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Κ
αι τα δύο περιστατικά προκαλούν σοκ.  Περι-
στατικό πρώτο: Αφορά στην κατάθεση που
έδωσε ο ειδικός φρουρός, ο οποίος... έπεσε

στα χέρια της νέας ομάδας, η οποία φορά τη «φανέ-
λα» των χούλιγκαν και του τρόμου και στη Νέα Σμύρ-
νη έκανε επίδειξη δύναμης. Όσα κατέθεσε πρέπει να
μας προβληματίσουν ως κοινωνία. Σχετικά με το σε τι
κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας αλλά και πώς κά-
ποια παιδιά μεγαλώνουν, έχοντας μέσα τους οργή,
μίσος και θυμό. «Παιδιά» που διψούν για βία και αί-
μα. Είπε, μεταξύ άλλων, στην κατάθεσή του: «Όσο
βρισκόμουν στο έδαφος, αισθάνθηκα αρχικά ένα λά-
κτισμα επάνω μου και στη συνέχεια έναν καταιγισμό
κτυπημάτων από πλήθος ατόμων που όρμησαν επά-
νω μου, τα οποία στόχευαν κατευθείαν στο κεφάλι,
φωνάζοντας παράλληλα “σκοτώστε τον, πάρτε του το
όπλο”, “θα πεθάνεις, κωλόμπατσε”».

Και συνέχισε ο 28χρονος Άγγελος: «Εγώ προσπά-

θησα να προστατεύσω το όπλο μου, γιατί αισθανό-
μουν να το τραβάνε από τη θήκη μου. Προσπάθησα να
προστατεύσω όσο μπορούσα το σώμα μου και το κε-
φάλι μου με τα χέρια μου, καθώς ένιωθα ένα τερά-
στιο πλήθος να με χτυπάει. Πήραν κομμάτια από τον
εξοπλισμό μου και, απ’ ό,τι συνειδητοποίησα, μου
έλειπαν γεμιστήρες. Από τη στιγμή που ένα τόσο με-
γάλο πλήθος κόσμου με χτυπούσε στο κεφάλι με
σκοπό να με σκοτώσει, δεν θα δίσταζε, παίρνοντας το
όπλο μου, να με πυροβολήσει και κάποιος. Εκείνη τη
στιγμή ένιωθα ότι τελειώνω, ότι φτάνει το τέλος μου,
ότι το πλήθος δεν θα σταματήσει να με χτυπάει μέχρι
να με δει να πεθαίνω. Νιώθω ότι στα τελευταία δευτε-
ρόλεπτα που με χτυπούσαν έχασα τις αισθήσεις μου.
Όλο αυτό το περιστατικό διήρκεσε περίπου δύο λε-
πτά. Θεωρώ ότι, επειδή έχασα τις αισθήσεις μου, το
πλήθος νόμιζε ότι είχα πεθάνει, οπότε και μείωσε τα
χτυπήματα σε βάρος μου...».

Περιστατικό δεύτερο: Σύμφωνα με πληροφορίες,
χθες γύρω στις 12 το μεσημέρι γυναίκα αστυνομικού,
ενώ είχε βγει για ψώνια, δέχτηκε άνανδρη επίθεση
από μαυροφορεμένους στη συμβολή των οδών Μι-
χάλη Χατζηκωνσταντή και Βασίλειου Λάκωνος. Σύμ-
φωνα πάντα με πληροφορίες, η γυναίκα, ενώ περπα-
τούσε αμέριμνη, άκουσε δύο άνδρες πάνω σε ένα
μηχανάκι να φωνάζουν «να η γυναίκα του αστυνομι-
κού» και μετά ο ένας από τους δράστες κατευθύνθη-
κε προς το μέρος της με απειλητικές διαθέσεις. Η γυ-
ναίκα προσπάθησε να φύγει, όμως ο δράστης την
πλησίασε και τη χτύπησε στο πρόσωπο! Παράπτωμά
της; Ότι είναι σύζυγος αστυνομικού!

Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας άκριτης στοχο-
ποίησης των αστυνομικών στο σύνολό τους από μια
ομάδα που σπέρνει το μίσος και τον διχασμό στην
κοινωνία, με αφορμή τις ελάχιστες κάκιστες συμπε-
ριφορές κάποιων ένστολων.
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Τ
η «χρυσή» ισορροπία ανάμεσα
στην άμυνα έναντι της σοβαρής
αναζωπύρωσης του ιού, ελέω
του τρίτου κύματος της πανδη-

μίας του κορονοϊού, και στην τελική αν-
τεπίθεση, ήτοι τη σταδιακή, πλην όμως
σταθερή απελευθέρωση τομέων της
κοινωνικής και οικονομικής δραστηριό-
τητας, αναζητά το Μέγαρο Μαξίμου. 

Μολονότι το κυβερνητικό δόγμα περί
ελεγχόμενης αποσυμπίεσης των πολι-
τών, που αποτυπώθηκε στις αποφάσεις
των λοιμωξιολόγων την περασμένη Πα-
ρασκευή, δεν εγκαταλείπεται, η ζοφερή
πραγματικότητα των 699 διασωληνωμέ-
νων, των 51 θανάτων και των 3.586 κρου-
σμάτων υπαγορεύει μια -έστω πρόσκαι-
ρη- αναδίπλωση, όπως την περιγράφουν
κυβερνητικά στελέχη. Γενική προδιάθε-
ση στο Μέγαρο Μαξίμου παραμένει η, ει
δυνατόν, αδιατάρακτη διαδικασία στα-
διακής επαναφοράς στην κανονικότητα,
βάσει της παραδοχής ότι αφενός η κό-
πωση και αφετέρου… η εξοικείωση ση-
μαντικού τμήματος των πολιτών με τον
κορονοϊό υπονομεύουν ευθέως την
αποτελεσματικότητα των περιοριστικών
μέτρων. Ωστόσο, η ταχύτητα μεταδοτικό-
τητας του ιού και η ασφυκτική πίεση που
υφίστανται τα νοσοκομεία, ιδίως στην
Αττική, δεν ματαιώνουν -ως φαίνεται-
τον σχεδιασμό για νέες βαλβίδες εκτό-
νωσης τη Δευτέρα 29 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα «ει-
σερχόμενα» που λαμβάνουν στην κυ-
βέρνηση προεξοφλούν πολύ δύσκολα
24ωρα έως το Σαββατοκύριακο, ακο-
λούθως μία επιπέδωση της επιδημιο-
λογικής καμπύλης για περίπου 10 ημέ-
ρες, ώστε να αρχίσει μετά να αποκλι-
μακώνεται η πίεση στο ΕΣΥ. 

Το στίγμα έδωσε σε χθεσινή της συ-
νέντευξη στον ΣΚΑΪ η κυβερνητική εκ-
πρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, που
επεσήμανε μεταξύ άλλων πως «όλα κρί-
νονται βάσει της επιδημιολογικής εικό-
νας». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας απέκλεισε, μιλώντας στον ίδιο
τηλεοπτικό σταθμό, το ενδεχόμενο να
επαναλειτουργήσει το λιανεμπόριο στις

29 Μαρτίου, επαναβεβαιώνοντας ταυτό-
χρονα τη βούληση της κυβέρνησης να
προχωρήσει σε επιτάξεις και άλλων
ιδιωτικών κλινικών, εφόσον κάτι τέτοιο
καταστεί αναγκαίο. 

Τι θα γίνει με το λιανεμπόριο -
μόνο τα Λύκεια έως το Πάσχα

Σε κάθε περίπτωση, κυβερνητικά στε-
λέχη υπογραμμίζουν πως η σειρά προ-
τεραιότητας, αναφορικά με την άρση των
περιορισμών, δεν μεταβάλλεται. Υπό αυ-
τό το πρίσμα, το ζήτημα του ανοίγματος
του λιανεμπορίου θα τεθεί… στην κρη-

σάρα της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων την
Παρασκευή 2 Απριλίου, μολονότι δεν
θεωρείται  «κλειδωμένη» ούτε η 5η
Απριλίου ως ημερομηνία επαναλειτουρ-
γίας των εμπορικών καταστημάτων. Βά-
σει του έως τώρα σχεδιασμού, μετά το
άνοιγμα του λιανεμπορίου, πιθανώς γύ-
ρω στα μέσα Απριλίου, προσδιορίζεται
και η επαναλειτουργία των ξεχωριστών
βαθμίδων της Εκπαίδευσης. Καλά πλη-
ροφορημένες πηγές μεταδίδουν στην
«Political» ότι τούτη την ώρα το ρεαλι-
στικότερο σενάριο αφορά στην επιστρο-
φή στα θρανία μόνο για τα Λύκεια πριν

από τη Μεγάλη Εβδομάδα, προκειμένου
να υπάρξει ικανός χρόνος για τις εισα-
γωγικές εξετάσεις των μαθητών της Γ’
Λυκείου. 

Μάχη έως τα μέσα Απριλίου

Εθελοντικά θα δηλώνουν το self-test
Εντός του επόμενου δεκαημέρου, η κυβέρνηση βά-
ζει στη φαρέτρα της έναντι του κορονοϊού και το
«έξυπνο» όπλο των self-tests. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, από τις 4-5 Απριλίου θα είναι διαθέσιμα
εκατομμύρια τέτοια τεστ στα φαρμακεία, γεγονός το
οποίο, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, αναμέ-
νεται να μεταβάλει ουσιωδώς το τοπίο γύρω από
την πανδημία και δη τον τρόπο αντιμετώπισής της.
Υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος τονίζει πως τα
ευρήματα που θα προκύψουν -ο υπουργός Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, διευ-
κρίνισε χθες πως η καταγραφή των αποτελεσμάτων

των self-tests θα γίνεται σε εθελοντική βάση- θα
δώσουν πολύτιμες απαντήσεις για την πραγματική
εξάπλωση του ιού στην κοινότητα, τη γεωγραφική
καθώς και την ηλικιακή του κατανομή. Ακολούθως,
το ίδιο πρόσωπο επισημαίνει πως κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα επιλέγονται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος
αντιμετώπισης της πανδημίας αλλά και η πλέον εν-
δεδειγμένη ακολουθία επαναφοράς κοινωνικών
και οικονομικών δραστηριοτήτων, εκμηδενίζοντας
τις πιθανότητες ενός ολέθριου από κάθε άποψη πι-
σωγυρίσματος, που είναι και ένα από τα βασικά κυ-
βερνητικά ζητούμενα. 

Γενική προδιάθεση 
στο Μέγαρο Μαξίμου
παραμένει η, ει δυνατόν,
αδιατάρακτη διαδικασία
σταδιακής επαναφοράς
στην κανονικότητα

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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«Η
επένδυση αυτή πρέπει να
προχωρήσει». Με τη φράση
αυτήν ο Αλέξης Τσίπρας
επιβεβαίωσε… τη στροφή

της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά
με το Ελληνικό, αφού  υπερψήφισε επί της
αρχής το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο
συζητήθηκε χθες, στη Βουλή. Μάλιστα, ο
επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία, χα-
ρακτηρίζοντας «τούβλα» τις προεκλογι-
κές υποσχέσεις της κυβέρνησης για το
Ελληνικό. 

«Είστε και ψεύτες και ανίκανοι. Και
υποκριτές και άχρηστοι. Δεν μπορείτε να
πάρετε μια πέτρα να την πάτε από εδώ
εκεί. Και παρουσιάσατε τους εαυτούς σας
ως άριστους και τεχνοκράτες», τόνισε ο κ.
Τσίπρας, για να του θυμίσει λίγο αργότερα
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε
24 (!) πρωτοβουλίες σε ενάμιση χρόνο για
να ξεμπλοκάρει την επένδυση. Ο ίδιος, δε,
ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει
στον «δρόμο της υπευθυνότητας, της σο-
βαρότητας, της μετριοπάθειας, απέναντι
στον ολισθηρό δρόμο ανευθυνότητας του
κ. Τσίπρα».

Επανερχόμενος, ο Αλ. Τσίπρας χαρα-
κτήρισε «μύθο» ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνη-
ση ήταν εχθρικός προς τους επενδυτές.
Πάντως, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι
προχωρά σε παραχωρήσεις προς τον
επενδυτή και έτσι ρισκάρει την ασφάλεια
της επένδυσης. «Δίνετε παραπάνω κυριό-
τητα στον επενδυτή και προκαλείτε θέμα-
τα στη διαγωνιστική διαδικασία», είπε.
Και ζήτησε να αλλάξει η πρόβλεψη για την
περίφραξη της περιοχής μετά την ολο-
κλήρωση των έργων.

Επίσης, έκανε λόγο για «δύο μεγάλα
σκάνδαλα», αναφερόμενος στη σύμβαση

του υπουργείου Παιδείας με τη Cisco για
την τηλεκπαίδευση και στην υπόθεση της
Τράπεζας Πειραιώς. «Και 2 εκατ. ευρώ
δόθηκαν με απευθείας ανάθεση και τα δε-
δομένα 1,5 εκατ. χρηστών -μαθητών και
εκπαιδευτικών- έγιναν δώρο στην εται-
ρεία», είπε σχετικά με την υπόθεση της
Cisco και μίλησε για μεγάλη ληστεία ανα-
φορικά με την Τράπεζα Πειραιώς. «Αυτό
που σχεδιάζεται ξέρετε πως λέγεται στα

λαϊκά καφενεία; Ληστεία! Και στα νομικά
στέκια ξέρετε πώς λέγεται; Απιστία! Κα-
ραμπινάτη κιόλας», σημείωσε. Τέλος, κα-
τηγόρησε την κυβέρνηση ότι κάνουν τους
νταήδες με τους ιδιώτες ιατρούς, «αλλά
με τους κλινικάρχες όλα μέλι γάλα». «Και
δεν γίνεται να κάνετε το λιοντάρι στον για-
τρό, αλλά την πάπια στον κλινικάρχη»,
προσέθεσε.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμμα-

τέας του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπας,
ισχυρίστηκε ότι «η ανάπτυξη της περιο-
χής, με κριτήριο τα κέρδη του μεγάλου
κεφαλαίου, στερεί από λαϊκά στρώματα
της περιοχής και της Αθήνας, της Αττικής
συνολικά, έναν από τους τελευταίους με-
γάλους ελεύθερους χώρους ανάσας». Σε
ό,τι αφορά την πανδημία, ζήτησε εκ νέου
την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών.

Τέλος, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης
Βαρουφάκης υποστήριξε ότι το Ελληνικό
είναι «ένα διαχρονικό, οικουμενικό σκάν-
δαλο που αποτελεί τον ορισμό της διαπλο-
κής». «Στο όνομα των επενδύσεων προ-
ωθείται η μεγαλύτερη αποεπένδυση στην
ιστορία της Αττικής. Μια μοναδική ευκαιρία
να εξιλεωθούμε για το έγκλημα της τσιμεν-
τοποίησης της Αθήνας θυσιάστηκε στον
βωμό της ολιγαρχίας. Μιλάτε με όρους αγο-
ράς για κάτι που καμία αγορά δεν μπορεί να
εκτιμήσει», συμπλήρωσε ο ίδιος.

alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

Επανερχόμενος, ο Αλ. Τσίπρας
χαρακτήρισε «μύθο» ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
ως κυβέρνηση ήταν εχθρικός
προς τους επενδυτές

Φωτιές άναψε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την
αλλαγή στάσης του Αλ. Τσίπρα για το Ελληνικό. Ο υπουργός
Ανάπτυξης, μάλιστα, επιτέθηκε και στον πρώην αναπληρωτή
υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη, μιλώντας για ένα «μωρό από
τα Σφακιά», δίχως, βέβαια, να τον κατονομάσει. Όλα ξεκίνη-
σαν όταν ο κ. Γεωργιάδης κατέθεσε στα πρακτικά παλαιότερες
δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για την περάτωση των έργων
στο Ελληνικό, ξεκαθαρίζοντας, πάντως, ότι τόσο η Π. Πέρκα
όσο και ο Αλ. Φλαμπουράρης ήθελαν την εν λόγω επένδυση.
Ωστόσο, όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν διχασμένος και ουσια-

στικά το έργο ήταν πλήρως παγωμένο όταν ανέλαβε η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη. «Σε τρία 24ωρα ξεμπλόκαρε», τόνισε ο κ.
Γεωργιάδης. Παράλληλα, κατέθεσε τέσσερις σελίδες με τις
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, προκειμένου να προχωρήσει.
Αναφορικά με τι μέλλει γενέσθαι, υπογράμμισε ότι απομένουν
η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνέχεια η κατά-
θεση και η ψήφιση από τη Βουλή του τελικού νόμου. Είπε, δε,
ότι εν τέλει γκρεμίστηκαν 900 κτίρια και κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να
τον ελέγξει μέσω του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρου
Κόκκαλη, δεδομένου ότι η Intrakat έλαβε το έργο της κατεδά-

φισης. «Γιατί δεν τον ρωτάει ο κ. Τσίπρας; Θα του δώσει και τα
σχετικά τιμολόγια», υπογράμμισε ο υπουργός.

Απαντώντας, ο κ. Πολάκης ισχυρίστηκε, σε υψηλούς τό-
νους, ότι εν τέλει κτίρια που γκρεμιστήκαν με βάση το τοπο-
γραφικό είναι αυτά με αρ. 294 έως 298. «Εννιακόσια είναι αυ-
τά; Εννιακόσιες τούμπες κάνει το μυαλό σας», υποστήριξε και
τον χαρακτήρισε «ακροδεξιό από την Αθήνα». Επανερχόμε-
νος, ο κ. Γεωργιάδης τον κάλεσε εκ νέου να ρωτήσει τον κ.
Κόκκαλη, καθώς η εταιρεία της οικογένειάς του έλαβε τα χρή-
ματα για την κατεδάφιση.

«Ναι» από 
τον ΣΥΡΙΖΑ 
στην επένδυση
του Ελληνικού

Πώς «τρόλαρε» ο Άδωνις τον Πολάκη στη Βουλή
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Η
χθεσινή σκηνή, με τον πρόεδρο του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
Κωνσταντίνο Λουράντο να διώχνει
από το φαρμακείο του το συνεργείο

του ΣΚΑΪ, ωρυόμενος «άντε γεια!» στο παράθυ-
ρο της πρωινής εκπομπής του σταθμού, ήταν
βγαλμένη από τα παλιά. Η… αγρανάπαυση του κ.
Λουράντου είχε διαρκέσει αρκετά χρόνια, με
κορωνίδα τη μεγάλη ήττα που κατήγαγε το 2017
στις εκλογές του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου, όταν, ως εν ενεργεία πρόεδρος, δεν
εξελέγη καν μέλος του. Η απόφαση της κυβέρ-
νησης, όμως, να προμηθεύσει τους πολίτες με
self-tests μέσω των φαρμακείων, χωρίς να προ-
βλέπεται αμοιβή για τους φαρμακοποιούς για
την προμήθεια και μόνο, εξώθησε τον κ. Λου-
ράντο στα άκρα. 

Τα φαρμακεία, εκλογικά κέντρα
Σαρξ εκ σαρκός της Ν.Δ., όπως έλεγε πάντα ο

κ. Λουράντος, ο πρόεδρος των φαρμακοποιών
της Αττικής για σχεδόν τρεις δεκαετίες βρέθηκε
στην προμετωπίδα… του αγώνα εναντίον του Αδ.
Γεωργιάδη, όταν, το 2013, ο νυν υπουργός Ανά-
πτυξης, ως υπουργός Υγείας, θέλησε να προ-
ωθήσει το «άνοιγμα» του επαγγέλματος, εφαρ-
μόζοντας την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Ο κ. Λου-
ράντος, βεβαίως, δεν άφησε τα πράγματα έτσι
και είπε μία από τις πιο γνωστές φράσεις των τε-
λευταίων ετών στην πολιτική ιστορία: ότι τα φαρ-
μακεία θα γίνουν εκλογικά κέντρα! «Είναι 11.000
φαρμακεία. Να γίνουν 11.000 εκλογικά κέντρα -
μηδενός εξαιρουμένου- που θα ενημερώνουν
τον κόσμο για τη φαρμακευτική υπηρεσία στην
Ελλάδα πλέον. Τι έχασε ο κόσμος, τι χάσαμε
εμείς και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το φαι-
νόμενο», έλεγε τον Μάρτιο του 2014 και ενώ η
απεργία των φαρμακοποιών είχε πάρει διαστά-
σεις. Εμμέσως πλην σαφώς, δε, περιέγραφε ότι
τα φαρμακεία θα γίνονταν εκλογικά κέντρα
εναντίον της κυβέρνησης Σαμαρά, εξ ου και η
περίφημη αναγωγή στα «εκλογικά κέντρα του
ΣΥΡΙΖΑ». Ο ίδιος, δε, άφησε μικρά περιθώρια
παρερμηνειών, όταν, ύστερα από μερικές εβδο-
μάδες, έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση της
υποψήφιας περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δού-
ρου!  Ο κ. Λουράντος, βεβαίως, διατείνεται ότι
δεν ήταν ποτέ Αριστερός ούτε είχε οργανική
σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από τη Ν.Δ. προερχόταν,
όντας, ως νεαρός, ακόμα και στέλεχος της

ΕΡΕΝ, της Νεολαίας της ΕΡΕ. Αναφανδόν «Κα-
ραμανλικός», κατά δήλωσή του. Πάντως, κάπου
ο δεσμός με τη Ν.Δ. χάθηκε, με τον ίδιο να μην το
φέρει βαρέως και να συνεχίζει να πολιτεύεται σε
εκλογές ως ανεξάρτητος, τόσο στον ΦΣΑ όσο και
στον ΠΦΣ. 

Η απογοήτευση και η ρελάνς
Ομολογουμένως, ο κ. Λουράντος πρέπει να

πίστεψε στις δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα ότι
δεν θα αγγίξει τον κλάδο των φαρμακείων. Λίγα
χρόνια μετά, προστέθηκε και ο ίδιος στο «κλαμπ
των προδομένων» από τον νυν αρχηγό της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, με αφορμή τόσο την
απόφαση για διάθεση των Μη Συνταγογραφού-
μενων Φαρμάκων από τα σουπερμάρκετ όσο και
την απόφαση για μείωση του εγγυημένου του
περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών. Τότε,
ο κ. Λουράντος εξέφραζε την κατηγορηματική
του διαφωνία, λέγοντας ότι ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. είναι
ένα και το αυτό. Το πρόβλημα, βεβαίως, είναι ότι
το 2017, όπως προαναφέρθηκε, έχασε την προ-
εδρία του ΠΦΣ από τον, επίσης προερχόμενο
από την πολιτική «μήτρα» της Ν.Δ., Απόστολο
Βαλτά, και περιορίστηκε στα καθήκοντα του
προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθη-
νών. Από ένα σημείο και μετά, οι τόνοι έπεσαν,
με τον κ. Λουράντο, άλλωστε, να μην έχει να δια-
μαρτυρηθεί για πολλά, με δεδομένο ότι τα φαρ-
μακεία ανήκουν στους κλάδους που όχι απλώς
δεν έχασαν από την πανδημία, αλλά πολλαπλα-
σίασαν τον τζίρο τους. Και μετά ήρθαν τα self-
tests, αν και… το αυτί του Μαξίμου δεν «ίδρω-
σε», καθώς ο ίδιος είναι «κόκκινο πανί» από τις
μέρες του 2014. 

Ο φαρμακοποιός
που διέβη 
τον «Ρουβίκωνα»
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Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Από τη δήλωση-φωτιά υπέρ 
του ΣΥΡΙΖΑ, στην… προδοσία 
του Αλέξη και στην 
επανεμφάνιση για τα self-tests



Τ
o μενού θα έχει ψάρι και οι καλεσμέ-
νοι δεν θα ξεπερνούν τα 40 άτομα.
Αυτά λένε οι πληροφορίες για το

γεύμα που θα παραθέσει η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας στους ξένους ηγέτες που είναι
προσκεκλημένοι την 25η Μαρτίου. Άρα, δεν
βλέπω να πηγαίνουν υπουργοί - πλην ελα-
χίστων εξαιρέσεων. Το τραπέζι θα το ετοι-
μάσει ο έμπειρος μάγειρας Λευτέρης Λαζά-
ρου, ο οποίος επελέγη από την Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου. Ο γνωστός Πειραιώτης αρ-
χιμάγειρας και πρώτος Έλληνας σεφ που
βραβεύτηκε με αστέρι Michelin θα είναι το
βράδυ της Τετάρτης στο Προεδρικό Μέγαρο
για να προετοιμάσει το επίσημο δείπνο που
θα παραθέσει η Προεδρία στους ηγέτες του
Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ρω-
σίας και της Κύπρου, στους επίσημους, δη-
λαδή, προσκεκλημένους της κυβέρνησης
για την Επέτειο των 200 ετών από την έναρ-
ξη της Επανάστασης, την παραμονή της με-
γάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα.

«Άντε γεια!»: Ο Λουράντος
έγινε Τσουκαλάς
Θέλει ο φαρμακοποιός να κρυφτεί και η χα-
ρά δεν τον αφήνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε νέο Πο-
λάκη, τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλ-
λόγου Αττικής Κωνσταντίνο Λουράντο, που
εξαπέλυσε σφοδρά «πυρά» στον τηλεοπτικό
σταθμό ΣΚΑΪ, ο οποίος τον είχε καλεσμένο.
Μάλιστα, έδιωξε με προσβλητικό τρόπο το
συνεργείο του σταθμού, λέγοντας: «Σηκω-
θείτε και φύγετε από τον χώρο που σας φιλο-
ξενεί αυτήν τη στιγμή. Ντροπή σας! Φύγετε
από το φαρμακείο μου. Αυτά που κάνατε το
βράδυ, ντροπή σας, ντροπή σας, ντροπή σας!
Άντε γεια σας!». Μάλιστα με αυτό το «άντε
γεια!» ήταν φτυστός ο Τσουκαλάς… 

Ετοιμάζει βαλίτσες 
για Ελλάδα ο Μάριο
Είναι αλήθεια ότι η απομάκρυνση του Μάρι-
ου Κοντομέρκου από τη Mohegan, την εται-
ρεία που ανέλαβε την κατασκευή του καζίνο
στο Ελληνικό, προκάλεσε αίσθηση στην αγο-
ρά. Ο κ. Κοντομέρκος, ως CEO, ήταν αυτός
που είχε αναλάβει το πρότζεκτ, το οποίο θε-
ωρείται και το σημαντικότερο για τη Mohe-
gan για την επόμενη πενταετία. Εγώ, πάν-
τως, μαθαίνω ότι ο άνθρωπος δεν θα μείνει
χωρίς δουλειά. Ετοιμάζει τις βαλίτσες του
και έρχεται Ελλάδα να εγκατασταθεί μόνι-
μα… Λεπτομέρειες θα μάθουμε οσονούπω. 

Θετική είδηση για το 1821

Ποιος είπε ότι δεν υπάρχουν καλές ειδήσεις;
Το «Δάκρυ της Λευτεριάς» είναι μια ταινία
μικρού μήκους αφιερωμένη σε όλους αυτούς
τους ήρωες που δεν μπορέσαμε να γνωρί-
σουμε και να τιμήσουμε. Στην ταινία πρωτα-
γωνιστούν μαθητές και φοιτητές από τη Θεσ-
σαλονίκη, οι οποίοι θέλησαν να τιμήσουν
τους αγωνιστές της Επανάστασης του 1821.
Οι πρωταγωνιστές της ταινίας μικρού μή-
κους ζωντανεύουν με τις ερμηνείες τους
εκείνες τις στιγμές που άλλαξαν τις τύχες της
πατρίδας μας. Την παραγωγή της ταινίας επι-
μελήθηκε η «Χριστιανική Φοιτητική Δράση»
της Θεσσαλονίκης, ένας τομέας του σωμα-
τείου «Μέγας Βασίλειος».

Ψάχνουν μια ξανθιά 
στον ΣΥΡΙΖΑ 
Δύο πράγματα προκύπτουν από το ρεπορ-
τάζ παρασκηνίου στον ΣΥΡΙΖΑ: Το πρώτο
είναι ότι ψάχνουν εναγωνίως κάποιον/α
να ενισχύσει το προφίλ του… προεδρικού
κόμματος σε επίπεδο εκπροσώπου. Δεν το
φωνάζουν, αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι
ούτε από τον Νάσο ούτε από τους βοηθούς
του. Θέλουν -μαθαίνω- γυναίκα, ξανθιά,
δημοσιογράφο και έξυπνη. Κάπου πάει ο
νους μου, αλλά… Το δεύτερο είναι η μεγά-
λη αίσθηση που έχει προκαλέσει η επανεμ-
φάνιση της Ρένας, η οποία κάλεσε μόνη της
τον Μητσοτάκη να πάει σε εκλογές. 
Υ.Γ.: Μαθαίνω ότι ζητούν πάλι από τον
μπαρμπα-Αλέκο να επιστρέψει ως σύμ-
βουλος δίπλα στον πρόεδρο, διότι… τα
αμούστακα αργούν να ξυπνήσουν το πρωί!

Αυτά…
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Η εμπάθεια ως μέσο 
πολιτικής τακτικής 
Ο Μέγας Σαχανσάχ (στα Περσικά, «ο βασιλέας των
βασιλέων») έχει επιδοθεί σε καθημερινή διαρροή
ειδήσεων εναντίον της Αικατερίνης σε φίλια sites
που… τάιζε στο παρελθόν. Δεν έχει καταλάβει ο άν-
θρωπος ότι δεν έχει κανέναν θεσμικό ρόλο πλέον
και δεν μπορεί να το χωνέψει με τίποτα… Διαδίδει,
λοιπόν, δεξιά κι αριστερά ότι η Αικατερίνη δεν ήθελε
να πάει στην Καλαμάτα για να μην τον συναντήσει,
ενώ διοχετεύει ειδήσεις ότι δήθεν η Αικατερίνη πη-
γαίνει κρυφά στα υπόγεια της Εκτελεστικής Εξου-
σίας και διάφορα άλλα τέτοια ανυπόστατα… Προφα-
νώς θα λησμονεί τη δική του περίοδο, που έστελνε
με αγγελιαφόρους, ραβασάκια στον White Porscha
και του υποδείκνυε τι να κάνει με τα νομοσχέδια…

Περίεργα πράγματα! Ο Δημήτρης και ο Τζώρτζης
Κουτσολιούτσος μπλόκαραν, τελικώς, την εξυ-
γίανση της Folli-Follie, με το σκεπτικό ότι η δια-
δικασία δεν διασφαλίζει το συμφέρον όλων
των ενδιαφερομένων, πιστωτών, εργαζομέ-
νων, μετόχων, ελληνικού Δημοσίου αλλά και
της εθνικής οικονομίας. Το περίεργο της όλης
υποθέσεως είναι το γεγονός ότι η Fosun, κάτο-
χος του 16% του μετοχικού κεφαλαίου (ο Κου-
τσολιούτσος έχει 35%), απείχε από την ψηφο-
φορία. Επίσης, δεν έχω καταλάβει ποιος θα εί-
ναι ο κερδισμένος από τη Συμφωνία Εξυγίαν-
σης. Ακούω μια εταιρεία - επενδυτικό σχήμα
ARENA, αγνώστων λοιπών στοιχείων.



Ο Θεσσαλονικάρχης του ΣΥΡΙΖΑ
Στη Θεσσαλονίκη το τρίο Νοτοπούλου - Τριανταφυλλίδης - Γιαννούλης είναι γνωστό ότι πολιτικά έχει
πάει… κουβά, εδώ και μήνες που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην αντιπολίτευση. Άσε που οι μεταξύ τους σχέσεις
είναι πολύ κακές. Τώρα, με τις αρχαιρεσίες στη συμπρωτεύουσα το κόμμα έχει δώσει αλλού το δαχτυ-
λίδι. Ένας νέος παίκτης έρχεται στο προσκήνιο ως Θεσσαλονικάρχης του ΣΥΡΙΖΑ: Ο Σωκράτης Φάμελ-
λος. Άλλωστε, οι πρόσφατες αρχαιρεσίες στην τοπική Νομαρχιακή Οργάνωση ανέδειξαν τον τομεάρχη
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε κυρίαρχο των εντόπιων συσχετισμών.

Στάζουν φαρμάκι ορισμένοι υπουρ-
γοί για ένα συγκεκριμένο στέλεχος
της Ν.Δ. Δεν θέλουν ούτε να τον
βλέπουν ούτε να τον ακούν… «Γιατί,
ρε παιδιά; Τι σας έχει κάνει ο άν-
θρωπος; Ήρεμος είναι και μειλί-
χιος», αναρωτήθηκα με ύφος ιν-
τριγκαδόρικο. Και έλαβα την ακό-
λουθη απάντηση: «Δεν είναι δυνα-
τόν άλλοι να μοιράζουν την τράπου-
λα και εμείς να κάνουμε… τη μάνα».
Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…

Ουρές έξω από τον ΟΣΕ…
Μεγάλοι παίκτες της αγοράς μυρίστη-

καν χρήμα και έχουν πέσει με τα μούτρα
στον ΟΣΕ. Το ποσό μέσω ΣΔΙΤ ξεπερνά τα
1,2 δισ. ευρώ και αφορά στη συντήρηση
του σιδηροδρομικού δικτύου σε βάθος
δεκαετίας.  Παράλληλα, στον στρατηγικό
σχεδιασμό περιλαμβάνονται έργα νέας
γενιάς ύψους 3,3 δισ. ευρώ, που θα δια-
χειριστεί η ΕΡΓΟΣΕ. Η πίτα είναι μεγάλη
και οι παίκτες έχουν πιάσει στασίδι σε
υπουργικά και πολιτικά γραφεία για να εί-
ναι στο παιχνίδι…

Πάντως, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
έχει ανοιχτές τις κεραίες του και είναι κάτι
παραπάνω από βέβαιο ότι θα κόψει τη
φόρα σε όποιον διανοηθεί να ξεπεράσει
το πλαίσιο για να παρακάμψει τη διαφά-
νεια και τον νόμο.
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POLITICAL

Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Οι εμμονές 
του εργολάβου…  
Mαθαίνω ότι ένας παλιός εργο-

λάβος (ονόματα δεν λέμε, οι-
κογένειες δεν θίγουμε) το έχει «κά-
ψει» ο άνθρωπος και στέλνει δεξιά -
αριστερά επιστολές, απευθυνόμε-
νος στην Ευρώπη, απειλώντας ή
προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη για
τους όρους των συμβάσεων κατα-
σκευής έργων. Έχει ρίξει το καράβι
στα βράχια εδώ και χρόνια και έχει
καταληφθεί, πλέον, από δικομανία.
Μόνο που στο υπουργείο Υποδομών
δεν είναι… γατάκια. Έχουν ήδη στα
χέρια τους ογκωδέστατους φάκε-
λους με τις κακοτεχνίες των έργων
που είχε αναλάβει στο παρελθόν ο
«κύριος εργολάβος». Ένα πουλάκι
μού έλεγε πως, αν το συνεχίσει… ο
παππούς, θα τον πάνε μέχρι τέλους
και θα πρέπει να είναι έτοιμος να
δώσει επαρκείς απαντήσεις…

Δ
ιαβάζω με ενδιαφέρον τις πολιτικές αναλύσεις διάφορων κονδυλοφό-
ρων, ότι δήθεν είναι φουρτουνιασμένες οι σχέσεις του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη και του Βασίλη Κικίλια, λόγω διαφωνίας με το θέμα της πολιτι-

κής επιστράτευσης των ιδιωτών γιατρών. Προφανώς αγνοούν ότι ο Μητσοτάκης
αμέσως μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας για επιστράτευση βγήκε και τον
στήριξε 100% με τη συνέντευξή του στο «Βήμα»… Θα μου πεις, αυτοί που τα γρά-
φουν κάνουν ρεπορτάζ; Προφανώς και όχι. Απλώς παίρνουν ραβασάκια από την
Κουμουνδούρου. Τους πείραξε ακόμη και η πολύ καλή εμφάνιση του Άκη Σκέρ-
τσου στην ενημέρωση για τον κορονοϊό και άρχισαν τις διαρροές. Μόνο που γε-
λάνε και τα τσιμέντα με αυτά που έλεγαν. 

Το... Πρόσωπο

Άρχισαν πάλι τα fake news 

LOCK

Ελληνική σημαία για ρεκόρ Γκίνες… 
Μια ελληνική σημαία 1.500 τετραγωνικών μέτρων κατασκευάστηκε με πρωτοβου-

λία ομάδας Σαντορινιών, με στόχο το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες. Σύμφωνα με το
neasantorinis.gr, η ομάδα έχει στόχο την ανάρτηση της σημαίας ιστού 1.500 τ.μ. την
25η Μαρτίου στη Σαντορίνη -πολύ πιθανόν σε περιοχή της Καλντέρας- για την ανάδει-
ξη της Επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, ενώ το κόστος των
7.000 ευρώ που απαιτούνται για την κατασκευή της βρήκε αρκετούς υποστηρικτές.



του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος

Το 1821 αποτελεί για την ελληνική ιστορία το δι-
κό της «big bang» στον νέο κόσμο που σηματο-

δότησε το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Αποτέλεσε, παράλληλα, αφετηριακή πορεία για τη
δημιουργία του ελληνικού κράτους και την αναγέν-
νηση του Έθνους μας.

Μέσα σε αυτή την πορεία συγκρότησης του κρά-
τους μας το είδαμε να μεγαλώνει, να αγκαλιάζει πλη-
θυσμούς που στην πορεία των χρόνων απελευθερώ-
θηκαν, έζησε τραγωδίες και διχασμούς, αλλά μπόρε-
σε τελικά να σταθεί και πάλι στα πόδια του και να ατε-
νίζει το μέλλον μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Με δύναμή μας την αυτογνωσία που αποκτήσαμε
από τις εμπειρίες και τα βιώματά μας, σήμερα, 200
χρόνια μετά, καλούμαστε να επανασχεδιάσουμε την
πορεία μας στο πλαίσιο του αξιακού μας κώδικα, που
θα νοηματοδοτήσει τις αρχές του νέου πατριωτι-
σμού. Μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που
βιώνουμε λόγω της πανδημίας έχουμε την ευκαιρία
μιας νέας επανεκκίνησης, με κεντρικό ζητούμενο
την ανασύνταξη των δυνάμεών μας ώστε να αναμε-
τρηθούμε με το μέλλον που μας αξίζει. 

Να κτίσουμε ξανά την εθνική μας αυτοπεποίθηση
σε έναν νέο κόσμο που δημιουργείται την επομένη
της πανδημίας. Με όπλα μας την ανάπτυξη για όλους,
με δυναμισμό, με εξωστρέφεια, με στήριξη των πολ-
λών, με ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, ικανές να αντι-
μετωπίσουν τις προκλήσεις, με ένα νέο ψηφιακό
κράτος στην Υπηρεσία του Πολίτη.

Πρέπει να προχωρήσουμε με σχέδιο και πρό-
γραμμα, αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης. Μια
μοναδική ευκαιρία πρόσθετων ευρωπαϊκών πόρων,
στην ουσία ένα δεύτερο ΕΣΠΑ, για να προωθήσουμε

μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις σε κρίσιμους το-
μείς, όπως η ψηφιακή μετάβαση, η πράσινη ανάπτυ-
ξη, τα μεγάλα δημόσια έργα, οι ιδιωτικές επενδύσεις
αλλά και οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και
την απασχόληση. Διότι πίστευα και πιστεύω ότι η δύ-
ναμη της Ελλάδας είναι οι άνθρωποί της. Η νέα γενιά
προκομμένων παιδιών, αυτό είναι το μεγάλο κοινω-
νικό κεφάλαιο της πατρίδας μας, το οποίο πρέπει να
πείσουμε να έχει εμπιστοσύνη στο κράτος. Σε ένα
κράτος που τη σέβεται και την υπολογίζει.

Από την άλλη, η οικονομία μας για να μπορέσει να
επιστρέψει στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης
πρέπει να αλλάξει το μείγμα της δημοσιονομικής πο-
λιτικής: 
�με μειώσεις φόρων και ελάφρυνση των βαρών που
έχουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις,
�με διαρθρωτικές αλλαγές που θα κάνουν την Ελλά-
δα πιο ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, 
�με εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος.

Άρα, υπάρχουν ήδη οι προϋποθέσεις για ένα άλμα

ανάπτυξης που θα στηρίζεται σε πραγματικά θεμέ-
λια, μετασχηματίζοντας την οικονομία όπως ζητάμε
τόσα χρόνια. Μια ανταγωνιστική οικονομία που θα
στηρίζεται στην εξωστρέφεια και στα συγκριτικά
πλεονεκτήματά μας.

Γνωρίζουμε όλοι πλέον ότι δύναμή μας είναι η
ενότητα. Το 2021 καλούμαστε να κλείσουμε τις πλη-
γές που μας άνοιξε η πανδημία και να ανοίξουμε νέ-
ους ορίζοντες. Η πατρίδα μας ολοκληρώνει 200 χρό-
νια εθνικής πορείας, συμπληρώνει 40 χρόνια ευρω-
παϊκής εμπειρίας και εγκαινιάζει μια καινούργια δε-
καετία ευημερίας.

Το 2021 είναι στο χέρι μας να γίνει η «χρονιά των
Ελλήνων», ο κρίκος που θα ενώνει τις νίκες των προ-
γόνων με τις επιτυχίες των απογόνων. Το 1821 με τις
βαθιές του ρίζες στα αξιακά άχραντα των αιώνων του
Ελληνισμού είναι αθάνατο και μας δείχνει τον δρόμο
του χρέους και της ευθύνης. Διακόσια χρόνια μετά,
ας κάνουμε τη δική μας επανάσταση, αυτή του αυτο-
νόητου! Ας νιώσουμε ξανά εθνική αυτοπεποίθηση. 

200 χρόνια μετά, κτίζουμε ξανά την εθνική μας αυτοπεποίθηση
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Απρόσμενη αλλά και πολύ συγκινητική
είναι η παγκόσμια ανταπόκριση στον

εορτασμό των 200 ετών της Ελληνικής Παλιγγε-
νεσίας, της δικής μας Επανάστασης. Σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη του κόσμου εμβληματικά κτί-
ρια «ντύνονται» στα γαλανόλευκα για να τιμή-
σουν ένα μικρό κράτος, με μεγάλη, όμως, συμ-
βολή στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Γιατί η πα-
ρακαταθήκη των Ελλήνων δεν είναι μόνο η αρ-
χαιοελληνική κληρονομιά. Είναι και η μετέπειτα
αξιοποίησή της αλλά και η δική μας πορεία μέσα
από τους αιώνες. «Μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί
του ’21», μας προτρέπει ο Παλαμάς. «Νιώθω για
σε, Πατρίδα μου, στα σπλάχνα χαλασμό», απαντά
ο Βαλαωρίτης. Και ο Τσόρτσιλ, ο οποίος δεν
χρωστούσε καλή κουβέντα αν δεν την πίστευε,
είπε ότι «δεν θα λέμε πια ότι οι Έλληνες πολε-
μούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν
σαν Έλληνες». Και άλλα πολλά…

Τι είναι, όμως, αυτό που συγκινεί ολόκληρη

την ανθρωπότητα, η οποία γιορτάζει μαζί μας τα
200 χρόνια της λευτεριάς μας; Η ορμή του Αχιλ-
λέα ή η εξυπνάδα του Οδυσσέα; Η αυτοθυσία του
Λεωνίδα ή η αναλυτική ματιά του Θουκυδίδη; Οι
χιλιάδες μάχες του Ελληνισμού ανά τους αιώνες
ή η πνευματική του παρακαταθήκη; Η ρώμη του
σώματος ή η πρωτοπορία του πνεύματος; Τα
μπράτσα ή το μυαλό και η καρδιά; Τι ακριβώς
συμβαίνει και πανηγυρίζει για τη δική μας γιορ-
τή ολόκληρος ο πλανήτης; Μια μικρή χώρα της
Ευρώπης είμαστε. Γιατί δεν πανηγυρίζει για την
εθνική γιορτή της Μάλτας, της Εσθονίας ή της
Πολωνίας; (Ρωτώ με κάθε σεβασμό στις χώρες
αυτές.)

Η απάντηση δεν είναι εύκολη, ούτε ξεμπερ-
δεύουμε με έναν αφορισμό του τύπου «όλα αυτά
μαζί». Και άλλες χώρες, και άλλοι λαοί έχουν με-
γάλη, εξαιρετική συμβολή στην πορεία της αν-
θρωπότητας, αυτή όμως δεν υποκλίνεται στις
επετείους τους. Γιατί σε εμάς;

Ως τροφή για σκέψη μεταφέρω μια απάντηση

στο υπαρξιακό ερώτημα: «Τι είναι οι Έλληνες;».
Για πρώτη φορά δίνεται ενιαία υπόσταση στον
Ελληνισμό στο έπος της Ιλιάδας. Εκεί ο Όμηρος
πρωτοπεριγράφει ΕΝΑΝ λαό με ΚΟΙΝΗ ηγεσία,
με ΚΟΙΝΗ αποστολή. Στην πεδιάδα του Σκάμαν-
δρου, γύρω από τα τείχη της Τροίας, είναι η πρώ-
τη φορά που οι Έλληνες εμφανίζονται στην Ιστο-
ρία ως ένας λαός με κοινή πορεία. Η θυσία του
Αχιλλέα μήπως δεν ενυπάρχει στη θυσία των
300 στις Θερμοπύλες, του Σωκράτη, του Σκυλό-
σοφου, του Αυξεντίου; Και όταν ο Σεφέρης και ο
Ελύτης παρελάμβαναν το Νόμπελ, κάπου εκεί
δεν ήταν άραγε το πνεύμα του Τυρταίου, του Ρω-
μανού Μελωδού, του Κάλβου, του Καρυωτάκη,
του Καβάφη; Τρεις χιλιάδες χρόνια, κουβαλάμε
μέσα μας μια μοναδική, ανεπανάληπτη κληρο-
νομιά που κάνει την ανθρωπότητα σήμερα να
υποκλίνεται με σεβασμό στον λαό που πρωτοεμ-
φανίστηκε στην Ιστορία μέσα από τους στίχους
του Ομήρου, στους Έλληνες, το δημιούργημα
του ποιητή.

Έλληνες, το δημιούργημα του ποιητή

του
Κώστα 
Κατσαφάδου

Υφυπουργός 
Εμπορικής Ναυτιλίας
και Νησιωτικής 
Πολιτικής και 
βουλευτής της Ν.Δ.
στην Α’ Πειραιώς 
και Νήσων



«Industry 4.0» είναι ένα όνομα που δίνεται στη
νέα βιομηχανική επανάσταση με την τάση

της αυτοματοποίησης, της συλλογής και της ανταλ-
λαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής. Πε-
ριλαμβάνει τα cyber-physical συστήματα, το Διαδί-
κτυο των πραγμάτων (IoT), το υπολογιστικό νέφος
(cloud) και πλήθος άλλων τεχνολογιών. Με το Indus-
try 4.0, δηλαδή την 4η Βιομηχανική Επανάσταση,
βρισκόμαστε μπροστά σε «πυρηνικά» ζητήματα που
προσεγγίζουμε μόνο ως αφήγημα ακόμα. Πολλές
φορές στη χώρα μας αναφέρεται και ως Ψηφιακός
Μετασχηματισμός, προσδιορίζοντας μια χαοτική
προσέγγιση σε κάτι που δεν μπορούμε να ακουμπή-
σουμε με τα χέρια μας και ενίοτε με το μυαλό μας.

Μετασχηματισμός είναι η ικανότητα προσαρμο-
γής στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Σήμε-
ρα τα όποια στρατηγικά σχέδια εκπονούνται -και μά-
λιστα μακροχρόνια- αναιρούνται σε πολύ σύντομο
χρόνο, διότι οι «περίφημες» αγορές μεταλλάσσονται
συνεχώς. Η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει
μια ταχεία αναπτυσσόμενη επιχειρηματικότητα, που
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα απαιτεί νέα ερ-
γαλεία, νέες τεχνολογίες και νέο τρόπο σκέψης out
of the box. Για να μπούμε ως επιχειρηματικότητα
στην εφαρμογή ενός ψηφιακού μετασχηματισμού
θα πρέπει να προετοιμάσουμε τις επιχειρήσεις ως
ανοιχτούς οργανισμούς, συνεχόμενα προσαρμοζό-
μενους στις συνθήκες και ανάγκες της αγοράς και
της κατανάλωσης. Για την αλλαγή αυτή δεν απαιτεί-

ται μόνο επένδυση σε λογισμικό και υλικοτεχνικές
υποδομές. Κυρίως απαιτείται εκπαίδευση των εμ-
πλεκομένων -επιχειρήσεις και κράτος- ώστε να εί-
ναι έτοιμοι για την αποδοχή και προσαρμογή των
αναγκαίων αλλαγών.

Οι επιχειρήσεις νομοτελειακά θα προσαρμο-
στούν. Το κράτος, όμως, που βρίσκεται στο χαμηλό-
τερο σημείο και ταυτόχρονα δεν μπορεί να μπει στη
διαδικασία του μετασχηματισμού, όχι γιατί η Δημό-
σια Διοίκηση δεν μπορεί ή δεν θέλει αλλά λόγω του
δαιδαλώδους γραφειοκρατικού και αναχρονιστικού
σχεδιασμού του, τι μπορεί να κάνει;

Το κράτος οφείλει να προχωρήσει αποφασιστικά
στην ενσωμάτωση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστα-
σης χωρίς πισωγυρίσματα και αγκυλώσεις. Οι τέσ-
σερις βασικοί πυλώνες εφαρμογής πολιτικών είναι
οι εξής: 

Ψηφιοποίηση
Οι εσωτερικές διαδικασίες των οργανισμών, τα

στοιχεία των προϊόντων και υπηρεσιών, τα κανάλια
επικοινωνίας και όλες οι άλλες βασικές πτυχές των
δραστηριοτήτων πρέπει να υποβάλλονται σε μια τα-
χεία διαδικασία ψηφιοποίησης.

Αυτονομία
Οι τεχνολογίες και οι έννοιες επιτρέπουν στις

«μηχανές» και τους αλγορίθμους των μελλοντικών
οργανισμών να λαμβάνουν αποφάσεις και να εκτε-
λούν μαθησιακές δραστηριότητες αυτόνομα, επι-
βάλλοντας την πραγματική -ίσως και άμεση- δημο-
κρατία.

Διαφάνεια
Ενώ οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας χαρακτηρί-

ζονται από εξαιρετικά σύνθετες δομές, οι διαθέσι-
μες τεχνολογίες αυξάνουν τη διαφάνεια ολόκληρης
της διαδικασίας δημιουργίας και επαύξησης των
αξιών. Μέσω αυτής της αύξησης της διαφάνειας η
λήψη αποφάσεων σε κάθε οργανισμό θα είναι πιο
συνεργατική και αποτελεσματική. Όχι μόνο οι διαδι-
κασίες, αλλά και η συμπεριφορά των εμπλεκομένων
θα είναι διαφανής προς όλους.

Συνεργατικότητα
Ακριβώς όπως οι άνθρωποι στην κοινωνία μας

αλληλοεπιδρούν στα κοινωνικά δίκτυα, οι διαδικα-
σίες των οργανισμών θα καθοριστούν και οι δραστη-
ριότητες θα αποφασίζονται μέσω της αλληλοεπί-
δρασης «μηχανών» και ανθρώπων εντός συγκεκρι-
μένων δικτύων μέσα και έξω από τα οργανωτικά σύ-
νορα των οργανισμών. Αυτό θα δημιουργήσει δυνά-
μει μια πλέον ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη αλλά
ταυτόχρονα αλληλοεπιδρώμενη συνεισφορά στον
δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας των κοινωνιών.

Πυρήνας εκκίνησης ενός τέτοιου εγχειρήματος
ανέκαθεν ήταν το καινοτόμο κομμάτι των κοινω-
νιών που μπορεί να παράξει και να εφαρμόσει το
«καινούργιο». Πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρ-
χει ένα τέτοιο δυναμικό ανθρώπων που πρωτοπο-
ρούν και αναπτύσσουν ανεξαρτήτως των συνθη-
κών. Το ζητούμενο από την Πολιτεία είναι να στη-
ρίξει κάθε νεωτεριστική προσπάθεια απέναντι
στον αναχρονισμό.

Μονόδρομος προς το μέλλον η 4η Βιομηχανική Επανάσταση
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Προκάλεσε έκπληξη παγκοσμίως η σφοδρή προ-
σωπική επίθεση του Μπάιντεν εναντίον του

Πούτιν. Είναι ασυνήθιστο να αποκαλείς «δολοφόνο» τον
ηγέτη μιας άλλης μεγάλης χώρας. Ιδιαίτερα όταν αυτού
του είδους οι χαρακτηρισμοί δεν έχουν αποδοθεί, κατ’
εξακολούθηση, σε κραυγαλέες περιπτώσεις αιμοστα-
γών δικτατόρων. Βεβαίως, αναμενόταν η σκλήρυνση της
νέας ηγεσίας των ΗΠΑ έναντι της Ρωσίας, αλλά όχι σε
αυτό το επίπεδο. Ταυτόχρονη ήταν η σκλήρυνση -σε συ-
νέχεια, όμως, της πολιτικής Τραμπ αυτήν τη φορά- και
έναντι της Κίνας. Αλλά αυτές οι επιθέσεις μάλλον ως εν-
δείξεις αδυναμίας πρέπει να εκληφθούν.

Η οικονομική και τεχνολογική απογείωση της Κίνας
και η επάνοδος της Ρωσίας στη γεωπολιτική σκακιέρα
δεν οφείλονται στην πολιτική Τραμπ. Η επιταχυνόμενη
αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ΗΠΑ έχει αίτια που
εκτείνονται πολύ πέραν της επιρροής μιας προεδρίας. Η
εποχή που -στις αρχές της δεκαετίας του ’70- στις ΗΠΑ
αναλογούσε το ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής
έχει παρέλθει προ πολλού. Όπως έχει παρέλθει και η
εποχή που η πρωτοπορία της στον τομέα της τεχνολο-
γίας ήταν αδιαμφισβήτητη. Οι πρόσφατες στρατιωτικές
επεμβάσεις της στην Ασία και η εγκατάλειψη των Κούρ-
δων έπληξαν το κύρος και την αξιοπιστία της. Τον Νοέμ-

βριο του 1989 -μετά την πτώση του Τείχους του Βερολί-
νου- ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε επισημάνει στον
Ι. Βαρβιτσιώτη: «Κάθε φορά που υπήρξε μονοκράτορας
στην παγκόσμια σκακιέρα, προτού καταστραφεί ο ίδιος
-πράγμα που αργά ή γρήγορα θα συμβεί- είχε δημιουρ-
γήσει τεράστια προβλήματα σε ολόκληρη την υφήλιο».
Θεωρούσε δεδομένο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ότι
προτού καταστραφεί η «μονοκρατορία» θα έχει επιφέ-
ρει μεγάλα δεινά στον κόσμο. Στην ίδια συνομιλία, σύμ-
φωνα με τη μαρτυρία του Ι. Βαρβιτσιώτη, αναφερόμενος
στους πολίτες του Ανατολικού Μπλοκ, αφού επισημαί-
νει ότι ξέχασαν τις «αδιαμφισβήτητες βελτιώσεις στο
βιοτικό τους επίπεδο (…) και λησμόνησαν ακόμα και τις
άθλιες συνθήκες ζωής κάτω από τις οποίες διαβιούσαν
πριν», αποδίδει την πτώση στην τεχνολογική πρόοδο
στα ΜΜΕ χάρη στα οποία «οι κάτοικοι (…) μπορούσαν
να συγκρίνουν πλέον τη ζωή τους με τη ζωή των ανθρώ-
πων στα λοιπά ευρωπαϊκά κράτη» («Η πτώση του Τεί-
χους»). Αλλά αν η αιτία της κατάρρευσης των σοβιετι-
κών καθεστώτων είναι η σύγκριση του βιοτικού τους
επιπέδου με άλλα κράτη, λογικά το ίδιο δεν θα γίνει και
με τη σύγκριση στο εσωτερικό της ίδιας κοινωνίας; Οι
ακραίες ανισότητες δεν θα προκαλέσουν καθεστωτική
κατάρρευση;

Όταν στο ισχυρότερο κράτος του κόσμου το 2020

«σχεδόν 30 εκατομμύρια ενήλικοι ζούσαν σε νοικο-
κυριά όπου δεν υπήρχε επάρκεια σε φαγητό» (Davide
Scigliuzzo/Bloomberg, «Καθημερινή», 19/1/2021),
ενώ την ίδια στιγμή έκθεση της Fed επισημαίνει ότι
«οι 50 πλουσιότεροι Αμερικανοί διαθέτουν πλούτο
όσο το μισό του πληθυσμού στις ΗΠΑ» (Μ. Λίτσης,
«Ναυτεμπορική», 12/10/2020), είναι φανερό ότι «κάτι
σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας». Έτσι,
δεν είναι τυχαίο ότι οι πολίτες των ΗΠΑ είχαν να επι-
λέξουν μεταξύ Τραμπ και Μπάιντεν, γεγονός για το
οποίο ευφυώς το «Ποντίκι» έγραψε: «Το καλό νέο εί-
ναι ότι ένας από τους δύο θα χάσει». Όπως δεν ήταν
τυχαία και τα τραγελαφικά γεγονότα με την εισβολή
στο Καπιτώλιο, αφού, όπως επεσήμανε και ο ΟΟΣΑ,
«η διεύρυνση των ανισοτήτων υπονομεύει την εμπι-
στοσύνη στους θεσμούς και στη δημοκρατία». Οι δι-
ευρυνόμενες ανισότητες είναι η κοινωνική βόμβα
που απειλεί τη δημοκρατία. Η εμφανέστατη απαξίωση
των πολιτικών ηγεσιών είναι μόνο ένα σύμπτωμα. Οι
δυτικές κοινωνίες πλήττονται από μια άλλη «πανδη-
μία» πέραν του Covid-19, εκείνη των διευρυνόμενων
ανισοτήτων. Οι ΗΠΑ εξελίσσονται ταχέως στον «μεγά-
λο ασθενή» του 21ου αιώνα. Ποιους θα συμπαρασύ-
ρουν στην πτώση τους;

ΗΠΑ: Ο «μεγάλος ασθενής» του 21ου αιώνα;

του
Αντώνη 

Αντωνάκου

του
Νίκου 
Ροδόπουλου

Πρόεδρος 
και Διευθύνων 
Σύμβουλος OnLine
Data A.E.,
μέλος Γενικού 
Συμβουλίου ΣΕΒ,
επιστημονικός 
σύμβουλος ΕΒΕΠ



«Όχι» στις απολύσεις 
Να μη γίνει κα-

μία απόλυση ερ-
γαζομένου ΑμεΑ
από τις δημοτικές
επιχειρήσεις του
Δήμου Καλαμα-
ριάς απαιτεί ο
Σύλλογος Εργαζο-
μένων ΟΤΑ Θεσ-
σαλονίκης. Το
προηγούμενο διά-
στημα η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς προχώρησε στην
απόλυση εργαζομένων που εργάζονταν σε αυτή με το πρόγραμμα του
ΟΑΕΔ για ΑμεΑ, με σύμβαση, δηλαδή, δύο συν ενός έτους. Άδικο τέ-
τοιες εποχές. 

ΚΚαταγγελία 
Παρατάξεις δικηγόρων κα-
ταγγέλλουν ότι εξαιρείται
από τη γενική αναστολή της
λειτουργίας των δικαστηρίων
στις λεγόμενες περιοχές πο-
λύ υψηλού κινδύνου (Αττική
κ.λπ.) η εκδίκαση των αγω-
γών στα πολιτικά δικαστήρια
κατά των απεργιών των εργα-
ζομένων, όπως προβλέπεται
στην τελευταία ΚΥΑ για τα
έκτακτα μέτρα. Αυτό καταγ-
γέλλουν αριστερές κυρίως
παρατάξεις, όπως η Αγωνι-
στική Συσπείρωση. 

Οι νέοι για τα μέτρα
Σύμφωνα με τη Metron Analysis, το 63% κρί-

νει αρνητικά και το 69% υποστηρίζει ότι είναι

άδικη η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται.

Το 58% των νέων ηλικίας από 17 έως 34 ετών

εκτιμά ότι τα περιοριστικά μέτρα που λαμβά-

νονται δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση της

πανδημίας. Την ίδια άποψη έχουν οι πολίτες

ηλικίας από 35 έως 44 ετών, σε ποσοστό που

κυμαίνεται στο 52%.

Οι θέσεις του Ιμάμογλου 
Αρκετοί στην Αθήνα βλέπουν στο πρόσωπο του κ.

Ιμάμογλου τον ηγέτη που θα ακολουθήσει από την

πλευρά της Τουρκίας μια πιο ήπια πολιτική στα Ελλη-

νοτουρκικά. Τα έχουμε ξαναζήσει και άλλες φορές

αυτό - τελευταίο παράδειγμα ο Ερντογάν. Θυμόμαστε

όλοι τον ενθουσιασμό του ελληνικού πολιτικού συ-

στήματος τα πρώτα χρόνια της εξουσίας του. Ας δουν

όσοι πιστεύουν στον Ιμάμογλου τι θέσεις έχει το κόμ-

μα του σε σχέση με τα Ελληνοτουρκικά…

Ο εμβολιασμός «κλειδί» για την ανάπτυξη

Μ
ε την παράμετρο «εμβόλια» συνδέει τον
ρυθμό ανάπτυξης του παγκόσμιου ΑΕΠ ο
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας

και Ανάπτυξης, ο οποίος εκτιμά ότι το 2021 θα είναι
5,6% και το 2022 4%, αλλά τα εισοδήματα σε πολλές
χώρες θα κινούνται στα τέλη του 2022 σε χαμηλό-
τερα επίπεδα από αυτά που αναμένονταν πριν από
την πανδημία, που σημαίνει ότι η όποια ανάπτυξη
θα καρπώνεται κυρίως από τους επιχειρηματικούς
ομίλους. Για το καλό του, μάλιστα, ο ΟΟΣΑ υποστη-

ρίζει ότι πρέπει να αποφευχθεί μια πρόωρη σύ-
σφιγξη της δημοσιονομικής πολιτικής και πως εί-
ναι δικαιολογημένη η συνέχιση της στήριξης έως
ότου οι εμβολιασμοί επιτρέψουν μια σημαντική
χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων λόγω παν-
δημίας. Πέρα από τα μειωμένα εισοδήματα, στα
κράτη του ΟΟΣΑ υπάρχουν σχεδόν 10 εκατομμύρια
περισσότεροι άνεργοι σε σχέση με την περίοδο
πριν από την κρίση, ενώ έχουν μειωθεί τα ποσοστά
απασχόλησης. 
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T ο αμερικανικό Heritage Foundation δημοσίευσε
τον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας 2021, σύμ-

φωνα με τον οποίο κατατάσσει τις χώρες σχετικά με το
πόσο ελεύθερη είναι η οικονομία τους. Στην αξιολόγη-
ση προσμετρώνται διάφορες παράμετροι, όπως η απο-
τελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, η κυβερνητική
ακεραιότητα, το φορολογικό βάρος, η επενδυτική
ελευθερία κ.ά.
Σύμφωνα με την κατάταξη, η Κύπρος που είναι στην
33η θέση και η Βουλγαρία στην 35η ανήκουν στην κα-
τηγορία «κυρίως ελεύθερες χώρες» του Δείκτη Οικο-
νομικής Ελευθερίας. Ακολουθούν οι χώρες που κατα-
τάσσονται στην κατηγορία «μέτρια οικονομική ελευ-
θερία», με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την τελευταία
θέση ανάμεσα στις χώρες των Βαλκανίων, την προτε-
λευταία στην Ευρώπη -πάνω από την Ουκρανία- και
μία θέση πριν από την κατηγορία «κυρίως ανελεύθε-
ρες».
Πιο συγκεκριμένα, για την Ελλάδα ο δείκτης είναι 60,9,
καθιστώντας την οικονομία της την 96η πιο ελεύθερη
στον δείκτη του 2021. Η συνολική βαθμολογία της αυ-
ξήθηκε λίγο κυρίως λόγω της βελτίωσης της αποτελε-
σματικότητας του δικαστικού συστήματος. Η Ελλάδα
κατατάσσεται 44η, αφήνοντας πίσω της μόνο την Ου-
κρανία μεταξύ 45 χωρών στην περιοχή της Ευρώπης,
ενώ η συνολική βαθμολογία της είναι κάτω από τους
περιφερειακούς και παγκόσμιους μέσους όρους.
Η οικονομία της Ελλάδας επέστρεψε στη σειρά των
μέτρια ελεύθερων για πρώτη φορά σε μια δεκαετία.
Ωστόσο, για να αξιοποιήσει αυτή την πρόοδο προς μια
μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία η κυβέρνηση θα
πρέπει να μειώσει τις δαπάνες, να ενισχύσει τους θε-
σμούς του κράτους δικαίου, να καταπολεμήσει αποτε-
λεσματικά τη δημόσια και ιδιωτική διαφθορά και να
βελτιώσει την οικονομική και επενδυτική ελευθερία.
Η Κύπρος κατατάσσεται 19η μεταξύ 45 χωρών στην
Ευρώπη και η συνολική βαθμολογία της είναι πάνω
από τους περιφερειακούς και παγκόσμιους μέσους
όρους. Φέτος, η οικονομική ελευθερία στην Κύπρο
ανήλθε λίγο υψηλότερα στην κατηγορία «κυρίως
ελεύθερη», στην οποία η χώρα εισήλθε το 2020 για
πρώτη φορά από το 2012. Τα πολυετή προβλήματα με τη
δικαστική αποτελεσματικότητα και τις κρατικές δαπά-
νες είχαν συγκρατήσει την κυπριακή οικονομία.
Μετά την πανδημία η Ελλάδα πρέπει να προσπαθήσει
πολύ. Είναι μονόδρομος η σταθερότητα και το υγιές
πολιτικό σύστημα. 

Βασίλης Tαλαμάγκας

Σταθερότητα 
χρειάζεται η Ελλάδα 

anetnews24@gmail.com 
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Ξεκινούν οι προσλήψεις 1.600 ΕΠ.ΟΠ. και στα τρία όπλα
Ενισχύονται με προσωπικό οι Ένοπλες Δυνάμεις, με τις

σχετικές προκηρύξεις για προσλήψεις στον Στρατό Ξηράς, το
Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία να δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συνολικά θα
πραγματοποιηθούν 1.600 προσλήψεις ΕΠ.ΟΠ. στους τρεις
κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως είχε εξαγγείλει ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσ-
σαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Πιο συγκεκριμένα, στον Στρατό Ξηράς πρόκειται να προσ-
ληφθούν 1.000 Επαγγελματίες Οπλίτες. Οι υποψήφιοι θα επι-
λεγούν στην ειδικότητα που έχουν δηλώσει, εφόσον έχουν τα

απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης, τη σωματική ικανό-
τητα και αφού περάσουν με επιτυχία τις προβλεπόμενες υγει-
ονομικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις αλλά και τις αθλητικές
δοκιμασίες.

Το Πολεμικό Ναυτικό πρόκειται να ενισχυθεί με 300 Επαγ-
γελματίες Οπλίτες, γυναίκες και άντρες, ενώ οι υποψήφιοι
που θα επιλεγούν και θα καταταγούν θα τοποθετηθούν σε πο-
λεμικά πλοία και Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού για την
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Στην Πολεμική Αεροπορία προγραμματίζονται 280 προσ-
λήψεις ΕΠ.ΟΠ. Πρόκειται για 127 θέσεις τεχνικών ειδικοτή-

των, 98 ειδικοτήτων διοικητικής μέριμνας και 55 επιχειρησια-
κών ειδικοτήτων. Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδικότητα
που έχουν δηλώσει εφόσον πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

Δικαίωμα να καταταγούν ως ΕΠ.ΟΠ. έχουν όσοι είτε δεν
έχουν ακόμα εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
είτε υπηρετούν ήδη στις Ένοπλες Δυνάμεις για την εκπλήρω-
σή τους. Οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους έναν μήνα από
την ανάρτηση της προκήρυξης στη Διαύγεια, ώστε να συμ-
πληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση που θα βρουν στις
ιστοσελίδες epop.army.gr, hellenicnavy.gr και epop.haf.gr
για τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Ε
ξελίξεις αναμένονται στο θέμα
της ανανέωσης του ελληνικού
Στόλου των φρεγατών, με το
υπουργείο Εθνικής Άμυνας να

στέλνει το επίσημο αίτημα (Letter of Re-
quest) στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και
αντίστοιχες επιστολές στις ευρωπαϊκές
χώρες που έχουν καταθέσει προσφορές
στη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών και
Επενδύσεων, δηλαδή στη Γαλλία, την Ολ-
λανδία, τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία,
την Ισπανία και την Ιταλία.

Αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, το
σχετικό αίτημα προς την αμερικανική
πλευρά ήταν έτοιμο εδώ και αρκετούς μή-
νες, το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν αρκε-
τές εταιρείες είχε ως αποτέλεσμα την κα-
θυστέρηση της αποστολής του ώστε να
εξεταστούν όλες οι προτάσεις.

Με την επιστολή στις ΗΠΑ η Ελλάδα ζη-
τά με τον πλέον επίσημο τρόπο να ενημε-
ρωθεί για την προσφορά των Αμερικανών
σχετικά με τις φρεγάτες MMSC. Η Ουάσιγ-
κτον, εκτός από τη δυνατότητα κατα-
σκευής των πλοίων σε ελληνικά ναυπη-
γεία, προσφέρει τη δυνατότητα σύναψης
διακρατικής συμφωνίας μέσω FMS, ενώ
από την απάντηση των ΗΠΑ, η οποία ανα-
μένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες,
θα διευκρινιστεί ποιο πλοίο προσφέρουν
ως ενδιάμεση λύση στο Πολεμικό Ναυτι-
κό. Υπενθυμίζουμε ότι η ελληνική πλευρά
επιθυμεί την αποδέσμευση των αντιτορπι-
λικών Arleigh Burke, με τους Αμερικα-
νούς, αν και έχουν αρνηθεί σε προφορικό

αίτημα, να μην αποκλείουν την αποδέ-
σμευσή τους, αν ζητηθεί και επίσημα από
την Ελλάδα.

Στα χέρια τους έχουν, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, το σχετικό αίτημα και οι Γάλλοι
για τις φρεγάτες Belh@rra. Στην προσφο-
ρά που είχε στείλει η Group Naval στη Με-

σογείων περιλαμβάνονται η ναυπήγηση
τουλάχιστον δύο πλοίων στην Ελλάδα και
η παραχώρηση δύο φρεγατών La Fayette
ως ενδιάμεση λύση, με τη διαμόρφωση
των γαλλικών πλοίων να ικανοποιεί, όπως
μαθαίνουμε, τις απαιτήσεις του Πολεμικού
Ναυτικού. Αντίστοιχα αιτήματα έλαβαν

από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι
Γερμανοί, οι οποίοι προσφέρουν τέσσερις
φρεγάτες Α200 ΜΕΚΟ αλλά και δύο νέα
υποβρύχια Type 214, οι Ολλανδοί για τις
νέες φρεγάτες Sigma, οι Ισπανοί για τις F-
110, οι Βρετανοί για τις Arrowhead 140 και
οι Ιταλοί για τις φρεγάτες Fremm.

Τι ζητά η Ελλάδα από τις ΗΠΑ
stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στο «Αϊζενχάουερ» ο Μητσοτάκης 
Μήνυμα για τους ιστορικούς δεσμούς της Αθήνας με την

Ουάσιγκτον από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης μέ-
χρι σήμερα, καθώς και για την ενισχυμένη αμυντική συνεργα-
σία ανάμεσα στις δύο χώρες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
από το κατάστρωμα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «USS
Dwight D. Eisenhower». Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε το
πρωί της Τρίτης τη Ναυτική Βάση της Σούδας, όπου βρίσκεται
ελλιμενισμένο το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο, και έγινε
δεκτός από το διοικητή των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευ-
ρώπη και την Αφρική, ναύαρχο Ρόμπερτ Μπερκ. 

«Η βάση της Σούδας είναι η μόνη που μπορεί να φιλοξενή-
σει αμερικανικά πλοία αυτού του μεγέθους, καθώς η χώρα μας
ενισχύει και επενδύει στην αποτρεπτική δύναμη των Ενόπλων

Δυνάμεών της. Η στρατιωτική συνεργασία με τις Ηνωμένες
Πολιτείες αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία», ανέφερε
ο πρωθυπουργός. «Αυτή την εβδομάδα, καθώς εορτάζουμε τα
200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, σκε-
φτόμαστε τους δεσμούς που μας ενώνουν με τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Δεσμοί που δεν είναι μόνο κοινωνικοί, πολιτικοί και
οικονομικοί, είναι πρωτίστως αξιακοί», συμπλήρωσε. Ο πρω-
θυπουργός είχε την ευκαιρία να δει από κοντά και τα ελικόπτε-
ρα τύπου ΜΗ-60R και Romeo, που σύντομα θα διαθέτει το ελ-
ληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Κατά την αναχώρησή του, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης έλαβε από το πλήρωμα ένα αναμνηστικό νό-
μισμα και ένα καπέλο του 6ου Αμερικανικού Στόλου.

Σ.Ι. 
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Θ
ετική ατζέντα, εφόσον διατηρηθεί
η αποκλιμάκωση από την πλευρά
της Τουρκίας, προβλέπει, σύμφω-
να με πληροφορίες, που έφερε στη

δημοσιότητα το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδή-
σεων, το κείμενο συμπερασμάτων της Συνό-
δου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
το οποίο θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκε-
ψης την Πέμπτη.

Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στον εκ-
συγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης και
στη διευκόλυνση της επανέναρξης του δια-
λόγου υψηλού επιπέδου με την Τουρκία, υπό
την προϋπόθεση ότι η Τουρκία δεν θα διολι-
σθήσει πάλι στην παραβατική συμπεριφορά
των προηγούμενων μηνών. Με άλλα λόγια, ο
«οδικός χάρτης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις σχέσεις της με την Τουρκία βασίζεται
στη λογική «καρότο και μαστίγιο», όπως έγι-
νε κατανοητό και από την έκθεση του ύπατου
εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική
Πολιτική Ζοσέπ Μπορέλ. 

Μάλιστα, στο προσχέδιο γίνεται ρητή ανα-
φορά ότι σε περίπτωση που δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις από την πλευρά της Τουρ-
κίας, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται «να χρησι-
μοποιήσουν τα μέσα και τις επιλογές που
διαθέτουν για να υπερασπιστούν τα συμφέ-
ροντά της και τα συμφέροντα των κρατών-
μελών της Ε.Ε.».

Αναφορά γίνεται και στο Κυπριακό, με τους
27 να δηλώνουν πλήρως δεσμευμένοι για μια
«συνολική διευθέτηση του Κυπριακού», ενώ
τονίζεται ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι προσβλέ-
πουν στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη, η

οποία θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Απριλίου
στη Γενεύη υπό την αιγίδα του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα παρίσταται σε αυτήν ως παρατηρητής.

Τετ α τετ Δένδια - Μπλίνκεν
Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σε εξέλιξη για

δεύτερη μέρα η συνεδρίαση των υπουργών
Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, στο περιθώριο της
οποίας ο Νίκος Δένδιας είχε τετ α τετ με τον
Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι
Μπλίνκεν. «Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να
εκφραστεί η ελληνική άποψη ότι το ΝΑΤΟ εί-
ναι μια συμμαχία χωρών που βασίζεται στη
δημοκρατία και το Διεθνές Δίκαιο. Και ότι
συμπεριφορές, οι οποίες αντίκεινται στο Διε-
θνές Δίκαιο, αδυνατίζουν στην πραγματικό-
τητα τη συμμαχία, τη συνοχή της και αντι-
στρατεύονται τα συμφέροντά της», τόνισε με
νόημα ο Έλληνας ΥΠ.ΕΞ.

Το ζήτημα της Τουρκίας και η αγορά των S-
400 απασχόλησαν και τη συνάντηση Μπλίν-
κεν - Στόλτενμπεργκ, με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ να
επισημαίνει ότι «υπάρχουν ανησυχίες για
τους S-400. Καλό είναι να καθόμαστε γύρω
από το ίδιο τραπέζι όταν υπάρχουν διαφο-
ρές». Στο τραπέζι τέθηκε και η ένταση μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας, με τον Γενς Στόλτενμ-
περγκ να αναφέρεται στον μηχανισμό απο-

κλιμάκωσης που προβλέπει ανοιχτούς διαύ-
λους επικοινωνίας μεταξύ των Γενικών Επι-
τελείων των δύο χωρών. Υπενθυμίζουμε ότι ο
γ.γ. του ΝΑΤΟ επιχείρησε να οργανώσει συ-
νάντηση μεταξύ του Νίκου Δένδια και του
Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο περιθώριο της
Συνόδου, με την ελληνική πλευρά να βάζει
«πάγο» στην πρόταση, καθώς έχει ήδη προ-
γραμματιστεί συνάντηση μεταξύ των δύο
υπουργών στις 14 Απριλίου στην Άγκυρα.

Μια εικόνα διαφορετική από τα στερεότυπα που επικρα-

τούν στην Ελλάδα για το πώς μας βλέπουν οι Αλβανοί πα-

ρουσιάζει η έκθεση του ΕΛΙΑΜΕΠ «Οι στάσεις της κοινής

γνώμης της Αλβανίας έναντι της Ελλάδας: Τάσεις και προ-

οπτικές», βασισμένη σε έρευνα του Open Society Founda-

tion of Albania.

Η έρευνα δείχνει ότι οι Αλβανοί είναι στην πλειονότητά

τους δυτικόστροφοι και φιλοευρωπαίοι, όπως και οι Έλ-

ληνες, ενώ κατατάσσουν τη χώρα μας στην 5η θέση του

καταλόγου των καλύτερων φίλων της Αλβανίας. Ενδιαφέ-

ρον παρουσιάζει η απουσία της Τουρκίας από τον κατάλο-

γο. Οι Αλβανοί θεωρούν την οριοθέτηση των θαλάσσιων

ζωνών ως το σημαντικότερο διμερές πρόβλημα, ενώ αντι-

λαμβάνονται την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία όχι ως

παράγοντα τριβής, αλλά ως γέφυρα για να έλθουν κοντύτε-

ρα οι δύο λαοί. Συνολικά, θετική γνώμη για την Ελλάδα

έχουν οι 6 στους 10 ερωτηθέντες (61%), ενώ αρνητική μόλις

το 12%. Οι Αλβανοί βλέπουν θετικά και την Τουρκία, ωστό-

σο η έρευνα δεν δείχνει να αισθάνονται ιδιαίτερη σύνδεση

με τον τουρκικό λαό, όπως ίσως κάποιοι πιστεύουν στην

Ελλάδα. Επίσης, θεωρούν τη χώρα μας σημαντικό παρά-

γοντα για την ευρωπαϊκή τους προοπτική, ωστόσο τους δη-

μιουργούνται αρνητικά αισθήματα όταν η Ελλάδα θέτει

σκληρούς όρους για αυτή την εξέλιξη. Η πρόβλεψη, ωστό-

σο, είναι ότι η θετική εικόνα θα αποδυναμωθεί στο μέλλον,

αν δεν υπάρξουν πρωτοβουλίες σύσφιγξης των διμερών

σχέσεων. 

Έρευνα-έκπληξη από το ΕΛΙΑΜΕΠ για το πώς μας βλέπουν οι Αλβανοί

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Καρότο και... 
μαστίγιο 
στην Άγκυρα

Ο Αμερικανός Άντονι 
Μπλίνκεν τάχθηκε υπέρ 
της εξομάλυνσης 
των σχέσεων με την Τουρκία
ώστε να παραμείνει 
μέλος του ΝΑΤΟ

Θα είναι και ο Μπάιντεν;
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος των
Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Μπάιντεν έχει εκδη-
λώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στη Σύνοδο
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα γί-
νει την Πέμπτη 25 Μαρτίου με τηλεδιάσκεψη. 



Εφιάλτης τα κρούσματα - 
Υπό πολιορκία η Αττική 

Εκτοξεύτηκε ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι, καθώς
έφτασαν τους 699!

«Παρουσιάστηκαν» 
οι ιδιώτες γιατροί 

Στα πολύπαθα νοσοκομεία του Λεκα-
νοπεδίου, που το τελευταίο διάστημα
ασφυκτιούν εξαιτίας των αθρόων εισα-
γωγών, παρουσιάστηκαν χθες οι 206
ιδιώτες γιατροί που παρέλαβαν τη Δευτέ-
ρα τα φύλλα πορείας. Υπενθυμίζεται πως
τα φύλλα πορείας παραδόθηκαν στη ΓΑ-
ΔΑ το πρωί της Δευτέρας. Από εκεί, δια-
βιβάστηκαν στις κατά τόπους αστυνομι-
κές διευθύνσεις και τα τμήματα και στη
συνέχεια άρχισε η παράδοσή τους στους
ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι παρουσιάστη-
καν χθες στις 8 το πρωί στα νοσοκομεία
της Αττικής, της 1ης ή της 2ης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας. Όπως ενημέρωσε το
υπουργείο Υγείας, η επιλογή των 206 για-
τρών έγινε με συγκεκριμένα κριτήρια.
Όλοι τους είναι κάτω των 60 ετών και
συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ. Είναι για-
τροί που έχουν τις ειδικότητες της Πνευ-
μονολογίας, της Παθολογίας και της Γενι-
κής Ιατρικής στην Περιφέρεια Αττικής.
Την ικανοποίησή της για την προσέλευση
των γιατρών εξέφρασε η κυβερνητική εκ-
πρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. «Παρα-
πάνω από 90% είναι η προσέλευση των
γιατρών. Μετά την ύστατη αυτήν κίνηση
όλοι κατάλαβαν ποιο είναι το καθήκον
τους», είπε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Η πλει-
ονότητα των γιατρών που επιστρατεύτη-
καν, στους οποίους επιδόθηκαν χθες τα
φύλλα πορείας, παρουσιάστηκε στα
«Ερυθρός Σταυρός» και «Σισμανόγλειο»,
που είναι και τα δύο τελευταία τα οποία...
ρίχτηκαν στη μάχη και μετατράπηκαν
προσφάτως σε νοσοκομεία αποκλειστικά
για Covid περιστατικά. Σε όλα τα υπόλοι-
πα νοσοκομεία της 1ης Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας, οι ιδιώτες γιατροί κατανέμον-
ται ισομερώς. Υπενθυμίζεται ότι επιτάχ-
θηκαν οι υπηρεσίες παθολόγων, γενικών
ιατρών και πνευμονολόγων. 

«Ευχαριστώ» από Κικίλια
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε

χθες τους 61 ιατρούς του ιδιωτικού το-
μέα που δήλωσαν οικεία βουλήσει τη
διαθεσιμοτήτα των υπηρεσιών τους στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας, προτού ενεργο-
ποιηθεί η κυβερνητική απόφαση για
επιστράτευση 206 συναδέλφων τους. Ο
υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας,
επικοινώνησε χθες το πρωί με καθέναν
ξεχωριστά, μεταφέροντας το θερμό ευ-
χαριστώ του ιδίου αλλά και της κυβέρ-
νησης κατ’ επέκταση, καθώς στην κρισι-
μότερη στιγμή της μάχης κατά της παν-
δημίας δήλωσαν την προθυμία τους χω-
ρίς δεύτερες σκέψεις. 

Σ
ε κόκκινο συναγερμό εξακο-
λουθεί να βρίσκεται όλη η χώ-
ρα, με τα κρούσματα του κορο-
νοϊού να προκαλούν ιδιαίτερη

ανησυχία και να αναβάλλουν τις όποιες
σκέψεις της κυβέρνησης για άνοιγμα της
οικονομίας. Η Αττική «φλέγεται», παρά
το γεγονός ότι το Λεκανοπέδιο βρίσκεται
στην έκτη εβδομάδα σκληρού lockdown.
Τα νέα στοιχεία που έδωσε χθες στη δη-
μοσιότητα ο ΕΟΔΥ δεν αφήνουν περιθώ-
ρια εφησυχασμού. 

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμένα κρούσματα του Co-
vid-19 που καταγράφηκαν τις τελευταίες
24 ώρες στην Ελλάδα είναι 3.586! Οι νέοι
θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 51,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 7.582. Για ένα
ακόμη 24ωρο εκτοξεύτηκε ο αριθμός
των ασθενών που νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένοι, καθώς έφτασαν τους 699,
σημειώνοντας -για πολλοστή φορά- νέο
ρεκόρ. Οι εισαγωγές νέων ασθενών με
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτει-
ας είναι 518. 

Η Αττική εξακολουθεί να βρίσκεται στο
επίκεντρο της πανδημίας, καθώς και
χθες κατέγραψε τα μισά κρούσματα κο-
ρονοϊού. Πιο συγκεκριμένα, από τα 3.586
κρούσματα στο σύνολο της χώρας που
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, τα 1.779 εντοπίζον-
ται στην Αττική. Ειδικότερα, το Κέντρο
φαίνεται να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο
πρόβλημα, καταγράφοντας 470 μολύν-
σεις. Επιπλέον, 320 κρούσματα δίνει ο
Πειραιάς, 282 ο Δυτικός Τομέας Αθηνών,
244 η Ανατολική Αττική, 180 ο Βόρειος
Τομέας Αθηνών, 144 ο Νότιος Τομέας
Αθηνών και 121 η Δυτική Αττική.

Μπαίνουν στη μάχη
Στο μεταξύ, χθες πραγματοποιήθηκε

έκτακτη σύσκεψη στο ενιαίο κέντρο επι-
χειρήσεων του ΕΚΑΒ, της επιτροπής για
την επιχειρησιακή διαχείριση της παν-
δημίας στην Αττική, παρουσία του ανα-
πληρωτή υπουργού Υγείας Βασίλη Κον-
τοζαμάνη. Από σήμερα μπαίνει και το 251
Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας στις
εφημερίες του ΕΣΥ για non Covid-19 πε-
ριστατικά. Με βάση τον σχεδιασμό, μπαί-

νει και ο «Ερυθρός Σταυρός», ως νοσο-
κομείο Covid.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρακτο-
ρείο Bloomberg μετέδωσε χθες πως η
Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει τη μερίδα του
λέοντος από την παραγωγή των εμβο-
λίων της AstraZeneca που έχει συμφω-
νηθεί να παρασκευαστούν στην Ολλαν-
δία και δεν πρόκειται να δεχθεί μια συμ-
φωνία 50%-50% για διαμοιρασμό με το
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η παραγωγή του εμβολίου στην Ολλαν-
δία έχει αναδειχθεί σε δυσεπίλυτο θέμα
για τις σχέσεις Βρυξελλών - Λονδίνου,
καθώς οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις συ-
ζητήσεις για το πώς θα διαμοιραστούν οι
περιορισμένες ποσότητες εμβολίου της
αγγλικής φαρμακευτικής εταιρείας.

TETAΡΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

OLITICALP ΛΛΑΔΑΕ13



ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

OLITICALP ΕΛΛΑΔΑ14

Από τη Μαρία Δήμα 

«Ε
νιωσα ότι φτάνει το τέλος μου,
πως δεν θα αντικρίσω ξανά τα
αγαπημένα μου πρόσωπα…
Ότι το πλήθος δεν θα σταμα-

τήσει να με χτυπάει μέχρι να με δει να πεθαί-
νω…». Με φράσεις που συγκλονίζουν πε-
ριέγραψε χθες, καταθέτοντας στην ανακρί-
τρια για το πρωτοφανές λιντσάρισμα που
δέχθηκε από χούλιγκαν στη Νέα Σμύρνη, ο
αστυνομικός της Ομάδας ΔΡΑΣΗ.

Ο 28χρονος άνδρας, που γλίτωσε στην
κυριολεξία από του Χάρου τα δόντια, μόλις
έλαβε το εξιτήριο από το νοσοκομείο προ-
σήλθε στη 13η ανακρίτρια η οποία χειρίζε-
ται τη δικογραφία, προκειμένου να δώσει
τη λεπτομερή περιγραφή της άγριας επίθε-
σης που δέχθηκε με κλοτσιές στο κεφάλι
και στο σώμα του, ακούγοντας παράλληλα
τους δράστες να φωνάζουν: «Σκοτώστε
τον, πάρτε του το όπλο». Ο ίδιος φέρεται να
καταθέτει ότι οι δράστες «σταμάτησαν να
με χτυπούν μόνο όταν πίστεψαν ότι έχω
πεθάνει».

Είναι η στιγμή που ο πρώτος από τους
δράστες ορμά και τον ρίχνει κάτω από τη μο-
τοσικλέτα της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, στην οποία
ήταν συνεπιβάτης. «Αισθάνθηκα από πίσω
μου κάποιον να ορμάει επάνω μου, να με

πιάνει από τον λαιμό και, ρίχνοντάς με κάτω,
να μου τραβάει το κράνος με το χέρι του,
προκειμένου να βγει. Το κράνος όντως βγή-
κε, παρόλο που ήταν ασφαλισμένο στον λαι-
μό μου. Όσο βρισκόμουν στο έδαφος αι-
σθάνθηκα αρχικά ένα λάκτισμα πάνω μου
και στη συνέχεια έναν καταιγισμό χτυπημά-
των από πλήθος ατόμων, που όρμησαν επά-
νω μου, τα οποία στόχευαν κατευθείαν στο
κεφάλι, φωνάζοντας παράλληλα “σκοτώστε
τον, πάρτε του το όπλο” και “θα πεθάνεις,
κωλόμπατσε”».

Τα μαρτυρικά λεπτά
Για τα μαρτυρικά λεπτά που ακολούθησαν,

με το εξαγριωμένο πλήθος να πέφτει πάνω
του, είπε: «Εγώ προσπάθησα να προστατέ-
ψω το όπλο μου, γιατί αισθανόμουν να το
τραβάνε από τη θήκη μου. Προσπάθησα να
προστατέψω όσο μπορούσα το σώμα μου
και το κεφάλι μου με τα χέρια μου, καθώς
ένιωθα ένα τεράστιο πλήθος να με χτυπάει.
Πήραν κομμάτια από τον εξοπλισμό μου και,
απ’ ό,τι συνειδητοποίησα, μου έλειπαν γεμι-
στήρες. Από τη στιγμή που ένα τόσο μεγάλο
πλήθος κόσμου με χτυπούσε στο κεφάλι με
σκοπό να με σκοτώσει, δεν θα δίσταζε, παίρ-
νοντας το όπλο μου, να με πυροβολήσει και
κάποιος. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι τελει-
ώνω, πως φτάνει το τέλος μου, ότι το πλήθος

δεν θα σταματήσει να με χτυπάει μέχρι να με
δει να πεθαίνω». Καταλήγοντας, πρόσθεσε:
«Θεωρώ ότι, επειδή έχασα τις αισθήσεις
μου, το πλήθος νόμιζε ότι είχα πεθάνει, οπό-
τε και μείωσε τα χτυπήματα σε βάρος μου». 

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά κατηγορούν-
ται 19 άτομα για τα επεισόδια της 9ης Μαρτί-
ου στη Νέα Σμύρνη, ενώ τρεις κατηγορού-
μενοι έχουν προφυλακιστεί για την απόπει-
ρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 28χρονου
ειδικού φρουρού.

Η πρωτοφανής επίθεση από δύο μαυροφορεμένους, με
στόχο τη σύζυγο ενός αστυνομικού, δείχνει ότι η κατάσταση
στο μέτωπο της βίας μοιάζει να έχει ξεφύγει. Για την ακρί-
βεια, φαίνεται πως έχει μπει σε άγνωστα μονοπάτια, καθώς
είναι η πρώτη φορά που είχαμε ενέδρα με στόχο συγγενικό
πρόσωπο. 

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της
Τρίτης, όταν η σύζυγος αστυνομικού ο οποίος υπηρετεί στη
Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής επέστρεφε σπίτι της, ύστε-
ρα από ψώνια που έκανε σε κατάστημα ψιλικών. Τότε, δύο
άτομα που της είχαν στήσει ενέδρα, την πλησίασαν. Ο ένας

από αυτούς φώναξε: «Εσύ είσαι η γυναίκα του μπάτσου;». Ο
δεύτερος την κυνήγησε και της κατάφερε δύο γροθιές στο
πρόσωπο, πριν η γυναίκα να προλάβει να κρυφτεί στην πι-
λοτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει και να φωνάξει βοή-
θεια. 

Αμέσως μετά, ο μαυροφορεμένος που τη χτύπησε ανέ-
βηκε σε μηχανάκι το οποίο οδηγούσε ο συνεργός του και
εξαφανίστηκαν στα στενάκια. Η γυναίκα, αιμόφυρτη, κάλε-
σε την Αστυνομία και εξιστόρησε τι έχει συμβεί, ενώ φαίνε-
ται πως ο δράστης είχε κάποιο κλειδί στα χέρια του την ώρα
που τη γρονθοκοπούσε. Την προανάκριση για το πρωτοφα-

νές περιστατικό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ασφάλειας Ατ-
τικής, λαμβάνοντας ήδη καταθέσεις και αναζητώντας υλικό
από κάμερες ασφαλείας οι οποίες ενδεχομένως να έχουν
καταγράψει τις κινήσεις των δύο ανδρών. 

Τέλος, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, πριν από
περίπου δύο εβδομάδες άγνωστοι είχαν ρίξει τρικάκια κά-
τω από την πόρτα του διαμερίσματος όπου μένει ο αστυνο-
μικός με τη σύζυγό του, στα οποία υπήρχαν απειλητικά μη-
νύματα, γεγονός φανερώνει ότι υπάρχει στοχοποίηση του
συγκεκριμένου ατόμου. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Άγνωστοι με μαύρα ρούχα γρονθοκόπησαν σύζυγο αστυνομικού

Κατάθεση-σοκ 
του 28χρονου ειδικού 
φρουρού που ξυλοκοπήθηκε
στα επεισόδια 
της Νέας Σμύρνης

«Σταμάτησαν 
να με χτυπάνε 
όταν πίστεψαν
πως είμαι νεκρός»



Ο
ι εκδηλώσεις εορτασμού για
την επέτειο από τα 200 χρόνια
της Ελληνικής Επανάστασης
έχουν συγκεντρώσει το παγ-

κόσμιο ενδιαφέρον, με ξένα τηλεοπτικά
συνεργεία και ανταποκριτές να βρίσκον-
ται ήδη στη χώρα μας και με την κυβέρνη-
ση να θέλει να αποκλείσει ενδεχόμενο
περιστατικό που θα αμαυρώσει το εορτα-
στικό κλίμα και το οποίο, φυσικά, θα κά-
νει τον γύρο του κόσμου.

Μοιραία, το βάρος πέφτει στην Ελληνι-
κή Αστυνομία, που από σήμερα το πρωί
θα είναι σε κατάσταση κόκκινου συνα-
γερμού - πολλώ δε μάλλον αφού στη χώ-
ρα μας θα βρίσκονται και ξένοι ηγέτες.
Στόχος, να αποφευχθούν εικόνες ντρο-
πής, όπως είχε συμβεί στην παρέλαση
της 28ης Οκτωβρίου 2011 στη Θεσσαλονί-
κη, όταν «αγανακτισμένοι» διέκοψαν την
παρέλαση, επιτέθηκαν φραστικά στον τό-
τε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο
Παπούλια και τον ανάγκασαν να αποχω-
ρήσει. Οι επιτελείς της Κατεχάκη και της
ΓΑΔΑ έχουν στήσει το «δίχτυ ασφαλείας»
με τη λογική των ομόκεντρων κύκλων πέ-
ριξ της πλατείας Συντάγματος, της Εθνι-
κής Πινακοθήκης και των χώρων όπου θα
καταλύσουν οι υψηλοί προσκεκλημένοι. 

Η προσπάθεια στοχεύει στο να «απο-
στειρωθούν» όλοι οι δρόμοι που οδηγούν

στο επίκεντρο των εκδηλώσεων για την
εθνική επέτειο, υπό τον φόβο «ενεργει-
ών» είτε από ομάδες του αντιεξουσιαστι-
κού χώρου είτε ακροδεξιών, που θα θε-
λήσουν να καπηλευτούν την ημέρα. Στην
πρώτη περίπτωση, οι αστυνομικοί της
Ασφάλειας παρακολουθούν εδώ και και-
ρό ιστοσελίδες και κλειστές ομάδες στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμέ-
νου να έχουν εικόνα για πιθανά καλέσμα-
τα. Το ότι τα βλέμματα θα είναι στραμμένα
στη χώρα μας, καθώς η Ελληνική Επανά-
σταση αποτελεί κορυφαίο ιστορικό γεγο-
νός, έχει... ανοίξει την όρεξη σε πυρήνες
εθνομηδενιστών που θα ήθελαν να δώ-
σουν το δικό τους «παρών»! 

Πιθανοί στόχοι -πέραν της πλατείας

Συντάγματος και της Εθνικής Πινακοθή-
κης όπου θα είναι μάλλον αδύνατο να
πλησιάσει κανείς- είναι ο Λυκαβηττός, η
Ακρόπολη, η Μητρόπολη Αθηνών, τα ξε-
νοδοχεία, οι πρεσβείες κ.ά. Την ίδια ώρα,
υπάρχουν καλέσματα από ομάδες του
ακροδεξιού χώρου αλλά και πατριωτικές
οργανώσεις, οι οποίες αντιδρούν έντονα
επειδή η στρατιωτική παρέλαση θα είναι
«κλειστή» λόγω των μέτρων, για την απο-
φυγή της διάδοσης του κορονοϊού, την
ώρα που -όπως λένε- οι υποστηρικτές
του Δημήτρη Κουφοντίνα έκαναν για
ημέρες συγκεντρώσεις 3.000 και 4.000
ατόμων. 

Λάδι στη φωτιά ρίχνουν και ιστοσελί-
δες που γράφουν ότι η «κλειστή» παρέ-

λαση δεν έχει να κάνει με τον Covid-19,
αλλά «με τον φόβο της κυβέρνησης για
αποδοκιμασίες από πολίτες». 

Στη Θεσσαλονίκη, τέλος, έχει κυκλο-
φορήσει και αφίσα που αναφέρει: «25
ΜΑΡΤΙΟΥ 1821, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ,
200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ», με το ραντεβού να
δίνεται για την 25η Μαρτίου, στις 12.00,
στον Λευκό Πύργο.

Με κάμερες σώματος (σ.σ.: body-cams)
στις στολές τους θα επιχειρούν στο εξής οι
αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ. Μάλιστα, το
Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. δεν έχασε καθόλου χρό-
νο, καθώς έδωσε εντολή για άμεση ενεργο-
ποίηση του συστήματος. Άλλωστε, οι άνδρες
της Ομάδας ΔΡΑΣΗ θα έχουν ενεργό συμμε-
τοχή στα μέτρα ασφαλείας της εθνικής επετεί-
ου, την Πέμπτη 25 Μαρτίου. Σε πρώτη φάση -
και μέχρι την ολοκλήρωση των παραλαβών
του συνόλου των συστημάτων- θα διατίθενται
σε κάθε βάρδια περίπου 20 body-cams, που
θα μοιράζονται στους αστυνομικούς ανάλογα
με το σημείο όπου θα επιτηρούν και φυσικά με
γνώμονα τον κίνδυνο επεισοδίων. Με αυτόν
τον τρόπο, τόσο οι επιτελείς της ΓΑΔΑ όσο και

ο εισαγγελέας θα έχουν πλήρη εικόνα των γε-
γονότων, είτε σε περίπτωση σχηματισμού δι-
κογραφίας είτε σε περίπτωση καταγγελιών
αστυνομικής αυθαιρεσίας. 

Την ίδια ώρα, με γοργούς ρυθμούς προχωρά
η διαδικασία για την εξοπλισμό με κάμερες
σώματος και άλλων υπηρεσιών πρώτης γραμ-
μής που επιχειρούν σε περιβάλλον έντασης
και συγκεκριμένα της ΟΠΚΕ και της Ομάδας
ΔΙ.ΑΣ. σε δεύτερο χρόνο. Όσον αφορά τις
body-cams φαίνεται πως έχει βρεθεί λύση σε
μια σειρά ζητημάτων που είχαν ανακύψει, με
κορυφαίο αυτό των προσωπικών δεδομένων.
Σημαντική αλλαγή, επίσης, για τους άνδρες
της Ομάδας ΔΡΑΣΗ είναι ότι πια στο κράνος
του θα αναγράφεται αριθμός (σ.σ.: δεν θα πρό-

κειται για το μητρώο τους), με τους επικεφα-
λής αξιωματικούς και τους επιτελείς της ΓΑΔΑ
να γνωρίζουν τις κινήσεις καθενός ξεχωριστά. 

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι ήδη από
την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγο-
ρόπουλου (σ.σ.: στις 6 Δεκεμβρίου) οι διμοι-
ρίες ΜΑΤ και ΥΜΕΤ έχουν εξοπλιστεί με 40 μι-
κρού μεγέθους κάμερες προσαρμοσμένες σε
κοντάρι, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να
μεταδίδουν «ζωντανή» εικόνα στο Κέντρο Επι-
χειρήσεων. Η λειτουργία των καμερών επιτρέ-
πεται μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει άμε-
σος κίνδυνος διάπραξης σοβαρών αξιόποινων
πράξεων, με εντολή εισαγγελέα επιτρέπεται
η… εστίαση, ενώ σε 15 ημέρες διαγράφεται
αυτόματα το υλικό.

Πρεμιέρα για τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών 

Συναγερμός για αντιπαρελάσεις 

Θωρακίζεται η πλατεία 
Συντάγματος, υπό τον φόβο 
επεισοδίων από εθνομηδενιστές
και ακροδεξιούς
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Τ
ην έναρξη των εορτασμών της
επετείου των 200 χρόνων από
την Ελληνική Επανάσταση
σηματοδοτεί η σημερινή συμ-

βολική απόδοση της ανανεωμένης
Εθνικής Πινακοθήκης. 

Οι Έλληνες και οι ξένοι υψηλοί προ-
σκεκλημένοι που θα βρεθούν στην
Αθήνα θα είναι οι πρώτοι που θα πά-
ρουν μια γεύση από την ελληνική τέχνη
του 19ου και του 20ού αιώνα, που φιλο-
ξενείται στις αίθουσες της νέας Εθνικής
Πινακοθήκης και εξελίσσεται παράλλη-
λα με την Ιστορία της ελεύθερης Ελλά-
δας και τη δημιουργία του ελληνικού
κράτους. Μετά τη συμβολική ξενάγηση
των ξένων ηγετών την παραμονή της
εθνικής επετείου θα κλείσει και πάλι.

Η Εθνική Πινακοθήκη θα ανοίξει τις
πύλες της στους Έλληνες και τους ξέ-
νους επισκέπτες και φιλότεχνους, όταν
λυθούν οι τελευταίες εκκρεμότητες και
το επιτρέψουν τα μέτρα για την πανδη-
μία, με την περιοδική έκθεση «Το 1821
στη ζωγραφικη. 

Η Ελλάς απαιτεί την ιστορικήν Πινα-

κοθήκην της». Τα έργα της έκθεσης
προέρχονται αποκλειστικά από τις ελ-
ληνικές και ευρωπαϊκές συλλογές της
με ζωγραφική του 19ου αιώνα. Εκτίθεν-
ται κατ’ εξαίρεση δύο πίνακες Ιταλών
καλλιτεχνών, οι οποίοι ανήκουν στο
Ίδρυμα «Αντώνιος Ε. Κομνηνός» και πα-
ραχωρήθηκαν γενναιόδωρα για τις
ανάγκες του επετειακού αφιερώματος.
Όλοι οι πίνακες της έκθεσης είναι εμ-
βληματικά έργα, τα οποία οι δημιουργοί
τους εμπνεύστηκαν από τον Αγώνα της
Ανεξαρτησίας των Ελλήνων.

Η νέα δεκαετία βρίσκει την Εθνική
Πινακοθήκη με 120 χρόνια αδιάλειπτης
λειτουργίας, κτιριακά και μουσειογρα-
φικά ανανεωμένη. 

Ως σύγχρονο μουσείο τέχνης αναδει-
κνύει τη φυσιογνωμία του πολιτισμού
της Ελλάδας αλλά και τη θέση που επά-
ξια κατέχει στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Η μόνιμη έκθεση της Πινακοθήκης τώ-
ρα ξεδιπλώνεται σε 1.000 πίνακες -από
τους 20.000 που φυλάσσονται στις απο-
θήκες- αποδεικνύοντας τη μεγάλη αξία
των πλούσιων συλλογών της.

Οργανικά κενά στις 
μεταθέσεις εκπαιδευτικών
Περισσότερα από 13.000 οργανικά κενά στην Πρωτο-
βάθμια Γενική και Ειδική Εκπαίδευση καταγράφηκαν
κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, η οποία αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί σήμερα. Στον αριθμό αυτόν έχουν
συνυπολογιστεί και τα κενά που θα προκύψουν από
τις φετινές αποχωρήσεις, με τις αιτήσεις συνταξιοδό-
τησης να έχουν ανέλθει στις 3.800. Αναλυτικά, την
επόμενη διδακτική χρονιά στις σχολικές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα υπολείπονται 6.750
δάσκαλοι, 2.100 νηπιαγωγοί, 435 καθηγητές Αγγλι-
κών, 560 καθηγητές Μουσικής και 45 καθηγητές Γαλ-
λικών. Στην Ειδική Αγωγή τα κενά ανέρχονται σε 330
για τους δασκάλους και 155 για τους νηπιαγωγούς.
Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας έχει εξαγ-
γείλει 5.250 μόνιμους διορισμούς την επόμενη σχολι-
κή χρονιά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ωστόσο το
συνδικαλιστικό όργανο των δασκάλων ζητά τον διπλά-
σιο αριθμό. Φέτος, πάντως, το ποσοστό ικανοποίησης
των αιτήσεων μετάθεσης φαίνεται ότι θα κυμανθεί σε
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας το 60%. Πιο
συγκεκριμένα, από τις 3.276 αιτήσεις που υπέβαλαν
οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ικανοποιήθηκαν
2.118 μεταθέσεις. 

Διαβεβαιώσεις για 
τα προσωπικά δεδομένα 

Τη διαβεβαίωση ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες χρησι-
μοποιούνται, συλλέγονται και αποθηκεύονται από τους
χρήστες του Webex, της πλατφόρμας μέσω της οποίας
υλοποιείται η τηλεκπαίδευση, δεν χρησιμοποιούνται για
την δημιουργία προφίλ ή την κοινή χρήση των δεδομένων
των χρηστών έδωσε η εταιρεία Cisco, έπειτα από τη δημο-
σίευση της σύμβασης που έχει υπογραφεί με το υπουρ-
γείο Παιδείας. Στη σύμβαση αναφέρεται πως «εκτός εάν
άλλως προβλέπεται (…), η Cisco μπορεί να αποκαλύψει
δεδομένα τηλεμετρίας και δεδομένα υποστήριξης σε τρί-
τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά έχουν
συγκεντρωθεί ή/και διαγραφεί κατάλληλα ώστε να απο-
τραπεί εύλογα η ταυτοποίηση οποιουδήποτε μεμονωμέ-
νου φυσικού προσώπου ή νομικής οντότητας, η Cisco
μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα απο-προσωποποιημέ-
να δεδομένα τηλεμετρίας και δεδομένα υποστήριξης για
δικούς της επιχειρηματικούς σκοπούς χωρίς απόδοση ή
αποζημίωση στον πελάτη». 

Απαντώντας στους ισχυρισμούς ότι η εταιρεία έχει
πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαι-
δευτικών, που τις τελευταίες ώρες έχουν δει το φως τη
δημοσιότητας, η διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινω-
νίας της Cisco Ελλάδας - Κύπρου - Μάλτας Έλενα Πρασ-
σάκη σχολίασε ότι «στη Cisco (Webex) δεσμευόμαστε για
τον σεβασμό του απόρρητου των προσωπικών δεδομέ-
νων των χρηστών μας, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί
προστασίας δεδομένων της Ε.Ε. Δεν χρησιμοποιούμε για
εμπορικούς σκοπούς και δεν μοιραζόμαστε με οποιονδή-
ποτε άλλον τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών
μας σε τρίτα μέρη και δεν διεξάγουμε δραστηριότητες
δημιουργίας προφίλ με τα δεδομένα αυτά».

Εύη Πανταζοπούλου

Ανοίγει τις πύλες 
της η ανανεωμένη
Εθνική Πινακοθήκη 
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Ζήτημα αρχής η τήρηση 
των κανόνων
«Η τήρηση των κανόνων και η ισότητα στην
πρόσβαση σε αυτό το αγαθό που λέγεται εμβό-
λιο αποτελούν ζήτημα αρχής, ζήτημα ηθικής
τάξης. Οι εμβολιασμοί είναι ένα ζήτημα πολύ
υψηλού συμβολισμού για την κοινωνία μας»,
τόνισε ο κ. Ζέρβας για την υπόθεση των εμβο-
λιασμών που οδήγησαν στην αποπομπή Τσα-
βλή - Ακριτίδου από τη διοίκηση. Επανέλαβε
ότι αν προέκυπταν παρόμοια περιστατικά και
σήμερα, θα αντιδρούσε και πάλι ως δήμαρχος
με τον ίδιο τρόπο.

Μ
ε σκληρούς χαρακτηρισμούς απάντησε στον
δήμαρχο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση των
εμβολιασμών ο Δρόσος Τσαβλής. Μπορεί να

είχαν προηγηθεί συνεντεύξεις του σε ραδιόφωνα και
τηλεοράσεις, ωστόσο, απευθυνόμενος προς τους δημο-
τικούς συμβούλους, ο κ. Τσαβλής επανέλαβε ότι δεν
διέπραξε τίποτα παράνομο και τίποτα ανήθικο και πως
έκανε απλώς το καθήκον του, πιστός στον όρκο του Ιπ-
ποκράτη. Για τις κινήσεις του δημάρχου, για την ταχύτη-
τα με την οποία, όπως είπε, ενήργησε, τη σπουδή να
απαιτήσει την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου
και τις ενέργειες να ενημερώσει τα ΜΜΕ και το κόμμα
της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε ότι δείχνουν «άνθρω-

πο που δεν σταματάει πουθενά, προκειμένου να επιτε-
λεστούν οι προσωπικοί του, φιλόδοξοι πολιτικοί στό-
χοι». Σκλήρυνε ακόμα περισσότερο την κριτική του στη
συνέχεια, κατηγορώντας τον δήμαρχο ότι «έχει πλήρη
άγνοια» για το θέμα των εμβολιασμών και προσθέτον-
τας ότι «δυστυχώς είστε αμετανόητος και επικίνδυνος,
διότι επαναλαμβάνετε την ίδια άποψη ακόμα και σήμε-
ρα που έχω εξηγήσει λεπτομερώς τι συνέβη». Υπο-
γράμμισε, δε, ότι αν η χώρα είχε «άλλους δέκα δημάρ-
χους σαν κι εσάς, που με τόση ευκολία θα πετούσαν τα
εμβόλια για να μην πληγεί η εικόνα τους και τσαλακω-
θεί το πολιτικό τους μέλλον, δεν θα μας έμενε κανένα
εμβόλιο». 

Τη δημιουργία δύο νέων καταστημάτων του ΕΦΚΑ,
ενός στη Θέρμη για την εξυπηρέτηση των πολιτών των
Δήμων Θέρμης, Θερμαϊκού και Πυλαίας - Χορτιάτη και
ενός στον Λαγκαδά για τους πολίτες των Δήμων Λαγ-
καδά και Βόλβης, πρότεινε ο Θεόδωρος Καράογλου
μέσα από ερώτηση που κατέθεσε στον υπουργό Εργα-

σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη.
Αφορμή για την πρόταση του βουλευτή Β’ Θεσσαλονί-
κης αποτέλεσε η ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασφα-
λισμένοι των παραπάνω δήμων εξαιτίας της απουσίας
καταστημάτων του ΕΦΚΑ κοντά στις περιοχές όπου
κατοικούν.

Καταστήματα ΕΦΚΑ σε Θέρμη και Λαγκαδά ζητά ο Καράογλου 

Μύδροι και από 
την Ιωάννα Σπανού 
Κατηγορίες εναντίον του δημάρχου ότι μεθό-
δευσε την παραίτησή της εξαπέλυσε με τη σει-
ρά της και η Ιωάννα Σπανού, η οποία εκλέχθηκε
με την παράταξη του κ. Ζέρβα και συνεχίζει
πλέον ως ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος.
Όπως είπε η κυρία Σπανού, επί μήνες ζητούσε
επίμονα συνάντηση μαζί του προκειμένου να
τον ενημερώσει για τρέχοντα θέματα του βρε-
φοκομείου «Άγιος Στυλιανός» και ο δήμαρχος
δεν τη δεχόταν. 

«Χάρισμα η καρέκλα 
του “Αγίου Στυλιανού”» 
Μάλιστα, τον κάλεσε να απαντήσει στα ερωτήματα
«γιατί μας αποκαλούσατε άχρηστους;» και «ήμα-
σταν άχρηστοι μετά τις εκλογές, ενώ πριν ήμα-
σταν χρήσιμοι για να εκλεγείτε;». Και πρόσθεσε
πως «εμείς οι άχρηστοι σας πλαισιώσαμε. Τρέξα-
με. Αγωνιστήκαμε, πιστέψαμε και πείσαμε», ανα-
φερόμενη στον προεκλογικό αγώνα στο πλευρό
του κ. Ζέρβα, ενώ κατέληξε λέγοντας προς τον δή-
μαρχο Θεσσαλονίκης, ο οποίος ανέλαβε την προ-
εδρία στο Ίδρυμα “ Άγιος Στυλιανός”... «χάρισμά
σας η καρέκλα του βρεφοκομείου». 

Γιώργος Ορφανός: Κι άλλοι
εμβολιάστηκαν εκτός σειράς
Στην καταγγελία ότι και άλλοι αντιδήμαρχοι του
Δήμου Θεσσαλονίκης εμβολιάστηκαν εκτός σει-
ράς προχώρησε ο επικεφαλής της δημοτικής πα-
ράταξης «Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον» Γιώρ-
γος Ορφανός στη διάρκεια της δικής του τοποθέ-
τησης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου. «Αν το ξέρει ο δήμαρχος, μήπως έχει και ο
ίδιος ευθύνη;», ρώτησε χαρακτηριστικά. Αναφο-
ρικά με τους χειρισμούς του δημάρχου για την
αποπομπή Τσαβλή και Ακριτίδου, ο κ. Ορφανός
είπε ότι τον εξέπληξε αρνητικά και αναρωτήθη-
κε: «Δεν είχαν το δικαίωμα να πουν την άποψή
τους πριν τους πετάξουν με τις κλοτσιές;».

Πυρά από Τσαβλή κατά Ζέρβα
για τους εμβολιασμούς 

Κράτησε χαμηλούς
τόνους   
Ο κ. Ζέρβας, πάντως, κράτησε
ήπιους τόνους και, αναφερό-
μενος στον Δρόσο Τσαβλή, εί-
πε ότι σε προσωπικό επίπεδο
στενοχωρήθηκε για την εξέλι-
ξη, ενώ τον ευχαρίστησε για
τη συμβολή του από τη θέση
του προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, ενώ του ευχήθη-
κε «χρόνια πολλά» για την
ονομαστική του εορτή, που
συνέπεσε με τη μέρα της συ-
νεδρίασης του Σώματος. Μά-
λιστα, δεν ανέφερε καθόλου
το όνομα της πρώην αντιδη-
μάρχου Παιδείας Δήμητρας
Ακριτίδου.

Ακριτίδου: Να ζητήσει
συγγνώμη 
ο δήμαρχος
Η Δήμητρα Ακριτίδου, από την
πλευρά της, κάλεσε τον δήμαρχο
να ζητήσει δημόσια συγγνώμη
για τα περί «ηθικής τάξης» που
αναφέρθηκαν στην ανακοίνωση
της αποπομπής της, ειδάλλως
επιφυλάχθηκε για τη συνέχεια,
που θα αποδοθεί στα αρμόδια
όργανα της Πολιτείας. Ανάλογη
τοποθέτηση είχε κάνει λίγα
24ωρα νωρίτερα η κυρία Ακριτί-
δου και μέσω της συνέντευξης
που παραχώρησε στην εφημερί-
δα «Karfitsa». «Δεν θεωρώ ότι
έκανα τίποτα παράνομο ή παρά-
τυπο ή μη ηθικό και μπορούσα να
του εξηγήσω το γιατί. Δεν δέχτη-
κε καμία εξήγηση από εμένα»,
είπε η πρώην αντιδήμαρχος.

Δύσκολη η πρώτη
του Π. Λεκάκη

Την... παρθενική του εμφάνιση
ως προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης σε
μια ομολογουμένως δύσκολη
συνεδρίαση έκανε ο Πέτρος Λε-
κάκης. Πάντως, η συνεδρίαση με
την οποία έκανε ποδαρικό ο κ.
Λεκάκης αποδείχτηκε για «γερά
νεύρα», ενώ διήρκεσε συνολικά
δύο μέρες. Η πρώτη μέρα της συ-
νεδρίασης (με διάρκεια άνω των
8 ωρών) αναλώθηκε στις τοποθε-
τήσεις του δημάρχου, των επικε-
φαλής των παρατάξεων και των
δημοτικών συμβούλων, ενώ κρί-
θηκε απαραίτητο να συγκληθεί το
Σώμα και την επομένη για την
ολοκλήρωση της συζήτησης των
κρατημένων θεμάτων.
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Τιμά την 25η Μαρτίου με δράσεις
υψηλού συμβολισμού

Από χθες στο Δημαρ-
χείο Θεσσαλονίκης έχει
αναρτηθεί ένα τεράστιο
πανό με αναφορά στα 200
χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση. Στους ιστούς
του δημαρχείου έχουν
αναρτηθεί δύο σημαίες
της Επανάστασης του 1821.
Πρόκειται για τη σημαία
των Κολοκοτρωναίων, που
είναι ίσως η πιο διαδεδο-
μένη σημαία των Ελλήνων
αγωνιστών, καθώς και για
τη σημαία του Εμμανουήλ
Παππά. Ανήμερα την εθνι-
κή επέτειο, από τη Δημοτι-
κή Πινακοθήκη θα προβληθούν πέντε εμβληματικά έργα με
θέμα την Ελληνική Επανάσταση: «Η Σφαγή της Χίου», «Η Ελ-
λάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», «Η Ελλάς Ευγνωμονού-
σα», «Η Αυτοθυσία» και «Ελληνίδες εκλιπαρούν την Παναγία
για βοήθεια».

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο
η «δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος

ακινήτου» στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται
στη Λευκάδα, είναι ιδιοκτησία της περιφέ-

ρειας και παραχωρείται για 30 χρόνια με δι-
καίωμα παράτασης ανά δεκαετία για την

ανέγερση του Περιφερειακού Επιχειρησια-
κού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ-

ΚΕΠΠ) Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του Εθνι-
κού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και

Αντιμετώπισης Κινδύνων.

Ενεργοποιείται πάλι το Δίκτυο Πόλεων
με Ποτάμια με εκλογή νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου μέσω διαδικτυακής
συνεδρίασης. Η σύνθεση του νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:
Πρόεδρος: Γιάννης Ταγκαλέγκας, δή-
μαρχος Λεβαδέων. Αντιπρόεδρος:
Γιάννης Ιωαννίδης, δήμαρχος Δέλτα.
Γραμματέας: Βασίλης Γιαννάκης, δή-
μαρχος Φλώρινας. Ταμίας: Σάββας
Μελισσόπουλος, δημοτικός σύμβου-
λος Δήμου Ξάνθης. Μέλη: Νικόλας Κα-
ρανικόλας, δήμαρχος Νάουσας, Βούλα
Καράλη, δήμαρχος Ορχομενού, Θώμη
Καφάση, αντιδήμαρχος Δήμου Σοφά-
δων, αναπληρωματικός, Γιώργος Πα-
νέτας, αντιδήμαρχος Δήμου Αρταίων. Ο
απερχόμενος πρόεδρος του Δικτύου,
δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, επε-
σήμανε ότι το περασμένο διάστημα οι
δήμοι έδωσαν μέγιστη προσοχή στα
πολύ σημαντικά ζητήματα της πανδη-
μίας, τονίζοντας ότι το θέμα των ποτα-
μών παραμένει καίριο. Ταυτόχρονα,
υποσχέθηκε ότι η ΚΕΔΕ θα θέσει επί
τάπητος όλα όσα αφορούν στο θεσμικό
πλαίσιο σε σχέση με τα ζητήματα προ-
στασίας και διαχείρισης των ποταμών
(πολυπλοκότητα, καθαρισμός, αρμο-
διότητες κ.ά.).

!ΔIΚΤΥΟ ΠOΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤAΜΙΑ 

Εξέλεξε νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΣΣΑΛIA

Στο Κογκρέσο του Συμβουλίου 
της Ευρώπης ο περιφερειάρχης
Για δεύτερη φορά θα συμμετέχει στο Κογκρέσο των Τοπικών
και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης ο
περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έπειτα από
απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών. Το Κογκρέσο των Το-
πικών και Περιφερειακών Αρχών είναι όργανο υπεύθυνο για
την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας
στα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, προωθών-
τας τον διάλογο μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και των το-
πικών και περιφερειακών Αρχών.
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Η περιφέρεια παραχωρεί ακίνητο 
στην Πολιτική Προστασία

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Σχέδιο για το Μεταναστευτικό
κατέθεσε ο Γιάννης Κουράκης

Σχέδιο για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο και σαφές
σχέδιο δράσης κατέθεσε ο πρόεδρος της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Κρήτης Γιάννης Κουράκης (φωτό) στην
Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,
εκπροσωπώντας την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος. Όπως είπε ο κ. Κουράκης, «η Ευρώπη
πρέπει επιτέλους να συμφωνήσει σε ένα κοινό σύστημα
ασύλου και μετανάστευσης, βασισμένο στην αλληλεγγύη,
τον ανθρωπισμό και τη δίκαιη κατανομή ευθυνών. Πρέπει
όλοι να συμφωνήσουμε σε μια μακροπρόθεσμη και βιώ-
σιμη λύση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των
παράτυπων αφίξεων».

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚHΣ ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ  

Αναβαθμίζει τον ΧΥΤΑ Γιαννιτσών
Αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στραγγισμά-

των του ΧΥΤΑ Γιαννιτσών η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Προς τούτο, θα κα-
τασκευαστεί νέο κύτταρο στον ΧΥΤΑ και θα εγκατασταθεί μο-
νάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας των στραγγισμάτων.

Στα νέα έργα υποδομής του ΧΥΤΑ, με προϋπολογισμό 7 εκατ.
ευρώ, περιλαμβάνονται οδοποιία, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο πυ-
ρόσβεσης - πυροπροστασίας, φωτισμός κ.λπ. Με την ολοκλή-
ρωση των παρεμβάσεων ο ΧΥΤΑ Γιαννιτσών θα είναι πλήρης και
λειτουργικός, ενώ το υφιστάμενο κύτταρο θα πάψει να λειτουρ-
γεί σύντομα, με δεδομένο ότι έχει πλήρως κορεστεί.
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Ο
ι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν
να χρησιμοποιούν κατά το δοκούν
τα χρήματα που παίρνουν από την

κεντρική διοίκηση, χωρίς να υποχρεώνον-
ται σε αποζημίωση, αν δεν πραγματοποι-
ήσουν το έργο για το οποίο επιχορηγήθη-
καν… Αυτό προβλέπει η πρόσφατη απόφα-
ση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, που ανέδειξε ότι το Σύνταγμα και η
νομοθεσία δεν παρέχουν τη δυνατότητα
στο Δημόσιο να στραφεί κατά ΟΤΑ, επιση-
μαίνοντας, πάντως, ότι το ανώτατο δημο-
σιονομικό δικαστήριο, με τον καθιερωμένο
έλεγχο που πραγματοποιεί, μπορεί να εκ-
δίδει σε βάρος του ΟΤΑ καταλογιστικές
πράξεις ανάλογου ύψους με το ποσό της
χρηματοδότησης, που διατέθηκε για άλ-
λους σκοπούς και όχι για αυτούς που δό-
θηκε.

Το θέμα αναδείχτηκε όταν πριν από λίγο
καιρό δήμος χρηματοδοτήθηκε από το Δη-
μόσιο με το ποσό των 279.428 ευρώ, προ-
κειμένου να προβεί στην επισκευή υφιστά-
μενου κτιρίου καθώς και στην κατασκευή
νέου κτιρίου, προκειμένου να στεγαστεί το
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης
παράτυπων μεταναστών της ΕΛ.ΑΣ. Όμως,
ο δήμος διέθεσε το επίμαχο ποσό για άλ-
λους σκοπούς και όχι για την κατασκευή
του κτιρίου του Τμήματος Συνοριακής Φύ-
λαξης και Δίωξης. Το Δημόσιο στράφηκε
κατά του δήμου και ζητούσε να υποχρεω-
θεί να του καταβάλει το ποσό των 279.428
ευρώ και αρχικά δικαιώθηκε, όμως ο δή-
μος άσκησε αναίρεση και η υπόθεση οδη-
γήθηκε στην Ολομέλεια του Ανώτατου
Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η οποία έκανε
δεκτή την αναίρεση του δήμου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή της Εθνικής Πινακοθήκης
Στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο κτίριο της

Εθνικής Πινακοθήκης ξεναγήθηκε από την
υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, προκειμέ-
νου να κάνει αυτοψία στο έργο πολιτισμού που
έγινε με τη συνδρομή της περιφέρειας. Ειδικότε-
ρα, επισκέφτηκε την πτέρυγα όπου εκτίθενται
έργα που σχετίζονται με τον Απελευθερωτικό
Αγώνα του 1821, καθώς και τις αίθουσες όπου φι-
λοξενούνται νεότερα έργα ελληνικής τέχνης.
Επισημαίνεται ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης των έργων, ύψους 18 εκατ. ευρώ, καλύ-
φθηκε από την Περιφέρεια Αττικής μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και του ΠΕΠ Αττικής 2014-
2020. Το έργο της ανακαίνισης της Εθνικής Πινακοθήκης ξεκίνησε το 2011, προχώρησε η αρχική
του φάση, αλλά στη συνέχεια οι εργασίες «πάγωσαν» και τελικά ολοκληρώθηκε με επιτάχυνση
των σχετικών διαδικασιών με την αρωγή και της περιφέρειας τους τελευταίους 19 μήνες.

Οδοντιατρικές 
υπηρεσίες 
στον Δήμο Αθηναίων 

Ένα βήμα μπροστά στις ιατρικές
υπηρεσίες που προσφέρει στους
κατοίκους της πρωτεύουσας έκανε
ο Δήμος Αθηναίων. Ένα κομβικής
σημασίας κοινωνικό ιατρείο, το
Κοινωνικό Οδοντιατρείο του Κέν-
τρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης
του Δήμου Αθηναίων, άνοιξε τις
πόρτες του στο κεντρικό κτίριο του
Κέντρου για να προσφέρει πολύτι-
μες υπηρεσίες στους εγγεγραμμέ-
νους ωφελούμενους του ΚΥΑΔΑ,
στον άστεγο και άπορο πληθυσμό
της πόλης. Πλήρως εξοπλισμένο με
οδοντιατρική έδρα και οδοντιατρικό
ακτινολογικό μηχάνημα, το Κοινω-
νικό Οδοντιατρείο προσφέρει πλή-
ρη οδοντοστοματολογικό έλεγχο
και έχει ως αποστολή του την πρό-
ληψη και τη θεραπεία των συχνότε-
ρων παθολογικών καταστάσεων του
στόματος και της γναθοπροσωπικής
χώρας. «Το κοινωνικό οδοντιατρείο
είναι ακόμα ένα βήμα για την πρό-
σβαση όλων στις υπηρεσίες Υγείας
με αξιοπρέπεια και σε σύγχρονες
συνθήκες», τονίζει σε δήλωσή του ο
δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπα-
κογιάννης.

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Δωρεάν ψηφιακή 
εκπαίδευση 
Αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που προ-
σφέρει στους κατοίκους του Παλαι-
ού Φαλήρου ο δήμαρχος Γιάννης
Φωστηρόπουλος μέσω σημαντικής
συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Ινστι-
τούτο Τοπικής Ανάπτυξης. Διοργα-
νώνει δωρεάν μαθήματα ψηφιακών
και διαδικτυακών δεξιοτήτων με πι-
στοποίηση τόσο για επαγγελματική
όσο και για προσωπική ανάπτυξη,
για δημότες μεταξύ 15 και 30 ετών
που είναι άνεργοι ή μερικώς απα-
σχολούμενοι ή ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες ή σε οικογένεια με μέλη που
είναι άνεργα ή ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες. Τα μαθήματα θα πραγματο-
ποιούνται online ή διά ζώσης (εφό-
σον το επιτρέψουν οι συνθήκες) σε
μικρές ομάδες, που θα συσταθούν
με το κλείσιμο των δηλώσεων ενδια-
φέροντος.

Σε ποιον δήμο προς τα νότια
της Αθήνας η αντιπολίτευση
έκανε ξαφνικά «ανακυβίστη-
ση» σχετικά με μεγάλο και
αναγκαίο έργο, για το οποίο
αρχικά είχε συμφωνήσει με
τον δήμαρχο, ενώ τώρα τα αλ-
λάζει φέρνοντας δική της
πρόταση; Το ενδιαφέρον του
πράγματος είναι ότι ο δήμαρ-
χος βλέπει σε αυτή την αλλα-
γή, εκτός από στενή αντιπολι-
τευτική λογική, και «δάκτυ-
λο» που έρχεται από άλλον,
γειτονικό δήμο… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εμβολιάστε μας
Άλλη μια έκκληση προς τις υγειονο-
μικές Αρχές της χώρας απευθύνει η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομέ-
νων στους δήμους (ΠΟΕ-ΟΤΑ), ζη-
τώντας να εμβολιαστούν άμεσα και
κατά προτεραιότητα οι εργαζόμενοι
των δήμων σε συγκεκριμένες υπη-
ρεσίες. Αυτήν τη φορά η ομοσπονδία
επικαλείται τα αποτελέσματα που
αναδείχτηκαν σε σχετική επιστημο-
νική ημερίδα που διοργάνωσε με τη
συμμετοχή έγκριτων ειδικών επι-
στημόνων και εκπροσώπων επιστη-
μονικών φορέων και προτείνει την
κατά προτεραιότητα διενέργεια εμ-
βολιασμού στο προσωπικό των ΟΤΑ,
το οποίο εργάζεται στις Κοινωνικές
Υπηρεσίες και σε Δομές Υγείας των
Δήμων, στη Δημοτική Αστυνομία,
στις υπηρεσίες Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, στους Δημοτικούς
Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς
Σταθμούς, στις Δημοτικές Συγκοινω-
νίες και σε εργαζόμενους που συμ-
περιλαμβάνονται στις ευπαθείς ομά-
δες και την κατηγορία ΑμεΑ.

ΕΛΕΓΚΤΙΚO ΣΥΝEΔΡΙΟ

Δεν αποζημιώνεται 
το Δημόσιο από ΟΤΑ 
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Δ
εκάδες εμβληματικά κτίρια σε όλο τον κόσμο
φωταγωγήθηκαν στα γαλανόλευκα, τα χρώ-
ματα της ελληνικής σημαίας, ή πρόκειται να
φωταγωγηθούν αύριο, ημέρα εορτασμού των

200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης,
η οποία οδήγησε στην ανεξαρτησία των Ελλήνων και τη
δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους.  Η ανταπό-
κριση της διεθνούς κοινότητας στο εορταστικό κλίμα που
επικρατεί στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακή, με αποτέλε-
σμα αύριο να είναι καλυμμένα με τα χρώματα της Γαλα-
νόλευκης δεκάδες εμβληματικά κτίρια σε όλο τον κόσμο.

Χαρακτηριστικά, έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους
στον εορτασμό το Δημαρχείο του Λόουελ στη Νέα Αγγλία
των ΗΠΑ, γνωστό και ως «η Ακρόπολη της Αμερικής», ο
εμβληματικός Πύργος του Τορόντο, πολλά δημαρχεία σε
πόλεις του Βανκούβερ στον Καναδά, ο περίφημος πεζό-

δρομος του Μπανγκόρ στο Μέιν των ΗΠΑ, ο «περιφερει-
ακός δρόμος του Βέρνον», μέσα στον οποίο βρίσκεται και
το δημαρχείο, καθώς και το εμπορικό κέντρο της Καμπέ-
ρα στην Αυστραλία. Επίσης, πολλά κτίρια σε πόλεις της
Ευρώπης, καθώς οι αποφάσεις για συμμετοχή στη γιορτή
των Ελλήνων λαμβάνονταν μέχρι χθες, συνεπώς ο αριθ-
μός των συμμετεχόντων ήταν ακόμα απροσδιόριστος.
Επιπλέον, ετοιμάζεται να κυματίσει στο Γιοχάνε-
σμπουργκ της Νότιας Αφρικής η μεγαλύτερη ελληνική
σημαία που έχει φτιαχτεί ποτέ. Οι δημιουργοί της λένε ότι
είναι 1,5 τετραγωνικό χιλιόμετρο! 

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Η ελληνική σημαία έχει καλύψει 
και ένα από τα πιο τουριστικά κτίρια
ολόκληρης της Αυστραλίας,
την περίφημη Όπερα 
του Σύδνεϋ, σύγχρονη έκφραση 
του εξπρεσιονισμού 

Πώς τιμούν
οι ξένοι 
την Ελληνική 
Επανάσταση

Το επιβλητικό κτίριο, που 
στεγάζει το Δημαρχείο του
Σαν Φρανσίσκο είναι ήδη
«ντυμένο» στα γαλανόλευκα
προς τιμήν των 200 χρόνων
της ελληνικής ανεξαρτησίας

Η ελληνική σημαία θα
«σκεπάσει» και το κτίριο

του Κοινοβουλίου στη
Ρουμανία ανήμερα την 25η

Μαρτίου. Η Επανάσταση,
άλλωστε, ξεκίνησε 

και από τη (ρουμανική)
Μολδοβλαχία

Οι εμβληματικοί πυλώνες έξω από το LAX, το διεθνές 
αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, λάμπουν με τα χρώματα της
ελληνικής σημαίας, συμμετέχοντας στην εθνική μας εορτή

Η πολιτεία της Μασα-
χουσέτης με την ισχυ-
ρή Ομογένεια μετέχει
στους εορτασμούς,
«φωτίζοντας» στα γα-
λανόλευκα την εμβλη-
ματική γέφυρα Ζακίμ,
δίπλα στο γήπεδο των
Μπόστον Σέλτικς
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Α
ντάξια της επετείου των 200 ετών
από την Ελληνική Επανάσταση θα εί-
ναι η παρέλαση της 25ης Μαρτίου, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 το

πρωί, σύμφωνα με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό
Κωνσταντίνο Φλώρο, ο οποίος παρακολούθησε
την τελική πρόβα στην Αεροπορική Βάση Δεκέ-
λειας στο Τατόι.

Σκοπός της πολιτικής και στρατιωτικής ηγε-
σίας των Ενόπλων Δυνάμεων είναι να τιμηθούν
οι αγώνες των προγόνων μας και, ταυτόχρονα, οι
απανταχού Έλληνες να αισθανθούν υπερήφανοι
για την ένδοξη ιστορία τους. Παράλληλα, τα τμή-
ματα και τα μέσα των Ειδικών Δυνάμεων που θα
παρελάσουν θα στείλουν μήνυμα ετοιμότητας
και αποφασιστικότητας προς πάσα κατεύθυνση
για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και
των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τον τελικό σχεδιασμό του Γενι-
κού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στην παρέλαση
θα λάβουν μέρος η φάλαγγα ιστορικών τμημά-
των, παιδιά με παραδοσιακές φορεσιές, ιστορι-
κές σημαίες (Φιλικής Εταιρείας, Ιερού Λόχου,
Λάβαρο Αγίας Λαύρας, Σπετσών, Ψαρών κ.λπ.),
έφιππο τμήμα με πολεμικές ενδυμασίες, τμήμα
ανδρών με παραδοσιακές στολές ναύτη, μηχα-

νοκίνητο τμήμα του Στρατού Ξηράς με επετειακό
άρμα μάχης Leopard 2 Hel και συστήματα μη
επανδρωμένων αεροσκαφών Sperwer. Θα ακο-
λουθήσουν μηχανοκίνητο τμήμα της Πολεμικής
Αεροπορίας με αντιαεροπορικά συστήματα Pa-
triot και ΒΕΛΟΣ και μηχανοκίνητα τμήματα της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του
Πυροσβεστικού Σώματος.

Στη συνέχεια, θα παρελάσουν φάλαγγες πε-
ζοπόρων τμημάτων και των τριών κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Σωμάτων
Ασφαλείας. Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται
διελεύσεις αεροσκαφών και ελικοπτέρων, μετα-
ξύ των οποίων τα ΝΗ-90 και τα Kiowa του Στρα-
τού Ξηράς, ενώ μαζί με τα μαχητικά της Πολεμι-
κής Αεροπορίας θα εκτελέσουν διέλευση αμε-
ρικανικά F-16, γαλλικά Rafale και το βρετανικό
αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού Voyager.

Διελεύσεις αεροσκαφών και ελλιμενισμοί μο-
νάδων του Πολεμικού Ναυτικού θα πραγματο-
ποιηθούν σε όλη την επικράτεια, ενώ, όπως δι-
ευκρινίζεται από το ΓΕΕΘΑ, κατά τη διάρκεια
των δοκιμαστικών αλλά και της στρατιωτικής
παρέλασης της 25ης Μαρτίου λαμβάνονται όλα
τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό διάδο-
σης της πανδημίας.

Όλα έτοιμα
για την παρέλαση

Ντυμένο
«τσολιαδά-
κι» είναι το

μικρό άγαλ-
μα δίπλα

στην Grand
Place των

Βρυξελλών,
στο κέντρο
της Ευρώ-

πης. Το «Μά-
νεκεν Πις»
συμβολίζει

το μέλλον
της Γηραιάς

Ηπείρου

Περίπου 6 εκατομμύρια κυβικά πόδια νερού που πέφτουν 
κάθε λεπτό στους Καταρράκτες του Νιαγάρα είναι «βαμμένα» 
στα χρώματα του ελληνικού εθνικού συμβόλου προς τιμήν 
των 200 ετών της Εθνικής Παλιγγενεσίας!

Ένα ορόσημο της
Ορθοδοξίας στην

Αλεξάνδρεια, ο
Ναός του Ευαγγε-
λισμού, είναι, επί-
σης, ντυμένος στα

χρώματα της ελλη-
νικής σημαίας. Ο

ναός εγκαινιάστη-
κε ανήμερα την
εθνική επέτειο

στις 25 Μαρτίου 

Γαλανόλευκος είναι ο τεράστιος
τροχός που υψώνεται 130 μέτρα
πάνω από την ακτή Σάντα Μόνι-
κα στην Καλιφόρνια. O Pacific
Wheel είναι ο μοναδικός που κι-
νείται με ηλιακή ενέργεια

Σάλος για το γούρι 
με τη Μαντώ Μαυρογένους
Viral έγινε στο Διαδίκτυο ένα γούρι από το e-shop του Μουσείου Μπενάκη,
το οποίο απεικονίζει τη Μαντώ Μαυρογένους αλά... αμερικανικά. H φωτο-
γραφία δείχνει τη Μαντώ Μαυρογένους όχι με την παραδοσιακή της φορε-
σιά, αλλά ως γυναίκα που σφίγγει τους μυς του χεριού της, ως αντιπαραβο-
λή της γνωστής πολεμικής αφίσας του 1943 από τις ΗΠΑ με το μήνυμα
«We can do it». Κάτω από το εν λόγω γούρι, το οποίο κοστολογείται στα
25 ευρώ, υπάρχει η υποσημείωση που προκάλεσε αντιδράσεις.



Ο
σο γνωστό είναι το όνομά της, άλλο
τόσο γνωστό είναι και το «παρα-
τσούκλι» της. Όποιος μιλήσει για τη
«γιαγιά της ροκ» ή τη «βασίλισσα

της ροκ», όλοι καταλαβαίνουν ότι αναφέρεται
στην Τίνα Τάρνερ. Μια γυναίκα που όλη της η
έως τώρα ζωή είναι ο ορισμός της τραγικότη-
τας: από τη φτώχεια, την εξαθλίωση και την
κάθε λογής κακοποίησης στη δόξα, το χρήμα
και την καταξίωση. Έμπλεξε τη ζωή της με αν-
θρώπους που υπήρξαν σωτήρες και μαζί βα-
σανιστές για την ίδια, όπως ο σύζυγος και ο
γιος της.

Γεννήθηκε ως Άννα Μέι Μπούλοκ στο Τενε-
σί των ΗΠΑ. Από μικρή ένιωσε στο πετσί της τη

φτώχεια και τη δυστυχία, καθώς την έστελναν
να μαζέψει βαμβάκι, την ώρα που ο πατέρας
κακοποιούσε τη μητέρα της. Εκείνη αργότερα
τους εγκατέλειψε και ο πατέρας ξαναπαν-
τρεύτηκε. Έτσι, έστειλε τα παιδιά και τη μικρή
Άννα στη μητέρα τους. Στην εφηβεία της η
Μπούλοκ έπαιζε μπάσκετ, ήταν τσιρλίντερ και
σύχναζε στα μπαράκια. Σε ένα από αυτά άκου-
σε το συγκρότημα Kings of Rhythm και γρή-
γορα τα έφτιαξε με τον σαξοφωνίστα, με τον
οποίο στα 18 της απέκτησε έναν γιο, τον
Κρεγκ. Αλλά ο μεγάλος της έρωτας ήταν ο κι-
θαρίστας Άικ Τάρνερ. Παντρεύτηκαν και τότε
εκείνη κατάλαβε ότι ο Άικ δεν ήταν... αγόρι για
οικογένεια.

Την πρώτη φορά που του είπε να χωρίσουν
βρέθηκε με σπασμένο κεφάλι στο νοσοκο-
μείο. Αυτός ο άνθρωπος, όμως, έκανε νέο
συγκρότημα με τη γυναίκα του και απογείωσε
την Τίνα Τάρνερ στον κόσμο της μουσικής. Τα
15 χρόνια του γάμου τους η Τίνα τα περιγράφει
ως περίοδο γεμάτη «μώλωπες, ξύλο και αί-
μα». Το 1968 προσπάθησε ανεπιτυχώς να αυ-
τοκτονήσει με βάλιουμ, αλλά δέκα χρόνια αρ-
γότερα κατάφερε να δραπετεύσει από το σπίτι
της άφραγκη, ξεχασμένη και χρεωμένη.

Ξεκίνησε από την αρχή και έφτασε μόνη της
στην κορυφή μέσα από αξέχαστα τραγούδια.
Αγόρασε μια πολυτελή έπαυλη στην Ελβετία,
όπου ζει έως σήμερα. Το 2013 χτυπήθηκε από
εγκεφαλικό και ξανάρχισε να διαβάζει από
την αρχή. Το 2016 διαγνώστηκε με καρκίνο
του εντέρου. Λίγο αργότερα αυτοκτόνησε ο
γιος της Κρεγκ. Το ξεπέρασε και αυτό. Σήμερα
είναι μια 82χρονη ηρωίδα της ζωής.
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Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Τί
να

 Τ
άρ

νε
ρ 

Από τη φτώχεια και 
την κακοποίηση στη δόξα
η «γιαγιά της ροκ»

Το νέο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεται με
θέμα την τρικυμιώδη ζωή της Τίνα Τάρ-
νερ από την ΗΒΟ είναι διάρκειας 118 λε-
πτών και εκεί η «γιαγιά της ροκ» μιλάει
για όλα: για τα παιδικά της χρόνια στον
αμερικανικό Νότο, τον γάμο-εφιάλτη με
τον Άικ, την απώλεια του παιδιού της, την

παρηγοριά και ψυχική γαλήνη που βρή-
κε στον Βουδισμό. Μιλάει για τους δια-
σήμους που γνώρισε, για τα τραγούδια
της, για τη λατρεία του κόσμου αλλά και
για τα αισθήματά της όταν έμαθε ότι απέ-
κτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο
της Δόξας του Χόλιγουντ.

Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της                               



Σ
το χάος και την οικονομική κατάρρευση συ-
νέχισε και χθες να βυθίζεται η Τουρκία, μετά
τις απονενοημένες κινήσεις του προέδρου
της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να «καρατομή-

σει» τον κεντρικό της τραπεζίτη και να ξαναρχίσει τις
πολιτικάντικες υπαγορεύσεις του σε αποφάσεις οι
οποίες πρέπει να είναι αυστηρά τεχνοκρατικές, ώστε να
λειτουργήσει η οικονομία.

Αποτέλεσμα ήταν η καταβαράθρωση της τουρκικής
λίρας, η κατάρρευση του Χρηματιστηρίου της Κων-
σταντινούπολης και η κάθετη πτώση της αξιοπιστίας
της Τουρκίας στα διεθνή κέντρα πολιτικής και οικονο-
μικής εξουσίας. Το χειρότερο είναι ότι όλες οι αναλύ-
σεις για τα αίτια των ενεργειών Ερντογάν συγκλίνουν
στη διαπίστωση πως τα κριτήρια του «σουλτάνου» είναι
εκλογικά, καθώς η δημοτικότητά του έχει υποχωρήσει
σημαντικά και η επανεκλογή του είναι αβέβαιη στις
επόμενες προεδρικές εκλογές.

Το σχόλιο του Πολ ΜακΝαμάρα, γνωστού στελέχους
της μεγάλης επενδυτικής εταιρείας GAM (Global Asset
Management) του Λονδίνου, για όσα συμβαίνουν στην
Τουρκία από την περασμένη Παρασκευή, δείχνει ανά-
γλυφα το μεγάλο πρόβλημα της γείτονος: «Η κίνηση
του Ερντογάν δείχνει ότι δεν κατανοεί πώς λειτουργούν
οι αγορές και τα περιορισμένα εργαλεία που έχει η

Τουρκία στη διάθεσή της».
Ενώπιον των αδιεξόδων που ο ίδιος προκάλεσε, ο

Ερντογάν φαίνεται ότι αποφάσισε να φορτώσει για μία
ακόμα φορά τις συνέπειες των πράξεών του σε άλλους,
δηλαδή να προχωρήσει σε έναν ακόμα ανασχηματισμό,
όπως ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ο αντιπρόεδρος
του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Μαχίρ Ουνάλ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στο Συνέδριο του κόμματος θα
πραγματοποιηθούν αναδιατάξεις προσώπων και σε
κομματικό επίπεδο, με τις φήμες να θέλουν τον γαμπρό
του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, να τοποθετείται σε
κρίσιμο κομματικό πόστο. Με δυο λόγια, φταίνε πάντα
οι άλλοι και ποτέ ο Ερντογάν και οι συγγενείς του…

Εν μέσω πυρών για την οικονομία αλλά και την από-
συρση της χώρας από τη συνθήκη για την προστασία
των γυναικών, απτόητη η τουρκική αστυνομία συνέλα-
βε άλλους 150 στρατιωτικούς, στους οποίους κόλλησε
τη γνωστή κατηγορία: Συμμετοχή στο δίκτυο του Φε-
τουλάχ Γκιουλέν.

«Χάθηκε ακόμη μία ευκαιρία
για την άρση του αδιεξόδου στις
σχέσεις Ρωσίας - Αμερικής, για
την οποία ευθύνεται η Ουάσιγ-
κτον». Αυτό ήταν το σχόλιο της
Μόσχας, μετά την άρνηση του
προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιν-
τεν να αποδεχθεί την πρόταση
του Ρώσου ομολόγου του Βλαν-
τιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή
απευθείας συζήτησης μεταξύ
των δύο σε τηλεδιάσκεψη. Η
ιστοσελίδα του ρωσικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών σημειώνει
χαρακτηριστικά: «Παρατηρούμε
με θλίψη μας ότι η αμερικανική
πλευρά δεν έχει υποστηρίξει την

πρόταση του Πούτιν να πραγμα-
τοποιήσει συνομιλίες με τον
Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν,
για να συζητήσουν τα προβλή-
ματα τα οποία έχουν παρουσια-
στεί στις διμερείς σχέσεις, αλλά

και για το θέμα γύρω από τη
στρατηγική σταθερότητα». Η τε-
λευταία αναφορά εκτιμάται ότι
αφορά στη διασπορά των πυρη-
νικών όπλων και στα προβλήμα-
τα που αυτή συνεπάγεται. 

Ύστερα από 30 χρόνια λειτουργίας και εξυπηρέτηση 7.353.885 αιτη-
μάτων από πολίτες που ήθελαν να μάθουν τι στοιχεία έχει «εναντίον
τους» η πιο φημισμένη μυστική υπηρεσία της Ανατολικής Ευρώπης,
η Γερμανία αποφάσισε να κλείσει την υπηρεσία που διαχειρίζεται τα
αρχεία της Στάζι. Όταν το 1991 κατέρρευσε η «Λαοκρατική Δημοκρα-
τία της Γερμανίας» και η μεγάλη χώρα ενώθηκε, κάποιοι ακτιβιστές
εμπόδισαν την καταστροφή των αρχείων της Στάζι, της μυστικής υπη-
ρεσίας της Ανατολικής Γερμανίας
με τη θρυλική δράση στα χρόνια του
Ψυχρού Πολέμου. Έτσι, δημιουργή-
θηκε μια ξεχωριστή υπηρεσία, στο
πλαίσιο της Ενωμένης Γερμανίας,
προκειμένου να διαχειριστεί «τα
Αρχεία της Υπηρεσίας Κρατικής
Ασφαλείας της πρώην ΛΔΓ», που έμειναν γνωστά ως «Αρχεία της
Στάζι». Η υπηρεσία καταργείται, αλλά το υλικό της δεν παύει να υπάρ-
χει. Ενσωματώνεται στα κρατικά αρχεία της χώρας.

Η Γερμανία κλείνει την υπηρεσία 
των αρχείων της Στάζι μετά 30 χρόνια
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seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Με… ανασχηματισμό
θα «σώσει» τη χώρα
ο «σουλτάνος»

Κ

Πούτιν: Με ευθύνη των ΗΠΑ χάθηκε 
η ευκαιρία άρσης του αδιεξόδου

ΕΝΩ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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Τ
ην επόμενη εβδομάδα αναμέ-
νονται οι ανακοινώσεις από το
οικονομικό επιτελείο για μέτρα
στήριξης για τον μήνα Απρίλιο

και αυτό διότι ο Χρήστος Σταϊκούρας θέ-
λει να έχει ξεκάθαρη εικόνα για τα υγει-
ονομικά δεδομένα και τους περιορι-
σμούς που θα ισχύουν. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, μεταξύ των μέτρων που θα πα-
ραταθούν είναι και αυτό για απαλλαγή
από το ενοίκιο για τις επιχειρήσεις οι
οποίες θα παραμείνουν κλειστές με κρα-
τική εντολή, όπως εκείνες του κλάδου της
εστίασης. Για τον κλάδο του λιανεμπορί-
ου, φαίνεται πως θα συμπεριληφθεί στο
συγκεκριμένο μέτρο, καθώς με βάση τα
μέχρι στιγμής δεδομένα το άνοιγμα μετα-
τίθεται για τις αρχές Απριλίου. 

Καταβάλλονται οι αποζημιώσεις 
Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε η καταβολή από

την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) των αποζημιώσεων για τα μειωμέ-
να ενοίκια μηνός Ιανουαρίου στους δι-
καιούχους ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι πλη-
ρωμές θα αφορούν σε 276.136 ΑΦΜ.

Σήμερα, η ΑΑΔΕ θα πληρώσει και τις
εκκρεμότητες για τα μειωμένα ενοίκια των
μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του
2020 στους δικαιούχους.

Παράλληλα, από σήμερα τα μεσάνυκτα
και όλη την 25η Μαρτίου το σύστημα θα
πραγματοποιεί συμψηφισμούς με φορο-
λογικές υποχρεώσεις για τους μήνες
Μάρτιο έως Οκτώβριο 2020.

Σημειώνεται πως για κάθε ιδιοκτήτη ο
οποίος υποχρεώθηκε να μην εισπράξει
καθόλου ενοίκιο κατά τον Ιανουάριο 2021
οι αποζημιώσεις που θα λάβει θα ανέρ-
χονται στο 80% των απολεσθέντων ενοι-
κίων. Για κάθε ιδιοκτήτη που υποχρεώθη-
κε να εισπράξει τα ενοίκια τον Ιανουάριο
μειωμένα κατά 40% οι αποζημιώσεις θα
καλύπτουν το 50% των απολεσθέντων
ενοικίων ή το 20% των συνολικών συμφω-
νηθέντων ενοικίων.

Το ποσό της αποζημίωσης το οποίο θα
καταβληθεί σε κάθε ιδιοκτήτη που δεν ει-
σέπραξε καθόλου ενοίκιο τον Ιανουάριο
καθώς και σε κάθε ιδιοκτήτη που εισέ-
πραξε τα ενοίκια των μηνών αυτών μει-
ωμένα κατά 40% δεν εμπίπτει σε καμία κα-

τηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε
οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλ-
λη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπερι-
λαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητο και ακα-
τάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης
γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύε-
ται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα
χρέη προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσω-
πα Δημοσίου Δικαίου, τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρό-
σωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά τα-
μεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Μηδενικά ενοίκια και τον Απρίλιο
amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία 
Κάτζου

Και το λιανεμπόριο 
στους ωφελημένους 
του μέτρου - Από χθες 
τα χρήματα στους ιδιοκτήτες 
με μειωμένα μισθώματα...

Διόρθωση λαθών για 100.000 ιδιοκτήτες
Παράλληλα, τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στις

υποβληθείσες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και στις
υποβληθείσες δηλώσεις απώλειας μισθωμάτων (δηλώσεις Covid) για
τους μήνες από Μάρτιο έως Δεκέμβριο 2020 έχουν περίπου 100.000
ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, που, αν και αναγκάστηκαν να ει-
σπράξουν τα ενοίκια των μηνών αυτών μειωμένα κατά 40% ή τουλάχιστον
κατά 30%, δεν έλαβαν τις αποζημιώσεις που δικαιούνταν από το κράτος.

Ήδη, οι ιδιοκτήτες ακινήτων λαμβάνουν e-mail από την ΑΑΔΕ για να
επισκεφθούν τη σχετική ιστοσελίδα. Η πλατφόρμα θα δέχεται τροποποι-
ητικές δηλώσεις έως και τις 19 Απριλίου 2021. Ταυτόχρονα, η ΑΑΔΕ έθε-
σε σε λειτουργία και την πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων λύσης
μισθώσεων χωρίς πρόστιμα, για όσες μισθώσεις έχουν λυθεί μέχρι τη 12η
Ιουνίου 2020. Η πλατφόρμα αυτή θα λειτουργεί έως τις 12 Απριλίου 2021.

Εφόσον διορθώσουν τα λάθη και καλύψουν τις παραλείψεις, υποβάλ-
λοντας τις σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις στο ΤΑΧΙSnet, θα καταφέ-
ρουν να κατοχυρώσουν και αυτοί το δικαίωμα είσπραξης των αποζημιώ-
σεων, οι οποίες έχουν τη μορφή εκπτώσεων φόρου ίσων με το 12% των μη
εισπραχθέντων ενοικίων για τους μήνες από Μάρτιο έως Οκτώβριο 2020
και τη μορφή απευθείας χρηματικών ενισχύσεων ίσων με το 20% των μη
εισπραχθέντων ενοικίων για τους μήνες από Νοέμβριο και Δεκέμβριο
2020. 



Τ
ουλάχιστον 1,4 δισ. ευρώ θα
διαθέσει το υπουργείο Οικο-
νομικών ως... γραμμή άμυνας
για νοικοκυριά και επιχειρή-

σεις τον Απρίλιο, προκειμένου να καλύ-
ψει τις απώλειες που θα υποστούν οι
κλειστές επιχειρήσεις και οι εργαζόμε-
νοι. Το υπουργείο Οικονομικών θα ανα-
κοινώσει την επόμενη εβδομάδα το νέο
πακέτο στήριξης, με δεδομένη τη διατή-
ρηση της δύσκολης κατάστασης, στο
μέτωπο της αντιμετώπισης της πανδη-
μίας. Χθες, ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, μι-
λώντας στο διοικητικό συμβούλιο του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Πειραιώς, παρουσία του υπουρ-
γού Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, ανέ-
φερε ότι «για το 2021 είχαν προϋπολογι-
στεί μέτρα 7,5 δισ. ευρώ, αλλά ήδη βρι-
σκόμαστε στα 11,6 δισ. ευρώ». Σύμφωνα
με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα
θα διατεθεί επιπλέον ποσό, ύψους 1,4
δισ. ευρώ. Έτσι, σύμφωνα με τα μέχρι
στιγμής δεδομένα, το συνολικό πακέτο
στήριξης θα είναι της τάξης των 13 δισ.
ευρώ, δηλαδή 5,5 δισ. ευρώ περισσότε-
ρα απ’ όσα προέβλεπε αρχικώς ο προ-
ϋπολογισμός. Σημειώνεται ότι από την
αρχή της πανδημίας το συνολικό πακέτο

μέτρων ανέρχεται σε 35,6 δισ. ευρώ και
με βάση τα νεότερα δεδομένα θα φτάσει
στα 37 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες της «Political», το υπουργείο Οι-
κονομικών έχει επεξεργαστεί πλάνο
κάλυψης δαπανών έως τις αρχές Μαΐ-
ου, καθώς μετά το Πάσχα (πέφτει στις 2
Μαΐου) εκτιμάται ότι θα υπάρχουν κα-
τάλληλες συνθήκες λόγω των εμβολια-
σμών, ώστε να υπάρξει γρήγορη επα-
νεκκίνηση της οικονομίας, με ανοικτό
το σύνολο της αγοράς και χωρίς κανένα
πισωγύρισμα. Ο κ. Σταϊκούρας έκανε
λόγο για στοχευμένες δράσεις σε επι-
χειρήσεις και ειδικά στους κλάδους που
πλήττονται περισσότερο (εστίαση - του-
ρισμός), «με ισορροπημένη δημοσιονο-
μική πολιτική, προκειμένου να μην
εκτροχιαστεί η οικονομία». Το νέο πα-
κέτο μέτρων, όπως έγραψε χθες η «Po-
litical», θα περιλαμβάνει τον 8ο κύκλο
της Επιστρεπτέας, μηδενικά ενοίκια τον
Απρίλιο, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού
σε όσους εργαζομένους τεθούν σε ανα-

στολή καθώς και νέα αναστολή πληρω-
μής φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων για τους πληττόμενους
επιχειρηματίες και τους εργαζομένους.

Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε ότι
η επιστροφή της οικονομίας στην κανο-
νικότητα θα συνδυαστεί με την ταχεία
προώθηση των αποκρατικοποιήσεων
και ειδικότερα των λιμένων, ενώ για το
θέμα του νέου διαγωνισμού των Ναυ-
πηγείων Σκαραμαγκά είπε ότι έχουν
ήδη ξεπεραστεί πολλές δυσκολίες και
θα υπάρξουν εξελίξεις εντός του Απρι-
λίου.

Το ΥΠ.ΟΙΚ. θα 
ανακοινώσει την 
επόμενη εβδομάδα 
το νέο πακέτο στήριξης,
με δεδομένη 
τη διατήρηση 
της δύσκολης 
κατάστασης στο μέτωπο
της αντιμετώπισης 
της πανδημίας...

Επιπλέον στήριξη
ύψους 1,4 δισ. ευρώ

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Κ. Μίχαλος: Ανησυχία 
στην ελληνική αγορά 
προκαλεί η Τουρκία 
Προβλήματα στον τουρισμό και στις εξαγωγι-
κές επιχειρήσεις της χώρας προκαλεί η κα-
τάρρευση της τουρκικής λίρας και οι φορείς
της ελληνικής αγοράς προειδοποιούν για έναν
ακόμη κίνδυνο που προστίθεται στην ήδη προ-
βληματική εικόνα λόγω της πανδημίας. Το
καμπανάκι του κινδύνου χτύπησε ο πρόεδρος
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλά-
δος και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος,
επισημαίνοντας ότι τα ελληνικά προϊόντα θα
γίνουν ακριβότερα και, ως εκ τούτου, υπάρχει
ο κίνδυνος απώλειας μεριδίων. Όπως τόνισε ο
κ. Μίχαλος, οι ελληνικές επιχειρήσεις με εξα-
γωγικό προσανατολισμό σίγουρα θα αντιμετω-
πίσουν προβλήματα, καθώς θα καταστούν μη
ανταγωνιστικές λόγω της πτώσης των τιμών
των προϊόντων τουρκικής προέλευσης στις
διεθνείς αγορές. Από την άλλη, οι ελληνικές
επιχειρήσεις που εισάγουν πρώτες ύλες και
προϊόντα από την Τουρκία -εν ολίγοις είναι ει-
σαγωγικές- προφανώς θα ευνοηθούν, καθώς
θα μπορούν να αγοράζουν φθηνότερα από τη
γειτονική μας χώρα, λόγω της πτώσης της ισο-
τιμίας ευρώ - λίρας, που έφθασε σχεδόν στο
1/10.

Ανέπαφες συναλλαγές έως
50 ευρώ μέχρι τον Ιούνιο 
Έως τις 30 Ιουνίου παρατείνεται το μέτρο των
ανέπαφων συναλλαγών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ
και μέχρι το ύψος των 50 ευρώ. Όπως είναι
γνωστό, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών είχε
αποφασίσει την αύξηση του ορίου ανέπαφων
συναλλαγών από τα 25 στα 50 ευρώ, πέρυσι
τον Μάρτιο, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα
οι συναλλασσόμενοι, λόγω της έκτακτης κα-
τάστασης του κορονοϊού. Από τότε το μέτρο
παίρνει συνεχείς παρατάσεις, καθώς έχει δι-
ευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές, αλλά
έχει προσωρινό χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι
το PIN πληκτρολογείται κανονικά για τις συ-
ναλλαγές άνω των 50 ευρώ. Σύμφωνα με τα
στοιχεία των τραπεζών, τουλάχιστον 85% των
συναλλαγών σε σουπερμάρκετ, πρατήρια
καυσίμων και φαρμακεία γίνεται ανέπαφα,
καθώς είναι έως 50 ευρώ. Με τον τρόπο αυτόν
ελαχιστοποιείται σημαντικά η φυσική επαφή
των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του
POS, ωστόσο η ΕΕΕΤ εφιστά την προσοχή
στους συναλλασσόμενους, έτσι ώστε να μην
πέσουν θύματα επιτηδείων, τονίζοντας ότι κά-
θε φορά πρέπει να λαμβάνουν το χαρτί της
απόδειξης για τη συναλλαγή που πραγματο-
ποίησαν.

ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ TON ΑΠΡΙΛΙΟ



Πρώτη στην προτίμηση των ταξιδιωτών και των δυνητικών ταξι-
διωτών από τις ευρωπαϊκές αγορές, αναφορικά με το ποια χώρα θα
επιθυμούσαν να επισκεφθούν στο αμέσως επόμενο ταξίδι τους
προς Ευρώπη, βρίσκεται η Ελλάδα, με μικρή διαφορά από την Ιτα-
λία, ενώ η Ισπανία κατατάσσεται στην τρίτη θέση, σύμφωνα με
έρευνα που διεξήγαγαν το Royal Elcano Institute και η Turespaña
της Ισπανίας. Στις μη ευρωπαϊκές αγορές, η Ελλάδα βρίσκεται στην
5η θέση, μετά την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο. Συνολικά, οι τέσσερις προτιμητέοι προορισμοί ήταν η Ιταλία,
η Ισπανία, η Ελλάδα και η Γαλλία, με συνολικές αναφορές πάνω
από 10% σε κάθε αγορά (με εξαίρεση τη Γαλλία) στις ευρωπαϊκές
αγορές. Επίσης, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση επισκεψιμό-
τητας παγκοσμίως, ύστερα από πολύ μεγάλες χώρες και οικονομι-
κές δυνάμεις: Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο,
ΗΠΑ. Στις ευρωπαϊκές αγορές -επισκέπτες από ευρωπαϊκές χώ-
ρες- η Ελλάδα κατατάσσεται στην 6η θέση, μπροστά από τις ΗΠΑ,
ενώ στις μη ευρωπαϊκές καταλαμβάνει τη 10η θέση, ακολουθών-
τας, εκτός από τις προαναφερθείσες χώρες, και ασιατικούς προ-
ορισμούς, όπως Ταϊλάνδη - Ιαπωνία, καθώς και το Μεξικό.

ΙΝΣΕΤΕ: Οι προτιμήσεις των τουριστών
και η επισκεψιμότητα της Ελλάδας 70 χρόνια παρουσίας

στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

Με ανάρτησή της στα social media, η AIG
Greece επικοινωνεί τα 70 χρόνια παρουσίας στην
ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η ανάρτηση αναφέ-
ρει: «Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια στην Ελλάδα και
#SynexizoumeDynamika. Στην AIG, δεν πάψαμε
στιγμή να θεωρούμε ως μεγαλύτερό μας “όπλο”
την ομάδα μας που:
• δίνει καθημερινά τον καλύτερό της εαυτό,
• χαρίζει σημαντικές μικρές και μεγάλες νίκες και
• μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε αποτελεσμα-
τικά κάθε νέα πρόκληση».

Ο Ηλίας Μόσιαλος μιλά
για τον Covid-19 σε webinar

Ένα ενημερωτικό webinar, κατά το οποίο θα τεθούν
στο τραπέζι όλες οι εξελίξεις σχετικά με την παν-
δημία, διοργανώνει η Generali, σε συνεργασία με
την Affidea. Ομιλητής θα είναι ο καθηγητής για την
Πολιτική της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος. Σύμφωνα με
ανακοίνωση, η Generali, ως ένας Lifetime Partner
και σε συνεργασία με την Affidea, φιλοξενεί τον
διακεκριμένο καθηγητή Ηλία Μόσιαλο, o οποίος θα
μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά
με τον Covid-19. Η ενημερωτική συνάντηση θα διε-
ξαχθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 29/3/2021.

Στρατηγική συνεργασία Ελληνογερμανικού
Επιμελητηρίου με Σχολές Δέλτα

Στρατηγική συνεργασία, με σκοπό την ανάληψη
καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, δρομολο-
γούν από κοινού το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο και οι Σχολές Δέλτα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι δύο φορείς με τη συ-
νεργασία τους εγκαινιάζουν δωρεάν webinars,
εστιασμένα στις ανάγκες εκπαίδευσης των νέων,
καθώς και ενημέρωσής τους για ζητήματα σχετικά
με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ελλη-
νογερμανικό Επιμελητήριο και οι Σχολές Δέλτα
διοργανώνουν το πρώτο δωρεάν διαδικτυακό σεμι-
νάριο με θέμα «Νέα Εργασιακή Πραγματικότητα
στη Μετα-Covid εποχή», το οποίο θα πραγματοποι-
ηθεί την Παρασκευή 2 Απριλίου, 17.00-19.00, και
θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Zoom.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Τράπεζα Πειραιώς: Ψήφο εμπιστοσύνης από ISS
Ψήφο εμπιστοσύνης δίνει στην αύξηση κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ που απο-
φάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς ο οίκος ISS, καθώς
θεωρεί πως βοηθά στην απορρόφηση του κόστους από κόκκινα δάνεια και
διατηρεί δυνατή κεφαλαιακή επάρκεια. Ο οίκος αξιολογεί θετικά την κίνηση
αυτή. Με την αύξηση κεφαλαίου και με τις υπόλοιπες δράσεις κεφαλαιακής
ενίσχυσης, η Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνει μέχρι το 2024 την αναγνώριση
κόκκινων δανείων συνολικού ύψους 21,5 δισ. ευρώ, τον τραπεζικό της μετα-
σχηματισμό, την αύξηση των χρηματοδοτήσεων στην ελληνική οικονομία, τη
λειτουργική της αποτελεσματικότητα και τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Ο
οίκος σημειώνει ότι οι ταυτόχρονες κινήσεις ενίσχυσης κεφαλαίου κατά 1
δισ. το 2021, πέραν της αύξησης, όπως για παράδειγμα οι συναλλαγές με ομό-
λογα δημοσίου, οι σύνθετες τιτλοποιήσεις, η πώληση των δραστηριοτήτων
αποδοχής καρτών κ.ά., δημιουργούν φέτος επιπλέον κεφάλαιο 1 δισ. ευρώ.

Με αφορμή άρθρα που δημοσιεύον-
ται, κατά καιρούς, στον Τύπο σχετικά

με το θέμα της Καθολικής Υπηρεσίας,
ο ΟΤΕ ξεκαθαρίζει ότι από 1/1/2017

δεν είναι ο υπόχρεος πάροχος Καθο-
λικής Υπηρεσίας σε ό,τι αφορά την

ικανοποίηση αιτημάτων για σύνδεση
στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο.

Σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστι-
κής Αρχής Τηλεπικοινωνιών, με από-
φαση της ΕΕΤΤ, η σχετική υποχρέωση

έχει ανατεθεί σε άλλον πάροχο και
συγκεκριμένα στη Forthnet.

AIG

Generali

ΟΤΕ: Καθολική υπηρεσία από τη Forthnet



Τ
ην ανάγκη στήριξης των βιοτεχνικών επαγγελμά-
των μέσω στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτι-
σης και εξειδίκευσης υποστήριξαν οι καλεσμένοι

στη 2η εκπομπή του #VeaNews.«Πρέπει να στηρίξουμε
τη βιοτεχνία, γιατί είναι αυτή που παράγει πραγματικά
πλούτο στην αγορά, δίνοντας το 30% του ΑΕΠ από εγχώ-
ρια προϊόντα. Απασχολούνται περισσότεροι από 1,2 εκα-
τομμύρια εργαζόμενοι, αλλά τα μηνύματα που λαμβάνει
το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας σήμερα είναι
δυσοίωνα, καθώς η κρίση που βιώνουμε με τον Covid-19
οδηγεί πολλούς βιοτέχνες στα όρια της κατάρρευσης»,
ανέφερε στη δεύτερη εκπομπή #VeaNews ο αντιπρό-
εδρος του ΒΕΑ Κωνσταντίνος Δαμίγος (φωτό). «Θα συν-
διαμορφώσουμε με το ΒΕΑ και τις επιχειρήσεις τα νέα
προγράμματα εξειδίκευσης εργαζομένων. Ερχόμαστε
κοντά στις επιχειρήσεις και ζητάμε να μας πουν ποιες
νέες ειδικότητες θέλουν, καθώς οι νέοι μέσα σε 12 μήνες
από την ώρα που ολοκληρώνουν τη μαθητεία τους στις
σχολές του ΟΑΕΔ βρίσκουν αμέσως εργασία», δήλωσε ο
πρόεδρος του ΟΑΕΔ δρ Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Vodafone: Στον Ευρωπαϊκό 
Πράσινο Ψηφιακό Συνασπισμό

Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου TAP ανακοι-
νώνει ότι συνολικά ένα δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν έχουν πλέον ει-
σέλθει στην Ευρώπη μέσω του ελληνικού σημείου
διασύνδεσης στους Κήπους Έβρου, όπου ο ΤΑΡ συν-
δέεται με τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline. Ως το
ευρωπαϊκό τμήμα του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού
Αερίου, ο ΤΑΡ έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει περί
τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου
τον χρόνο σε πολλαπλές αγορές στην Ευρώπη. Ο αγω-
γός έχει, επίσης, σχεδιαστεί με δυνατότητα επέκτα-
σης της αρχικής δυναμικότητάς του έως και 20 bcm/a. 

Με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
διασυνδέεται το egg της Eurobank
Πλέγμα δράσεων για τη διασύνδεση της ακα-
δημαϊκής - ερευνητικής κοινότητας με την
επιχειρηματικότητα αναπτύσσουν το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέσω του
Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ
(ΑΠΘ) και ο επιταχυντής νεοφυών επιχειρήσε-
ων egg - enter•grοw•go, που σχεδίασε και
υλοποιεί η Eurobank, σε συνεργασία με το Co-
rallia του Ε.Κ. Αθηνά, από το 2013, για την υπο-
στήριξη της νέας, καινοτόμου επιχειρηματικό-
τητας. Η συνεργασία αναδεικνύει τον πολύ-
πλευρο ρόλο των δύο φορέων, που είναι, μετα-
ξύ άλλων, η υποστήριξη του οικοσυστήματος
καινοτομίας και η διασύνδεση της έρευνας με
την αγορά και την επιχειρηματικότητα.

«Πράσινο φως» από Επιτροπή 
Ανταγωνισμού στην εξαγορά 
του ΟΛΘ από την Belterra

Σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής
Ανταγωνισμού στις 22 Μαρτίου 2021 αποφασίστη-
κε ομόφωνα η έγκριση της γνωστοποιηθείσης
συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση απο-
κλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας Melbery από
την εταιρεία με την Belterra. Ειδικότερα, η κυπρια-
κή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Belterra γνω-
στοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 1-3 του Ν.
3959/2011, όπως ισχύει, την απόκτηση πλήρους
ελέγχου διά εξαγοράς του 70% των μετοχών της
κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης Mel-
bery, στην οποία η γνωστοποιούσα πριν από τη
γνωστοποίηση της συγκέντρωσης κατείχε ήδη
μειοψηφικό ποσοστό 30%, χωρίς δυνατότητα
άσκησης ελέγχου και, ως εκ τούτου, με την ολο-
κλήρωση αυτής κατέχει το 100% του μετοχικού της
κεφαλαίου και τον πλήρη έλεγχο επί αυτής. Η εται-
ρεία Melbery κατέχει έμμεσα το 67% των μετοχών
της εταιρείας ΟΛΘ. Συνεπώς, με την ολοκλήρωση
της συγκέντρωσης η Belterra αποκτάει τον απο-
κλειστικό έλεγχο του ΟΛΘ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ: Νέο έργο στη Βουλγαρία

Την ανάληψη ενός ακόμα σημαντικού έργου υπο-
δομής στη Βουλγαρία ανακοίνωσε η εταιρεία ΤΕΡΝΑ
Α.Ε., 100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Συγκε-
κριμένα, η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την
Κρατική Εταιρεία Σιδηροδρομικής Υποδομής της
Βουλγαρίας (ΝRIC) για το έργο «Κατασκευή έργων
υποδομής σιδηροδρομικής γραμμής και ηλεκτροκί-
νησης του τμήματος Petarch - Dragoman και μελέτη,
κατασκευή και εποπτεία από τον μελετητή των έργων
σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών του τμήματος
Voluiak - Dragoman». Η διάρκεια κατασκευής του
έργου είναι 48 μήνες, ενώ ο προϋπολογισμός του
ανέρχεται σε 154,7 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

H Zeus International εξαγόρασε
τρία ξενοδοχεία στο Βουκουρέστι

Η Zeus International, o ταχύτερα αναπτυσσόμενος
όμιλος εκμετάλλευσης και διαχείρισης ξενοδοχει-
ακών μονάδων, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την
επιτυχή ολοκλήρωση εξαγοράς και απόκτησης
τριών ξενοδοχείων στη Ρουμανία. Στο Βουκουρέστι,
στο «Παρίσι των Βαλκανίων», γύρω από τους κή-
πους του Cismigiu, κοντά στο ιστορικό κέντρο της
πόλης (Centru Vechi), αλλά και στην καρδιά της πο-
λιτιστικής και εμπορικής περιοχής, βρίσκονται τα
ξενοδοχεία «Central», «Venezia» και «Opera». Τα
ξενοδοχεία «Central» και «Opera», τα οποία χτίστη-
καν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, είναι κοντά
στα πιο διάσημα αξιοθέατα της περιοχής, όπως το
Μέγαρο του Κοινοβουλίου (πρώην «Παλάτι του Λα-
ού»), το Ρουμανικό Αθήναιον και το πρώην Βασιλικό
Παλάτι στην Πλατεία Επανάστασης, το οποίο λει-
τουργεί, πλέον, ως Εθνικό Μουσείο Τέχνης. Το ξενο-
δοχείο «Venezia» αποτελεί ιστορικό μνημείο τέχνης
και πολιτισμού, το οποίο χτίστηκε στα τέλη του 19ου
αιώνα, ένα διατηρητέο κτίριο το οποίο βρίσκεται
στην ιστορική πλατεία του Mihail Kogălniceanu
(ιδρυτή της σύγχρονης Ρουμανίας).

ΒΕΑ: Σε κοινά προγράμματα
απασχόλησης με ΟΑΕΔ 
για βιοτέχνες
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η
Εθνική ομάδα αρχίζει την
επιχείρηση «Μουντιάλ Κα-
τάρ 2022» αύριο βράδυ
(21.45) από τη γενέτειρα του

Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, τη Γρανά-
δα, κόντρα στην Ισπανία, με την ελπίδα
να δικαιώσει τη δοξασία πως «στο πο-
δόσφαιρο όλα γίνονται». Οι Ισπανοί,
από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο,
στο τελευταίο τους παιχνίδι για το Na-
tions League σκόρπισαν στα τέσσερα
σημεία του ορίζοντα τους Γερμανούς
6-0!

Μετά το ματς στη Γρανάδα η Εθνική
θα δώσει φιλικό στην Τούμπα κόντρα
στην Ονδούρα την Κυριακή και την
επόμενη Τετάρτη, 31 του μήνα, θα αντι-
μετωπίσει στο ίδιο γήπεδο τη Γεωργία,

επίσης για τα προκριματικά του Μουν-
τιάλ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τζον
Φαν’τ Σχιπ φορτώθηκε δύο προβλήμα-
τα εν όψει της αναμέτρησης με τους
Ισπανούς. Ο Παντελής Χατζηδιάκος
της ολλανδικής Άλκμααρ και ο Δημή-
τρης Γιαννούλης της αγγλικής Νόριτς
τέθηκαν νοκ άουτ λόγω τραυματισμού.
Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Γιαν-
νούλης, θα είναι παρών στην αναμέ-
τρηση με τη Γεωργία. Δεν θα είναι ο
Δημήτρης Κουρμπέλης του Παναθη-
ναϊκού, που απέχει πολύ καιρό εξαι-
τίας τραυματισμού. Ο Φαν’τ Σχιπ κάλε-
σε και τον Μιχάλη Μπακάκη της ΑΕΚ,
που αποθεραπεύτηκε από την κλάση
που τον ταλαιπωρούσε. 

Η Εθνική τον τελευταίο χρόνο είχε

ένα σοβαρό θέμα με τη θέση του δεξι-
ού μπακ, απόντος του Μπακάκη, και
κατ’ ανάγκη έπαιζε ο Μαυρίας ή ο Χα-
τζηδιάκος. Κλήθηκε, ωστόσο, και ο
Θανάσης Ανδρούτσος του Ολυμπια-
κού. Και αφού η Εθνική δεν θα έχει
τους Μανωλά και Παπασταθόπουλο για
μία ακόμα φορά, με την απουσία τους
να καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου
και αμέτρητα «γιατί», ο Ολλανδός τε-
χνικός κάλεσε τον Κυριάκο Παπαδό-
πουλο της κροατικής Λοκομοτίβα, τον
οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα χρησι-
μοποιήσει ως παρτενέρ του Γιώργου
Τζαβέλλα της τουρκικής Αλανιασπόρ.
Θέση διεκδικεί και ο Ντίνος Μαυροπά-
νος της Στουτγκάρδης, υποψήφιος για
την καλύτερη ενδεκάδα του μήνα στην

Μπουντεσλίγκα. Κατά τ’ άλλα, όλα τα
«βαριά» χαρτιά (Φορτούνης, Μάντα-
λος, Μπακασέτας και Πέλκας) θα είναι
εκεί, αλλά δεν θα ξεκινήσουν όλοι, κα-
θότι προέχει η άμυνα. 

Η αποστολή: Βλαχοδήμος, Μαυρίας,
Τζαβέλλας, Σιώπης, Τσιμίκας, Ζέκα,
Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Παυλί-
δης, Λημνιός, Πέλκας, Καπίνο, Κυριά-
κος Παπαδόπουλος, Γιαννούλης, Για-
κουμάκης, Διούδης, Σβάρνας, Φορ-
τούνης, Μπουχαλάκης, Μασούρας,
Μάνταλος, Τζόλης. Στην Ισπανία αμφί-
βολος είναι ο αρχηγός της Σέρχιο Ρά-
μος, καπιτάνο και της Ρεάλ Μαδρίτης.
Στο άλλο ματς του ομίλου η Σουηδία
υποδέχεται τη Γεωργία. Το Κόσοβο εί-
ναι η 5η ομάδα του ομίλου.

«Ποδαρικό» με τους... 
ταύρους στη Γρανάδα!
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POLITICAL ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η
μάστιγα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στην
Covid-19 εποχή λέγεται «θλάση μυών». Οι πο-
δοσφαιριστές πέφτουν κάτω σαν… ζαλισμένα
κοτόπουλα και η «Political», αφού μέτρησε ότι

ένας αθλητής στο ελληνικό πρωτάθλημα τρέχει μέχρι και
2.000 χιλιόμετρα τη σεζόν (!), απευθύνθηκε στον διευθυν-
τή της Ορθοπεδικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθη-
νών και παλιά δόξα της ΑΕΚ Λάκη Νικολάου για μια επι-
σκόπηση του φαινομένου.

Τα ευρήματα της «Political», που τέθηκαν υπ’ όψιν του
Λάκη Νικολάου, είναι τα εξής: Από την αρχή της σεζόν τον
Σεπτέμβριο -και ενώ έχει γίνει ελλιπής προετοιμασία- μέ-
χρι και το τέλος της στα μέσα Μαΐου ο Ολυμπιακός θα έχει
παίξει 55 ματς. Σε 77 μέρες κατέβηκε 23 φορές στο γήπε-
δο για ευρωπαϊκές και εγχώριες υποχρεώσεις (ένας αγώ-
νας κάθε τέσσερις μέρες). Ο κάθε ποδοσφαιριστής τρέχει
κατά μέσο όρο 8 χιλιόμετρα σε κάθε ματς. Όσοι, μάλιστα,
αγωνίζονται στο κέντρο τρέχουν τουλάχιστον 10 χιλιόμε-
τρα σε κάθε αγώνα. Φυσικά, οι ποδοσφαιριστές δεν τρέ-
χουν μόνο στα παιχνίδια. Οι προπονήσεις έχουν, επίσης,
την ίδια ένταση, με το κοντέρ να γράφει ανάλογα χιλιόμε-
τρα. Συνολικά, ένας αμυντικός θα τρέχει 1.630.000 μ. μέ-
χρι τα μέσα Μαΐου, όταν τελειώνουν τα πλέι οφ, ενώ οι χαφ
μπορεί να καταπονηθούν περισσότερο και να τρέξουν πά-
νω από 2.000 χιλιόμετρα! Και ποιο είναι το αποτέλεσμα;
Μια μακρά λίστα ποδοσφαιριστών με θλάση σε όλη την
Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα.

Ο Λάκης Νικολάου και η ομάδα του πρόσφατα κέρδισαν
το Α’ Βραβείο Ιατρικής Ακαδημίας στην Αμερική για την
έρευνα στις θλάσεις των αθλητών. Σύμφωνα με όσα ανα-
φέρει, θλάση είναι «η κόπωση των μυών στα όρια με τον
τένοντα». Τον ρωτήσαμε αν είναι ανθρωπίνως δυνατόν
ένας ποδοσφαιριστής να τρέχει απόσταση από την Αθήνα
μέχρι το Παρίσι (2.000 χιλιόμετρα) σε διάστημα οκτώ μη-
νών, παίζοντας στους αγώνες αλλά και στις προπονήσεις.
Όπως μας είπε, «οι ποδοσφαιριστές είναι μια ειδική ομά-
δα ανθρώπων που μπορεί να τρέχει πολλά χιλιόμετρα κα-
θημερινά. Φυσικά, εννοούμε τους επαγγελματίες, οι
οποίοι υφίστανται αναγκαία προπόνηση, όχι τους ερασι-
τέχνες». Και τότε γιατί οι θλάσεις θερίζουν; «Αυτό οφείλε-
ται στο γεγονός ότι ξεπερνιούνται τα όρια αντοχής του πο-
δοσφαιριστή». Τελικά, είναι ο σύγχρονος ποδοσφαιριστής
μηχανή; «Όχι, δεν είναι, γιατί στη μηχανή, αν χαλάσει ένα

εξάρτημα, το πετάμε και τοποθετούμε άλλο. Στον ποδο-
σφαιριστή το εξάρτημα πρέπει να το θεραπεύσουμε εμείς.
Πρέπει ό,τι καταστρέφεται να το αναζωογονήσουμε». Και
ποιο είναι το μυστικό μείωσης των κρουσμάτων; «Το καλό
ζέσταμα και οι διατάσεις», απαντάει ο Λάκης Νικολάου.

Μπορεί ένας γιατρός να προβλέψει ότι ένας ποδοσφαι-
ριστής είναι... υποψήφιος για θλάση; «Ναι, υπάρχουν τα
μηχανήματα, οι μετρήσεις που γίνονται και μπορεί να
αποφανθεί σε ποιο στάδιο πριν από τη θλάση βρίσκεται ο
κάθε παίκτης. Οι ομάδες έχουν αυτά τα ειδικά μηχανήμα-
τα που καταγράφουν τα χιλιόμετρα που τρέχει ο κάθε παί-
κτης και εκτιμώνται τα αποτελέσματα στο εργαστήριο». Σε
αυτό το σημείο ο Λάκης Νικολάου θυμήθηκε τα παλιά,
όταν ο ίδιος έπαιζε μπάλα και οι προπονήσεις ήταν χαμη-
λής έντασης και όχι τόσο δυνατές. «Παλιά ήταν καλύτερα,
οι προπονήσεις ήταν χαλαρές και όχι εξοντωτικές όπως
σήμερα». Στην ερώτηση πόσο χρόνο ξεκούρασης χρει-
άζεται ένας ποδοσφαιριστής για αποφόρτιση ο κ. Νικολά-
ου τονίζει: «Τουλάχιστον έναν μήνα και μια φορά ξεκού-
ρασης κάθε εβδομάδα. Αυτό, ωστόσο, όπως αντιλαμβάνε-
στε, δεν συμβαίνει. Αλλά και όταν ένας ποδοσφαιριστής
είναι σε διακοπές, μη φανταστείτε ότι κάθεται όλη τη μέ-
ρα. Προπονείται μόνος του, αλλά όχι με τόση ένταση, δεν
μπορεί να αλλάξει σε έναν μήνα την καθημερινή του συ-
νήθεια». Η τελευταία ερώτηση είναι ίσως αυτή που... πλη-
γώνει τον Λάκη Νικολάου. Τις πταίει και η ΑΕΚ βρέθηκε
να μετράει ακόμα και δώδεκα απώλειες από θλάσεις και

άλλους τραυματισμούς; «Στην ΑΕΚ αλλάξαμε προπονητή,
όπως γνωρίζετε. Ήρθε νέος προπονητής, άλλαξε και το
είδος προπόνησης, με συνέπεια να αυξηθεί η συχνότητα.
Αλλά και στην ομάδα μας, όπως και σε όλες τις άλλες φυ-
σικά, ρόλο έπαιξε η ακινησία κατά την περίοδο του εγ-
κλεισμού λόγω της πανδημίας». 

ΛΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διευθυντής της Ορθοπεδικής Κλινικής 
του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 

και παλιά δόξα της ΑΕΚ

στον
Άλκη Φιτσόπουλο

«Οι ποδοσφαιριστές 
δεν είναι μηχανές»

Ομάδα Αγώνες Ανά ματς Σύνολο αγώνων
Ολυμπιακός 55 8.000 440.000
ΠΑΟΚ 52 8.000 416.000
ΑΕΚ 51 8.000 408.000
Άρης 41 8.000 328.000
ΟΦΗ 39 8.000 312.000
Υπόλοιποι 38 8.000 304.000

Τρεξίματα σε χιλιόμετρα κάθε παίκτη 
από 1/9/2020 έως 16/5/2021

ΟΜAΔΑ............ΑΓΩΝΕΣ .....ΑΝΑ ΜΕΡΕΣ
Ολυμπιακός...........55...............................4
ΠΑΟΚ.....................52............................4,6
ΑΕΚ ........................51 ..........................4,31
Άρης........................4 ..........................5,36
ΟΦΗ .......................41..........................5,36
Υπόλοιποι ..............38............................5,8



Χλιδάτο και βίγκαν
γγαμήλιο τραπέζι 
Τ

ο μενού της χλιδάτης
δεξίωσης στον μυκονιά-
τικο παραμυθένιο γάμο
της «χρυσής» κληρονό-

μου Εριέττας Κούρκουλου - Λά-
τση με τον αγαπημένο της Βύρωνα
Βασιλειάδη δεν ήταν αυτό που
φαντάζεστε. Αριστοκρατικοί κα-
λεσμένοι και billionaires του διε-
θνούς τζετ σετ βρέθηκαν προ (ευ-
χάριστης) εκπλήξεως, όταν στο
πλούσιο γαμήλιο τραπέζι εμφανί-
στηκαν λαχταριστά πιάτα με λι-
χουδιές από τον θησαυρό της ελ-
ληνικής γης αποκλειστικά για…
βίγκαν ουρανίσκους. Η κοινή
απόφαση των νεόνυμφων για το
διαφορετικό δείπνο βρήκε σύμφωνη ακόμα και τη
γιαγιά της λαμπερής νύφης, η οποία δυσκολεύεται
να αγκαλιάσει τον βιγκανισμό ως διαφορετικό τρόπο
διατροφής, όπως ανέφερε χθες σε μια αποκαλυπτι-
κή δημόσια ανάρτηση η Εριέττα Κούρκουλου.

«Πολλοί με ρωτάνε τι φαγητό σερβίραμε στον γά-
μο μας και η αλήθεια είναι ότι το συζητήσαμε αρκε-
τά. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σκεφτήκαμε μέ-
χρι και να έχουμε λίγα θαλασσινά για τη γιαγιά μου,
που είναι 98 χρόνων και δυσκολεύεται να αγκαλιά-
σει αυτό τον τρόπο διατροφής. Γρήγορα, όμως, ήρ-
θαμε στα λογικά μας και αποφασίσαμε ότι, μια και
είναι δικός μας γάμος (και μόνο), θα πρέπει να αντι-
προσωπεύει απόλυτα τις δικές μας αρχές. Τελικά,
όλος ο γάμος έγινε βίγκαν και η γιαγιά μας μιλάει

ακόμα για το πόσο καταπληκτικό
ήταν το φαγητό (δεν ξέρω αν το κα-
τάλαβε καν, γιατί είχαμε και
beyond burger για το κλείσιμο)»,
ανέφερε η κόρη της «σιδηράς κυ-
ρίας» Μαριάννας Λάτση.

Στην ανάρτησή της δημοσίευσε
φωτογραφίες από το λιτό γαμήλιο
στήσιμο του τραπεζιού με τις
μπομπονιέρες και το χάρτινο με-
νού, πάνω στο οποίο ήταν τυπωμέ-
νη μια αγαπημένη της φράση από
τον διακεκριμένο Αμερικανό με-
λετητή και υπέρμαχο του βιγκανι-
σμού Gary Francione.

Οκτώ μήνες μετά την ένωση του
ζευγαριού ενώπιον Θεού και αν-

θρώπων, η Εριέττα Κούρκουλου αποκάλυψε το «δί-
δαγμα» της όμορφης ιστορίας της: «Από όλη αυτή
την ιστορία αυτό που έμαθα είναι ότι καμία μέρα της
ζωής μας, πόσω μάλλον την ημέρα του γάμου μας,
δεν πρέπει να υποκύπτουμε σε συμβιβασμούς για
να ευχαριστήσουμε κανέναν! Δεν πρέπει να υπάρχει
ούτε ένα άτομο εκεί που να μη θέλει το καλό του
ζευγαριού ή να έχει καλεστεί για να βγει μια κοινω-
νική υποχρέωση (λόγω Covid, όσοι παντρεύονται
τώρα έχουν και την καλύτερη δικαιολογία). Η ημέρα
του γάμου μας δεν είναι για να κάνουμε PR, αλλά για
να γιορτάσουμε την αγάπη... και οποιοδήποτε είδος
φαγητού που κρύβει από πίσω του τον βασανισμό
και τον θάνατο αθώων πλασμάτων δεν έχει θέση σε
μια τέτοια γιορτή».

• Μυστήριο για το πόσο χρόνων εί-
ναι η Ρίκα Διαλυνά. Η σημαντική
κυρία του θεάτρου ισχυρίζεται ότι
στο Διαδίκτυο υπάρχουν επτά δια-
φορικές ηλικίες, αλλά καμία δεν
είναι η σωστή. 

• «Δούλεψα πάρα πολύ, έκανα ό,τι
καλύτερο μπορούσα. Τότε, όμως, αρ-
ρώστησα. Ζορίστηκα πάρα πολύ. Με
πληγώνει η αρνητική κριτική, αν γίνε-
ται με τρόπο κακεντρεχή», αποκάλυ-
ψε η Κατερίνα Παπουτσάκη στο
«Ενώπιος Ενωπίω» για τον ρόλο της
ως Αλίκη Βουγιουκλάκη στη μικρή
οθόνη. 

• Με φαρδιά σαλοπέτα πόζαρε στο
Instagram η εγκυμονούσα Μαρία
Ηλιάκη, παραδεχόμενη ότι τρώει
ακατάπαυστα.

• Θαυμαστής της Ναταλίας Γερμανού
τής έταξε αμοιβή 300 ευρώ για να εμ-
φανιστεί στο πάρτι γενεθλίων του, να
χορέψει και να τον διασκεδάσει!
«Υπάρχει ελπίδα», σχολίασε με χιού-
μορ η παρουσιάστρια.

•Ξεκοκάλισε όλες τις καρύδες του
Αγίου Δομίνικου στο «Survivor»
για να κοπάσει την πείνα του (!) ο
Πάνος Καλλίδης, αλλά το πλήρωσε
ακριβά στον… οδοντίατρο με απα-
νωτά σφραγίσματα.

• Μαλλιά κουβάρια και ανταλλαγή πύ-
ρινων σχολίων για την πατρότητα τη
συνταγής «Γαλατόπιτα Μάνης» ανά-
μεσα στην Αργυρώ Μπαρμπαρίγου
και τον Άκη Πετρετζίκη.

• Με βολές εναντίον του Τριαντά-
φυλλου, κατηγορώντας τον για ψέ-
ματα και χαμηλή μόρφωση, ξεκί-
νησε τις δηλώσεις του ο «Sur-
vivor» Γιώργος Κοψιδάς με το που
πάτησε το πόδι του στην πατρίδα. 
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Εκστρατεία 
που σώζει ζωές

Μάτια στα χρώματα της Ελλάδας
Με… γαλανόλευκα μάτια (!) πόζαρε στο Διαδί-

κτυο ο Λάκης Γαβαλάς για να τιμήσει την εθνική
εορτή της 25ης Μαρτίου. Ο αντισυμβατικός σχε-
διαστής μόδας, εν όψει και της άνοιξης, αποφά-
σισε να πετάξει από πάνω του τα σκούρα, αντι-
καθιστώντας τα με ρούχα γεμάτα χρώμα! «Άνοι-
ξη θέλω στα πάντα. Στους κάμπους, στα βάζα,
στην ψυχοσύνθεσή μου, στην εξέλιξή μου. Επέ-
λεξα το μπλε σαν χρώμα για να διαδεχτεί το σμα-
ραγδί, το πορτοκαλί, το λευκό. Το κόκκινο δεν το
έβαλα, γιατί είναι βλακωδώς έντονο», σχολίασε.

Ευχές γεμάτες… καλοκαίρι 

Με μια τρυφερή throwback φωτογραφία
από καλοκαιρινές διακοπές, ο ερωτευμένος
Κώστας Φραγκολιάς ευχήθηκε «χρόνια πολ-
λά» στη σύντροφό του Δώρα Πατσιώτη για
την ονομαστική της εορτή. «Χρόνια σου πολ-
λά, πάντρελο βάσανο της ζωής μου! Εύχομαι
η ζωή να με αξιώσει να συνεχίσω διακριτικά
ως φύλακας-άγγελός σου», έγραψε στο Δια-
δίκτυο ο συνεργάτης της Σταματίνας Τσιμτσι-
λή. Το πρώην μοντέλο είναι ζευγάρι με την
ξανθιά καλλονή περισσότερο από δύο χρό-
νια, με τη σχέση τους να οδεύει προς τα σκα-
λιά της εκκλησίας.

Ο Δούκας Σεβαστός έχει χιούμορ
Ο Λεωνίδας Κακούρης, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Άγριες μέ-
λισσες», φιλοξενήθηκε πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή του
Κώστα Στεφανή «Traction», αποκαλύπτοντας την αγάπη του για τα
τετράτροχα. Ωστόσο, χθες δημοσίευσε φωτογραφία με τον παρου-
σιαστή και κορυφαίο συνοδηγό στην ιστορία των ελληνικών ράλι, ο
οποίος πόζαρε με τα μάτια κλειστά και τον ηθοποιό να σχολιάζει
«τον έχω υπνωτίσει»!

Νέα live streaming συναυλία
ετοιμάζει ο Γιώργος Μαζω-
νάκης, τη δεύτερη κατά σει-
ρά, με τον τίτλο «ΕΥΧΗΣ
3ΡΓΟ» και την τιμητική συμ-
μετοχή του «χρυσοδάκτυ-
λου» του μπουζουκιού Θανά-
ση Πολυκανδριώτη! Η μαγική
βραδιά θα παρουσιαστεί την
Παρασκευή 26 Μαρτίου, με
τον εκκεντρικό τραγουδιστή
να στηρίζει έμπρακτα το έργο
της Ένωσης «Μαζί για το
παιδί», συμβάλλοντας ου-
σιαστικά στην προσφορά
ίσων ευκαιριών στα παιδιά
των ακριτικών περιοχών.

Ευτυχισμένη μαμά! 
Η Λένα Δροσάκη είναι μια απίθανη μαμά. Η
ηθοποιός και σύζυγος του Αλέξανδρου
Μπουρδούμη, εν μέσω καραντίνας, έχει
αφοσιωθεί στον μονάκριβο γιο της, ανακα-
λύπτοντας μαζί του ολοένα και εντυπωσια-
κά, ασφαλή και οικολογικά παιχνίδια, όπως
το καταπληκτικό κουκλόσπιτο, το οποίο η
ίδια συναρμολόγησε με επιτυχία. «Αυτήν τη
φορά χαίρομαι σαν μικρό παιδί και αυτό μου
το θύμισε το παιδί μου», αποκάλυψε η πρω-
ταγωνίστρια. 

Online συναυλία 
για καλό σκοπό

Γ
ια ρεκόρ Γκίνες πάει ο Θανάσης Τσαλταμπάσης. Ο δημοφι-
λής ηθοποιός συμμετέχει σε ένα φιλανθρωπικό παγκόσμιο
πρόγραμμα με τίτλο «ΧΟΠΑ Ήρωες 112» και κάλεσε τους

διαδικτυακούς φίλους του να δηλώσουν συμμετοχή στην εκστρα-
τεία που σώζει ζωές. «Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι θα μάθουν
πώς να σώσουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους από το εγκε-
φαλικό επεισόδιο και θα τους προσφέρουν άμεσα ιατρική βοήθεια.
Βοηθήστε να γίνουμε ένα εκατομμύριο. Μαζί μπορούμε να σώσου-
με τον κόσμο», ανακοίνωσε μέσω των προσωπικών του social me-
dia ο κωμικός πρωταγωνιστής. «Μαζί με τους “ΧΟΠΑ Ήρωες 112” θα
σπάσουμε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο άλμπουμ
selfie υπερηρώων, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε στην ευαι-
σθητοποίηση σχετικά με το εγκεφαλικό επεισόδιο και τους ήρωες
που καταπολεμούν τον κακό θρόμβο», αποκάλυψε.

TETAΡΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
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Ο
ιός HPV απασχολεί γυναίκες και άνδρες σε
όλον τον κόσμο. Πρόκειται για έναν ιό που
ευθύνεται για εκατομμύρια μολύνσεις ετη-
σίως. Ο εμβολιασμός έναντι του ιού είναι ο

πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης. Ωστόσο,
υπάρχουν κι άλλα βήματα τα οποία μπορεί να ακολου-
θήσει κανείς για να μειώσει τις πιθανότητες μόλυν-
σης. Παρότι ο μόνος τρόπος αποφυγής του ιού είναι η
απόλυτη αποχή από κάθε σεξουαλική πράξη, η διακο-
πή του καπνίσματος, το ασφαλές σεξ, η βελτίωση του
ανοσοποιητικού συστήματος και οι προληπτικές εξε-
τάσεις λειτουργούν προφυλακτικά. Ο περιορισμός
των ερωτικών συντρόφων και η χρήση προφυλακτι-
κού ενισχύουν την προστασία από τον ιό, χωρίς, όμως,
να αποκλείουν τη μόλυνση.

«Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) μολύνει
το δέρμα και τους βλεννογόνους των ανθρώπων. Ήδη
έχουν αναγνωριστεί περισσότεροι από 120 υπότυποι,
εκ των οποίων περίπου οι 40 είναι σεξουαλικώς μετα-
διδόμενοι. Τα κονδυλώματα μπορούν να μολύνουν τις
περιοχές των γεννητικών οργάνων, συμπεριλαμβανο-
μένου του δέρματος του πέους, του αιδοίου και του
πρωκτού, καθώς και των επενδύσεων του κόλπου, του
τραχήλου της μήτρας και του ορθού. Οι συγκεκριμένοι
τύποι μπορούν, επίσης, να μολύνουν τους βλεννογό-
νους του στόματος και του λαιμού. Από τους 40 αυτούς
υπότυπους, οι 14 τουλάχιστον δύνανται να προκαλέ-
σουν προκαρκινικές αλλοιώσεις και καρκίνο (είναι
γνωστοί ως “υψηλού κινδύνου”). Οι HPV 16 και HPV 18
είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι υψηλού κινδύνου,
αφού ευθύνονται για περίπου το 70% των περιπτώσε-
ων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Οι τύποι HPV

“χαμηλού κινδύνου”, συνήθως ο HPV 6 και ο HPV 11,
είναι υπεύθυνοι για περίπου το 90% των περιπτώσεων
κονδυλωμάτων των γεννητικών οργάνων», μας εξηγεί
ο δερματολόγος - αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στά-
μου.

Η προσβολή από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμά-
των δεν προκαλεί πάντοτε ορατά διά γυμνού οφθαλ-
μού συμπτώματα και έτσι οι περισσότεροι ασθενείς
δεν γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί. Σε όσους έχουν
ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα ο οργανισμός πολεμά
τη λοίμωξη και απαλλάσσεται από αυτόν εντός δύο
ετών, χωρίς καμία θεραπευτική παρέμβαση. Όταν,
όμως, το ανοσοποιητικό είναι αδύναμο, ο οργανισμός
δεν μπορεί να αμυνθεί αποτελεσματικά. Τότε οι ογκο-
γόνοι τύποι του ιού μπορεί να προκαλέσουν, με την
πάροδο των ετών, εξαλλαγή των κυττάρων και να εμ-
φανιστεί καρκίνος στη μολυσμένη περιοχή. Εκτός από
τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, που είναι ο τέ-
ταρτος πιο συχνός στις γυναίκες παγκοσμίως, σημαν-
τικά είναι και τα ποσοστά των καρκίνων του πρωκτού,
του αιδοίου και του πέους που οφείλονται στον HPV. 
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Ο περιορισμός των ερωτικών 
συντρόφων και η χρήση 
προφυλακτικού ενισχύουν 
την προστασία από τον ιό, χωρίς, 
όμως, να αποκλείουν τη μόλυνση…

Στην πρώτη γραμμή
τα εμβόλια  
Τα εμβόλια βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή της μάχης κατά του HPV.
Προστατεύουν απολύτως από τους
υπότυπους του ιού που προκαλούν
συχνότερα τους συγκεκριμένους
καρκίνους, καθώς επίσης και εκεί-
νους οι οποίοι προκαλούν τους πε-
ρισσότερους καρκίνους του στομα-
τοφάρυγγα. Στην Ευρώπη έχει χο-
ρηγηθεί άδεια χρήσης σε τρία εμ-
βόλια, ένα διδύναμο, ένα τετραδύ-
ναμο και ένα εννιαδύναμο, ανάλο-
γα με τον αριθμό των τύπων HPV
που περιέχουν. Και τα τρία παρέ-
χουν προστασία έναντι παθήσεων
που προκαλούνται από τους HPV
τύπους 16 και 18 και φαίνεται ότι
αποτρέπουν περισσότερο από το
90% των προκαρκινικών αλλοιώσε-
ων που σχετίζονται με αυτούς τους
δύο τύπους ιών. Το εννιαδύναμο
εμβόλιο αποτρέπει επιπλέον πε-
ρισσότερο από το 90% των προκαρ-
κινικών αλλοιώσεων που σχετίζον-
ται με τους τύπους HPV 31, 33, 45,
52 και 58.

Δρ Χρήστος Στάμου, 
δερματολόγος - αφροδισιολόγος

Κονδυλώματα και πρόληψη 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Ε
άν δεν έχετε ήδη εμπλακεί σε μια σχέση,
μπορεί να βρείτε κάποιο ξεχωριστό πρό-
σωπο και, χωρίς δεύτερη σκέψη, να θεω-

ρήσετε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνε-
τε το μεγάλο βήμα.  Βέβαια, τον μήνα των γενε-
θλίων σας κυριαρχούν οι προσωπικές ανησυ-
χίες, αλλά από τον Αύγουστο τα θέματα της καρ-
διάς βελτιώνονται. Την τελευταία εβδομάδα του
Σεπτεμβρίου οι πλανήτες μετακινούνται στον το-
μέα των σχέσεών σας. Από εκείνη τη στιγμή
μπορείτε να περιμένετε μια σημαντική προσφο-
ρά που θα σας έρθει από πολλά άτομα. Εάν ανα-
ζητάτε σύντροφο, μπορεί και να τον/τη βρείτε
μακριά από τον τόπο κατοικίας σας, παρά τις
συνθήκες που επικρατούν, ή να είναι ξένος/η.
Τις μέρες γύρω από την Ηλιακή Έκλειψη στις 10
Ιουνίου να προσέχετε τις επιλογές σας.

Πώς θα πάει η υγεία σας φέτος; Πολλοί τείνετε

να κατέχετε δύο θέσεις εργασίας, λόγω της επι-
θυμίας τους να έχετε περισσότερα χρήματα, αλ-
λά σας προειδοποιούμε ότι η ήδη εξασθενημένη
υγεία σας θα είναι δύσκολο ή και αδύνατο να
βελτιωθεί αργότερα, αν δεν ξεκουράζεστε και
δεν χαλαρώνετε αρκετά. Ο Ιούλιος θα μπορούσε
να δοκιμάσει την υγεία σας, ειδικά αν δεν προ-
σέχετε τη διατροφή σας. Επίσης, θα βρίσκεστε
σε κίνδυνο ατυχημάτων στα τέλη Απριλίου και
στις αρχές Μαΐου. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η
ταχύτητα είναι επικίνδυνη! Κινδύνους για εξαν-
θήματα θα έχετε όλη τη χρονιά, οπότε προσέξτε
το δέρμα σας. Συνήθως οι Κριοί λατρεύετε τα
μπαχαρικά και τα φρέσκα λαχανικά και δεν μπο-
ρείτε να αντισταθείτε στα καυτερά πιάτα. Φέτος,
στη διατροφή σας προτείνονται υγιεινά τρόφιμα
με αρωματικά συστατικά: λεμόνι, φύλλα μέντας
και κανέλα.

Πώς θα πάνε οι σχέσεις 
και η υγεία των Κριών;

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

Ταύρος
(21/4-20/5)
Θα νιώσετε τυχεροί και θα θελήσετε
να… τζογάρετε. Μην ξεφύγετε από
τον προϋπολογισμό σας και μην
μπαίνετε σε κινδύνους, είτε με τα
χρήματα είστε στα αισθηματικά.
Ακούστε τον εσωτερικό εαυτό σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σε ό,τι αφορά τον έρωτα, αφήστε
τους άλλους να κάνουν την πρώτη
κίνηση. Οι άλλοι είναι περίεργοι
για σας και τους ελκύετε. Ασχο-
ληθείτε με ένα αγαπημένο σας
χόμπι. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μην αντισταθείτε στην πρόταση
ενός αφεντικού και προσπαθήστε
να συνεργαστείτε μαζί του. Κάποια
σχέση σας συναντά ισχυρή αντίδρα-
ση από τους φίλους σας. Απόψε,
κάντε κάτι ξεχωριστό. 

Λέων
(23/7-22/8)
Χαμογελάστε και θα παρατηρή-
σετε μεγάλη διαφορά στη συμπε-
ριφορά και των άλλων. Να είναι
πιο αυθόρμητοι. Έτσι θα ξεπερά-
σετε πολλές διαφωνίες και παρε-
ξηγήσεις. Να είστε κοντά στην οι-
κογένεια, καθώς οι άλλοι σας
αναζητούν και σας χρειάζονται. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μπορεί να είσαι ιδιαίτερα συ-
ναισθηματικοί σήμερα. Προ-
σπαθήστε να ξεπεράσετε τη
διάθεση αυτήν και να διαχειρι-
στείτε τη δυσαρέσκειά σας προ-
τού προκαλέσει υπερβολικές
αντιδράσεις. Μην πιέζετε τον
εαυτό σας να πάρει αποφάσεις
βιαστικές. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Να μιλάτε συχνά ένα με τα αγα-
πημένα σας άτομα ή όσους σας
θαυμάζουν. Κρατάτε μια από-
σταση από τους άλλους και δύ-
σκολα μπορεί κάποιος να σας
πλησιάσει ή να φτάσει στο επί-
πεδό σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Προσαρμόστε τα επαγγελματικά
σχέδιά σας, αν χρειαστεί. Η αξιο-
λόγηση των οικονομικών σας σάς
παίρνει πολύ χρόνο. Προσπαθή-
στε να καταλάβετε την πραγματική
αιτία της ανασφάλειάς σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μπορείτε να είστε μέσα σε κάθε εί-
δους δραστηριότητα. Η αλληλεπί-
δραση με τους φίλους με έναν πε-
ριστασιακό αλλά δομημένο τρόπο
επιτρέπει στους ανθρώπους να σας
αποκαλύψουν αυτό που εκείνοι θε-
ωρούν σημαντικό. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Θα παρατηρήσετε ότι οι άνθρωποι
σας υποστηρίζουν. Μην προσπα-
θείτε να βρίσκετε τυχόν προβλήμα-
τα στα πάντα και κρατήστε μια φιλι-
κότερη στάση. Ίσως, βαθύτερα, να
αισθάνεστε την ανάγκη να υπερα-
σπιστείτε τον εαυτό σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Να είστε σίγουροι πως θα έχετε
έναν συντριπτικό αριθμό τηλε-
φωνικών κλήσεων αλλά και ένα
δύσκολο και απαιτητικό πρό-
γραμμα, ακόμη κι αν πρόκειται
για αγαπημένα πρόσωπα και όχι
για δουλειά. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Προσπαθήστε να είστε πιο ανοι-
χτοί σε ιδέες, ειδικά όταν συνερ-
γάζεστε με άλλους. Μπορεί επί-
σης να μην είστε τόσο ομιλητικοί
όσο συνήθως και τόσο απόλυτοι.
Σήμερα, κάντε κάποια αγορά για
τον εαυτό σας. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

Σ τον αισθηματικό τομέα το κλίμα βελτιώνεται, αλλά δεν θα
λείψουν περιστασιακές δυσκολίες ή διαφωνίες, οι οποίες
προκύπτουν για να σας αφυπνίσουν. Ο Ποσειδώνας στους
Ιχθύς θα συνεχίσει να σας προμηθεύει με όνειρα και ελπί-
δες για το μέλλον. Αισθηματικά, οι Κριοί δεν θέλετε πλέον…
να περιμένετε, αλλά δεν θα χρειάζεστε επιβεβαιώσεις από
άλλους. Άλλωστε, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στη
ζωή σας θα σας πείσουν ότι -οι περισσότεροι τουλάχιστον-
έχετε βρει το άτομο με το οποίο θέλετε να περάσετε το υπό-
λοιπο της ζωής σας. 
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Ο
ι Γάλλοι έχουν θέσει συμβολικά ως
ορόσημο για την επίτευξη της πολυ-
πόθητης ανοσίας της αγέλης τη 14η

Ιουλίου. Την «ημέρα της Βαστίλης». Εμείς
και να θέλαμε να εορτάσουμε την 25η Μαρ-
τίου ως την ημέρα που, εφαρμόζοντας το
σχέδιο «Ελευθερία», κατατροπώσαμε τον
κορονοϊό, δεν θα τα καταφέρναμε. Γιατί,
ακόμα και αν τα εμβόλια έφταναν στην ώρα
τους, η άγνοια κινδύνου πολλών εξ ημών,
ενισχυμένη από μέτρα καλών προθέσεων
αλλά αμφίβολης αποτελεσματικότητας, δεν
θα επέτρεπε να νοηματοδοτήσουμε την
εθνική μας επέτειο ως ημέρα απελευθέρω-
σής μας από τον ιό.

Το τελευταίο διάστημα, κατά το οποίο το
τρίτο κύμα της πανδημίας φουσκώνει και το
ΕΣΥ αγωνίζεται να σταθεί όρθιο, η ανευθυ-
νότητα των πολλών ανταγωνίζεται τη σκοπι-
μότητα των λίγων. Γιατί τι λιγότερο από επί-
δειξη ακραίας ανευθυνότητας ήταν ο γάμος
των 230 καλεσμένων και των 13 νεκρών
(έξω οι διασωληνωμένοι) στη Μαλεσίνα;
Και τι διαφορετικό από την υπεράσπιση
συντεχνιακών συμφερόντων είναι η άρνηση
διανομής των self-tests από τη συνδικαλι-
στική ηγεσία των φαρμακοποιών; Παρότι
δεν υπάρχει αμφιβολία για την εσπευσμένη

ανακοίνωση του μέτρου δίχως την οφειλό-
μενη επεξεργασία και ενημέρωση, είναι βέ-
βαιο ότι η απουσία οικονομικού οφέλους
πρωταγωνίστησε στις αντιδράσεις των φαρ-
μακοποιών, όπως και στην άρνηση των
ιδιωτών γιατρών να συνδράμουν για έναν
μήνα το ΕΣΥ. 

Γιατί, όμως, στην ανευθυνότητα των πολ-
λών προστίθεται η άρνηση των μισών νοση-
λευτών της χώρας να εμβολιαστούν; Το φαι-
νόμενο δεν είναι ελληνικό. Στο Τέξας προ-
σφέρεται πριμ 500 δολαρίων στους νοση-
λευτές που θα εμβολιαστούν. Στην Ευρώπη
οι ειδικοί κάνουν λόγο για κενό στην πληρο-
φόρησή τους, για αντιδραστικές συμπερι-
φορές που σε συνθήκες πίεσης αναπτύσ-
σονται αλλά και για τη βεβαιότητα των πε-

ρισσοτέρων από αυτούς ότι το εμβόλιο δεν

θα τους προσφέρει ισχυρή προστασία ή

ανακούφιση κατά την επίπονη και ψυχο-

φθόρο εργασία τους. Το ερώτημα, όμως,

παραμένει αναπάντητο: Έχουν το δικαίωμα

να θέτουν την υγεία των ασθενών και τη δι-

κή τους σε κίνδυνο αντί να την προστα-

τεύουν;

Οι λόγοι αυτοί προστίθενται σε εκείνους

που θέλουν το ελληνικό τείχος προστασίας

κατά του κορονοϊού να μη φθάνει στο επι-

θυμητό ύψος πριν από τα τέλη Ιουλίου. Με

ό,τι η ισχυρή αυτή πιθανότητα σημαίνει για

τη δημόσια υγεία και οικονομία. Αλλά και

για μέρος της κοινωνίας των πολιτών και

της κοινότητας των επιστημόνων, καθώς

πέρσι τέτοια εποχή ήμασταν πιο σίγουροι

για τη συνοχή των μεν και την ανιδιοτέλεια

των δε. Μεγάλη παρηγοριά σε αυτές τις

σκοτεινές ώρες παραμένουν οι ανώνυμοι

ήρωες της εποχής μας. Αυτοί που στα δημό-

σια νοσοκομεία και θεραπευτήρια αγόγγυ-

στα τιμούν, εκτός από τον όρκο στον Ιππο-

κράτη, την απόφασή τους να υπηρετούν τις

προσωπικές επιλογές τους. Να φυλάττουν

τις δικές τους Θερμοπύλες.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Οι «ήρωες της εποχής» μας 
είναι όσοι στα δημόσια θεραπευτήρια
αγόγγυστα τιμούν, εκτός από 
τον όρκο στον Ιπποκράτη, 
την επιλογή τους να φυλάττουν 
τις προσωπικές τους Θερμοπύλες...

Κορονοϊός εναντίον «Ελευθερίας»

Τ
ελικά τα άκρα έχουν τα ίδια όνειρα. Να κά-
νουν μπάχαλο την αστική δημοκρατία, εξα-
πατώντας ο καθένας το δικό του ακροατήριο.

Από τη μία, η... γραφική και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις επικίνδυνη Ακροδεξιά εκμεταλλεύεται όσους
πιστεύουν στις έννοιες «πατρίδα», «έθνος» και σε
έναν παραδοσιακό αξιακό κώδικα. Από την άλλη, η
Ακροαριστερά εκμεταλλεύεται όσους θέλουν κοι-
νωνική δικαιοσύνη, ισότητα και έναν κόσμο όπου
δεν θα υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο θα εκμεταλ-
λεύεται τους εργαζομένους. Το εντυπωσιακό είναι
ότι τα άκρα, αν και διαχρονικά ακολουθούν παράλ-
ληλες πορείες, στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώ-
ρες τα τελευταία χρόνια τέμνονται και συναντώνται,
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχουν κοινή αφετη-
ρία. Το είδαμε στο κίνημα των Αγανακτισμένων, το
διαπιστώσαμε στις πλατείες με αφορμή την υπόθε-
ση Κουφοντίνα και ετοιμαζόμαστε να το ξαναδούμε
στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Όπως πληροφορούμαστε, διάφοροι γιαλαντζί
πατριώτες και ψεκασμένοι ετοιμάζονται να στή-
σουν... παρέλαση, προκαλώντας ένταση στην επί-
σημη παρέλαση που θα γίνει στο Σύνταγμα. Με

πρόσχημα όσα έκαναν στις πλατείες οι χούλιγκαν
και οι «τάχα μου, δήθεν» αναρχικοί, οι διάφοροι
υπερπατριώτες ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το
«δικαίωμά» τους στην παρέλαση. Επιχειρούν να
στήσουν τη «δεξιά» πλατεία, παρουσία υψηλών
προσκεκλημένων και με τα βλέμματα του πλανήτη
στραμμένα στην πλατεία Συντάγματος, για να δώ-
σουν καύσιμη… ύλη στο ακροδεξιό κοινό τους αλ-
λά και στα κομματίδια που στήνουν με στόχο να
επιφέρουν πλήγμα στην κυβέρνηση. 

Αν τελικά υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, δεν θα
τραυματίσουν την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μη-

τσοτάκη, αλλά την Ελλάδα, διασύροντάς τη διε-
θνώς σε μια ιστορική στιγμή, όπως είναι ο εορτα-
σμός των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάστα-
ση. Θέλω να ελπίζω ότι την ύστατη στιγμή θα σοβα-
ρευτούν και δεν θα προχωρήσουν σε αντιπαρελά-
σεις, οι οποίες θα γελοιοποιήσουν μια ιστορική
στιγμή, για να αποκομίσουν τα λίγα λεπτά δημοσιό-
τητας. Δηλαδή, δεν θα υπονομεύσουν μια κορυ-
φαία στιγμή για την πατρίδα μας, θα δείξουν ότι κά-
τι διδάχτηκαν από τον ξεσηκωμό του Γένους και
δεν θα λειτουργήσουν σαν προεστοί και κοτζαμπά-
σηδες μιας άλλης εποχής. Ας αφήσουν τη δεξιά...
επαναστατική γυμναστική για άλλη στιγμή. Αρκετά
έχει πληρώσει ο τόπος αυτούς τους γιαλαντζί πα-
τριώτες, για τους οποίους -στην πλειονότητα των
περιπτώσεων- η σημαία είναι μία ακόμα μπίζνα. Αν
είναι τόσο πατριώτες, ας διοχετεύσουν αλλού τον
πατριωτισμό τους. Ξεκινώντας οι πνευματικοί χο-
ρηγοί τους από το αυτονόητο: να πληρώνουν τους
φόρους και τους εργαζομένους τους.

Νισάφι με την κοροϊδία των δήθεν πατριωτών, οι
οποίοι δεν είναι τίποτε άλλο από τους μαυραγορί-
τες τού σήμερα...

Στήνουν… αντιπαρέλαση στην παρέλαση!

Με πρόσχημα όσα έκαναν 
στις πλατείες οι χούλιγκαν και οι
«τάχα μου, δήθεν» 
αναρχικοί, οι διάφοροι 
υπερπατριώτες ετοιμάζονται 
να διεκδικήσουν το 
«δικαίωμά» τους στο...1821


