδεικτικό είναι ότι, σύμφωνα με πληρο-
φορίες της «Political», o Γιάννης Δραγασά-
κης πήρε τον λόγο προκειμένου να υπερα-
σπιστεί τον εαυτό του απέναντι σε αυτά που
είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης περί εξυπηρέ-
τησης συγκεκριμένων επιχειρηματικών
συμφερόντων. «Ο Γιάνης Βαρουφάκης επι-
δοτεί τους πολιτικούς μας αντιπάλους», φέ-
ρεται να είπε ο κ. Δραγασάκης, προσθέτον-
τας ότι δεν έχουν καμία βάση αυτά που λέει
ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νυν
επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

Επανερχόμενος, δε, στα περί σκανδάλων,
ο Αλέξης Τσίπρας έστρεψε τα πυρά του
προς την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι
το Μέγαρο Μαξίμου «δεν χάνει ευκαιρία να
αξιοποιεί την πανδημία, προκειμένου να
προχωρά σε απευθείας αναθέσεις και εξυ-
πηρέτηση συμφερόντων.  Αυτή η κυβέρνη-
ση, όμως, έχει το θράσος να εγκαλεί διαρ-
κώς τον ΣΥΡΙΖΑ για υποθέσεις σκανδάλων.
Ο Μητσοτάκης όσο φθείρεται τόσο πιο επι-
κίνδυνος γίνεται», συμπλήρωσε ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκτενής συζήτηση έγινε και για την
πανδημία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
αρμόδιος τομεάρχης Ανδρέας Ξανθός
ενημέρωσε τους βουλευτές για τα τελευ-
ταία στοιχεία, ενώ από την πλευρά του ο
κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι οι ευθύνες
της κυβέρνησης για την κατάσταση στο
ΕΣΥ είναι συντριπτικές.  Έκανε λόγο για
«δημιουργική λογιστική στις κλίνες
ΜΕΘ», υπογράμμισε ότι δεν προχώρησε
σε καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπι-
κού και μίλησε για φιάσκο με την επι-
στράτευση 200 ιδιωτών γιατρών. Κατηγό-
ρησε, επίσης, την κυβέρνηση ότι αφήνει
στο απυρόβλητο τις ιδιωτικές κλινικές,

ενώ σημείωσε ότι είναι προφανές ότι η
κυβέρνηση επιχείρησε να δοξαστεί ακό-
πως. «Πέρυσι την άνοιξη, στο πρώτο κύ-
μα της πανδημίας, πήγαμε καλά, ακρι-
βώς επειδή ο ιός δεν πέρασε στην κοινό-
τητα. Ωστόσο, από το άνοιγμα του τουρι-
σμού δίχως σχέδιο μέχρι την ιδεοληπτι-
κή στάση μη ενίσχυσης του ΕΣΥ και τον
απόλυτο ερασιτεχνισμό στον σχεδιασμό
επιδημιολογικής επιτήρησης έχουμε σή-
μερα, έναν χρόνο μετά, οδηγηθεί σε ένα
παρατεταμένο και αναποτελεσματικό
lockdown πέντε μηνών, το πιο παρατετα-
μένο στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα στην
κατάρρευση των δημόσιων νοσοκομεί-
ων. Αυτό που αισθάνεται να ζει ο μέσος
πολίτης είναι ένα παρατεταμένο θέατρο
παραλόγου», φέρεται να είπε ο Αλέξης
Τσίπρας. 

Την ίδια ώρα, προσπάθησε να συσπειρώ-
σει την Κοινοβουλευτική του Ομάδα, σημει-

ώνοντας ότι τον τελευταίο μήνα βρισκόμα-
στε σε μια περίοδο έντονης και ταχείας κυ-
βερνητικής φθοράς. Εξήγησε ότι η δυσαρέ-
σκεια των πολιτών αυξάνεται, ωστόσο,
όπως σημείωσε, η κυβέρνηση δεν θα πέσει
σαν ώριμο φρούτο. Εξ ου κιόλας, σύμφωνα
με τον Αλέξη Τσίπρα, απαιτείται «μεγάλη
προσοχή στις δημόσιες δηλώσεις και εμ-
φανίσεις μας».  «Καραδοκούν να πιαστούν
από κάθε μας λέξη», σημείωσε, έχοντας
στο μυαλό του τις πρόσφατες δηλώσεις και
του Θοδωρή Δρίτσα.

Kόντρες
Το κλίμα ήταν αρκετά εκρηκτικό στην

Κοινοβουλευτική Ομάδα, καθώς υπήρξαν
έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ της ομάδας
των 53 και των προεδρικών. Σύμφωνα με
πληροφορίες, υπήρξε έντονος διάλογος
ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσω-
πο του ΣΥΡΙΖΑ Πάνο Σκουρλέτη και τον

βουλευτή Παναγιώτη Κουρουμπλή, καθώς
ο δεύτερος φέρεται να είπε ότι «κάποιοι
στον ΣΥΡΙΖΑ θέλουν το κόμμα να μείνει στο
20%, θέλουν να μην ξανακερδίσει τις εκλο-
γές, προκειμένου να υπάρξουν εσωκομμα-
τικές εξελίξεις»!

«Πυροβολείτε τα πόδια σας με το κυνήγι
μαγισσών που κάνετε», απάντησε ο Πάνος
Σκουρλέτης, ο οποίος ανέφερε ακόμα ότι
είναι ντροπή να υπάρχουν τέτοιες κατηγο-
ρίες εναντίον στελεχών.

Γκρίνια υπήρξε και για τη διαφοροποίηση
του Νίκου Φίλη πριν από μερικές μέρες στο
θέμα του Ελληνικού, αφού, παρότι το κόμμα
τάχθηκε υπέρ, ο τέως υπουργός, όπως και ο
κ. Δρίτσας, δεν το ψήφισε. Χρήστος Σπίρ-
τζης, Παναγιώτης Κουρουμπλής και Γιάν-
νης Μουζάλας έδειξαν τον κ. Φίλη, αλλά
εκείνος απάντησε πως δεν είχε υπάρξει
απόφαση από κομματικό όργανο και για αυ-
τό δεν ψήφισε όπως οι άλλοι. 

Τσίπρας: Στήνει εειδικό δικαστήριο

Βουλή:  Έφτασε η ώρα της Προανακριτικής εναντίον του Νίκου Παππά 
Έφτασε η ώρα για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής
εναντίον του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα Νίκου Παπ-
πά για τις τηλεοπτικές άδειες. Σήμερα η Ολομέλεια της Βου-
λής αναμένεται να ανάψει το «πράσινο φως» με βάση την
πρόταση που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου
να διερευνηθεί η «σκοτεινή» υπόθεση που ήρθε στο φως της
δημοσιότητας από τις καταγγελίες του επιχειρηματία Χρήστου
Καλογρίτσα.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Καλογρίτσας έχει αποκαλύψει, μεταξύ
άλλων, ότι το καλοκαίρι του 2016 υπήρξε εικονική συμφωνία
με τη λιβανέζικη κατασκευαστική CCC για να εξασφαλιστεί η
απαιτούμενη εγγυητική επιστολή των 3 εκατ. ευρώ για τη συμ-
μετοχή Καλογρίτσα στον διαγωνισμό απόκτησης τηλεοπτικής

συχνότητας. Με βάση, λοιπόν, αυτές τις καταγγελίες κατηγο-
ρείται για το κακούργημα της δωροληψίας πολιτικού αξιωμα-
τούχου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και το πλημμέλη-
μα της παράβασης καθήκοντος κατά συρροή και κατ’ εξακο-
λούθηση. Η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί και θα ολο-
κληρωθεί το βράδυ με τη μυστική ψηφοφορία, η οποία θα διε-
ξαχθεί με μία κάλπη και ένα ψηφοδέλτιο με τα δύο αδικήματα,
για τα οποία οι βουλευτές θα επιλέξουν ανάμεσα στο «ναι»,
«όχι» ή «παρών», εκτός αν προτιμήσουν το λευκό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την πρόταση αναμένεται να στηρί-
ξουν η Ν.Δ., το ΚΙΝ.ΑΛ. και η Ελληνική Λύση, ενώ το ΚΚΕ θα
πει, κατά την πάγια τακτική του, «παρών». Την ίδια ώρα, το
ΜέΡΑ25 θα επιλέξει να απέχει από την ψηφοφορία. 
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alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης
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Σ
την αποκλιμάκωση της εσωκομ-
ματικής έντασης που επικρατεί
στους κόλπους του ΜέΡΑ25 και
στην κάλυψη της αστοχίας των

πολιτικών του πρωτοβουλιών φαίνεται ότι
αποσκοπεί ο Γιάνης Βαρουφάκης, σηκώ-
νοντας... σκόνη στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ούτε η χρονική συγκυρία είναι τυχαία
ούτε, βεβαίως, η επιλογή της στοχοποί-
ησης του Γιάννη Δραγασάκη. Εκμεταλ-
λευόμενος την πρόσβαση που είχε ως
υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι ανοίγει το... αρχείο
του, όταν αισθάνεται πολιτικά άβολα, επι-
χειρώντας να αλλάξει την ατζέντα. 

Με δεδομένο ότι οι καταγγελίες του κ.
Βαρουφάκη δύσκολα μπορούν να περά-
σουν απαρατήρητες, είτε έχουν βάση είτε
όχι, δημιουργούνται θέματα που ενι-
σχύουν την αντιπολιτευτική διάσταση του
κόμματός του στην κοινή γνώμη. Κάπως
έτσι θα μπορούσε να ερμηνευτεί σε μια
πρώτη ανάγνωση η αιφνιδιαστική καταγ-
γελία του για «πλάτες» του ΣΥΡΙΖΑ στη
συμφωνία με τον ΟΠΑΠ (Ιούνιος 2015).

Ενισχυτική αυτής της οπτικής είναι η
δυσφορία που παρατηρείται στο εσωτερι-
κό του ΜέΡΑ25 και αποτυπώνεται με ηχη-

ρές αποχωρήσεις προβεβλημένων στελε-
χών, τα οποία καταγγέλλουν πρακτικές
λογοκρισίας εντός του κόμματος. Λόγους
«ελλειμματικής εσωτερικής δημοκρατίας,
περιορισμού της ελευθερίας του δημόσι-
ου λόγου, πρακτικών λογοκρισίας και πει-
θαρχικών διώξεων» επικαλέστηκε κατά
την αποχώρησή της από το ΜέΡΑ25 η
πρώην τομεάρχης Δικαιοσύνης και ανα-
πληρωματική βουλευτής του ΜέΡΑ25
Ιωάννα Λαχανά. Στο ίδιο ύφος κυμάνθηκε
και η αποχώρηση του αναπληρωτή συντο-
νιστή της οργάνωσης βάσης Επταλόφου
του Νομού Θεσσαλονίκης Λάμπρου Πα-
παδή, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε
αναλάβει μεγάλο βάρος της δημόσιας εκ-
προσώπησης του κόμματος στην περιφέ-
ρειά του. «Συμπυκνωμένη αιτία για την
αποχώρησή μου είναι ότι η στάση και η
συμπεριφορά των μέχρι πρότινος συνο-

δοιπόρων μου απέναντι στο πρόσωπό μου
δεν συνάδουν με τις προσδοκίες μου για
μια οργάνωση που προάγει την αλληλεγ-
γύη, τον αλληλοσεβασμό, τη δεοντολογία
και τους κανόνες ευπρέπειας», σημείωσε
μεταξύ άλλων. Ωστόσο, η «πόρτα εξόδου»
είχε ανοίξει από το περσινό καλοκαίρι,
όταν ο συντονιστής του κόμματος στην
Πάτρα Άλκης Φλωρόπουλος και οι πολι-
τευτές Άρης Παναγόπουλος και Ράνια
Νταλή αποχωρούσαν, καταγγέλλοντας οι-
κογενειοκρατία και ιδιοτέλεια. 

Χωρίς εν θερμώ αντιδράσεις, ο κ. Βα-
ρουφάκης επιχείρησε να κάνει το «βήμα
προς τα εμπρός» τείνοντας χείρα συνερ-
γασίας προς το ΚΚΕ για κοινό αγώνα κατά
της αστυνομοκρατίας. Ήταν κάτι παραπά-
νω από βέβαιο ότι η πόρτα του Περισσού
δεν θα άνοιγε ποτέ. Ο Δημήτρης Κου-
τσούμπας απέρριψε τα σενάρια οποιου-
δήποτε είδους συνεργασίας με άλλες δυ-
νάμεις, με το σκεπτικό ότι το κρίσιμο είναι
η δράση μέσα στο κίνημα και η ενδυνάμω-
σή του. Μετά και την άκαρπη αυτή προ-
σπάθεια στράφηκε στο «αγαπημένο τε-
ρέν» του ΣΥΡΙΖΑ, χτυπώντας ευθέως στο
«ηθικό πλεονέκτημα» της πάλαι ποτέ
«πρώτη φορά Αριστεράς». Αρωγό σε αυτή

την προσπάθεια, έστω και με λίγη καθυ-
στέρηση, βρήκε από τη Ν.Δ., η οποία ζητά
εξηγήσεις από την αξιωματική αντιπολί-
τευση. Προς το παρόν, λοιπόν, ο κ. Βαρου-
φάκης επιχειρεί να αμβλύνει τις αντιδρά-
σεις στο εσωτερικό του μέτωπο, υπο-
γραμμίζοντας τον ρόλο που ασκεί το κόμ-
μα του στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, επι-
διώκει τη συσπείρωση της Κοινοβουλευ-
τικής του Ομάδας και φλερτάρει με τη δε-
ξαμενή των ψηφοφόρων της Αριστεράς.
Εξάλλου, έχει δηλώσει με σιγουριά ότι μέ-
χρι το φθινόπωρο θα γίνουν εκλογές.

Γιατί ο Γιάνης άνοιξε το... αρχείο του!

Τι χρεώνουν 
στον Βαρουφάκη 
τα στελέχη που 
αποχώρησαν 
από το ΜέΡΑ25

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Τ
ρεις κρίσιμους μήνες έχουμε μπρο-
στά μας μέχρι την επόμενη Σύνοδο
Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου, που θα πραγματοποιηθεί τον

Ιούνιο και στην οποία, όπως όλα δείχνουν, θα
ανοίξει η θετική ατζέντα για την Τουρκία.
Προϋπόθεση, βέβαια, είναι μέχρι τότε να
απέχει από κάθε προκλητική συμπεριφορά
απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και
να πείσει τους Ευρωπαίους ότι είναι διατεθει-
μένη να κάνει μεγάλα βήματα στο πεδίο του
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Με την τουρκική οικονομία υπό κατάρρευ-
ση, τις συνεχείς υποτιμήσεις της λίρας και την
«πόρτα» του Λευκού Οίκου στον Ερντογάν,
καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν
φαίνεται εύκολη υπόθεση για την Άγκυρα, με
διπλωματικές πηγές στην Αθήνα να χαρακτη-
ρίζουν «ναρκοπέδιο» τους επόμενους τρεις
μήνες. Η στροφή του Ερντογάν προς την ισ-
λαμιστική ακροδεξιά, το μοναδικό ίσως
ακροατήριο που είναι διατεθειμένο να του
προσφέρει σανίδα σωτηρίας, κάνει τα πράγ-
ματα ακόμα πιο δύσκολα, αφού οδηγεί την
Τουρκία σε αντίθετη κατεύθυνση από την Ευ-
ρώπη.  Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος
πρέπει να αποδείξει στους ευρωπαϊκούς θε-
σμούς ότι ενδιαφέρεται για τις τέσσερις πτυ-
χές της θετικής ατζέντας: νέα συμφωνία για
το Μεταναστευτικό, που θα περιλαμβάνει και
την εκταμίευση κονδυλίων, επικαιροποίηση
της Τελωνειακής Ένωσης για τη μεταφορά
αγαθών, βελτίωση της κινητικότητας Τούρ-
κων πολιτών στις χώρες της Ε.Ε. μέσω της φι-
λελευθεροποίησης του καθεστώτος των θε-
ωρήσεων και επανέναρξη του υψηλού πολι-
τικού διαλόγου με την Ευρώπη. 

Μια πρώτη γεύση των προθέσεων της
Τουρκίας θα πάρει η Αθήνα στις 14 Απριλίου,
κατά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερι-
κών Νίκου Δένδια στην Άγκυρα, την πρώτη
Έλληνα ΥΠ.ΕΞ. έπειτα από δύο χρόνια. Όπως
όλα δείχνουν, το κλίμα στις σχέσεις των δύο
χωρών, αυτήν τη στιγμή τουλάχιστον, επιτρέ-
πει την πραγματοποίηση της συνάντησης και
στο υπουργείο Εξωτερικών κινούνται πλέον
σε ρυθμό προετοιμασίας για το πρώτο τετ α
τετ των δύο υπουργών από τον περασμένο
Οκτώβριο. Μέσα στον ίδιο μήνα είναι πιθανό
να πραγματοποιηθεί και ο 63ος γύρος των
διερευνητικών επαφών επί τουρκικού αυτήν
τη φορά εδάφους. 

Το πιο κρίσιμο crash test, πάντως, είναι αυ-
τό στα τέλη Απριλίου και αφορά στο Κυπρια-
κό. Στις 27 Απριλίου στη Γενεύη της Ελβετίας
θα πραγματοποιηθεί η άτυπη Πενταμερής
Διάσκεψη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων
Εθνών, όπου θα δώσει το «παρών» και η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, υποδηλώνοντας έτσι το έμ-
πρακτο ενδιαφέρον της για τη διευθέτηση
του Κυπριακού. Η εμμονή της Τουρκίας για
λύση δύο κρατών, δηλαδή για διχοτόμηση
του νησιού, φαίνεται να τορπιλίζει οποιαδή-
ποτε προσπάθεια για δίκαιη διευθέτηση και
σίγουρα θα αποτελέσει ένα από τα μεγάλα
εμπόδια στον οδικό χάρτη των ευρωτουρκι-
κών σχέσεων. Έμπειροι διπλωμάτες, πάντως,
επισημαίνουν ότι ο Ερντογάν είναι δέσμιος

της θέσης αυτής, καθώς η πολιτική του επι-
βίωση στηρίζεται πλέον στην ακραία εθνικι-
στική γραμμή, όπου η Κύπρος και η Ελλάδα
αποτελούν εμπόδια. 

Την ίδια ώρα, στο ψευδοκράτος ξεσπούν
αντιδράσεις ενάντια στην προσάρτηση των
Κατεχόμενων στην Τουρκία. Αφορμή στάθη-
κε η ανάρτηση του προέδρου του παράνομου
τηλεοπτικού σταθμού Μπαϊράκ, Οζέρ Κανλί,
υπέρ της προσάρτησης εδαφών από την Άγ-
κυρα. Ο πρώην ηγέτης των Τουρκοκυπρίων
Μουσταφά Ακιντζί αντέδρασε άμεσα, τονί-
ζοντας ότι τάσσεται ενάντια σε ένα τέτοιο εν-
δεχόμενο, επαναλαμβάνοντας τη θέση του
για ομοσπονδιακή λύση, ενώ ο Κουντρέτ
Οζερσάι, πρόεδρος του Κόμματος του Λαού,
παρέπεμψε σε άρθρο όπου ανέφερε ότι «το
να προσαρτηθούμε στην Τουρκία δεν είναι
επιλογή για εμάς, δεν είναι λύση. Δεν το απο-

δεχόμαστε».  Με αυτά τα δεδομένα, Αθήνα
και Λευκωσία διατηρούν χαμηλά τον πήχη
των προσδοκιών και μέσα στο επόμενο χρο-
νικό διάστημα ξεκινούν επαφές για τον συν-
τονισμό των ενεργειών τους για την άτυπη
Πενταμερή Διάσκεψη.

Δεν έχει πάτο πλέον ο κατήφορος του ακροδεξιού
Τούρκου εθνικιστή Ντεβλέτ Μπαχτσελί, πιστού συμμά-
χου του Τούρκου προέδρου Ερντογάν και βασικού πα-
ράγοντα, ο οποίος έχει στραφεί σε ακροδεξιές και εθνι-
κιστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή.

Σε ένα ανιστόρητο παραλήρημα ο Μπαχτσελί αποφά-
σισε να… πάρει θέση για την Εθνική Παλιγγενεσία και
τους εορτασμούς για τη 200ή επέτειο του 1821, γράφον-
τας στο Twitter: «Η συμβουλή μου στα εγγόνια των εγ-

κληματιών που ήπιαν το αίμα των μουσουλμάνων Τούρ-
κων είναι να μη δοκιμάζουν την υπομονή μας και θα
πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις προκλήσεις τους και
τις παρενοχλήσεις τους… Ο λογαριασμός δεν έχει ακό-
μα πληρωθεί. Η εξέγερση του Μοριά ήταν η αιματοβαμ-
μένη και η συντριπτική καταστροφή, που άφησε το στίγ-
μα της στην ιστορία του τουρκικού έθνους. Κατά τη διάρ-
κεια αυτής της εξέγερσης μια γενοκτονία, με την απόλυ-
τη έννοιά της, έλαβε χώρα. Περίπου 40.000 μουσουλμά-

νοι Τούρκοι σφαγιάστηκαν. Τι παράδειγμα να εξαχθεί
από αυτήν τη γενοκτονία για την ανθρωπότητα! Όταν έρ-
θει η στιγμή, οι αντίπαλοι ασφαλώς θα αναγκαστούν να
πληρώσουν το τίμημα για αυτό το αίμα».

Με αυτό τον χυδαίο τρόπο ο ακροδεξιός εκπρόσωπος
της τουρκικής πολιτικής ελίτ ενσταλάζει το μίσος στις
ψυχές των Τούρκων πολιτών για τους γείτονές τους και
κάνει την προοπτική μιας ειρηνικής συμβίωσης των λα-
ών ολοένα και πιο δύσκολη…

Ο Μπαχτσελί δεν πήρε το μήνυμα του ’21 και προκαλεί!

Μια πρώτη γεύση των προθέσεων
της Τουρκίας θα πάρει η Αθήνα
στις 14 Απριλίου, κατά 
την επίσκεψη του υπουργού 
Εξωτερικών Νίκου Δένδια 
στην Άγκυρα

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

90 μέρες-φωτιά 
για την ελληνική 
διπλωματία
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Π
λούσια συγκομιδή εμπειριών
αλλά και παρακαταθήκη για
το μέλλον αφήνει πίσω της η
συνεκπαίδευση των Αεροπο-

ριών της Ελλάδας και της Σαουδικής
Αραβίας, που ολοκληρώθηκε την Κυρια-
κή. Τα σαουδαραβικά F-15 αναχώρησαν
από την 115 Πτέρυγα Μάχης της Σούδας
με τις καλύτερες εντυπώσεις ύστερα από
δύο εβδομάδες ασκήσεων με όλες σχε-
δόν τις Μοίρες της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας αλλά και τις Μονάδες του Πολεμικού
Ναυτικού. 

Αξιωματούχοι του Ριάντ κάνουν λόγο
για «συνεκπαίδευση με τους καλύτερους
πιλότους της Ευρώπης», πλέκοντας το
εγκώμιο της 340 Μοίρας της Π.Α. «Οι κα-
λύτεροι μαχητές ήταν από την 340 Μοίρα
“Αλεπού”, που κατά την εκπαίδευση είχε
τον ρόλο των εχθρικών αεροσκαφών. Ο
διοικητής της 340 Μοίρας είναι ο καλύτε-
ρος πιλότος του ΝΑΤΟ στο σχολείο TLP
για το 2020», αναφέρει μία από τις μεγα-
λύτερες ιστοσελίδες της χώρας. 

Ζητούμενο για τους πιλότους της Σαου-
δικής Αραβίας είναι οι κοινές ασκήσεις
με συναδέλφους τους που ανήκουν στη
Βορειοατλαντική Συμμαχία, όπου οι δια-
δικασίες και οι κανόνες είναι άκρως αν-
ταγωνιστικοί - πόσω μάλλον όταν έχουν
τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν με τους

καλύτερους του ΝΑΤΟ και μάλιστα στην
ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου, με όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά που διαθέτει. Ας προσθέσουμε σε
αυτό και τη συμμετοχή του Πολεμικού
Ναυτικού αλλά και τμημάτων των Ειδικών
Επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις JTAC, δη-
λαδή κατάδειξης στόχων, και μπορούμε
εύκολα να καταλάβουμε τον ενθουσια-
σμό της σαουδαραβικής αποστολής.

Μάλιστα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτε-
λείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Βασι-
λείου της Σαουδικής Αραβίας, στρατηγός
Φαγιάντ μπιν Χαμίντ αλ Ρουαλί, που βρέ-
θηκε στη Σούδα για την ημέρα διακεκριμέ-
νων επισκεπτών και συναντήθηκε με τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο
Φλώρο, και τον αρχηγό ΓΕΑ, αντιπτέραρχο
Γεώργιο Μπλιούμη, άφησε να εννοηθεί ότι
σύντομα θα υπάρξει και νέος γύρος συ-
νεκπαίδευσης με την ελληνική Πολεμική
Αεροπορία. Δεν αποκλείεται, δηλαδή, μέ-
σα στους επόμενους μήνες ελληνικά μα-
χητικά αεροσκάφη να μετασταθμεύσουν
στο Ριάντ για κοινά γυμνάσια με τις Ένο-

πλες Δυνάμεις του Βασιλείου. Τα κέρδη,
όμως, από τη δεκαπενθήμερη παρουσία
των F-15 SA στη Σούδα δεν μένουν μόνο
στο επίπεδο των εντυπώσεων. Η ουσία
της συνεργασίας με τον αραβικό κόσμο
ερμηνεύεται κυρίως μέσα από την αντί-
δραση της Άγκυρας. Η Τουρκία, από την
ανακοίνωση ακόμη της συνεκπαίδευσης,
έσπευσε να δηλώσει την αντίθεσή της
στην εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμε-
σα στην Αθήνα και το Ριάντ. 

Ο ίδιος Ερντογάν είχε προαναγγείλει
επαφές με αξιωματούχους του Βασιλεί-
ου, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για
την παρουσία των μαχητικών στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο και τη συ-
νεργασία με τα ελληνικά μαχητικά. Αλλά
και κατά τη διάρκεια της άσκησης «Fal-
con eye 1», όπως την ονόμασαν τα δύο
Επιτελεία, η Άγκυρα δεν κατάφερε να
κρύψει την οργή της για το τείχος αραβι-
κών και μεσογειακών χωρών που βρίσκει
απέναντί της. 

Οι «γείτονες», βέβαια, παρατηρούσαν
από μεγάλη απόσταση τις δραστηριότη-
τες της άσκησης που κάλυψε σχεδόν το
σύνολο του FIR Αθηνών, με συμμετοχή
μαχητικών αεροσκαφών, ιπτάμενων ραν-
τάρ, πολεμικών πλοίων αλλά και της αε-
ράμυνας. 

Οι έξοδοι των τουρκικών μαχητικών

την περίοδο αυτήν ήταν ελάχιστες και οι
παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώ-
ρου κινήθηκαν σε ασυνήθιστα χαμηλά
νούμερα. 

Σε αυτό, βεβαίως, συνετέλεσε και η
συγκυρία της Συνόδου Κορυφής του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου η Άγκυρα
ήθελε να δείξει κινήσεις αποκλιμάκωσης.
Πηγές από το ΓΕΑ, πάντως, εκτιμούν ότι η
προβολή ισχύος που έκαναν τα ελληνικά
και τα σαουδαραβικά μαχητικά, πετώντας
σε μεγάλους σχηματισμούς από τη Λήμνο,
τη Σάμο και τη Ρόδο μέχρι το σύμπλεγμα
της Μεγίστης, έστειλε ένα ξεκάθαρο μή-
νυμα αποτροπής στην Τουρκία. «Πονοκέ-
φαλο» στην Τουρκία, πάντως, προκαλεί
και η διεθνής άσκηση της Πολεμικής Αε-
ροπορίας «ΗΝΙΟΧΟΣ», με τη συμμετοχή
των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ισπανίας, του
Ισραήλ και των ΗΑΕ, που ξεκινάει στις 12
Απριλίου στην Ανδραβίδα. 

Πλούσια συγκομιδή εμπειριών
αλλά και παρακαταθήκη για 
το μέλλον αφήνει πίσω της 
η συνεκπαίδευση των 
Αεροποριών της Ελλάδας 
και της Σαουδικής Αραβίας

Η «Αλεπού» των ουρανών
stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Κλοπή θυρίδων:
Το κινητό 
θα δείξει 
τον «θησαυρό»

Παράσταση πολιτικής αγωγής στην εν
εξελίξει ανακριτική έρευνα δηλώνουν τα
θύματα του ριφιφί σε υποκατάστημα τραπέ-
ζης του Ψυχικού, από τις θυρίδες της οποίας
έκαναν «φτερά» πολύτιμα αντικείμενα, χρή-
ματα και χρυσαφικά που φυλάσσονταν σε
αυτές. 

Την πόρτα του 12ου ανακριτή της Αθήνας
που χειρίζεται την υπόθεση, με κατηγορού-
μενο τον ήδη προφυλακισμένο 58χρονο επι-
χειρηματία - παραγωγό, πέρασαν χθες οι
πληρεξούσιοι δικηγόροι τριών εκ των τεσ-
σάρων ιδιοκτητριών των παραβιασμένων
θυρίδων. Ο δικηγόρος δύο εκ των θυμάτων
της μεγάλης κλοπής, Αλέξης Κούγιας, δή-
λωσε παράσταση πολιτικής αγωγής προς
υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ παράσταση
πολιτικής αγωγής έχει δηλώσει και μία ακό-
μη παθούσα, η οποία εκπροσωπείται από
τον δικηγόρο Ιωάννη Μαρακάκη.

Παράλληλα, ο ανακριτής αναμένει τις
απαντήσεις από την άρση του τηλεφωνικού
απορρήτου του κατηγορουμένου, κάτι που
επιβεβαίωσε και σε χθεσινές δηλώσεις του
ο Αλέξης Κούγιας, για να προχωρήσει στις
επόμενες ανακριτικές πράξεις του. Σύμφω-
να με όσα δήλωσε ο δικηγόρος, ο ίδιος ενη-
μέρωσε τον ανακριτή για πληροφορίες που
ήρθαν σε γνώση του σχετικά με ταξίδι του
κατηγορουμένου στο εξωτερικό κατά το επί-
μαχο χρονικό διάστημα.

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του
58χρονου τόσο για την ώρα που απαιτείται
για να γίνει διάρρηξη μιας θυρίδας όσο και
σχετικά με τη μεταφορά DNA, ανέφερε: «Το
γεγονός ότι κάνει κριτική και έχει αποφανθεί
σχετικά με το πόση ώρα έπρεπε να δαπανη-
θεί από τον δράστη για να κάνει την κλοπή
δεν δημιουργεί θετικές εντυπώσεις. Σχετικά
με το DNA και τον ισχυρισμό του περί μετα-
φοράς του γενετικού υλικού, από μια συζή-
τηση που έκανα με ειδικούς, μου εξήγησαν
ότι δεν μεταφέρεται από αντικείμενο σε αντι-
κείμενο, αλλά από άνθρωπο σε αντικείμενο».

Γράφει η Μαρία Δήμα

Μ
ια νέα καταγγελία σε βάρος
του σκηνοθέτη Δημήτρη Λι-
γνάδη για βιασμό ελέγχεται
υπό το «μικροσκόπιο» των

δικαστικών Αρχών που χειρίζονται την
υπόθεση του πρώην καλλιτεχνικού δι-
ευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. 

Πρόκειται για την τέταρτη, κατά σειρά,
υπόθεση βιασμού η οποία φέρεται να
έχει τελεστεί από τον Δημήτρη Λιγνάδη
πριν από 7 χρόνια και, ως εκ τούτου, δεν
έχει παραγραφεί. Πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με πληροφορίες, στην ανα-
κρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση κα-
τέθεσε 24χρονος, σήμερα, άνδρας ο
οποίος, όπως είπε, βιάστηκε από τον
γνωστό ηθοποιό - σκηνοθέτη όταν ήταν
17 ετών. Το συγκεκριμένο θύμα προσήλ-
θε στην ανακρίτρια ως μάρτυρας στην
υπόθεση, αλλά, μόλις πέρασε το κατώ-
φλι του ανακριτικού γραφείου, κατήγ-
γειλε και τη δική του σεξουαλική κακο-
ποίηση από τον σκηνοθέτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο
24χρονος φέρεται να υποστήριξε πως ο
ήδη προσωρινά κρατούμενος στις Φυ-
λακές της Τρίπολης για δύο βιασμούς
τον «ψάρεψε» στον δρόμο και ότι ο βια-
σμός του έγινε στο σπίτι του ηθοποιού,
όταν τον κάλεσε κάποια στιγμή και αυ-
τός πήγε ανυποψίαστος για όσα θα ακο-
λουθούσαν. Μάλιστα, ο νεαρός άνδρας
φέρεται να επιβεβαίωσε στην ανακρί-
τρια άλλες καταγγελίες σε βάρος του
Δημήτρη Λιγνάδη, αφού φέρεται σε κά-
ποια από τα περιστατικά να ήταν και ο
ίδιος παρών.

Πάντως, οι περιγραφές του συγκεκρι-
μένου νεαρού ταυτίζονται με εκείνες

άλλων θυμάτων και έτσι προκύπτει πως
η μεθοδολογία που φέρεται να ακολου-
θούσε σε όλες τις περιπτώσεις ο ηθο-
ποιός - σκηνοθέτης είναι η ίδια. Δηλαδή,
προσέγγιζε ανήλικα αγόρια στις πλατεί-
ες, τα έπειθε να τον εμπιστευτούν και να
τον ακολουθήσουν στο σπίτι του, όπου
ικανοποιούσε τις αρρωστημένες ορέ-
ξεις του…

Ολοκληρώθηκε η Προκαταρκτική 
Την ίδια ώρα, ολοκληρώνεται η έρευ-

να που διενεργείται από τις εισαγγελι-
κές Αρχές, με αφορμή την τρίτη μήνυση
για βιασμό σε βάρος του Δημήτρη Λι-
γνάδη. Η συγκεκριμένη υπόθεση ενδέ-
χεται να καταλήξει στην απαγγελία ακό-
μα μίας δίωξης για βιασμό σε βάρος του
πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του
Εθνικού Θεάτρου. Τη μήνυση έχει κατα-
θέσει Έλληνας ο οποίος δεν ανήκει στον
καλλιτεχνικό χώρο, υποστηρίζοντας ότι
ο σκηνοθέτης τον βίασε στο σπίτι του το
2018, ενώ του έδειξε πορνογραφικό υλι-
κό το οποίο διατηρούσε στον ηλεκτρονι-
κό υπολογιστή του. Ο ίδιος ο κατηγορού-
μενος, όταν κλήθηκε από τον εισαγγε-
λέα να δώσει εξηγήσεις από τις Φυλα-
κές της Τρίπολης όπου κρατείται, αρνή-
θηκε όσα του καταλογίζει ο μηνυτής.

Να ταξιδέψουν αεροπορικώς για
τη Βιέννη επιχείρησαν εννέα αλ-
λοδαποί (σ.σ.: Σύροι, κατά δήλω-
σή τους), προσποιούμενοι τα μέλη
ομάδας βόλεϊ και επιδεικνύοντας
πλαστά διαβατήρια κατά τον έλεγ-
χο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθη-
νών «Ελ. Βενιζέλος».
Μάλιστα, προκειμένου… να πεί-
σουν τους αστυνομικούς που διε-
ξάγουν τον έλεγχο, προσήλθαν
όλοι μαζί στο «Ελ. Βενιζέλος» φο-
ρώντας ομοιόμορφες αθλητικές
εμφανίσεις και σακίδια, ώστε να
προσομοιάζουν σε αθλητική ομά-
δα. Ωστόσο, οι έμπειροι αστυνομι-
κοί αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πά-
ει καλά, πιστοποίησαν ότι δεν
ανήκουν σε κάποιο σωματείο και
σκοπός τους ήταν να φύγουν πα-
ράνομα από την Ελλάδα, κάνοντας
χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγ-
γράφων, οπότε τους συνέλαβαν.
Οι εννέα κατηγορούμενοι, με τη
δικογραφία που σχηματίστηκε σε
βάρος τους, οδηγήθηκαν στον ει-
σαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθη-
νών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι
παρόμοιο περιστατικό είχε λάβει
χώρα και πριν από μερικούς μή-
νες στο «Ελ. Βενιζέλος», με την
προσπάθεια να στέφεται και τότε
από... αποτυχία! Πλέον, η έρευνα
εστιάζει και στο ποιο κύκλωμα
κρύβεται πίσω από αυτές τις από-
πειρες εξαπάτησης, προμη-
θεύοντας με καταφανώς πλαστά
ταξιδιωτικά έγγραφα αλλοδαπούς
έναντι αμοιβής.

Μπλόκο σε
«μαϊμού» 
ομάδα βόλεϊ 

Ένας 24χρονος, σήμερα, 
άνδρας κατέθεσε ότι βιάστηκε
από τον γνωστό ηθοποιό - 
σκηνοθέτη όταν ήταν 17 ετών

Νέα καταγγελία
σε βάρος του 
Δημήτρη Λιγνάδη 

ΤΡΙΤΗ 30  ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

OLITICALP ΛΛΑΔΑE15



Α
νοίγει την ερχόμενη Παρα-
σκευή 2 Απριλίου η πλατφόρ-
μα των ραντεβού για τον εμ-
βολιασμό της ηλικιακής ομά-

δας 65 με 69 ετών. Την ίδια στιγμή, συνε-
χίζονται με ταχείς ρυθμούς οι εμβολια-
σμοί του γενικού πληθυσμού, διαδικασία
που θα αποτελέσει το σκαλοπάτι για το
άνοιγμα των δραστηριοτήτων. 

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο
Θεμιστοκλέους, χθες πραγματοποιήθη-
καν περισσότεροι από 26.000 εμβολια-
σμοί, ενώ συνολικά έχουν γίνει
1.630.000. Πιο συγκεκριμένα, 1.065.000
συμπολίτες μας έχουν κάνει τουλάχιστον
την πρώτη δόση (ποσοστό εμβολιαστικής
κάλυψης 10,14%), ενώ 565.000 έχουν κά-
νει και τις δύο δόσεις.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ενημέ-
ρωσης για την πορεία των εμβολιασμών,
ο κ. Θεμιστοκλέους γνωστοποίησε ότι οι
πολίτες, όταν κλείνουν το ραντεβού τους,
θα μπορούν να επιλέξουν να μπουν σε λί-
στα αναμονής και, εάν υπάρχουν αδιάθε-
τες δόσεις, τότε θα μπορούν να εμβολια-
στούν νωρίτερα. Οι πολίτες θα λαμβά-
νουν SMS, που θα τους αναφέρει το εμ-

βολιαστικό κέντρο στο οποίο θα μπορούν
να μεταβούν και θα επιβεβαιώνουν ή όχι
το νέο ραντεβού τους. «Όταν υπάρχουν
αδιάθετες δόσεις στο εμβολιαστικό κέν-
τρο, το σύστημα θα επιλέγει αυτόματα
από τα μελλοντικά ραντεβού, έτσι ώστε οι
εμβολιασμοί να γίνονται νωρίτερα», τόνι-
σε χαρακτηριστικά.

«Στην περίπτωση που εξακολουθούμε
να έχουμε αδιάθετες δόσεις στο εμβο-
λιαστικό κέντρο, ενεργοποιείται το υπάρ-
χον σύστημα, σύμφωνα με το οποίο αυ-
τές χορηγούνται στα Σώματα Ασφαλείας
και στις Ένοπλες Δυνάμεις, και ενεργο-
ποιούμε επιπλέον και τους εκπαιδευτι-
κούς, που θα ενταχθούν στο σύστημα
αναπλήρωσης από αυτήν την εβδομάδα»,
δήλωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Μειωμένα τα κρούσματα 
Μειωμένα ήταν τα κρούσματα το τε-

λευταίο 24ωρο στη χώρα μας - εξέλιξη
αναμενόμενη, αφού τις Κυριακές τα τεστ
που γίνονται είναι πάντοτε λιγότερα. Συγ-
κεκριμένα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.724 νέ-
ες επιβεβαιωμένες μολύνσεις του φονι-
κού ιού. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Co-
vid-19 είναι 65, ενώ ο αριθμός των ασθε-

νών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 738.

Tον Απρίλιο 1,5 εκατ. εμβολιασμοί   
Στο μεταξύ, μιλώντας χθες στο ραδιό-

φωνο του ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας Βασί-
λης Κικίλιας είπε πως «τον Απρίλιο θα γί-
νουν 1,5 εκατ. εμβολιασμοί - όσοι έγιναν
τους τρεις προηγούμενους μήνες. 

Θα παραλάβουμε 1.100.000 εμβόλια
της Pfizer, 450.000 AstraZeneca, 100.000
Moderna και 71.000 Johnson & Johnson
μόνο για τον Απρίλιο. Αυτές οι ποσότητες

εμβολίων -ή και παραπάνω- θα υπάρ-
χουν και τον Μάιο και τον Ιούνιο», τόνισε
ο υπουργός Υγείας. 

Παράλληλα, θα ανοίξει και λίστα
αναμονής και, εάν υπάρχουν 
αδιάθετες δόσεις, τότε 
θα μπορούν όσοι θέλουν 
να εμβολιαστούν νωρίτερα

Ελάχιστες οι περιπτώσεις θρομβώσεων - Ποια είναι τα συμπτώματα 
Το θέμα με τα περιστατικά θρομβώσεων που έχουν κα-

ταγραφεί ύστερα από εμβολιασμούς με το AstraZeneca
συζητήθηκε χθες εκτενώς, κατά την καθιερωμένη ενημέ-
ρωση για την πορεία της πανδημίας και των εμβολιασμών,
στο υπουργείο Υγείας. Υπενθυμίζεται πως ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Φαρμάκων έχει αποφανθεί εδώ και περισσό-
τερο από μία εβδομάδα πως το εμβόλιο των AstraZeneca
- Πανεπιστημίου Οξφόρδης κατά του κορονοϊού είναι
«ασφαλές και αποτελεσματικό».

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μα-
ρία Θεοδωρίδου, δήλωσε πως η ασφάλεια των εμβολίων
αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο και η συνεχής παρακο-
λούθηση δίνει τη δυνατότητα καταγραφής ανεπιθύμητων

ενεργειών. Όπως ανέφερε, επιστημονικά κέντρα της Ευ-
ρώπης ασχολούνται με τη διερεύνηση περιστατικών
θρόμβωσης και θρομβοπενίας που μπορεί να σχετίζονται
με το εμβόλιο της AstraZeneca. Τα περιστατικά που έχουν
καταγραφεί παγκοσμίως, είπε, είναι 28, σε σύνολο 17
εκατ. δόσεων εμβολίων. 

Σε αυτό το εμβόλιο στηρίζουμε πολλές ελπίδες και αυ-
τού του τύπου οι αναφορές κλονίζουν την εμπιστοσύνη,
είπε η κυρία Θεοδωρίδου και υπενθύμισε ότι ο Ευρωπαϊ-
κός Οργανισμός Φαρμάκων τάχθηκε υπέρ του εμβολια-
σμού με το εμβόλιο της AstraZeneca. Ωστόσο, παράλληλα
συνεχίζει ενδελεχή έρευνα. Ακόμη, ανέφερε ότι πιθανά
συμπτώματα τα οποία μπορεί να θεωρηθούν ύποπτα είναι

θωρακικό και κοιλιακό άλγος και κεφαλαλγία, που μπο-
ρεί να εμφανιστούν 7 με 14 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.
Ωστόσο, η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου ξεκαθάρισε ότι ιστο-
ρικό θρομβώσεων δεν αποτελεί αντένδειξη εμβολιασμού.
Εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί
να μπορέσουν να δώσουν τις σωστές απαντήσεις για να
επανέλθει η εμπιστοσύνη στο εμβόλιο, το οποίο είναι
ισχυρό όπλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Εξάλλου, μιλώντας για τον φόβο που αντιμετωπίζουν
πολλοί πολίτες για το θέμα των αλλεργιών, τόνισε πως οι
κοινές αλλεργίες δεν αντενδείκνυνται στον εμβολιασμό.
«Υπάρχει μία υπερεκτίμηση των αλλεργιών», είπε χαρα-
κτηριστικά.
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Την Παρασκευή 
παίρνουν σειρά
οι πολίτες 
65-69 ετών



Κ
οινό μυστικό αποτελεί, πλέον,
ότι τα σταθερά μπλόκα της
ΕΛ.ΑΣ. που ελέγχουν τους πο-
λίτες για βεβαιώσεις μετακίνη-

σης, χρήση μάσκας και γενικότερα για την
τήρηση των περιοριστικών μέτρων έχουν
μειωθεί στο ελάχιστο στην περιοχή της
Αττικής. 

Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η
χώρα μας παραμένει σε καθεστώς αυστη-
ρού lockdown (σ.σ.: τουλάχιστον στα χαρ-
τιά), με πολύ συγκεκριμένους λόγους κατ’
εξαίρεση μετακίνησης και αυτούς με χι-
λιομετρικό περιορισμό, με απαγόρευση
κυκλοφορίας από 21.00 μέχρι τις 05.00
και με υποχρεωτική χρήση μάσκας σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το
γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στα στατι-
στικά στοιχεία που δημοσιοποιεί καθημε-
ρινά το υπουργείο Προστασίας του Πολί-
τη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το τελευ-
ταίο Σάββατο του Μαρτίου (27/3) βεβαι-
ώθηκαν στην Αττική 134 παραβάσεις με-
τακίνησης, ενώ αντιστοίχως το τελευταίο
Σάββατο του Φεβρουαρίου (27/2) ο αριθ-
μός αυτός ήταν 314 διοικητικά πρόστιμα
των 300 ευρώ. 

Ακόμη πιο ενδεικτικά είναι τα στοιχεία
της Παρασκευής (26/3), οπότε οι βεβαι-
ωμένες παραβάσεις μετακίνησης σε όλη
την Αττική ήταν μόλις 143, λιγότερες, δη-
λαδή, και από αυτές της Θεσσαλονίκης
(σ.σ.: 168 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευ-

ρώ). Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι
το σημείο καμπής είναι τα γεγονότα της
Νέας Σμύρνης με τον ξυλοδαρμό του
29χρονου από αστυνομικό της Ομάδας
ΔΙ.ΑΣ. και το λιντσάρισμα άνδρα της Ομά-
δας ΔΡΑΣΗ την επόμενη ημέρα στην ίδια
περιοχή. Αυτό προκύπτει με βάση τουλά-
χιστον τη γλώσσα των αριθμών, καθώς την
Κυριακή (7/3) βεβαιώθηκαν στην Αττική
544 παραβάσεις μετακίνησης και αμέσως
μετά ο αριθμός μειώνεται κάτω από το μι-
σό κι έχει συνεχώς πτωτική τάση: 277
«300άρια» τη Δευτέρα (8/3), 213 την Τρίτη
(9/3), 267 την Τετάρτη (10/3), 196 την Πέμ-
πτη (11/3), με τον μήνα να κυλάει στους
ίδιους ρυθμούς.

Λιγότερα σταθερά μπλόκα
Επισήμως, δεν έχει δοθεί καμία οδηγία

στους αστυνομικούς για περιορισμό των

ελέγχων και για επίδειξη επιείκειας απέ-
ναντι στους παραβάτες των μέτρων. Στην
πράξη, όμως, αποδεικνύεται ότι τα σταθε-
ρά μπλόκα στους δρόμους της Αττικής -
που λίγο πολύ όλοι οι πολίτες γνώριζαν τις
θέσεις τους- δεν είναι εκεί ή, ακόμη κι αν
είναι, οι αστυνομικοί δεν διεξάγουν ελέγ-
χους με τον ίδιο ζήλο. 

Συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ., μιλώντας
στην «Ρolitical», σχολίαζαν ότι «είναι φυ-
σιολογικά από ένα σημείο και μετά να
υπάρχει κόπωση και από την πλευρά των
πολιτών και από την πλευρά τη δική μας.
Είμαστε περισσότερο από έναν χρόνο
στους δρόμους για να πραγματοποιούμε
ελέγχους για βεβαιώσεις μετακίνησης,
χρήση μάσκας, αποφυγή συνωστισμού,
αριθμό επιβατών σε οχήματα, συν τη μάχη
με το έγκλημα, που είναι η βασική μας
αποστολή και δεν τη λησμονούμε. Θα ήταν

ψέμα να πούμε ότι τα μέτρα δεν έχουν χα-
λαρώσει»!

Τέλος, όπως φαίνεται στην πράξη, μετά
και τα γεγονότα της Νέας Σμύρνης οι
αστυνομικοί από μόνοι τους έχουν επιλέ-
ξει να μην κάνουν δυναμικές παρεμβά-
σεις, ιδίως σε σημεία όπου είναι συγκεν-
τρωμένο πλήθος, θέλοντας να αποφύγουν
εντάσεις με πολίτες που «βράζουν».

Το επιβεβαιώνουν τα
στατιστικά στοιχεία 
που δημοσιοποιεί καθημερινά
το υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη - Κομβικό σημείο 
τα γεγονότα της Νέας Σμύρνης!
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Ξεκινά ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών όλων των
βαθμίδων με αδιάθετες δόσεις εμβολίων, έπειτα από πα-
ρέμβαση της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας προς τα
συναρμόδια υπουργεία. Υπενθυμίζεται ότι τα συνδικαλι-
στικά όργανα δασκάλων και καθηγητών έχουν ζητήσει τον
κατά προτεραιότητα εμβολιασμό της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια
τα σχολεία. Με σχετική εγκύκλιο καλούνται οι Περιφερει-
ακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης να συγκροτήσουν Ομάδες Συντονισμού Εμ-
βολιασμών ανά Εκπαιδευτική Κοινότητα, οι οποίες θα
αποτελούνται από εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό. 

Έργο της κάθε Ομάδας είναι να συλλέξει από τις σχολι-

κές μονάδες τα στοιχεία των εκπαιδευτικών (ονοματεπώ-
νυμο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας και
σχολείο απασχόλησης) που επιθυμούν να εμβολιαστούν
και να καταρτίσουν τον σχετικό κατάλογο, ανά ημερομηνία
γέννησης, με φθίνουσα σειρά ηλικίας, καθώς προτεραι-
ότητα θα έχουν οι μεγαλύτερη σε ηλικία διδάσκοντες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί κάθε εκπαιδευ-
τικός δικαιούχος είναι να έχει συμπληρώσει υπεύθυνη δή-
λωση, καταγράφοντας την πρόθεσή τους να εμβολιαστούν
μέσω της αναπλήρωσης των αδιάθετων δόσεων εμβολίων
και συναινώντας στη χρήση των προσωπικών τους δεδο-
μένων για την κατάρτιση της λίστας. 

Στη συνέχεια, η Ομάδα Συντονισμού Εμβολιασμών ανα-

λαμβάνει να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς που έχουν
δηλώσει ότι επιθυμούν να εμβολιαστούν με αδιάθετες δό-
σεις, για τη σειρά της λίστας η οποία έχει καταρτιστεί. Από
την πλευρά τους, όσοι εκπαιδευτικοί εμβολιαστούν οφεί-
λουν να ενημερώσουν την Ομάδα Συντονισμού, προκειμέ-
νου να απαλειφθεί το όνομά τους από τον κατάλογο. Σε πε-
ρίπτωση που δεν καταφέρουν να παρουσιαστούν στο προ-
καθορισμένο ραντεβού για εμβολιασμό, μπορούν να προ-
γραμματίσουν νέο, αφότου ενημερώσουν την Ομάδα Συν-
τονισμού. Όλα τα ραντεβού για εμβολιασμό θα πραγματο-
ποιούνται μετά τις 3 το μεσημέρι, προκειμένου να μην
απουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους.

Εύη Πανταζοπούλου 

Αρχίζει άμεσα ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών - Ποια θα είναι η διαδικασία

Μειώθηκαν οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. 
papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  

Βολές κατά δημάρχου και Επιτροπής
Αγώνα για ΚΥΤ - ΠΡΟΚΕΚΑ Φυλακίου

Γενικότερη πολιτική - δημοτική αντιπαράθεση και κοινωνι-
κή αναταραχή προκαλεί στην τοπική κοινωνία ο καταυλισμός
αλλοδαπών στο ΚΥΤ Φυλακίου στον Έβρο. Ενώ ιδιοκτήτες
νοίκιασαν στο υπουργείο Μετανάστευσης τα οικόπεδά τους
για την επέκταση του καταυλισμού αλλοδαπών που προωθεί η
κυβέρνηση, οι πρόεδροι 29 Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
Ορεστιάδας αποφάσισαν την ανέγερση εκκλησίας ακριβώς
απέναντι. Σε επίπεδο δήμου ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας
Ασμανίδης καταγγέλλει τον δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη και
τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που συγκρο-
τούν την Επιτροπή Αγώνα, στηλιτεύοντας τους χειρισμούς
τους στο θέμα των ΚΥΤ και ΠΡΟΚΕΚΑ Φυλακίου.

Την αποκατάσταση του φημισμένου Ελληνομουσείου Ζαγοράς, του σχολείου όπου φοίτησε ο
εθνομάρτυρας και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 Ρήγας Φεραίος, δρομολο-
γούν το υπουργείο Εσωτερικών και η Περιφέρεια Θεσσαλίας μαζί με τον Δήμο Ζαγοράς - Μου-
ρεσίου. «Το έργο της αποκατάστασης θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”», δηλώ-
νει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σημειώνουμε ότι το ιστορικό κτίριο λει-
τούργησε ως φάρος πολιτισμού και γνώσης από το 1777 μέχρι λίγα χρόνια μετά το 1821, φιλο-

ξενώντας στις αίθουσές του τον ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης Ρήγα Φεραίο, τους Μηλιώ-
τες δασκάλους του Γένους Άνθιμο Γαζή και Γρηγόρη Κωνσταντά, τον μετέπειτα Πατριάρχη

Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικο και τον Ζαγοριανό Φίλιππο Ιωάννου, πρώτο καθηγητή της Φι-
λοσοφίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Ελληνομουσείο του Ρήγα Φε-
ραίου ανήκει στην κατηγορία κτισμάτων φρουριακής μορφής και είναι ένα από τα ωραιότερα

κτίρια του Πηλίου, αρχιτεκτονικής της Βόρειας Ελλάδας και της Ηπείρου.

Ενεργοποιούνται το Ταμείο Ανάπτυξης και η
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα της Δυτικής
Μακεδονίας, με στόχο πάντα τη δυναμική
στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότη-
τας της περιοχής σε μια κρίσιμη περίοδο λό-
γω πανδημίας. Το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας είναι το πρώτο περιφερειακό
χρηματοδοτικό εργαλείο που συστήθηκε με
κεφάλαια του ελληνικού Δημοσίου και της
οικείας περιφέρειας, με σκοπό να χορηγη-
θούν αμέσως δάνεια ύψους περίπου 20 εκατ.
ευρώ. Έξι ελληνικές τράπεζες ανταποκρίθη-
καν στην πρόσκληση της Ελληνικής Αναπτυ-
ξιακής Τράπεζας (Hellenic Development
Bank - HDB), υποβάλλοντας προτάσεις συ-
νεργασίας: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραι-
ώς, Alpha Bank, Eurobank, Attica Bank, Συ-
νεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Περισσότερες από 1.000 πολύ μικρές
και μικρές επιχειρήσεις της περιφέρειας θα
λάβουν δάνεια για κεφάλαια κίνησης ύψους
από 5.000 έως και 50.000 ευρώ με 100% επι-
δότηση επιτοκίου.

!ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Έξι τράπεζες 
συμμετέχουν στο 
Ταμείο Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 

Με ήρωες του ’21 ισάριθμοι δρόμοι
Ονόματα από 21 αγωνιστές της Επανάστασης του 1821 επέλεξε η
Δημοτική Αρχή Κορδελιού - Ευόσμου για να ονοματίσει ισάριθ-
μους δρόμους και των δύο δημοτικών ενοτήτων. Οι νέες οδωνυμι-
κές πινακίδες είναι χρώματος καφέ, όπως προβλέπεται από τη
νομοθεσία για τις ιστορικές ονομασίες και τους αρχαιολογικούς
τόπους. Στόχος της δημοτικής Αρχής είναι να «διατηρήσουμε την
Ιστορία μας ζώσα και να τη μεταλαμπαδεύσουμε ως αναπόσπαστο
στοιχείο της ταυτότητας και της καθημερινότητάς μας στη νέα μας
γενιά», δήλωσε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αθηνά Παμπουκίδου.
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Αποκαθίσταται το Σχολείο 
του Ρήγα Φεραίου στο Πήλιο

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΔΉΜΟΣ ΖΑΓΟΡΆΣ - ΜΟΥΡΕΣΊΟΥ 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Έργα καθημερινότητας 
σε Κεφαλονιά και Ιθάκη

Σε πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση όλων των τεχνικών
έργων, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται
στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, προχώρησε η Περιφερειακή
Αρχή, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Αλεξάνδρας
Μπαλού από τη Λαϊκή Συσπείρωση για τα Ιόνια. Παράλληλα,
η περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου αναφέρ-
θηκε στο Τεχνικό Δελτίο των έργων συνολικού προϋπολογι-
σμού 115 εκατ. ευρώ για τις αποκαταστάσεις από τον Ιανό, το-
νίζοντας ότι είναι η καλύτερη απόδειξη της προσεκτικής και
υπεύθυνης δουλειάς που έχει κάνει η Περιφερειακή Αρχή.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ξεκινά παραγωγική επανάσταση
στη γεωργία

«Εκατόν έντεκα χρόνια από την εξέγερση των κολίγων,
το μήνυμα του Κιλελέρ παραμένει επίκαιρο, γιατί είναι
μήνυμα ζωής, βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας για
τους πολλούς. Είναι το αναφαίρετο δικαίωμα στο αύριο
για την Περιφερειακή Αρχή». Προς τούτο, η περιφέρεια
έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα Προ-
γράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης στη χώρα με συνολικό
ποσό χρηματοδότησης 698 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσ-
σαλίας για εμβληματικά έργα όπως η επαναδημιουργία
της Κάρλας, μεγάλα έργα υποδομών λιμνοδεξαμενές,
φράγματα κ.ά.
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Μ
ε τεράστια ανακούφιση υποδέ-
χτηκαν οι δήμαρχοι την υπογραφή
τελικά της Υπουργικής Απόφασης

για νέα έκτακτη χρηματοδότηση προς τους
δήμους, ύψους 50 εκατ. ευρώ, για την ενί-
σχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μεί-
ωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των
μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας και τον περιορισμό
της διασποράς της. Είναι γνωστό ότι η Αυ-
τοδιοίκηση ζητούσε όλο και πιο πιεστικά
αυτά τα χρήματα, γιατί τα ταμεία δυσκο-
λεύονται, και ο αναπληρωτής υπουργός
Στέλιος Πέτσας τα είχε εξαγγείλει αρκετές
φορές ώστε κάποιοι να είναι έτοιμοι να ξε-
κινήσουν να ζητούν την επόμενη δόση…
Πρόκειται, πάντως, για μια ακόμα άμεση
χρηματοδότηση προς τους δήμους όλης
της χώρας, που προστίθεται στην οικονομι-
κή ενίσχυση ύψους 187,1 εκατ. ευρώ, με

την οποία στηρίχτηκε η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση για τους ίδιους λόγους, το προηγούμενο
έτος.

Το ακόμα πιο θετικό στοιχείο είναι ότι ο
κ. Πέτσας στη δήλωσή του εξαγγέλλει τη
συνέχιση της υποστήριξης τονίζοντας ότι
«η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τους δή-
μους, που πλήττονται από τις οικονομικές
επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού,
έχοντας αφενός απώλειες στα έσοδά τους,
αφετέρου αυξημένες έκτακτες δαπάνες
για την αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης» και κάνοντας σαφές ότι «στεκόμα-
στε δίπλα στους δήμους και θα συνεχίσου-
με να το κάνουμε για όσο διάστημα χρει-
αστεί. Κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση
προχωράμε ενωμένοι για να σχεδιάσουμε
μαζί την επόμενη μέρα, δίνοντας λύσεις
στα προβλήματα, με στόχο να κάνουμε τη
ζωή των πολιτών καλύτερη».

Προχωρούν τα αντιπλημμυρικά στη Μάνδρα 
Την τελική φάση για την οριστική λύση

των προβλημάτων της περιοχής της Μάν-
δρας, που τόσο έχει πληγεί από τις πλημ-
μύρες, αποτελούν τα έργα που δρομολο-
γούνται άμεσα από την Περιφέρεια Αττι-
κής. Συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης Ατ-
τικής Γιώργος Πατούλης υπέγραψε τη
σύμβαση για την ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης για την οριοθέτηση και διευθέτη-
ση των έργων ανάσχεσης των ρεμάτων
Σούρες και Αγίας Αικατερίνης, ανάντη της Μάνδρας, προϋπολογισμού 750.000 ευρώ.

Πρόκειται για έργα ιδιαίτερης κρισιμότητας για τη Δυτική Αττική, με δεδομένες τις καταστρο-
φές που έχει υποστεί εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια. Παράλλη-
λα, προς την ίδια κατεύθυνση ο κ. Πατούλης έδωσε το «πράσινο φως» για την άμεση εκτέλεση
επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων στη Δυτική Αττική μετά τα φαινόμενα της κακοκαι-
ρίας «Γηρυόνης», συνολικού προϋπολογισμού 3,4 εκατ. ευρώ.

Ο Πειραιάς στηρίζει 
την αγορά

Νέα απόφαση για απαλλαγές και υπο-
στήριξη σε επιχειρήσεις που έχουν
αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω
πανδημίας -μάλιστα κάποιες από αυτές
ισχύουν αναδρομικά- έλαβε ο Δήμος
Πειραιά. Έτσι, έπειτα από πρόταση του
δημάρχου Γιάννη Μώραλη ελήφθη
απόφαση για απαλλαγή του ενιαίου αν-
ταποδοτικού τέλους καθαριότητας και
φωτισμού στις επιχειρήσεις που έχουν
διακόψει τη λειτουργία τους, απαλλαγή
από τα αναλογούντα τέλη της χρήσης
κοινόχρηστων χώρων των επιχειρήσε-
ων, με δυνατότητα ρύθμισης ή συμψη-
φισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τε-
λών σε περίπτωση που έχουν ήδη κα-
ταβληθεί, και απαλλαγή των αναλο-
γούντων τελών χρήσης κοινόχρηστων
χώρων για το χρονικό διάστημα που
δεν λειτουργεί η κυριακάτικη αγορά,
καθώς και των αδειούχων στάσιμου
εμπορίου.

Έλαμψε η Κυψέλη
Συνεχίζει τις κυριακάτικες πα-

ρεμβάσεις καθαριότητας σε όλη την
πόλη ο Δήμος Αθηναίων, ιδιαίτερα
σε μια περίοδο κατά την οποία η
προστασία της δημόσιας Υγείας
αποτελεί την απόλυτη προτεραιότη-
τα. Αυτή την εβδομάδα είχε σειρά η
μεγάλη παρέμβαση σαρωτικής κα-
θαριότητας σε μια από τις πλέον πυ-
κνοκατοικημένες περιοχές της Αθή-
νας, την Κυψέλη. Με απολυμαντικά,
καυτό νερό και σφουγγάρισμα απο-
λυμάνθηκαν και πλύθηκαν δημόσιοι
χώροι, δρόμοι, πεζοδρόμια και παγ-
κάκια και κάθε γωνιά όπου κάτοικοι
και επαγγελματίες βρίσκονται κα-
θημερινά. Ταυτόχρονα, ο Δήμος
Αθηναίων συνεχίζει καθημερινά τις
απολυμάνσεις αλλά και την προσπά-
θεια να διατηρείται η πόλη καθαρή
με στόχο την προστασία της δημό-
σιας Υγείας.

Σε ποιον δήμο της Αττικής η
αντιπολίτευση είναι «στα
κάγκελα» με την Αποκεν-
τρωμένη Διοίκηση περισ-
σότερο απ’ όσο είναι σχεδόν
όλοι οι δήμαρχοι; Σε αυτή
την περίπτωση, η Αποκεν-
τρωμένη, ενώ είχε εγκρίνει
απόφαση που είχε προτείνει
η αντιπολίτευση για μείωση
ανταποδοτικών τελών, αρ-
γότερα την απέσυρε, κάνο-
ντας... χάρη στη δημοτική
Αρχή και προκάλεσε τις εύ-
λογες απορίες και αντιδρά-
σεις για τη σταθερότητα των
αποφάσεων... 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Οικολογικά σπιτάκια 
για τα αδέσποτα 
Σε μια σημαντική παρέμβαση για τα
αδέσποτα ζώα με έξτρα οικολογικό
χαρακτήρα προχωρά ο Δήμος Κηφι-
σιάς, τοποθετώντας σε διάφορα ση-
μεία της πόλης τα πρώτα σπιτάκια,
φτιαγμένα από ανακυκλώσιμα υλικά.
Όπως επισημαίνεται, τα έφτιαξαν με
πολλή αγάπη, γούστο και μεράκι οι
εργαζόμενοι στους Δημοτικούς Παι-
δικούς Σταθμούς με ανακυκλώσιμα
υλικά που έφεραν ευαισθητοποιημέ-
νοι πολίτες. Η δράση συνεχίζεται και
στο πλαίσιο αυτό οι πολίτες μπορούν
να προσφέρουν ανακυκλώσιμα υλικά
που δεν χρειάζονται στους Δημοτι-
κούς Παιδικούς Σταθμούς, ώστε να
αξιοποιηθούν για την κατασκευή πε-
ρισσότερων σπιτιών φιλοξενίας για
τα αδέσποτα ζωάκια.

Έφτασε η έκτακτη στήριξη
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Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Δ
ύο νεαρά παιδιά, μαθητές του
Ειδικού Γυμνασίου - Λυκείου
Κωφών και Βαρήκοων Θεσσα-
λονίκης, η Ελευθερία Λαζαρί-

δου και ο Χρήστος Γκανάτσας, είναι οι
πρωταγωνιστές της απόδοσης του Εθνι-
κού Ύμνου στην ελληνική νοηματική
γλώσσα. Το εγχείρημα συντόνισε ο Σύλ-
λογος Διδασκόντων της Νοηματικής
Γλώσσας, σε συνεργασία με μια 18μελή
ομάδα ειδικών επιστημόνων. «Ήθελα πά-
ρα πολύ να συμμετάσχω, αλλά δεν το πε-
ρίμενα να με επιλέξουν. Όταν μου ανα-
κοινώθηκε, αγχώθηκα, αλλά ένιωσα και
μεγάλη τιμή. Στη συνέχεια, το άγχος έφυ-
γε, αλλά έπρεπε να γίνει μια πολύ καλή
προετοιμασία από εμάς, ώστε να αποδώ-
σουμε σωστά τον Εθνικό Ύμνο στη νοη-
ματική γλώσσα. Τα καταφέραμε και νιώ-
θω πολύ περήφανος που συμμετείχα»,
περιγράφει στην «Ρolitical» ο 14χρονος
Χρήστος Γκανάτσας. 

Αυτή, πάντως, δεν ήταν η πρώτη προ-
σπάθεια να αποδοθεί ο Εθνικός Ύμνος
στη Νοηματική, καθώς είχαν γίνει κι άλ-

λες στο παρελθόν, αλλά δεν ήταν επιτυχη-
μένες. «Μια δασκάλα από ένα Σχολείο
Κωφών μού επεσήμανε πως έπρεπε κάτι
να κάνουμε και αυτή η προτροπή ήταν το
έναυσμα για να ξεκινήσουμε τις εργα-
σίες. Σκέφτηκα πως η συγκεκριμένη
απόδοση θέλει μια φιλολογική προσέγγι-
ση. Έτσι, στην ομάδα συμμετείχαν τρεις
γλωσσολόγοι εξειδικευμένοι στην ελλη-
νική νοηματική γλώσσα, 2-3 φιλόλογοι,
2-3 εκπαιδευτικοί από Σχολείο Κωφών
και δάσκαλοι της Νοηματικής», εξηγεί,
από την πλευρά της, στην «Ρolitical» η
Αγάπη Δημοπούλου, μέλος του Συλλόγου
Διδασκόντων Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας.

Χρειάστηκαν περίπου τρεις μήνες (από
τον Οκτώβριο του 2020 έως τις αρχές Ια-
νουαρίου του 2021) με εβδομαδιαίες βιν-
τεοσυσκέψεις της ομάδας για να επιτευχ-
θεί το υπέροχο αποτέλεσμα που αποτυ-
πώθηκε στο βίντεο το οποίο προβλήθηκε
σε όλα τα σχολεία την 25η Μαρτίου. «Δεν
περιμέναμε ότι θα καταφέρναμε να έχου-
με ένα τόσο καλό αποτέλεσμα. Είναι ένα
πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα. Υπήρξε
και το αίσθημα της περηφάνιας, αλλά το

πιο εντυπωσιακό είναι ότι ενθουσιάστη-
καν οι ακούοντες, ίσως επειδή η εικόνα
είναι πολύ όμορφη, τα παιδιά είναι πανέ-
μορφα, η μουσική είναι εξαιρετική, κα-
θώς και η σκηνοθεσία του κ. Αμανατίδη,
που έκανε άψογη δουλειά. Είναι εξίσου
σημαντικό ότι για πολλούς το συγκεκρι-
μένο βίντεο αποτέλεσε κίνητρο για να μά-
θουν την ελληνική νοηματική γλώσσα»,
σημειώνει η κυρία Δημοπούλου. Σύμφω-
να με την ίδια, η επιτυχία του εγχειρήμα-
τος οφείλεται στη γλωσσολογική και φι-
λολογική προσέγγιση και στο γεγονός ότι
δεν έγινε μετάφραση, αλλά μεταφορά του
Εθνικού Ύμνου από τη μια γλώσσα στην
άλλη. 

Για τις δυσκολίες του εγχειρήματος μι-
λάει και ο Χρήστος, τονίζοντας πως «όταν
μπήκαμε στη φάση της προετοιμασίας,
προκειμένου να αποδοθεί σωστά ο Εθνι-
κός Ύμνος, χρειάστηκε να κάνουμε πολ-
λές επαναλήψεις για να μην υπάρξει κά-
ποιο λάθος. Τελικά, όλα τα σχόλια ήταν
πολύ θετικά και όλοι είναι πολύ συγκινη-
μένοι. Έχω λάβει σχόλια από ανθρώπους
για την περηφάνια που ένιωσαν ως Έλλη-
νες όταν είδαν το βίντεο. Και οι συμμαθη-

τές μου με συνεχάρησαν για την ωραία
πρωτοβουλία». 

Για τον Χρήστο Γκανάτσα το βίντεο αυτό
πρέπει να αποτελέσει το έναυσμα για κάτι
πολύ σημαντικό: «Οι κωφοί μαθητές έχου-
με μεγάλες προσδοκίες και όνειρα και πε-
ριμένουμε να δούμε πώς μπορεί όλο αυτό
να εξελιχθεί για τα σχολεία μας. Βεβαίως
και ο Εθνικός Ύμνος και η απόδοση που
έγινε είναι πολύ σημαντικό γεγονός, όμως
θα ήθελα να υπάρξει μια καλύτερη οργά-
νωση της νοηματικής γλώσσας. Είναι ένα
μήνυμα ότι η νοηματική γλώσσα είναι ισό-
τιμη με όλες τις υπόλοιπες».

Τι αναφέρει στην «Political» 
ο Χρήστος Γκανάτσας, ο οποίος
μαζί με την Ελευθερία 
Λαζαρίδου απέδωσε τον Εθνικό
μας Ύμνο στην ελληνική 
νοηματική γλώσσα

Ο Χρήστος «μίλησε» στην καρδιά μας
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Με AstraZeneca ο Σιμόπουλος  
Αν υπάρχουν κάποιοι που προβληματίζονται
για τον εμβολιασμό τους κατά του κορονοϊού
ανησυχώντας για παρενέργειες, είναι ακόμα
περισσότεροι όσοι δεν επιθυμούν να εμβο-
λιαστούν με το σκεύασμα της AstraZeneca. Σε
καμία από τις δύο παραπάνω ομάδες, ωστό-
σο, δεν ανήκει ο βουλευτής της Ν.Δ. Στράτος
Σιμόπουλος, του οποίου η σειρά, βάσει ηλι-
κιακής ομάδας, έφτασε και εμβολιάστηκε στο
Ροδοχώρι με το εμβόλιο της σουηδοβρετανι-
κής εταιρείας AstraZeneca. 

Από τα γήπεδα, στον δήμο 
Τώρα, αν το όνομα «Λουμπούτης» φαίνεται γνω-
στό και σε όσους δεν ασχολούνται με την αυτοδι-
οικητική παρά μόνο με την αθλητική επικαιρότη-
τα... είναι γιατί πρόκειται για τον γνωστό ποδο-
σφαιριστή, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε φο-
ρέσει επί σειρά ετών με επιτυχία τη φανέλα του
Άρη. Μένει να δούμε αν η εμπειρία του ως αμυν-
τικού θα του φανεί χρήσιμη και πώς θα καταφέ-
ρει να αντιμετωπίσει τις παρατάξεις της αντιπο-
λίτευσης στο «γήπεδο» των συνεδριάσεων.

Δημόσιο διάλογο 
ζητά ο Βούγιας 
Την πρόταση προς τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνο Ζέρβα να καλέσει τις παρατάξεις
της αντιπολίτευσης σε έναν ανοιχτό δημόσιο
διάλογο με στόχο τη συνεργασία και τη συναίνε-
ση για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για την πό-
λη απηύθυνε ο Σπύρος Βούγιας. Χαρακτήρισε σε
ανάρτησή του ολέθριο λάθος τον «ανορθόδοξο
και αντιδημοκρατικό τρόπο που επέλεξε αρχικά
ο δήμαρχος, συγκροτώντας μια ετερόκλητη και
ασπόνδυλη διοίκηση στη βάση προσωπικών δι-
ευθετήσεων και συναλλαγών». 

Ληστεία με το… καλημέρα στα ΕΛ.ΤΑ. Χαλάστρας 
Κινηματογραφική ληστεία σημει-

ώθηκε στα ΕΛ.ΤΑ. Χαλάστρας με λεία
τις συντάξεις του ΟΓΑ, περίπου
35.000 ευρώ. Πέντε ληστές εκτιμάται
ότι παρακολουθούσαν χρηματαπο-
στολή που είχε προορισμό τη Χαλά-
στρα και εισέβαλαν στο κατάστημα
τρομοκρατώντας υπαλλήλους και πε-
λάτες.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 8.30 το
πρωί. Η χρηματαποστολή αναχώρησε
από τα ΕΛ.ΤΑ. στο κέντρο της Χαλά-
στρας αφήνοντας τα χρήματα για τις
συντάξεις και οι υπάλληλοι κλείδω-

σαν την πόρτα για να τα μετρήσουν και
να τα τοποθετήσουν στο χρηματοκι-
βώτιο. Τρεις ληστές, οι οποίοι είχαν
καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των
προσώπων τους, κρατώντας τουλάχι-
στον ένα όπλο έσπασαν με το κοντάκι
το τζάμι της εισόδου και εισέβαλαν
στο εσωτερικό ακινητοποιώντας τους
υπαλλήλους.

Άλλος ένας, κρατώντας επίσης
όπλο, περίμενε στην είσοδο. Μάλιστα,
όταν ένας ηλικιωμένος διερωτήθηκε
τι συμβαίνει και γίνεται αυτός ο θόρυ-
βος, ο ένας ληστής δεν δίστασε να

στρέψει την καραμπίνα προς τα πάνω
του και να τον απειλήσει. «Μπάρμπα,
μπες μέσα», του είπε. 

Ο πέμπτος συνεργός των ληστών
περίμενε στη θέση του οδηγού αυτο-
κινήτου, με το οποίο διέφυγαν οι δρά-
στες προς άγνωστη κατεύθυνση. Εί-
χαν πάρει έναν σάκο με ποσό ύψους,
σύμφωνα με την Αστυνομία, 35.000
ευρώ. Αμέσως σήμανε συναγερμός
στην Ασφάλεια και μπλόκα με ελέγ-
χους στήθηκαν στους δρόμους για τον
εντοπισμό και τη σύλληψη των δρα-
στών.

Μια ανάρτηση του πρωθυπουργού έφερε και πάλι
στην επικαιρότητα το θέμα των εμβολιασμών στον
Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Δρόσος Τσαβλής, πνευμονο-
λόγος και πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποπέμφθηκε από τον
δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα, βρήκε «σύμμαχο» για
τους εμβολιασμούς το σχόλιο του Κυριάκου Μητσο-
τάκη στο Instagram: «Καμία δόση εμβολίου χαμένη.
Όσοι έχουν ήδη κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό

μπορούν να μπουν σε λίστα αναμονής ώστε σε περί-
πτωση ακύρωσης άλλου προγραμματισμένου ραντε-
βού να έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν νωρίτε-
ρα». Ο κ. Τσαβλής συνόδευσε τη δήλωση του πρωθυ-
πουργού στα δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης με
ένα ιδιαιτέρως καυστικό σχόλιο προς τον δήμαρχο:
«Καμία δόση εμβολίου χαμένη! Πιο δυνατά, κ. πρω-
θυπουργέ, να ακουστεί και σε κάποιους εδώ στη
Θεσσαλονίκη. Καληνύχτα σας, κ. Ζέρβα»! 

Νέες βολές Τσαβλή κατά Ζέρβα  για τους εμβολιασμούς

Ο Λουμπούτης νέος πρόεδρος
Δ.Σ. του Δήμου Δέλτα 
Ο Κώστας Λουμπούτης είναι ο νέος πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα. Εξελέ-
γη στη θέση μετά τις
δημαιρεσίες που
πραγματοποιήθηκαν
σε ειδική συνεδρίαση
του Σώματος, έπειτα
από την παραίτηση του
Βαγγέλη Χαλβατζή. Ο
δήμαρχος ευχήθηκε
στον Κώστα Λουμπού-
τη καλή θητεία, με τον
νέο πρόεδρο να ευχαριστεί τον Γιάννη Ιωαννίδη
για την τιμή, δηλώνοντας ότι η πόρτα του γραφεί-
ου του θα είναι ανοιχτή για όλους. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θλίψη για τον θάνατο
του Μπ. Μουζενίδη
«Καλό φίλο, σπουδαίο άν-
θρωπο και επιχειρηματία με
ανεκτίμητη συνεισφορά στον
ελληνικό τουρισμό» χαρα-
κτήρισε τον Μπόρις Μουζενί-
δη ο περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας, εκφράζοντας
τη θλίψη για τον θάνατό του
από κορονοϊό, ενώ ο κ. Ζέρ-
βας εστίασε στη στήριξη που
προσέφερε ο Μπόρις Μουζε-
νίδης απλόχερα σε πλήθος
κοινωνικών δράσεων του
Δήμου Θεσσαλονίκης.

Όμορφη θέα 
και… αυτοβελτίωση 
Τρόπους αυτοβελτίωσης φαίνε-
ται να αναζητεί εν μέσω lock-
down η Κατερίνα Νοτοπούλου. Η
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του
ΣΥΡΙΖΑ περνά τον χρόνο που
έχει -ανάμεσα στις πολλές υπο-
χρεώσεις της- δημιουργικά με
όμορφη θέα από την περιοχή της
Άνω Πόλης, τώρα που ανοίγει και
ο καιρός. Το τελευταίο βιβλίο που
επέλεξε να διαβάσει είναι εκείνο
της συγγραφέως Μπάρμπαρα
Μπέργκερ «Είμαστε αυτό που
σκεφτόμαστε». 

Στα Α.Τ. Χαλκηδόνας
ο Βαρτζόπουλος 
Τα Αστυνομικά Τμήματα Τάξης, Ασφα-
λείας και Τροχαίας Χαλκηδόνας επι-
σκέφτηκε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος
προκειμένου να έχει επαφή με τον
κλάδο και να ακούσει τα προβλήματα
αλλά και προτάσεις καλύτερης αστυ-
νόμευσης. Στις επισκέψεις αυτές ανα-
δείχτηκε η ανάγκη αναβάθμισης των
υποδομών, κτιριακών και εξοπλισμού,
με τον κυβερνητικό βουλευτή Β’ Θεσ-
σαλονίκης να τονίζει ότι για την κάλυ-
ψη της ανάγκης αστυνόμευσης τόσο
εκτεταμένων περιοχών είναι απαραί-
τητη η απαλλαγή του Σώματος από μη
αυστηρώς αστυνομικά καθήκοντα.



Λ
άτρης των extreme sports, ο αυτο-
δημιούργητος Τσέχος δισεκατομ-
μυριούχος επιχειρηματίας Πετρ
Κέλνερ, που έχασε τη ζωή του σε

συντριβή ελικοπτέρου στην Αλάσκα, σε ηλικία
μόλις 56 ετών, ακολουθώντας τη μοίρα του
Ολιβιέ Ντασό και του Κόμπε Μπράιαντ. Ήταν
ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, που περι-
φρουρούσε με νύχια και με δόντια την προσω-
πική του ζωή. 

Ο Κέλνερ γεννήθηκε το 1964 στην πόλη Τσέ-
σκα Λίπα, που τότε ανήκε στην Τσεχοσλοβα-
κία. Σπούδασε Βιομηχανική Οικονομία στο

Πανεπιστήμιο της Πράγας και τελείωσε το
1986. Ήταν η εποχή της κατάρρευσης των σο-
σιαλιστικών καθεστώτων και ο Κέλνερ εργά-
στηκε ως εισαγωγέας και πωλητής συσκευών
που έβγαζαν φωτοαντίγραφα, για λογαριασμό
της εταιρείας Ricoh. Εκεί γνωρίστηκε με τους
Μίλαν Μάντριτς και Μίλαν Βίνκλερ. Οι τρεις
τους συνδέθηκαν και λίγο αργότερα, το 1991,
την εποχή της στροφής στον ιδιωτικό τομέα
στην Τσεχοσλοβακία, οι Κέλνερ και Βίνκλερ,
με την υποστήριξη της κρατικής υαλουργικής
εταιρείας Sklo Union, ίδρυσαν το επενδυτικό
ταμείο PPF. Το επιχειρηματικό «παιδί» του
Κέλνερ γιγαντώθηκε μαζί με την αναδιάρθρω-
ση της τσεχικής οικονομίας. Το 1995 μπήκε με
20% στη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της
Τσεχίας, την Česká Ρojiš�ovna, και ανέλαβε
τη διαχείρισή της. Έως το 2001 είχε εξαγορά-
σει το 93% της εταιρείας. Παράλληλα, έριχνε
τα κέρδη του στην εξαγορά των μεριδίων των
συνεταίρων του στον όμιλο PPF.

To 2007 αρχίζει η επέκτασή του έξω από τα
σύνορα της Τσεχίας: Φτιάχνει κοινοπραξία
του ασφαλιστικού κλάδου της PPF και της
Generali σε Σλοβακία, Πολωνία, Ουγγαρία,
Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρωσία, Σερ-
βία, Σλοβενία, Κροατία, Λευκορωσία και Καζακ-
στάν. Παράλληλα, γίνεται μέτοχος σε εταιρείες
οπτικοακουστικών Μέσων και επεκτείνεται
όπου «μυρίζει» κέρδη. Η περιουσία του υπολο-
γιζόταν από το περιοδικό «Forbes», που δημοσι-
εύει λίστες δισεκατομμυριούχων, σε 3 δισ. δο-
λάρια το 2006, 6 δισ. το 2007, 9,3 δισ. το 2008,
ενώ τον Νοέμβριο του 2020 η καθαρή αξία της
περιουσίας του δαιμόνιου επιχειρηματία αποτι-
μάτο σε 19 δισ. δολάρια. Ήταν παντρεμένος με τη
Ρενάτα Κελνέροβα και είχαν αποκτήσει μια
κόρη, την Άννα.
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Η «κατάρα των ελικοπτέρων»
χτύπησε και τον Τσέχο κροίσο

Ο Πετρ Κέλνερ υπήρξε θύμα του πάθους
του για εμπειρίες πέρα από τα συνηθισμέ-
να. Σκοτώθηκε ενώ το ελικόπτερό του τον
πήγαινε για το αγαπημένο του heliskiing,
δηλαδή τη μεταφορά ριψοκίνδυνων σκιέρ
σε απομακρυσμένες βουνοκορφές, όπου
δεν μπορούν να πάνε με άλλον τρόπο. Αφού

φτάσουν στον προορισμό τους με ελικό-
πτερο, από εκεί οι σκιέρ κατεβαίνουν κά-
νοντας σκι προς τους πρόποδες των βου-
νών. Παρά το ότι οι ακριβείς αιτίες του συγ-
κεκριμένου δυστυχήματος δεν έχουν γίνει
ακόμα γνωστές, το heliskiing είναι από τα
πιο επικίνδυνα χειμερινά σπορ.

Θύμα του πάθους του για το heliskiing
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Κ
άποιοι το είπαν «ειλικρίνεια
για να καθησυχάσει». Κάποιοι
άλλοι είδαν να «λέει λίγα, αλλά
να κρύβει πολλά». Όπως και

αν το δει κανείς, η περιγραφή που έκανε
ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πού-
τιν για τις παρενέργειες που ένιωσε μετά
τον εμβολιασμό του συζητήθηκε πολύ.
Την Τρίτη 23 Μαρτίου ο Ρώσος πρόεδρος
εμβολιάστηκε με ένα από τα τρία εμβό-
λια που παράγει και προωθεί διεθνώς η
Ρωσία, ενώ προχθές μίλησε στο πρακτο-
ρείο Interfax για την εμπειρία του. Είπε,

ερωτώμενος για τις παρενέργειες, ότι
«ένιωσα έναν ελαφρύ μυϊκό πόνο την
επόμενη μέρα όταν ξύπνησα. Έβαλα
θερμόμετρο, αλλά είχα φυσιολογική
θερμοκρασία». Πρόσθεσε δε, μιλώντας
στο κρατικό πρακτορείο Rossiya, ότι είχε
ένα δυσάρεστο αίσθημα στο σημείο

όπου είχε γίνει το εμβόλιο. Ο Βλαντιμίρ
Πούτιν δεν αποκάλυψε ποιο από τα τρία
εμβόλια επέλεξε να κάνει ο ίδιος, καθώς
είπε ότι μόνο ο γιατρός του γνωρίζει την
απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Το πρό-
γραμμα έλεγε να εμβολιαστεί τον Δεκέμ-
βριο, ωστόσο καθυστέρησε διότι έπρεπε
να συνδυαστεί με άλλα εμβόλια που κά-
νει ο πρόεδρος της Ρωσίας. Μιλώντας
για αυτό το θέμα ο Πούτιν θύμισε ότι η
Ρωσία κυκλοφορεί τρία εμβόλια, με το
Sputnik V να είναι το πιο γνωστό και ανα-
γνωρίσιμο στον κόσμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε, επίσης,
την εκτίμηση για το πότε η χώρα του θα
έχει αποκτήσει την «ανοσία της αγέλης».
Είπε ότι «η χαλάρωση των περιορισμών
θα πραγματοποιηθεί -και το έχουμε πει
ότι πρέπει να ακούμε τους ειδικούς-,
αφού αποκτήσουμε ανοσία της αγέλης.
Για να φτάσουμε εκεί χρειάζεται να εμ-
βολιαστεί περίπου το 70% των ενηλίκων.
Αν η επιχείρηση εμβολιασμού συνεχι-
στεί με αυτό τον ρυθμό, θα έχουμε αυτό
το αποτέλεσμα μέσα στο καλοκαίρι, έως
το τέλος του καλοκαιριού».

Οι δυνάμεις της σταθερότητας στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Μεσογείου φαίνεται
ότι προσπαθούν να συντονίσουν τις ενέρ-
γειές τους, ώστε να περιορίσουν τις
εστίες και τις χώρες που λειτουργούν
αποσταθεροποιητικά, όπως τουλάχιστον
προκύπτει από τη χθεσινή τηλεφωνική
συνομιλία του Εμανουέλ Μακρόν με τον

Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.
Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Αιγύ-

πτου στη χθεσινή τους συνομιλία περιέ-
λαβαν όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέρον-
τος, κυρίως όμως στάθηκαν στους τρό-
πους επίλυσης του προβλήματος της Λι-
βύης. Ο Αλ Σίσι υπογράμμισε ότι στηρίζει
τη νέα κυβέρνηση της Λιβύης και τάχθη-

κε σαφώς υπέρ της αποχώρησης όλων
των ξένων στρατευμάτων από τη χώρα. Ο
Μακρόν συνεχάρη τον συνομιλητή του
για τον ζωτικό ρόλο της χώρας του στην
επίλυση της κρίσης της Λιβύης και εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του για τις προ-
σπάθειές του, χάρη στις οποίες η Αίγυ-
πτος αναδείχτηκε σε κεντρικό πυλώνα

ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύ-
τερη περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν,
επίσης, και έμειναν σύμφωνοι στους τρό-
πους αντιμετώπισης της τρομοκρατίας
στο Σαχέλ αλλά και στο ζήτημα του φράγ-
ματος του Ασουάν, για το οποίο είπαν ότι
πρέπει να βρεθεί μια λύση που να εξυπη-
ρετεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Συνομιλία Μακρόν - Σίσι για αποχώρηση στρατευμάτων από Λιβύη

Παρενέργειες Πούτιν σε ρωσικό εμβόλιο

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

«Μεγαλέξανδρο» αποκαλούσε 
τον Μπόρις Τζόνσον η Αμερικανίδα φίλη του   
Λέγεται Τζένιφερ Άρκουρι, είναι Αμερικανίδα επιχειρηματίας και με τη συνέντευξή
της στη «Sunday Mirror» προκάλεσε νέες… αναταράξεις στη Ντάουνινγκ Στριτ. Η
35χρονη Τζένιφερ υποστήριξε ότι είχε τετραετή (2012 - 2016) εξωσυζυγική σχέση με
τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, όταν εκείνος ήταν ακόμα δήμαρχος
Λονδίνου. Η Άρκουρι δίνει και σπαρταριστές λεπτομέρειες της σχέσης της με τον
Τζόνσον, όπως ότι πρώτη φορά έκαναν σεξ στο δικό της διαμέρισμα, ότι ο «Μπότζο»
εκείνη τη νύχτα «δεν μπορούσε να πάρει τα χέρια του από πάνω μου» και ότι την ώρα
της έκστασης τον φώναζε «Μεγαλέξανδρο».

Φορτηγό της Evergreen προκάλεσε 
καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο της Κίνας
Φαίνεται ότι… το ’χει το όνομα! Την ώρα που το πλοίο «Evergreen» προσπαθεί
απεγνωσμένα να ξεκολλήσει από τη Διώρυγα του Σουέζ, προκαλώντας ζημίες
εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην παγκόσμια οικονομία, ένα φορτη-
γό αυτοκίνητο με την ίδια επιγραφή, προκάλεσε «καραμπόλα» σε τροχαίο που ση-
μειώθηκε σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Κίνας. Το φορτηγό είναι ακινητοποι-
ημένο σε πλάγια θέση, όπως και το πλοίο στο Σουέζ, έχει αποκόψει την κυκλοφο-
ρία στον αυτοκινητόδρομο (όπως και το πλοίο στο Σουέζ) και προκάλεσε μεγάλο
πρόβλημα, όμως όχι τόσο όσο το πλοίο στη διώρυγα, που χθες μία ξεκολλούσε και
μία παρέμενε ακίνητο…



Μ
έσα στις επόμενες μέρες
ανοίγει η πλατφόρμα για
τον 7ο κύκλο της Επι-
στρεπτέας Προκαταβο-

λής προκειμένου να δοθεί ρευστότη-
τα στις επιχειρήσεις που πληρούν τα
σχετικά κριτήρια, αλλά κυρίως για να
στηριχτούν οι χειμαζόμενοι κλάδοι
της εστίασης και του τουρισμού. Ανα-
λυτικά:

1Έως τη μεθεπόμενη Παρασκευή 9
Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα

για την υποβολή αιτήσεων και στους
δικαιούχους θα πιστωθεί λίγο πριν
από το Πάσχα συνολικό ποσό ύψους 1
δισ. ευρώ. 

2 Στον νέο κύκλο θα μπορούν να
ενταχθούν επιχειρήσεις και από

πληττόμενους κλάδους, ακόμα και αν
είχαν αύξηση τζίρου το 2020. 

3 Για τις επιχειρήσεις των κλάδων
της εστίασης αλλά και του λια-

νεμπορίου που έχουν κλείσει με κρα-
τική εντολή το ελάχιστο ποσοστό ενί-
σχυσης θα ανέλθει στα 8.000 ευρώ
από 4.000 ευρώ που δόθηκαν στον 6ο
κύκλο. 

4 Θα συμπεριληφθούν και νέες
επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη

δραστηριότητας μέσα στο 2020, χω-
ρίς το κριτήριο της μείωσης τζίρου,
εφόσον δεν πήραν χρήματα στον 5ο
και τον 6ο κύκλο της Επιστρεπτέας. 

5 Το ποσό που θα λάβει η επιχείρη-
ση θα προκύψει με βάση την

πτώση του τζίρου κατά την περίοδο
Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021. Θα συνυ-
πολογιστεί, μάλιστα, και ο Ιανουάριος
με βάση τον οποίο δόθηκε η Επιστρε-
πτέα 6 έτσι ώστε να συμπεριληφθούν
όσο γίνεται περισσότερες επιχειρή-
σεις. 

6Το 50% του ποσού θα χαριστεί υπό
την προϋπόθεση της διατήρησης

του ίδιου αριθμού εργαζομένων έως
το τέλος Αυγούστου, ενώ το υπόλοιπο
50% θα επιστραφεί σε 60 δόσεις, αρ-
χής γενομένης από 1/1/2022 έως
31/12/2026. 

7Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν
οι επιχειρήσεις με μείωση τζίρου

άνω του 20% το γ’ τρίμηνο του τρέχον-
τος έτους και όσες είχαν ελάχιστο τζί-
ρο 600 ευρώ σε 3 μήνες (ή 200 ευρώ
μηνιαίως). Επιπλέον, μπορούν να
συμμετέχουν οι επιχειρήσεις που ξε-
κίνησαν τη λειτουργία τους μετά την
1/1/2018, χωρίς να διαθέτουν υποκα-
τάστημα μετά την 1/10/2019 και έως
τις 31/12/2020, υπό την προϋπόθεση

ότι δεν είχαν αύξηση τζίρου πέρυσι. Ο
συγκεκριμένος περιορισμός δεν
ισχύει για τις επιχειρήσεις που πλήτ-
τονται λόγω κρατικής εντολής ή ανή-
κουν σε πληττόμενο ΚΑΔ στους το-
μείς λιανεμπορίου, εστίασης, τουρι-
σμού, αθλητισμού, πολιτισμού, μετα-
φορών, καθώς, επίσης, τα γυμναστή-
ρια, τα κομμωτήρια, τα πρακτορεία
του ΟΠΑΠ και οι σχολές οδηγών. 

8Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς
εργαζομένους θα λάβουν έως

1.000 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει
κατ’ ανώτατο όριο για τις επιχειρή-
σεις με εργαζομένους στις 100.000
ευρώ. 

Καταβάλλεται  
προκειμένου να δοθεί
ρευστότητα 
στις επιχειρήσεις που 
πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια, αλλά κυρίως
για να στηριχτούν 
οι χειμαζόμενοι κλάδοι
της εστίασης και 
του τουρισμού

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤEΑ 7
Πότε ανοίγει, ποιοι είναι
οι όροι συμμετοχής
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Γεγονός οι ηλεκτρονικές 
μεταβιβάσεις ακινήτων 
μόλις σε 15 λεπτά!

Πάνω από
53.000 μετα-
βιβάσεις ακι-
νήτων έγιναν
με ηλεκτρονι-
κό τρόπο το α’
τρίμηνο του
έτους και σε
χρονικό διά-

στημα 15 λεπτών, ισοφαρίζοντας τον αντίστοιχο
αριθμό για ολόκληρο το 2019! Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
παρά το γεγονός ότι οι Εφορίες λειτουργούν με το
μισό προσωπικό, εντούτοις το νέο ηλεκτρονικό
σύστημα μεταβιβάσεων κατήργησε τη γραφει-
οκρατία και την ταλαιπωρία, συμβάλλοντας στην
ταχύτατη διεκπεραίωση αγοραπωλησιών, κληρο-
νομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Τα στοιχεία
ως προς τον χρόνο διεκπεραίωσης προκύπτουν με
βάση τις κινήσεις που έγιναν από τα συμβολαι-
ογραφικά γραφεία, χωρίς να χρειαστεί η μετάβα-
ση του φορολογούμενου στη ΔΟΥ. Εξάλλου, αντί-
θετη με την τριετή παράταση των εμπορικών μι-
σθώσεων που προωθεί η κυβέρνηση εμφανίζεται
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
(ΠΟΜΙΔΑ), επισημαίνοντας ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες
θα βρεθούν μπροστά στον κίνδυνο να συντηρούν
μισθωτικές σχέσεις χωρίς να εισπράττουν ενοίκια
από προβληματικές επιχειρήσεις και χωρίς να
διαθέτουν την άμυνα των εξώσεων.

Πληρωμές επιδομάτων 
έως την Παρασκευή  
Το ποσό των 338 εκατ. ευρώ καταβάλλεται αύριο σε
1.500.000 δικαιούχους επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.
Πρόκειται για τα εξής: επίδομα παιδιού (627.113
δικαιούχοι), προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά
επιδόματα (169.720 δικαιούχοι), ελάχιστο εγγυη-
μένο εισόδημα (269.948 δικαιούχοι), επίδομα στέ-
γασης (271.644 δικαιούχοι), επίδομα γέννησης
(12.529 δικαιούχοι), επίδομα ανασφάλιστων υπε-
ρηλίκων (35.203 δικαιούχοι), επίδομα στεγαστι-
κής συνδρομής (903 δικαιούχοι), επίδομα ομογε-
νών προσφύγων (6.777 δικαιούχοι), έξοδα κηδεί-
ας ανασφάλιστων (138 δικαιούχοι), επίδομα ορει-
νών περιοχών (191 δικαιούχοι), επίδομα πυρόπλη-
κτων τέκνων (5 δικαιούχοι), επίδομα πλημμυρο-
παθών τέκνων (2 δικαιούχοι). Επιπλέον, θα δοθεί η
συνεισφορά του Δημοσίου για δάνεια του προ-
γράμματος «Γέφυρα» σε 113.083 δικαιούχους και
σε 3.483 δικαιούχους προστασίας της α’ κατοικίας. 
Τέλος, καταβάλλονται σήμερα οι συντάξεις του
Δημοσίου και των τέως ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
ΔΕΗ, των υπόλοιπων ταμείων μισθωτών και οι
προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σω-
μάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος.
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Α
υξάνεται ο λογαριασμός των μέ-
τρων στήριξης, καθώς προστί-
θεται 1 δισ. ευρώ τον Απρίλιο
στα 11,6 δισ. ευρώ που ήδη με-

τρά το υπουργείο Οικονομικών, ενώ με βά-
ση τα παραπάνω δεδομένα εκτιμάται ότι το
φετινό κόστος θα φτάσει τελικά στα 14 δισ.
ευρώ.
Οι χθεσινές ανακοινώσεις από τους υπουρ-
γούς Οικονομικών και Εργασίας, Χρήστο
Σταϊκούρα και Κωστή Χατζηδάκη, για την
«ομπρέλα» του Απριλίου ήταν κατά βάση η
ίδια συνταγή, δηλαδή αναστολές συμβάσε-
ων εργασίας, αναστολές φορολογικών
υποχρεώσεων και «κούρεμα» ενοικίων. Για
τον Απρίλιο θα ισχύσουν οι εξής παρεμβά-
σεις: 
�Για τις επιχειρήσεις που πλήττονται άμε-

σα θα ανασταλεί η πληρωμή δόσεων
ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών και
τον Απρίλιο και μεταφέρεται στο τέλος
της ρύθμισης.

�Οι επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα θα
δικαιούνται και για τον Απρίλιο υποχρε-
ωτική αναστολή ενοικίου στα επαγγελ-
ματικά τους ακίνητα. Για τους ιδιοκτήτες
των ακινήτων, φυσικά και νομικά πρόσω-
πα, θα καταβληθεί αποζημίωση στο 80%
και το 60% αντίστοιχα.

� Θα συνεχιστεί και για τις επιχειρήσεις
που περιλαμβάνονται στη διευρυμένη λί-
στα ΚΑΔ η μείωση ενοικίου κατά 40%. Για
τους εργαζομένους που η σύμβασή τους
τίθεται σε αναστολή δίνεται έκπτωση
ενοικίου 40% για την κύρια κατοικία.

�Θα τρέξει η καταβολή διπλής αποζημίω-
σης στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του
Απριλίου τόσο για τον Φεβρουάριο όσο
και για τον Μάρτιο υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις.

�Θα παραταθούν για τις πληττόμενες επι-
χειρήσεις οι προθεσμίες εμφάνισης και
πληρωμής επιταγών και συναλλαγματι-
κών κατά 30 ημέρες από την αναγραφό-
μενη ημερομηνία.

Για εργαζομένους
Ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε, από
την πλευρά του, σε μια δέσμη παρεμβάσε-
ων για τον Απρίλιο εκτιμώμενου ύψους 695

εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων επιδοτούνται οι
εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές εργα-
ζομένων σε ξενοδοχεία 12μηνης λειτουρ-
γίας έως και τον Ιούνιο 2021. 
Οι καλλιτέχνες, που είναι ενταγμένοι στο
μητρώο καλλιτεχνών, θα λάβουν αποζη-
μίωση ειδικού σκοπού και για τον Μάρτιο
2021. Συνεχίζεται η επιδότηση του πολιτι-
σμού για κενές θέσεις σε θέατρα, κινημα-
τογράφους, μουσικές σκηνές και χώρους
συναυλιών και παραστάσεων έως και τον
Μάρτιο του 2021. Επαγγέλματα ειδικών κα-

τηγοριών του τουρισμού (ξεναγοί, τουριστι-
κοί συνοδοί κ.λπ.) θα λάβουν αποζημίωση
ειδικού σκοπού 534 ευρώ κατά τον Μάρτιο
2021. 
Στα επιδόματα ανεργίας που λήγουν έως
τέλη Μαρτίου δίνεται παράταση δύο μήνες.
Επεκτείνεται το μέτρο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως
και τον Ιούνιο του 2021. 
Δίνεται δώρο Πάσχα επί της καταβαλλόμε-
νης ενίσχυσης σε όσους συμμετείχαν στο
πρόγραμμα την περίοδο Ιανουάριου - Απρι-
λίου 2021. 

Δώρο Πάσχα επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Τη δυνατότητα των πληττόμενων επιχειρήσεων να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας ανακοίνωσε ο υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά δύναται να
τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά
για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενη επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως. Για το ανωτέρω χρονικό
διάστημα καλύπτονται αναλογικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολο-
γιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού. Για τον Απρίλιο θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται η διευρυμένη λίστα των
ΚΑΔ Μαρτίου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις με τα ίδια κριτήρια που ίσχυσαν κατά τον μήνα Μάρτιο και για τις
επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με εντολή δημόσιας Αρχής, χωρίς να ισχύουν κριτήρια υπαγωγής στο μέ-
τρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους. Αναφορικά με το Δώρο Πάσχα, θα υπολογιστεί
επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με τις μέρες αναστολής την περίοδο Ιανουάριου - Απρίλιου 2021. 

Στα 14 δισ. ευρώ ο φετινός 
λογαριασμός. Αναστολή
πληρωμής φόρων, 
πίστωση χρόνου για 
επιταγές και μηδενικό
ενοίκιο για κλειστές 
επιχειρήσεις 
και λιανεμπόριο...
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Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Πρόσθετα μέτρα στήριξης
1 δισ. ευρώ για τον Απρίλιο



«Η οικογένεια του ΣΕΤΕ, το Δ.Σ. και τα στελέχη του οργανι-
σμού, το ΙΝΣΕΤΕ και η Marketing Greece εκφράζουμε τα ειλι-
κρινή και βαθιά μας συλλυπητήρια για τον θάνατο του Μπόρις
Μουζενίδη στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργά-
τες του», δηλώνει σε ανακοίνωσή του το Δ.Σ του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. «Αυτοδημιούργητος,
ξεδίπλωσε την επιχειρηματική δράση του σε σειρά δραστηριο-
τήτων στον χώρο του τουρισμού, αναπτύσσοντας ένα περιφε-
ρειακό δίκτυο σε πολλές χώρες, με κέντρο αναφοράς την Ελ-
λάδα. Η πορεία του συνδέθηκε άρρηκτα με την ανάπτυξη του
τουρισμού στη χώρα μας και ιδιαίτερα με την καλλιέργεια των
τουριστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας», καταλήγει
η συλλυπητήρια επιστολή. Παράλληλα, και η Ένωση Ξενοδό-

χων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ) δήλωσε πως «η ξενοδοχειακή οικογένεια της Θεσσαλονίκης είναι συγκλονισμένη από
την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Μπόρις Μουζενίδη, ενός ενορατικού ανθρώπου που προσέφερε τα μέγιστα
στην τουριστική ανάπτυξη τόσο της Ελλάδας όσο και της περιοχής μας». Όπως αναφέρει «με σκληρή και πολύ-
χρονη δουλειά κατάφερε να δημιουργήσει έναν πανίσχυρο τουριστικό Όμιλο που συνέσφιξε τις σχέσεις μας με
το ρωσικό κοινό». Ο χαμός του αφήνει ένα τεράστιο και δυσαναπλήρωτο κενό.

Σ
ε μια σειρά κινήσεων και ενεργειών που
αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουρ-
γίας και της αποδοτικότητας αλλά και

στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και του δυ-
ναμικού της προχώρησε η ΕΛ.ΤΑ. Courier,
προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξημένη
ζήτηση που έχει προκύψει από την εφαρμογή
των περιοριστικών μέτρων. H κατακόρυφη αύ-
ξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ζήτη-
σης για υπηρεσίες ταχυμεταφορών, ιδιαίτερα
μετά το lockdown του περασμένου Νοεμβρί-
ου, οδήγησαν τη διοίκηση της εταιρείας σε
βελτιωτικές κινήσεις μόνιμου χαρακτήρα σε
ολόκληρο το φάσμα των υποδομών και της λειτουργίας
της, οι οποίες ξεκίνησαν πέρυσι και επεκτείνονται και τη
φετινή χρονιά. Για τη διαχείριση της αυξημένης ζήτησης,
σημαντική αναβάθμιση δρομολογήθηκε στον τομέα της
Πληροφορικής. Ήδη πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο σύ-
στημα ιχνηλάτησης (Track & Trace), ώστε να γίνει πιο λει-
τουργικό και ευέλικτο, με περισσότερα δεδομένα πληρο-

φόρησης για τους πελάτες. Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρ-
μογή ο Πίνακας Ελέγχου (Control Dashboard), ο οποίος
αποτυπώνει τους δείκτες αποδοτικότητας και παραγωγής
των καταστημάτων σε θέματα παράδοσης αντικειμένων,
ενώ πλέον υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής παρακο-
λούθησης του δικτύου από την παραλαβή μέχρι την επίδο-
ση, με σκοπό να αποτυπώνονται ενδεχόμενοι χρόνοι καθυ-
στέρησης. 

ΕΕΛ.ΤΑ. Courier: Κινήσεις στρατηγικής
αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών

Interamerican: Συμβολή 
στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου

Με αφορμή τον ιδιαίτερης σημασίας, φέτος,
εορτασμό της 25ης Μαρτίου, λόγω της συμπλή-
ρωσης 200 χρόνων από το ξέσπασμα της Επανά-
στασης για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού
και την Παλιγγενεσία, η Interamerican συνεχίζει
τη συμβολική συνεισφορά της στην «πνευματική
βιωσιμότητα του Γένους, του Ελληνισμού και της
Ελλάδος», όπως χαρακτηριστικά τονίζει η εται-
ρεία. Φέτος, ολοκληρώνεται το πολύ σημαντικό
έργο «Η Πνευματική Πορεία του Γένους με όχημα
το χειρόγραφο και το βιβλίο» του Κώστα Σπ. Στάι-
κου, με αποκλειστική χορηγό την Interamerican,
με την έκδοση προσεχώς του 4ου τόμου, καθώς τα
τρία προηγούμενα χρόνια εκδιδόταν ανά έτος και
ανά ιστορική περίοδο ένας τόμος.

Enterprise Greece: Κορυφαία 
συνεργασία με eBay για εξαγωγές
Η Enterprise Greece, το βασικό εργαλείο άσκη-
σης οικονομικής διπλωματίας του ΥΠ.ΕΞ., δρομο-
λόγησε συνεργασίες με την eBay για τους Έλλη-
νες εξαγωγείς, επισημαίνει ο πρόεδρος της En-
terprise Greece, Ιωάννης Σμυρλής. Όπως είπε,
«η Enterprise Greece κατήρτισε 70 νέες επενδυ-
τικές προτάσεις για ενδιαφερόμενους ξένους
επενδυτές, υποστήριξε 47 επενδυτικά σχέδια
που αναμένεται να δημιουργήσουν τουλάχιστον
6.000 νέες θέσεις εργασίας και συνέδραμε σε εμ-
βληματικές συμφωνίες όπως η συνεργασία με τη
Next.e.GO Mobile SE, για την παραγωγή στην Ελ-
λάδα ηλεκτρικών αυτοκινήτων και το Μνημόνιο
Συνεργασίας με τη Volkswagen για την υλοποί-
ηση του Smart and Sustainable Island στην
Αστυπάλαια. Επίσης, η Enterprise Greece αξιο-
λόγησε 14 νέα έργα στρατηγικών επενδύσεων,
συνολικού προϋπολογισμού 2,8 δισ. ευρώ, που θα
δημιουργήσουν 2.057 νέες θέσεις εργασίας».

Cluster στις ψηφιακές τεχνολογίες
από το EGG της Eurobank

Η Eurobank και το egg - enter•grow•go επιλέχ-
θηκαν από τη Γ.Γ. Έρευνας και Καινοτομίας του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων να ανα-
πτύξουν και να υποστηρίξουν τον πρώτο ελληνικό
Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας (ΣΣΚ) στις
Ψηφιακές Τεχνολογίες στους Τομείς Τουρισμού
και Πολιτισμού. Ο συγκεκριμένος Συνεργατικός
Σχηματισμός (Cluster) Καινοτομίας στις Ψηφιακές
Τεχνολογίες στους τομείς Τουρισμού και Πολιτι-
σμού, με φορέα αρωγό την Eurobank και διαχειρι-
στή το egg, έχει τη θεσμική υποστήριξη του ΕΟΤ
και του ΣΕΤΕ και τη συμβουλευτική υποστήριξη
του Corallia του Ε.Κ. «Αθηνά». Στο εν λόγω Cluster
συμμετέχουν αρχικά, ως μέλη, δεκατρείς επιχει-
ρήσεις, που έχουν αναπτύξει και παρέχουν, ήδη,
ολοκληρωμένες λύσεις αξίας και τεχνολογικά
προϊόντα αιχμής στους κλάδους του Τουρισμού και
του Πολιτισμού.
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ΣΕΤΕ και ΕΞΘ για τον θάνατο του Mπόρις Μουζενίδη

Με περίπου 450 εκατ. ευρώ, η CVC θα αποκτήσει τη
μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας, με

ενεργητικό ύψους 4 δισ. ευρώ, 1,1 εκατ. ασφαλισμέ-
νους και πρόσβαση σε 5 εκατ. πελάτες της Εθνικής

Τράπεζας μέσω της σχετικής συνεργασίας που προ-
βλέπει η τράπεζα. Η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει 13

διοικητικά υποκαταστήματα, 1.648 ασφαλιστικούς
συμβούλους σε 132 γραφεία πωλήσεων σε όλη τη χώ-
ρα και 1.299 συνεργαζόμενα πρακτορεία και brokers.

Εθνική Ασφαλιστική: Το dealμε CVC



Βουλή: Σταϊκούρας και
Στουρνάρας ενημερώνουν
για Τράπεζα Πειραιώς

Σ
την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της
Βουλής έφτασε πλέον το ζήτημα με την Τράπε-
ζα Πειραιώς, καθώς την προσεχή Πέμπτη τόσο

ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας όσο
και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας αναμένεται να ενημερώσουν για την εξέ-
λιξη της υπόθεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνε-
δρίαση θα συμμετέχουν, επίσης, ο πρόεδρος του Τα-
μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ανδρέας
Βερύκιος και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας Πει-
ραιώς Α.Ε. Γεώργιος Χαντζηνικολάου. Η ενημέρωση
θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 5 του Κανονι-
σμού της Βουλής, σχετικά με τις εξελίξεις και τις προ-
οπτικές του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, με ιδι-
αίτερη αναφορά στην περίπτωση της Τράπεζας Πει-
ραιώς Α.Ε. Τονίζεται ότι ήδη η αντιπολίτευση θεωρεί
υπόλογη την κυβέρνηση απέναντι στους πολίτες για
τη μη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, το
οποίο θίγεται καίρια από το εξελισσόμενο σχέδιο
επανιδιωτικοποίησης της Τράπεζας Πειραιώς, τη
στιγμή που ο κ. Σταϊκούρας έχει ξεκαθαρίσει ότι «η
κυβέρνηση θα προασπίσει, όπως μέχρι σήμερα με
αποτελεσματικότητα πράττει, το βραχυπρόθεσμο και
μεσομακροπρόθεσμο δημόσιο συμφέρον στο ελληνι-
κό τραπεζικό σύστημα».

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο: 
Η φιλοξενία δίνει 1,5 δισ. ευρώ
στην οικονομία

Ο τομέας της φιλοξενίας είναι κλάδος που εμ-
φανίζει υψηλή ικανότητα στην αντιμετώπιση των
οικονομικών συνεπειών συστημικών και μη κρί-
σεων. Το συμπέρασμα αποτυπώνεται, μεταξύ άλ-
λων, στη μελέτη της Grant Thornton με τίτλο «Η
στρατηγική σημασία της Φιλοξενίας για την Ελλά-
δα», που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Ξενο-
δοχειακού Επιμελητηρίου. Σύμφωνα με την ανά-
λυση, η διάχυση ωφελειών της Φιλοξενίας στην
Ελλάδα επιμερίζεται σε 17 κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας και 9 τομείς με μέση ετήσια συ-
νεισφορά περίπου 1 δισ. ευρώ, μόνο από την υλο-
ποίηση επενδύσεων ανακαίνισης ξενοδοχειακών
μονάδων. Παράλληλα, η έρευνα από τις επενδύ-
σεις στη Φιλοξενία, για σύνολο καταλυμάτων και
μονάδων εστίασης, καταγράφει μέση ετήσια συ-
νεισφορά στην οικονομία της χώρας ποσού 1,5
δισ. ευρώ. Το ύψος των ετήσιων επενδύσεων σε
ανακαινίσεις αγγίζει το 1 δισ. ευρώ, ενώ η δημι-
ουργία νέων καταλυμάτων φθάνει τα 170 εκατ. ευ-
ρώ. Επίσης, οι λοιπές επενδύσεις σε καταλύματα
ανέρχονται στα 300 εκατ. ευρώ ετησίως και σε 140
εκατ. ευρώ τα κονδύλια επενδύσεων στις μονάδες
εστίασης. Όπως υπογραμμίζει η μελέτη, η Φιλο-
ξενία αποτελεί τον πρώτο κλάδο σε επίπεδο προ-
σφοράς θέσεων εργασίας (1 στις 4 θέσεις εργα-
σίας είναι αποτέλεσμα της Φιλοξενίας).

Elpedison: Διεθνής διαγωνισμός
Η μονάδα ισχύος 826 MW στα Διαβατά Θεσσα-
λονίκης της Elpedison αδειοδοτήθηκε τον Ιού-
λιο του 2019 και έτσι έχει προκηρύξει ανοιχτό
διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή του μηχανο-
λογικού εξοπλισμού της μονάδας. Παράλληλα,
ολοκληρώνεται και η περιβαλλοντική αδειοδό-
τηση, ενώ η τελική επενδυτική απόφαση ανα-
μένεται να ληφθεί το επόμενο διάστημα.
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Εθνική: Κέρδη μετά από φόρους
581 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα
αυξήθηκαν κατά 21,6% σε ετήσια βάση, ανερχόμενα
σε 581 εκατ. ευρώ το 2020. Το γεγονός, σύμφωνα με
τη διοίκηση, αντανακλά την ανθεκτικότητα των ορ-
γανικών εσόδων, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λό-
γω της πανδημίας του κορονοϊού, τα ισχυρά κέρδη
από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα
από την ανταλλαγή και την πώληση Ομολόγων Ελ-
ληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) καθώς και τη σημαντική
αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού και των
γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξό-
δων. Η συνολική μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στην Ελλάδα άγγιξε τα 6,5 δισ.
ευρώ το 2020. Προχώρησε σε στοχευμένα μέτρα δι-
ευκόλυνσης καταβολής οφειλών ύψους 3,8 δισ. ευ-
ρώ και χορήγησε δάνεια με επιδότηση επιτοκίου
ύψους 2,3 δισ. ευρώ.

Ξεκινά απευθείας πτήσεις 
Μύκονος - Ντόχα η Qatar Airways

Ταυτόχρονα με την επανεκκίνηση του ελληνικού
τουρισμού στις 14 Μαΐου, η Qatar Airways ξεκινάει
τις απευθείας πτήσεις της από την Ντόχα προς τη
Μύκονο. Η πτήση θα πραγματοποιείται τρεις φορές
την εβδομάδα, συνδέοντας το ελληνικό νησί με πε-
ρισσότερες από 35 πόλεις στην Ασία και τη Μέση
Ανατολή. Με αφορμή την επανεκκίνηση των δρομο-
λογίων, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης
σημείωσε: «Αισθάνομαι πολύ περήφανος που κα-
λωσορίζω την Qatar Airways στη Μύκονο. Είναι ένα
πολύ ευχάριστο γεγονός που το ελληνικό νησί περι-
λαμβάνεται στον σχεδιασμό του ανανεωμένου κα-
λοκαιρινού προγράμματος της εταιρείας».

H Energean υπέγραψε 
την Terra Carta
Η Energean ανακοίνωσε ότι υπέγραψε την Terra
Carta, την πρωτοβουλία της Αυτού Βασιλικής
Υψηλότητας του πρίγκιπα της Ουαλίας Καρόλου,
που τοποθετεί τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεν-
τρο της στρατηγικής των επιχειρήσεων του ιδιω-
τικού τομέα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να
επανενώσει τους ανθρώπους με τον πλανήτη,
αναγνωρίζοντας θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες
στη φύση και διασφαλίζοντας μια διαρκή θετική
επίδραση καθώς και μια χειροπιαστή κληρονομιά
για τις επόμενες γενιές. 

Lidl Ελλάς: «Θέλει Αρετή 
και Τόλμη το τραγούδι»
Ανήμερα την Εθνική Παλιγγενεσία και με αφορμή τον
εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την Ελλη-
νική Επανάσταση, η Lidl Ελλάς παρουσίασε την ψηφια-
κή πλατφόρμα www.200xroniadimotikotragoudi.gr με
τα επτά πρώτα τραγούδια, ξεκινώντας μια μελωδική
διαδρομή στην εθνική μας μουσική παράδοση. Υπό την
καλλιτεχνική επιμέλεια του Σταύρου Ξαρχάκου, θα ξε-
διπλωθεί σταδιακά ένα πολύπλευρο πρόγραμμα δρά-
σεων. Μέσα από τρεις κύκλους που περιέχουν συμβο-
λικά 21 τραγούδια ο καθένας και διατρέχουν αυτά τα
200 χρόνια έκφρασης του Νεοέλληνα μέσα από τον δη-
μώδη στίχο και το τραγούδι. Ο πρώτος κύκλος περιλαμ-
βάνει τη σύνθεση και την ηχογράφηση 21 νέων τρα-
γουδιών που έχουν ανατεθεί από τον Σταύρο Ξαρχάκο
σε επτά σύγχρονους Έλληνες δημιουργούς, οι οποίοι
εκπροσωπούν διαφορετικά μουσικά ιδιώματα. Αφετη-
ρία και πηγή έμπνευσης αποτελούν η μουσική και η
στιχουργική παράδοση του δημοτικού μας τραγουδιού.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η ΕΠΟ έχει νέο πρόεδρο, τον Θοδωρή Ζαγορά-
κη. Η Εθνική με πολλά νέα παιδιά στο ρόστερ
της χτίζει νέα νοοτροπία, μια και νίκησε 2-1

την Ονδούρα σε φιλικό ματς στην Τούμπα, ενώ αύριο
βράδυ στο ίδιο γήπεδο, πλαισιωμένη από τις νέες ιδέ-
ες του Ολλανδού τεχνικού Τζον Φαν’τ Σχιπ, θα προ-
σπαθήσει να πάρει το «τρίποντο» από τη Γεωργία για τα
προκριματικά του Μουντιάλ 2022. Μόνο έτσι θα κεφα-
λαιοποιήσει τη μεγαλειώδη… ισοπαλία 1-1 από την
Ισπανία στη Γρανάδα, αποτέλεσμα που της δίνει ελπί-
δες ότι μπορεί να προκριθεί στην κορυφαία διοργάνω-
ση του κόσμου στο ποδόσφαιρο. Στον ίδιο όμιλο είναι
και η Σουηδία, η οποία νίκησε 2-0 το Κόσοβο. Ο επικε-
φαλής της βαθμολογίας προκρίνεται κατευθείαν και ο
δεύτερος θα διεκδικήσει μέσω μπαράζ την είσοδο στα
τελικά του Μουντιάλ. Στο φιλικό με την Ονδούρα ο Θο-
δωρής Ζαγοράκης, ο οποίος εξελέγη παμψηφεί πρό-
εδρος με τη στήριξη και των τεσσάρων «μεγάλων»,
σκόρπισε την αύρα του στην Εθνική. Οι διεθνείς την ει-

σέπραξαν, κερδίζοντας παίζοντας φουλ
επίθεση και ωραίο ποδόσφαιρο. «Να ξα-
ναμπεί η Εθνική στις καρδιές όλων και να
μας χαρίσει ξανά όμορφες στιγμές»,
ήταν τα λόγια του εμβληματικού αρχηγού
στο έπος του 2004.
Με την Ισπανία, 6η καλύτερη ομάδα στον
κόσμο, η άμυνα ήταν επιβεβλημένη, η
Εθνική πήρε αυτό που ήθελε και τώρα η
Γεωργία βρίσκεται στον δρόμο της. Δεν
θα είναι εύκολο ματς, προειδοποίησε ο
Τιμούρ Κετσπάγια, άλλοτε παίκτης της
ΑΕΚ και προπονητής του Ολυμπιακού, και
έχει δίκιο. Η Γεωργία έχασε από ατυχία 1-0 από τη
Σουηδία στο εναρκτήριο ματς του ομίλου μας και 2-1
στην Τιφλίδα από την Ισπανία με γκολ στο 95’ έπειτα
από τραγικό λάθος του γκολκίπερ της Λόρια. Έχουν
κάνει βήματα προόδου στο ποδόσφαιρο. Στο άλλο ματς
του ομίλου, προχθές Κυριακή, Κόσοβο - Σουηδία 0-3.

Στα θετικά της Εθνικής είναι ότι μπορεί
να ισχυρίζεται πως έχει τον σέντερ φορ
που της έλειψε στα παιχνίδια του Na-
tions League. Ο Γιώργος Γιακουμάκης,
τρίτος σκόρερ της Ευρώπης με τη φανέ-
λα της ολλανδικής Φένλο (27 γκολ),
έδειξε ότι μπορεί. Όπως και ο Παυλίδης
τής επίσης ολλανδικής Βίλεμ, σκόρερ
και των δύο τερμάτων με την Ονδούρα. Ο
νεαρός Τάσος Δουβίκας του Βόλου είναι
από τα ανερχόμενα ταλέντα της nou-
velle vague του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου, «βαφτίστηκε» διεθνής και άρεσε.

Όπως και ο νεαρός μέσος του Παναθηναϊκού Σωτήρης
Αλεξανδρόπουλος και ο κεντρικός μπακ της Στουτγ-
κάρδης Ντίνος Μαυροπάνος. Τέλος, ο 19χρονος επιθε-
τικός του ΠΑΟΚ Χρήστος Τζόλης αποτελεί εγγύηση
τουλάχιστον δεκαετίας, ενώ ήδη έχει καταγράψει έξι
συμμετοχές με τη γαλανόλευκη. 

Στη μάχη
για το Μουντιάλ 
με Ζαγοράκη «αρχηγό» 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σουηδία (2) .....4-0 ......6
Ισπανία (2).......3-2 ......4
Ελλάδα (1) .......1-1 ........1
Γεωργία (1)......1-3 ......0
Κόσοβο (1) ......0-3 ......0

Τετάρτη
Ελλάδα - Γεωργία
Ισπανία - Κόσοβο



29
ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

POLITICAL SPORTS

Η Γαλλίδα διαιτητής ποδοσφαίρου Στεφανί Φραπάρ έριξε
ένα ακόμα ανδροκρατούμενο κάστρο. Έγινε η πρώτη γυναί-
κα που σφύριξε σε αγώνα προκριματικών του Μουντιάλ, αυ-
τόν ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Λετονία (2-0), και συνέχι-
σε να γράφει ιστορία. Θεωρείται βέβαιο ότι η 38χρονη Στε-
φανί θα είναι παρούσα τόσο στα τελικά του Euro 2020, που
θα γίνει φέτος το καλοκαίρι, όσο και στο Μουντιάλ του χρό-
νου. Τον περασμένο Δεκέμβριο η Φραπάρ είχε γίνει η πρώτη
γυναίκα που διηύθυνε αγώνα Champions League ανάμεσα
στη Γιουβέντους και την Ντιναμό Κιέβου (3-0). Είχε προηγη-
θεί ο τελικός του UEFA Super Cup, Λίβερπουλ - Τσέλσι 5-4
στα πέναλτι. Ήταν, επίσης, διαιτητής στον τελικό του Μουν-
τιάλ Γυναικών, όπου οι ΗΠΑ νίκησαν 2-0 την Ολλανδία. «Εί-
ναι προνόμιο, τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη όλο αυτό. Ελπίζω
η καριέρα μου να ενθαρρύνει τα νεαρά κορίτσια να συμμετά-
σχουν στη διαιτησία», ήταν τα λόγια της Στεφανί. Στην Ελλά-
δα έχουμε τη Χρυσούλα Κουρομπύλια, βοηθό των αγώνων
της Super League, η οποία, όμως, πολλές φορές έχει τραυ-
ματιστεί από ρίψεις αντικειμένων!

Στο παιχνίδι Σερβία - Πορτογαλία 2-2 ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε κανονικό γκολ στις καθυστερήσεις, 
καθώς η μπάλα είχε περάσει φανερά τη γραμμή του τέρματος. Ο Ολλανδός διαιτητής Μακέλι το ακύρωσε
και ο Πορτογάλος αρχηγός πέταξε το περιβραχιόνιο και έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο! Προτού 
ο διαιτητής σφυρίξει το τέλος... Ο Ρονάλντο κινδυνεύει με τιμωρία από τη FIFA.

Γράφει ιστορία η Στεφανί Φραπάρ Ποια υγειονομικά 
πρωτόκολλα; 
Περίπου 50 οπαδοί του Παναθηναϊκού παρακο-
λούθησαν την προπόνηση της ομάδας μπάσκετ
στο ΟΑΚΑ, αγνοώντας τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα… Δημιούργησαν, μάλιστα, και... ατμό-
σφαιρα, ανάβοντας καπνογόνα. Στα ποδοσφαι-
ρικά γήπεδα, ακόμα και σε εκείνα της Super
League, επίσης εισέρχονται, κρύβονται κάτω
από τις θύρες και φωνάζουν.

Τίνος είναι το παιδί 
της Αγκιλάρ;

Ένα ρεπορτάζ της αγγλικής «Daily Star» προ-
κάλεσε σεισμό στους celebrities στην Αγγλία. Τί-
νος ποδοσφαιριστή είναι το παιδί του διάσημου
μοντέλου Εγκλαντίν Αγκιλάρ; Η ίδια σε δηλώσεις
της υποστήριξε ότι έχει κοιμηθεί με τουλάχι-
στον... μία ενδεκάδα. Η εφημερίδα γράφει ότι
ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Μάριο Μπαλοτέλι, κα-
θώς και άλλοι παίκτες από την Άρσεναλ, τη Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Στόουκ Σίτι.

Ντεμπούτο 
με γκολ ο Σβιντέρσκι
Ονειρεμένο ντεμπούτο και οποία τιμή για τον
24χρονο Πολωνό σέντερ φορ του ΠΑΟΚ Κάρολ
Σβιντέρσκι. Κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνι-
κή ομάδα της χώρας του, αντικατέστησε τον κα-
λύτερο παίκτη του κόσμου για το 2020 Ρόμπερτ
Λεβαντόφσκι στο 60’ και πέτυχε γκολ σε βάρος
της Ανδόρας στο 3-0 για τα προκριματικά του
Μουντιάλ 2022, το οποίο θα γίνει στο Κατάρ.

Μπακογιάννης:
«Προχωράει 
ο Βοτανικός»
«Το γήπεδο του Παναθηναϊκού

προχωρά κανονικά μέσα στα χρονο-
διαγράμματα που προβλέπονται», δή-

λωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης. Τόνισε ακόμα ότι

κατατέθηκε χθες το πρώτο επίσημο αίτημα χρημα-
τοδότησης ύψους 70 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό
για την κατασκευή του νέου γηπέδου στον Βοτανικό
και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα
αγγίξει τα 300 εκατ. ευρώ με χρήματα από το Ταμείο
Ανάκαμψης και το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων.

Σαν το παλιό, καλό κρασί...
Ο 39χρονος Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς της Μί-
λαν γύρισε στην εθνική Σουηδίας και στα
δύο ματς με τη Γεωργία (1-0) και το Κό-
σοβο (3-0) στην Πρίστινα έδωσε τρεις
ασίστ! Ο Ζλάταν πήρε τη θέση τού άλλοτε
παίκτη του Παναθηναϊκού Μάρκους
Μπεργκ στην επίθεση. Η Σουηδία είναι
αντίπαλος της Εθνικής μας στα προκρι-
ματικά του Μουντιάλ.

Έξαλλος 
ο Ρονάλντο!



«Χ
ρυσάφι» στα πόδια της Ελένης Με-
νεγάκη από το Μega για να εντάξει
το πιο ακριβοπληρωμένο brand na-
me της ελληνικής τηλεόρασης στο

δυναμικό του! Το Μεγάλο Κανάλι αποφάσισε να
υποκύψει στις οικονομικές απαιτήσεις-μαμούθ της
δημοφιλούς παρουσιάστριας, χαρίζοντάς της γη και
ύδωρ προκειμένου να εξασφαλίσει το πολυπόθητο
«ναι» από την πλευρά της.

Με επιτυχημένη 30ετή λαμπερή καριέρα, η Ελέ-
νη Μενεγάκη φαίνεται να έχει αποδεχτεί την πρό-
ταση του καναλιού για μια επική επιστροφή μπρο-
στά από τις κάμερες αλλά υπό έναν όρο: να ενταχ-
θεί στη βραδινή ζώνη! Ώριμη, καταξιωμένη, χορ-
τασμένη από τα φλας και την αγάπη του κόσμου,
με προσωπική ευτυχία και μαμά τεσσάρων παι-
διών, η ακριβοπληρωμένη παρουσιάστρια επιζη-
τούσε τη «μετακόμιση» στην prime time ζώνη
προκειμένου να αποχαιρετήσει μια για πάντα τα
πρωινά μαγκαζίνο. 

Αποκλειστικές πληροφορίες της «Political» ανα-
φέρουν ότι μετά το αρχικό οικονομικό ναυάγιο των
διαπραγματεύσεών της με τη διοίκηση του σταθμού
την περίοδο των εορτών, η «ωραία Ελένη» επανήλθε
στο τραπέζι των συζητήσεων θετική και ορεξάτη για
δουλειά, με φόντο ένα συμβόλαιο γερό και απολα-
βές με... μπόλικα μηδενικά! Η Ελένη Μενεγάκη έχει
αποδειχτεί η καλύτερη μάνατζερ του εαυτού της και
ποτέ δεν εκπροσωπήθηκε στις επαγγελματικές της
συμφωνίες από σκληρούς νομικούς, καθώς γνωρί-
ζει καλά τα ψιλά γράμματα και το συμφέρον της.

Με περισσότερους από 1.000.000 followers μόνο
στο instagram, η γαλανομάτα επιτυχημένη παρου-
σιάστρια εισπράττει καθημερινά αρκετές χιλιάδες
ευρώ διαφημίζοντας προϊόντα ομορφιάς, ρούχα,
αξεσουάρ και είδη σπιτιού, που της εξασφαλίζουν
τέτοια οικονομική άνεση που δεν χρειάζεται να ερ-
γαστεί στην τηλεόραση. Από την ηρεμία του σπιτιού
της, η Ελένη Μενεγάκη επενδύει σε ένα τεράστιο
κοινό που τη λατρεύει και την ακολουθεί παντού και
πάντα σχεδόν με τα μάτια κλειστά!

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτές τις μέ-
ρες -αστρολογικά είναι πολύ καλές, μια και η ίδια
γνωρίζει πολύ καλά να διαβάζει τα μελλούμενα του
αστρολογικού της χάρτη- επικρατεί αναβρασμός
στο κανάλι της Λεωφόρου Συγγρού και πως η διοί-
κηση βρίσκεται μια ανάσα προτού εξασφαλίσει το
πολυπόθητο «ναι» για την επιστροφή της. Στις επάλ-
ξεις βρίσκονται και οι συνεργάτες της, οι οποίοι
γνωρίζουν πολύ καλά τα «do» και «don’t» της πα-
ρουσιάστριας, η οποία φροντίζει εκ μέρους τους για
τις υψηλές απολαβές τους, ώστε όλοι να είναι ευχα-
ριστημένοι και έτοιμοι για σκληρή δουλειά.

Το Μεγάλο Κανάλι την εποχή του «Πρωινού Κα-
φέ» είχε προσεγγίσει αρκετές φορές την Ελένη Με-
νεγάκη, η οποία, όμως, δεν σκεφτόταν καν να εγκα-
ταλείψει εκείνα τα χρόνια τον ΑΝΤ1. Ήταν ευχαρι-
στημένη και ένιωθε ασφαλής στην οικογένεια του
αείμνηστου Μίνωα Κυριακού μέχρι τις αρχές του
2000, όταν ακολούθησε τον τότε σύζυγό της Γιάννη
Λάτσιο στον Alpha, προκαλώντας «σεισμό» με τη
μεταγραφή της.

•• Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για τον
Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Σήμερα είναι
προγραμματισμένο ένα ιδιαίτερα σο-
βαρό χειρουργείο για τον παρουσια-
στή, ο οποίος θα υποβληθεί σε επέμ-
βαση στο μέτωπο.

• Μεγάλες ανακατατάξεις
έρχονται στα κανάλια με με-
ταγραφές που θα κάνουν πά-
ταγο! Την τηλεοπτική τρά-
πουλα θα ανακατέψει ο Γιάν-
νης Λάτσιος!

• Συνεχίζεται η συνεργασία του
Έκτορα Μποτρίνι με τον Alpha και την
επόμενη σεζόν!

• Δεν έχουν τελειωμό τα αρ-
νητικά σχόλια για την Άννα
Μαρία Βέλλη, η οποία απο-
χώρησε από το «Survivor»,
με την Ελευθερία Ελευθερίου
να απασφαλίζει: «Μας έφαγε.
Εγώ; Να βαράω το κεφάλι
μου στον τοίχο; Πολύ κακός
άνθρωπος».

• Μετά την αποτυχία του «Battle of the
Couples» ο Alpha ρίχνει στη μάχη το
επιτυχημένο διεθνώς τηλεπαιχνίδι
«Τέλεια απόδραση»!

• «Στην καριέρα μου έχω δε-
χτεί ένα πολύ ισχυρό bullying
επί 15 χρόνια από πολύ γνω-
στό σκηνοθέτη. Μου έκανε
γερό κόψιμο από δουλειές»,
δήλωσε σε συνέντευξή της η
ηθοποιός Νικολέττα Βλαβια-
νού, φωτογραφίζοντας πασί-
γνωστο «πρωταγωνιστή» με
καταγγελίες #MeToo.

• Ο ΑΝΤ1 θέλει πολύ τον Γιώργο
Λιάγκα για τη νέα σεζόν!

• Γάμος μακριά από τα φώτα
της δημοσιότητας για τη Θεο-
δώρα Βουτσά και τον Νίκο Πα-
τινιωτάκη. Η ηθοποιός παν-
τρεύτηκε τον περασμένο
Οκτώβριο σε στενό κύκλο λό-
γω πένθους από τον θάνατο του
μπαμπά της Κώστα Βουτσά.
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Το Mega-λο deal για
την «ωραία Ελένη»



Τα βλέπει όλα ανάποδα Ο φιλόζωος Σπύρος Σούλης

Έλιωσε το Instagram ο Σπύρος Σούλης με τη
συγκινητική ιστορία για το νεογέννητο κατσι-
κάκι που παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. «Αυτό
το μωρό κατσικάκι γεννήθηκε πρόωρα και δεν
του είναι εύκολο ακόμα να σταθεί στα πόδια
του. Η μαμά του το εγκατέλειψε στη γέννα, αλ-
λά με την καθημερινή φροντίδα και αγάπη που
παίρνει από ανθρώπους και ζώα είμαι σίγου-
ρος ότι σε λίγο καιρό θα χοροπηδάει από βράχο
σε βράχο», αποκάλυψε ο γνωστός τηλεοπτικός
αρχιτέκτονας.

Θέλει συνέχεια γλυκό! 

Επιδρομή στα ντουλάπια της κουζίνας της έκανε
η εγκυμονούσα Αθηνά Οικονομάκου, η οποία
διανύει τον 6ο μήνα και έχει λιγούρες για γλυκό.
«Και στην πρώτη αλλά και στην δεύτερη εγκυμο-
σύνη μου δεν πέρασε μία μέρα που να μην αναζή-
τησα κάτι γλυκό (ευτυχώς το σάκχαρό μου είναι
χαμηλό). Σήμερα, λοιπόν, είχα την ίδια λαχτάρα,
αλλά διαπίστωσα ότι στο σπίτι οι προμήθειες
που υπήρχαν δεν με κάλυπταν!», έγραψε η ηθο-
ποιός, αποκαλύπτοντας ότι μέσω Διαδικτύου κα-
τάφερε και παρήγγειλε delivery λιχουδιές!

Προκάλεσε… εγκεφαλικά! 
Πρόβα νυφικού περιμέναμε από την Ελένη Φουρέιρα για τον γάμο της
με τον Αλμπέρτο Μποτία, όμως εκείνη προτίμησε να μας παρουσιάσει
το νέο της «καυτό» μικροσκοπικό μαγιό, που τρέλανε το Διαδίκτυο. Η
pop star, περιμένοντας με ανυπομονησία το καλοκαιράκι, πόζαρε με
ένα… τοσοδούλι ροζ μπικίνι, το οποίο αναδείκνυε το καλογυμνασμένο
της κορμί, τις υπέροχες καμπύλες και τους κοιλιακούς της, προκα-
λώντας απανωτά εγκεφαλικά στον αντρικό πληθυσμό.

Βομβαρδισμός με περισσότε-
ρα από 29.000 likes μέσα σε
λίγες ώρες για τη super sexy
φωτογραφία που ανέβασε η
Ζοζεφίν Βέντελ στο Διαδί-
κτυο! Οι διαδικτυακοί φίλοι
της τραγουδίστριας την απο-
θέωσαν για το «καυτό» sum-
mer λουκ με κολακευτικά
σχόλια, ενώ πολλοί σχολία-
σαν το σετάρισμα νυχιών και
καπέλου στην υπέροχη από-
χρωση της… τσιχλόφουσκας.
Δεν έλειψαν και εκείνοι που -
εμμέσως πλην σαφώς- τη
φλέρταραν! 

Σε πελάγη ευτυχίας 
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πετάει από χα-
ρά στον έβδομο ουρανό. Η παρουσιάστρια
των «Roomies» έγινε θεία και η πρώτη συ-
νάντηση στο μαιευτήριο με την αδερφή της
και τη νεογέννητη ανιψιά της ήταν άκρως
συγκινητική. «Ας την αφήσουμε να κοιμη-
θεί έτσι ώστε όταν θα ξυπνήσει να μετακι-
νήσει βουνά!», έγραψε η ηθοποιός, ποζά-
ροντας γονατιστή μπροστά στη γλυκύτατη
μανούλα και την μπέμπα της!

Βροχή από... 
καρδούλες

Μ
ετά το τέλος της πανδημίας ο Θανάσης Ευθυμιάδης ή θα
διεκδικήσει τον τίτλο του γιόγκι ή θα κατέβει αθλητής στο
δέκαθλο με τόση άσκηση καθημερινά! «Άνοιξη... Η φύση

αναπνέει βαθιά. Όλα ξυπνάνε. Τα δέντρα, όσο χρόνων και αν είναι,
πότε δεν βαριούνται να ανθίζουν κάθε άνοιξη. Μόνο οι άνθρωποι
λένε: εγώ είμαι μεγάλος για τέτοια και δεν το τολμούν. Κοιτώντας
ανάποδα πολλές φορές βλέπω πιο σωστά. Κοιτώντας ανάποδα από
εκεί που μου είπαν ότι πρέπει να κοιτάξω, βλέπω εκεί που θέλω να
βλέπω εγώ, εκεί που μου αρέσει, εκεί που νιώθω χαρά, εκεί που εί-
ναι όλα σε ισορροπία μέσα και έξω μου. Εκεί που, ανεξάρτητα από
τις συνθήκες, τολμάω να ανθίσω ξανά. Η άνοιξη μας καλεί... Ας αν-
θίσουμε όλοι, όσο χρόνων και αν είμαστε!», έγραψε στα προσωπικά
του social media, ποζάροντας κρεμασμένος ανάποδα!
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Η
εκφύλιση της ωχράς κηλίδας λόγω ηλι-
κίας, η οποία προσβάλλει κυρίως άτομα
άνω των 60 ετών, αποτελεί μια πάθηση
των οφθαλμών. Ελπίδες για την καλύτε-

ρη αντιμετώπισή της δίνουν νέες θεραπείες, πολ-
λές από τις οποίες βρίσκονται σε προχωρημένα
στάδια ανάπτυξης. Η ωχρά κηλίδα είναι μια ανατο-
μική δομή που βρίσκεται κοντά στο κέντρο του αμ-
φιβληστροειδή χιτώνα, στο πίσω μέρος του ματιού.
Η δομή αυτή είναι πολύ ευαίσθητη στο φως και
αποτελεί το κέντρο της όρασης, καθώς είναι υπεύ-
θυνη για την ευκρινή όραση και την αντίληψη των
χρωμάτων. Οποιαδήποτε αλλοίωσή της έχει ως
συνέπεια τη μείωση της κεντρικής όρασης, με
αποτέλεσμα παραμορφώσεις και σκοτεινά σημεία
στο οπτικό πεδίο. 

Εκτός από την ηλικία, άλλοι παράγοντες που
συντελούν στην εμφάνιση της εκφύλισης είναι η
κληρονομικότητα, το κάπνισμα, η έκθεση των μα-
τιών στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου, η κακή
διατροφή και τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και
αρτηριακής πίεσης. Σύμφωνα με τους πιο πρό-
σφατους υπολογισμούς, περισσότερα από 196
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν
από εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Ανάμεσά τους
συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 30 εκατομμύρια
άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων
τουλάχιστον 50.000 είναι Έλληνες.

«Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας μπορεί να είναι
ξηρού τύπου (ατροφική) ή υγρού τύπου (εξιδρω-
ματική). Η συχνότερη είναι η υγρή μορφή, που αν-
τιπροσωπεύει σχεδόν το 90% των κρουσμάτων»,

εξηγεί ο χειρουργός - οφθαλμίατρος, δρ Αναστά-
σιος Ι. Κανελλόπουλος. «Για περισσότερο από μια
δεκαετία η υγρού τύπου εκφύλιση της ωχράς αντι-
μετωπιζόταν με μεγάλη αποτελεσματικότητα με
ενδοφθάλμιες εγχύσεις, οι οποίες πραγματοποι-
ούνται κάθε 1-2 μήνες. Αντίστοιχα, η ξηρού τύπου
εκφύλιση αντιμετωπιζόταν με παρακολούθηση
και διατροφικά συμπληρώματα που περιέχουν αν-

τιοξειδωτικές βιταμίνες. Αν και οι θεραπείες αυτές
έκαναν σημαντική διαφορά στις ζωές εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων παγκοσμίως, δεν αποδίδουν σε
όλους. Ευτυχώς, η Ιατρική εξελίσσεται και πι-
στεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε στη διάθεσή μας
ακόμα περισσότερες θεραπευτικές επιλογές για
να προστατεύσουμε περισσότερους ασθενείς από
την τύφλωση», αναφέρει ο Δρ Κανελλόπουλος.
Στην περίπτωση της υγρού τύπου εκφύλισης της
ωχράς, οι εγχύσεις που γίνονται για την αντιμετώ-
πισή της και αναπτύχθηκαν πριν από περίπου 15
χρόνια, αν και μπορούν να διαφυλάξουν την υπάρ-
χουσα όραση στο σχεδόν 90% των ασθενών, στην
πραγματικότητα αυτό συμβαίνει στο περίπου 50%
των περιπτώσεων. «Κανονικά θα έπρεπε να γίνεται
έγχυση κάθε 4-8 εβδομάδες για να διατηρηθεί η
όραση. Αυτό, όμως, δεν εφαρμόζεται όχι μόνο στη
χώρα μας, αλλά ούτε καν σε χώρες με πιο προηγ-
μένα συστήματα Υγείας. Ένας κύριος λόγος είναι
ότι πολλοί ηλικιωμένοι ασθενείς αντιμετωπίζουν
και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, που δυσκο-
λεύουν τη συμμόρφωσή τους σε αυτή την αγωγή»,
τονίζει ο χειρουργός οφθαλμίατρος.
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Εκφύλιση ωχράς κηλίδας 

kpapakosto@yahoo.gr

Οποιαδήποτε αλλοίωσή της έχει 
ως συνέπεια τη μείωση της κεντρικής
όρασης, με συνέπεια παραμορφώσεις 
και σκοτεινά σημεία στο οπτικό πεδίο

Νέες μέθοδοι 
και θεραπείες  
Υπάρχει νέα μέθοδος χορήγησης των
συγκεκριμένων φαρμάκων με την εμ-
φύτευση κάτω από το βλέφαρο μιας μι-
κροσκοπικής δεξαμενής (ρεζερβουάρ)
που περιέχει συμπυκνωμένη μορφή
από ένα αντιαγγειογενετικό σκεύασμα.
Αυτό διοχετεύεται αυτόματα στο μάτι
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η δεξα-
μενή έχει μέγεθος όσο ένας κόκκος
ρυζιού και μπορεί να αναπληρώνεται
με φάρμακο, όταν αυτό τελειώσει από
τον ειδικό. Υπό διερεύνηση βρίσκονται,
επίσης, γονιδιακές θεραπείες, οι οποί-
ες στόχο έχουν να βοηθήσουν τα μάτια
να παράγουν τα δικά τους αντιαγγει-
ογενετικά μόρια. Γίνονται, επίσης,
ερευνητικές προσπάθειες για να βρε-
θούν νέοι στόχοι των θεραπειών.

Δρ Αναστάσιος Ι. Κανελλόπουλος,
χειρουργός οφθαλμίατρος
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

O
σοι έχουν προσωπικούς πλανήτες στον
αστρολογικό τους χάρτη ανάδρομους,
δηλαδή από τον Ερμή έως τον Κρόνο,

έχουν να αντιμετωπίσουν καρμικά θέματα εξαι-
τίας των επιλογών τους σε προηγούμενες εν-
σαρκώσεις, ενώ οι εξωκρόνιοι πλανήτες (Ουρα-
νός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας) σχετίζονται με
συλλογικά λάθη - δηλαδή με τις επιλογές μιας
ολόκληρης γενιάς. 

Ανάδρομος Ερμής: Αν έχετε ανάδρομο Ερμή
στο Ωροσκόπιό σας, είχατε δεχτεί σε προηγού-
μενη ζωή σκληρή κριτική ή και τιμωρία για τις
ιδέες σας, με αποτέλεσμα τώρα να τρέμετε να
εκφράσετε την άποψή σας. Μπορεί να ζούσατε
σε ένα τυραννικό καθεστώς, σε μια δογματική
κοινωνία ή σε μια αυταρχική οικογένεια. Σε αυ-
τήν την ενσάρκωση καλείστε να ωριμάσετε μα-
θαίνοντας και ακούγοντας τους άλλους ή σπου-
δάζοντας και διαβάζοντας - κάτι που κάποτε σας
είχαν απαγορεύσει. 

Το καρμικό σας μάθημα σχετίζεται, λοιπόν, με
την επικοινωνία, την εκπαίδευση, τις σπουδές

αλλά και την ανάγκη να εκφράζετε ανοιχτά τον
εαυτό σας και τη γνώμη σας χωρίς φόβο. Πολλοί
από σας ίσως έχετε τη συνήθεια να λέτε τις από-
ψεις σας με μορφή αστείου, ώστε να μην πάρετε
το ρίσκο της απόρριψης. Πολλές μουσικές ιδιο-
φυΐες και συγγραφείς είχαν ανάδρομο τον Ερμή
τους και αυτό δείχνει ότι προσπάθησαν να εκ-
φράσουν τις αλήθειες τους με όσο πιο ανώδυνο
τρόπο γινόταν. 

Βέβαια, τα άτομα με ανάδρομο Ερμή σκέφτον-
ται και λειτουργούν αργά και έχουν έναν ιδιόρ-
ρυθμο τρόπο σκέψης. Πρέπει να μάθουν πώς να
εστιάζουν την προσοχή τους στο σήμερα, αντί να
χάνονται στον δικό τους κόσμο, αλλά και να γί-
νονται πιο ευέλικτα στις ιδέες τους.

Το σίγουρο είναι πως θα τους δοθούν πάμπολ-
λες ευκαιρίες στην τωρινή ενσάρκωσή τους να
εκφράσουν τον εαυτό τους στο κοινό, τις οποίες
πρέπει να εκμεταλλευτούν. Τα καρμικά μαθήμα-
τα θα είναι πιο ισχυρά για όσους ανθρώπους με
ανάδρομο Ερμή έχουν τη Σελήνη τους στους Δι-
δύμους η στην Παρθένο. 

Ανάδρομοι πλανήτες και κάρμα: Τι είχατε
κάνει λάθος σε προηγούμενη ζωή;

Κριός
(21/3-20/4)
Αδράξτε κάθε στιγμή. Παραμεί-
νετε συμπονετικοί και ανοι-
χτοί. Σήμερα, αλλάξτε τα σχέ-
διά σας, αν χρειαστεί, για να
περάσετε καλά. Θα μπορούσατε
να βρείτε μοναδικές λύσεις,
αρκεί να ακούγατε την εσωτε-
ρική φωνή σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Χάρη στη δημιουργικότητά σας,
βρίσκετε ασυνήθιστες και πρωτο-
πόρες λύσεις. Ένας φίλος μπορεί
να είναι δύσκολος αυτήν τη στιγμή.
Επιτρέψτε στον εαυτό σας να μιλή-
σει με ανθρώπους που σπάνια
βλέπετε.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μην ξεφύγετε από τον προϋπολο-
γισμό σας και μην μπαίνετε σε
κινδύνους, είτε με τα χρήματα εί-
στε στα αισθηματικά. Βρεθείτε και
μιλήστε με κάποιον καλό φίλο. Θα
ακούσει τα προβλήματά σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η ικανότητά σας να λύνετε προβλή-
ματα και να φτάνετε στην ουσία
μπορεί να οδηγεί σε κάποια πτώση
της δραστηριότητάς σας, σε κάποια
άρνηση, ίσως ακόμη και σε κάποιο
σαρκαστικό ή αιχμηρό σχόλιο.

Λέων
(23/7-22/8)
Κάποια σχέση σας συναντά ισχυ-
ρή αντίδραση από τους φίλους
σας. Οι άνθρωποι είναι συνηθι-
σμένοι να σας έχουν γύρω τους
και θα συνεχίσουν να σας αναζη-
τούν. Προσπαθήστε να βλέπεστε
με τους φίλους σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Χαμογελάστε και θα παρατηρή-
σετε μεγάλη διαφορά στη συμ-
περιφορά και των άλλων. Να
είναι πιο αυθόρμητοι. Έτσι θα
ξεπεράσετε πολλές διαφωνίες
και παρεξηγήσεις. Να είστε
κοντά στην οικογένεια, καθώς
οι άλλοι σας αναζητούν και σας
χρειάζονται.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μην πιέζετε τον εαυτό σας πολύ
σκληρά αυτή τη στιγμή ή να πά-
ρει αποφάσεις βιαστικές. Να εί-
στε ανοιχτοί σε μια αναλυτική
συζήτηση με ένα φιλικό πρό-
σωπο που σας δίνει λύσεις ή
σας προσφέρει ψυχολογική
υποστήριξη.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ίσως θελήσετε να γλιτώσετε από
την προσοχή που σας δείχνει ένα
άτομο ή κάποιος προϊστάμενός
σας. Στην πραγματικότητα, θα εκ-
πλαγείτε αν ξαφνικά εξαφανιστεί
και εμφανιστεί ξανά κάποιο πρό-
σωπο από τη ζωή σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ακούστε την εσωτερική φωνή σας,
καθώς θα χρειαστεί να αντιμετωπί-
σετε κάποια λανθάνουσα οργή που
θα μπορούσε να εκφραστεί σε μια
αμφιλεγόμενη επαφή με ένα άτομο
που σας έχει πικράνει. Μιλήστε…
με τον εσώτερο εαυτό σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μπορείτε να είστε μέσα σε κάθε εί-
δους δραστηριότητα. Η αλληλεπί-
δραση με τους φίλους με έναν πε-
ριστασιακό αλλά δομημένο τρόπο
επιτρέπει στους ανθρώπους να σας
αποκαλύψουν αυτό που εκείνοι θε-
ωρούν σημαντικό.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οι άλλοι φτιάχνουν τα πλάνα και
σεις τα εφαρμόζετε. Αυτό μπορεί
να σας εκνευρίζει, αλλά ίσως να
μη γνωρίζετε πώς σας βλέπουν
οι γύρω σας και τι εκτίμηση σας
έχουν. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Να είστε σίγουροι πως θα έχετε
έναν συντριπτικό αριθμό τηλε-
φωνικών κλήσεων αλλά και ένα
δύσκολο και απαιτητικό πρό-
γραμμα, ακόμη κι αν πρόκειται
για αγαπημένα πρόσωπα και όχι
για δουλειά. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

Σ ε ό,τι αφορά το κάρμα και τις προηγούμενες ζωές, 
οι ανάδρομοι πλανήτες είναι το δεύτερο πιο σημαντικό
σημείο σε ένα Ωροσκόπιο, μετά τους Δεσμούς 
της Σελήνης. 
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Η
πανδημία έδωσε, η πανδημία παίρνει.
Κάπως έτσι μπορεί να περιγραφεί η πο-
ρεία της κυβέρνησης την τελευταία χρο-

νιά. Την επιτυχία στην αντιμετώπιση του πρώτου
κύματος διαδέχτηκε η επιφύλαξη για την πορεία
των πραγμάτων στο δεύτερο. Επιφύλαξη που στο
τρίτο και φονικότερο κύμα εξελίχθηκε σε αντί-
δραση, την οποία προκάλεσαν η ανασφάλεια, το
«μπρος πίσω» των μέτρων αλλά και η κόπωση
λόγω της μακράς διάρκειας των lockdowns. Αν
συνυπολογιστούν οι ευδιάκριτες αστοχίες, οι
επικαλύψεις προσώπων και αρμοδιοτήτων, η
πολυγλωσσία αλλά και οι επικοινωνιακές γκά-
φες, το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Είναι,
λοιπόν, απορίας άξιον πώς η αξιωματική αντιπο-
λίτευση δεν κατόρθωσε να ξεκολλήσει από τις
δημοσκοπικά χαμηλές επιδόσεις της. Πώς δεν
κατόρθωσε να μαζέψει ούτε μία ποσοστιαία μο-
νάδα από την κυβερνητική φθορά.

Η μεταβατική φάση, στην οποία βρίσκεται το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήταν
έως τώρα η επικρατέστερη εξήγηση. Και από
κοντά η αμφιθυμία του έναντι του πολιτικού Κέν-
τρου, στο οποίο κυριαρχεί ο Μητσοτάκης. Η
εσωκομματική αντίδραση ώστε να υιοθετηθούν
και άλλα «ορφανά» του φυλλορροούντος ΠΑ-
ΣΟΚ. Ο κομματικός εμφύλιος για την επικράτηση
της μιας ή της άλλης τάσης. Με δυο λόγια, η αδυ-

ναμία του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανιστεί ως συντεταγμέ-
νος πολιτικός φορέας που, αφήνοντας πίσω λά-
θη και υστεροβουλίες, παρουσιάζει ένα πειστικό
πολιτικό αφήγημα. Φαίνεται, όμως, πως τα
πράγματα είναι λίγο χειρότερα. Η αξιωματική
αντιπολίτευση δεν κρίνεται πλέον για τις δυνατό-
τητες ή τις αδυναμίες της. Κρίνεται για τη σοβα-
ρότητά της.

Χοροπηδώντας από το απονενοημένο εγχεί-
ρημα απαξίωσης συνολικά του κυβερνητικού
έργου στην καταστροφολογία και από εκεί σε
προσπάθειες σπίλωσης των αντιπάλων της, δεν
συνθέτει αντιπολιτευτικό αλλά παραπολιτικό λό-
γο. Στον εορτασμό της εθνικής επετείου επικεν-

τρώνεται στα «φάλτσα της σοπράνο» και στην

«αφόδευση των αλόγων κατά την παρέλαση»,

κλείνοντας τα μάτια στο μήνυμα του Μπάιντεν

και ό,τι αυτό σημαίνει για τη χώρα και την περιο-

χή. Παρακάμπτει τη συνέντευξη του Μακρόν.

Ζηλεύει τη στάση του ΚΙΝ.ΑΛ. και λάμπει, όπως

το κόμμα της ελάσσονος αντιπολιτεύσεως, διά

της απουσίας του. Ενώ στην πανδημία, προσπερ-

νώντας την ανάγκη ολόκληρης της κοινωνίας για

μια ελπιδοφόρα διέξοδο, τη μια επαγγέλλεται τη

συντριβή του ΕΣΥ και την άλλη -έτσι, επειδή έτυ-

χε- καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση έκανε χάρισμα

την προμήθεια των self-tests στη Siemens. Και

όταν αποκαλύπτεται ότι οι εταιρείες που διεκδι-

κούν την προμήθεια δεν είναι μία αλλά τριάντα

μία, ενώ καμία Siemens δεν μετέχει στον διαγω-

νισμό, η απάντηση είναι «έλα, μωρέ, ένα λάθος

κάναμε».

Το πράγμα, λοιπόν, σοβαρεύει. Γιατί η χώρα

χρειάζεται αντιπολίτευση, όχι παραπολιτικό

σχολιασμό της καθημερινότητας. Η αντιμετώπι-

ση των σύνθετων προβλημάτων απαιτεί αναλυτι-

κή σκέψη και διάλογο. Η τιποτολογία αυτών που

βλέπουν στο «Ράλλυ Ακρόπολις» πεδίο αντιπο-

λιτευτικής δόξας λαμπρό και θυμούνται, από τα

νιάτα τους, τον Mr Bean δεν είναι απλώς άχρη-

στη. Είναι γραφική.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η χώρα χρειάζεται αντιπολίτευση 
και όχι παραπολιτικό σχολιασμό 
της καθημερινότητας για τις ανάγκες
των τηλεοπτικών «παραθύρων».
Απαιτεί αναλυτική σκέψη, 
επιχειρήματα και διάλογο...

Η αντιπολίτευση των Mister Bean

Π
ραγματικά απορώ με την υπομονή
του κ. Τσίπρα. Με τόσες τρικλοποδιές
που του βάζουν μέσα στο κόμμα του,

είναι να αναρωτιέσαι πώς αντέχει ο άνθρω-
πος και δεν τα έχει σπάσει όλα στην Κου-
μουνδούρου. Από την υπόθεση Κουφοντίνα,
όταν το κόμμα μετατράπηκε σε ουρά ενός
καταδικασμένου για δολοφονίες τρομοκρά-
τη, μέχρι τις διαφοροποιήσεις στην ψηφο-
φορία για το Ελληνικό και την υπόθεση με τα
self-tests, του στήνουν παγίδες μέσα στο
κόμμα του.

Το τι θα πράξει με όλους αυτούς αφορά σί-
γουρα τον ίδιο. Δικό του είναι το... μαγαζί,
εκείνος θα αποφασίσει με ποιους θα πάει
και ποιους θα αφήσει. Αν θέλει να του τρα-
βούν το χαλί κάτω από τα πόδια ο Φίλης, ο
Δρίτσας και οι 53, είναι δικαίωμά του. Όπως
και να τον παγιδεύουν στην υπόθεση των
τεστ, εκθέτοντας τόσο τον ίδιο όσο και το
κόμμα του, και να μην αντιδρά, πάλι δικό του
είναι το θέμα.

Δεν είναι, όμως, δικό του θέμα να κρατάει

όμηρο μια ολόκληρη παράταξη με την ανοχή
του σε αυτές τις διάφορες ομάδες. Δεν νοεί-
ται η Κεντροαριστερά να είναι εγκλωβισμένη
στις λογικές των 53 από τη μια και των -τάχα
μου, δήθεν- δικαιωματιστών από την άλλη.
Ούτε, βέβαια, οι αμήχανες απαντήσεις μετά
το φιάσκο με τη Siemens δείχνουν σοβαρό-

τητα. Ένα «συγγνώμη, λάθος, αλλά μας πα-
ρέσυραν» θα ήταν πιο έντιμο.

Ο κ. Τσίπρας έχει ιστορικές ευθύνες απέ-
ναντι στον χώρο του. Δεν νοείται να παραμέ-
νει θεατής με το επιχείρημα ότι η Αριστερά
δεν κάνει διαγραφές. Πρώτον, διότι δεν είναι
πλέον Αριστερά ή μόνο Αριστερά και, δεύτε-
ρον, επειδή δεν ισχύει ο ισχυρισμός ότι η
Αριστερά δεν διαγράφει. Αν πράγματι θέλει
να υλοποιήσει την εντολή που του έδωσαν οι
πολίτες, πρέπει να στρίψει το καράβι, αλλιώς
θα πέσει στα βράχια.

Και για να γίνει αυτό πρέπει να πάρει επώ-
δυνες αποφάσεις. Να… πάρει κεφάλια για
να πείσει τους πολίτες ότι και θέλει και μπο-
ρεί να εκφράσει την Κεντροαριστερά. Αν πα-
ραμείνει «αιχμάλωτος» των εξελίξεων, αυ-
τές θα τον ξεπεράσουν. Ως γνωστόν, η Φύση
απεχθάνεται τα κενά. Με τον έναν ή τον άλ-
λον τρόπο θα τα καλύψει. Τώρα, αν ο πρώην
πρωθυπουργός δεν θέλει να γίνει μέρος της
Ιστορίας αλλά παρένθεσή της, είναι δική του
επιλογή...

Πόσο ακόμα θα εκθέτουν τον κ. Τσίπρα;

Έχει ιστορικές ευθύνες απέναντι
στον χώρο του. Δεν νοείται 
να παραμένει θεατής με 
το επιχείρημα ότι η Αριστερά 
δεν κάνει διαγραφές


