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Δ
εν θα πούμε ότι ο ουρανός για την οικονομία
είναι γαλανός. Ούτε η Ιστορία γράφεται με
«αν». Αν, δηλαδή, δεν ερχόταν η πανδημία, αν

δεν κρατούσε έναν χρόνο, αν διέλυε τις οικονομίες
όλων των χωρών, αν… αν… αν… Όλα αυτά, δυστυ-
χώς, συνέβησαν και το «αν» δεν χωράει. 

Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατά-
σταση, την οποία διαμόρφωσε η πανδημία. Η κατά-
σταση έχει επηρεάσει τους πάντες, καθώς επί της
ουσίας -με ελάχιστες εξαιρέσεις- η οικονομία είναι
κλειστή. Το άγνωστο της επόμενης ημέρας είναι το
μεγάλο ερωτηματικό. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να μας
εμποδίσει στο να δούμε ότι η ελληνική οικονομία
μπορεί να κάνει restart. Τόσο η έκθεση της Citigroup,
που προβλέπει ανάπτυξη, η οποία θα «ψαλιδίσει» τις
επιπτώσεις της ύφεσης, όσο και η εντυπωσιακή επι-

τυχία του 30ετούς ομολόγου, για το οποίο υπήρξαν
προσφορές που ξεπέρασαν τα 26 δισ. ευρώ, δεί-
χνουν ότι η Ελλάδα μπορεί να γυρίσει σελίδα. 

Αν σε αυτά προσθέσουμε και την απόφαση της κυ-
βέρνησης να συνεχίσει την αποπληρωμή του ΔΝΤ,
κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι γλιτώνουμε ουκ
ολίγα από τα πανάκριβα δανεικά τα οποία είχαμε πά-
ρει στο παρελθόν, όλα συντελούν στο ότι μπορούν να
έρθουν καλύτερες ημέρες. Το νοικοκύρεμα της οικο-
νομίας, οι μεταρρυθμίσεις ακόμη και μέσα στην παν-
δημία δείχνουν να πείθουν τους διεθνείς παίκτες ότι
η Ελλάδα σοβαρεύεται.

Γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης πρέπει να τολμήσει τη φυγή
προς τα εμπρός. Να αλλάξει γήπεδο. Να φύγει από
αυτό όπου τον έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Μπορεί η οικονομία, λόγω της πανδημίας, να μοι-
άζει με αχίλλειο πτέρνα της κυβέρνησης, αλλά μπο-
ρεί με τις κατάλληλες κινήσεις να γίνει το ισχυρό
χαρτί της. Είναι στο χέρι της κυβέρνησης να γυρίσει
το παιχνίδι. Με σχέδιο και πρόγραμμα. Η αξιοποίηση
του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι το κλειδί. Αν γίνει
σωστή στήριξη των επιχειρήσεων που δοκιμάστηκαν
περισσότερο από την πανδημία, αν διευκολυνθούν
περισσότεροι στα χρέη που συσσωρεύτηκαν χωρίς
να φταίνε οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, η οικονομία θα
τρέξει. 

Η σταδιακή χαλάρωση, το άνοιγμα των καταστημά-
των και της αγοράς και, φυσικά, ο τουρισμός μπο-
ρούν να λειτουργήσουν ως μοχλοί επανεκκίνησης.
Γι’ αυτό ξαναλέμε πως ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να
μεταφέρει το ματς στο δικό του γήπεδο!
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Μ
ε «ραψωδία» ανακριβειών και
ψεμάτων έμοιαζε η συνέντευ-
ξη που παραχώρησε ο Αλέξης
Τσίπρας στον τηλεοπτικό σταθ-

μό Open. Ο επικεφαλής της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, είτε από άγνοια είτε επειδή
ήθελε να παραπληροφορήσει, ισχυρίστηκε
-μέσα στον πανικό του- ότι ο τρομοκράτης
της «17Ν» Χριστόδουλος Ξηρός συνελήφθη
επί ΣΥΡΙΖΑ (!), τη στιγμή που αυτό έγινε επί
υπουργίας Βασίλη Κικίλια και με πρωθυ-
πουργό τον Αντώνη Σαμαρά. «Κάποιοι λένε
ότι διαχειριστήκαμε με ιδιαίτερα προνομια-
κή μεταχείριση τους εκτελεστές της “17Ν”»,
είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο
Αλέξης Τσίπρας, λησμονώντας προφανώς
ότι το 2018, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είχε
μεταφερθεί στις Αγροτικές Φυλακές Βόλου
έπειτα από απόφαση της Κεντρικής Επιτρο-
πής Μεταγωγών, η οποία ανήκει στο υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης.

Την ίδια ώρα, έσπευσε να καλύψει πλή-
ρως τις διαδηλώσεις που γίνονται ανά την
επικράτεια και, μάλιστα, υποστήριξε ότι σε
αυτές όλοι φορούν μάσκα! «Δηλαδή, με
συγχωρείτε, για τα κρούσματα αυτήν τη
στιγμή δεν ευθύνεται το γεγονός ότι καθη-
μερινά έχουμε σε κλειστούς χώρους συνω-
στισμό ανθρώπων που πηγαίνουν στη δου-
λειά τους και ευθύνονται οι διαδηλώσεις, οι
όποιες διαδηλώσεις; Που δεν πρόκειται για
διαδηλώσεις αρνητών, πρόκειται για διαδη-
λώσεις όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν με τις
μάσκες;», δήλωσε, με τις εικόνες, πάντως,

να τον... διαψεύδουν πλήρως, δεδομένου
ότι η μάσκα (όχι η… αντιασφυξιογόνα, αλλά
η ιατρική) αποτελεί είδος προς εξαφάνιση
για αρκετούς από τους συγκεντρωμένους.

Όμως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έμεινε
εκεί. Υπογράμμισε ότι η αξιωματική αντιπο-
λίτευση από την αρχή της υγειονομικής κρί-
σης ακολουθεί μια «στρατηγική λογικής
προσέγγισης και συναινετική», τη στιγμή
που μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο
καλούσε σε 31 (!) συγκεντρώσεις στην επι-
κράτεια, μολονότι το ΕΣΥ στέναζε από τα πε-
ριστατικά Covid. 

Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας σε άλλο
σημείο της συνέντευξής του επισήμανε ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαφορετική εικόνα σε ό,τι
αφορά τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με αυ-
τές που δημοσιεύονται στα ΜΜΕ. «Επιτρέψ-
τε μου να έχουμε και εμείς μια εικόνα των
δημοσκοπήσεων και να έχουμε και μια ει-
κόνα λίγο διαφορετική από αυτή που βλέπει
το φως της δημοσιότητας», τόνισε, μολονότι
πριν από λίγες μέρες ο Γιάννης Δραγασά-
κης είχε ευθέως παραδεχτεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
παραμένει δημοσκοπικά σταθερά χαμηλά.
Εντύπωση, δε, προκάλεσε το γεγονός ότι
άλλαξε τη γραμμή από τη δήθεν πλαστογρα-

φία του Αδ. Γεωργιάδη για την περιβόητη
βάπτιση, λέγοντας τώρα ότι ο απλός πολίτης
δεν έχει... πρόσβαση σε αυτή την άδεια! Για
την ιστορία, πάντως, έχουν καταγραφεί πε-
ρίπου δέκα αντίστοιχες άδειες, οι οποίες
έχουν ληφθεί από την Πολιτική Προστασία
για πολύ σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, επανήλθε στη ρητο-
ρική «θα τα καταργήσω όλα με έναν νόμο
και ένα άρθρο», αναφερόμενος αυτήν τη
φορά στον νόμο Κεραμέως για την Πανεπι-
στημιακή Αστυνομία, ενώ σημείωσε ότι «τα
έξυπνα μέτρα αποδείχτηκαν βλακώδη», για
να προσθέσει ότι «έχουμε ένα αποτυχημένο
ακορντεόν που το χειριζόμαστε λάθος. Όταν
δεν πρέπει να ανοίξουμε, ανοίγουμε, όταν
δεν πρέπει να κλείσουμε, κλείνουμε». 

Αλέξης Τσίπρας: Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή
χώρα συμβαίνει αυτό; Πείτε μου σε ποια άλ-
λη ευρωπαϊκή χώρα συμβαίνει αυτό;

Άκης Παυλόπουλος: Στη Γερμανία είναι
κλειστά από τον Οκτώβριο.

Αλέξης Τσίπρας: Όχι, κάνετε λάθος. Έχει
ανοίξει, έχει κλείσει, έχει ανοίξει, έχει κλεί-
σει.

Για την ιστορία, στη Γερμανία έχουν κλεί-
σει από τις 2 Νοεμβρίου, ενώ σε… ακορντε-
όν έχουν μπει Γαλλία και Ιταλία.

Ένα άλλο σημείο ήταν όταν ο Αλέξης Τσί-
πρας ανέφερε: «Και, μάλιστα, άκουγε τον κ.
Πέτσα. Όταν εμείς ζητούσαμε επιτακτικά το
καλοκαίρι, σε νεκρό χρόνο, “δώστε και άλλα
χρήματα, φτιάξτε και άλλες κλίνες, προσλά-
βετε προσωπικό, προσλάβετε γιατρούς,

προσλάβετε νοσηλευτές”, μας έλεγαν “ευ-
τυχώς που δεν σας ακούσαμε διότι θα ήταν
πεταμένα λεφτά”». Ουδέποτε ο τότε κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος έχει κάνει τέτοια δή-
λωση. 

Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε
«ανόητο» το πιστοποιητικό εμβολιασμού, αν
και η Ευρώπη έχει πλέον υιοθετήσει την
πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Να
σας πω, το πιστοποιητικό εμβολιασμού εί-
ναι μια ανοησία, όταν έχεις 7% εμβολιασμέ-
νους αυτήν τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη»,
είπε χαρακτηριστικά.

Η Νέα Δημοκρατία
«Σε καθεμία πρόταση ο κ. Τσίπρας λέει

και ένα ψέμα. Σήμερα, λοιπόν, θέλοντας
να ξεχάσουμε τη συμπαράστασή του στα
αιτήματα του καταδικασμένου για 11 δο-
λοφονίες Δημήτρη Κουφοντίνα, ακούσα-
με ότι ο Χριστόδουλος Ξηρός συνελήφθη
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Καμιά σχέση με
την αλήθεια», τόνισε η Ν.Δ. σε ανακοίνω-
σή της και πρόσθεσε: «Η σύλληψή του έγι-
νε στις 3 Ιανουαρίου 2015, επί κυβέρνη-
σης της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυ-
πουργό τον Α. Σαμαρά. Μια από τις πρώτες
αποφάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν
να πάει ο Δ. Κουφοντίνας σε αγροτικές
φυλακές. Όταν με μια απλή αναζήτηση
στο Διαδίκτυο μπορεί κάποιος να διαπι-
στώσει τα ψέματά του, αντιλαμβάνεται κα-
νείς ότι Τσίπρας και αλήθεια δεν συναντι-
ούνται πουθενά».

Τα ψεύτικα τα λόγια, τα... μεγάλα
alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης
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Σημαντικό τετ α τετ με τον πρωθυ-
πουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μι-
χαήλ Μισούστιν, θα έχει την επόμενη Τε-
τάρτη, παραμονές της εθνικής επετείου,
ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, όπως σας είχε ενημερώ-
σει προ δύο εβδομάδων η «Political». 

Οι δύο άνδρες αναμένεται να κάνουν
μια επισκόπηση των διμερών σχέσεων
και να επαναβεβαιώσουν την πρόθεση
Αθήνας και Μόσχας για μια συνάντηση
Μητσοτάκη - Πούτιν, την οποία καλά

πληροφορημένες πηγές προσδιορί-
ζουν, εκτός απροόπτου, προς τα τέλη του
2021. Ανάλογα τετ α τετ θα έχει ο κ. Μη-
τσοτάκης τόσο με τον πρόεδρο της Γαλ-
λικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν
όσο και με τον πρίγκιπα της Μεγάλης
Βρετανίας, Κάρολο. O Ρώσος πρωθυ-
πουργός θα παραστεί την επομένη στις
εορταστικές εκδηλώσεις και δη στη με-
γαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για τη
συμπλήρωση 200 ετών από την Επανά-
σταση του 1821. 

του Σπύρου Μουρελάτου

Σ
ε τροχιά ελεγχόμενης απελευθέ-
ρωσης ορισμένων δραστηριοτήτων
αλλά και άρσης συγκεκριμένων πε-
ριορισμών κινούνται, ως φαίνεται,

κυβέρνηση και ειδικοί, ώστε να αμβλυνθεί -
στο μέτρο του δυνατού- η αίσθηση κόπωσης
που κυριαρχεί στην πλειονότητα της ελληνι-
κής κοινωνίας. Οι δρομολογούμενες… προ-
σαρμογές, όπως χαρακτηρίζουν τις κινήσεις
εκτόνωσης κυβερνητικά στελέχη, αναμένε-
ται να αποφασιστούν κατά τη σημερινή, κα-
θιερωμένη τηλεδιάσκεψη των λοιμωξιολό-
γων και να ανακοινωθούν ακολούθως από
τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο
Χαρδαλιά. 

Πάντως, το έδαφος είχε προλειάνει προχ-
θές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, μι-
λώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, είχε
προϊδεάσει πως αναζητείται η ισορροπία,
ώστε να δοθούν στους πολίτες «ανάσες ελευ-
θερίας», χωρίς να διακυβεύεται η κεντρική
στρατηγική ανάσχεσης της πανδημίας. Ακο-
λούθως, χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος
Αριστοτελία Πελώνη ξεκαθάρισε πως «δεν
μιλάμε για άνοιγμα, αλλά περισσότερο για
εργαλεία, για “βαλβίδες αποσυμπίεσης”, με
στόχο την καλύτερη τήρηση των περιοριστι-
κών μέτρων, χωρίς να υπάρχουν συμβιβα-
σμοί ως προς την κεντρική μας στρατηγική». 

Δραστηριότητες
Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι

επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα μιας προ-
σεκτικής αλλά και σταθερής επανέναρξης
δραστηριοτήτων που έχουν απαγορευτεί ή
περιοριστεί, για προφανείς οικονομικούς
αλλά και ψυχολογικούς λόγους. Οι ίδιες πη-

γές επιμένουν πως αναζητούνται δραστη-
ριότητες που δεν συνεπάγονται επιδημιολο-
γική επιβάρυνση και προσβλέπουν τόσο
στην κλιμάκωση της εμβολιαστικής εκστρα-
τείας -ιδίως από τον Απρίλιο και μετά- όσο
και στη βελτίωση των καιρικών συνθηκών,
προκειμένου να προχωρήσει η δεύτερη φά-
ση του σχεδιασμού, ο οποίος περιλαμβάνει
επαναλειτουργία σχολείων με προτεραιότη-
τα τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, άνοιγμα
της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους και
διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Πάντως, η
πρώτη φάση του κυβερνητικού προγραμμα-
τισμού, που θα ανακοινωθεί το απόγευμα,
θα περιλαμβάνει, εκτός απροόπτου, το άμε-
σο άνοιγμα κομμωτηρίων και αρχαιολογι-
κών χώρων, την άρση του χιλιομετρικού κό-
φτη των δύο (2) χιλιομέτρων σε ό,τι αφορά
τις διαδημοτικές κινήσεις, αλλά και τη χρή-

ση αυτοκινήτου στον κωδικό 6. Όπως προ-
κύπτει προδήλως, στην κυβέρνηση επιδιώ-
κουν να κατευθύνουν την πλειονότητα των
πολιτών σε ανοιχτούς χώρους αλλά και σε
δραστηριότητες όπου μπορούν ευκολότερα
να εφαρμοστούν κανόνες, προκειμένου να
αποφευχθεί ο συνωστισμός σε κλειστούς
χώρους αλλά και να δοθεί μια ψυχολογική
«ανάσα» ότι ανακτάται έστω και μικρό μέρος
της κανονικότητας. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, στόχος της κυβέρνησης παραμένει η
επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στις 29
Μαρτίου. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, θα «κλειδώ-
σει» την ερχόμενη εβδομάδα, πάντα βάσει
της τότε επιδημιολογικής πραγματικότητας. 

Ταυτόχρονα, ενώπιον και της σοβαρής
έξαρσης της διασποράς του ιού στην κοινό-
τητα (χθες κατεγράφη νέο αρνητικό ρεκόρ
με 3.073 κρούσματα και 645 διασωληνωμέ-

νους, ελέω του τρίτου και ισχυρότερου έως
τώρα κύματος της πανδημίας), σε πρώτο
πλάνο παραμένει για το Μέγαρο Μαξίμου η
συνεχής θωράκιση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, με αλλεπάλληλες εφεδρείες από τον
ιδιωτικό τομέα. Από την κυβέρνηση ξεκαθα-
ρίζουν πως πρόθεσή τους είναι η συνέργεια
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να εδράζεται
σε… οικειοθελή βάση. Όμως, προειδοποι-
ούν, όπως το έπραξε και προχθές ο υπουρ-
γός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ότι, εφόσον
δεν υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβου-
λίες προσφοράς από την πλευρά των ιδιω-
τών ιατρών, τότε αυτοί θα έλθουν αντιμέτω-
ποι με το ύστατο μέτρο της επίταξης. Αναφο-
ρικά με τον εμβολιασμό, καλά πληροφορη-
μένες πηγές αποκαλύπτουν στην «Political»
πως στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζεται
πολύ προσεκτικά η διαδικασία προτεραι-
οποίησης ανάλογα και με τις ανάγκες του
επόμενου χρονικού διαστήματος. 

Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδευτικοί και όλοι
όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον
τουρισμό δεν αποκλείεται να πάρουν σειρά
προτεραιότητας τον Απρίλιο, όταν και θα αυ-
ξηθεί σημαντικά η διαθεσιμότητα στις δό-
σεις των εμβολίων. 

Ευθείες βολές 
Ουδεμία έκπληξη προκάλεσε στο Μέγαρο

Μαξίμου η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη
Τσίπρα. Κυβερνητικές πηγές βάλλουν ευθέ-
ως κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, χαρα-
κτηρίζοντας υποκριτικό το ενδιαφέρον του
για την αποτελεσματικότητα των μέτρων
αναχαίτισης της πανδημίας, αφ’ ης στιγμής ο
ίδιος και το κόμμα του προκάλεσαν ή συμ-
μετείχαν σε πολλές δεκάδες πορείες κατά
το κρίσιμο προηγούμενο σαρανταήμερο.

Ραντεβού Μητσοτάκη 
- Μισούστιν στην Αθήνα

Τη σοβαρή προεργασία για τον σχεδιασμό για με-
τά το τέλος της πανδημίας, που επικεντρώνεται κατά
μείζονα λόγο στην «πράσινη» οικονομία, επιβεβαι-
ώνει η υπογραφή δύο σημαντικών συμβάσεων για
τη χρηματοδότηση «πράσινων» πρωτοβουλιών της
κυβέρνησης, συνολικού ύψους 875 εκατομμυρίων
ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης, που παρακολούθησαν
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρό-
εδρος της ΕΤΕπ Werner Hoyer. Η πρώτη σύμβαση
αφορά στην παροχή 375 εκατομμυρίων ευρώ στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρημα-
τοδότηση του προγράμματος «Ηλέκτρα», που επο-

πτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτι-
ρίων, όπως σχολεία, νοσοκομεία και αθλητικά κέν-
τρα. Η δεύτερη αφορά στην παροχή 500 εκατομμυ-
ρίων ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
για τις ανάγκες του αναπτυξιακού προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης», που εποπτεύεται από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών και στοχεύει στην κατασκευή ση-
μαντικών έργων σε δήμους και περιφέρειες. Για
σύμπλευση της ΕΤΕπ με τις κεντρικές προτεραιότη-
τες της κυβέρνησης έκανε λόγο ο κ. Μητσοτάκης,
που υπενθύμισε πως η χώρα μας έχει υποβάλει εγ-
καίρως το σχέδιό της για το Ταμείο Ανάκαμψης.

875 εκατ. ευρώ για 
την «πράσινη» οικονομία

Έρχονται οι «ανάσες» ελευθερίας



«Π
αίρνουν φωτιά τα προ-
σανάμματα», στην
εσωκομματική εστία
του Κινήματος Αλλα-

γής. Ο Ανδρέας Λοβέρδος επιχειρεί να
«ξορκίσει» τα σενάρια και τις διαρροές
που τον θέλουν να εκπροσωπεί τον λεγό-
μενο «κεντροδεξιό βραχίονα» του
ΚΙΝ.ΑΛ. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες, εί-
τε με δημόσιες παρεμβάσεις του είτε μέ-
σω συνεργατών, διαμηνύει σε όλους τους
τόνους ότι είναι «ΠΑΣΟΚ μέχρι το κόκα-
λο»! 

Στους διαδρόμους της Χαριλάου Τρι-
κούπη «ψίθυροι» υπενθύμιζαν με νόημα
τη διάσπαση που είχε προκαλέσει ο κ.
Λοβέρδος στον χώρο του ΠΑΣΟΚ με τη
δημιουργία του κόμματος «Συμφωνία για
την Ελλάδα» (Απρίλιος, 2013), αλλά και
την ανταλλαγή φιλοφρονήσεων με τον
Άδωνι Γεωργιάδη, όταν έλεγε στην εφη-
μερίδα «Τα Νέα» ότι τον θεωρεί «μικρό
του αδερφό». 

Ο Ανδρέας Λοβέρδος σε συνομιλητές
του κάνει λόγο για ευφάνταστα σενάρια.
Αυτό όπως φαίνεται, όμως, δεν σημαίνει
ότι αφήνει αυτά τα σενάρια να «πέσουν
κάτω». Κάθε άλλο, γιατί οι συνομιλητές
του μεταφέρουν ένα κλίμα οργής. Μάλι-
στα, υπογραμμίζουν με νόημα πως ο Αν-
δρέας Λοβέρδος θεωρεί πως «η διασπο-
ρά ψευδοειδήσεων είναι ένας τρόπος αν-
τιμετώπισης πολιτικών αντιπάλων που
αξίζει περιφρόνησης. Αλλάζει, αν κατατί-
θενται δημόσια επιφυλάξεις, ερωτήματα

και διαφορετικές απόψεις. Ο διάλογος
προωθείται μέσα από τη διαφορετικότητα
κι όχι με διαρροές ή με απειλές διαγρα-
φών», επισημαίνοντας ότι προσωπικά ο κ.
Λοβέρδος δηλώνει ότι είναι «ΠΑΣΟΚ μέ-
χρι κόκαλο».

Ανοίγοντας την περπατησιά του, ο κ.
Λοβέρδος «κλείνει το μάτι» στην επι-
στροφή των προβεβλημένων πολιτικών
στελεχών όπως οι κ.κ. Διαμαντοπούλου,
Βενιζέλος και Μανιάτης. Από το περιβάλ-
λον του επισημαίνουν πως η επιστροφή
όλων εκείνων που στο παρελθόν είχαν
στηρίξει την παράταξη και στην πορεία
έφυγαν αποτελεί για τον ίδιο «υπέρτερο
στόχο». Παραπέμπουν, μάλιστα, σε αυτά
που λέει στους φίλους του: Πως είναι η
ώρα «κάθε ΠΑΣΟΚος να γυρίσει σπίτι
του»! 

Ωστόσο, για ευνόητους λόγους απο-
φεύγει να μπει στη διαδικασία να απευ-
θύνει ένα δημόσιο προσκλητήριο με συγ-
κεκριμένα ονόματα. Όπως λέει χαρακτη-
ριστικά, «δεν θεωρώ ορθό να τοποθετη-
θώ επί συγκεκριμένων προσώπων… Θα
ήταν εκ μέρους μου έλλειψη σεβασμού
να χρησιμοποιώ τα ονόματά τους. Θα έδι-
να σε κάποιους την εντύπωση πως προ-
σπαθώ να τους εκμεταλλευτώ». 

Η Φώφη Γεννηματά δεν έχει μπει
προς το παρόν στη διαδικασία ευθείας
αντιπαράθεσης και κινείται θεσμικά.
Όπως λένε συνεργάτες της, «εμείς δεν
είμαστε ούτε καν στα αποδυτήρια. Είμα-
στε σε άλλο γήπεδο. Δίπλα στα προβλή-
ματα των πολιτών, με τις προτάσεις
μας». Αξιοπρόσεκτη, όμως, είναι η στά-
ση που ακολουθούν οι Ανδρουλάκης -
Γερουλάνος, οι οποίοι κρατούν αποστά-
σεις ασφαλείας από τα συγκεκριμένα
πολιτικά χαρακώματα. Ορισμένοι, μάλι-
στα, εκτιμούν ότι πρόκειται απλώς για
«σιωπή αποδοκιμασίας». 

Για «αποτυχία» στη διαχείριση της πανδημίας κατη-
γόρησε την κυβέρνηση η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ., αμέ-
σως μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε στο νοσο-
κομείο «Σωτηρία». Η κυρία Γεννηματά εκτίμησε ότι η
«κατάσταση είναι τραγική» και το απέδωσε στο γεγο-
νός ότι «δεν υπήρξε προετοιμασία και χάθηκε πολύτι-
μος χρόνος για την ενίσχυση του ΕΣΥ». 

Προέκρινε ως μόνη λύση στο αδιέξοδο που έχει προ-
κληθεί να μπουν στη μάχη «όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία
και ιδιαίτερα τα μεγάλα, τα στρατιωτικά, όλοι οι ιδιώτες

γιατροί με τις κρίσιμες ειδικότητες, όλος ο διαθέσιμος
εξοπλισμός». Κατηγόρησε, μάλιστα, την κυβέρνηση ότι
προκαλεί «τεχνητή όξυνση με την αξιωματική αντιπο-
λίτευση, που διχάζει και αποπροσανατολίζει».

Η κυρία Γεννηματά είχε την ευκαιρία, σε διαδικτυακή
συνάντηση με γιατρούς και νοσηλευτές, να ενημερω-
θεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην Αττική
το ΕΣΥ. Δήλωσε υπερήφανη για τον αγώνα που δίνουν
οι εργαζόμενοι στην Υγεία, ενώ εμφανίστηκε συγκλο-
νισμένη από τις περιγραφές τους. 

Σε ιδιαίτερα οξύ ύφος, κατήγγειλε ότι «έχουν κρατή-
σει στο απυρόβλητο Covid-free τον ιδιωτικό τομέα και
στέλνουν όλα τα σημαντικά περιστατικά που κόβονται
από το δημόσιο σύστημα, όσους τουλάχιστον μπορούν
να πληρώσουν, τους διοχετεύουν από το δημόσιο σύ-
στημα στις ιδιωτικές κλινικές. Και αυτό είναι απαράδε-
κτο. Είναι αδιανόητο, είναι ανέντιμο και είναι ανήθικο
να συμβαίνει κατ’ επιλογή. Και θα το πω όπως ακριβώς
ειπώθηκε: Υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες ως
συνέπεια αυτών των επιλογών».

ΦΦ. Γεννηματά: Η κυβέρνηση απέτυχε στην πανδημία
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Συνεργάτες της Φώφης 
απαντούν: «Εμείς δεν είμαστε
ούτε καν στα αποδυτήρια. 
Είμαστε σε άλλο γήπεδο. 
Δίπλα στα προβλήματα 
των πολιτών με 
τις προτάσεις μας»… 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Σε ποιους στέλνει
«προσκλητήρια» 
ο  Λοβέρδος



H
«κυρία» έχει απασχολήσει κι άλλες
φορές στο παρελθόν με τις δηλώσεις
της. Ο λόγος για τη μουσουλμάνα

πρόεδρο του κόμματος ΚΙΕΦ (Κόμμα Ισότη-
τας, Ειρήνης και Φιλίας), Τσιγδέμ Ασάφο-
γλου. Η πρόεδρος του ΚΙΕΦ, μιλώντας στην
εκπομπή «Ειδικές Αποστολές» της ΕΡΤ το
βράδυ της Δευτέρας 15 Μαρτίου, επιχείρησε
να ομογενοποιήσει -κατά τη γραμμή του
προξενείου- τη μουσουλμανική μειονότητα,
«εξαφανίζοντας» τους Πομάκους και κάνο-
ντας λόγο για «τουρκική μειονότητα». Όπως
είναι φυσικό, οι δηλώσεις της έκαναν έξαλ-
λους τους ανθρώπους του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Πομάκων Ξάνθης, οι οποίοι εξέδωσαν
ανακοίνωση κατά της Ασάφογλου. «Ακούσα-
με για άλλη μία φορά την κυρία Ασάφογλου
να θέλει να “βαφτίσει” τη μειονότητα ως
τουρκική. Αυτή η δήλωσή της είναι τουλάχι-
στον προσβλητική τόσο για τους ίδιους τους
μουσουλμάνους της Θράκης όσο και για τους
χριστιανούς. Ο καθένας έχει το δικαίωμα του
αυτοπροσδιορισμού, όπως και η μερίδα των
Πομάκων που αντιπροσωπεύει ο σύλλογός
μας, που είναι και νιώθουν Έλληνες Πομά-
κοι». Είναι προφανές ότι υπάρχει σε εξέλιξη
ένα βρόμικο παιχνίδι στη Θράκη και κάποιος
πρέπει να το σταματήσει.

Σε ετοιμότητα 
ο Αβραμόπουλος 
Για να γνωρίζετε: Τις τελευταίες ημέρες παί-
ζει πολύ το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπου-
λου. Όχι τόσο για το αν θα κατέλθει υποψή-
φιος στις επόμενες εθνικές εκλογές όσο για
το αν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από την κυ-
βέρνηση σε έναν ειδικό ρόλο στον επόμενο
ανασχηματισμό, όποτε κι αν γίνει. Ποιος μπο-
ρεί να είναι αυτός ο ρόλος; Σύμφωνα με αρκε-
τούς πολιτικούς αναλυτές, ο Δημήτρης Αβρα-
μόπουλος φαντάζει ως ένα πρόσωπο που
συγκεντρώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά,
ώστε να αναλάβει τον ρόλο του ειδικού διαμε-
σολαβητή με την Τουρκία, όταν κι αν συντρέ-
ξουν οι λόγοι. Οι γνωριμίες του με τους γείτο-
νες αλλά και με το ευρωπαϊκό κατεστημένο
είναι αρκετά καλές. Ο ίδιος ο Αβραμόπουλος
προφανώς και είναι διαθέσιμος. Προσωπικά,
δεν αποκλείω τίποτα.

Περί του νέου 
σκηνοθέτη του Αλέξη 
Βάσει πληροφοριών, ο νέος σκηνοθέτης που
γράφουν ότι προσέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας
για να φτιάξει το προφίλ του δεν είναι… νέ-
ος. Είναι ο Μιχάλης Κωνσταντάτος και τον
έχει δίπλα του περίπου εδώ και δύο χρόνια.
Η πρώτη μεγάλη κομματική δουλειά που
έκανε ο άνθρωπος ήταν η συνέντευξη Τύπου
του Τσίπρα στη ΔΕΘ το 2020. Και πριν από λί-
γες ημέρες έκανε και την παρουσίαση του
προγράμματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή
δουλειά σκηνοθετικά, αλλά πέρασε στα αζή-
τητα, διότι την έκαψε ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας
με τις δηλώσεις του υπέρ της τρομοκρατικής
οργάνωσης «17Ν».

Τους... έστειλε ο Άδωνις  

Κέρδισε κατά κράτος τις εντυπώσεις ο Άδω-
νις μέσα στη Βουλή. Την ώρα που μιλούσε
στο Κοινοβούλιο, κορυφαία στελέχη της κυ-
βέρνησης έτριβαν τα χέρια τους από χαρά και
μου έλεγαν: «Τους πετσόκοψε! Σκέψου να
τον είχαμε κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν θα
ήξεραν πού να κρυφτούν οι ΣΥΡΙΖΑίοι». Η
αλήθεια ήταν ότι στην Κουμουνδούρου «πά-
γωσαν» με την εμφάνιση του Αδ. Γεωργιάδη
και μετά ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νί-
κος Βούτσης, τον «παρακαλούσε» να μη χτυ-
πάει τόσο την αξιωματική αντιπολίτευση.

Τέτοιου είδους παραγωγή
πωλείται, δεν δωρίζεται 

Ένα μπουκάλι εκλεκτού πεπαλαιωμένου οί-
νου, που γίνεται σπάνιο λόγω της χρυσής
ετικέτας του, παρουσίασε στον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λι-
βανό ο πρόεδρος του συνεταιριστικού οινο-
ποιείου VAENI στην Ημαθία Γιώργος Φουν-
τούλης. Το κάθε μπουκάλι στοιχίζει 1.000
ευρώ, αλλά ο ελάχιστος αριθμός μπουκα-
λιών που μπορεί να παραγγείλει κάποιος εί-
ναι πέντε. Πράγμα που σημαίνει ότι ελάχι-
στο κόστος για κάθε παραγγελία είναι οι
5.000 ευρώ. Μη ρωτήσετε αν γίνονται πα-
ραγγελίες. Φυσικά και γίνονται και, μάλι-
στα, από όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά κρασιά
πάνε καλά και θα πήγαιναν ακόμη καλύτερα,
αν δεν υπήρχε η πανδημία. Τώρα, για να
απαντήσουμε στην απορία σας αν το εν λόγω
μπουκάλι δωρίστηκε στον κ. Λιβανό, η
απάντηση είναι αρνητική. Τέτοιου είδους
παραγωγή πωλείται, δεν δωρίζεται. Πάν-
τως, ο κ. Φουντούλης έκανε ένα άλλο δώρο
στον Λιβανό. Του επισήμανε ότι ο προηγού-
μενος υπουργός Γεωργίας που είχε επισκε-
φτεί το οινοποιείο VAENI ήταν ο Κώστας
Σημίτης! 
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υ Περίεργα πράγματα
συμβαίνουν 
στην Ξάνθη

Νέος, ειδικός ρόλος 
για τον Λιβάνιο 
Σας το είχαμε γράψει: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έπιασε λίρα εκατό με τον Θεόδωρο Λιβάνιο. Ο υφυ-
πουργός παρά τω πρωθυπουργώ κινείται αθόρυβα
και αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα. Για τον λόγο
αυτόν, ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι του ετοιμάζει
ειδικό ρόλο στο επικοινωνιακό team του Μεγάρου
Μαξίμου, προκειμένου να βοηθήσει στην αναβάθ-
μιση της δημόσιας εικόνας της κυβέρνησης. Μπαί-
νει, δηλαδή, πιο βαθιά στο στρατηγείο…

Τι είναι το πολιτικό μορατόριουμ που ζητάει ο
Αλέξης Τσίπρας; Πρακτικά σημαίνει ότι ο αρχη-
γός του ΣΥΡΙΖΑ θέλει -όσο διαρκεί η πανδημία-
να σταματήσει η Ν.Δ. να κυβερνάει ή, τουλάχι-
στον, να συγκυβερνάει με το κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης. Μορατόριουμ σημαίνει
«συμφωνημένη προσωρινή αναστολή ενεργει-
ών». Δηλαδή, να μην κατατίθενται νομοσχέδια,
να σταματήσει το κοινοβουλευτικό έργο κ.ο.κ.



Κάτι κάνει σωστά ο Σταϊκούρας 
«Σαμπάνιες» ανοίγουν στο υπουργείο Οικονομικών και στα γραφεία του ΟΔΔΗΧ, με την επιτυχημένη έκδοση νέου ομολόγου
του ελληνικού Δημοσίου, 30ετούς διάρκειας, με υπερκάλυψη πάνω από 10 φορές μέσα σε λίγες ώρες. Δεν ήταν τόσο η άντ-
ληση ποσού 2,5 δισ. ευρώ ούτε το εξαιρετικά ελκυστικό επιτόκιο που έκλεισε στο 1,90% όσο το γεγονός ότι υπήρξε τεράστια
ζήτηση από ξένους θεσμικούς επενδυτές και διεθνή funds, σχεδόν 13 χρόνια μετά την τελευταία έκδοση και εννέα χρόνια
μετά το περίφημο «κούρεμα» ελληνικών ομολόγων που είχε μετατρέψει την Ελλάδα… σε τοξικό βούρκο. Δικαιολογημένα
είπε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ότι το νέο ομόλογο «σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή στις διεθνείς
αγορές» για την Ελλάδα και πως επιβεβαιώνει την εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας από τους επενδυτές.
Με τόσους πολλούς αστάθμητους παράγοντες, ο Σταϊκούρας καταφέρνει και κρατά τη χώρα όρθια.

Στην Κύπρο άνοιξαν την εστίαση: κα-
φετέριες και ταβέρνες. Πρώτος -
πρώτος πήγε για κρασάκι και κρέας
ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης σε
ταβέρνα στην περιοχή του Αγίου Δο-
μετίου, στη Λευκωσία. Διάβασα
προσεκτικά το διάταγμα του υπουρ-
γείου Υγείας της Κύπρου για τα
πρωτόκολλα ασφαλείας: «Απαγο-
ρεύονται η ξεσηκωτική μουσική και
το λίκνισμα γύρω από το τραπέζι».
Για να βάλουν τέτοια απαγόρευση,
φαντάσου πόσο καυτοί και ασυγκρά-
τητοι είναι οι Κύπριοι αδερφοί μας!

Περί χαβαλέδων 
της δημοσιογραφίας

Πάμε τώρα στα ωραία: Είναι αλήθεια ότι
αρκετοί είναι οι μιντιάρχες που εισηγούνται
στο πρωθυπουργικό περιβάλλον να προχω-
ρήσει σε πρόωρες εκλογές μέσα στο καλο-
καίρι, με στόχο να συντριβεί μια και καλή ο
ΣΥΡΙΖΑ και να μπορέσει η Ν.Δ. να υλοποι-
ήσει το σενάριο του 2+4 έτη διακυβέρνησης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τούς ακούει, αλλά
επιμένει ότι δεν χρειάζεται να πάει σε πρό-
ωρες εκλογές. Επίσης, είναι αλήθεια ότι ο
πρωθυπουργός εμπιστεύεται ελάχιστους
δημοσιογράφους -μετριούνται στα δάκτυλα
του ενός χεριού- και όσα ακούγονται για συ-
ναντήσεις του με διαφόρους «χαβαλέδες»
της δημοσιογραφίας ανήκουν στη σφαίρα
της φαντασίας.

POLITICANTIS7
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Αλβανικός 
σοβινισμός…  
Την ώρα που η ελληνική διπλωματία
συνεχίζει να «καίει» πολιτικό κεφά-
λαιο, προκειμένου να προωθήσει
την ένταξη της Αλβανίας στην Ε.Ε.,
συνεχίζονται οι διώξεις των Ελλή-
νων Βορειοηπειρωτών στη γειτονι-
κή Αλβανία από την κυβέρνηση του
Έντι Ράμα, ο οποίος εν όψει εκλο-
γών θέλει να συσπειρώσει γύρω του
τους Αλβανούς σοβινιστές. Την Τρί-
τη 16 του μηνός το Πρωτοδικείο Αυ-
λώνα χρησιμοποίησε γελοίες κατη-
γορίες για «παράνομη οικοδόμηση»
και «παράνομη συγκέντρωση»,
προκειμένου να… καταδικάσει δύο
Έλληνες της Χειμάρρας, επειδή τόλ-
μησαν να σηκώσουν έναν σταυρό
στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής,
της περιοχής τους. Με την εν λόγω
απόφαση κρίθηκαν οι τρεις εκ των
πέντε αθώοι, ενώ για τους υπόλοι-
πους δύο, όπως αναφέρει η ιστοσε-
λίδα himara.gr, αποφασίστηκε η
μηνιαία παρουσία τους στο οικείο
αστυνομικό τμήμα επί… 16 μήνες. 

M
αθαίνω ότι σε αρκετούς δεν άρεσε η ενοικίαση της αρχιεπισκοπικής κα-
τοικίας εις την οποία έμενε ο Μακαριστός Χριστόδουλος. Προφανώς οι
παλαιοί συνεργάτες του Μακαριστού θα επιθυμούσαν να γίνει μουσει-

ακός χώρος. Το σπίτι -που αποτελεί τη μοναδική αρχιεπισκοπική κατοικία- είχε
ανακαινιστεί την περίοδο του Χριστόδουλου, που διαδέχθηκε, το 1998, τον Αρχιεπί-
σκοπο Σεραφείμ, ο οποίος επίσης ζούσε εκεί. Μετά τον θάνατο του Χριστόδουλου, ο
διάδοχός του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, Ιερώνυμος, δεν θέλησε να μείνει στο Ψυ-
χικό, αλλά στο διαμέρισμα της Αγίας Φιλοθέης, στο κέντρο της Αθήνας, όπου βρί-
σκεται η Αρχιεπισκοπή. Τελικώς, το σπίτι ενοικιάστηκε από τον Έλληνα επιχειρη-
ματία Παντελή Μπούμπουρα, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ουκρανία στον το-
μέα των κατασκευών. Νοικιάστηκε για τα επόμενα πέντε χρόνια έναντι του ποσού
των 5.000 ευρώ μηνιαίως. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος ενοικιαστής σκοπεύει
να ξοδέψει περισσότερα από 100.000 ευρώ για την ανακαίνιση των περίπου 1.000
τετραγωνικών μέτρων του σπιτιού και των τριών στρεμμάτων του οικοπέδου, στο
οποίο είναι χτισμένο. Ρώτησα να μάθω γιατί η Μονή Πεντέλης προχώρησε σε ενοι-
κίαση: Διότι δεν μπορούσε ούτε να το συντηρήσει ούτε να πληρώνει τον ΕΝΦΙΑ. Τα
συμπεράσματα, δικά σας…

Το... Πρόσωπο

Το πρόβλημα ήταν ο ΕΝΦΙΑ; 
LOCK

Η κρίσιμη Δευτέρα του Μάρτη
Πολιτικά, η πιο κρίσιμη ημερομηνία εί-

ναι η Δευτέρα 29 Μαρτίου, καθότι στο
Υπουργικό Συμβούλιο που θα πραγματο-
ποιηθεί ο πρωθυπουργός θα δώσει το σύν-
θημα ανάκαμψης της χώρας. Όπως μαθαί-
νω από καλές πηγές, θα πραγματοποι-
ηθούν τα αποκαλυπτήρια του Ελληνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης, που βρίσκεται στο
τελικό στάδιο διαμόρφωσής του. Τα επό-
μενα βήματα προβλέπουν την παρουσίαση και στη συνέχεια την κατάθεσή του στη
Βουλή, πριν από την υποβολή του προς έγκριση στην Κομισιόν - πιθανότατα στις 10
Απριλίου.



του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

ΣΥΡΙΖΑ: Ενηλικίωση ή επιστροφή στο περιθώριο;
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Π
ίσω από τη σύγκρουση Μητσοτάκη -
Τσίπρα για το αν θα υπάρξει επίταξη
του ιδιωτικού τομέα της Υγείας λόγω

της πολύ επιβαρυμένης κατάστασης με τον
κορονοϊό κρύβεται μια βαθιά, θεμελιώδης
διαφορά στο πώς οι δύο πολιτικές παρατά-
ξεις αντιμετωπίζουν την κοινωνία. Σε μια
περίοδο που οι διαφορές Δεξιάς - Αριστε-
ράς γίνονται όλο και πιο θολές, όλο και πιο
δυσδιάκριτες, ίσως αυτή η διαφορετική
προσέγγιση να δείχνει με σαφήνεια τη δια-
χωριστική γραμμή, αν δεχτούμε ότι υπάρχει
τέτοια. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά επίμονα εδώ και μήνες την
επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, «διότι είμα-
στε σε πόλεμο» με την πανδημία. 

Ζητά, δηλαδή, να αποφασίζει το κράτος,
ακόμα κι αν οι ΜΕΘ δεν είναι γεμάτες, όπως
δεν ήταν στην αρχή του αιτήματος, ο ιδιωτι-
κός τομέας να πάψει να λειτουργεί και να τε-
θεί ως εφεδρεία στη διάθεση της Πολιτείας,
θέλοντας και μη. Η αντίληψη ότι «ο κακός
ιδιώτης» πρέπει ντε και καλά να είναι στη
διάθεση του κράτους, ακόμα και αν αυτό δεν

είναι απαραίτητο, δείχνει ότι η Αριστερά δεν
μπορεί να ξεπεράσει τις παιδικές της εμμο-
νές. Ο ιδιωτικός τομέας είναι «δεύτερης κα-
τηγορίας» και κάνει μόνο όσα το (πάνσο-
φο…) κράτος δεν μπορεί ή δεν προλαβαίνει. 

Αυτή η αντίληψη εμφανίζεται κατ’ εξοχήν
σε αποκρατικοποιήσεις, όταν η Αριστερά
φωνάζει «πουλάτε κερδοφόρες επιχειρή-
σεις» και εννοώντας ότι «ο κακός ιδιώτης»
πρέπει να αγοράζει μόνο ζημιογόνες εται-
ρείες.

Η περίπτωση ο ιδιώτης να κάνει πολύ πιο
κερδοφόρα μια ήδη κερδοφόρα επιχείρηση
δεν περνάει από το μυαλό της Αριστεράς.
Και την ώρα που απαξιώνει τους «ιδιώτες»
με ρετσέτες περί «συμφερόντων», την ίδια
ώρα όπου κυβερνά η Αριστερά αυξάνει τους
φόρους από τους… κακούς ιδιώτες. 

Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία περίμενε
πρώτα η κατάσταση να γίνει δύσκολη στις
ΜΕΘ. Προτού τα πράγματα γίνουν οριακά,
συνεννοήθηκε παρασκηνιακά με ιδιωτικές
επιχειρήσεις υγείας. Υπήρξαν εθελοντικές
εντάξεις στην προσπάθεια. 

Τώρα, όμως, αυτές δεν αρκούν και η πα-
ρασκηνιακή συνεννόηση δεν αποδίδει. Άρα,
ο κ. Κικίλιας βγήκε δημοσίως και είπε ότι αν
δεν υπάρξει εθελοντική συνεργασία, η κυ-
βέρνηση θα πάει σε επίταξη. Αντιμετώπισε,
δηλαδή, τον ιδιωτικό τομέα με τον σεβασμό
και την αναγνώριση που απαιτείται για εκεί-
νο το κομμάτι της οικονομικής δραστηριό-
τητας που παράγει πλούτο. Αν, βέβαια, ο
ιδιωτικός τομέας δεν αντιληφθεί την κρισι-
μότητα των περιστάσεων, η τελευταία λέξη -
και σωστά- ανήκει στην κυβέρνηση. 

Δύο στάσεις, δύο διαφορετικές θεωρή-
σεις της κοινωνίας. Η μία τη διαχωρίζει σε
«καλό δημόσιο» και «κακό ιδιωτικό» και ζη-
τά ο δεύτερος απλώς να υπηρετεί τις απο-
φάσεις του πρώτου. 

Η άλλη αναγνωρίζει την αυτονόητη ανάγ-
κη για συνύπαρξη και συνεργασία, δοκιμά-
ζει την κοινωνική ευαισθησία όλων και στο
τέλος, αν αυτή δεν αποδώσει καρπούς, είναι
έτοιμη να εφαρμόσει τις αποφάσεις της.
Διαλέγετε και παίρνετε…

Πότε χρειάζεται επίταξη του ιδιωτικού τομέα

Π
αραμερίζοντας το «νέφος» που δημι-
ουργεί η καταιγιστική -και τις περισ-
σότερες φορές μη πολιτική- επίθεση

που υφίσταται από τα ΜΜΕ ο ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμ-
βάνεσαι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει
εγγενές πρόβλημα ταυτότητας λόγω του DNA
του και της εκρηκτικής μετεξέλιξής του από
κόμμα διαμαρτυρίας -όταν γύριζαν τις τσέπες
ανάποδα για να βρουν κάποιο «πολιτικό πενην-
ταράκι»- σε κόμμα εξουσίας.

Το ερώτημα είναι αν αυτή η μετεξέλιξη μπο-
ρεί να είναι μονιμότερη ή θα αποδειχτεί συγκυ-
ριακό φαινόμενο. Θα είναι τελικά ο κυβερνητι-
κός ΣΥΡΙΖΑ ένας διάττοντας αστέρας ή θα κατα-
λάβει σταθερά το «στασίδι» της Κεντροαριστε-
ράς;

Το παλιό -εκτός θεσμών και δημοκρατικής
δεοντολογίας- σύστημα της επιχειρηματικής -
πολιτικής διαπλοκής, που ανδρώθηκε κατά την
περίοδο του «εκσυγχρονισμού», αγωνιά για την
εκλογική «ανάσταση» του ΠΑΣΟΚ. Η στήριξη
στη Ν.Δ. είναι συγκυριακή. Δεν την «ερωτεύτη-
καν», κάνουν απλώς την ανάγκη φιλοτιμία.
Όταν αλλάξει ο πολιτικός άνεμος, θα επιστρέ-
ψουν στις παλιές τους αγάπες. Τα κίνητρα είναι
γνωστά. Είναι, όμως, εμφανές ότι, παρά την ερ-
γώδη προσπάθεια των ΜΜΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ αντέχει,
ενώ το ΚΙΝ.ΑΛ./ΠΑΣΟΚ καρκινοβατεί, παρά τις

ακατανόητες κυβερνητικές αβάντες. Πέραν αυ-
τού, όμως, είναι εμφανές ότι τα «πολιτικά πε-
νηνταράκια» συνεισφέρουν στον ρεφενέ που
θα εξασφαλίσει στον ΣΥΡΙΖΑ την «έντιμη επι-
στροφή στις ρίζες», στο «αντάρτικο» και το 3%.
Άλλοτε η στήριξη στον εγκληματία της «17 Νο-
έμβρη», άλλοτε η «πρωτοπορία» στην «επανα-
στατική» βία και η παροχή πολιτικής ομπρέλας
στα γκρουπούσκουλα του «αριστερίστικου οι-
κοσυστήματος» τροφοδοτούν με πυρομαχικά
τους εχθρούς του.

Το ερώτημα, σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι αν
θα επιβιώσει ο όποιος κυβερνητικός ρεαλισμός
χαρακτήρισε την πολιτική του μετά τις εκλογές
του Σεπτεμβρίου του 2015 ή θα επανέλθει στον
«ασύμμετρο» και ασύντακτο ακτιβισμό της μεί-
ζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης ή στις ου-
τοπικές ονειρώξεις της πρώιμης κυβερνητικής,
μέχρι το καταστροφικό δημοψήφισμα, περιό-
δου. Σε τελική ανάλυση, θα επανέλθει στον
δρόμο του Γιάνναρου, του Κύρκου και της Δα-
μανάκη ή στην περίοδο Αλαβάνου και προ-
εκλογικού Τσίπρα; 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διάβηκε τον Ρουβί-
κωνα μετά την κυβίστηση το καλοκαίρι του
2015. Δρόμος επιστροφής δεν υπάρχει. Το
ερώτημα είναι αν έχει το «ανάστημα» που απαι-
τείται για να προχωρήσει στον απογαλακτισμό

του κόμματος από το κακό παρελθόν του. Αν θα
τολμήσει την εσωτερική κάθαρση από τα γρα-
φικά σταλινικά απολιθώματα. Είναι δεδομένο
ότι όσο η μάχη για τον χώρο της Κεντροαριστε-
ράς δεν θα έχει κριθεί, η συστημική «διαπλο-
κή» θα εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία που θα
της προσφέρεται.

Όταν η μάχη θα έχει κριθεί, αν νικητής είναι ο
Τσίπρας, τα πράγματα θα αλλάξουν. Τα ΜΜΕ θα
αλλάξουν στάση, γιατί αυτό που ενδιαφέρει τις
ιδιοκτησίες τους είναι οι «μπίζνες» και έχει
αποδειχτεί ότι βολεύονται να τις κάνουν με την
Κεντροαριστερά θεωρώντας τη Δεξιά «αδέξια
και δεδομένη». 

Όπως έγραφε ο Παπαχελάς για τους ιδιοκτή-
τες τους, «είναι εξαιρετικά ευέλικτοι και καλοί
στο να διαβάζουν προς τα πού πάει ο πολιτικός
αέρας. Σήμερα είναι φίλοι και κολλητοί, αύριο
το γυρίζουν στον βωμό νέων φιλιών και σχέσε-
ων. Είναι, επίσης, αχόρταγοι».

Επομένως, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση που
επείγεται για πρόωρες εκλογές. Επείγεται και ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
αφού θέλει να προλάβει την ανάκαμψη του ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝ.ΑΛ., η οποία δεν είναι απίθανη δεδο-
μένης της προσπάθειας ανασυγκρότησής του
αλλά και της φυσιολογικώς προϊούσας φθοράς
της κυβέρνησης.

του
Αντώνη 
Αντωνάκου 



Η
οικονομία, η ενίσχυση του κοινωνικού
κράτους και το άνοιγμα της τουριστικής
περιόδου κυριαρχούν στην ατζέντα της

κυβέρνησης. Η αγωνία βρίσκεται στο κατακόρυ-
φο για χιλιάδες εργαζομένους που προσδοκούν
το άνοιγμα των επιχειρήσεων για να μπει η χώρα
σιγά σιγά στην κανονικότητά της. Η Ε.Ε. αργεί
στην υλοποίηση και του Ταμείου Ανάκαμψης και
τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να υλοποιήσουν τις
δεσμεύσεις τους.

Τα προβλήματα είναι κυρίως οργανωτικά και
λιγότερο οικονομικά. Η μετάβαση στην επόμε-
νη μέρα απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία. Οι τρά-
πεζες πρέπει να χρηματοδοτήσουν τους μι-
κρομεσαίους επιχειρηματίες και να ακολου-
θήσουν τις προτροπές της διοικήτριας της ΕΚΤ
Κριστίν Λαγκάρντ.

Όταν το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου
της ΕΚΤ Φάμπιο Πανέτα δήλωσε ότι οι πολιτι-
κές στήριξης πρέπει να είναι «σκληρότερες,
καλύτερες, ταχύτερες και ισχυρότερες», τα
σχόλιά του τροφοδότησαν τις προσδοκίες
επενδυτών και οικονομολόγων ότι οι υπεύθυ-
νοι χάραξης πολιτικής θα αυξήσουν τον ρυθμό
των αγορών ομολόγων. Ο πρόεδρος της Bun-
desbank Γενς Βάιντμαν δήλωσε πρόσφατα
πως «δεν θα αποτελεί πηγή ανησυχίας η καθε-
μία αύξηση του κόστους χρηματοδότησης»,
προσθέτοντας ότι γενικότερα οι συνθήκες της
αγοράς παραμένουν ευνοϊκές. 

Ενώ η ΕΚΤ δεν αναμένεται να προχωρήσει
σε σημαντικές αλλαγές πολιτικής, ωστόσο η
πρόεδρός της Κριστίν Λαγκάρντ πρέπει να πε-

τύχει μια προσεκτική ισορροπία μεταξύ αυτών
των ανταγωνιστικών απόψεων. Η ΕΚΤ θα δη-
μοσιοποιήσει, επίσης, επικαιροποιημένες
προβλέψεις για την ανάπτυξη. Η οικονομία της
Ευρωζώνης συρρικνώθηκε κατά 0,7% το δ’ τρί-
μηνο του προηγούμενου έτους και αναμένεται
να συρρικνωθεί περαιτέρω τους πρώτους
τρεις μήνες του 2021, διολισθαίνοντας σε δι-
πλή ύφεση μετά την ιστορική συρρίκνωση του
περασμένου έτους, όταν ξέσπασε η νόσος Co-
vid-19.

Οι οικονομολόγοι ευρύτερα αναμένουν η
ΕΚΤ να μειώσει την πρόβλεψή της για το α’
εξάμηνο του έτους, δεδομένου ότι ο υποτονι-
κός ρυθμός του προγράμματος εμβολιασμού
στην Ε.Ε. καθυστερεί την ανάκαμψη. Ο ΟΟΣΑ
απηύθυνε έκκληση στις ευρωπαϊκές χώρες να
τρέξουν γρηγορότερα. Αλλά αυτό θα μπορού-
σε να αντισταθμιστεί από μια βελτιωμένη προ-
οπτική για το υπόλοιπο έτος, με ώθηση και από
το πακέτο στήριξης 1,9 τρισ. δολαρίων στις
ΗΠΑ, καθώς και από μια ισχυρή ανάκαμψη στο
εμπόριο. 

Η Goldman Sachs αναμένει η ΕΚΤ να μει-
ώσει την πρόβλεψή της για το τρέχον έτος στο
3,8% από 3,9%, κάτι που θα αντισταθμιστεί από
μια μικρή αύξηση στην πρόβλεψή της για το
2022 στο 4,3% από 4,2%. Η Ευρωζώνη «έσπα-
σε» το σερί πέντε μηνών πτώσης τιμών με ένα
άλμα του πληθωρισμού στο 0,9% τον Ιανουάριο
και τον Φεβρουάριο. Η κίνηση θα μπορούσε να
αποδειχτεί διατηρήσιμη: ορισμένοι αναλυτές
προβλέπουν ότι το β’ εξάμηνο του έτους ο πλη-

θωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμα και
πάνω από τον στόχο που έχει θέσει η ΕΚΤ, δη-
λαδή κατά τι χαμηλότερα του 2%.

Αλλά ενώ η ΕΚΤ είναι πιθανό να αυξήσει τις
προβλέψεις της για τον πληθωρισμό για φέτος
και το επόμενο έτος, η Κριστίν Λαγκάρντ ανα-
μένεται να τονίσει πως αυτό αντανακλά αρκε-
τούς εφάπαξ παράγοντες και πως δεν σημαί-
νει ότι η κεντρική τράπεζα έχει πετύχει τον βα-
σικό της στόχο.

Το σημαντικό νούμερο που θα πρέπει να πα-
ρακολουθούμε είναι η πρόβλεψη για τον πλη-
θωρισμό του 2023, που οι περισσότεροι ανα-
λυτές εκτιμούν ότι θα παραμείνει αμετάβλητος
στο 1,4%. Οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κό-
σμο καινοτομούν σε μια προσπάθεια να τονώ-
σουν την οικονομική ανάκαμψη από την παν-
δημία. 

Η Federal Reserve των ΗΠΑ έχει υποσχεθεί
να αφήσει τον πληθωρισμό να ξεπεράσει τον
στόχο για να καλύψει το χάσμα της περιόδου
που κινούνταν χαμηλότερα του στόχου, ενώ οι
κεντρικές τράπεζες της Αυστραλίας και της Ια-
πωνίας έχουν υποσχεθεί να διατηρήσουν τις
αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε καθο-
ρισμένο επίπεδο.

Η νόσος Covid-19 έχει επιφέρει αρκετές
διαφωνίες στα οικονομικά επιτελεία των κρα-
τών-μελών. Αναζητούνται λύσεις, πολλές φο-
ρές με πρόχειρο τρόπο, και απαιτούνται ορά-
ματα που θα βγάλουν τις χώρες από τα αδιέξο-
δα και θα τονώσουν την εμπιστοσύνη των πο-
λιτών.

Η ΕΚΤ στέλνει μήνυμα ανάκαμψης και νέων προοπτικών
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Σ
τις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο,
όπου η άμβλωση είναι νόμιμη ιατρική
διαδικασία, παρέχουν συμβουλές στις

γυναίκες σχετικά με τις αρνητικές συναισθημα-
τικές επιπτώσεις που μπορεί να βιώσουν. Αυτό
συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η έρευνα δείχνει
με συνέπεια ότι η άμβλωση είναι μια ασφαλής
ιατρική διαδικασία και ότι η συντριπτική πλει-
ονότητα των γυναικών που κάνουν αμβλώσεις
πιστεύουν ότι ήταν η σωστή απόφαση για αυτές
και δεν έχουν αρνητικές ψυχολογικές αντιδρά-
σεις μετά το γεγονός.

«Υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις που εμπλέ-
κονται με αυτή την υπόθεση και ισχυρίζονται ότι
η άμβλωση βλάπτει την ψυχική υγεία των γυναι-
κών», λέει η συγγραφέας της μελέτης M. Anto-
nia Biggs, ερευνήτρια κοινωνικών ψυχολόγων
στο UCSF. «Διαπιστώσαμε ότι οι γυναίκες στις
οποίες αρνήθηκαν τις αμβλώσεις είχαν περισ-

σότερο άγχος, χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και
λιγότερη ικανοποίηση της ζωής τους σε σύγκρι-
ση με τις γυναίκες που έκαναν τη διαδικασία».

Σε πρόσφατη μελέτη, που αποτελεί μέρος
μιας τρέχουσας δοκιμής που ονομάζεται «Turn-
away Study», οι ερευνητές του UCSF παρακο-
λούθησαν 956 γυναίκες από 21 πολιτείες που
είχαν ζητήσει άμβλωση. 

Μια εβδομάδα αφότου οι γυναίκες αναζήτη-
σαν άμβλωση, εκείνες που απομακρύνθηκαν
σκόραραν υψηλότερα επίπεδα άγχους από τις
γυναίκες που έλαβαν τη διαδικασία. 

Τα σημαντικά υψηλότερα επίπεδα άγχους με-
ταξύ των γυναικών που αρνήθηκαν την άμβλω-
ση μπορεί να οφείλονται στο κοινωνικό στρες
που μπορεί να συνοδεύσει μια μη προγραμματι-
σμένη εγκυμοσύνη. Οι πιο σημαντικοί παράγον-
τες που σχετίζονται με τις γυναίκες που βιώ-
νουν με αρνητικά αποτελέσματα ψυχικής υγεί-

ας τη διαδικασία ήταν όσες είχαν ιστορικό δια-
ταραχών ψυχικής υγείας ή τραυματικών συμ-
βάντων στη ζωή τους.

Η παραπάνω μελέτη θεωρείται η πιο περιεκτι-
κή στο είδος της και υποδηλώνει ότι η πεποίθη-
ση πως η άμβλωση μπορεί να προκαλέσει απα-
ραιτήτως ψυχολογικό πόνο είναι εσφαλμένη.

Οι ερευνητές καταλήγουν, επίσης, στο συμπέ-
ρασμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δι-
καιολογούν τη νομοθεσία που απαιτεί από τις
γυναίκες που επιλέγουν την άμβλωση να προει-
δοποιούνται για αρνητικές ψυχικές και συναι-
σθηματικές παρενέργειες. 

Οι γυναίκες πρέπει να εμπιστεύονται τις αποφά-
σεις τους, να έχουν την εξουσία του σώματός τους
και να κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για αυτές. Αν ο
στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την υγεία
των γυναικών, η ελευθερία και το δικαίωμα της
επιλογής είναι η καλύτερη προσέγγιση. 

Άμβλωση: οι επιπτώσεις 
στην ψυχική υγεία των γυναικών

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

του
Κώστα

Mαργαρίτη

Δημοσιογράφος
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Το... μάτι του Γερακιού στην Κρήτη

Σ
την 115 Πτέρυγα Μάχης στη
Σούδα μεταβαίνουν σήμερα
ο αρχηγός του Γενικού Επι-
τελείου Εθνικής Άμυνας,

στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, και
ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αε-
ροπορίας, αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος
Μπλιούμης, για να παρακολουθήσουν
από κοντά τα κοινά γυμνάσια της Πολε-
μικής Αεροπορίας με τα F-15 της Σα-
ουδικής Αραβίας.

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού,
που δείχνει ότι το Ριάντ δίνει μεγάλη ση-
μασία στην επιχείρηση «Μάτι του Γερα-
κιού», την Κρήτη θα επισκεφθεί και ο αρ-
χηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της αρα-
βικής χώρας, ο οποίος θα γίνει δεκτός
από τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ.

Οι πρώτες εντυπώσεις από τη συνεκ-
παίδευση των αραβικών «αετών» με
τους Έλληνες πιλότους είναι παραπά-
νω από άριστες, με καθημερινές πτή-
σεις σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών.
Ενδεικτικό τού πόσο «ζεστά» βλέπουν
την παρουσία τους στο Αιγαίο οι Σαου-
δάραβες είναι το γεγονός ότι το υπουρ-
γείο Άμυνας της χώρας «τιτιβίζει» κα-
θημερινά εικόνες από τα αραβικά F-15
με φόντο τον Ψηλορείτη, τις ελληνικές
θάλασσες αλλά και τα μαχητικά της
Πολεμικής Αεροπορίας.

Από τις αρχές της εβδομάδας έχουν
πραγματοποιηθεί δεκάδες έξοδοι αε-
ροσκαφών, με ελληνικά F-16 και Mira-

ge 2000-5 να ξεναγούν τους Σαουδά-
ραβες πάνω από τα νησιά και την ηπει-
ρωτική χώρα. Η Πολεμική Αεροπορία
έχει δεσμεύσει με Notam περιοχές
από τη Λήμνο μέχρι τη Ρόδο για τις
ασκήσεις που έχουν προγραμματίσει
τα δύο επιτελεία, ενώ η παρουσία των
Σαουδαραβικών F-15 μαζί με τα ελλη-
νικά μαχητικά στα όρια του FIR Αθηνών
στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυ-
ρα, που ζητά την αποστρατιωτικοποί-
ηση των νησιών. 

Οι διπλωματικές σχέσεις της Τουρ-
κίας με τη Σαουδική Αραβία δεν περ-
νούν την καλύτερη φάση τους και αυτό
αποτυπώνεται στις αντιδράσεις που
προκάλεσε η παρουσία των Αράβων
στη φιλόξενη 115 Πτέρυγα Μάχης στη
Σούδα, ενώ αυτό που ενοχλεί περισσό-
τερο την Άγκυρα είναι το τείχος που
ορθώνεται απέναντί της από τη συμμα-
χία της Ελλάδας με τις χώρες του αρα-
βικού κόσμου. 

Λίγους μήνες πριν στην ίδια αερο-
πορική Βάση είχαν μετασταθμεύσει
τέσσερα F-16 από τα Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα, ενώ στις αρχές Απριλίου
F-16 και F-15 από το Ισραήλ, που δια-
θέτει μια από τις ισχυρότερες αεροπο-

ρίες στον κόσμο, θα έρθουν στην Αν-
δραβίδα για την άσκηση «Ηνίοχος».
Συχνές είναι και οι ασκήσεις με τις αι-
γυπτιακές δυνάμεις, ενώ η Αθήνα και
το Κάιρο είναι οι μοναδικοί χρήστες
Rafale στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. 

Η συνεκπαίδευση θα διαρκέσει μέ-
χρι τα τέλη του μήνα και περιλαμβάνει
απαιτητικές ασκήσεις στο Κρητικό, το
Μυρτώο και το Λιβυκό Πέλαγος αλλά
και σε ολόκληρο σχεδόν το Αιγαίο. 

Στη Σούδα αναμένεται να ελλιμενι-
στεί μέσα στις επόμενες μέρες και το
αμερικανικό πυρηνοκίνητο αεροπλα-
νοφόρο «USS Dwight D. Eisenhower»,
που συνοδεύεται από ελληνική φρεγά-
τα και υποβρύχια του Στόλου. Την Τρί-
τη, μάλιστα, είναι προγραμματισμένο
να το επισκεφτεί ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος
από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο
Παναγιωτόπουλο και τον αρχηγό ΓΕΕ-
ΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

Το «στολίδι» του 6ου Αμερικανικού
Στόλου θα παραμείνει για λίγες μέρες
στη Σούδα προτού συνεχίσει το ταξίδι
του για το Σουέζ. Τις προηγούμενες
μέρες ελληνικά F-16 και F-4 πέταξαν
«φτερό με φτερό» με τα F-18 που μετα-
φέρει, σε εκπαιδευτικές αποστολές
εναέριας μάχης, βομβαρδισμού χερ-
σαίων και στόχων επιφανείας αλλά και
συνοδείας ναυτικών δυνάμεων.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Λίγες ώρες μετά την 
ανακοίνωση της συνάντησης 
Δένδια - Τσαβούσογλου,
η Τουρκία προανήγγειλε
ασκήσεις με πραγματικά πυρά
μεταξύ Λήμνου και Λέσβου!

Τ
έσσερις μήνες μετά την αποχώ-
ρηση του τουρκικού ερευνητι-
κού πλοίου «Ορούτς Ρέις» από
την ελληνική υφαλοκρηπίδα, οι

σχέσεις Αθήνας - Άγκυρας φαίνεται να
διανύουν μια περίοδο αποκλιμάκωσης, η
οποία αποτυπώνεται τόσο από τη διεξαγω-
γή του 62ου γύρου των διερευνητικών
επαφών και του πολιτικού διαλόγου όσο
και από την προγραμματισμένη για τις 14
Απριλίου συνάντηση των υπουργών Εξω-
τερικών των δύο χωρών. 

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι
στην παρούσα φάση έχουν δημιουργηθεί
οι κατάλληλες συνθήκες που επιτρέπουν
την πραγματοποίηση της συνάντησης Δέν-
δια - Τσαβούσογλου στην Άγκυρα, ενώ
όσον αφορά στην πρόταση του Τούρκου
υπουργού Εξωτερικών να συζητηθεί ένα
πιθανό τετ α τετ σε επίπεδο ηγετών, μια
συνάντηση, δηλαδή, ανάμεσα στον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον
πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, η ελληνική
πλευρά διαμηνύει ότι προχωρά βήμα βή-
μα, εξετάζοντας πάντα τη συμπεριφορά
της Τουρκίας. Οι ίδιες πηγές, πάντως,
υπογραμμίζουν ότι επιδίωξη της Αθήνας

είναι η ύπαρξη ανοικτών διαύλων επικοι-
νωνίας με την Άγκυρα.

Ο επόμενος σταθμός είναι η Σύνοδος
Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
στις 25 και 26 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.
Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να
σταλεί στα κράτη-μέλη η έκθεση του ύπα-
του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για την Εξωτερική Πολιτική Ζοσέπ
Μπορέλ για ολόκληρο το φάσμα των ευ-
ρωτουρκικών σχέσεων. Πηγές του υπουρ-
γείου Εξωτερικών δηλώνουν ότι η Αθήνα
θα ακολουθήσει διττή προσέγγιση. Από τη
μία, θα είναι ανοικτή στο ενδεχόμενο να
εξετάσει τα σημεία μιας θετικής ατζέντας
με την Τουρκία, υπό έναν αυστηρό όρο
όμως: η Τουρκία να συμμορφωθεί στις
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Από την
άλλη, θα υποστηρίξει τη μόνιμη προοπτική
λήψης μέτρων, εφόσον η Τουρκία προβεί
σε παραβατική συμπεριφορά. «Το καρότο

και το μαστίγιο να είναι πάντα στο τραπέ-
ζι», τονίζουν χαρακτηριστικά. 

Το πρόγραμμα της ελληνικής διπλωμα-
τίας είναι πυκνό, όπως και οι εξελίξεις. Ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα
μεταβεί τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες για το
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου
θα υπάρχει ξεχωριστό λήμμα για την
Τουρκία. Ανώτατος αξιωματούχος της
Ε.Ε., μάλιστα, ανέφερε χθες ότι η επιλογή
επιβολής μέτρων σε βάρος της Άγκυρας
παραμένει στο τραπέζι, αν και η κατάστα-
ση στην Ανατολική Μεσόγειο έχει βελτιω-
θεί. Σε κάθε περίπτωση, το ΣΕΥ θα ετοιμά-
σει το κλίμα για τη Σύνοδο Κορυφής των
ηγετών, ενώ θα υπάρξει και ο απαραίτητος
συντονισμός με τις Ηνωμένες Πολιτείες
σχετικά με το θέμα της Τουρκίας.

Σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλος ενημερώνουν
τους εκπροσώπους των κομμάτων της αν-
τιπολίτευσης για τις εξελίξεις στα Ελληνο-
τουρκικά, στο πλαίσιο του Εθνικού Συμ-
βουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, ενώ το
μεσημέρι είναι προγραμματισμένη τηλε-
διάσκεψη ανάμεσα στον Ταγίπ Ερντογάν,

την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Η Τουρκία, ωστόσο, λίγες ώρες μετά την
ανακοίνωση της συνάντησης Δένδια -
Τσαβούσογλου προχώρησε σε έκδοση πα-
ράτυπης Navtex για ασκήσεις με πραγμα-
τικά πυρά μεταξύ Λήμνου και Λέσβου.

«Η αμυντική θωράκιση της Ελλάδας δεν
αποτελεί μόνο προαπαιτούμενο για την
ασφάλεια της χώρας, αλλά και παράγοντα
που θα της επιτρέψει να επιβεβαιώσει τον
ρόλο της ως πυλώνα ειρήνης, ασφάλειας
και σταθερότητας στην ευρύτερη περιο-
χή», ανέφερε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος
σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώ-
θηκε υπό την αιγίδα της Ahepa Hellas. 

Έστειλαν... ππροσκλητήριο με Navtex 
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Απόψεις
«Θα έχουμε 10.000 νε-
κρούς από τα lockdowns»,
είχε δηλώσει πριν από με-
ρικούς μήνες ο καθηγητής
στο Στάνφορντ Ιωάννης
Ιωαννίδης και πλέον η χώ-
ρα μας έχει φτάσει στους
7.200 νεκρούς με Covid-19.
Ο συγκεκριμένος καθηγη-
τής είχε αμφισβητηθεί από
τους συναδέλφους του.
Όμως, πλέον και μέλη της
επιτροπής των ειδικών πα-
ραδέχονται ότι το lockdown
δεν έχει αποτέλεσμα.

Θετική παρουσία
Καλά τα πάει η Αρι-

στοτελία Πελώνη και
οσονούπω θα κατα-
κτήσει τη θέση του
κυβερνητικού εκ-
προσώπου. Η προσω-
ρινή εκπρόσωπος, η
οποία διάγει δοκιμα-
στική περίοδο, έχει
αλλάξει την επικοι-
νωνιακή στρατηγική του Μαξίμου, αφού επιτίθεται καθημερινά με οξύ
τρόπο στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα, της χρεώ-
νεται θετικά η δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποκινήσει διαδηλώσεις το τε-
λευταίο διάστημα, υπονοώντας ότι οι τελευταίοι που μπορούν να μιλούν
για την εξάπλωση της πανδημίας είναι αυτοί.

Κρίσιμο ερώτημα
«Δεν κάνουμε γεωπολιτική μέσω του

προγράμματος εμβολίων», είπε ο αντι-
πρόεδρος της Επιτροπής της Ε.Ε. Μαργα-
ρίτης Σχοινάς. «Ο εχθρός μας είναι ο ιός
και εργαζόμαστε για τους Ευρωπαίους
πολίτες, δεν εργαζόμαστε ενάντια σε κα-
νέναν», διεμήνυσε αναφορικά με τους
ισχυρισμούς εκείνων που βλέπουν γεω-
πολιτικά παιχνίδια με το ρωσικό εμβόλιο
Sputnik-V αλλά και με αυτό της AstraZe-
neca. Τότε γιατί δεν αγόρασαν από την αρ-
χή το ρωσικό εμβόλιο;

Τους απέκλεισαν
Με έγγραφό της η Πανελλαδική
Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτι-
κών ζητά από τον αρχηγό του Γενι-
κού Επιτελείου Στρατού, αντι-
στράτηγο Χ. Λαλούση, να δοθεί η
δυνατότητα στους επαγγελματίες
οπλίτες να συμμετάσχουν στη δια-
δικασία επιλογής προσωπικού για
εξειδίκευση στις πληροφορίες.
Άραγε, γιατί τους απέκλεισαν από
τις συγκεκριμένες νευραλγικές
υπηρεσίες;

Οι πτήσεις προς Αγγλία

Τ
ο Λονδίνο έχει ανακοινώσει ότι τα μη απα-
ραίτητα ταξίδια εντός και εκτός Βρετανίας
δεν θα επιτραπούν πριν από τις 17 Μαΐου το
νωρίτερο, όμως η βρετανική κυβέρνηση

αναμένεται να ανακοινώσει τα σχέδιά της για το πώς
και το πότε αυτό θα συμβεί στις 12 Απριλίου. Ο Σον
Ντόιλ, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής της British Air-
ways τον Οκτώβριο, ζήτησε από το Λονδίνο να συ-
νεργαστεί με άλλες κυβερνήσεις, ώστε μέσω των εμ-

βολίων κατά του Covid-19 και των ειδικών εφαρμο-
γών υγείας να ξεκινήσουν και πάλι τα ταξίδια. Όσοι
έχουν εμβολιαστεί θα μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς
περιορισμούς. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέ-
πει να μπορούν να ταξιδεύουν με ένα αρνητικό τεστ
για κορονοϊό. Η Βρετανία έχει ήδη χορηγήσει την
πρώτη δόση του εμβολίου κατά του Covid-19 στο 44%
των ενηλίκων της χώρας, κυρίως σε όσους είναι άνω
των 60 ετών.
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Μ
ε σταθερά βήματα ο πρόεδρος των

ΗΠΑ προωθεί την ατζέντα αντιπαράθε-

σης με την Κίνα σε όλα τα επίπεδα. Η

εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας ανα-

κοίνωσε το νέο «κανάλι» που προωθεί ο Τζο

Μπάιντεν μαζί με τους πρωθυπουργούς της Ια-

πωνίας, της Ινδίας και της Αυστραλίας, οι οποίοι

μοιράζονται την ανησυχία για την ισχυροποίηση

και μια σειρά από επιλογές της Κίνας.

Ο Τετραμερής Διάλογος για την Ασφάλεια

σχηματίστηκε μετά τον σεισμό και το τσουνάμι

του 2004 στον Ινδικό Ωκεανό και επισημοποιήθη-

κε το 2007. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άν-

τονι Μπλίνκεν είχε στα τέλη Φλεβάρη την πρώτη

διαδικτυακή του συνάντηση με τους ομολόγους

του από το σχήμα. Οι υπουργοί τότε συζήτησαν,

μεταξύ άλλων, θέματα «αντιμετώπισης της τρο-

μοκρατίας, θαλάσσιας ασφάλειας, την επείγου-

σα ανάγκη να αποκατασταθεί η δημοκρατικά

εκλεγμένη κυβέρνηση στη Μιανμάρ και την προ-

τεραιότητα ενίσχυσης της δημοκρατικής αξιοπι-

στίας στην ευρύτερη περιοχή».

Κατέληξαν στην ανάγκη συνεργασίας για

«έναν ελεύθερο και ανοιχτό Ινδοειρηνικό Ωκεα-

νό, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της

ελευθερίας, της ναυσιπλοΐας και της εδαφικής

ακεραιότητας», αναφορές που εμμέσως πλην

σαφώς επικρίνουν κινήσεις της Κίνας.

Η εφημερίδα «The South China Morning

Post» επικαλέστηκε πρόσφατα μια πηγή, σύμ-

φωνα με την οποία οι δύο χώρες ΗΠΑ και Κίνα

διεξάγουν συζητήσεις σχετικά με μια συνάντηση

στην Αλάσκα μεταξύ του Αμερικανού υπουργού

Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και του κορυφαίου

Κινέζου διπλωμάτη Γιανγκ Τζιεσί. Πάντα θα

υπάρχει η εσωτερική διπλωματία. Πολλά θα γί-

νονται και λίγα, θα μαθαίνουμε. 

Πριν από χρόνια ήταν η Σοβιετική Ένωση,

καθ’ όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ο αν-

τίπαλος για τους Αμερικανούς. Τώρα, μετά την

παρένθεση Τραμπ, οι Αμερικανοί στοχεύουν την

οικονομία της Κίνας και όχι μόνο, ψάχνοντας

συμμάχους σε άλλες χώρες. Η Ιαπωνία, η Ινδία

και η Αυστραλία είναι οι πρώτες πρόθυμες του

νέου τόξου. Είναι σαφές ότι ο κόσμος αλλάζει. 

Βασίλης Tαλαμάγκας

Αλλάζει
ο κόσμος 

anetnews24@gmail.com 
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Σ
την «Εντατική» εξακολουθεί να
βρίσκεται το Λεκανοπέδιο, κα-
θώς τα κρούσματα συνεχίζουν να
βρίσκονται στα ύψη το τελευταίο

24ωρο. Παράλληλα, τα νοσοκομεία βρί-
σκονται ακόμη σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. Σύμφωνα με την τελευταία ενη-
μέρωση από τον ΕΟΔΥ, χθες σημειώθηκε
νέο αρνητικό ρεκόρ, με 645 ασθενείς να
βρίσκονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ σε
όλη τη χώρα. 

Τα νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν
έσπασαν και πάλι το φράγμα των 3.000
(3.073), ενώ ακόμη 45 άνθρωποι έχασαν
τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο. Στην Ατ-
τική η κατάσταση εξακολουθεί να είναι
κρίσιμη, καθώς χθες καταγράφηκαν συ-
νολικά 1.524 νέα κρούσματα. Πιο αναλυ-
τικά, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί
ο Πειραιάς, που με 298 κρούσματα πλη-
σιάζει επικίνδυνα το «φλεγόμενο» Κέν-
τρο της Αθήνας, το οποίο έχει 347, ενώ
αυξημένα είναι τα κρούσματα και στον
Δυτικό Τομέα της Αθήνας, καθώς χθες
επιβεβαιώθηκαν 259. Στη Θεσσαλονίκη,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟ-
ΔΥ, χθες καταγράφηκαν 304 κρούσματα,
ενώ Αχαΐα και Λάρισα είχαν επίσης τρι-
ψήφιο αριθμό κρουσμάτων, με 123 και
110 αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοι-
χεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η
ΠΟΕΔΗΝ, το σύνολο των διασωληνωμέ-
νων εκτός ΜΕΘ στα νοσοκομεία της Αττι-
κής φτάνει τους 51, ενώ την ίδια στιγμή η
πληρότητα στις Μονάδες Εντατικής Θε-
ραπείας «αγγίζει» το 100%. Συγκεκριμέ-
να, στα νοσοκομεία «Σισμανόγλειο»,
«Αγία Όλγα», «Γεννηματάς», «Ελπίς»,
ΝΙΜΤΣ, «Ερυθρός», «Θριάσιο», «Ασκλη-
πιείο» και «Τζάνειο» οι ΜΕΘ είναι γεμά-
τες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕ-
ΔΗΝ. 

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη ο

υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας δήλω-
σε σε δραματικούς τόνους ότι είναι η ώρα
των ιδιωτών ιατρών να μπουν στη μάχη με
τον κορονοϊό, δίνοντας διορία 48 ωρών,
προκειμένου 200 να ανταποκριθούν στο
κάλεσμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι
μέχρι στιγμής η ανταπόκριση είναι απο-
καρδιωτική, καθώς από τους 200 για-
τρούς που πρέπει να μπουν στη μάχη του
ΕΣΥ ενάντια στην πανδημία μόλις 50
έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα. 

Χθες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

ανακοίνωσε πως οι ιδιώτες γιατροί που
θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα για την
ενίσχυση του ΕΣΥ θα απαλλαχθούν για τα
επόμενα πέντε χρόνια από την ετήσια
συνδρομή τους στον Σύλλογο. Η απόφαση
ελήφθη ύστερα από εισήγηση του προ-
έδρου του, Γιώργου Πατούλη, και αφορά
σε γιατρούς-μέλη του ΙΣΑ, με ειδικότητα
Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής, Πνευμο-
νολογίας και Αναισθησιολογίας, οι οποίοι
θα συστρατευτούν στη μάχη κατά της
πανδημίας.

Θετική είναι η πολυαναμενόμενη εισήγηση του Ευρωπαϊ-
κού Οργανισμού Φαρμάκων για το εμβόλιο AstraZeneca,
για το οποίο το τελευταίο διάστημα έχει προκληθεί μεγάλη
σύγχυση, καθώς πολλές χώρες «πάγωσαν» τη χρήση του
ύστερα από μεμονωμένα περιστατικά θρόμβωσης. Το
σκεύασμα «δεν συνδέεται» με αυξημένο κίνδυνο θρομβο-
εμβολής, επεσήμαναν οι επικεφαλής της υπηρεσίας, σε συ-
νέντευξη Τύπου.

«Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα πως πρόκειται
για ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο», δήλωσε η δι-

ευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων Έμερ
Κουκ. «Τα οφέλη για την προστασία των πολιτών από κο-
ρονοϊό με τους σχετικούς κινδύνους θανάτου και νοση-
λείας υπερτερούν των πιθανών κινδύνων», πρόσθεσε. Ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός καλεί τις χώρες να συνεχίσουν
τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca. Ωστόσο, σημει-
ώνει ότι προς το παρόν δεν μπορεί ακόμη να αποκλείσει
οριστικά τη σχέση μεταξύ του εμβολίου και των σπάνιων
περιπτώσεων πολύ σοβαρής πήξης, σημειώνοντας πως
θα χρειαστούν περισσότερες έρευνες. Η απόφαση του E-

MA έρχεται μετά τις ανακοινώσεις χωρών της Ε.Ε. -ανά-
μεσά τους η Γερμανία και η Γαλλία- να αναστείλουν τη
χρήση του εμβολίου της AstraZeneca ύστερα από περι-
στατικά θρομβώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας θεωρεί ότι τα οφέλη του εμβολίου της AstraZeneca
υπερτερούν των κινδύνων και συνιστά τη συνέχιση των εμ-
βολιασμών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Πάντως, σή-
μερα ο Οργανισμός πρόκειται να δημοσιοποιήσει τα πορί-
σματά του για το συγκεκριμένο εμβόλιο.

ΕΜΑ: Ασφαλές και αποτελεσματικό το εμβόλιο της AstraZeneca 

Στο «κόκκινο» κρούσματα και ΜΕΘ στην Αττική 

Νέο αρνητικό ρεκόρ
σημειώθηκε το
τελευταίο 24ωρο, με
645 διασωληνωμένους
σε όλη τη χώρα!



Τ
η δική του «Λευκή Βίβλο» για τη
λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ. παρου-
σίασε ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐ-

δης, κάνοντας λόγο για ένα πολιτικό πλαί-
σιο που θα οδηγήσει στη συνολική μεταρ-
ρύθμιση της αστυνόμευσης, επισημαίνον-
τας ότι πρόκειται για μια πρόταση-νέο
κοινωνικό συμβόλαιο ασφάλειας μεταξύ
πολιτών και Ελληνικής Αστυνομίας του
21ου αιώνα.

Είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα
δημιουργείται ένα τέτοιο κείμενο αναφο-
ράς, με τον κ. Χρυσοχοΐδη να επισημαίνει
ότι έχει δημόσιο και δεσμευτικό χαρακτή-
ρα. «Η “Λευκή Βίβλος” είναι το πολιτικό
πλαίσιο το οποίο θα οδηγήσει στη συνολι-
κή μεταρρύθμιση της αστυνόμευσης»,
σημείωσε ο ίδιος. Και πρόσθεσε πως το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως
πρώτο βήμα προωθεί δύο θεμελιακές με-
ταρρυθμίσεις: το νέο οργανόγραμμα και
τη νέα εκπαιδευτική πολιτική. Όπως επε-
σήμανε, είναι περισσότερο από απαραίτη-
το σε αυτήν την εποχή εκπλήξεων, κινδύ-
νων, επιτευγμάτων και κοινωνικής επιτά-
χυνσης να αναθεωρήσουμε απόψεις και
να μετακινηθούμε από στερεότυπα για την
ασφάλεια και την αστυνόμευση.

«Τα παραδοσιακά σχέδια ασφαλείας
έχουν αγγίξει τα όριά τους», είπε ο Μιχά-
λης Χρυσοχοΐδης, που προανήγγειλε αλ-
λαγές στο οργανόγραμμα της ΕΛ.ΑΣ. αλλά
και στην εκπαίδευση των αστυνομικών:
«Σταδιακά, σε βάθος χρόνου, θα αλλάξουν
τα πάντα: το υπουργείο, η Αστυνομία, η
δομή, η εκπαίδευση, το δόγμα, ο τρόπος

του επιχειρείν, ο σχεδιασμός και τα μέσα,
ώστε να προσαρμοστούν στις κατευθύν-
σεις που ορίζει η “Λευκή Βίβλος”».  Αξίζει
να σημειώσουμε ότι στο κείμενο γίνεται
αναφορά και στα περιστατικά αστυνομι-
κής αυθαιρεσίας, με την επισήμανση πως,
για τη μείωσή τους, χρειάζονται νέοι θε-
σμοί και πολιτικές, «γιατί οι τρόποι που
αντιμετωπίζεται η Αστυνομία από μέρος
των νέων και οι νέοι από μέρος της Αστυ-
νομίας απομακρύνουν το μέλλον».

Τα εννέα χαρακτηριστικά 
Σύμφωνα με τη «Λευκή Βίβλο», η Ελλη-

νική Αστυνομία του 21ου αιώνα θα έχει τα

παρακάτω εννέα χαρακτηριστικά:

1«Πράσινη»: Ενίσχυση των δράσεων
ανακύκλωσης, χρήση ηλεκτροκίνητων

οχημάτων, αξιοποίηση επαναχρησιμοποι-
ούμενων υλικών, ενεργειακή αναβάθμιση
των κτιρίων.

2«Έξυπνη»: Χρήση νέων τεχνολογιών
και καινοτομικών συστημάτων στην

επιχειρησιακή της λειτουργία.

3«Ψηφιακή»: Περιορισμός των εγγρά-
φων, αξιοποίηση συστημάτων επικοι-

νωνίας και πληροφόρησης, παροχή ψη-
φιακών υπηρεσιών στους πολίτες.

4 «Εξωστρεφής»: Επικοινωνία, ενημέ-
ρωση των πολιτών, αξιοποίηση των

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λογοδο-
σία.

5 «Αλληλέγγυα και Εθελοντική»: Συμ-
μετοχή στην υλοποίηση δράσεων κοι-

νωνικής αλληλεγγύης και εθελοντισμού.

6«Αποτελεσματική»: Ενίσχυση των
δράσεων πρόληψης και αξιοποίηση

ευέλικτων μονάδων αστυνόμευσης για
την ενδυνάμωση της άμεσης ανταπόκρι-
σης στην αντιμετώπιση του εγκλήματος
και της βίας. Υλοποίηση προγραμμάτων
εξοπλισμού.

7 «Ανθρώπινο Δυναμικό»: Αξιολόγηση
και διαρκής ανάπτυξη του ανθρωπί-

νου δυναμικού, ενίσχυση της διά βίου μά-
θησης και της εκπαίδευσης.

8«Προσβάσιμη»: Παρεμβάσεις σε κτί-
ρια, υποστήριξη των πολιτών ΑμεΑ,

ενίσχυση των δράσεων διαπολιτισμικής
αστυνόμευσης και κοινωνικής διαμεσο-
λάβησης.

9 «Επιτελική και Αποκεντρωμένη»:
Επιτελικός σχεδιασμός και λειτουρ-

γία σε κεντρικό επίπεδο και ενίσχυση της
αποκέντρωσης των δυνάμεων, με τη δημι-
ουργία ισχυρών Περιφερειακών Αστυνο-
μικών Διευθύνσεων.

Είναι η πρώτη φορά που στην
Ελλάδα δημιουργείται ένα 
τέτοιο κείμενο αναφοράς, με
τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να
επισημαίνει ότι έχει δημόσιο
και δεσμευτικό χαρακτήρα…
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Σκηνές από ταινία δράσης του Χόλιγουντ εκτυλίχθηκαν
το μεσημέρι της Πέμπτης σε έναν από τους πιο κεντρικούς
δρόμους των Αθηνών, την οδό Λιοσίων, με την καταδίωξη
ενός κλεμμένου οχήματος να καταλήγει σε τροχαίο με
τρεις τραυματίες.  Το ρολόι έδειχνε 13.08 όταν στο κέντρο
της Άμεσης Δράσης σήμανε συναγερμός, καθώς πολίτης
ενημέρωσε ότι είχε κλαπεί το Ι.Χ. αυτοκίνητό του από την
οδό Οδυσσέα Ελύτη στα Άνω Λιόσια και το σύστημα γεωεν-
τοπισμού (GPS TRACKER) του έδειχνε ότι αυτό κινείται

στην οδό Λιοσίων. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομι-
κοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και περιπολικά της Άμεσης Δράσης.
Εντόπισαν το όχημα και επιχείρησαν να το ακινητοποι-
ήσουν. Στη θέα των μηχανών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ο οδηγός
του κλεμμένου Ι.Χ. αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και επι-
χείρησε να διαφύγει προς τις Τρεις Γέφυρες.  Ωστόσο, από
τους επικίνδυνους ελιγμούς με μεγάλη ταχύτητα που έκα-
νε, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούσθηκε με
δύο μοτοσικλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελα-

φρά οι οδηγοί των μοτοσικλετών (άνδρας και γυναίκα).
Τραυματίστηκε επίσης ελαφρά και μία επιβάτιδα λεωφο-
ρείου, το οποίο ακινητοποιήθηκε απότομα για να μη συγ-
κρουσθεί με το κλεμμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Το αποτέλεσμα ήταν να ακινητοποιηθεί το όχημα και να
συλληφθεί ο δράστης, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν
για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Αθηνών.

Κινηματογραφική καταδίωξη Ι.Χ. στη Λιοσίων με τρεις τραυματίες 

«Λευκή Βίβλος» για την Προστασία του Πολίτη 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Σ
ε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασω-
ληνωμένος στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ο μικρός Ζα-
χαρίας, το αγοράκι 2 ετών που χθες το απόγευ-
μα εντοπίστηκε μέσα σε βαρέλι με νερό, στο

χωριό Λιγόρτυνος του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων
Ηρακλείου. Η μάχη που δίνουν οι γιατροί προκειμένου να
κρατήσουν στη ζωή το αγοράκι συγκλονίζει…

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης εί-
πε ότι, από τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο το
αγοράκι, επιχειρήθηκε από το σύνολο του ιατρικού
προσωπικού να σταθεροποιηθεί, ενώ συνεχίζονται
οι προσπάθειες να παραμείνει στη ζωή. Ο μικρός

Ζαχαρίας μεταφέρθηκε, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ και
την Αστυνομία, χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο
Υγείας Χάρακα, όπου έπειτα από δυόμισι ώρες προ-
σπαθειών κατέγραψε καρδιακό παλμό. Ακόμη και οι
γιατροί που έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή
το παιδί κάνουν λόγο για ένα μικρό θαύμα! Στη συνέ-
χεια διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενο-
φόρο στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, όλα συνέβησαν νωρίς
το απόγευμα της Τετάρτης, όταν το άτυχο παιδί, την
ώρα που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο στη γειτονιά
του σπιτιού του, ξέφυγε της προσοχής της οικογέ-
νειάς του. 

Λίγη ώρα μετά, χάθηκαν τα ίχνη του, με τους γο-
νείς και τους συγγενείς του να το ψάχνουν εναγω-
νίως. Το αγοράκι, που αποτελεί το τρίτο παιδί της οι-
κογένειας, εντοπίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις
του μέσα σε ένα βαρέλι με νερό.

Οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο Κέντρο Υγείας
Χάρακα, όπου οι γιατροί ξεκίνησαν τις διαδικασίες
της επαναφοράς του. Τελικά, έπειτα από μεγάλο
χρονικό διάστημα, διαπίστωσαν πως το παιδί δεν
επανερχόταν, με αποτέλεσμα να το δηλώσουν νε-
κρό! Μάλιστα, η γιαγιά του φόρεσε μαύρα, σύμφωνα
με περιγραφές μίας γειτόνισσας της οικογένειας στο
«Cretapost». 

Αγνοείται εδώ και 10 ημέρες στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο ο Στάθης Άνθης, αδελφός του
Δημήτρη, του ηθοποιού ο οποίος προ ημέ-
ρων κατήγγειλε τη σεξουαλική κακοποίησή
του από συνάδελφό του. Ο Στάθης Άνθης,
γνωστός ως «Stan» στην περιοχή, σύμφωνα
με τα βρετανικά ΜΜΕ έχει εξαφανιστεί από
τις 8 Μαρτίου. Τότε ήταν η τελευταία φορά
που εθεάθη στο ξενοδοχείο «Burgh Is-
land», στην παραθαλάσσια περιοχή Big-
bury-on-Sea, όπου και εργαζόταν. Σύμφω-
να με τις Αρχές του Kingsbridge, ο Στάθης
έφυγε από το δωμάτιό του στις 5 τα ξημε-
ρώματα της Δευτέρας σε «αγχώδη» κατά-
σταση. Όπως εξηγεί η τοπική αστυνομία,
υπάρχουν πολλά σενάρια για την κατάστασή
του. Ένα από αυτά είναι ότι είναι καλά με φί-
λους στο Πλίμουθ. Οι έρευνες συνεχίζονται
στις βραχώδεις ακτές της περιοχής, ενώ
σκάφη του Λιμενικού να κάνουν έρευνες
και στη θάλασσα με τη συνδρομή ελικοπτέ-

ρου. Ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα
στοιχεία του από την υπηρεσία που ασχο-
λείται με εξαφανίσεις.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των μεταμοσχεύσεων οργάνων του
23χρονου Ιάσονα, που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα έξω από τη
Βουλή, την περασμένη Παρασκευή. Δύο γυναίκες, 57 και 55 χρόνων, που υπο-
βάλλονταν εδώ και περίπου 10 χρόνια σε αιμοκάθαρση, υποβλήθηκαν με επι-
τυχία σε μεταμόσχευση νεφρού στη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων
του «Ιπποκράτειου». Υπενθυμίζεται πως οι γονείς του Ιάσονα, με μεγαλοψυχία
και γενναιότητα, αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανα του παιδιού τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σε λίστα αναμονής εδώ και
οκτώ χρόνια. «Η υπέρβαση της οικογένειας 23χρονου Ιάσονα μετουσίωσε τον
πρόωρο και τραγικό χαμό του σε πράξη αγάπης και προσφοράς, χαρίζοντας την
ελπίδα για μια νέα ζωή σε τόσους συνανθρώπους μας», αναφέρει η διοίκηση
του νοσοκομείου σε σχετική ανακοίνωση. 
Η διοίκηση του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» εκφράζει στην οικογένεια του δότη τα ειλι-
κρινή της συλλυπητήρια και ταυτόχρονα την ευχαριστεί για τη μεγάλη αυτήν
υπέρβαση. Τέλος, όπως αναφέρει, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνε-
τέλεσαν να στηθεί αυτή η πολύτιμη γέφυρα ζωής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την καρδιά του 23χρονου θα λάβει 45χρονος ασθε-
νής, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια ζούσε με μηχανική υποστήριξη. Την ίδια
στιγμή, χειρουργική ομάδα από το Λαϊκό Νοσοκομείο παρέλαβε το ήπαρ, προ-
κειμένου να γίνει ακόμη μία μεταμόσχευση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν
πως οι πνεύμονες αποτέλεσαν δώρο ζωής για συνάνθρωπό μας στην Ιταλία.

Δώρο ζωής σε δύο γυναίκες
οι νεφροί του Ιάσονα

Αγωνία για το αγοράκι
που βρέθηκε σε βαρέλι 

Αγνοείται ο αδερφός του Δημήτρη Άνθη
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Διαμαρτυρίες
για τα ειδικά
σχολεία 

Κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
και άλλες πόλεις της χώρας, όπως η Πάτρα,
τα Χανιά και το Ρέθυμνο, πραγματοποιήθη-
καν χθες για την Ειδική Αγωγή έπειτα από
κάλεσμα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας
Ελλάδος (ΔΟΕ), η οποία προκήρυξε 24ωρη
απεργία. Στην πρωτεύουσα οι εκπαιδευτικοί
συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο
Παιδείας και στη Θεσσαλονίκη έξω από το
υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, ζητώντας
την αναστολή λειτουργίας των Ειδικών Σχο-
λείων για το διάστημα που παραμένουν
κλειστές και οι μονάδες Γενικής Εκπαίδευ-
σης, τη διενέργεια μαζικών και επαναλαμ-
βανόμενων τεστ Covid και αύξηση των δρο-
μολογίων μεταφοράς των μαθητών. 

Χθες, πάντως, το υπουργείο Παιδείας
ανακοίνωσε τη συγκρότηση ομάδας εργα-
σίας «για την εκτέλεση εργασιών συγκέν-
τρωσης, αποτίμησης του ισχύοντος νομοθε-
τικού πλαισίου και χαρτογράφησης βελτιω-
τικών αλλαγών για την εκπαίδευση ατόμων
με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες». Τα μέλη της
ομάδας θα πρέπει να παραδώσουν τις προ-
τάσεις τους στην ηγεσία του υπουργείου
έως τις 31 Μαΐου και να έχουν ολοκληρώσει
το έργο τους έως το τέλος του έτους. Παράλ-
ληλα, το υπουργείο αποδέχτηκε το αίτημα
του συνδικαλιστικού οργάνου των καθηγη-
τών να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα οι
εκπαιδευτικοί, το Ειδικό και Βοηθητικό
Προσωπικό και οι μαθητές των Ειδικών Σχο-
λείων, με τη διαδικασία να βρίσκεται σε εξέ-
λιξη. 

Εν τω μεταξύ, πανεκπαιδευτικό συλλαλη-
τήριο ενάντια στον νόμο με τον οποίο θεσμο-
θετείται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και
ιδρύεται Πανεπιστημιακή Αστυνομία διορ-
γανώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Φοιτητές,
μαθητές, εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί
πραγματοποίησαν πορεία προς το Άγαλμα
του Βενιζέλου. Οι διαδηλωτές κατέληξαν
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
όπου φώναξαν συνθήματα υπέρ της επανα-
λειτουργίας των ΑΕΙ και κατά των φαινομέ-
νων αστυνομικής βίας. 

Εύη Πανταζοπούλου

Τ
ην ανάγκη να επενδύσει το εκπαι-
δευτικό σύστημα στις νέες τεχνολο-
γίες, επανασχεδιάζοντας τα αναλυ-
τικά προγράμματα της Πρωτοβάθ-

μιας, Δευτεροβάθμιας αλλά και της Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, με έμφαση στην Επι-
στήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα
Μαθηματικά, επισημαίνει ο Σύνδεσμος Επι-
χειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Παρου-
σιάζει, μάλιστα, πέντε προτάσεις για την ανα-
βάθμιση της διδακτικής STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics),
βασιζόμενος στην παραδοχή, όπως προκύ-
πτει από Έκθεση του World Economic Fo-
rum, ότι το 2022 οι εργασίες που εκτελούνται
από ανθρώπους θα αντιστοιχούν στο 58% των
συνολικών ωρών εργασίας έναντι του 42% αυ-
τών που εκτελούνται από μηχανές!

Προτείνει, λοιπόν, τη χάραξη μιας συνεκτι-
κής, μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τα
STEM, θεσμική κατοχύρωση της ουσιαστικής
αυτονομίας του σχολείου και εθνική εκστρα-
τεία ευαισθητοποίησης STEM ως ελκυστικές
επιλογές πεδίου σπουδών. Σε επίπεδο αναλυ-
τικών προγραμμάτων, τονίζει την ανάγκη να
δοθεί έμφαση στα STEM με τη δημιουργία
σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και την
αξιοποίηση της τεχνολογίας στη σχολική εκ-
παίδευση. Επίσης, θεωρεί απαραίτητο να εμ-
πλουτιστεί η σχολική εμπειρία με παράλληλες
δραστηριότητες STEM, οι οποίες θα λαμβά-
νονται υπόψη ως δείκτης στο σύστημα αξιο-
λόγησης των σχολικών μονάδων, αλλά και να
ενταχθεί η διδακτική STEM στο σύστημα συ-
νεχιζόμενης εκπαίδευσης της διδακτικής
κοινότητας. 

Στο σημείο αυτό, ο ΣΕΒ στέκεται στον τρόπο
επιλογής του διδακτικού προσωπικού, σχο-
λιάζοντας ότι «στα εκπαιδευτικά συστήματα
που αναγνωρίζονται διεθνώς ως ιδιαίτερα

επιτυχημένα οι εκπαιδευτικοί επιλέγονται
αποκλειστικά μέσα από τη δεξαμενή των αρι-
στούχων αποφοίτων του ακαδημαϊκού
έτους». Τέλος, προτείνει την υιοθέτηση μιας
πιο θετικής και ενεργητικής στάσης εκ μέ-
ρους της εκπαιδευτικής κοινότητας, ώστε να
κινητοποιηθούν οι επιχειρήσεις για την υπο-
στήριξη της εκπαίδευσης STEM στα σχολεία. 

Στην έκθεση του Συνδέσμου περιγράφεται
το οξύμωρο να παρατηρείται υψηλό επίπεδο
συμμετοχής σε Τριτοβάθμια Προγράμματα
STEM, ενώ οι επιδόσεις των μαθητών είναι
ανησυχητικά χαμηλές στις θετικές και φυσικές
επιστήμες. Επικαλείται, δε, το Διεθνές Πρό-
γραμμα Αξιολόγησης PISA 2018, όπου η Ελλά-
δα βρέθηκε στην 45η θέση ανάμεσα σε 78 χώ-
ρες στη μέση επίδοση των μαθητών, καθώς και
την Έκθεση 2019 της Αρχής Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτήν, από
το σύνολο των μαθητών που ολοκλήρωσαν τη
β’ λυκείου το 2017-2018 κάτω από τη βάση
έγραψαν το 50% στη Φυσική, το 44,2% στη Γεω-
μετρία και το 38,9% στην Άλγεβρα. 

«Έσπασαν» στο Εφετείο τα ισόβια
που είχαν επιβληθεί πρωτόδικα
στους δράστες της στυγερής δο-
λοφονίας του συγγραφέα Μένη
Κουμανταρέα, περίπου έξι χρόνια
μετά το έγκλημα και έπειτα από
πολύμηνη ακροαματική διαδικα-
σία. Η αναγνώριση ελαφρυντικού
στα πρόσωπα των δύο νεαρών αν-
δρών μετέτρεψε σε 15ετή κάθειρ-
ξη την ισόβια καταδίκη που τους
είχε επιβληθεί από το Μεικτό Ορ-
κωτό Δικαστήριο της Αθήνας. Το
δικαστήριο χθες ομόφωνα έκρινε
ενόχους τούς δύο άνδρες από τη
Ρουμανία, ωστόσο τους αναγνώ-
ρισε το ελαφρυντικό του πρότε-
ρου σύννομου βίου, παρά την αν-
τίθετη εισαγγελική πρόταση. Επι-
πλέον, τους επέβαλε ποινή φυλά-
κισης 18 μηνών για απόπειρα λη-
στείας. Υπενθυμίζεται ότι ο Μένης
Κουμανταρέας είχε βρεθεί νε-
κρός στο υπνοδωμάτιο του διαμε-
ρίσματός του στην οδό Ζακύνθου
στην Κυψέλη λίγο μετά τα μεσά-
νυχτα της 6ης Δεκεμβρίου 2014. Ο
83χρονος λογοτέχνης ζούσε μό-
νος του, ενώ με έναν εκ των κατη-
γορουμένων είχε επαφές και τον
βοηθούσε οικονομικά. Το μοιραίο
βράδυ συναντήθηκε με τους δύο
κατηγορούμενους, του ζήτησαν
χρήματα, διαπληκτίστηκαν έντο-
να μαζί του και τον χτύπησαν, με
συνέπεια ο συγγραφέας να χάσει
τη ζωή του.

Μαρία Δήμα 

«Έσπασαν» τα
ισόβια για τους
δολοφόνους 
του Κουμανταρέα

Ο ΣΕΒ παρουσιάζει 
πέντε  προτάσεις για 
την αναβάθμιση 
της διδακτικής STEM

Γράφει η
Εύη Πανταζοπούλου

ΣΕΒ: Βάλτε τώρα
στα σχολεία τις 
νέες τεχνολογίες
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E
νας πρώην εργαζόμενος σε εταιρεία καθαριό-
τητας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης καταδικάστηκε ως εμπρηστής του

Βιολογικού Τμήματος, σε πυρκαγιά που προκάλεσε
εκτεταμένες ζημιές σε αποθήκες, στα τέλη Απριλίου
2019. Ο 46χρονος καταδικάστηκε από το Μεικτό Ορ-
κωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση 5 ετών
- ποινή η οποία προέκυψε ύστερα από ποινική δια-
πραγμάτευση που έκανε.  Η πυρκαγιά προκλήθηκε
στις υπόγειες αποθήκες. Όπως παραδέχτηκε στο δι-
καστήριο ο κατηγορούμενος, έβαλε φωτιά με ανα-
πτήρα σε σκουπίδια που είχε στον χώρο και γρήγορα
επεκτάθηκε. Μάλιστα, εξαιτίας της πυρκαγιάς, μια
νεαρή είχε εγκλωβιστεί στο ασανσέρ. Ο εμπρηστής
είχε εντοπιστεί από την Πυροσβεστική ύστερα από

μαρτυρίες παρισταμένων και στην ανάκριση ομολό-
γησε την πράξη του, λέγοντας από τη μία ότι το έκανε
για λόγους αντεκδίκησης στην εταιρεία στην οποία
εργαζόταν και από την άλλη ότι είχε διαφορές με συγ-
κεκριμένο πρόσωπο. 

Στο δικαστήριο, πάντως, στο οποίο επανέλαβε την
ομολογία του, είπε πως δεν θυμόταν τον λόγο που έβα-
λε τη φωτιά και τις αντιπαραθέσεις με πρώην συνά-
δελφό του. Ο 46χρονος πριν από την έναρξη εκδίκα-
σης της υπόθεσης ζήτησε να τεθεί σε ποινική διαπραγ-
μάτευση και, αφού συμφωνήθηκε η ποινή με την ει-
σαγγελέα της Έδρας, τελικά καταδικάστηκε στο ανώ-
τερο όριο του αδικήματος, όπως προβλέπεται για τη
διαπραγμάτευση, δηλαδή 5 χρόνια φυλάκιση, και οδη-
γήθηκε στις φυλακές.

Σε συμπόρευση προχωρούν στον Δήμο Δέλτα η διοικού-
σα παράταξη του δημάρχου Γιάννη Ιωαννίδη και αυτή του
Αλέξανδρου Διαμαντόπουλου από την αντιπολίτευση. Σε
κοινή τους δήλωση, οι δύο επικεφαλής αναφέρουν πως «με
την επιλογή αυτήν επαυξάνουμε την ανανεωτική δυναμική

της διοίκησης, αξιοποιώντας νέες δυνάμεις με διάθεση
προσφοράς και συμβολής στο μεγάλο κοινό έργο: να κά-
νουμε τον Δήμο Δέλτα καλύτερο». Με απόφαση του δημάρ-
χου, ο κ. Διαμαντόπουλος λαμβάνει τη θέση του προέδρου
στον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Δέλτα.

Μαζί πορεύονται Ιωαννίδης και Διαμαντόπουλος στον Δήμο Δέλτα

Τετ α τετ της Σπανού 
με Ορφανό - Βούγια 
Συναντήσεις με τους Γιώργο Ορφανό και Σπύρο
Βούγια είχε η ανεξάρτητη -πλέον- δημοτική
σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης Ιωάννα
Σπανού. Περίπου μία εβδομάδα μετά την από-
φασή της να αποχωρήσει από την παράταξη
Ζέρβα και την απόφαση του δημάρχου να την
«παραιτήσει» από πρόεδρο του Ιδρύματος
«Άγιος Στυλιανός», η κυρία Σπανού συναντή-
θηκε με τους επικεφαλής των δημοτικών πα-
ρατάξεων «Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον»
και «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη». 

Συνάντηση Γεωργαντά - 
Οικονόμου για τα αρδευτικά  
Με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Γιάννη Οικονόμου συναντήθηκε ο
υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος
Γεωργαντάς. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για τα εκ-
κρεμή ζητήματα των αρδευτικών έργων στο Κιλ-
κίς και για άλλα θέματα αρμοδιότητας του κ. Οι-
κονόμου, όπως τα προγράμματα νέων αγροτών
και τα σχέδια βελτίωσης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στη Θέρμη 
ο Καράογλου 
Στη Θέρμη βρέθηκε ο Θεόδω-
ρος Καράογλου, με ένα πυκνό
πρόγραμμα συναντήσεων και
επισκέψεων που θα μπορού-
σε να θυμίζει προεκλογική
περίοδο. Ο «γαλάζιος» βου-
λευτής συναντήθηκε με τους
επικεφαλής οργανισμών που
προάγουν και υπηρετούν την
καινοτομία και την τεχνολο-
γία, όπως είναι το ΕΚΕΤΑ, το
NOESIS, η Τεχνόπολη και η
Deloitte. Επίσης, επισκέφθη-
κε και το Αστυνομικό Τμήμα
Θέρμης. 

Εκατοντάδες 
βιβλία στη Βοσνία 
Πάνω από 2.000 τίτλοι βιβλίων συγ-
κεντρώθηκαν από τους πολίτες του
Δήμου Θέρμης και απεστάλησαν στο
Σεράγεβο, έπειτα από κάλεσμα της
ελληνικής πρεσβείας στη Βοσνία -
Ερζεγοβίνη και του «Δικτύου προ-
ώθησης της ελληνικής γλώσσας,
ιστορίας, επιστήμης και τεχνών».
Στόχος της πρωτοβουλίας την οποία
ανέλαβαν η Δημοτική Επιχείρηση
Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλη-
τισμού Δήμου Θέρμης και η Δημοτική
Βιβλιοθήκη Θέρμης, σε συνεργασία
με πολιτιστικούς φορείς και σχολεία
της περιοχής, είναι η ενίσχυση της
προσπάθειας της εκεί πρεσβείας για
τη δημιουργία «Ελληνικών Εστιών» ή
αλλιώς «Greek Corners», σε εκπαι-
δευτικά ιδρύματα της περιοχής.

Αναφορά Αμανατίδη
σε Μενδώνη - 
Αυγενάκη 

Την οικονομική ενίσχυση των
αθλητικών σωματείων ΑμεΑ ζή-
τησε μέσα από αναφορά που κα-
τέθεσε στην υπουργό Πολιτισμού
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη
και τον αρμόδιο υφυπουργό Λευ-
τέρη Αυγενάκη ο βουλευτής Α΄
Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
Γιάννης Αμανατίδης. Σε αυτήν
επισύναψε σχετική επιστολή 13
αθλητικών συλλόγων ΑμεΑ της
Βόρειας Ελλάδας.

Στον Στύλιο ο Κούβελας 
Την επανέναρξη λειτουργίας Υποθηκοφυλακείων
και Κτηματολογικών Γραφείων με προγραμματισμέ-
να ραντεβού για την εξυπηρέτηση δικηγόρων, συμ-
βολαιογράφων, όλων των πολιτών και για λόγους
ασφάλειας των συναλλαγών ζήτησε επίμονα από
τους αρμόδιους υπουργούς ο Δημήτρης Κούβελας.
Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της Ν.Δ., σε συνάντηση
με τον υφυπουργό για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το
Κτηματολόγιο Γιώργο Στύλιο, συζήτησαν για τα προ-
βλήματα και τις καθυστερήσεις που παρατηρούν τα
τελευταία χρόνια στον τομέα αυτόν στη Θεσσαλονί-
κη, ιδίως πρόσφατα, λόγω της πανδημίας. 

Απείλησε με παραίτηση… 
Μήλον της Έριδος φαίνεται πως αποτέλεσε ένα
γραφείο με... θέα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης!
Αντιδήμαρχος της διοίκησης Ζέρβα απείλησε ακό-
μη και με παραίτηση, σε περίπτωση που δεν ικανο-
ποιηθεί το αίτημά του και δεν λάβει το γραφείο του
αντιδημάρχου Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελον-
τισμού που «χήρεψε» μετά την εκλογή του Πέτρου
Λεκάκη στη νέα θέση του προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου. Κανονικά, το συγκεκριμένο γραφείο
επρόκειτο να περάσει στα χέρια του καινούργιου
αντιδημάρχου, Αλέξανδρου Μπαρμπουνάκη.
Ωστόσο, ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος (ο οποίος
εκλέχθηκε με άλλον συνδυασμό και ανεξαρτητο-
ποιήθηκε στην πορεία) απαίτησε το συγκεκριμένο
γραφείο στον 2ο όροφο και έφτασε μέχρι τον δή-
μαρχο, απειλώντας τον με παραίτηση, εάν δεν δο-
θεί το «ΟΚ» για τη μετακόμιση. Στο τέλος τα κατά-
φερε, παρά το γεγονός ότι διαθέτει κι άλλον χώρο
εκτός δημαρχιακού μεγάρου! 

Στη φυλακή για την πυρκαγιά στο ΑΠΘ 
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ΔΗΜHΤΡΗΣ ΚΑΦΑΝΤAΡΗΣ
Πρόεδρος Δικτύου Δήμων «Βιώσιμη πόλη», γ.γ. ΚΕΔΕ

Επιδιώκουμε το μέγιστο
αποτέλεσμα προς όφελος
των πολιτών

«H”Βιώσιμη πόλη” συμβάλλει στον
αναπτυξιακό προγραμματισμό των
δήμων-μελών της, έχοντας σε ορι-
σμένες περιπτώσεις και την ευθύ-
νη για τη σύνταξη και τη συγκρότη-

ση του επιχειρησιακού τους προγράμματος». Αυτό
τονίζει, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Καφαντάρης,
πρόεδρος Δικτύου Δήμων «Βιώσιμη πόλη» και
γενικός γραμματέας ΚΕΔΕ.
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Πώς ξεκίνησε η ιδέα της ίδρυσης του
δικτύου; 
Πάντα ήμουν υπέρμαχος της δικτύωσης

και της ένωσης δυνάμεων για να μπορείς να
έχεις το μέγιστο αποτέλεσμα προς όφελος
των πολιτών. Έτσι το 2017 πήραμε την πρω-
τοβουλία μαζί με 30 δήμους και ιδρύματα,
σήμερα 63 δήμοι, να δημιουργήσουμε το δί-
κτυο δήμων «Βιώσιμη πόλη». Οι δήμοι που
συμμετέχουν είναι οι εξής: Τρίπολης, Σπάρ-
της, Ναυπλιέων, Καλαμάτας, Κορινθίων,
Επιδαύρου, Μεγαλόπολης, Μεσσήνης, Πύ-
λου - Νέστορος, Οιχαλίας, Τριφυλίας, Νεμέ-
ας, Ερώτα, Νότιας Κυνουρίας, Βέλου - Βό-
χας, Γορτυνίας, Ερμιονίδας, Ξυλoκάστρου -
Ευρωστίνης, Αλμυρού, Αρταίων, Αχαρνών,
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Διδυμο-
τείχου, Δομοκού, Δωδώνης, Ελασσόνας, Ελ-
ληνικού - Αργυρούπολης, Ζηρού, Ηγουμενί-
τσας, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Ιστιαίας -
Αιδηψού, Καρπενησίου, Μήλου, Μουζακίου,
Νοτίου Πηλίου, Πέλλας, Φλώρινας, Ερέ-
τριας, Θηβαίων, Σαρωνικού, Σίφνου, Αιγια-
λείας, Ιεράπετρας, Καρπάθου, Ανατολικής
Σάμου, Άνδρου, Σουλίου, Ηρωικής Νήσου
Κάσου, Δυτικής Αχαΐας, Θέρμου, Λεβαδέων,
Ξηρομέρου, Ορχομενού, Πύλης, Σαλαμίνας,
Σητείας, Τροιζηνίας - Μεθάνων, Χάλκης, Ζί-
τσας, Πάτμου, Δυτικής Μάνης, Ηλιούπολης,
Αραδίππου Κύπρου. Από ιδρύματα, το Μα-
νιατάκειον Ίδρυμα, το Ινστιτούτο Περιβάλ-
λοντος Κύπρου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και ο
ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου. 

Με βάση ποιο πλαίσιο υπήρξε η έμ-
πνευση της ίδρυσής του;
Ο θεσμός των δικτύων δήμων είναι πανευ-

ρωπαϊκός και δημιουργήθηκε για να βοηθή-
σει δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα
και δεν έχουν την τεχνογνωσία για άντληση
χρηματοδοτήσεων απευθείας από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Επειδή οι χρηματοδοτήσεις
από την Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνονται
κυρίως σε ομάδες και, μάλιστα, διασυνορια-
κές, δηλαδή από διάφορες χώρες της Ε.Ε.,
χρειάζονται ένας συντονισμός και μια διαδη-
μοτική και διασυνοριακή δράση, την οποία
εξυπηρετούν τα δίκτυα. 

Ποιος είναι ο στόχος του Δικτύου Δή-
μων «Βιώσιμη πόλη»;

Ο βασικός στόχος του δικτύου «Βιώσιμη
πόλη» είναι να εντοπίζει χρηματοδοτικές ευ-
καιρίες και να καταθέτει προτάσεις για αξιο-
ποίηση αυτών των χρηματοδοτικών ευκαι-
ριών, που προέρχονται κυρίως από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, σε τομείς που έχουν σχέση
με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κυκλική οικονο-
μία, την προστασία του περιβάλλοντος, την
έρευνα και την καινοτομία.

Πώς προωθείται ο στόχος της βιώσιμης
ανάπτυξης από το δίκτυο «Βιώσιμη πό-
λη»;
Προφανώς, η «Βιώσιμη πόλη» προωθεί τη

βιώσιμη ανάπτυξη με γνώμονα την προστα-
σία του περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό αυ-
τού είναι ότι η «Βιώσιμη πόλη» αναπτύσσει
και εμπλέκεται σε έργα που έχουν σχέση με
την έξυπνη διαχείριση της ενέργειας και τη
μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και,
μάλιστα, υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Σύμφω-
νο των Δημάρχων για την Ενέργεια και το
Κλίμα, στο οποίο συμμετέχουν τοπικές και
περιφερειακές Αρχές από όλη την Ευρώπη
και οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυ-
ξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρή-
ση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να
μειώσουν την εκπομπή διοξειδίου του άν-
θρακα στις περιοχές τους. 

Η «Βιώσιμη πόλη» προτρέπει του δήμους-
μέλη της να ενταχθούν στο Σύμφωνο Δημάρ-
χων και υποστηρίζει όλη την απαιτούμενη
διαδικασία. Επίσης, υποστηρίζει τους δή-
μους προωθώντας εφαρμογές που βοηθούν
στην επίτευξη αυτού, όπως, για παράδειγμα,
η εφαρμογή Databuild, η οποία τους βοηθά
να μετρήσουν την ετήσια ενεργειακή τους
κατανάλωση και, με συγκριτικές αναφορές,
να εξάγουν συμπεράσματα για το πώς θα
πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να ενερ-
γήσουν ώστε να μειώσουν την ενεργειακή
τους κατανάλωση και, κατ’ επέκταση, το αν-
θρακικό αποτύπωμα. 

Με ποιον τρόπο υποστηρίζει η «Βιώσι-
μη πόλη» τους δήμους-μέλη της;

Η «Βιώσιμη πόλη» υποστηρίζει τους δή-
μους για την επίτευξη ευρωπαϊκών χρηματο-
δοτήσεων, πάντα με γνώμονα την προστασία
του περιβάλλοντος, υλοποιώντας μελέτες τις
οποίες οι δήμοι δεν είναι εύκολο να υλοποι-
ήσουν μόνο με την τεχνική υπηρεσία τους ή
είναι πολύ χρονοβόρα και περίπλοκη διαχει-
ριστικά η διαδικασία για να υλοποιήσουν. Εδώ
παρεμβαίνει και βοηθάει η «Βιώσιμη πόλη»,
συνάπτοντας προγραμματικές συμβάσεις με
τους δήμους, υλοποιώντας τις απαιτούμενες
μελέτες και καταθέτοντας στη συνέχεια τις
συγκεκριμένες μελέτες ως έργα προς χρημα-
τοδότηση. Τα έργα αυτά μπορεί να αφορούν,
για παράδειγμα, την ανάπτυξη «πράσινων ση-
μείων» για την ανακύκλωση των απορριμμά-
των, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συμ-
βάλλουν στον βιώσιμο τουρισμό, την ανάπτυ-
ξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην
έξυπνη διαχείριση ενέργειας, στη μείωση του
ανθρακικού αποτυπώματος και σε πολλές άλ-
λες τέτοιες δράσεις, που στην ολότητά τους
είναι προσανατολισμένες σε αυτό που ονομά-
ζουμε «βιώσιμη ανάπτυξη».

Ποια είναι η μέχρι τώρα αποτίμηση των
δραστηριοτήτων του δικτύου «Βιώσιμη
πόλη»; 
Κατ’ αρχάς, η «Βιώσιμη πόλη» συμβάλλει

στον αναπτυξιακό προγραμματισμό των δή-
μων-μελών της, έχοντας σε ορισμένες περι-
πτώσεις και την ευθύνη για τη σύνταξη και τη
συγκρότηση του επιχειρησιακού τους προ-
γράμματος. Μπορεί, λοιπόν, να υποδεικνύει
και να βοηθάει τους δήμους στο να προγραμ-
ματίσουν δράσεις και έργα τα οποία θα τύ-
χουν ευκολότερα χρηματοδότησης από τον
κρατικό ή τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό,
όπως είναι τα έργα που προαναφέρθηκαν πε-
ρί έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και παρα-
κολούθησης του ανθρακικού αποτυπώματος,
διαχείρισης απορριμμάτων, μείωσης της
ενεργειακής κατανάλωσης και του ανθρακι-
κού αποτυπώματος και τα οποία είναι σε
συμβατότητα με την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ.
Ακολούθως, έχοντας συνάψει δεκάδες προ-
γραμματικές συμβάσεις, μέσω των οποίων
έχει πραγματοποιήσει μελέτες και διαδικα-
σίες ωρίμανσης για αναπτυξιακά έργα και
έχοντας καταθέσει προτάσεις για χρηματο-
δότηση, οι οποίες έχουν αρχίσει να υλοποι-
ούνται και κάποιες από αυτές έχουν προλά-

βει να ολοκληρωθούν, συμβάλλει δυναμικά
στην πραγματοποίηση των τεχνικών προ-
γραμμάτων και την επίτευξη των στόχων των
δήμων-μελών του. 

Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους
υποστηρίζει το δίκτυο «Βιώσιμη πόλη»
τους δήμους-μέλη του σχετικά με τον
εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης;
Η «Βιώσιμη πόλη» κάνει μια ετήσια κατα-

γραφή όλων των πηγών χρηματοδότησης και
όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στη
συνέχεια, έχοντας δημιουργήσει ένα «προ-
φίλ» για κάθε δήμο, μπορεί -σε συνεργασία
και με άλλους πιθανούς φορείς που μπορεί
να εμπλακούν σε μια πρόταση- να εντοπίσει
ποιοι είναι οι κατάλληλοι που θα συγκροτή-
σουν μια ομάδα διεκδίκησης χρηματοδότη-
σης. Ακολούθως, συγκροτεί ομάδα υλοποί-
ησης, η οποία συμμετέχει στη σύνταξη και
την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης,
εντοπίζοντας τους κατάλληλους ευρωπαϊ-
κούς εταίρους μέσω της δικτύωσης που
πραγματοποιεί. Σε πολλές περιπτώσεις η
«Βιώσιμη πόλη», λόγω ακριβώς της ελκυστι-
κότητάς της ως ευέλικτου και αποτελεσματι-
κού φορέα εκπροσώπησης των δήμων-με-
λών της, καλείται από μεγάλους ευρωπαϊ-
κούς φορείς, που οργανώνουν υποβολές
προτάσεων, να συμμετάσχει εκπροσωπών-
τας τους δήμους-μέλη της. 

Η «Βιώσιμη πόλη» 
προτρέπει του δήμους-
μέλη της να ενταχθούν
στο Σύμφωνο Δημάρχων
και υποστηρίζει όλη την
απαιτούμενη διαδικασία

parginos@paraskhnio.gr

στον
Γιάννη Σπ. Παργινό

«
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Σε ποιον θα δώσει
το... δαχτυλίδι ο δήμαρχος;

Η πίεση που ασκήθηκε στον δήμαρχο με τη δημόσια κατα-
κραυγή για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πρόσφατη κακο-
καιρία στον δήμο του ψαλιδίζει τις πιθανότητες επανεκλογής
του. Κατά συνέπεια, ο Γιώργος Θωμάκος αναγκάζεται να ανα-
ζητήσει άμεσα το πρόσωπο στο οποίο «θα δώσει το δαχτυλίδι»
για να τον διαδεχτεί στον Δήμο Κηφισιάς. Οι πληροφορίες της
εφημερίδας μας συγκλίνουν στο ότι το πρόσωπο αυτό είναι
γυναίκα και, μάλιστα, με βαρύ πολιτικό όνομα. Παρακολου-
θούμε τις εξελίξεις και σύντομα θα επανέλθουμε.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Οι οπλαρχηγοί του ’21 
σε γκράφιτι στο ιστορικό κέντρο

Τις μορφές των οπλαρχηγών του 1821 Παπαφλέσσα, Νικη-
ταρά, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και Θεόδωρου Κολοκοτρώ-
νη αποτύπωσε σε γκράφιτι σε τοίχο λίγα μέτρα από τον Ιερό
Ναό των Αγίων Αποστόλων στο ιστορικό κέντρο της Καλαμά-
τας ο γνωστός καλλιτέχνης Skitsofrenis. Η εν λόγω δράση εν-
τάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του Δήμου Καλαμάτας
και της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, πρόεδρος της οποίας εί-
ναι ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, με αφορμή τη συμ-
πλήρωση 200 ετών από την έναρξη του Εθνικοαπελευθερω-
τικού Αγώνα του 1821.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Διαδικτυακό πρόγραμμα τοπικής
ιστορίας και παραδόσεων
Διαδικτυακό εργαστήριο ανοικτών σεμιναρίων αφήγη-
σης, φωτογραφίας, βίντεο και πόντκαστ για κατοίκους
της Βόρειας Ελλάδας εγκαινιάζει ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης. Στόχος είναι η ανάδειξη της τοπικής ιστο-
ρίας και των παραδόσεων μέσα από την εκπαίδευση
και χρήση των νέων μέσων τεχνολογίας πληροφοριών
και επικοινωνίας.

Στη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση στον κόσμο, ΙΤΒ
Berlin (Internationale Tourismus - Börse) Βερολίνου

2021, συμμετείχε για πρώτη φορά ο Δήμος Πειραιά μέ-
σω του «Destination Piraeus», του μηχανισμού για την

τουριστική προώθηση και προβολή της πόλης.
Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης υποστηρίζει ότι
«η συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην ΙΤΒ Berlin ήταν

εξαιρετικά σημαντική, καθώς είχαμε την ευκαιρία να
αναδείξουμε στη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση παγ-
κοσμίως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης μας

στους τομείς του τουρισμού και της κρουαζιέρας».

Την πρώτη της συνεδρίαση μέσω τηλεδιά-
σκεψης πραγματοποίησε η ειδική ομάδα
προσωπικοτήτων, που συστάθηκε με από-
φαση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής των Περιφερειών Απόστολου Τζιτζι-
κώστα, για να υποστηρίξει τη συμμετοχή και
τις θέσεις των Ευρωπαίων περιφερειαρχών
και δημάρχων στη διάσκεψη για το μέλλον
της Ευρώπης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό την
προεδρία του επικεφαλής της ειδικής ομά-
δας, πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου και πρώην πρωθυπουργού του Βελ-
γίου Χέρμαν βαν Ρομπάι, παρουσία του προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περι-
φερειών και περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα.

Ως συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής των Περιφερειών, η ειδική
ομάδα έχει στόχο την υποστήριξη του πολιτι-
κού και θεσμικού ρόλου της επιτροπής,
εστιάζοντας στις προκλήσεις για τις περιφέ-
ρειες και τους δήμους της Ευρώπης, στο
πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της
Ευρώπης.

Σκοπός της είναι να ενισχύσει τη συμμετο-
χή και την επιρροή των περιφερειών και των
δήμων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής
για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και στη συ-
ζήτηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

!ΠΕΡΙΦEΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πρώτη συνεδρίαση
της ομάδας 
Τζιτζικώστα»

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ

Αποζημίωση 135.000 ευρώ 
σε θύμα της «Μήδειας»
Η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης είναι
σαφής: «Οι δήμοι είναι αρμόδιοι, μεταξύ άλλων, για τη συν-
τήρηση, επίβλεψη και ασφαλή χρήση από τους πολίτες των
χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων». Μάλιστα,
όπως εξηγεί, «επιβάλλεται στους οργανισμούς Τοπικής Αυ-
τοδιοικήσεως ρητή υποχρέωση να λαμβάνουν προληπτικά
όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν την πτώση των
δέντρων ή κλαδιών τους». Με την υπ’ αριθμ. 204/2021 από-
φασή του, ο δήμος καλείται να πληρώσει αποζημίωση,
ύψους 135.000 ευρώ, στους συγγενείς άντρα που βρήκε
τραγικό θάνατο όταν κλαδί δέντρου τον χτύπησε στο κεφάλι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

OLITICALP ΤΑΚΟΥΣΤΗΣΩ20

Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση 
τουρισμού ITB Βερολίνου 

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΙΡΑΙAΣ
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Ε
πεισοδιακή ήταν και πάλι η συ-
νεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής, αν και το
βασικό θέμα, που ήταν ο απολο-

γισμός πεπραγμένων του έτους 2020, δεν
προϊδέαζε για κάτι τέτοιο. Τελικά το μεγα-
λύτερο μέρος της αντιπολίτευσης, αφού
αντέδρασε έντονα για τη διαδικασία, απο-
χώρησε από τη συνεδρίαση. 

Πρωτοστάτης ο πρώην περιφερειάρχης
Γιάννης Σγουρός, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι
ο κ. Πατούλης «κατάργησε ετσιθελικά κάθε
δυνατότητα διαλόγου», στηρίζοντάς το στο
γεγονός ότι μετά την τοποθέτησή του ακο-
λούθησαν στο βήμα δεκαέξι χωρικοί και
θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, δέκα εντε-
ταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι της πα-
ράταξής του και οι γενικοί διευθυντές της
περιφέρειας. Μετά την ολοκλήρωση της
παρουσίασης του περιφερειακού έργου
από τη διοίκηση θα ακολουθούσαν οι επι-

κεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευ-

σης, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, καθώς

αποχώρησαν από τη διαδικασία. 

Ωστόσο, ακολούθησε σκληρή απάντηση

από πλευράς του περιφερειάρχη, κυρίως

για τον Γιάννη Σγουρό, για τον οποίο τονί-

στηκε ότι «αποχώρησε από τη συνεδρίαση

του Περιφερειακού Συμβουλίου γιατί δεν

άντεχε να ακούσει το έργο της διοίκησης

της Περιφέρειας Αττικής». Για την ουσία

του πράγματος ο κ. Πατούλης επισήμανε

ότι «ο λόγος που επικαλούνται για την απο-

χώρησή τους, ότι δήθεν δεν τους δόθηκε

από τη διοίκηση ο λόγος να τοποθετηθούν,

είναι καταφανώς ψευδής. Η αλήθεια είναι

ότι ήθελαν να τοποθετηθούν προτού καν

ακούσουν τον απολογισμό της διοίκησης.

Δεν σεβάστηκαν το θεσμικό δικαίωμα των

αντιπεριφερειαρχών να παρουσιάσουν τα

πεπραγμένα τους». 

Αλλάζει όψη η Φυλή 
Ένα έργο που μπορεί να αλλάξει

τον χαρακτήρα του Δήμου Φυλής
ήταν το βασικό θέμα της συνάντησης
που είχε ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς με τον υπουργό Ανάπτυξης
Άδ. Γεωργιάδη και τον πρύτανη του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Πα-
ναγιώτη Καλδή. Ο λόγος για τη δημι-
ουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο
Πόλης Άνω Λιοσίων μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Αναφερόμενος στη συνάν-
τηση, ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς τόνισε ότι παράλληλα με τη φοιτητική στέγη έθεσε στο τρα-
πέζι τη δημιουργία εγκαταστάσεων του δήμου, ώστε να εξασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη της
περιοχής. Πρόσθεσε ακόμα ότι τον δρόμο για τη συζήτηση άνοιξε η επιτυχημένη συνεργασία του
δήμου με το ΠΑΔΑ.

«City On» ο Δήμος 
Αγίου Δημητρίου

Τις υπηρεσίες του δήμου στο κινητό
τους τηλέφωνο θα μπορούν να έχουν
πλέον οι δημότες του Αγίου Δημητρί-
ου, καθώς υλοποιήθηκε η δέσμευση
της δημάρχου Μαρίας Ανδρούτσου
για συνεχή αναβάθμιση των ψηφια-
κών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Πρόκειται για μια πλήρη ολοκληρω-
μένη mobile εφαρμογή που παρέχει
ενημέρωση και ψηφιακές υπηρεσίες
σε κάθε επισκέπτη, αφού μέσα από το
«City On» δίνεται η δυνατότητα σε
όλους να ενημερώνονται καθημερινά
για τις εξελίξεις στον δήμο, να υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά ένα θέμα που
εντόπισαν στη γειτονιά τους, να ενη-
μερώνονται για δράσεις και σημεία
ενδιαφέροντος του δήμου και αρκετά
άλλα. Παράλληλα, μέσα από την
εφαρμογή «City On» μπορούν εύκολα
και γρήγορα να υποβάλλουν δήλωση
μετακίνησης στο πλαίσιο των υγει-
ονομικών μέτρων για την πανδημία.

Αποχώρησαν
γιατί... δεν άντεχαν

Τριπλή διάκριση για
τον Δήμο Γλυφάδας
Πανηγυρίζει ο δήμαρχος Γλυφάδας
Γιώργος Παπανικολάου για την τρι-
πλή βράβευση που πέτυχε ο δήμος
στο πλαίσιο των
Best City Awards,
καθώς εξασφάλι-
σε χρυσό για το
Drive In Φεστι-
βάλ, αργυρό για
την ψηφιακή
αποτύπωση της
ανακύκλωσης και χάλκινο για το
Open Mall της Μεταξά. «Πίσω από
το βραβείο για το πρώτο Drive In
Φεστιβάλ, εκατοντάδες ώρες προ-
ετοιμασίας και αγωνίας. Πριν από το
βραβείο για το Open Mall, καθημε-
ρινή δουλειά με μελέτες, διαγωνι-
σμούς και εργασίες επί μήνες για να
μεταμορφωθεί όλη η Μεταξά. Η
βράβευση για την ψηφιοποίηση
1.500 σημείων ανακύκλωσης απο-
τυπώνει τη μεθοδική και επίπονη
προετοιμασία από τους τομείς κα-
θαριότητας και πληροφορικής του
δήμου μας», τόνισε ο δήμαρχος.

Σε ποιον δήμο προς τα βό-
ρεια της Αθήνας έχει ξεκι-
νήσει τις διαδικασίες για τη
διεκδίκηση της δημοτικής
Αρχής τις επόμενες εκλο-
γές ο αδελφός πρώην δη-
μάρχου της πόλης; Εντάξει,
δεν είναι η πρώτη φορά που
θα συμβεί κάτι παρόμοιο,
όμως το αξιοσημείωτο είναι
ότι η στελέχωση γίνεται από
παλιούς συνεργάτες του
πρώην δημάρχου, που οι πε-
ρισσότεροι είναι στην παρά-
ταξη του νυν δημάρχου. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Συνέδριο για κλιματική
αλλαγή και πολιτική
προστασία 
Η «Κλιματική αλλαγή και Πολιτική
Προστασία - Προκλήσεις και Προ-
τάσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση» είναι το θέμα του συνεδρίου
που συνδιοργανώνουν η ΚΕΔΕ και
η Ελληνογερμανική Συνέλευση τη
ερχόμενη Δευτέρα. Στόχος του
συνεδρίου είναι να συναντηθούν
σε ένα διαδικτυακό φόρουμ, όπως
επιτάσσει η παρούσα συγκυρία,
κρατικοί φορείς και αιρετοί από
Ελλάδα και Γερμανία για την προ-
ώθηση του διαλόγου σχετικά με
ζητήματα διάρθρωσης των δομών
της πολιτικής προστασίας στο επί-
πεδο και των δύο βαθμών της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, καθώς και η
ανάδειξη των βέλτιστων μηχανι-
σμών για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων στην πράξη. Θα πρέ-
πει να επισημάνουμε ότι το συνέ-
δριο θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και
η παρακολούθηση είναι δωρεάν.
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Μ
νήμες από τα σκηνικά εντά-
σεων, με κλιμάκωση των πο-
λιτικών και διπλωματικών αν-
τιπαραθέσεων μεταξύ δύο

υπερδυνάμεων, των Ηνωμένων Πολιτειών
και της (τότε) Σοβιετικής Ένωσης, κατά
την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, ξύπνη-
σε η σφοδρή σύγκρουση των προέδρων
των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Τζο Μπάιντεν
και Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η νέα φάση της αντιπαράθεσης των δύο
ηγετών ξεκίνησε όταν ο Τζο Μπάιντεν, σε
τηλεοπτική του συνέντευξη, κατηγόρησε
τη Ρωσία για επιχείρηση επηρεασμού των
αμερικανικών προεδρικών εκλογών του
περασμένου Νοεμβρίου υπέρ της επανε-
κλογής του Ντόναλντ Τραμπ. Ο δημοσιο-
γράφος τον ρώτησε αν πιστεύει ότι «ο
πρόεδρος Πούτιν είναι φονιάς» και ο
Μπάιντεν απάντησε: «Ναι, το πιστεύω». Σε
άλλο σημείο ρωτήθηκε και πάλι για το
πρόσωπο του Ρώσου προέδρου και απάν-
τησε: «Τον ξέρω καλά»!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όμως, δεν έμεινε
εκεί. Προχώρησε λέγοντας ότι ο Ρώσος
ομόλογός του «θα πληρώσει το τίμημα»

αυτών των πράξεων. Από την άλλη, πρό-
σθεσε δίπλα στο «μαστίγιο» και το απα-
ραίτητο «καρότο», αφού υπογράμμισε ότι
«υπάρχουν πράγματα που είναι προς το
κοινό συμφέρον και μπορούμε να εργα-
στούμε μαζί».

Με το τέλος της συνέντευξης, άρχισε…
η ψυχροπολεμική κλιμάκωση της έντα-
σης: Η εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανα-
κοίνωσε ότι η Μόσχα ανακάλεσε για δια-
βουλεύσεις τον πρέσβη της στην Ουάσιγ-
κτον, Ανατόλι Αντόνοφ, μετά τις προσβλη-
τικές εκφράσεις Μπάιντεν για τον Πούτιν.
Η Μαρία Ζαχάροβα πρόσθεσε πως, απ’
όσο θυμάται, δεν έχει υπάρξει προηγού-
μενο ανάκλησης, θέλοντας να υπογραμ-
μίσει τον βαθμό ενόχλησης της Ρωσίας
από την επίθεση Μπάιντεν.

Παράλληλα, αξιωματούχοι στη Μόσχα

με αλλεπάλληλες δηλώσεις τους ζητού-
σαν σε διάφορους τόνους από τον πρό-
εδρο των ΗΠΑ να ζητήσει συγγνώμη γι’
αυτήν την επίθεση. Χθες το απόγευμα, ο
ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν
έδωσε προσωπική απάντηση στον Τζο
Μπάιντεν: «Όσο για τη δήλωση που έκανε
ο Αμερικανός ομόλογός μου, είμαστε
πραγματικά, όπως είπε, προσωπικοί γνω-
στοί. Τι να του απαντήσω; Θα του έλεγα:
“Μείνε υγιής”! Του εύχομαι υγεία».

Η Ρωσία ανακαλεί 
τον πρέσβη της στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, 
μετά τις δηλώσεις Μπάιντεν,
που αποκάλεσε «δολοφόνο»
τον Πούτιν, ο οποίος του
απάντησε... «Μείνε υγιής»

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Στον «κανονικό» Ψυχρό Πόλεμο
ΗΠΑ - ΕΣΣΔ (1945-1991) υπήρξαν
πολλές περιπτώσεις που οι δύο
υπερδυνάμεις έφτασαν λίγο πριν
από τη σύρραξη. Οι σημαντικότε-
ρες ήταν ο Πόλεμος της Κορέας
(1950-1953), η εξέγερση στην
Ουγγαρία και η κρίση του Σουέζ
(1956), η ανέγερση του Τείχους
του Βερολίνου (1961), ενώ ο μεγα-
λύτερος κίνδυνος παγκόσμιας
ανάφλεξης υπήρξε το 1962, με την
κρίση της Κούβας. Κίνδυνος
υπήρξε και το 1982, με την κατάρ-
ριψη του κορεατικού Τζάμπο από
τους Σοβιετικούς. Ο όρος «Ψυ-
χρός Πόλεμος» ανήκει στον
Τζορτζ Όργουελ και γράφτηκε σε
άρθρο του για έναν κόσμο υπό τον
φόβο μιας πυρηνικής σύρραξης.

ΗΠΑ - Ρωσία: Ο Ψυχρός
Πόλεμος επιστρέφει

Οι σημαντικότερες
συγκρούσεις 
των δύο 
υπερδυνάμεων



Η
υπογραφή της συμφωνίας για την ηλε-
κτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου
και Ισραήλ -μέσω του μεγαλύτερου
υποθαλάσσιου καλωδίου στον κόσμο-

προκάλεσε την οργή της Τουρκίας. Η ισραηλινή
εφημερίδα «Jerusalem Post» αναφέρει την
αποστολή ενός διπλωματικού εγγράφου σε Αθή-
να και Τελ Αβίβ, με το οποίο η Άγκυρα απαιτεί
από τις δύο χώρες να… της ζητήσουν την άδεια
για την πόντιση του καλωδίου! Ως γνωστόν, η
Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημο-
κρατία, γι’ αυτό και δεν απέστειλε, σύμφωνα με
το δημοσίευμα, και εκεί το ίδιο ραβασάκι!

Η οργή της Άγκυρας δεν είναι «κεραυνός εν αι-
θρία». Μόλις πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθη-
κε η κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας, Κύπρου, Ισ-
ραήλ και Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο και
είναι προφανές, πλέον, ότι η Τουρκία πιέζεται
από έναν ασφυκτικό διπλωματικό κλοιό που δη-
μιούργησε με σύστημα και μακριά από θριαμβο-
λογίες η ελληνική κυβέρνηση. Αυτός ο κλοιός
ακυρώνει στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυ-
κό μνημόνιο, που είναι σαν να μην υπάρχει, τόσο
στις τετραμερείς στρατιωτικές ασκήσεις όσο και
στην πόντιση του καλωδίου.

Είναι σαφές ότι τους τελευταίους μήνες που η

Τουρκία αντελήφθη πόσο την περιορίζει η ελλη-
νική διπλωματική δραστηριότητα επιχειρεί αγ-
χωμένα να αποκαταστήσει όποιες σχέσεις νομί-
ζει ότι είναι πιο εύκολο να αναβιώσουν: Το δοκί-
μασε τον Δεκέμβριο με το Ισραήλ και πριν από λί-
γες εβδομάδες με την Αίγυπτο. Απέτυχε και στις
δυο της προσπάθειες και τώρα, με αφορμή το κα-
λώδιο αλλά και τα νέα πλοία που προμηθεύεται
το Ισραήλ, η Άγκυρα ξαναδείχνει το πραγματικό
της πρόσωπο. Η Αίγυπτος ζήτησε από την Τουρ-
κία να αποδείξει με πράξεις την καλή της θέληση,
δηλαδή να απομακρύνει από τα εδάφη της την
έδρα οργανώσεων όπως η Χαμάς ή η Μουσουλ-
μανική Αδελφότητα, ώστε να δημιουργηθεί ένα
θετικό κλίμα για συζητήσεις. Όπως απαντά η
Τουρκία στις κινήσεις καλής θέλησης της Ελλά-
δας, έτσι απάντησε και στην αντίστοιχη κίνηση
της Αιγύπτου: Τα θέλει όλα δικά της! Γι’ αυτό και
παραμένει απομονωμένη.

Δύο λόγους επικαλείται ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Μετεωρολογίας για να σταματήσει
την ελληνική ονοματοδοσία στους κυκλώνες
του Ατλαντικού. Πρώτον, ότι η προσοχή του
κοινού επικεντρώνεται στην εξωτικότητα των
ονομάτων και όχι στους κινδύνους που εγκυ-
μονούν οι κυκλώνες και, δεύτερον, πως τα
συνεχόμενα ελληνικά γράμματα «ζήτα»,
«ήτα» και «θήτα» είναι πολύ πιθανό να προ-
καλέσουν σύγχυση σε πολίτες που δεν γνω-
ρίζουν ελληνικά, οι οποίοι εκτιμήθηκε πως
μπορεί… να μπερδέψουν τους κυκλώνες.

Το ελληνικό αλφάβητο έχει χρησιμοποι-
ηθεί έως τώρα μόνο δύο χρονιές: Το 2005,
όταν δόθηκαν ελληνικά ονόματα σε δύο κυ-

κλώνες, και πέρυσι, όταν βαφτίστηκαν με ελ-
ληνικά ονόματα εννέα κυκλώνες που έπλη-
ξαν περιοχές του Ατλαντικού. Ειδικά πέρυσι,
κρίθηκε αναγκαία η χρήση του, επειδή υπήρ-
χαν πολλοί κυκλώνες και είχαν εξαντληθεί τα
λατινικά ονόματα που χρησιμοποιούνταν έως
τότε!

Πολύ ενδιαφέρουσα αρχαιολογική ανακάλυψη χαρακτηρίζονται τα
κομμάτια πάπυρου, γραμμένου στα ελληνικά, που χρονολογούνται
από τον 2ο μ.Χ. αιώνα και βρέθηκαν από Ισραηλινούς αρχαιολό-
γους στο λεγόμενο «Σπήλαιο του Τρόμου». Πρόκειται για ένα δί-
κτυο σπηλιών κοντά στη Νεκρά Θάλασσα. Το εύρημα ανήκει στα
«Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας» που εντόπισαν το 1947 στις
σπηλιές του Κουμράν Βεδουίνοι βοσκοί. Η περιοχή βρίσκεται πολύ
κοντά (περίπου 20 χλμ.) στην Ιερουσαλήμ. Τα ευρήματα και κυρίως
ο πάπυρος αναμένεται να προσθέσουν σημαντικά στοιχεία στην ει-
κόνα της εβραϊκής κοινωνίας στα πρώτα χρόνια μετά την εποχή του
Ιησού. Μαζί με τον πάπυρο βρέθηκε ένα υφαντό καλάθι σε άριστη
κατάσταση, που χρονολογείται πριν από 10.500 χρόνια και ίσως εί-
ναι το παλαιότερο στον κόσμο, αλλά και μια μερικά μουμιοποιημέ-
νη σορός παιδιού (περίπου 6.000 ετών).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

OLITICALP ΟΣΜΟΣ23

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

ΗΛΕΚΤΡΙΚH ΔΙΑΣYΝΔΕΣΗ ΕΛΛAΔΑΣ, ΚYΠΡΟΥ, ΙΣΡΑHΛ 

Η Τουρκία απειλεί 
με σύγκρουση για την
Ανατολική Μεσόγειο

Κ

Τέλος τα ελληνικά ονόματα 
στους κυκλώνες του Ατλαντικού 

Ισραήλ: Βρέθηκε πάπυρος με 
ελληνικά κείμενα ηλικίας 2.000 ετών
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Δ
ύσκολη εξίσωση για το οικο-
νομικό επιτελείο αποτελεί η
εφαρμογή των τεκμηρίων δια-
βίωσης για τα εισοδήματα του

2020 που θα δηλωθούν φέτος, καθώς,
λόγω των μέτρων στήριξης, έχει δημι-
ουργηθεί μια διαφορετική κατάσταση σε
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
έχει δεχθεί διάφορες εισηγήσεις για την αντι-
μετώπιση του θέματος, ενώ υπάρχουν αρκε-
τές φωνές που προτείνουν την αναστολή
εφαρμογής των τεκμηρίων για τις φετινές
δηλώσεις.

Κάτι τέτοιο, όμως, θα οδηγούσε σε κατάρ-
ρευση τα φορολογικά έσοδα αλλά και θα
προκαλούσε στρεβλώσεις, καθώς θα ευνο-
ούσε και εκείνους που σκοπίμως αποκρύ-
πτουν εισοδήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το εισόδημα που
δηλώθηκε απ’ όλα τα φυσικά πρόσωπα το
φορολογικό έτος 2018 έφτασε το ποσό των
75,2 δισ. ευρώ, ενώ το εισόδημα για το οποίο
φορολογήθηκαν όλα τα φυσικά πρόσωπα άγ-
γιξε τα 81,6 δισ. ευρώ, λόγω της προσαύξη-
σης των τεκμηρίων. Σύμφωνα με τα παραπά-
νω, ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης αύξη-
σε τα φορολογικά έσοδα κατά 6,5 δισ. ευρώ.

Το μόνο βέβαιο είναι πως, λόγω της πανδη-
μίας, είναι αναγκαίο το «φιλτράρισμα» στα
τεκμήρια, ώστε κατηγορίες φορολογουμέ-
νων που επλήγησαν οικονομικά από την παν-
δημία του κορονοϊού κατά τη διάρκεια του
2020 και υπέστησαν σημαντικές απώλειες ει-
σοδήματος να μην πιαστούν στην «τσιμπίδα»
των τεκμηρίων.

Τρόποι αποφυγής
Ειδικότερα, στις φορολογικές δηλώσεις

για τα εισοδήματα του 2020 θα δοθεί η δυνα-
τότητα σε όσους έχουν υποστεί οικονομικό
πλήγμα από την πανδημία να επικαλεστούν
τα ποσά εκείνων των οικονομικών ενισχύσε-
ων που έλαβαν από το Δημόσιο το 2020 και
στις αρχές του 2021 ως αποζημιώσεις για ει-
σοδηματικές απώλειες, προκειμένου να λυ-
θούν τυχόν πρόσθετες διαφορές φορολογη-
τέου εισοδήματος οι οποίες μπορεί να προ-
κύψουν σε βάρος τους, εξαιτίας της εφαρμο-
γής των διατάξεων για τα τεκμήρια.

Πάντως, όποιες κι αν είναι οι αποφάσεις
του οικονομικού επιτελείου για τα τεκμήρια,
οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα μέ-
σω συγκεκριμένων κινήσεων να μην επιβα-
ρυνθούν περαιτέρω λόγω των τεκμηρίων. Σε
αυτό το πλαίσιο μπορούν να δηλώσουν ποσά
για να καλύψουν και να δικαιολογήσουν τη

διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που
προκύπτει λόγω των τεκμηρίων. Τα συγκε-
κριμένα ποσά αφορούν:
• Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτή-
θηκαν το 2020 από τον ίδιο τον φορολογούμε-
νο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του
και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή
φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Ως τέτοια ει-
σοδήματα θεωρούνται η αποζημίωση λόγω
απόλυσης από την εργασία, τα επιδόματα
ανεργίας, το ΕΚΑΣ, τα κέρδη από μετοχές και
αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από repos, έντο-
κα γραμμάτια και ομόλογα του ελληνικού Δη-
μοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπε-
ζες, τα επιδόματα επικινδυνότητας κ.λπ.
• Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισό-
δημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και απο-
κτήθηκαν εντός του 2020 από τον φορολο-
γούμενο. Τέτοια ποσά είναι το Εφάπαξ που
έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξιούχος,
μια αποζημίωση την οποία εισέπραξε από την
ασφαλιστική του εταιρεία κ.λπ.
• Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φο-
ρολογούμενος εντός του 2020 από την πώλη-
ση περιουσιακών στοιχείων του.
• Χρηματικά ποσά που εισήγαγε στην Ελλάδα
ο φορολογούμενος το 2020, είτε σε ευρώ είτε
σε συνάλλαγμα, εφόσον η απόκτησή τους στο
εξωτερικό δικαιολογείται.
• Ποσά που έλαβε ο φορολογούμενος εντός
του 2020 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους.
• Ποσά που εισέπραξε το 2020 ο φορολογού-
μενος είτε από δωρεές είτε από γονικές πα-
ροχές.
• Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ,
TΖΟΚΕΡ, Προκαθορισμένο Στοίχημα κ.λπ. τυ-
χερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ.
• Εισοδήματα και έσοδα που αποκτήθηκαν τα
έτη προ του 2020 και δεν ξοδεύτηκαν μέχρι
τις 31/12/2018 και χρησιμοποιήθηκαν εντός
του 2020.

Οι σκέψεις για κατάργηση
Γενικότερα, πάντως, ανεξάρτητα από τι θα

ισχύσει με τα τεκμήρια φέτος, το οικονομικό
επιτελείο προσανατολίζεται στην κατάργηση
των τεκμηρίων διαβίωσης για τα εισοδήματα
που θα αποκτηθούν το 2021.

Στόχος είναι τα τεκμήρια να αντικαταστα-
θούν από έμμεσες τεχνικές ελέγχου, ήτοι
ελεγκτικές διαδικασίες που θα ενεργοποι-
ούνται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φο-
ρολογικός μηχανισμός εντοπίζει με «ψηφια-
κό» τρόπο αδικαιολόγητη προσαύξηση περι-
ουσίας, αδικαιολόγητες δαπάνες αλλά και
δηλώσεις εισοδημάτων που είναι κοντά στο
αφορολόγητο όριο.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Το ΥΠ.ΟΙΚ. 
προσανατολίζεται 
στην κατάργησή τους 
για τα εισοδήματα 
που θα αποκτηθούν το 2021

Έρχονται αλλαγές
στα τεκμήρια 
λόγω πανδημίας
για το 2020



Citi: Χορός 
αναβαθμίσεων - Στο
5,5% η ανάπτυξη φέτος 

Ανοίγει ο δρόμος για αναβάθμιση του αξιό-
χρεου της ελληνικής οικονομίας και της πι-
στοληπτικής ικανότητας των τραπεζών, μετά
την επιτυχημένη έκδοση του 30ετούς ομολό-
γου στη δημοπρασία της Τετάρτης, ενώ ο
αμερικανικός οίκος της Citigroup προχωρεί
σε θεαματική αναθεώρηση του στόχου για το
φετινό ΑΕΠ. 

Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση για τις
παγκόσμιες προοπτικές ο διεθνής οίκος ανα-
θεωρεί τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας το 2021, τοποθετώντας
τον πήχη στο 5,5% έναντι προηγούμενης πρό-
βλεψης για 3,1%. Παράλληλα, χαρακτηρίζει
ευχάριστη έκπληξη τη διαμόρφωση του ΑΕΠ
το 2020, καθώς ανέμενε ύφεση 9,2%, ενώ,
σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών, η «βουτιά» περιο-
ρίστηκε στο 8,2%. Η Citigroup εκτιμά ότι το
2022 η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
θα κινηθεί στο 5,7%, «σβήνοντας» τις απώλει-
ες του 2020 και αφήνοντας μια θετική διαφο-
ρά τριών εκατοστιαίων μονάδων στο ΑΕΠ.
Μάλιστα, τοποθετεί τον πήχη της ανάπτυξης
στο 2,6% το 2023, στο 3,1% το 2024 και στο 3,3%
το 2025.  Ο αμερικανικός οίκος επισημαίνει
στην έκθεσή του ότι η υποστήριξη πολιτικής
ήταν και θα συνεχίσει να είναι άφθονη. 

Ενίσχυση 1.068 ευρώ
σε επαγγελματίες 
ειδικών κατηγοριών

«Ανάσα» σε χιλιάδες επαγγελματίες που
ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες απασχο-
λουμένων και δεν έχουν λάβει καμία ενί-
σχυση αποτελεί η κοινή απόφαση των
υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας να
τους δοθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού
των 1.068 ευρώ, η οποία θα καλύπτει το δί-
μηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021.
Πρόκειται για φορτοεκφορτωτές, μέλη συ-
νεταιρισμών εργαζομένων, προπονητές πο-
δοσφαίρου και μπάσκετ με άδεια άσκησης
επαγγέλματος, ενεργά μέλη σωματείων του
Ερασιτεχνικού Αθλητισμού, δασεργάτες -
ρητινοσυλλέκτες, λαχειοπώλες, μέλη
ασφαλιστικών συνεταιρισμών, αναβάτες
αλόγων ιπποδρόμου, απασχολούμενους
που εργάζονται σε περισσότερους από έναν
εργοδότη - φυσικό πρόσωπο (συναπασχό-
ληση), πωλητές υπαίθριου εμπορίου (πλην
αδειούχων λαϊκών αγορών), πωλητές του
περιοδικού δρόμου «ΣΧΕΔΙΑ» και απασχο-
λούμενους στην περιοχή του Αγίου Όρους
για λογαριασμό της Ιεράς Κοινότητας, Ιερών
Μονών και των εξαρτημάτων τους.

Γράφει ο Λουκάς Γεωργιάδης

«Π
αράθυρο» και για νέα μέτρα
στήριξης των δανειοληπτών
αλλά και των οφειλετών προς
δημόσιους και ιδιωτικούς

φορείς άνοιξε ο υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας. 

Μιλώντας στο διαδικτυακό συνέδριο για τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αναφέρθηκε στο
νέο πλαίσιο στήριξης των δανειοληπτών και
στην περαιτέρω ενίσχυση του τραπεζικού
συστήματος, ενώ, μέσα στις προσεχείς εβδο-
μάδες, θα εκδοθούν και νέες υπουργικές
αποφάσεις για την ενίσχυση των μέτρων. Πιο
συγκεκριμένα, όπως είπε:

11. Δρομολογείται η σταδιακή εφαρμογή
των ρυθμίσεων οφειλών και της παροχής της
«δεύτερης ευκαιρίας». Οι ομάδες εργασίας
που έχουν συσταθεί από την κυβέρνηση, την
ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες και τα funds
θα καταλήξουν στο οριστικό πλαίσιο των μέ-
τρων σχετικά με την εφαρμογή του Πτωχευ-
τικού Κώδικα για τα νοικοκυριά από την 1η
Ιουνίου, ενώ για τις επιχειρήσεις ήδη έχει αρ-
χίσει να εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου.
Επιπλέον, έως την 1η Ιουνίου αναμένεται η
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφο-
ριακού συστήματος, με επιμέρους πλατφόρ-
μες για τους εμπλεκομένους.

2. Επιταχύνεται το πρόγραμμα «Γέφυρα 2».
Ο υπουργός Οικονομικών άφησε ανοικτό το
ενδεχόμενο νέων ευνοϊκών παρεμβάσεων
και ρυθμίσεων, πέραν των όσων ανακοίνωσε
πρόσφατα. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής
έχει ανακοινωθεί η επιδότηση μεγάλου μέ-
ρους της δόσης επιχειρηματικών δανείων,
για διάστημα οκτώ μηνών, με έμφαση στις
μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και
των ελεύθερων επιχειρηματιών, που έχουν
αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και

πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περι-
ουσιακά κριτήρια επιλεξιμότητας. Το πρό-
γραμμα παρέχει επιβράβευση των συνεπών
δανειοληπτών με επιδότηση δόσης έως 90%,
ενώ σε όσους έχουν μη εξυπηρετούμενο δά-
νειο το ποσοστό διαμορφώνεται στο 80%, κα-
λύπτοντας κεφάλαιο και τόκους. 

3. Σχέδιο «Ηρακλής». Σύμφωνα με τον
υπουργό Οικονομικών, έως το τέλος του 2022
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών
θα έχουν μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό.
Επιπλέον, χθες υπήρξε η κατ’ αρχάς έγκριση
της επέκτασης του προγράμματος από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης
Εταιρειών Διαχείρισης Δανείων και διευθύ-
νοντα σύμβουλο της doValue Greece, Ανα-
στάσιο Πανούση, μέχρι στιγμής έχουν γίνει
75.000 ρυθμίσεις δανείων με τα funds, ενώ
τα «κόκκινα» δάνεια από τα 107 δισ. το 2016
μειώθηκαν στα 57 δισ. ευρώ στο τέλος του
2020. 

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ρ»,
το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με
τους θεσμούς θα διεκδικήσει περισσότερες
θέσεις για τους πολίτες που οφείλουν στο
Δημόσιο (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία),
ενώ στο πλαίσιο του Πτωχευτικού, σε όσους
εισαχθούν, αναμένεται να υπάρξει διαγραφή
τόκων και χρεών.

Με διαδικασίες-εξπρές, μία μέρα
μετά την επιτυχημένη έκδοση του
30ετούς ομολόγου, ολοκληρώθη-
κε η πρόωρη αποπληρωμή του
«ακριβού» δανείου του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, ύψους 3,3
δισ. ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό
αφορά στις υποχρεώσεις πληρω-
μής χρεολυσίων του ελληνικού
Δημοσίου προς το Ταμείο, έως το
τέλος του 2022, και έρχεται σε συ-
νέχεια του αιτήματος που είχε
υποβάλει το υπουργείο Οικονομι-
κών από τις 8 Φεβρουαρίου 2021.
Η νέα αποπληρωμή είναι η δεύτε-
ρη μέσα στους 20 μήνες διακυ-
βέρνησης της χώρας από τη Νέα
Δημοκρατία και μέχρι στιγμής
έχουν αποπληρωθεί τα 6 από τα 8
δισ. ευρώ του δανεισμού από το
ΔΝΤ. Η κίνηση αυτή, σε συνδυα-
σμό με την προχθεσινή, επιτυχη-
μένη έκδοση του 30ετούς ομολό-
γου, αναμένεται να οδηγήσει,
ακόμη και από σήμερα, σε νέο κύ-
κλο αναβαθμίσεων του αξιόχρεου
της οικονομίας, των τραπεζών και
των επιχειρήσεων. 

Νέα πρόωρη
αποπληρωμή 
δανείου του ΔΝΤ
με 3,3 δισ. ευρώ

Χρ. Σταϊκούρας: «Πράσινο
φως» από την ΕΚΤ για 
την παράταση του «Ηρακλή»
έως το 2022…
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Mέτρα στήριξης
για οφειλέτες 
και δανειολήπτες



Τ
ο ποσό των 135 εκατ. ευρώ απο-
δίδει στους μετόχους της, μέσω
μερίσματος και επιστροφής κε-

φαλαίου, μέσα σε μερικούς μήνες η Ατ-
τική Οδός, παρά τα μειωμένα έσοδα λό-
γω πανδημίας. Η εταιρεία έκλεισε το εν-
νεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου
2020 με κύκλο εργασιών 116,4 εκατ. ευ-
ρώ, μεικτά κέρδη 48,7 εκατ. ευρώ, EBIT-
DA 83,7 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φό-
ρων 51,8 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, εξό-
φλησε τον Ιούνιο του 2020 την τελευταία
δόση δανείου προς την ΕΤΕπ, ύψους
13,13 εκατ. ευρώ, μηδενίζοντας τον δα-
νεισμό της. Στο τέλος Σεπτεμβρίου
2020, το ταμείο της ανερχόταν σε 132
εκατ. ευρώ, έναντι 142,5 εκατ. ευρώ στο
τέλος του 2019. Η εταιρεία αποφάσισε το
περασμένο φθινόπωρο τη διανομή προ-

μερίσματος χρήσης 2020, ύψους 52,6
εκατ. ευρώ. Στις 10 Μαρτίου, με απόφα-
ση της έκτακτης γενικής συνέλευσης,
αποφασίστηκε μείωση του μετοχικού
της κεφαλαίου κατά 82,82 εκατ. ευρώ,
με ισόποση επιστροφή στους μετόχους.

Με βάση τους όρους της σύμβασης πα-
ραχώρησης, η επιστροφή διενεργείται
μέσω δανειακής σύμβασης. Δηλαδή, η
Αττική Οδός δανείζει 82,82 εκατ. ευρώ
στην Ελλάκτωρ και την ΑΒΑΞ, που απο-
τελούν τους μετόχους της.

Ζεσταίνει τις τσέπες Ελλάκτωρ και 
ΑΒΑΞ με 135 εκατ. ευρώ η Αττική Οδός Βελτιωμένη η θέση της Ελλάδας 

στη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων
«Η θέση της Ελλάδας στο EV Readiness Index της

LeasePlan εμφανίζεται βελτιωμένη για ακόμη μία
χρονιά, αποδεικνύοντας πως η ηλεκτροκίνηση γίνεται
μια ολοένα και πιο δημοφιλής και ελκυστική επιλογή
στη χώρα μας», δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνος Πετρού-
τσος, διευθύνων σύμβουλος της LeasePlan Hellas.
«Όλο και περισσότεροι Έλληνες οδηγοί φαίνονται
έτοιμοι να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση από το
συμβατικό τους όχημα σε ένα ηλεκτρικό, μια κίνηση η
οποία ωφελεί το περιβάλλον και μειώνει το κόστος
χρήσης του αυτοκινήτου. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη
βήματα να γίνουν. Η βελτίωση των υποδομών φόρτι-
σης είναι κομβικής σημασίας για τη διείσδυση της
ηλεκτροκίνησης. Από την πλευρά μας, στη LeasePlan
δίνουμε την ευκαιρία στους πελάτες μας να ανακαλύ-
ψουν τα πολλαπλά οφέλη και τη συναρπαστική οδηγι-
κή εμπειρία ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος, μέσω
της μακροχρόνιας μίσθωσης, χωρίς το υψηλό κόστος
και τη δέσμευση που συνοδεύει την αγορά ενός ηλε-
κτρικού αυτοκινήτου», συμπλήρωσε.

Ελινόιλ και Blue Grid 
ιδρύουν την BlueFuel
Η Ελινόιλ ενώνει τις δυνάμεις της με την Blue Grid,
προχωρώντας στην ίδρυση της νέας εταιρείας «Blue-
Fuel». Η εταιρεία αυτή που θα έχει στόχο την ανάπτυ-
ξη, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σημείων ανεφοδια-
σμού οχημάτων με υγροποιημένο φυσικό αέριο
(LNG) θα προσφέρει το πλέον ανταγωνιστικό και
«πράσινο» καύσιμο κίνησης στους Έλληνες οδηγούς
και θα αποκτήσει στρατηγικό μέρος αυτής της ρα-
γδαία διεθνώς αναπτυσσόμενης αγοράς. Η συμμετο-
χή της κάθε εταιρείας στη νέα επιχείρηση ανέρχεται
σε ποσοστό 50%. Μέσω του κοινού αυτού εγχειρήμα-
τος, η BlueFuel θα συνδυάσει την τεχνογνωσία της
Blue Grid στην προμήθεια και τη διανομή LNG, με την
εμπειρία, τη γεωγραφική παρουσία μέσω του δι-
κτύου πρατηρίων «ελίν» και την οργανωτική ισχύ της
Ελινόιλ, επιδιώκοντας να αποκτήσει ηγετική θέση
στον ανεφοδιασμό οχημάτων με υγροποιημένο φυσι-
κό αέριο σε πανελλαδικό επίπεδο.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 23,66% μειώθηκε
η συμμετοχή της Reggeborgh 

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι έλαβε γνωστοποί-
ηση από τον μέτοχο Reggeborgh Invest B.V. ότι στις
12/3/2021 επήλθε μεταβολή (μείωση) στα δικαιώματα
ψήφου του ως άνω μετόχου. Συγκεκριμένα: Αριθμός
μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την
προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής:
32.345.984, ήτοι ποσοστό 31,2753% του μετοχικού κε-
φαλαίου. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμά-
των ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή:
24.473.866 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πο-
σοστό 23,6638% επί του συνόλου των δικαιωμάτων
ψήφου της εταιρείας, που ανέρχονται σε 103.423.291.
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Enterprise Greece: Ισπανικό ενδιαφέρον για ΑΠΕ στην Ελλάδα
Με συμμετοχή 13 ισπανικών και 70 ελληνικών επιχειρή-
σεων διεξήχθη το διαδικτυακό επενδυτικό συνέδριο, το
οποίο διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου. Διαπιστώθηκε το έντονο ενδια-
φέρον των ισπανικών εταιρειών για επιχειρηματικές συ-
νεργασίες στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο των Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας της χώρας. Γενική διαπί-
στωση των ισπανικών εταιρειών ήταν πως υπάρχουν δυ-
νατότητες και ευκαιρίες για συνεργασία με τις ελληνι-
κές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην εκδήλωση και
πως η παρούσα κατάσταση καθιστά την Ελλάδα μια υπο-
σχόμενη αγορά για επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κοινωνικής υπευθυνό-
τητας «προΣφΕΕρουμε», ο Σύνδεσμος Φαρμακευτι-
κών Επιχειρήσεων Ελλάδος κάλυψε το κόστος φαρ-

μακευτικού υλικού για την υποστήριξη της φαρμα-
κευτικής αγωγής ασθενών με χρόνια νοσήματα. Τα

φάρμακα διατέθηκαν στους ωφελούμενους των Δο-
μών Φιλοξενίας Προσφύγων - Μεταναστών στο Κλειδί
Σερρών, στη Μαλακάσα και στην Κόρινθο, με τον «Ελ-

ληνικό Ερυθρό Σταυρό», με σκοπό την κάλυψη των
αναγκών σε φαρμακευτικά σκευάσματα, υγειονομικό

υλικό και είδη πρώτης ανάγκης σε παιδιά και σε λοι-
πές ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, που φιλοξενούνται

σε Δομές και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

LeasePlan

ΣΦΕΕ: Με «Ερυθρό Σταυρό» στις Δομές Φιλοξενίας



Mytilineos:
Ολοκλήρωσε έργο
αποθήκευσης 
ενέργειας στη Σκωτία

Η
Mytilineos, μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώ-
σιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας
(RSD), ανακοίνωσε ότι η ενεργοποίηση του έρ-

γου αποθήκευσης ενέργειας Byers Brae της Gresham
House στη Σκωτία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, σύμφωνα
με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, παρά τους περιορισμούς
του κορονοϊού. Η περίοδος κατασκευής ήταν τέσσερις
μήνες (Οκτώβριος 2020 - τέλος Ιανουαρίου 2021). Το
συγκεκριμένο έργο, Battery Energy Storage System -
BESS, είναι ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με
μπαταρία που θα παρέχει περίπου 30 MWh στο δίκτυο.
Αυτό είναι το τρίτο έργο BESS που ολοκληρώνει ο Τομέ-
ας RSD κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου και
επισφραγίζει τη μακροπρόθεσμη συνεργασία του με την
Gresham House. Η Mytilineos, με την εκτεταμένη εμ-
πειρία της στην ανάπτυξη και την κατασκευή έργων απο-
θήκευσης ενέργειας με μπαταρία, επιδιώκει να καταστεί
πρωτοπόρα στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

ΟΠΑΠ: «Πράσινο φως» στον 
αποκλειστικό έλεγχο της Stoiximan

H ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ελληνική Επιτροπή
Ανταγωνισμού και η Επιτροπή Προστασίας του Αντα-
γωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας ενέκριναν την
απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας του Ομίλου Stoiximan σε Ελ-
λάδα και Κύπρο («SMGC»). Σε συνέχεια των ανωτέρω
και δεδομένου του ότι δεν εκκρεμεί πλέον η λήψη
οποιασδήποτε άλλης έγκρισης, η OPAP Investment
Ltd («OPAP Investment»), 100% θυγατρική εταιρεία
της ΟΠΑΠ, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του απο-
κλειστικού ελέγχου επί της SMGC, στην οποία θα κα-
τέχει ποσοστό 84,49%.

Vodafone: Δημιουργία eShop
με 100% χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ

Το Vodafone Business ανακοινώνει την εμπορι-
κή διάθεση της υπηρεσίας Vodafone Business On-
line για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολο-
κληρωμένου eShop, 100% χρηματοδοτούμενου από
το ΕΣΠΑ, με όλα τα προαπαιτούμενα του προγράμ-
ματος και με την αξιοπιστία της Vodafone. Συγκε-
κριμένα, δίνει, στο πλαίσιο του προγράμματος
ΕΣΠΑ «e-λιανικό», την υπηρεσία Vodafone Busi-
ness Online, που περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού καταστήματος για
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας
σχεδιασμό και κατασκευή του eShop, βελτιστοποί-
ηση SEO για υψηλότερη θέση στις μηχανές αναζή-
τησης, εύκολη πλοήγηση, ώστε οι πελάτες του ηλε-
κτρονικού καταστήματος να βρίσκουν εύκολα αυτό
που θέλουν, ευρεία προσβασιμότητα για να εξυπη-
ρετεί ΑμεΑ, mobile-first προσέγγιση και προσωπο-
ποιημένη εξυπηρέτηση, σύμφωνα με τις ανάγκες
της κάθε επιχείρησης.

Placement για το 3,5% 
της Jumbo από τον Απ. Βακάκη

Σε placement για 4,8 εκατ. μετοχές ή του 3,5%
της Jumbo προχωρά ο Απ. Βακάκης μέσω της
ελεγχόμενης εταιρείας Tanocerian Maritime,
όπως μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με το
πρακτορείο, η Tanocerian Maritime, η οποία ελέγ-
χεται από τον μέτοχο της Jumbo, ελέγχει στην πα-
ρούσα φάση το 23,2% του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας, με το ποσοστό του να υποχωρεί λίγο
κάτω του 20% μετά τη συναλλαγή. Η συναλλαγή θα
διενεργηθεί μέσω της Citi. Σημειώνεται ότι ο κ. Βα-
κάκης είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση το
2017, πωλώντας το 3,5% του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Ποιες βιομηχανικές περιοχές 
αποκτούν δίκτυο οπτικών ινών

Σε πλήρη εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών
υποδομών 12 Βιομηχανικών Περιοχών προχωρά η
ΕΤΒΑ, συνάπτοντας στρατηγική αποκλειστική συ-
νεργασία με τη Wind Ελλάς. Μεταξύ άλλων, η συμ-
φωνία αφορά στις βιομηχανικές περιοχές Ηρακλεί-
ου, Λάρισας, Τρίπολης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών
και Λαμίας, όπου το έργο έχει ήδη ξεκινήσει να υλο-
ποιείται. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Wind θα κα-
τασκευάσει νέα δίκτυα οπτικών ινών εντός των
ΒΙ.ΠΕ. και τη σύνδεσή τους με το ιδιόκτητο δίκτυο
οπτικών ινών νέας γενιάς της εταιρείας. Χάρη στην
αρχιτεκτονική σύνδεσης FTTH (Fiber to the Home),
τα δίκτυα νέας γενιάς θα εξασφαλίσουν στις επιχει-
ρήσεις των ΒΙ.ΠΕ. αξιοπιστία σύνδεσης και εξαιρε-
τικά υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, που
αναμένεται να αγγίζουν τα 200 Mbps.

Σαρακάκης: Αυτοκίνητο για
την Ελληνική Σχολή Σκύλων-Οδηγών
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανέλαβε να
προσφέρει τη φροντίδα του και σε μία ακόμη ιδιαί-
τερη ομάδα οδηγών, αυτήν των σκύλων-οδηγών
ανθρώπων με οπτική αναπηρία. Έτσι, αναλαμβάνει
Χορηγός της Ελληνικής Σχολής Σκύλων Οδηγών
«Λάρα», παραχωρώντας ένα αυτοκίνητο για τις
ανάγκες της. Η Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών
«Λάρα» είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Σχολών Σκύλων-Οδηγών και αποστολή της είναι να
εκπαιδεύει και να παρέχει εντελώς δωρεάν σκύ-
λους-οδηγούς σε άτομα με ολική ή μερική απώ-
λεια όρασης. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα άτομα με
σοβαρά προβλήματα όρασης ξεπερνούν τα 200.000
στην Ελλάδα, είναι προφανές ότι κάθε προσπάθεια
βελτίωσης της ζωής τους είναι επιβεβλημένη.

Προσφορά 10.000 προϊόντων 
σε Ελασσόνα και Τύρναβο από την ΑΒ 

Η AB Βασιλόπουλος, κάνοντας πράξη για μία
ακόμα φορά την υπόσχεσή της να φροντίζει όσους
έχουν ανάγκη, στηρίζει τους πληγέντες από τον σει-
σμό στις περιοχές της Ελασσόνας και του Τυρνάβου.
Μέσα από μια πρωτοβουλία αγάπης και αλληλεγ-
γύης, η εταιρεία βρίσκεται στο πλευρό των τοπικών
κοινωνιών που επλήγησαν, προχωρώντας σε δωρε-
ές προς τους Δήμους Ελασσόνας και Τυρνάβου, αλ-
λά και προς τον «Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό» και το
«Όλοι Μαζι Μπορούμε». Συγκεκριμένα, η AB Βασι-
λόπουλος προσφέρει περισσότερα από 10.000 προ-
ϊόντα, τρόφιμα και χαρτικά, των οποίων η συνολική
αξία ξεπερνά τις 10.500 ευρώ.
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Η Cosmote TV 
παίζει μπάλα για
τη Super League 

Σ
τις αρχαίες τραγωδίες πάντα υπάρχει ο από μηχανής θεός
και στη σύγχρονη τραγωδία του ελληνικού ποδοσφαίρου... η
Cosmote TV! Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Super League
Λεωνίδας Μπουτσικάρης, το έτερο συνδρομητικό κανάλι εκ-

δήλωσε ενδιαφέρον για αγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super Le-
ague, μπαίνοντας «σφήνα» στη Nova. Που σημαίνει ότι μεγαλώνει το διαπραγματευ-
τικό ατού του συνεταιρισμού για μεγαλύτερα έσοδα, αφού πλέον τα δύο συνδρομητι-
κά κανάλια θα πρέπει να πλειοδοτήσουν για να αγοράσουν.

Η τηλεόραση ήταν πάντα η «ιερή αγελάδα» της οικονομίας του επαγγελματικού πο-
δοσφαίρου. Αυτή έδινε τον περισσότερο πλούτο στις ΠΑΕ, οι οποίες βρέθηκαν σε
ακόμα πιο δυσχερή θέση, μια και λόγω της πανδημίας απαγορεύτηκε η είσοδος θεα-
τών στα γήπεδα, άρα δεν είχαν έσοδα από τα εισιτήρια. Την περασμένη σεζόν η Co-
smote TV είχε αποσύρει το ενδιαφέρον της και η Nova την τελευταία στιγμή, πριν από
την έναρξη του πρωταθλήματος, έκλεισε συμφωνία με τις 14 ΠΑΕ για τη σεζόν που
διανύουμε. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε στα 11 εκατ. ευρώ, ο ΠΑΟΚ στα 8 εκατ. ευρώ
συν μπόνους, ο Παναθηναϊκός στα 7 εκατ. ευρώ, η ΑΕΚ στα 5 εκατ. ευρώ συν άλλα 3,8
εκατ. ευρώ για τα φιλικά παιχνίδια της το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες
ΠΑΕ συμφώνησαν με ποσά από 1,3 εκατ. ευρώ έως 2 εκατ. ευρώ. 

Όπως δήλωσε ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης, η Cosmote TV θέλει ολόκληρο το «πακέ-
το» της Super League με κεντρική διαχείριση και όχι με διαπραγματεύσεις με την
κάθε ΠΑΕ ξεχωριστά, όπως έκανε πέρυσι η Nova. Θα συμφωνήσουν οι «μεγάλες»
ΠΑΕ, οι οποίες απολαμβάνουν πολύ μεγαλύτερα ποσά από τις «μικρές»; Ουδείς το
γνωρίζει. Όλα θα εξαρτηθούν από το χρήμα που θα πέσει στο τραπέζι. Τόσο από την
Cosmote TV όσο και από τη Nova, που φυσικά δεν θα οπισθοχωρήσει, αλλά θα μπει
στη διαδικασία ανανέωσης της συνεργασίας με τη Super League. Σε κάθε περίπτω-
ση, τόσο η βρετανικών συμφερόντων BC Partners, που εξαγόρασε μόλις πέρυσι την
Forthnet - NOVA, όσο και η Cosmote TV είναι δύο επενδυτικές
εταιρείες με άφθονο χρήμα, το οποίο μπορεί να σώσει το
επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το μόνο σίγουρο είναι πως
για την προσεχή αγωνιστική σεζόν τα προαναφερόμενα
ποσά θα αυξηθούν.
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Σ
τις 13.00 το μεσημέρι θα γνωρίζουμε ποια θα
είναι τα ζευγάρια της νοκ άουτ φάσης των 8
της σπουδαιότερης σε κύρος ευρωπαϊκής

διασυλλογικής διοργάνωσης, στην κλήρωση που θα
γίνει στα γραφεία της UEFA στη Νιόν. Στην κληρωτί-
δα θα βρεθούν τρεις ομάδες από την Αγγλία (Τσέλσι,
Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ), δύο από τη Γερμα-
νία (Μπάγερν και Μπορούσια Ντόρτμουντ), η ισπα-
νική Ρεάλ Μαδρίτης, η γαλλική Παρί Σεν Ζερμέν και
η Πόρτο από την Πορτογαλία. Οι ημερομηνίες θα
καθοριστούν μετά την κλήρωση. Το σίγουρο είναι
ότι θα έχουμε έξι αγωνιστικά διήμερα, που σημαίνει
ότι δεν θα γίνουν όλα τα ματς σε ένα διήμερο, Τρίτη
και Τετάρτη. Οι πρώτοι ημιτελικοί της διοργάνωσης
θα γίνουν στις 27 και 28 Απριλίου και οι επαναληπτι-
κοί στις 4 και 5 Μαΐου. Ο μεγάλος τελικός είναι προ-
γραμματισμένος στην Κωνσταντινούπολη στις 29
Μαΐου, ανήμερα τη θλιβερή επέτειο της Άλωσης της
Πόλης από τους Οθωμανούς. 

Οι Μπακς βρέθηκαν πίσω με 19 πόντους κόντρα στους Σίξερς στη Φιλαδέλφεια και τότε ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέλαβε δράση. Γύρισε το ματς και η ομάδα του νίκησε 109-105.
Ο «Greek Freak», όπως είναι το παρατσούκλι του, πέτυχε 32 πόντους με 5/8 βολές, 12/17 
δίποντα, 1/5 τρίποντα, ενώ κατέβασε 15 ριμπάουντ και έδωσε 5 ασίστ σε 43 λεπτά συμμετοχής.

Σήμερα κληρώνει για το Champions League

Έχουν… πέραση 
οι Έλληνες στην Τουρκία

Η Γαλατασαράι έβαλε στο μάτι τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποί-
ος δεν έχει χρόνο συμμετοχής στη Λίβερπουλ, και τον Αλέ-
ξανδρο Πασχαλάκη του ΠΑΟΚ. Την ίδια στιγμή, η Μπεσίκτας
θέλει να αποκτήσει τον τρίτο σκόρερ της Ευρώπης (24 γκολ)
Γιώργο Γακουμάκη της ολλανδικής Φένλο. Σε ομάδες της
Τουρκίας παίζουν οι Πέλκας, Τζαβέλλας, Μπακασέτας, Κί-
τσιου, Χατζηισαΐας και Σιώπης.

«Καθάρισε» 
ο Γιάννης 

Ζημία 200 εκατ. ευρώ
Η μετάθεση λόγω της πανδημίας των τελικών
του Euro 2020 για το φετινό καλοκαίρι αποτι-
μάται σε χασούρα 200 εκατ. ευρώ από την UE-
FA. Κάλυψε μέρος της ζημίας με τους αγώνες
των εθνικών ομάδων στο Nations League, αλ-
λά πιέζει τις κυβερνήσεις των 12 χωρών να γί-
νουν με θεατές οι αγώνες. Όπως είναι γνωστό,
το Euro θα διεξαχθεί για πρώτη φορά σε 12 χώ-
ρες από τις 11 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. 

Ξεχωρίζει ο Γιαννούλης 

Ο διεθνής αριστερός μπακ Δημήτρης Γιαννού-
λης, ο οποίος παίζει δανεικός από τον ΠΑΟΚ
στην αγγλική Νόριτς, είναι ήδη ο καλύτερος στη
θέση του σε όλο το πρωτάθλημα της Champion-
ship! Σε 11 ματς έχει 21 κερδισμένες εναέριες
μονομαχίες, 28 επιτυχημένα τάκλιν, 15 κλεψίμα-
τα, 74 ανακτήσεις μπάλας, 11 ευκαιρίες που
έχουν δημιουργηθεί από αυτόν, 14 ολοκληρωμέ-
νες ντρίμπλες και 8 φορές ανέπαφη εστία. 

Μπαράζ απολύσεων 
προπονητών 
Έπειτα από μόλις δύο μήνες μπάλας στη Super
League2, μόνο τέσσερις ομάδες δεν έχουν αλ-
λάξει προπονητή! Ο Εργοτέλης, ο Ιωνικός, ο
Διαγόρας και η Δόξα Δράμας. Οι υπόλοιπες

οκτώ (Λεβαδειακός, Ξάνθη, Κα-
ραϊσκάκης, Χανιά, Παναχαϊκή,
Απόλλων Λάρισας, Τρίκαλα και

ΟΦΙ) έδιωξαν αυτούς με τους
οποίους ξεκίνησαν. 

Εισαγγελέας για 
τις δηλώσεις 

Μητρούδη
Ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης -επί Νίκου
Γκάλη- Θεόφιλος Μητρούδης δήλωσε στην
ΕΡΤ3 ότι ο ποδοσφαιρικός Άρης ήταν «τρυπημέ-
νος» στον επαναληπτικό του Κυπέλλου με τον
Ολυμπιακό. Η ΠΑΕ Άρης απάντησε με μηνύσεις
και ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
διέταξε επείγουσα έρευνα. Με τις δηλώσεις του
ασχολείται και το τμήμα Αθλητικής Βίας Θεσσα-
λονίκης.



Η ατάκα που... 
έριξε την Ελεωνόρα
Τ

ο love story της Ελεωνό-
ρας Ζουγανέλη με τον
Σπύρο Δημητρίου θα μπο-
ρούσε να γίνει ταινία με

τίτλο «Για να μη μακρηγορώ, είμα-
στε ζευγάρι και δεν το ξέρεις».

Αυτή ήταν η επική ατάκα του γοη-
τευτικού δικηγόρου στα πρώτα λε-
πτά της γνωριμίας του με τη δημο-
φιλή ερμηνεύτρια σε βραδινή έξοδο
φίλων της μουσικοσυνθέτριας Σάν-
νυς Μπαλτζή, η οποία και έγινε
κουμπάρα στον γάμο τους. Ήταν
ένας ξαφνικός έρωτας που κρατή-
θηκε μυστικός για αρκετό καιρό, μέχρι που το ζευ-
γάρι έφτασε στα σκαλιά της εκκλησίας!

«Την ήξερα την Ελεωνόρα (Ζουγανέλη) και τη
θαύμαζα. Το βράδυ μετά την κηδεία του πατέρα μου
ήθελα να βγω. Με πήρε η Σάννυ και μου πρότεινε να
βγούμε για ποτό. Όχι ένα, τριάντα ήθελα! Και εκεί
ήταν και η Ελεωνόρα. Τότε μας σύστησαν, η Ελεω-
νόρα με γνώριζε φατσικά. Και της λέω: “Για να μη
μακρηγορώ, είμαστε ζευγάρι και δεν το ξέρεις”. Της
άρεσε, μπορώ να πω, αυτό», αποκάλυψε ο Σπύρος
Δημητρίου και συνέχισε: «Προτιμήσαμε η σχέση
αυτή να εξελιχθεί μέσα από τον γάμο. Και της είπα
πως, αν πετύχει, πέτυχε.

Αν δεν πετύχει, εκτός από το διαζύγιο, θα έχουμε
μια ιστορία της προκοπής να διηγηθούμε σε σχέση
με παλιά. Φαίνεται να πετυχαίνει πάρα πολύ. Εγώ θα
το συνιστούσα σε όλους».

Ο γνωστός δικηγόρος δεν είχε ιδέα πώς είναι να

βρίσκεσαι στο πλευρό μιας αναγνω-
ρίσιμης καλλιτέχνιδας, με τα φλας
των φωτογράφων να αστράφτουν σε
κάθε τους εμφάνιση και τους παπα-
ράτσι να τους στήνουν καρτέρι!
«Πάντα όταν έβλεπα φωτογραφίες
σε περιοδικά με ζευγάρια, δεν πί-
στευα ότι γίνεται αυτό, έλεγα πάντα
ότι είναι στημένα, αλλά τελικά γίνον-
ται. Νιώθω αμήχανα όταν βλέπω τον
εαυτό μου έτσι», εξομολογήθηκε κα-
λεσμένος στην Ελεωνόρα Μελέτη.

Ο ρομαντικός γάμος του ζευγαριού
έγινε τον περασμένο Οκτώβριο στις

Σπέτσες, με τη νύφη να είναι εντυπωσιακή στη σπα-
νιόλικη λευκή δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη
από μεταξωτό ταφτά και πέπλο κεντημένο στο χέρι
με κρύσταλλα Swarovski. 

Συνοδεία του πατέρα της Γιάννη Ζουγανέλη, η ερ-
μηνεύτρια έφτασε με καΐκι στο παραθαλάσσιο εκ-
κλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Ζωγεριά, με τους
λίγους και εκλεκτούς καλεσμένους να ξεσπούν σε
χειροκροτήματα. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έλαμπε
από ευτυχία και ο δικηγόρος χαμογελούσε συγκι-
νημένος. «Η οικογένειά μου χάρηκε πάρα πολύ. Η
μητέρα μου έχει κάνει κόμμα με τη σύζυγο», απο-
κάλυψε χαριτολογώντας ο Σπύρος Δημητρίου στα
«Μεσάνυχτα». 

Όσο για τις φήμες που κυκλοφορούν τελευταία
και θέλουν το ζευγάρι να περιμένει το πρώτο του
παιδάκι, ο ίδιος το διέψευσε, ωστόσο, όπως είπε, θα
ήθελε πολύ να μεγαλώσει η οικογένειά τους! 

•• Ράκος ο Αντώνης Καφετζόπου-
λος από τον θάνατο του σκύλου
του Λίο. «Ένα από τα πιο ευγενι-
κά άτομα που γνώρισα στη ζωή
μου. Λίγα λόγια, έχω συγχυστεί»,
έγραψε στο Διαδίκτυο.

• Τη σύντροφό του από τις «Άγριες
μέλισσες» Χρύσα Μιχαλοπούλου φι-
λοξένησε στη ραδιοφωνική του εκ-
πομπή ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος! 

• Ο 45χρονος Γιώργος Κοψιδάς
αποχώρησε από το «Survivor»,
με το τηλεοπτικό κοινό να πραγ-
ματοποιεί με την ψήφο του το αί-
τημα του ηθοποιού για επιστρο-
φή στην Ελλάδα.

• Το μυστικό της Ελένης Μενεγάκη
για καλή τύχη είναι το κόκκινο
χρώμα. «Να φοράτε κάτι κόκκινο
επάνω σας. Δεν παίζουμε με αυτά
τα πράγματα! Δεν παίζουμε με την
τύχη μας!», είχε αποκαλύψει σε
εκπομπή της.

• Σε ρόλο... ταξιτζή θα δούμε τον
Γιώργο Μαζωνάκη στο επόμενο
διαδικτυακό επεισόδιο «Οι Δέκα
Μικροί Μήτσοι εμβολιάζονται».

• Ενός έτους έγινε η κορούλα του
δικηγόρου Γιάννη Μαρακάκη και
της συζύγου του Νίκης Θωμοπού-
λου. Το ευτυχισμένο ζευγάρι διορ-
γάνωσε οικογενειακό birthday
party με τούρτα-υπερπαραγωγή!

• Φήμες θέλουν τον ΣΚΑΪ να μην
ανανεώνει το συμβόλαιο του
Σπύρου Παπαδόπουλου για την
εκπομπή «Στην υγειά μας, ρε
παιδιά», που λήγει το καλοκαίρι.

• Η Γιούλικα Σκαφιδά «βάφτισε» τη
γάτα της «Τούνη» από τη γνωστή
σέξι influencer! 

• Κρούσμα κορονοϊού «χτύπησε»
την εκπομπή «Στη φωλιά των Κου
Κου», για αυτό και δεν μεταδό-
θηκε το πρωί της Πέμπτης.
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Μεγάλες οι ανάγκες,
λίγοι οι εθελοντές…

Ευχαριστούμε χαμομήλι…
Στα χαμομήλια ξάπλωσε ο Θανάσης Ευθυμιά-

δης για να γιορτάσει την άνοιξη. «Μάλλον κάπως
έτσι μυρίζει ο Παράδεισος. Πλανήτης χαμομήλι.
Σε ηρεμεί, σε γαληνεύει. Σε γεμίζει δύναμη. Ένα
βοτάνι που χρησιμοποιείται στα δικά μας μέρη
από τα αρχαία χρόνια. Πολλές οι χρήσεις του. Η
απαλότητά του ταιριάζει παντού. Πιες ένα φλι-
τζάνι χαμομήλι. Αυτό το ταπεινό φυτάκι είναι
ένας δυνατός θεραπευτής. Αρχίζει η εποχή για
μάζεμα (σε κάποια μέρη). Ευχαριστούμε, χαμο-
μήλι», έγραψε ενθουσιασμένος ο ηθοποιός.

Με νέο λουκ λόγω… μαμάς! 

Νέο λουκ για τη Λάουρα Νάργες, η οποία εγ-
κατέλειψε το ξανθό και άφησε τα μαλλιά της να
μακρύνουν. Αυτή ήταν και η επιθυμία της μαμάς
της, όπως αποκάλυψε η γνωστή παρουσιάστρια
στο Διαδίκτυο: «Μιας και η μαμά μου είναι τόσο
κουλ και έχει Instagram, θα δει αυτή την ανάρτη-
ση και θα πετάξει από τη χαρά της: “Γιαβρίμ, μά-
κρυνε, σε παρακαλώ, το μαλλάκι σου επιτέλους”
(ευτυχώς για εμένα είναι μόνο αυτός ο μεγάλος
καημός της!). Μανούλα μου, σε αγαπώ πολύ».

Εικόνα από τα παλιά 
Η μικρή και όμορφη δεσποινίδα της φωτογραφίας είναι πασίγνωστη
παρουσιάστρια και ηθοποιός! Ξεφυλλίζοντας το οικογενειακό άλμ-
πουμ, η Δανάη Μπάρκα, κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου, ξεχώρισε
το ασπρόμαυρο ενσταντανέ από τα παιδικά της χρόνια και το δημο-
σίευσε στο Instagram με το γλυκό σχόλιο «άλλη ηλικία, ίδια διάθε-
ση», με τους διαδικτυακούς της φίλους να την αποθεώνουν, κυρίως
το καρέ κούρεμά της! 

Τα ’παιξε από την κλεισούρα
ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ο
πρωταγωνιστής της σειράς
«Έλα στη θέση μου» κουρά-
στηκε από το συνεχιζόμενο
lockdown λόγω της πανδη-
μίας αλλά και από τη μόνιμη
διαδρομή σπίτι - πλατό - γυ-
ρίσματα - σπίτι, βρίσκοντας
διέξοδο μόνο στη μουσική.
«Όχι άλλη καραντίνα! (Πάνω
από όλα ψυχραιμία). Ας χα-
λαρώσω με λίγη μουσικού-
λα», έγραψε στο Instagram
ποζάροντας με ακουστικά και
ντύσιμο τύπου ράπερ.

Ταινία η ζωή του Snik 
Κινηματογραφική ταινία θα γίνει η ζωή
του Snik! Λίγες μέρες μετά την κυκλοφο-
ρία του τραγουδιού του «Biggie: I got a
story to tell», ο γνωστός τράπερ και η
σύντροφός του Ηλιάνα Παπαγεωργίου
θα υποδυθούν τους εαυτούς τους στο αυ-
τοβιογραφικό φιλμ που θα βγει στους
κινηματογράφους το 2022. Την αποκά-
λυψη έκανε ο τραγουδιστής, δημοσι-
εύοντας την αφίσα της ταινίας του. 

Μόνη… διέξοδος
η μουσική 

Ε
θελοντής αιμοδότης για καλό σκοπό ο Δημήτρης Χαβρές. Ο
ηθοποιός που γνωρίσαμε από τη σειρά «Στάβλοι της Εριέτας
Ζαΐμη» παρότρυνε τους χιλιάδες followers του να δώσουν

αίμα για τα παιδιά, αποκαλύπτοντας ότι «εδώ και 25 χρόνια είμαι
εθελοντής αιμοδότης, τον τελευταίο χρόνο και εθελοντής αιμοπε-
ταλίων! Είναι κάτι για το οποίο νιώθω περήφανος ως άνθρωπος και
ως μπαμπάς! Τώρα που ακόμα και οι εθελοντές σαν εμένα είναι λι-
γότεροι, μα οι ανάγκες περισσότερες, στείλε μήνυμα στο 13033 κω-
δικό 1 και στο “Παίδων Αγία Σοφία - Ελπίδα” στο Τμήμα Αιμοδοσίας
θα σε περιμένουν με ένα πλατύ χαμόγελο. Αυτά τα λίγα λεπτά μιλάω
στο αίμα μου, του λέω να θεραπεύσει τα παιδιά που θα το λάβουν...
και ευχαριστώ που παραμένω γεμάτος υγεία για να μπορώ να το
προσφέρω».
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Η
πανδημία του κορονοϊού άφησε το ψυχικό
της αποτύπωμα σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ειδικά στην Ελλάδα, η αύξηση των επιπέ-
δων στρες, μοναξιάς και θυμού είναι δι-

πλάσια ή και τριπλάσια συγκριτικά με άλλες χώρες,
σύμφωνα με τα πρόσφατα προκαταρκτικά αποτελέ-
σματα της διεθνούς μελέτης COH-FIT, που διερευνά
τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη σωματική
και την ψυχική υγεία σε καιρούς μεταδοτικών λοιμώ-
ξεων και περιοριστικών μέτρων. Η παρατεταμένη
διάρκεια στην οποία ο ανθρώπινος οργανισμός είναι
εκτεθειμένος στον φόβο μετάδοσης του ιού αλλά και
το άγχος που προκαλούν η αβεβαιότητα, η απώλεια
της καθημερινότητάς μας, η καραντίνα, η αλλαγή συ-
νηθειών, η επίδραση στην οικονομική σταθερότητα
και η απομάκρυνση από τους οικείους έχουν αναφερ-
θεί στη διεθνή επιστημονική κοινότητα με τον όρο
«coronaphobia». Συχνά αναφέρεται και ως «πανδη-
μία του φόβου».

Η κυρία Άννα Χατζηδημητρίου, ψυχολόγος Υγείας,
ειδικευμένη στην Ψυχο-ογκολογία και στον Χρόνιο
Πόνο, αναφέρεται στις σημαντικότερες ψυχοκοινωνι-
κές επιπτώσεις της πανδημίας. «Οι πιο συχνές επι-
πτώσεις που έχουν παρατηρηθεί στη διεθνή βιβλιο-
γραφία μετά έναν χρόνο που επιβαρύνουν τον ψυχι-
σμό είναι: έντονο άγχος, συνεχής ανησυχία, επίμονος
φόβος, πανικός, δυσκολίες στη συγκέντρωση και στον
ύπνο, συναισθήματα αγανάκτησης, ματαιότητας,
απαισιοδοξίας, απώλειας ή πένθους, η αίσθηση να
νιώθει κανείς ανήμπορος και αβοήθητος, καταθλιπτι-
κή διάθεση, συστηματικός εκνευρισμός ή ανεξέλεγ-
κτος θυμός, υπερένταση ή υπερκινητικότητα, ανία
από την έλλειψη ερεθισμάτων και επιλογών διασκέ-

δασης και της καθημερινής ρουτίνας, έλλειψη κινή-
τρου ή απόσυρση από δραστηριότητες, υπερανάλυση
και αρνητικές σκέψεις για το μέλλον, ψυχική υπερκό-
πωση από τον εγκλεισμό και τις συνεχόμενες αλλαγές
που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, διαταραγμένες
διαπροσωπικές - οικογενειακές σχέσεις, κοινωνική

απόσυρση, αποφυγή για επικοινωνία με τους οι-
κείους, αύξηση σε συμπεριφορές όπως το κάπνισμα,
η κατανάλωση του αλκοόλ και της διατροφής, υπερ-
βολική ή εμμονική ενασχόληση γενικά με το Διαδί-
κτυο: social media - video games.

Όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε μια κατάσταση
που ζούμε, αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο σκε-
φτόμαστε γι’ αυτήν. Δίνουμε μια πιο θετική ερμηνεία.
Γινόμαστε πιο ευέλικτοι και προσαρμοστικοί. Καλό θα
είναι να αφιερώνουμε καθημερινά χρόνο για να σκε-
φτούμε τρία πράγματα για τα οποία είμαστε ευγνώμο-
νες και συνεχίζουν να μας γεμίζουν με θετικά συναι-
σθήματα. Δεν θα πρέπει να πέσουμε στις “παγίδες της
σκέψης”, όπως καταστροφολογία, υπεργενίκευση
συμπτωμάτων, αυθαίρετα συμπεράσματα, εμμονική
ανακύκλωση των αρνητικών σκέψεων. Να μην εστιά-
ζουμε στο πρόβλημα, τις αρνητικές σκέψεις και τη συ-
ναισθηματική δυσφορία που μας προκαλεί η κατάστα-
ση. Να κάνουμε ευχάριστες και χαλαρωτικές δραστη-
ριότητες, έστω και εντός σπιτιού». 
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Covid-19: «H πανδημία του φόβου»
kpapakosto@yahoo.gr

Η παρατεταμένη διάρκεια που ο ανθρώπινος
οργανισμός είναι εκτεθειμένος στον φόβο
μετάδοσης του ιού αλλά και το άγχος το οποίο
προκαλούν  η απώλεια της καθημερινότητάς
μας και η αλλαγή συνηθειών και η επίδραση
στην οικονομική σταθερότητα έχουν 
αναφερθεί στη διεθνή επιστημονική 
κοινότητα με τον όρο «coronaphobia»!

Ψυχραιμία και υπεύθυνη
ενημέρωση
«Ενημερωθείτε υπεύθυνα για το τι συμβαί-
νει και ποια είναι τα μέτρα αντιμετώπισης
και προστασίας από έγκυρες δημοσιογρα-
φικές και επιστημονικές πηγές. Περιορί-
στε τη συνεχή, άσκοπη έκθεση στην πληρο-
φόρηση από το Διαδίκτυο και τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. Δημιουργήστε και
διατηρήστε μια καθημερινή ρουτίνα που θα
βελτιώνει όσο το δυνατόν περισσότερο τη
σωματική και την ψυχική υγεία: Ισορροπη-
μένη μεσογειακή διατροφή, επαρκής - ποι-
οτικός ύπνος, σωματική άσκηση, μείωση
της υπερκατανάλωσης αλκοόλ, του καπνί-
σματος και της χρήσης ουσιών. Προετοιμά-
στε σε κατάσταση ηρεμίας ένα σχέδιο δια-
χείρισης κρίσεως, σε περίπτωση που εσείς
ή κάποιο κοντινό σας πρόσωπο μολυνθεί
από τον νέο ιό. Μείνετε συνδεδεμένοι με
φίλους και οικογένεια. Εστιάστε τη σκέψη
σας στα θετικά στη ζωή σας και στα πράγμα-
τα που μπορείτε να ελέγξετε», μας συμβου-
λεύει η κυρία Χατζηδημητρίου.. 

Άννα Χατζηδημητρίου,
ψυχολόγος Υγείας 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Ε
ίναι ανεκτική απέναντι στις αδυναμίες
των άλλων και κυρίως εκείνες που την
αφορούν. Φέρεται να προσπαθεί να για-

τρεύει τις πληγές της, να οικτίρει τον εαυτό της
και να καταφεύγει στην υπευθυνότητα που ή
αρνείται ή μεταθέτει. Χάρη στη συναισθηματι-
κή της συμμετοχή με την οποία φιλοδοξεί να
συμπάσχει στον πόνο και τη μιζέρια όλης της
ανθρωπότητας, καταλήγει να μην κουνά ούτε
δάκτυλο, να μην αντιλαμβάνεται τα πραγματι-
κά προβλήματα που ανακύπτουν. Η έμφυτη
νωθρότητά της την αποτρέπει να κυνηγήσει
τους στόχους που θα την ανέμεναν. Είναι συ-
χνά εγωίστρια και ανυποψίαστη σε σημείο που
να εκπλήσσεται έντονα, εάν κάποιος την επι-
πλήξει. Μπορεί επίσης να γίνει το θύμα του
πνεύματος της θυσίας, της ανάγκης για λύ-
τρωση, λόγω του οποίου επιφορτίζεται τα κρί-
ματα των αμαρτιών που δεν έχει διαπράξει. 

Διαφορετικά, είναι μια μαζοχίστρια που, για
να υποφέρει, εγκλωβίζεται σε καταστάσεις οι
οποίες επιφέρουν εκμετάλλευση, δεν γνωρί-
ζει τους κανόνες της λογικής - ούτε τουλάχι-
στον εκείνους της ακρίβειας. Ο καιροσκοπι-

σμός της δεν της επιτρέπει να βλέπει τη δια-
χωριστική γραμμή ανάμεσα στο νόμιμο και το
παράνομο, την ελευθερία και την ασυδοσία. 

Η γυναίκα Ιχθύς έχει την ανάγκη να απαγκι-
στρώνεται απ’ όλα όσα της φαίνονται ότι είναι
μια ανυπόφορη, κομφορμιστική καθημερινό-
τητα: Απομακρύνεται δραπετεύοντας από την
πραγματικότητα ή την κατασκευάζει σύμφω-
να με το κέφι της. Η διαφυγή είναι το σημείο
της μεγαλύτερης αδυναμίας της, εκτός εάν
γνωρίζει να τη μεταμορφώνει σε θρησκευτι-
κότητα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μυστικι-
σμού. Δεν είναι, ωστόσο, απλό να αισθάνεται
ότι ελκύεται από την κοσμική αγάπη συνεχί-
ζοντας να ζει την καθημερινότητά της, οπότε
συχνά προκύπτει ένας αποπροσανατολισμός,
με τον οποίο δεν καταφέρνει να συμφιλιωθεί
ούτε να οργανώσει τις πολλαπλές τάσεις της.
Μερικές φορές τις μεταφράζει σε αφοσίωση,
είτε πρόκειται για πρόσωπο είτε για μια ιδέα,
όπου αφιερώνεται με τόση θέρμη, μέχρι που
καίγεται ή καίει αυτόν ο οποίος της είναι πι-
στός, που δύσκολα συντάσσεται με τέτοια έν-
ταση - τόσο νεφελώδη και πολύπλοκη…

Γυναίκα ιχθύς, η νεράιδα

Κριός
(21/3-20/4)
Ο Άρης φέρνει αντιπαραθέσεις
ή προβλήματα με συγγενείς ή
γείτονες. Προσέξτε ζημιές στο
αυτοκίνητό σας. Σε μια σχέση ή
μια συνεργασία, μη στενοχω-
ρηθείτε για ό,τι φεύγει τώρα.
Θα βάλετε κάτι άλλο, καλύτερο,
στη ζωή σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Άρης αναστατώνει την καθημερι-
νότητά σας με καθυστερήσεις και
μικροπροβλήματα στα οικονομικά.
Η Αφροδίτη επηρεάζει θετικά τον
τομέα σχέσεων - συνεργασιών, αλ-
λά βγάζει στην επιφάνεια ανταγωνι-
σμούς, παράπονα και απωθημένα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Αφροδίτη σάς δίνει την ευκαι-
ρία να φτάσετε ψηλά. Ο Άρης σάς
κάνει πιο δυναμικούς και αποφα-
σιστικούς στην επιδίωξη των φι-
λοδοξιών σας, αλλά κουράζεστε
περισσότερο και έχετε εκνευρι-
σμό. Κάτι καλό στα οικονομικά.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Με τον Πλούτωνα απέναντί σας, εί-
ναι τονισμένη η σεξουαλικότητά
σας. Είναι σημαντικό για σας να
προσέχετε και την υγεία σας. Ο Ερ-
μής προκαλεί ένα ευχάριστο αλα-
λούμ στην καθημερινότητά σας. Η
Αφροδίτη ίσως φέρει χρήμα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Δεν υπάρχει, πλέον, η ανασφά-
λεια του προηγούμενου καιρού,
οπότε μπορείτε να κάνετε κινή-
σεις και να πάρετε αποφάσεις
χωρίς συνέπειες. Ερωτικά, τα
πράγματα είναι λίγο πιο καλά, αλ-
λά εσείς το καταλαβαίνετε; 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Θα βρείτε την ευκαιρία να το-
νώσετε τη διάθεσή σας. Τα οι-
κονομικά σας σάς ζορίζουν κά-
πως, αλλά θα καταφέρετε να
βρείτε όσα χρειάζεστε. Προ-
σέξτε τα ρίσκα στον έρωτα, για-
τί παρασύρεστε. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Ερμής λύνει οικονομικά θέ-
ματα. Η περίοδος σας υποχρεώ-
νει σε πολλή δουλειά και ευθύ-
νες που κάθε μέρα αυξάνονται.
Καταλαβαίνετε ότι θα χρει-
αστείτε αποθέματα αισιοδοξίας
και ψυχραιμίας για να τα βγάλε-
τε πέρα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο Άρης σάς ρίχνει προσωρινά τη
διάθεση, προκαλεί εσωτερική έν-
ταση και εκνευρισμούς. Η Αφρο-
δίτη επηρεάζει θετικά τα ερωτικά
σας και έτσι μπορεί να δημιουργη-
θεί η ανάγκη να διαπραγματευτεί-
τε καλύτερα. Πιθανές ερωτικές
περιπέτειες και καυτές στιγμές!

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Άρης και ο Ποσειδώνας σάς κα-
λούν να επανεξετάσετε τον τρόπο
με τον οποίο αντιμετωπίζετε την οι-
κονομική σας διαχείριση. Η Αφρο-
δίτη σάς κάνει πιο γοητευτικούς,
τονώνει τη δημόσια εικόνα σας και
ενισχύει τα οικονομικά σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Θα έχετε θετικές εξελίξεις στη
δουλειά. Προσέξτε τα ταξίδια, τις
υπογραφές και τις διαπραγματεύ-
σεις καθώς και μικροατυχήματα.
Συναισθηματικές εξάρσεις. Θα…
αναστατωθείτε και θα αναζητήσε-
τε… πιπεράτες στιγμές.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο Άρης αυξάνει τις ευθύνες σας
και φέρνει κάποια εμπόδια και
«εχθροπραξίες» με τα παιδιά σας
ή άλλα, νεαρότερα άτομα. Ο Ερ-
μής σάς καλεί να αλλάξετε τον
τρόπο που σκέφτεστε και αντι-
δράτε απέναντι στα γεγονότα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η δουλειά δεν σας κουράζει
ούτε η καθημερινότητά σας. Ο
Ερμής σάς βοηθά να αντεπε-
ξέλθετε καλά στην επικοινω-
νία. Θέματα που σχετίζονται με
την οικογένεια και το σπίτι ή με
την καριέρα εγείρει ο Άρης. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ηχαρακτηριστική Ιχθύς είναι προικισμένη με μια φυσική
πλαστικότητα, τόσο ισχυρή που της επιτρέπει να 
αγκαλιάζει πιο ευρείς ορίζοντες από εκείνους τους
οποίους αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Αυτό μπορεί 
να αποδειχτεί συγχρόνως ένας ισχυρός παράγοντας
σύγχυσης. Αλλεργική στην τάξη, την ισορροπία 
και το μέτρο, η Ιχθύς αρέσκεται να εγκαταλείπεται 
σε αισθήσεις που συλλαμβάνει η πρόσληψή της! 
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Π
αρακολουθώντας τη συνεδρίαση της Βου-
λής, στην οποία ο αρχηγός της αντιπολί-
τευσης προσφέρει στην κυβέρνηση μορα-

τόριουμ υπό τον όρο ότι (αυτή)... δεν θα κυβερνή-
σει, θέλεις να γελάσεις. Κι όμως, δεν μπορεί παρά
να λυπηθείς, καθώς υποπτεύεσαι ότι είσαι πάλι
θεατής στο ίδιο έργο που παρακολούθησες την
εποχή των μνημονίων. Οπότε, διερωτάσαι για τις
ομοιότητες και τις διαφορές των δύο περιόδων,
που δεν απέχουν δα τόσο πολύ μεταξύ τους. Υπο-
θέτω ότι η μεγάλη διαφορά τους έγκειται στο γεγο-
νός ότι η οικονομική κρίση αφορούσε ειδικώς στη
χώρα μας, όπως και στις οικονομικά αδύναμες
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, ενώ ο κορονοϊός
συνιστά παγκόσμια απειλή.

Καθώς ουδείς (ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ!) μπορεί να
κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι εφαρμόζει μέτρα
για την αντιμετώπιση της πανδημίας ως «εντολο-
δόχος ξένων συμφερόντων», η αντιπολίτευση επι-
χειρεί κάτι διαφορετικό: φωτογραφίζει τη λύση ως
πρόβλημα. Ακριβώς όπως έκανε με τα μνημόνια,
προτού ως κυβέρνηση τα εφαρμόσει στη χειρότε-
ρη εκδοχή τους. Ως αντιπολίτευση εκμεταλλεύτη-
κε την οργή του κόσμου, κατήγγειλε ως πρόβλημα
τις συμφωνίες λύσης του προβλήματος και έστει-
λε όσους περισσότερους μπορούσε στις πλατείες
των «αγανακτισμένων». Και αν σε μία από αυτές
τους περίμεναν τα πρωτοπαλίκαρα της Ακροδε-
ξιάς, ποιος νοιάστηκε; Η εξουσία ήταν κοντά. Το «η
χούντα δεν τελείωσε το ’73» θα τους ένοιαζε;

Το νέο μότο στις μέρες που η ανθρώπινη ζωή
μετριέται με αριθμούς και τα ψέματα με τις αλή-
θειες έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια στο Διαδίκτυο
είναι ότι: δεν φταίει ο ιός, αλλά τα μέτρα της κυ-
βέρνησης. Και καθώς από την πρόσμιξη της ανα-
σφάλειας, του φόβου και της δυσπιστίας προκύ-
πτει μίγμα εκρηκτικό, ένα φιτίλι, είτε ακούει στο
όνομα «Κουφοντίνας» είτε σε (αναπόδεικτες) κα-
ταγγελίες περί βασανισμών ή σε κυβερνητικές
αστοχίες και επιδείξεις πολιτικού νεοπλουτισμού,
είναι ό,τι πρέπει για να κλονίσουν την κυβέρνηση.
Γιατί το επίδικο είναι η νομή της εξουσίας. Ο κορο-
νοϊός είναι απλώς το μέσον. Όπως χθες ήταν τα
«μνημόνια» τα οποία ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιά-
νης Βαρουφάκη (προτού τον στείλει, κατ’ απαίτη-
ση του Σόιμπλε, στα αποδυτήρια) θα καταργούσαν
με έναν νόμο και ένα άρθρο.

Βέβαια, η στρατηγική αυτή έχει ένα πρόβλημα:
Δεν την ασκούν άνθρωποι άφθαρτοι πολιτικά, οι
οποίοι παίζουν στα δάκτυλα του αριστερού τους

χεριού το «ηθικό πλεονέκτημα». Την επιχειρούν
πρόσωπα τα οποία δοκιμάστηκαν και μετρήθηκαν
κατά την άσκηση του κυβερνητικού έργου, με
πρώτο τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ οι κύριοι
Παππάς, Βούτσης, Σκουρλέτης, Πολλάκης κ.ά.
απλώς έπονται. Οπότε το δίλημμα «εμείς ή αυτοί;»
δείχνει εξαιρετικά αποδυναμωμένο. Όπως και το
αφήγημα του «λαού εναντίον των ελίτ». Για να μη
συζητήσουμε για το εμφυλιοπολεμικό «τους τε-
λειώνουμε ή μας τελειώνουν», που έχωσαν ήδη
στο ντουλάπι με τα συνθήματα μήπως και τρομά-
ξουν τους «κυρ Παντελήδες», τους οποίους προ-
εκλογικά προάγουν σε «νοικοκύρηδες». 

Ν
α υποθέσουμε, λοιπόν, ότι αυτού του εί-
δους η αντιπολίτευση θα πέσει στο κενό;
Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Επί του

παρόντος, η ανυπαρξία εθνικής στρατηγικής τα-
λαιπωρεί τη χώρα και επιδεινώνει την επιβαρυμέ-
νη ήδη κατάσταση, καθώς, όπως στην εποχή των
μνημονίων, ουδείς αναλαμβάνει την ιδιοκτησία
των μέτρων εξόδου από την κρίση. Εδώ βλέπουμε
υπουργούς να το αποφεύγουν. Η αντιπολίτευση
μας φταίει; Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για την επιστροφή
του στην πεπατημένη του λαϊκισμού, που οδηγεί
στην πολιτική και κοινωνική πόλωση. Οπότε, δου-
λειά της κυβέρνησης είναι η αντίδραση του δημό-
σιου τομέα με την εγρήγορση που πριν από έναν
χρόνο επέδειξε. Και ευθύνη της, η συνέπεια με
(πρόσκαιρο, πιθανώς) κόστος στη λύση του προ-
βλήματος. Για αυτά θα κριθεί.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η πανδημία, σε αντίθεση 
με την οικονομική κρίση, συνιστά
παγκόσμια απειλή και όχι ελληνικό
πρόβλημα. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς
δεν μπορεί να… κατηγορήσει 
το πρόβλημα, στοχοποιεί 
τα μέτρα για την επίλυσή του...

Μνημόνια, κορονοϊός, λαϊκισμός

Η
απορία που έχουν οι περισσότεροι συμ-
πολίτες μας είναι πώς, με τόσα πολλά
κρούσματα, διασωληνωμένους και με το

ΕΣΥ σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η κυβέρ-
νηση «ανοίγει» δραστηριότητες και βγάζει την
κοινωνία έξω.

Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι. Ο πρώτος απ’
όλους αφορά την αποσυμπίεση της κοινωνίας. Ο
κόσμος χρειάζεται ανάσες και απαιτούνται
διορθωτικές κινήσεις, κυρίως μέτρων που δεν
βοήθησαν. Χαρακτηριστικότερο όλων, το ωρά-
ριο του Σαββατοκύριακου. Ήταν μια επιλογή
που δεν βοήθησε. Το ίδιο ισχύει και για τη χιλιο-
μετρική απόσταση. Και τα δύο, αντί να ενισχύ-
σουν την προσπάθεια, δημιούργησαν συνωστι-
σμό και θύμωσαν τους πολίτες. 

Άρα, θεωρούμε αυτονόητη κίνηση να καταρ-
γηθούν αμφότερα. Κάτι ακόμη που βοηθάει εί-
ναι ο καιρός. Θα είναι σύμμαχός μας στην προ-
σπάθεια ανοίγματος της κοινωνίας, όπως, φυσι-
κά, και ότι η ημέρα διαρκεί περισσότερο. Όπως
έλεγαν όμως και οι πρόγονοί μας, «συν Αθηνά

και χείρα κίνει». Άρα χρειάζονται περισσότερα
τεστ, ιδιαίτερα στους εργασιακούς χώρους, ενί-
σχυση του ΕΣΥ, περισσότερα εμβόλια σε ομάδες
που θα παίξουν ρόλο στον τουρισμό, και, φυσι-
κά, να σταματήσουν οι φωνές που μπερδεύουν

το μήνυμα. Κεντρικοί στόχοι πρέπει να παραμεί-
νουν ένα φυσιολογικότερο Πάσχα και το καλο-
καίρι.

Ο καθένας έχει τη σημασία του. Βήμα-Βήμα
και προσεκτικά πρέπει να υλοποιηθούν οι κινή-
σεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης. Δεν πρέπει να χάσουμε με τί-
ποτε τη μεγάλη εικόνα και, το κυριότερο, η κυ-
βέρνηση πρέπει να πάψει να ασχολείται με την
αντιπολίτευση. Συνομιλητής της είναι η κοινω-
νία. Μια κοινωνία που γνωρίζει τις προσπάθειες
που έχουν καταβληθεί, μια κοινωνία που δηλώ-
νει ότι ευτυχώς που δεν «έσκασε» στα χέρια του
ΣΥΡΙΖΑ η πανδημία. Οι ίδιοι άνθρωποι όμως ζη-
τούν από την κυβέρνηση ανάσες, πειστικά και
εφαρμόσιμα μέτρα. Η μεγάλη έξοδος είναι πιο
κοντά από ποτέ. Το «πράσινο διαβατήριο» θα
αποδειχθεί το όπλο για το «restart» του τουρι-
σμού και της ελληνικής οικονομίας. Το στοίχημα
είναι μεγάλο, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να το
κερδίσει. Δυστυχώς για αυτήν, είναι μονόδρο-
μος. Και πρέπει να τον διαβεί…

Ήρθε η ώρα για αποσυμπίεση

Το στοίχημα είναι μεγάλο, 
αλλά η κυβέρνηση 
πρέπει να το κερδίσει. 
Δυστυχώς για αυτήν, 
είναι μονόδρομος. 
Και πρέπει να τον διαβεί…


