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Πήρε το μήνυμα «βόμβα» του Δραγασάκη;

Τ

ην ώρα που έστελνε τον κόσμο σε 31 πλατείες ο Αλέξης Τσίπρας, ο Γιάννης Δραγασάκης φρόντιζε να του στείλει το μήνυμα.
Και το μήνυμα ήταν σαφές και ξεκάθαρο:
Του ζήτησε πολύ απλά να σοβαρευτεί και να αφήσει
τις ακροβασίες. Να πάψει, με απλά λόγια, να είναι
όμηρος μιας μικρής περιθωριακής ομάδας της Κουμουνδούρου και να γίνει ένα σοβαρό κόμμα της Κεντροαριστεράς.
Μόνο έτσι θα μπορέσει να ξεκολλήσει από τα ποσοστά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις και θα διεκδικήσει πάλι την εξουσία. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει
σε λογικές… Τζανακόπουλου και λοιπών, θα βλέπει
το Μαξίμου με το κιάλι! Διότι, όταν ο γραμματέας σου
βγαίνει άνευ λόγου και αιτίας με λυμένο το ζωνάρι

για καβγά, δεν αφήνει τους συνομιλητές του να μιλήσουν (όπως έγινε προσφάτως με τον Δ. Καιρίδη) και
τραμπουκίζει λεκτικά δημοσιογράφους της Δημόσιας Τηλεόρασης, τότε κάτι δεν πάει καλά.
Εκτός εάν η γραμμή είναι να μεταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ το
κλίμα της πλατείας στα κανάλια. Να επιβάλει όχι με
επιχειρήματα, αλλά με σταλινικές συμπεριφορές την
παρουσία του.
Ο κ. Δραγασάκης -και δεν είναι ο μόνος- έδειξε
στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον σωστό δρόμο. Έναν
δρόμο που ο κ. Τσίπρας είχε πάρει απόφαση να ακολουθήσει την επομένη της ήττας του, μια και είχε δηλώσει ότι έλαβε το μήνυμα το οποίο του έστειλαν οι
πολίτες. Δεν γνωρίζουμε τι συνέβη και χάθηκε στην
πορεία.

Η επιλογή του να επιστρέψει στον παλιό κακό εαυτό του δεν είναι η καλύτερη. Για άλλη μία φορά σπέρνει ανέμους και θα θερίσει θύελλες. Ας ακούσει την
κοινωνία και ας σταματήσει την αντιπολίτευση για την
αντιπολίτευση. Η γραμμή της πλατείας δεν κάνει καλό ούτε στον ίδιο ούτε στην κοινωνία. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβει και σταματήσει να ποντάρει σε μια
φθορά, με αντάρτικο πλατείας, τόσο πιο γρήγορα θα
κτίσει ένα τείχος αξιοπιστίας. Διαφορετικά, στις
εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, θα γνωρίσει μία ακόμη
ήττα, που θα κάνει τους εσωκομματικούς του αντιπάλους να τρίβουν τα χέρια τους.
Γι’ αυτό, εάν δεν θέλει να ακούσει εμάς, ας ακούσει
τον σύντροφό του Γιάννη Δραγασάκη. Κάτι περισσότερο ξέρει…
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Δεν τον έχει
αποδοκιμάσει
ο «σουλτάνος»

Νέος χάρτης... πρόκληση

Ε

νας ακόμα προκλητικός χάρτης είδε χθες το φως της δημοσιότητας
στην Τουρκία, κάνοντας πλέον
απολύτως σαφές ότι η τουρκική
κοινή γνώμη δέχεται ομοβροντία δημοσιευμάτων,που την προετοιμάζουν για εισβολές σε ξένα κράτη, δηλαδή για παραβίαση
συνόρων, ενώ υποδαυλίζουν μνήμες παντουρκισμού, κατάκτησης εδαφών με τη βία
και υποταγής άλλων λαών κάτω από το
τουρκικό «λεπίδι».
Λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση ενός
γραμματοσήμου των ιρακινών - κουρδικών
Αρχών, που εκδόθηκε με αφορμή την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου και στο οποίο
εμφανίζεται το ιρακινό Κουρδιστάν να περιλαμβάνει και περιοχές της Ανατολικής
Τουρκίας, το εθνικιστικό περιοδικό «Μισβάκ», μια από τις ισχυρότερες και οξύτερες φωνές υποστήριξης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «απάντησε»
δημοσιεύοντας έναν κατάπτυστο χάρτη,
όπου εκτός της Τουρκίας περιλαμβάνονται
η μισή Ελλάδα (τα σύνορα της Τουρκίας
φτάνουν έως τη… Θεσσαλία!), η μισή Βουλγαρία, όλη η Βόρεια «Μακεδονία», καθώς

και περιοχές της Σερβίας, δηλαδή ούτε λίγο
ούτε πολύ η μισή Βαλκανική Χερσόνησος!
Φυσικά, αφού ο «χάρτης» είναι απάντηση
στους Κούρδους του Ιράκ, σε αυτόν περιλαμβάνονται και κουρδικά εδάφη του Βόρειου Ιράκ, ενσωματωμένα στην Τουρκία.
«Αν είναι να ζωγραφιστεί ένας χάρτης,
εμείς θα τον ζωγραφίσουμε», σημειώνεται
στην ανάρτηση του περιοδικού, το οποίο
επιλέγει πάνω στον απαράδεκτο αυτόν χάρτη να βάλει επιβλητική την εικόνα του Τούρκου προέδρου Ερντογάν, δείχνοντας ότι κάτω από την ηγεσία του θα... συμπληρωθεί η
σημερινή Τουρκία ώστε να φτάσει στα όρια
που το ακραίο περιοδικό επιθυμεί. Στην
ανάρτηση, μάλιστα, αναφέρεται η χρονολογία 2023, κατά την οποία συμπληρώνονται
100 χρόνια από την ίδρυση της Τουρκικής
Δημοκρατίας από τον Κεμάλ Ατατούρκ.
Προφανώς εννοεί ότι… μέχρι τότε θα έχει
φτάσει η χώρα σε αυτά τα όρια; Άβυσσος η
ψυχή του εθνικιστή!
Ο νέος απαράδεκτος χάρτης, τον οποίο
φυσικά δεν έχει αποδοκιμάσει ο Ερντογάν,
έρχεται ως συνέχεια ενός άλλου, εξίσου
προκλητικού, που δημοσιεύτηκε πριν από

έναν μήνα από το αμερικανικό think tank
αναλύσεων Stratfor, στο οποίο απεικονιζόταν η (εκτιμώμενη από το Stratfor) επιρροή
της Τουρκίας έως το 2050. Σε αυτό τον χάρτη περιλαμβάνονταν -εκτός της σημερινής
Τουρκίας- ολόκληρη η Αραβική Χερσόνησος, τα κράτη στα ανατολικά της Ουκρανίας
(Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν), εδάφη
της σημερινής Ρωσίας, ολόκληρη η Βόρεια
Αφρική, ολόκληρη η Ελλάδα αλλά και τα
εδάφη ανατολικά της Κασπίας (Καζακστάν,
Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν,
Κιργιζία).
Προφανώς όλοι αυτοί οι «χάρτες» απλώς
εξυπηρετούν τις εθνικιστικές ονειρώξεις
των σχεδιαστών τους, ωστόσο το ανησυχητικό πολιτικό τους αποτέλεσμα είναι ότι ενσταλάζουν -αργά αλλά συστηματικά- στη
συνείδηση της τουρκικής κοινής γνώμης το
δηλητήριο του εθνικισμού και μια στρεβλή
εντύπωση ότι δήθεν ο ρόλος της Τουρκίας
είναι να απλωθεί σε ολόκληρα τα Βαλκάνια,
τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, συνεπώς η παραμονή της εντός των σημερινών της συνόρων συνηγορεί υπέρ της «μικρής Τουρκίας» και όχι υπέρ της χώρας

όπως είναι στις… κανονικές της διαστάσεις.
Αυτός ο εθνικιστικός παροξυσμός συμπληρώνεται με την επίσημη τουρκική ιδεολογία που έχει λανσάρει ο ίδιος ο Ερντογάν,
την περίφημη «Γαλάζια Πατρίδα», δηλαδή
την εξάπλωση της Τουρκίας στις γύρω της
θάλασσες (Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο). Αυτή η επικίνδυνη πολιτική
«πακτώνει» εθνικιστικά αιτήματα στην
τουρκική κοινωνία με άγνωστα αποτελέσματα, τα οποία, όμως, σε καμία περίπτωση
δεν συνάδουν με τις αρχές της καλής γειτονίας που επιτάσσει το Διεθνές Δίκαιο.

Η Τουρκία θέλει μόνο
τη… μισή Ελλάδα,
τα Σκόπια, τη Βουλγαρία
αλλά και τη Σερβία
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«Κληρώνει» σήμερα για AstraZeneca και στην Ελλάδα
Νέα δεδομένα ως προς το πρόγραμμα εμβολιασμού
προκαλεί η (συνεννοημένη προφανώς) απόφαση Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας, με διαφορά σχεδόν μίας ώρας, να
ανακοινώσουν την προσωρινή αναστολή χρήσης του εμβολίου της AstraZeneca. Υπό αυτό το πρίσμα, προκύπτει
εύλογα το ερώτημα τι θα γίνει και στην Ελλάδα, καθώς αρκετά ραντεβού είναι προγραμματισμένα για τους επόμενους μήνες, ενώ το εμβόλιο της βρετανοσουηδικής εταιρείας θεωρείται πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του εμβολιαστικού προγράμματος της χώρας μας.

Ανώτερη κυβερνητική πηγή εξηγούσε στην «Political»
ότι η Ελλάδα πορεύεται «με βάση τις οδηγίες του ΕΜΑ»,
ήτοι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος,
έως και χθες, επέμενε ότι η χρήση του εμβολίου είναι
ασφαλής και δεν συνδέεται με τα περιστατικά θρομβώσεων που αναφέρονται.
Μάλιστα, άλλη κυβερνητική πηγή επικαλούνταν το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, όπου χρησιμοποιείται
κατά κόρον το εμβόλιο και δεν έχουν προκληθεί ουσιαστικές παρενέργειες. Όπως και να ’χει, όμως, η Εθνική Επι-

τροπή Εμβολιασμών συνεδριάζει σήμερα στις 9 το πρωί
και δεν θα πρέπει διόλου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η
Ελλάδα να ακολουθήσει το παράδειγμα και των άλλων χωρών, ίσως και σε συνεννόηση με τον ΕΜΑ, και να αναστείλει προσωρινά τη χρήση του εμβολίου, μέχρι να υπάρξουν
νεότερες κλινικές δοκιμές οι οποίες να αποσυνδέουν τη
χρήση του εμβολίου από τα περιστατικά θρομβώσεων. Σε
κάθε περίπτωση, τις σχετικές ανακοινώσεις θα κάνει το
απόγευμα ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέους.
Γιώργος Ευγενίδης

«Βαλβίδες
αποσυμπίεσης»
εντός Μαρτίου
του Σπύρου Μουρελάτου

Σ

την απαιτητική, σε κάθε περίπτωση,
άσκηση της εξεύρεσης της «χρυσής
τομής» ανάμεσα στην τιθάσευση
της επιδημιολογικής καμπύλης και
της σταδιακής επαναφοράς στην κανονικότητα επιδίδονται Μέγαρο Μαξίμου, υπουργείο Υγείας και επιστήμονες. Κατά τη χθεσινή πρωινή σύσκεψη για τον κορονοϊό υπό
τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια και
του επικεφαλής της ομάδας των λοιμωξιολόγων Σωτήρη Τσιόδρα, εκτιμήθηκε ότι η
πίεση που ασκεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
το τρίτο κύμα της πανδημίας αναμένεται να
διατηρηθεί στα σημερινά υψηλά επίπεδα για
σχεδόν 15 ημέρες ακόμη.
Πάντως, όπως το θέτει ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, η ενδεδειγμένη
«συνταγή» πλέον είναι ένας ταυτόχρονος
συνδυασμός δράσης και αντίδρασης, ήτοι
αφενός η συνεχής θωράκιση του ΕΣΥ και
μέσω της πολύτιμης, όπως έχει αποδείξει η
πρόσφατη ιστορία, συνδρομής του ιδιωτικού τομέα αλλά και η εφαρμογή των αποτελεσματικών περιοριστικών μέτρων και αφετέρου η εκκίνηση μιας συντηρητικής διαδικασίας άρσης του γενικού απαγορευτικού
αρχής, γενομένης από τομείς οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν συμβάλλουν στην εκθετική
αύξηση των κρουσμάτων.
Κυβερνητικοί παράγοντες τονίζουν ότι
κατ’ αυτόν τον τρόπο θα δοθεί ένα σαφές μή-

νυμα προς τους ευλόγως κουρασμένους στη
μεγάλη τους πλειονότητα Έλληνες πολίτες
ότι «είναι θέμα ολίγων εβδομάδων πλέον»,
προκειμένου να φανεί… φως στο τούνελ,
παρά τη μεγάλη διασπορά του ιού στην κοινότητα. Ωστόσο, και πέραν του χρήσιμου
συμβολισμού, είναι σαφές ότι οι οικονομικοί
πόροι χάριν της προστασίας εργαζομένων
και επιχειρήσεων είναι πεπερασμένοι και,
ως εκ τούτου, επείγει πια το «ξεπάγωμα» της
οικονομικής δραστηριότητας.

Σταδιακή χαλάρωση
Σε αυτό το πλαίσιο, τα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως αυτά θα διαμορφωθούν αύριο
και έως την Παρασκευή, αναδεικνύονται
κρίσιμα, καθώς θα υπαγορεύσουν τις αποφάσεις των εμπειρογνωμόνων και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης. Η γενική προδιάθεση στο Μέγαρο Μαξίμου είναι να καταστεί
δυνατό το άνοιγμα του λιανεμπορίου έως το
τέλος Μαρτίου, με ενδιάμεσους σταθμούς
τις Δευτέρες 22 και 29 Μαρτίου, πάντα υπό
τον όρο πως δεν θα παρατηρηθεί τα επόμενα
24ωρα κάποιο απροσδόκητο «άλμα» σε
κρούσματα και νοσηλείες. Ως… πρόγευση,
την ερχόμενη Δευτέρα θα καταβληθεί προσπάθεια να επαναλειτουργήσουν τα κομμωτήρια, τα καταστήματα περιποίησης νυχιών
και τα κέντρα αισθητικής, τα οποία ούτως ή
άλλως λειτουργούν με ραντεβού και δεν
προσθέτουν στο ιικό φορτίο. Μία εβδομάδα
αργότερα, στις 29/3, αναμένεται να επαναλειτουργήσει ο κύριος όγκος του λιανεμπο-

ρίου, εφόσον το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, με αυτοπρόσωπη παρουσία
πελατών εντός των καταστημάτων, αξιοποιώντας τον νέο κωδικό 13032. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αξιοποιηθούν οι δοκιμασμένες μέθοδοι του click away αλλά και του
click in για ένδυση και υπόδηση.

σεων της Γ’ Λυκείου. Σημαντικό ορόσημο
αποτελεί για κυβέρνηση και αγορά το άνοιγμα της εστίασης, ύστερα από 6,5 μήνες, παραμονές του Πάσχα, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Σχολεία και εστίαση
Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται τη
σημασία της αποτύπωσης ενός οδικού χάρτη, έστω και υποτυπώδους, που θα αποπειράται να «παντρέψει» συγκεκριμένα βήματα
με χρονικά ορόσημα εξόδου από το τούνελ
της υγειονομικής κρίσης. Βάσει αυτού, για
αρχές Απριλίου προσδιορίζεται πάντα, βάσει του… καλού σεναρίου, η επαναλειτουργία της Εκπαίδευσης, εκκινώντας από τη
Δευτεροβάθμια λόγω εισαγωγικών εξετά-

Ποια μαγαζιά θα ανοίξουν
πρώτα, εάν δεν… στραβώσει
κάτι στην πορεία
των κρουσμάτων
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«Βόμβα» Δραγασάκη στον Τσίπρα

Α

ποτελούσε κοινό μυστικό στην
Κουμουνδούρου ότι υπήρχε έντονος προβληματισμός από τη
δημοσκοπική «στασιμότητα». Ο
Γιάννης Δραγασάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε
δημοσίως, αποκαλύπτοντας, εμμέσως πλην
σαφώς, και την αλλαγή στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την «επιστροφή» στις πλατείες και τα «πεζοδρόμια» - μια συνταγή που
παλαιότερα έφερε την Κουμουνδούρου
στην εξουσία.
«Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. καθώς και
τα άλλα κόμματα δεν φαίνεται να ευνοούνται
δημοσκοπικά, ακόμη, από την κυβερνητική
φθορά είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα, η
απάντηση του οποίου ίσως βρίσκεται στο
“ακόμη”. Οι επόμενοι μήνες ίσως αποδειχτούν καταλυτικοί και από την άποψη αυτήν», παραδέχτηκε χαρακτηριστικά
(«Εφ.Συν.») ο κ. Δραγασάκης, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι το αίτημα για πολιτική και
κυβερνητική αλλαγή ωριμάζει στην κοινωνία. Με άλλα λόγια, ο κ. Δραγασάκης αφήνει,
ενδεχομένως, να εννοηθεί ότι το αίτημα για
εκλογές από την πλευρά Τσίπρα ίσως να μην
είναι τόσο μακριά, δεδομένης και της πίεσης
που ασκείται στην κυβέρνηση από την παν-

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

δημία αλλά και από τις συγκεντρώσεις.
Σε αυτές, μάλιστα, έχει επενδύσει η Κουμουνδούρου, επιχειρώντας έτσι να συσπειρώσει γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ τους νέους. Η
αξιωματική αντιπολίτευση θεωρεί ότι οι ηλι-

κίες 17-34 είναι αυτές που μπορούν να αλλάξουν τους «όρους του παιχνιδιού», ενώ
εκεί παρατηρείται, με βάση τις τελευταίες
μετρήσεις, μια σημαντική πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές, δε, οι
ηλικίες είναι που μπορούν να προκαλέσουν
μια κοινωνική αναταραχή μέσω των διαδηλώσεων στην επικράτεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση πρόσφατη έρευνα του
«Κύκλου Ιδεών», στην ερώτηση αν ήταν θετικός ή αρνητικός ο τρόπος που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την πανδημία, οι ηλικίες

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν τολμά να κάνει επιτάξεις
Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ, ζητώντας ουσιαστικά την επίταξη των ιδιωτικών
κλινικών. «Το ΕΣΥ έχει φτάσει στα όρια της κατάρρευσης. Δεκάδες συμπολίτες
μας χάνουν καθημερινά τη ζωή τους, εκατοντάδες βρίσκονται διασωληνωμένοι,
αρκετοί από αυτούς εκτός ΜΕΘ και ο κ. Μητσοτάκης, αντί να εφαρμόσει σχέδιο
έκτακτης ανάγκης και να επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές, όπως συνεχώς του ζητάμε, απλώς συζητά με τους επιτελείς του πώς θα “συνεργαστεί περαιτέρω” με
τους ιδιώτες», αναφέρει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου και κάνει λόγο για
«δωράκια» στους κλινικάρχες, όπως τα διπλά νοσήλια για τις ελάχιστες κλίνες
που διαθέτουν και αποσπασμένους γιατρούς από τα δημόσια νοσοκομεία. «Οι
χειρισμοί τους έχουν πάψει να είναι μόνο επικίνδυνοι. Είναι εγκληματικοί»,
τονίζει, κλείνοντας, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

17-34 απαντούν 63% αρνητικά και θετικά μόνο το 32%. Ένα σημαντικό ποσοστό που, επί
της ουσίας, αποδεικνύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να απευθυνθεί στο συγκεκριμένο κοινό.
Το ερώτημα, πάντως, που διακινείται στην
Κουμουνδούρου είναι αν οι αντικυβερνητικές πορείες αρκούν. Σε τούτο απάντησε ο Γ.
Δραγασάκης, όταν ζήτησε «μια ιδεολογική
ανασύνταξη» και έναν «προγραμματικό εξοπλισμό δυναμικό», ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να διεκδικήσει «την πρώτη θέση στις
εκλογές, όποτε κι αν γίνουν». Πρακτικά ο κ.
Δραγασάκης εννοεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει
να μετεξελιχθεί σε «κεντρικό πολιτικό φορέα της Δημοκρατικής Παράταξης», αφήνοντας στο παρελθόν ακραία συνθήματα,
ίσως και αυτούς που εκφράζουν ακραίες
θέσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ζητά το κόμμα να μετεξελιχθεί
σε «κεντρικό πολιτικό φορέα
της Δημοκρατικής Παράταξης»
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Σε ό,τι αφορά την ιστορία με τον μόδιστρο που
συνελήφθη για εμπόριο ναρκωτικών, μην τσιμπάτε. Πρώτον δεν είναι… πασίγνωστος, όπως
ακούγεται, και δεύτερον δεν είναι «μεγαλέμπορος». Μικρομεσαίο βαποράκι είναι με 5-6 στάνταρ πελάτες τραγουδιστές β’ διαλογής, όπως
έμαθα.

Διαδηλώσεις
και κορονοϊός

Κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης μου
έλεγε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι
«η επαναστατική γυμναστική εις την οποία
καλούν διάφορες δυνάμεις της Άκρας Αριστεράς τους απλούς πολίτες. Το πρόβλημα
είναι η διασπορά του κορονοϊού, για την
οποία κανείς από τους ευαίσθητους και ευγενείς επαναστάτες δεν μιλάει». Όταν θα
φτάσουμε σε καταστάσεις εντατικής θεραπείας, οι ίδιοι θα βρίζουν το κράτος που δεν
φτάνουν οι ΜΕΘ για να νοσηλευτούν όλοι,
μου είπε γεμάτος απογοήτευση…

του

Μήλον της Έριδος στη διαμάχη του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης με την Εκκλησία είναι, απ’ ό,τι φαίνεται, κάποια οικόπεδα που έχει βγάλει στο σφυρί η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών. Με
μια σκληρή ανακοίνωση, ο Δήμος Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης δηλώνει την αντίθεσή του στην πρόθεση της Εκκλησίας να παραχωρήσει εκτάσεις και ακίνητα που εκτείνονται στα 190 στρέμματα στην περιοχή. Ο
δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εμφανίζεται έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε νομικό όπλο που μπορεί να έχει στη διάθεσή
του, έτσι ώστε, όπως αναφέρει, να διαφυλάξει τον πράσινο χαρακτήρα των εν λόγω
εκτάσεων. Η κόντρα με τα συγκεκριμένα οικόπεδα είναι παλιά - απλώς ο Κωνσταντέλλος εμφανίζεται έτοιμος να το φτάσει στα
άκρα…

Χρονικό

Στα μαχαίρια ο Δήμος
Βάρης με την Εκκλησία

Χρόνου
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Ο Βαγγέλης ήταν απών…

Το «ξέπλυμα»
της τρομοκρατίας

Σ

την Αριστερά υπάρχει έντονος προβληματισμός για την πολιτική νομιμοποίηση του περιθωρίου που επιχειρείται από ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Όλα αυτά τα καλέσματα που γίνονται στο
όνομα της τρομοκρατίας και τα οποία «ξεπλένονται» από μια μερίδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αρχίσει και ανησυχούν τόσο το
ΚΚΕ όσο και το ΜέΡΑ25 αλλά και τους ΣΥΡΙΖΑίους που τοποθετούνται στο ευρύτερο δημοκρατικό τόξο. Όπως λένε, είναι έκδηλος ο
κίνδυνος της ίδρυσης ενός μορφώματος που
φιλοδοξεί να στεγάσει όλους αυτούς οι οποίοι αμφισβητούν ανοιχτά τον ρεβιζιονισμό
των παραδοσιακών σχημάτων της Αριστεράς: ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, ΜέΡΑ25 και ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ένα κόμμα που θα κεφαλαιοποιήσει
την ένοπλη δράση της «17 Νοέμβρη» μπορεί
να συγκεντρώσει ακόμα και ποσοστό-έκπληξη.

Πέρασε στα ψιλά της ειδησεογραφίας, αλλά
έχει τη σημασία του. Την περασμένη εβδομάδα συνεδρίασε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου και ενέκρινε
την τελική έκθεση για τις προ-ενταξιακές
διαδικασίες για τη Βόρεια Μακεδονία (Σκόπια). Το αποτέλεσμα: 61 ψήφοι υπέρ, 4 κατά
και 2 απών. Ο ένας εκ των δύο ευρωβουλευτών που απείχαν ήταν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Ο «Βαγγέλας» ξέρει τι κάνει… Το ερώτημα είναι αν βρισκόταν σε συνεννόηση με το
Μαξίμου ή ήταν προσωπική του επιλογή να
μην ψηφίσει.

Παραλίγο ενδοκυβερνητική
σύρραξη

Πήραν φωτιά τα social…
Μια… βάπτιση στάθηκε αρκετή προκειμένου τα social media να πάρουν φωτιά. Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης ήταν ο πρωταγωνιστής, καθώς ανακοίνωσε στο Τwitter ότι βάφτισε ένα παιδάκι, τη στιγμή που οι εκκλησίες παραμένουν κλειστές, ενώ δεν τελούνται και μυστήρια. Κάπου εκεί
τα social media πήραν φωτιά, με τους χρήστες να
καταγγέλλουν ότι ένα μέλος της κυβέρνησης παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Ο ίδιος, όμως, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι ο πατέρας του παιδιού είχε
εξασφαλίσει ειδική άδεια για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους από την Πολιτική Προστασία. «Η
άδεια έχει ημερομηνία 5/3/2021 και εξεδόθη από
την Πολιτική Προστασία», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης,
κλείνοντας την όποια συζήτηση είχε ξεκινήσει.

Αιτία πολέμου παραλίγο να γίνει μια ερώτηση που ήθελαν να καταθέσουν βουλευτές
του κυβερνώντος κόμματος. Όπως έμαθα,
υπό την πίεση της εκλογικής πελατείας, κάποιοι «γαλάζιοι» βουλευτές ετοίμαζαν
ερώτηση σε συγκεκριμένο υπουργό. Ο
υπουργός εξεμάνη και τους έστειλε μήνυμα
ότι, αν καταθέσουν την ερώτηση, θα το
εκλάβει ως casus belli επί προσωπικού. Αιτία πολέμου, δηλαδή, με ό,τι κάτι τέτοιο
μπορεί να σημαίνει για τη σταθερότητα του
κυβερνητικού μπλοκ. Ύστερα από αυτό, οι
συγκεκριμένοι βουλευτές έκαναν πίσω και
η ερώτηση πετάχτηκε στον κάδο των απορριμμάτων…

Το σχέδιο ανάκαμψης
του 1/3
Για να ξέρετε: Μετά την πανδημία, το σχέδιο
προβλέπει να εισέλθουν στη χώρα περί τα
72 δισεκατομμύρια μέχρι το 2027. Περίπου
40 δισ. από το πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο και άλλα 32 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πώς θα δοθούν στην πραγματική
οικονομία; Το 1/3 υπό μορφή επιδότησης, το
1/3 σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους και το 1/3
με ίδια κεφάλαια.
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Παλεύει με τον χρόνο ο Χατζηδάκης
Έπεσε βαριά η ευθύνη όλων των προηγουμένων πάνω στους ώμους του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος
παλεύει με τον χρόνο για να νικήσει το θηρίο του ΕΦΚΑ. Ο υπουργός Εργασίας κάνει ό,τι μπορεί για
να κλείσει την πληγή των εκκρεμών συντάξεων όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος,
είναι περίπου 155.000 και καλεί όλους τους συνταξιούχους να υποβάλουν μέχρι το τέλος του μήνα
τις αιτήσεις τους για να πάρουν την προκαταβολή το Πάσχα. Ακόμη, ο υπουργός προανήγγειλε τη δημιουργία ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου για όλες τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του
υπουργείου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες.

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Περί
σταυροδοσίας
Επειδή την περασμένη Παρασκευή ο
κ. Τσίπρας εθίγη από το «δεν χρειαζόταν αυτό, άνθρωπέ μου…» του
Γιώργου Γεραπετρίτη, καλό θα ήταν
να θυμίσουμε κάποια πράγματα. Ο κ.
Τσίπρας εκνευρίστηκε τόσο πολύ,
ώστε είπε στον υπουργό Επικρατείας
ότι -περίπου- δεν δικαιούται διά να
ομιλεί, επειδή δεν έχει εκλεγεί με
την ψήφο του λαού. Ας θυμίσω
απλώς τα ακόλουθα: Χωρίς τη μάχη
του σταυρού εξελέγησαν στο Επικρατείας η Έφη Αχτσιόγλου, ο Πάνος
Σκουρλέτης αλλά και ο Αλέκος
Φλαμπουράρης. Μήπως να μη μιλούν και αυτοί; Επίσης, αν δεν με
απατά η μνήμη μου, η μόνη φορά
που ο κ. Τσίπρας εκτέθηκε σε σταυροδοσία εθνικών εκλογών ήταν το
2009, όταν εξελέγη βουλευτής Α’
Αθήνας, αλλά τότε ήταν ήδη πρόεδρος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και δεν θα
μπορούσε να μην εκλεγεί!

Ο λαθρέμπορας και ο σουβλατζής

Ο Γιάνης έφαγε… πόρτα

Οι υπηρεσίες δίωξης λαθρεμπορίου
έχουν πάρει στο κατόπι έναν παλιό τους
γνώριμο, που ήταν μετρ στο λαθρεμπόριο
πετρελαίου. Μαθαίνω πως τώρα τελευταία
τον έχουν «δέσει» με διάφορα στοιχεία. Μάλιστα, διερευνούν εξονυχιστικά την πρόσφατη φιλία του με έναν ιδιοκτήτη ψητοπωλείου. Τι δουλειές μπορεί να κάνει ένας λαθρέμπορας με έναν σουβλατζή; Υπομονή
και θα μάθουμε!

Ο Γιάνης με ένα «ν» για άλλη μία φορά
έφαγε «άκυρο» από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Το ΚΚΕ απάντησε αρνητικά στην
πρόσκληση του Βαρουφάκη για κοινή δράση απέναντι στις αυταρχικές μεθοδεύσεις
της κυβέρνησης. Ο Κουτσούμπας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η πρόταση του Βαρουφάκη
υποκρύπτει σκοπιμότητες επικοινωνιακού
σόου και συμπλήρωσε πως η αναμέτρηση
με την κυβερνητική πολιτική γίνεται καθημερινά στα σωματεία και στους μαζικούς
φορείς και όχι με συνεργασία «κορυφών»
κομμάτων. Φαντάζομαι το μήνυμα πάει από
τον Περισσό και στην Κουμουνδούρου!

Επιεικώς απαράδεκτη αντίδραση

M

όνο ως επιεικώς απαράδεκτη μπορεί να χαρακτηριστεί η αντίδραση του
αστυνομικού της Φρουράς της Βουλής, ο οποίος, λίγο μετά το δυστύχημα με την εμπλοκή του υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Ντόρας Μπακογιάννη, έσπευσε… να επιπλήξει έναν αυτόπτη μάρτυρα. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό το ότι όχι μόνο τον προέτρεψε να φύγει, αλλά τον ρωτούσε απειλητικά αν
φορούσε ο ίδιος κράνος, προκειμένου να τον «εκφοβίσει». «Έλα, γράψε με! Τόση
Αστυνομία και Τροχαία εδώ πέρα. Με πράσινο πέρασε το παιδί και το τσακίσατε»,
ακούγεται να λέει ο μάρτυρας στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με
έναν από τους παριστάμενους αστυνομικούς να λέει, απευθυνόμενος στους συναδέλφους του: «Πες του να μη λέει χαζομάρες». Λίγα, δε, δευτερόλεπτα αργότερα, απευθυνόμενος στον αυτόπτη μάρτυρα που διαμαρτυρόταν και έλεγε ότι είχε
δει τι συνέβη, τον κάλεσε να φύγει από το σημείο: «Εσύ τι είσαι; Άσε το παιδί, το
παιδί… Εσύ φοράς το κράνος σου; Σήκω φύγε από δω! Εξαφανίσου!».

LOCK
Για όσους ενδιαφέρονται, το ΣΔΟΕ
έχει κάνει focus σε ΜΚΟ, σωματεία
και ενώσεις πάσης φύσεως. Και μαθαίνω ότι αυτήν τη φορά δεν αστειεύεται. Κάνουν κόσκινο όλες τις
κοινωφελείς οργανώσεις που
έχουν… θεάρεστο κοινωνικό και
φιλανθρωπικό έργο και θα γελάσει
και ο κάθε πικραμένος με όσα
πρόκειται να αποκαλυφθούν…

P
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Η κατάσταση της οικονομίας το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου

Ε

του

Βασίλη
Κορκίδη
πρόεδρος
ΕΒΕΠ

πισημαίνεται πως μπορεί η ελληνική οικονομία
να συρρικνώθηκε κατά -8,2% του ΑΕΠ το 2020,
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αλλά το ποσοστό είναι μια βελτίωση της εκτιμώμενης πτώσης του 10,5% στον Προϋπολογισμό. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά
2,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της
αύξησης των εξαγωγών αγαθών κατά 31,8% και τη μείωση των εισαγωγών κατά -3,6%. Έτσι, το ΑΕΠ του
2020 εκτιμάται στα 168,5 δισ. ευρώ, έναντι των 183,6
δισ. του 2019 και το χρέος διαμορφώθηκε σε 203,8% ή
338 δισ. ευρώ. Το ΤΧΣ έδωσε, μάλιστα, την απαραίτητη
εκκαθάριση για την Ελλάδα να πραγματοποιήσει μια
δεύτερη προπληρωμή μεταξύ 3,1 και 3,3 δισ. ευρώ στο
ΔΝΤ, ύστερα από μια πρώτη πληρωμή 2,7 δισ. ευρώ
που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2019, αφήνοντας ένα δάνειο 1,5 δισ. ευρώ σε εκκρεμότητα. Ο
δείκτης PMI στην Ελλάδα μειώθηκε από την οριακή
ανάγνωση των 50 μονάδων τον Ιανουάριο σε 49,4 μονάδες τον Φεβρουάριο, όπου οι τιμές άνω των 50 υποδηλώνουν συνολική βελτίωση, σύμφωνα με τον δείκτη Markit. Ο ΔΤΚ τον Φεβρουάριο έκλεισε στο -1,3%,
καταγράφοντας αποπληθωρισμό επί 11 συνεχόμενους
μήνες. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό,
αλλά αισθητά βελτιωμένο συγκριτικά με πέρυσι, καθώς διαμορφώθηκε σε 1,44 δισ. έναντι 1,89 δισ. ευρώ
τον Ιανουάριο του 2020, με τη διαφορά να ανέρχεται
σε 450 εκατ., δηλαδή 23,8%. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές συνεχίζουν να καταγράφουν
μια θετική πορεία καθώς από 1,99 δισ. τον Ιανουάριο
του 2020, διαμορφώθηκαν σε 2,01 δισ. φέτος, με την
αύξησή τους να ανέρχεται στο ποσό των 19,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1%. Αντίθετα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 374,2 εκατ., δηλαδή 10,9%, ανερχόμενες στο ποσό

των 3,1 δισ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε
κατά 394 εκατ., δηλαδή 27,3% και ανήλθε σε 1,05 δισ.
ευρώ. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν συνολικά το 2020 λόγω πετρελαιοειδών και τουρισμού από 70 δισ. ευρώ σε 55 δισ., καταγράφοντας
πτώση σχεδόν 30%, ενώ και οι εισαγωγές μειώθηκαν
κατά 17,4%. Ίδια παρέμεινε η εικόνα αναφορικά με
τους εξαγωγικούς προορισμούς, καθώς τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.-27 απορρόφησαν το 57,2% των ελληνικών
εξαγωγών και οι Τρίτες Χώρες το 42,8%, ενώ, χωρίς τα
πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 68,6%
και σε 31,4% αντίστοιχα.
Αναφορικά με τα οικονομικά μέτρα, τους τελευταίους 12 μήνες έχουν δαπανηθεί 27 δισ. ευρώ για τη
στήριξη της οικονομίας, με το ελληνικό Δημόσιο να
συγκεντρώνει 13 δισ. ευρώ από εξόδους στις αγορές
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, η τελευταία επέκταση του
τρίτου lockdown μέχρι τέλος Μαρτίου αναμένεται να
κοστίσει επιπλέον 3 δισ. ευρώ. Οι απώλειες του κύκλου εργασιών το πρώτο τρίμηνο του έτους εκτιμώνται στα 7,5 δισ. ευρώ, αφού τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο οι απώλειες ήταν 4,5 δισ. ευρώ. Ενδεικτικά,
ο συνολικός τζίρος του εμπορίου μειώθηκε σε έναν
χρόνο στα 47,2 δισ. από τα 51,7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας απώλειες 8,6%.
Τα μέτρα στήριξης για το 2021 αυξήθηκαν κατά επιπλέον 4,1 δισ. ευρώ από τον αρχικό προϋπολογισμό
των 7,5 δισ., φτάνοντας συνολικά τα 11,6 δισ. ευρώ. Τα
τελευταία έξι μέτρα στήριξης ύψους 2,5 δισ. ευρώ που
ανακοινώθηκαν πρόσφατα είναι η βελτίωση των όρων
στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1, 2 και 3, η έναρξη
νέου έβδομου κύκλου, η διεύρυνση περιόδων αποπληρωμής, η θέσπιση νέου καθεστώτος στήριξης των

επιχειρήσεων υπό τη μορφή επιδότησης των παγίων
δαπανών, η επιδότηση επιχειρηματικών δανείων «ΓΕΦΥΡΑ» και, τέλος, η επέκταση αναστολών ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων. Το τέλος του lockdown θα φέρει τη μετάβαση σε εξειδικευμένα μέτρα
στήριξης, που θα στοχεύουν σε επιχειρήσεις οι οποίες
έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη απώλεια εσόδων με αυστηρότερα κριτήρια, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει
να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες. Στο μέτωπο της
απασχόλησης, το ήμισυ του μισθωτού εργατικού δυναμικού της χώρας, 1,13 εκατ. άτομα, είναι σε μισθωτή
απασχόληση, ενώ βρίσκονται σε κάποια μορφή αναστολής εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, 2,4 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν σε προγράμματα μετά τον Μάρτιο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021.
Οι επενδύσεις σε ενέργεια, δίκτυα φυσικού αερίου,
ακίνητα και στον φαρμακευτικό κλάδο δείχνουν να
προχωρούν, όπως έχουν προγραμματιστεί, ενώ το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για τις ιδιωτικοποιήσεις των περιφερειακών λιμανιών παραμένει έντονο
και αναμένεται η ολοκλήρωση των προσφορών εντός
του έτους. Οι τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν τα NPEs κατά 31 δισ. ευρώ σε 18 μήνες, μέσω του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ», στην προσπάθεια να προσεγγίσουν τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Ο Γενικός
Δείκτης του Χρηματιστηρίου στις 850 μονάδες, κυρίως λόγω των κερδών στον τραπεζικό τομέα, κινείται
σε θετικό έδαφος, ενώ μεγάλες εισηγμένες εταιρείες
σχεδιάζουν να επωφεληθούν από το χαμηλό κόστος
δανεισμού με νέες εκδόσεις ομολόγων τον Μάρτιο. Ας
ελπίσουμε πως ο Μάρτιος θα φέρει το άνοιγμα του
λιανεμπορίου και το τέλος του lockdown.
Καλή Σαρακοστή!

Κι άλλο λάθος θα κάνει η Ευρώπη;

Τ

ο έγραψε η γερμανική «Handelsblatt» και δεν
εξέπληξε σχεδόν κανέναν: Γερμανία και Τουρκία
διαπραγματεύονται μια νέα συμφωνία για το Προσφυγικό, επειδή τα ευρωπαϊκά κονδύλια τελείωσαν και οι
Τούρκοι επείγονται για φρέσκο χρήμα. Η Γερμανία κάνει και σήμερα το ίδιο λάθος με το 2016: Λειτουργεί ως
de facto εκπρόσωπος της Ευρώπης και διαπραγματεύεται παρασκηνιακά με την Τουρκία, ερήμην της Αθήνας και της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω
πώς είναι στα γερμανικά το «l’ Etat, c’ est moi» («το κράτος είμαι εγώ»), ξέρω, όμως, ότι το Βερολίνο το εφαρμόζει και πάλι. Κάνοντας το ίδιο λάθος, δεν μπορεί να
περιμένει παρά τα ίδια καταστροφικά αποτελέσματα.
Κι όμως, υπάρχει λύση, όπως τουλάχιστον λένε σε
κατ’ ιδίαν συνομιλίες διπλωμάτες με μεγάλη εμπειρία
στα Ελληνοτουρκικά και τα Ευρωπαϊκά: Η Ενωμένη Ευρώπη είναι για την Τουρκία η μόνη οδός να ξεφύγει από
την οικονομική καταστροφή, που αργά ή γρήγορα θα

την οδηγήσει σε μνημόνια, στο ΔΝΤ, στην επιτροπεία.
Και όλοι οι νουνεχείς συμφωνούν ότι χρειάζεται να
υπάρξει ένα περιβάλλον ενσωμάτωσης της Τουρκίας
στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, προφανώς με εκ μέρους της
σεβασμό στις ευρωπαϊκές αξίες.
Μια συντεταγμένη ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση με
την Τουρκία, στην οποία θα μετείχαν οι Βρυξέλλες θεσμικά αλλά και τα περισσότερο εμπλεκόμενα κράτη
στην εκ μέρους της Τουρκίας πρόκληση εστιών τριβών
και έντασης, είναι δυνατόν να δώσει αξιόπιστες και
βιώσιμες λύσεις σχεδόν σε όλα τα ζητήματα που έχουν
προκύψει: Νέα κονδύλια για την Τουρκία στο προσφυγικό ζήτημα, ουσιαστική αναβίωση της τελωνειακής
σχέσης Ευρώπης - Τουρκίας, επανέναρξη ενταξιακών
διαπραγματεύσεων είναι ζητήματα που θα βγάλουν τη
γείτονα χώρα από την πορεία προς τη χρεοκοπία και
θα της δώσουν μεσομακροπόθεσμες προοπτικές ουσιαστικής ανάπτυξης. Από την άλλη, όμως, βοήθεια
από την Ευρώπη σημαίνει και σεβασμό στις αξίες της:

Δέσμευση για οριστικό τέλος μονομερών ενεργειών,
με ποινή διακοπής όλων των παραπάνω στην πρώτη
μονομερή ενέργεια που θα κάνει. Δέσμευση για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών κυριαρχικών δικαιωμάτων
μόνο με δύο τρόπους (διμερής διάλογος ή προσφυγή
στη Χάγη). Εγκατάλειψη της νέας στρατηγικής διχοτόμησης της Κύπρου και συμμετοχή σε εποικοδομητικές συνομιλίες για ένα νέο θεσμικό οικοδόμημα της
ενιαίας Κυπριακής Δημοκρατίας (η οποία, ας μην ξεχνάμε, αποτελεί ευρωπαϊκό έδαφος), με πολιτική και
θεσμική ισοτιμία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Όσο η Ευρώπη δεν επιχειρεί μια λύση-πακέτο με την
Τουρκία, αλλά επιδίδεται (και μάλιστα μέσω αυτόκλητων εκπροσώπων) σε επιμέρους συμφωνίες και ρυθμίσεις ουσιαστικά επιτρέπει στην Τουρκία όχι μόνο να
συνεχίζει τη σημερινή αποσταθεροποιητική της πολιτική, αλλά της δίνει και ένα μήνυμα ότι η πολιτική των
εκβιασμών και των μονομερών ενεργειών αποδίδει.
Αυτό θέλει η κυρία Μέρκελ;

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Απών στα σημαντικά, παρών στα επικίνδυνα

Τ
του

Τάσου
Μπαρτζώκα
Βουλευτής
Ημαθίας Ν.Δ.

ην προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε στη
Βουλή ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο.
Πρόκειται για την Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορά στην ιστορική
συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε τον περασμένο
Ιούλιο, με την οποία θεσμοθετείται το Ταμείο Ανάκαμψης. Από αυτήν τη συμφωνία στη χώρα μας
θα εισρεύσουν 72 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 32
δισ. αφορούν στη χρηματοδότηση του Ταμείου
Ανάκαμψης και τα 40 δισ. το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλάνο (το ΕΣΠΑ για την περίοδο 20212027). Με απλή διατύπωση, το νομοσχέδιο αυτό
δίνει σάρκα και οστά στην επούλωση των πληγών
της περιπέτειας του κορονοϊού, θέτοντας τις
πραγματικές βάσεις για να μετατρέψουμε την
κρίση σε πραγματική ευκαιρία.
Θα περίμενε κάποιος το νομοσχέδιο να στηριχτεί απ’ όλα τα κόμματα του τόπου μας, ιδίως από
την αξιωματικά αντιπολίτευση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε, καθώς σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών». Αποφάσισε, δηλαδή, να μη συνταχθεί στην περιοχή του μεγάλου «ναι», της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας απέναντι στις πρωτόγνωρες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Το «παρών» του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει
μια βαρύγδουπη απουσία, μια υπεροπτική επιλογή να λείπει απ’ όλα τα σπουδαία και σοβαρά τα
οποία μας απασχολούν όλους. Δεν είναι παρών,
είναι εκκωφαντικά απών!
Πού επιλέγει να βγαίνει μπροστά η αξιωματική
αντιπολίτευση; Επιλέγει να βρίσκεται μπροστά σε
καλέσματα που αφορούν σε συγκεντρώσεις -

Κάθε Τρίτη

διαδηλώσεις: Σήμερα είναι το ζήτημα της αστυνομικής βίας, πριν από λίγες μέρες ήταν η πολιτική
κάλυψη του αιτήματος ενός καταδικασμένου δολοφόνου, αύριο κάτι άλλο... Άλλωστε, ο ίδιος ο κ.
Τσίπρας είχε δηλώσει ότι αναλαμβάνει το ρίσκο άρα και την ευθύνη; Την ίδια στιγμή, από το βήμα
της Βουλής και διά μέσου των πολιτικών στελεχών του εξαπολύει μύδρους εναντίον της κυβέρνησης για τον αριθμό των ΜΕΘ, που δεν φτάνουν
και για τον αριθμό των θυμάτων της πανδημίας.
Εν τω μεταξύ, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο
ότι οι διαδηλώσεις αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης.
Γιατί κάνω αυτές τις αναφορές; Για να επισημάνω την αντίθεση και την υποκρισία. Πριν από λί-

γες μέρες δημοσιεύθηκαν οι προγραμματικές
θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες προσπαθεί να
μας πείσει για το «νέο κοινωνικό συμβόλαιο», για
εθνικές επιταγές και κορυφαίες προγραμματικές
δεσμεύσεις, για μια στροφή προς την Κεντροαριστερά, για νέο σύστημα Υγείας, για την οικονομική αναδιάταξη. Με όλες τις απαραίτητες σάλτσες
περί νεοφιλελευθερισμού, βεβαίως.
Και σήμερα, μόλις κάποιες μέρες μετά, με
2.500 κρούσματα, με πολλούς θανάτους και με
την ελληνική κοινωνία να έχει χάσει τον ύπνο της,
ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε διαδηλώσεις, ενώ συστηματικά είτε απέχει από τα σπουδαία είτε τα καταψηφίζει. Σαν ανέκδοτο ακούγονται οι προγραμματικές
θέσεις. Μόνο που κανείς δεν γελά...

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

1. Οι κοινωνίες δεν παραμυθιάζονται, αντιλαμβάνονται τις ωραιοποιημένες καταστάσεις, που προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα ευφορίας και κάθε
άλλη προσπάθεια η οποία αγγίζει τα όρια της πολιτικής απάτης. Αυτά, προς γνώση των εχόντων την
εκάστοτε εξουσία. Μικροπολιτικές και αλαζονικές τάσεις πληρώνονται στην κάλπη.
2. Τα εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα, αφού είναι τόσο ικανά και αναντικατάστατα και παίρνουν τη μερίδα του λέοντος σε κυβερνητικές θέσεις, γιατί
δεν ζητάνε στις εκλογές σταυρό προτίμησης από
τους πολίτες; Το πόσο καλά τα πάνε στις θέσεις
ευθύνης που τους δίδονται είναι μια άλλη ιστορία!
3. Στους πρώτους μήνες της πανδημίας, τα διθυραμβικά σχόλια για το αίσθημα της «ατομικής μας ευθύνης» ήταν παγκόσμια. Σήμερα περάσαμε σε
τσουχτερά πρόστιμα, για να πειθαρχήσουμε και να
την ξαναεφαρμόσουμε. Από την πειθώ περάσαμε
στον καταναγκασμό! Από τις συστάσεις, στα πρόστιμα. Καθ’ έξιν απείθαρχοι!
4. Εκ στόματος κόρακος, κρα. Σε αρκετούς από τους

πολιτικούς μας θα μπορούσε να αποδοθεί αυτή η
φράση. Άλλωστε, και η πολιτική είναι μέρος του
καθρέφτη της κοινωνίας μας, μόνο που όλοι εμείς
με την ψήφο μας τους επιβραβεύουμε.
5. Οι τοίχοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θεωρούνται γνήσιοι αντικαταστάτες των γνωστών παραδοσιακών καφενείων, αλλά θυμίζουν και τις
«κουτσομπόλες» της γειτονιάς, που γνωρίζουν
ό,τι συμβαίνει σε κάθε «σπίτι»! Οι πολιτικοί θα
πρέπει με πολλή προσοχή να συμμετέχουν στα
social, για να μην τους «κουτσομπολεύουν».
6. Το ρήμα «σπεκουλάρω» βρήκε σάρκα και οστά
στην πολιτική ορολογία. Φορτίζεται έντονα, σε περιστατικά αυθαιρεσιών, αναίτιας βίας και διαμαρτυριών. Πολλές φορές είναι η πιο εύκολη απάντηση σε καταγγελία. Ακολουθεί το ρήμα «υποδαυλίζω»!
7. Ένα πρόσημο πολιτικής ορθότητας, το «να είσαι ο
εαυτός σου», είναι επικίνδυνο. Μπορεί κάποιος να
σεβαστεί το ποιος είσαι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
θα σε χειροκροτήσει ή θα σε ψηφίσει. Ειδικά όταν

οι αρνητικές γνώμες για το πρόσωπό σου είναι περισσότερες από τις θετικές. Ρίξτε μια ματιά σε δημοσκοπικά ευρήματα. Χρειάζεται προσωπικό επικοινωνιακό «μπότοξ» σε πολλούς πολιτικούς.
8. «Τα γεγονότα, τα γεγονότα». Μια φράση-κλειδί
στα γεγονότα που καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις δείχνει αδυναμίες, ανεπάρκειες και διαλύει
μύθους. Τα «γεγονότα» φέρνουν τα πάνω κάτω και
θρυμματίζουν ακόμη και γίγαντες της πολιτικής.
Τα άτιμα, τα ξεροκέφαλα τα γεγονότα. Μια φράση,
«τα γεγονότα, τα γεγονότα», που αποδίδεται σε
Βρετανό πολιτικό.
9. Η πόλωση, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση των μονομάχων, είναι αναγκαία για τη συσπείρωση της
εσωκομματικής εκλογικής τους πελατείας, του
σκληρού πυρήνα. Πολλές φορές, όμως, για να
ικανοποιήσουν τις προτιμήσεις του ευρύτερου
εκλογικού σώματος, πυροδοτούν δράσεις βάζοντας φωτιά στα θεμέλια της κοινωνίας. Ο διχασμός
βλάπτει σοβαρά την κοινωνία και το δημοκρατικό
πολίτευμα.

του

Θανάση
Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγος
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Όχι στο… καπέλωμα,
λέει η Φώφη!

Τ

α επιθετικά πολιτικά ανακλαστικά
του Κινήματος Αλλαγής ενεργοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, όταν επιχειρήθηκε να εμφανιστούν αυτός και το
κόμμα του στη Βουλή ως η φυσική συνέχεια
του ΠΑΣΟΚ. Εκτός από τη δυσφορία και τα ειρωνικά σχόλια, ο Αλέξης προκάλεσε και τάσεις συσπείρωσης στελεχών, που είτε είχαν
αποστασιοποιηθεί είτε επέλεγαν εσωκομματικά χαρακώματα εν όψει της κούρσας διαδοχής. Οι πρώτες ερμηνείες για τη στάση του αυτήν έκαναν λόγο για μια «άγαρμπη» προσπάθεια του κ. Τσίπρα να εμφανιστεί ως ο μελλοντικός ηγέτης της Κεντροαριστεράς, πλαγιοκοπώντας το Κίνημα Αλλαγής «με τα ιερά και τα
όσια» του Κινήματος.
Κύκλοι του ΚΙΝ.ΑΛ., μιλώντας στην «Political», χρησιμοποίησαν βαριές κουβέντες για
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο ακόμη και για «πολιτικό κουτσαβακισμό». Σχολιάζοντας τις αναφορές που τον φέρουν να
εμφανίζεται ως συνεχιστής του Ανδρέα Παπανδρέου, οι ίδιες πηγές μάς είπαν με οργισμένο ύφος πως, «όταν ντρέπεσαι γι’ αυτό
που είσαι, παριστάνεις κάτι που δεν είσαι».
Από τη Χαριλάου Τρικούπη, όμως, δεν έκρυβαν τη δυσφορία τους για την κίνηση αυτήν
του κ. Τσίπρα στη Βουλή, διότι έγινε σε μια
στιγμή που το ΚΙΝ.ΑΛ. δεν είχε εκπροσώπηση
και δεν μπορούσε να απαντήσει. «Τζάμπα
μαγκιές, την ώρα που η παράταξη την οποία
καπηλευόταν δεν εκπροσωπούνταν στη Βουλή», σχολίασε χαρακτηριστικά κορυφαίο στέλεχος του Κινήματος. Μάλιστα, ο ίδιος, επιχειρώντας να «διαβάσει πίσω από τις γραμμές»,
προσπάθησε με όρους πρακτικής οικονομίας
να μας εξηγήσει τις πολιτικές επιδιώξεις του

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

κ. Τσίπρα: «Επιχειρεί να πείσει ότι είναι το ΠΑΣΟΚ, για να μπορέσει να κρατήσει τα στελέχη
που έχει “ψωνίσει” από τον χώρο μας. Δεν
έχει την ψευδαίσθηση, όμως, ότι μπορεί να
“ψωνίσει” κι άλλα στελέχη. Αυτήν την περίοδο
ασφυκτιά και γι’ αυτό πρέπει να κρατήσει την
πελατεία του. Γι’ αυτό και απευθύνθηκε στους
νοικοκυραίους».
Για «υποκρισία» έκανε λόγο και η Φώφη
Γεννηματά. Μιλώντας στο Open, υποστήριξε
με οξύ ύφος πως «ήταν οι δύο ακριβώς που
προκάλεσαν το 1989 αυτήν τη διχόνοια, αυτήν
την πόλωση. Αυτοί έβαλαν στο στόχαστρο τον
Ανδρέα Παπανδρέου και τη δημοκρατική παράταξη... Επιτέλους, λίγη ντροπή!».
Η ρητορική αυτή δεν ξέφυγε από το στόχαστρο του Ανδρέα Λοβέρδου, που απάντησε με
ένα δηκτικό σχόλιο: «Πρέπει με την αύξηση
των δυνάμεών μας να αφαιρέσουμε από τον
Αλ. Τσίπρα το δικαίωμα να μιλά για λογαριασμό της δημοκρατικής παράταξης. Δεν ανήκει
σε αυτήν. Δεν πιστεύει στα ιδανικά της. Σε καμία από τις ιστορικές περιόδους οι ομοϊδεάτες
του και αυτός δεν ήταν σύμφωνοι. Ρωτήστε
τους για τον Ελευθέριο Βενιζέλο για τον Γεώργιο και τον Ανδρέα Παπανδρέου και θα καταλάβετε καλά την καπηλεία».
Την ίδια στιγμή, δεν έχει περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι η κυρία Γεννηματά έχει
ανεβάσει αισθητά την ένταση της κριτικής της

προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον
πρωθυπουργό. Το πρώτο σχόλιο επ’ αυτού
από έμπειρο στέλεχος που βρίσκεται κοντά
στην πρόεδρο του ΚΙΝ.ΑΛ. ήρθε αυθόρμητα:
«Είναι φυσικό - είναι κυβέρνηση. Δεν κάνεις
αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Τι να κάνουμε; Να αντιστρέψουμε τους ρόλους;». Και
πρόσθεσε πως η ένταση της κριτικής «είναι
ανάλογη με τη βαρύτητα των αποφάσεων που
λαμβάνει η κυβέρνηση. Και μην ξεχνάμε ότι
είμαστε σε μια περίοδο που η κυβερνητική
ανεπάρκεια είναι κραυγαλέα».
Σε μια πολιτική εκτίμηση της στρατηγικής
που αναπτύσσει το Μαξίμου, βάσει της οποίας
γίνεται και ο ανάλογος σχεδιασμός από το
επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης μπαίνει μόνος του στο κάδρο της
κριτικής, γιατί, όπως υποστηρίζει το ίδιο στέλεχος, «έχει αναπτύξει το πιο προσωπικό
πρωθυπουργικό μοντέλο διακυβέρνησης που
υπάρχει από τη Μεταπολίτευση μέχρι τώρα.
Δεν υπάρχουν υπουργοί στη χώρα. Είναι
υπουργοί-μαριονέτες που απολαμβάνουν το
ονόρε του τίτλου τους. Τα νομοσχέδια γράφονται στο Μαξίμου και αυτοί κάνουν τους
αχθοφόρους και τα πάνε στη Βουλή».
Θεωρούν, μάλιστα, ότι αποτελεί στρατηγική
επιλογή ο αποκλεισμός του ΚΙΝ.ΑΛ., κάτι που
φάνηκε, όπως λένε, και στην πρόσφατη πολιτική αναμέτρηση στη Βουλή για τα φαινόμενα
της βίας, όπου ο πρωθυπουργός απάντησε
στην ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ, αγνοώντας την πρόταση του ΚΙΝ.ΑΛ.
να γίνει προ ημερήσιας συζήτηση, ώστε να
εκφράσουν την άποψή τους όλα τα πολιτικά
κόμματα. Στο πλαίσιο αυτό, ενδιαφέρον έχει
η εκτίμηση που κυριαρχεί στους διαδρόμους

της Χαριλάου Τρικούπη για τις κινήσεις του
Κυριάκου Μητσοτάκη στην πολιτική σκακιέρα, σε συνδυασμό με τις εσωκομματικές διαδικασίες του ΚΙΝ.ΑΛ. Θεωρούν ότι στην παρούσα συγκυρία δεν τον ευνοεί ένα πιο κεντροδεξιό ΚΙΝ.ΑΛ. Αυτό που επιθυμεί είναι να
συγκρατήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό των ψηφοφόρων που προέρχονται από
τη δεξαμενή του ΚΙΝ.ΑΛ. και τον στήριξαν
στις προηγούμενες εκλογές. Στέλεχος που
είναι φίλα προσκείμενο στην κυρία Γεννηματά θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός αυτήν τη στιγμή «δεν είναι υπέρ των στρατηγικών συνεργασιών. Επιδιώκει να κρατήσει εμάς όσο
“αριστερά” γίνεται για να είναι αυτός κυρίαρχος στο Κέντρο». Και προσθέτει με νόημα
πως «μια αρχηγία τύπου Λοβέρδου θα τον
βόλευε, εάν έψαχνε κυβερνητικό εταίρο. Θεωρώ ότι τώρα θέλουν διπλές εκλογές και αυτοδυναμία».

Τα ανακλαστικά
του Κινήματος Αλλαγής
ενεργοποίησε ο Αλέξης
Τσίπρας, όταν επιχειρήθηκε
να εμφανιστούν αυτός και
το κόμμα του στη Βουλή ως
η φυσική συνέχεια του ΠΑΣΟΚ
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Η μεγάλη... επιστροφή του «Ηνίοχου»
πειτα από απουσία ενός έτους εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, η
πολυεθνική άσκηση «Ηνίοχος 2021»
της Πολεμικής Αεροπορίας επιστρέφει στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας από
τις 12 έως τις 22 Απριλίου.
Λίγες μέρες, δηλαδή, αφότου ολοκληρωθεί η
επιχείρηση «Μάτι του Γερακιού», η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των F-15 της Σαουδικής Αραβίας, που επιχειρούν από τη βάση
της Σούδας, θα ξεκινήσουν οι ετοιμασίες για τον
«Ηνίοχο», με το ΓΕΕΘΑ και το Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας να επενδύουν στην εξωστρέφεια
των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της ενίσχυσης
των ελληνικών συμμαχιών, εκπέμποντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα αποτροπής σε Αιγαίο
και Ανατολική Μεσόγειο.
Το μήνυμα αυτό μεταφέρουν όχι μόνο τα μαχητικά με τα ελληνικά χρώματα στα φτερά, αλλά και
δεκάδες αεροσκάφη από τις μεγαλύτερες αεροπορικές δυνάμεις του κόσμου που θα πετούν
για δέκα μέρες, πρωί και βράδυ, σε κάθε γωνιά
του εθνικού εναέριου χώρου.
Αντικειμενικός σκοπός της μεγαλύτερης αεροπορικής άσκησης της Ανατολικής Μεσογείου είναι να παρέχει ρεαλιστική επιχειρησιακή εκπαίδευση σε συνθήκες που προσομοιάζουν με ένα
σύνθετο περιβάλλον μάχης με πολλαπλές απειλές ώστε να μεγιστοποιηθεί η επιχειρησιακή
ετοιμότητα των ιπτάμενων αλλά και του προσωπικού εδάφους που συμμετέχει στην άσκηση.
Οι εκπαιδευτικές αποστολές θα καλύψουν σχεδόν όλο το εύρος του FIR Αθηνών με μεγάλη

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης
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stavros.ion@gmail.com

συμμετοχή αεροπορικών δυνάμεων, ενώ στην
άσκηση θα λάβουν μέρος μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού και του Στρατού Ξηράς.

Συμμετοχές
Η παράδοση που έχει δημιουργήσει το Γενικό
Επιτελείο Αεροπορίας συνεχίζεται και φέτος με
ιδιαίτερα σημαντικές παρουσίες ξένων αεροπορικών δυνάμεων. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους η Γαλλία με αεροσκάφη Rafale και Mirage 2000-5, οι Ηνωμένες
Πολιτείες με F-16, το Ισραήλ με F-16 και F-15,
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με F-16 και η
Ισπανία με αεροσκάφη F-18. Περισσότερα από
60 αεροσκάφη θα συμμετέχουν στον φετινό
«Ηνίοχο», όπως τονίζουν στρατιωτικές πηγές,
ανάμεσά τους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη
MQ-9 αλλά και ιπτάμενα τάνκερ από το Ισραήλ
και τις ΗΠΑ. Από ελληνικής πλευράς θα συμμετέχουν όλες οι Πολεμικές Μοίρες της Πολεμικής Αεροπορίας με αεροσκάφη F-16, F-4, Mirage 2000-5 και ιπτάμενα ραντάρ.

Οι αποστολές
Κάποια από τα σενάρια που επεξεργάζεται το
ΓΕΑ περιλαμβάνουν ασκήσεις εναέριας μάχης
με ομάδες των τεσσάρων αεροσκαφών, που θα

χωρίζονται σε επιτιθέμενους και αμυνόμενους,
αλλά και με μεγάλους σχηματισμούς (COMAO),
επιχειρήσεις αντεπίθεσης, αμυντικές επιχειρήσεις, αποστολές προστασίας στόχων υψηλής
αξίας, καταστολή εχθρικής αεράμυνας, αεροπορική κάλυψη επίγειων δυνάμεων, προστασία
ναυτικών μονάδων και προσβολή μονάδων επιφανείας. Στον «Ηνίοχο 2021» θα λάβουν μέρος
πλοία του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και τμήματα της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου
για επίγειες αποστολές και κατάδειξη στόχων,
καθώς και ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρατού.
Στον «Ηνίοχο» θα δοκιμαστούν πληθώρα οπλικών συστημάτων αλλά και αεροσκάφη που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των πιο σύγχρονων και
αποτελεσματικών αεροπορικών δυνάμεων στον
κόσμο. Και φέτος βάση των επιχειρήσεων θα είναι οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Αεροπορικής
Τακτικής (ΚΕΑΤ) και της 117 Πτέρυγα Μάχης
στην Ανδραβίδα, στη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας φιλοδοξεί
να διατηρήσει τον «Ηνίοχο» ως την πιο ανταγωνιστική άσκηση στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο,
παρέχοντας στους συμμετέχοντες ένα υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και μια ξεχωριστή
εμπειρία συμμετοχής.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
φιλοδοξεί να τον καθιερώσει
ως την πιο ανταγωνιστική άσκηση
στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο
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Γιατί το τουρκικό ΥΠ.ΕΞ.
τις βάπτισε...
συμβουλευτικές,
στη σκιά του παζαριού
με το Βερολίνο

Χ

αμηλός είναι ο πήχης των προσδοκιών της Ελλάδας για το αποτέλεσμα του 62ου γύρου των
διερευνητικών επαφών με την
Τουρκία, που διεξάγεται σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Άλλωστε, όλο το προηγούμενο διάστημα η Άγκυρα φρόντισε να φορτίσει το κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών, υποβαθμίζοντας παράλληλα τον ελληνοτουρκικό
διάλογο. Ενώ η Αθήνα ανέμενε για έναν
ολόκληρο μήνα την τουρκική απάντηση
στην πρόσκληση για τις διερευνητικές
επαφές, οι γείτονες έστειλαν το ερευνητικό σκάφος «Τσεσμέ» μεταξύ Λήμνου και
Αλοννήσου, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα επιχείρησαν να κάνουν προβολή ισχύος στο
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο διοργανώνοντας την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα», φανερώνοντας με αυτό τον τρόπο τις
προθέσεις τους.
Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η
Τουρκία θέλει να απεμπλακεί από τη διαδικασία των διερευνητικών, καθώς δείχνει να πιέζεται από την αυστηρή ατζέντα
που ακολουθείται εδώ και χρόνια και
αφορά αποκλειστικά στη συζήτηση για
την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Σε αυτό το πλαίσιο αποδίδεται και η διαφοροποίηση στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, που «βάφτισε» για πρώτη φορά σε επίσημη ανακοίνωσή του τις διερευνητικές επαφές...
συμβουλευτικές. Επέλεξε, μάλιστα, να
αναφερθεί και στις πολιτικές διαβουλεύσεις που είναι προγραμματισμένες να
πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη και
αποτελούν μια διαδικασία συζήτησης,
την ατζέντα της οποίας ορίζει κάθε φορά
ο οικοδεσπότης. Η επιλογή αυτή, όμως,
μόνο τυχαία δεν είναι, αφού επιδίωξη της
Άγκυρας είναι να δώσει στο εσωτερικό
της ακροατήριο την αίσθηση ενός διευρυμένου διαλόγου με αναφορά στο σύνολο των μαξιμαλιστικών της διεκδικήσεων.
Οι ίδιες πηγές στην Αθήνα επισημαίνουν ότι, εκτός από την προσπάθεια να
πείσει την τουρκική κοινή γνώμη ότι
«σέρνει» την Ελλάδα σε έναν διάλογο εφ’
όλης της ύλης, η Άγκυρα προσπαθεί να
αποδείξει στους διεθνείς παρατηρητές,
κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και
ορισμένους Ευρωπαίους, ότι προσέρχεται στον διάλογο με καλή πρόθεση. Εδώ
και δύο μήνες, άλλωστε, οι Τούρκοι επιδίδονται σε δημόσιες σχέσεις, στερώντας

Διά χειρός

Δημήτρη Ζαννίδη

Τι (δεν) περιμένει
η Αθήνα από
τις σημερινές
διερευνητικές

από τη μία το βασικό άλλοθι για κυρώσεις, αφού το «Ορούτς Ρέις» θα βρίσκεται
μέχρι τον Ιούνιο στην Αττάλεια, ενώ από
την άλλη επιχειρούν να εμφανίσουν την
Ελλάδα ως τον βασικό υπαίτιο για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.
Αυτό φανέρωσαν η συντονισμένη από
Τούρκους αξιωματούχους απόπειρα δημιουργίας τεχνητής έντασης με τη δήθεν
παρενόχληση του «Τσεσμέ» από ελληνικά μαχητικά αλλά και οι πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας
Χουλουσί Ακάρ από τα Άδανα, με τις
οποίες κατηγόρησε την Ελλάδα για επιθετικές ενέργειες και παρενοχλήσεις.
Η Αθήνα, πάντως, ξεκαθαρίζει σε
όλους τους τόνους ότι οι επαφές παραμένουν διερευνητικές, ακολουθώντας την
ατζέντα της συζήτησης που ξεκίνησε το
2002. Ταυτόχρονα, η ελληνική διπλωματία επιδίδεται σε μαραθώνιο εν όψει της
Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25 και 26 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Το αμέσως επόμενο διάστημα ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα
έχει σημαντικές επαφές με ομολόγους
του προκειμένου να τους ενημερώσει για
τις ελληνικές θέσεις, ενώ θα προηγηθεί
συντονισμός και με τη Λευκωσία.
Με ενδιαφέρον αναμένεται και η έκθεση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης
για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοσέπ
Μπορέλ για την πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων αλλά και το ενδεχόμενο δέσμης κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας.
Την ίδια ώρα, Άγκυρα και Βερολίνο
φαίνεται να έχουν ξεκινήσει νέο κύκλο
διαπραγματεύσεων για το Προσφυγικό. Η
Τουρκία ζητά νέα εκδοχή της συμφωνίας
που είχε υπογραφεί το 2016 με απευθείας
χρηματοδότηση αυτήν τη φορά, ενώ ελπίζει σε συμφωνία-πακέτο που θα περιλαμβάνει την επέκταση της τελωνειακής
ένωσης με την Ε.Ε. αλλά και την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών της στις χώρες της Ένωσης.

P
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Κάλεσμα με στίγμα

Κινητικότητα

Το κάλεσμα των εξωκομματικών διαδικασιών είναι σαφές:
«Απευθυνόμαστε σε
όλους που συμμετέχουν
στη Συνδιάσκεψη της Α’
Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε
όσες και όσους πιστεύουν σε ένα μεγάλο
αριστερό και προοδευτικό κόμμα, κορμό της
μεγάλης προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης. Σε όσες και όσους
ανταποκρίθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια με ενθουσιασμό στο πλατύ κάλεσμα του συντρόφου Αλέξη Τσίπρα για διεύρυνση του κόμματος». Τα είπαν όλα και οι 53 το σημείωσαν…

Με απόφαση της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά,
το μέλος του Πολιτικού
Συμβουλίου και πρώην
βουλευτής Τόνια Αντωνίου αναλαμβάνει τον πανελλαδικό συντονισμό της
αξιοποίησης στελεχών
του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Οι κινήσεις
θα γίνουν στο πλαίσιο της
πρόσφατης απόφασης του
Πολιτικού Συμβουλίου του
Κινήματος Αλλαγής.

Το μυαλό του Ερντογάν στα γεωτρύπανα

Ο

Ερντογάν καυχήθηκε για την πρόοδο της
Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας εν όψει
της τελετής θεμελίωσης μιας μονάδας στον
πυρηνικό σταθμό Ακούγιου: «Εκμεταλλευόμαστε
όλες τις δυνατότητες που διαθέτουμε για παραγωγή
ενέργειας, από τον άνεμο μέχρι τη γεωθερμική
ενέργεια. Μια από τις επενδύσεις μας στον τομέα
της ενέργειας είναι και ο πυρηνικός σταθμός Ακούγιου». Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την πρόθε-

Θετικά νέα
Στην αμοιβαία άρση των πρόσθετων δασμών
ύψους 25% συμφώνησαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Οι
κλάδοι των ελληνικών εξαγωγών που απαλλάσσονται από τους πρόσθετους δασμούς είναι κονσέρβες ροδάκινων και μείγματα φρούτων, γαλακτοκομικά προϊόντα, ιδίως φέτα και
γιαούρτι, καθώς και προϊόντα χοιρινού κρέατος και οστρακοειδή.
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ση αγοράς και άλλου γεωτρύπανου για εξόρυξη
φυσικού αερίου στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, εγκωμιάζοντας τον γαμπρό του Μπεράτ
Αλμπαϊράκ για τη συμβολή του στην ενεργειακή
ανάπτυξη της χώρας σε κάθε επίπεδο. «Η Τουρκία
έχει τρία γεωτρύπανα αξίας 450 εκατ. δολαρίων. Αν
αυτά τα πλοία κατασκευάζονταν από το μηδέν, θα
έπρεπε να πληρώσουμε 2,1 δισ. δολάρια», λέει συνέχεια ο Ερντογάν.

Το Πράττω δίνει το «παρών»
«Τα προβλήματα της χώρας που βαδίζει σε πορεία
παρακμής μπορούν να λυθούν μόνο με δημοκρατία
και δημοκρατικές μεθόδους. Η χώρα έχει ανάγκη
αναστροφής αυτής της πορείας. Το Πράττω πρότεινε
πολλάκις, και θα επιμείνει, προς όλες τις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις την κοινή πορεία στη
βάση ενός προγράμματος σωτηρίας και αναγέννησης της χώρας». Τώρα, μάλλον δύσκολα θα πάνε τα
άλλα κόμματα πίσω από το Πράττω. Μάλλον το τελευταίο πρέπει να κάνει κίνηση.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Εξτρεμισμός και
πολιτική έκφραση
Μιχαήλ Μπακούνιν, θεωρητικός του αναρχισμού, προερχόταν από αριστοκρατική ρωσική
οικογένεια, η οποία τον προόριζε για στρατιωτική
καριέρα στην Αγία Πετρούπολη. Η σχολή του Πυροβολικού, στην οποία κατατάχτηκε το 1828, αποτελούνταν από αριστοκράτες, ενώ είχε τη μεγαλύτερη
ελευθερία στη σκέψη και την έρευνα από οποιονδήποτε άλλον τομέα του στρατού. Έτσι, ο Μπακούνιν
στρέφει το ενδιαφέρον του προς τη φιλοσοφία. Το
1832 γίνεται αξιωματικός, αλλά, μη αντέχοντας τον
τρόπο ζωής στον στρατό, παραιτείται το 1835 και
οδεύει για τη Μόσχα όπου ελπίζει να σπουδάσει φιλοσοφία.
Ο Μπακούνιν χαρακτήριζε τις ιδέες του Μαρξ ως
συγκεντρωτικές και προέβλεψε πως αν ένα μαρξιστικό κόμμα έρθει στην εξουσία, οι ηγέτες του
απλώς θα αντικαθιστούσαν την άρχουσα τάξη που
ανέτρεψαν. Ο Μπακούνιν είχε εκφραστεί υπέρ μιας
δικτατορίας - γνωστή ως αόρατη δικτατορία.
Οι ιδέες του υιοθετούνται από τότε από πολλούς νέους που προσπαθούν να κάνουν την ανάγνωση των
κακώς κείμενων υπό το πρίσμα της οπτικής Μπακούνιν. Οι πραγματικοί αντιεξουσιαστές πιστεύουν
στην άμεση δημοκρατία και τον αντιεξουσιαστικό
χαρακτήρα. Κύριο ζητούμενό τους είναι ο λόγος και
η πρακτική τους να βρουν ευρύτερη απήχηση στην
κοινωνία με την αποφυγή των στενών ιδεολογικών
ορισμών και των έτοιμων λύσεων. Διακηρύσσουν ότι
η συγκρότηση κοινών ενώνει με μια λεπτή γραμμή
όλα τα εγχειρήματα των κινημάτων. Προτάσσουν την
οικειοποίηση του δημόσιου ως κοινού πέρα από
μορφές οργάνωσης με βάση το κράτος και το κεφάλαιο.
Οι ιδέες του αναρχισμού αποτελούν βήμα συμμετοχής των νέων κυρίως στα έντονα μετεφηβικά τους
χρόνια. Πολιτική έκφραση στην Ελλάδα αυτόνομα
δεν είχαν ποτέ. Ένα κομβικό γεγονός στις παρυφές
του χώρου της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και
του ιδεολογικού αναρχισμού -περίπτωση Κουφοντίνα- μπορεί να οδηγήσει και στην πολιτική έκφραση.
Τα αδιέξοδα της Ελλάδας των τελευταίων χρόνων,
κυρίως για τους νέους, είναι η καλύτερη αφορμή.
Μπορεί η δημοκρατία να μην έχει αδιέξοδα, αλλά το
σύστημα πρέπει να προσέξει. Το παράδειγμα Νέγκρι
στην Ιταλία πρέπει να προβληματίσει. Άλλωστε, η
Ιστορία επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά σαν φάρσα.

O
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Ασφυκτική παραμένει η κατάσταση στα νοσοκομεία
Σε 1.134 ανήλθαν τα νέα κρούσματα κορονοϊού χθες,
Καθαρά Δευτέρα, με σημαντικά μικρότερο αριθμό
τεστ σε σύγκριση με τον μέσο όρο των προηγούμενων
ημερών. Την ίδια στιγμή, στο κόκκινο εξακολουθούν
να βρίσκονται τα νοσοκομεία στην Αττική.
Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας, το τελευταίο 24ωρο κατεγράφησαν 46 θάνατοι, ενώ διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 564 ασθενείς, με τον αριθμό
τους να παραμένει σταθερός σε σύγκριση με την Κυριακή.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία της επικράτειας ήταν 461. Το τελευταίο 24ωρο

διενεργήθηκαν 11.714 τεστ, ενώ ο μέσος όρος του
επταημέρου είναι 41.476 δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Η
θετικότητα το τελευταίο 24ωρο ανήλθε σε 9,68%.
Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 14 Μαρτίου ανακοινώθηκαν 1.626 νέα περιστατικά και 53 θάνατοι ασθενών
λόγω της νόσου, ενώ οι διασωληνωμένοι ήταν 564. Είχαν διενεργηθεί 18.823 τεστ, ενώ η θετικότητα έφτανε
το 8,64%.
Από τα 1.134 κρούσματα στο σύνολο που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, τα 521 εντοπίζονται στην Αττική. Ειδικότερα, το Κέντρο φαίνεται να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα, με τον Κεντρικό Τομέα Αθηνών να κατα-

γράφει 140 μολύνσεις. Επιπλέον, 88 κρούσματα δίνει ο
Δυτικός Τομέας Αθηνών, 79 ο Νότιος Τομέας, 71 ο Βόρειος Τομέας Αθηνών και 61 ο Πειραιάς.
Σε ό,τι αφορά την ασφυξία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Αττική
όπου, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, δεκάδες ασθενείς
είναι στην αναμονή για μια κλίνη ΜΕΘ, με τους γιατρούς -όπως τονίζεται- να προχωρούν σε επιλογή των
ανθρώπων που θα διασωληνωθούν. Ενδεικτικά στην
Αττική, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, έχουν απομείνει οι
εξής κλίνες ΜΕΘ: Τέσσερις στο «Θριάσιο», έξι στο Γ.Κ.
Νίκαιας, δύο στον «Ερυθρό» και δύο στο «Λαϊκό».

Μαζικό «μπλόκο»
στο εμβόλιο
της AstraΖeneca

Α

λαλούμ έχει προκληθεί τις
τελευταίες ημέρες σχετικά
με την ασφάλεια του εμβολίου της φαρμακοβιομηχανίας AstraΖeneca. Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης τονίζουν ότι δεν
υπάρχει κανένας λόγος να μη χορηγείται στον πληθυσμό. Ωστόσο, την
ίδια στιγμή ολοένα και περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες «παγώνουν» τη
χρήση του.
Την περασμένη εβδομάδα, η Δανία
ανέστειλε μέχρι νεωτέρας τη χρήση
του εμβολίου AstraZeneca κατά του
Covid-19, έπειτα από κρούσματα
θρόμβωσης μεταξύ εμβολιασθέντων.
H δανέζικη υπηρεσία φαρμάκων ανακοίνωσε πως η 60χρονη που πέθανε
από θρόμβωση, αφότου της χορηγήθηκε το εμβόλιο, εμφάνισε «ιδιαίτερα
ασυνήθιστα» συμπτώματα. Το παράδειγμα της Δανίας ακολούθησαν και
άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Ισλανδία. Μάλιστα, η υπηρεσία της Ολλανδίας που είναι αρμόδια για την αναφορά παρενεργειών
από τα φάρμακα ανακοίνωσε ότι έχει
λάβει αναφορές για 10 περιστατικά.
Χθες, έγινε το μεγάλο «μπαμ», αφού
το AstraZeneca «μπλόκαραν» η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία.
Το Βερολίνο ανακοίνωσε πως διακό-

πτει τη χρήση του εμβολίου, έπειτα
από εισήγηση του Ινστιτούτου «Πάουλ
Έρλιχ». Η σύσταση του Ινστιτούτου,
σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται
προκειμένου να διενεργηθούν περαιτέρω έρευνες, μετά και τις τελευταίες
αναφορές παρενεργειών. Η Γαλλία
αποφάσισε επίσης να «αναστείλει για
προληπτικούς λόγους» τη χρήση του
εμβολίου της AstraZeneca, εν αναμονή της σημερινής γνωμοδότησης του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.
Ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε σε
συνέντευξη Τύπου την ελπίδα να ξεκινήσει και πάλι ο εμβολιασμός με αυτό
το εμβόλιο. Εξάλλου, ο ιταλικός οργανισμός φαρμάκων Αifa αποφάσισε να
αναστείλει τη χορήγηση του εμβολίου,
εν αναμονή της σχετικής οριστικής
απόφασης της αρμόδιας ευρωπαϊκής
Αρχής.
Για την ασφάλεια του εμβολίου της
AstraZeneca διαβεβαίωσε χθες ο διευθυντής του Oxford Vaccine Group,
Άντριου Πόλαρντ. Όπως τόνισε, μιλώντας στο βρετανικό BBC, υπάρχουν
«πολύ καθησυχαστικά στοιχεία ότι δεν
καταγράφεται αύξηση του φαινομένου πρόκλησης θρόμβων στο αίμα
εδώ, στη Βρετανία, όπου έχουν χορηγηθεί οι περισσότερες δόσεις στην
Ευρώπη έως σήμερα», δήλωσε σήμε-

ρα στο BBC ο καθηγητής Άντριου Πόλαρντ. Αξίζει να σημειωθεί πως το Oxford Vaccine Group ανέπτυξε το εμβόλιο μαζί με την AstraZeneca.
Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία να
συνεχιστούν οι εμβολιασμοί κατά του
νέου κορονοϊού, μιας ασθένειας που
ενέχει «τεράστιους κινδύνους» για την
υγεία και, «εάν δεν γίνονται εμβολιασμοί και εξέλθουμε του lockdown σε
αυτήν τη χώρα, θα αναμένουμε δεκάδες χιλιάδες περισσότερους θανάτους
κατά τη διάρκεια αυτού του έτους».

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και
Ισπανία διέκοψαν τη χρήση
και περιμένουν την οριστική
απόφαση του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων
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Ξέφρενα... πάρτι
παρά το lockdown

Σ

οκ προκάλεσαν οι εικόνες μεγάλου
συνωστισμού που είδαν το φως της
δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο
σε Ξάνθη, Κοζάνη και Πάτρα, καθώς εκατοντάδες πολίτες αγνόησαν τους αυστηρούς περιορισμούς και βγήκαν στους δρόμους ώστε να γλεντήσουν για το Καρναβάλι εν
μέσω πανδημίας! Οι εικόνες αυτές έχουν
προκαλέσει έντονο προβληματισμό, την ώρα
που η επιδημιολογική εικόνα της χώρας βρίσκεται στο «κόκκινο».
Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα του Σαββάτου οι δρόμοι της Ξάνθης γέμισαν από δεκάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν στο
κέντρο της πόλης προκειμένου να γιορτάσουν
το Καρναβάλι, χωρίς να υπάρχει καμία επίσημη εκδήλωση.
Στην κεντρική πλατεία στήθηκε ένα πραγματικό πάρτι με χορό και βεγγαλικά. Για το
απίστευτο περιστατικό υπήρξαν καταγγελίες
ότι η δημοτική Αρχή είχε ανακοινώσει ότι θα
βρισκόταν στην πλατεία ένας dj για να παίξει
μουσική.
Ο δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσελέπης
δήλωσε: «Αυτή η μουσική έπαιζε χαμηλά στον

Τέλη Μαΐου ο αριθμός των εισακτέων
Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθεί ο
αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Για τον
καθορισμό του αριθμού των εισακτέων το υπουργείο Παιδείας θα λάβει υπόψη τις προτάσεις των
ιδρυμάτων, τις οποίες θα πρέπει να αποστείλουν
έως τις 31 Μαρτίου αναφορικά με τους συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (EBE) για
κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, καθώς και με τον συντελεστή της ΕΒΕ ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΒΕ θα προκύπτει από
τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων

ανά επιστημονικό πεδίο, πολλαπλασιασμένος
με τον συντελεστή που θα ορίσει κάθε ίδρυμα.
Πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες
φέτος λόγω της πανδημίας και των κλειστών
σχολείων δεν αποκλείεται να πάρουν παράταση, το υπουργείο θα εκδώσει αναλυτικό κατάλογο με τους συντελεστές κάθε τμήματος για
τον υπολογισμό της ΕΒΕ. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή λήγει η προθεσμία υποβολής της αίτησης - δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους απόφοιτους παλαιότερων ετών.
Εύη Πανταζοπούλου

εμπορικό δρόμο της πόλης όλη τη βδομάδα.
Και το Σάββατο έπαιζε χαμηλά.
Οι djs έπαιζαν τη χαμηλή μουσική όλη τη
βδομάδα. Ψεύδονται ότι υπήρχε δυνατή μουσική, δεν υπήρξε ούτε ένα ηχείο παραπάνω.
Δεν έριξε ο δήμος κανένα βεγγαλικό». Ο δήμαρχος Ξάνθης τόνισε πως «δεν κάλεσε ο δήμος κανέναν στην πλατεία».
Την Κυριακή το βράδυ η Πάτρα είχε γλέντι… Στα σκαλιά του Αγίου Νικολάου δεκάδες
άνθρωποι περιφέρονταν χωρίς μάσκες, κρατώντας ένα ποτό στο χέρι και διασκεδάζοντας, αδιαφορώντας για τα μέτρα κατά του κορονοϊού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σπίτι στην Πάτρα
διοργανώθηκε πάρτι με… 98 καλεσμένους!
Στο σημείο μετέβη η Αστυνομία, η οποία συνέλαβε τους τέσσερις διοργανωτές και επέβαλε πρόστιμα στους καλεσμένους.
Εξάλλου, απίστευτος συνωστισμός παρατηρήθηκε το βράδυ της Κυριακής και στην Κοζάνη, καθώς οι κάτοικοι της πόλης ξεχύθηκαν
στους δρόμους, παρά το γεγονός ότι -και σε
αυτή την περίπτωση- δεν είχε προγραμματιστεί καμία εκδήλωση.

Σταμάτησε την απεργία πείνας

Η αιφνιδιαστική απόφαση του Δημήτρη Κουφοντίνα να σταματήσει την
απεργία πείνας και δίψας κλείνει προς το παρόν έναν κύκλο κοινωνικής -ενδεχομένως και πολιτικής- έντασης. «Ευχαριστώ όλους τους προοδευτικούς
ανθρώπους για τη συμπαράστασή τους, που δεν ήταν συμπαράσταση σε ένα
πρόσωπο, αλλά σε μια στιγμή αγώνα απέναντι σε μια απάνθρωπη εξουσία.
(...) Αυτό που γίνεται εκεί έξω είναι πολύ πιο σημαντικό από
αυτό για το οποίο ξεκίνησε», είναι το μήνυμα που έστειλε ο
καταδικασμένος σε 11 φορές ισόβια για δολοφονίες της
τρομοκρατικής οργάνωσης «17Ν». Καθοριστικό ρόλο στην
απόφαση του «Λουκά» έπαιξε, σύμφωνα με πληροφορίες,
η επίσκεψη της συζύγου και του γιου του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας, όπου θα συνεχίσει να νοσηλεύεται, καθώς η κατάσταση της υγείας του
παραμένει κρίσιμη. Όσον αφορά στο δικαστικό σκέλος της
υπόθεσης, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του αιτήματος
του έγκλειστου τρομοκράτη για αναστολή της απόφασης μεταγωγής του στις
Φυλακές Δομοκού. Τέλος, σε πρώτο στάδιο ο Δημήτρης Κουφοντίνας ξεκίνησε σταδιακά τη λήψη υγρών, του τοποθετήθηκαν οροί για την υποστήριξη
του οργανισμού του με θρεπτικά συστατικά, ενώ θα περάσουν ακόμα μέρες
προτού να είναι σε θέση να σιτιστεί ξανά.
Με αφορμή τη διακοπή της απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα, ο πρώην
υπουργός επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Γιώργος Φλωρίδης έγραψε στο Twitter: «Άντε
με το καλό και στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία».
Κώστας Παπαδόπουλος
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ΕΛΛΑΔΑ

Bουλή: Όλη η αλήθεια για
το τροχαίο με το συνοδευτικό

Σ

τα χέρια της αρμόδιας υπηρεσίας της Τροχαίας, η οποία διενεργεί την προανάκριση για το
δυστύχημα έξω από τη Βουλή με
την εμπλοκή του υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Ντ. Μπακογιάννη, βρίσκεται το
υλικό από τις κάμερες που υπάρχουν στον
περιβάλλοντα χώρο του Κοινοβουλίου.
Ήδη, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες
έχει γίνει -μέσω της πινακίδας- η ταυτοποίηση του μάρτυρα που εμφανίζεται να
διώχνουν οι αστυνομικοί, ενώ φέρεται να
έχουν ληφθεί και οι σχετικές καταθέσεις,
προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια
του δυστυχήματος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες,
το δυστύχημα συνέβη όταν το υπηρεσιακό
όχημα επιχείρησε να εισέλθει στη Βουλή
από την οδό Βασιλίσσης Σοφίας, στρίβοντας προς τα αριστερά, κάτι που απαγορεύεται. Στο απέναντι φανάρι ένα ταξί εμφανίζεται να κάνει νόημα στο υπηρεσιακό
αυτοκίνητο να περάσει, με τον οδηγό να
αναπτύσσει ταχύτητα. Ωστόσο, επειδή το
φανάρι είναι πράσινο εκείνη τη στιγμή,
διέρχεται η μηχανή του 23χρονου Ιάσονα,
τον οποίο ο οδηγός δεν έχει προσέξει, για
να επέλθει το μοιραίο. Η μηχανή του νεαρού χτυπάει με σφοδρότητα το πίσω δεξί
φτερό του υπηρεσιακού οχήματος της κυρίας Μπακογιάννη, με αποτέλεσμα ο ίδιος
να βρεθεί στο έδαφος, ενώ το κράνος του
φέρεται από το σχετικό οπτικό υλικό να
έχει φύγει από το κεφάλι του, εξαιτίας της
σφοδρότητα της σύγκρουσης.
Το υπηρεσιακό όχημα, εν τέλει, ακινητοποιείται στον προαύλιο χώρο της Βουλής, όπου ο αστυνομικός παρέμεινε καθ’
όλη τη διάρκεια, ενώ, σύμφωνα με την

προσευχές μου είναι με την οικογένεια
του άτυχου νέου», έγραψε η κυρία Μπακογιάννη.
Αλγεινή, πάντως, εντύπωση προκάλεσε
το γεγονός ότι το ΜέΡΑ25 έσπευσε να μιλήσει για «εγκατάλειψη» του νεαρού από
τον οδηγό. «Όπως δεν του άξιζε ο θάνατος, δεν του αξίζουν η σιωπή και η συγκάλυψη. Το ΜέΡΑ25 θα ασκήσει όση πίεση
χρειαστεί για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι», σημείωσε ακόμη το κόμμα του Γ.
Βαρουφάκη.

Δωρητής οργάνων
Στο μεταξύ, η οικογένεια του νεαρού
αποκάλυψε την πρόθεσή της να δωρίσει
τα όργανα του Ιάσονα, κάνοντας έκκληση
να βρεθούν οι αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού.
«Θα γίνει δωρητής οργάνων και θα γίνει αύριο το πρωί αυτό. Εγώ αυτόν θέλω
πίσω - δεν θέλω κάτι άλλο», είπε η μητέρα του στον Alpha, με την αδερφή να ζητά να «βρεθούν αυτόπτες μάρτυρες για
να συνεχίσουμε τη διαδικασία από δω
και πέρα».
Αστυνομία, επειδή δεν είχε χαρακτηριστεί
μέχρι εκείνη τη στιγμή θανατηφόρο δεν
οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο. «Ο οδηγός δεν
συνελήφθη επειδή το τροχαίο δεν ήταν
θανατηφόρο, καθώς επίσης επειδή, βάσει
του άρθρου 43 παρ. 5 του ΚΟΚ, παρέμεινε
στο σημείο του ατυχήματος και δεν ήταν
ύποπτος φυγής», ανέφεραν χαρακτηριστικά από το αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας.

Συντετριμμένη η Ντόρα Μπακογιάννη
Μετά την έκταση που πήρε το ζήτημα, η

Ντόρα Μπακογιάννη επικοινώνησε με την
οικογένεια του νεαρού Ιάσωνα και, αφού
εξέφρασε τη συμπαράστασή της, διαβεβαίωσε ότι η υπόθεση θα ερευνηθεί σε
βάθος και οι ευθύνες θα αποδοθούν. «Την
Παρασκευή το μεσημέρι, την ώρα που
βρισκόμουν στη Βουλή, παρακολουθώντας την “ Ώρα του πρωθυπουργού” υπηρεσιακό όχημα της ασφάλειάς μου ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα με αποτέλεσμα
τον βαρύτατο τραυματισμό ενός νέου παιδιού 23 ετών, του Ιάσονα. Είμαι βαθύτατα
συντετριμμένη. Οι σκέψεις μου και οι

Τι υποστηρίζει
η Ντόρα Μπακογιάννη
και η γενναία πράξη
της οικογένειας
του 23χρονου

Καλλιτεχνικός διευθυντής ΚΘΒΕ: Δική μου επιλογή ο Νικολάου
Την πλήρη ευθύνη για την επιλογή του Νίκου Νικολάου
στη θέση του αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ανέλαβε με δήλωσή
του ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ Νίκος Κολοβός.
Εντύπωση, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι στη δήλωσή
του ο κ. Κολοβός φαίνεται να κρατά μια… τουλάχιστον ουδέτερη στάση σχετικά με τις καταγγελίες περί σεξουαλικής
παρενόχλησης που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
Μάλιστα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ ευχήθηκε
στον Νίκο Νικολάου «καλή τύχη και δικαίωση σε ό,τι δι-

καιούται», κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με επικοινωνιακό χάρισμα.
Πιο συγκεκριμένα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος αναφέρει σε γραπτή του
δήλωση: «Ο κ. Νίκος Νικολάου, τον οποίο γνώρισα το 2015
σε τηλεοπτική συνάντηση και έκτοτε εξελίχθηκε σε φίλο
και συνεργάτη μου, απέχει προς το παρόν από τα καθήκοντά του στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, από την Παρασκευή 12 Μαρτίου. Η αποχώρησή του υπήρξε συναινετική, προκειμένου να προστατευτεί το θέατρο από θορύβους

και ο ίδιος να αφοσιωθεί στη διαλεύκανση της προσωπικής
του υπόθεσης». Ακόμη, τονίζει πως «υπήρξε καθαρά δική
μου επιλογή και προς τιμήν της η κυρία υπουργός απεδέχθη άμεσα την πρόταση, προκειμένου να διευκολύνει το έργο μου. Συνεργάστηκε μαζί μου σε μια ανυπέρβλητα δύσκολη εποχή με ιδιαίτερο ζήλο και επικοινωνιακό χάρισμα». Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Νικολάου, για τον οποίο
υπάρχουν καταγγελίες κακοποίησης, αποτελεί παρελθόν
από ΚΘΒΕ από την περασμένη Παρασκευή, ύστερα από
απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού.
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Πονοκέφαλος για την ΕΛ.ΑΣ.
τα αλλεπάλληλα κορονοπάρτι

Π

ονοκέφαλο προκαλεί στις ελεγκτικές Αρχές
και ειδικά στην Αστυνομία η αύξηση των περιπτώσεων οργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων σε κλειστούς χώρους, παρά τα αυστηρά μέτρα κατά της πανδημίας. Οι ειδικοί θεωρούν
πως τέτοιες συναθροίσεις είναι αυτές που αυξάνουν
κατά πολύ τα κρούσματα του κορονοϊού.
Στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εκτός των μέτρων για το ΑΠΘ, συνέστησε στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. στη συμπρωτεύουσα οι έλεγχοι για τέτοια περιστατικά να αυξηθούν. Από τα στοιχεία που διαθέτει η Αστυνομία, οι καταγγελίες που γίνονται και στις

οποίες επεμβαίνουν για οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων είναι ελάχιστες, σε σχέση με τις συγκεντρώσεις που εκτιμάται ότι πραγματοποιούνται.
Ενδεικτικό είναι αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, εκτός των μεγάλων συγκεντρώσεων σε
Ξάνθη και Κοζάνη, λόγω Καρναβαλιού. Στη Θεσσαλονίκη η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις, ενώ
ανάλογα περιστατικά συνέβησαν και σε άλλες πόλεις,
όπως οι Σέρρες. Μάλιστα, σε μία περίπτωση στην Κομοτηνή διαπιστώθηκε οργάνωση παιχνιδιών πόκερ σε
υπόγειο που μετατράπηκε σε παράνομη λέσχη, με ειδικά τραπέζια και μάρκες.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Αρειανός
Μαργαρίτης

Το Κρυφό Σχολειό…
του Λαγκαδά

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς είναι
φανατικός οπαδός του Άρη
και δεν το κρύβει... Το απέδειξε για μία ακόμη φορά, μετά τη
νίκη επί του ΟΦΗ στο Χαριλάου, που βρήκε τους κιτρινόμαυρους στη δεύτερη θέση
της βαθμολογίας. Μέσω Twitter, ο κ. Σχοινάς ανάρτησε μια
φωτογραφία με τον θεό του
πολέμου και το εξής σχόλιο:
«Μια αξέχαστη σεζόν. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

Το Κρυφό Σχολειό... ξαναγεννήθηκε στο 3ο Νηπιαγωγείο και
Δημοτικό του Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης. Οι τοίχοι του σχολικού συγκροτήματος γέμισαν με
καλλιτεχνικές δημιουργίες από
εκπαιδευτικούς και μαθητές του
ΕΠΑΛ Λαγκαδά, οι οποίες σχετίζονταν με τα 200 χρόνια από την
Επανάσταση του 1821. Για τα μικρά παιδιά επιλέχθηκε το Κρυφό Σχολειό, το οποίο κράτησε
άσβεστη τη φλόγα της πίστης και
της εθνικής συνείδησης στα
χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Στο Καπάνι
ο Κ. Ζέρβας
Το Καπάνι για Σαρακοστιανά
επισκέφτηκε την Κυριακή της
Αποκριάς ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Μπορεί το φετινό τριήμερο να
ήταν τελείως διαφορετικό λόγω
κορονοϊού, ωστόσο ο κ. Ζέρβας
έκανε την καθιερωμένη επίσκεψη για αγορές θαλασσινών και,
φυσικά, για συζήτηση με τους
επιχειρηματίες της περιοχής.
Μάλιστα, με όσα αγόρασε, έστησε
την επόμενη μέρα το σαρακοστιανό τραπέζι. Λιτά και νηστίσιμα, όπως επιτάσσει το έθιμο...

Εντοπίστηκε στη Χαλκιδική διαρρήκτης εξοχικών
Εντοπίστηκε στη Χαλκιδική «ποντικός», ο οποίος κατηγορείται για διαρρήξεις σε εξοχικές κατοικίες, ένα τροχόσπιτο αλλά και ένα νεόδμητο ξενοδοχείο. Τα στοιχεία του
κατηγορούμενου ταυτοποιήθηκαν ύστερα από έρευνα
των αστυνομικών Νέων Μουδανιών και σε βάρος του
σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές.

Όπως ανακοινώθηκε, ο συγκεκριμένος διαρρήκτης ευθύνεται για εννέα κλοπές και άλλες τρεις απόπειρες από
τον Αύγουστο του 2019 μέχρι τον προηγούμενο μήνα,
όλες στη Χαλκιδική. Στις εννέα περιπτώσεις αφαίρεσε
ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, μέχρι χαλκό και μέταλλα
που καταλήγουν σε μάντρες ανακυκλώσιμων μετάλλων.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Συναντήσεις με τις παρατάξεις
από τον Πέτρο Λεκάκη
Συνεχίζει τις συναντήσεις με τους επικεφαλής
των δημοτικών παρατάξεων ο νέος πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης,
Πέτρος Λεκάκης. Ήδη έχει δει τους Μιχάλη
Τρεμόπουλο, Γιώργο Ρακκά και Ιωάννη Νασιούλα, ενώ μέσα στα επόμενα 24ωρα θα περάσουν από το γραφείο του και οι υπόλοιποι. Άλλωστε, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να είναι πιο παραγωγικός και πιο σύντομος ο διάλογος στα Δημοτικά Συμβούλια, όπου οι συνεδριάσεις κάποιες φορές έχουν φτάσει έως και
τις 12 ώρες! Και όλα αυτά αρχής γενομένης
από την επόμενη συνεδρίαση του Σώματος,
που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Μαρτίου.

Με τη θρυλική φανέλα
του Γκάλη ο Τζιτζικώστας
Την ιστορική φανέλα της
ομάδας μπάσκετ του Άρη
προμηθεύτηκε και ο περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας, Απόστολος
Τζιτζικώστας. Η κιτρινόμαυρη φανέλα με το Νο 6
του κορυφαίου αθλητή Νίκου Γκάλη, της σεζόν 1987-88, έφτασε στα χέρια του περιφερειάρχη και φωτογραφήθηκε
περιχαρής. Είναι η φανέλα με την οποία η ομάδα μπάσκετ του Άρη κατέκτησε το νταμπλ και
προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Final Four του
Κυπέλλου Πρωταθλητριών της Γάνδης.

Δεν τους πτόησε
το ψιλόβροχο
Το ψιλόβροχο που έπεσε το πρωί της Καθαρά
Δευτέρας και τα περιοριστικά μέτρα δεν πτόησαν
τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, που πέταξαν
κανονικά τους χαρταετούς στον ουρανό, ώστε να
τηρήσουν το έθιμο. Οι Θεσσαλονικείς, όπου βρήκαν ανοιχτούς χώρους, σε κοντινή απόσταση από
τα σπίτια τους και έχοντας αποστείλει το σχετικό
sms, πήραν τους χαρταετούς στα χέρια και κίνησαν για πάρκα, πλατείες και ελεύθερους δημόσιους χώρους.

Από την Κυριακή
τον… πέταξαν
Φέτος, χαρταετοί έκαναν την εμφάνισή τους
στη Νέα Παραλία, το Σέιχ Σου, το πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά, το πάρκο της Νέας Ελβετίας, ακόμη και στο άγαλμα του Βενιζέλου
στην Εγνατία. Πάντως, κάποιοι, φοβούμενοι
τις καιρικές συνθήκες, τον... πέταξαν και νωρίτερα: από την Κυριακή της Αποκριάς.
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έπαινοι από Reuters
για τα πάρκα τσέπης
Το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρεται με
εκτενές ρεπορτάζ του στα πάρκα τσέπης, που κάποτε ήταν
«μικρά οικόπεδα γεμάτα σκουπίδια και άναρχη βλάστηση».
Το δημοσίευμα αναδεικνύει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει
η πρωτεύουσα με την «πληθυσμιακή έκρηξη που υπήρξε τις
δεκαετίες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η μετανάστευση από αγροτικές περιοχές πυροδότησε την άναρχη δόμηση». Με δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης σημειώνει ότι η δημιουργία των πάρκων τσέπης
«έχει να κάνει με τη δημιουργία χώρων πρασίνου, τη μείωση
των θερμοκρασιών, την παροχή ποιότητας ζωής και τη δημιουργία νέων σημείων αναφοράς εντός της πόλης».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εγκρίθηκαν μελέτες ανάταξης
της σεισμόπληκτης Σάμου

Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο ανάταξης της σεισμόπληκτης Σάμου εγκρίθηκαν από την οικονομική επιτροπή τόσο οι αναγκαίες οικονομοτεχνικές μελέτες όσο και τα απαιτούμενα χρηματικά κονδύλια. «Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανασυγκρότηση της πολύπαθης νήσου Σάμου», σημείωσε ο κ. Μουτζούρης.

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

«Ο συνωστισμός ήταν
αυθόρμητη συμμετοχή»
«Ήταν μια αυθόρμητη συμμετοχή», κατά τον δήμαρχο Ξάνθης
Μανώλη Τσέπελη, ο απίστευτος συνωστισμός που παρατηρήθηκε στην πόλη του το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Μιλώντας στην εκπομπή «ΣΚ παρέα» στον ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι
«όλη τη βδομάδα κάναμε διαδικτυακές εκδηλώσεις για τον
κόσμο για να κρατήσουμε λίγο τη νότα του καρναβαλιού και να
μη στερήσουμε την ψυχολογία της χαράς από την κοινωνία».
Για τον συνωστισμό είπε πως «ήταν νεαρά παιδιά, ηλικίας 1517 ετών, που ήθελαν να εκτονωθούν».

!

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Θετικά αλλά και
αρνητικά σημεία
στη σύμβαση
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

Με μοναδικό θέμα την αξιολόγηση της
επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας
με την επωνυμία «Ελληνικός Χρυσός
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού» συνεδρίασε την περασμένη Παρασκευή το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη. Στο συμβούλιο συμμετείχαν και είχαν και σύντομες παρεμβάσεις ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, η γ.γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου,
ο πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.
Χρήστος Μπαλάσκας και ο διευθύνων
σύμβουλος Δημήτρης Δημητριάδης. Ο
δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος
κατέθεσε ψήφισμα, το οποίο και έκανε
δεκτό η πλειοψηφία, σύμφωνα με το
οποίο «υπάρχουν θετικά σημεία στη νέα
υπό κύρωση σύμβαση, υπάρχουν και αρνητικά ή ασαφή σημεία που χρήζουν σημαντικής βελτίωσης και εξειδίκευσης. Ο
δήμος θα παρακολουθεί την εξέλιξη».

Στο πρόγραμμα 11 δήμοι για
αθλητικές εγκαταστάσεις
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις έντεκα δήμων εντάσσονται στην πρόσκληση ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων» του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ. Πρόκειται για τους δήμους Αγίου Δημητρίου, Νότιας Κυνουρίας, Γορτυνίας, Κω, Αρριανών, Αλοννήσου, Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Χαλκιδέων,
Ηράκλειας, Βέροιας και Βόλβης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έργα αποκατάστασης
στην Ιερά Μονή Καλτεζών
Συναινεί τελικά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας στα
σχέδια της Περιφέρειας Πελοποννήσου για έργα «αποκατάστασης, προστασίας και αντιστήριξης της δυτικής
πτέρυγας» στην Ιερά Μονή Καλτεζών. Ωστόσο, η ΕΦΑ
Αρκαδίας καθορίζει «τις προϋποθέσεις που θα πρέπει
να τηρηθούν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, ενώ θα
πρέπει να επικαιροποιηθεί και να εκπονηθεί το σύνολο
των απαιτούμενων μελετών και να αποσταλεί προς έγκριση προκειμένου η Ιερά Μονή Καλτεζών, που προσέφερε τα μέγιστα καθ’ όλη τη διάρκεια του Απελευθερωτικού Αγώνα, να καταστεί τάχιστα ασφαλής και επισκέψιμη για το κοινό».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιος πρώην δήμαρχος μεγάλου δήμου της Αττικής
έφερε ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για κορυφαίο
πολιτικό θέμα της πόλης, αλλά έχασε την ψηφοφορία εκ
των έσω; Και αυτό γιατί, αν
και κατάφερε να πάρει μαζί
του ολόκληρη την αντιπολίτευση, η ψηφοφορία χάθηκε
από μια απουσία και μια λευκή ψήφο που ήρθε από την
παράταξή του. Οι πληροφορίες θέλουν η απουσία να
ήταν άσχετη με το θέμα αλλά
υποχρεωτική όμως για το
«λευκό». Πιθανότατα, θα
πρέπει να αναμένονται
εξελίξεις…

Δωρεάν μεταφορά
πολιτών στα κέντρα
εμβολιασμού
Συνεχώς καινούργιους
τρόπους για να
συνδράμει
στην καταπολέμηση της
πανδημίας
βρίσκει ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης. Αυτήν
τη φορά εξασφάλισε μια συνεργασία για να βοηθηθεί ο εμβολιασμός.
Πλέον οι ηλικιωμένοι πολίτες και οι
ευπαθείς ομάδες της Ανατολικής
Αττικής, που επιθυμούν να εμβολιαστούν και δεν έχουν άλλον τρόπο
μετακίνησης, μπορούν να απευθύνονται στον Συνεταιρισμό Ραδιοταξί
Κόσμος 18300 για να έχουν δωρεάν
μετακίνηση προς και από τα εμβολιαστικά κέντρα. Αυτό προβλέπει η
κοινή αυτή δράση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του «Συνεταιρισμού Ραδιοταξί Κόσμος 18300»,
ενώ εξασφαλίστηκε έπειτα από
σχετική συνεννόηση του περιφερειάρχη Αττικής και θα διαρκέσει
έως και το τέλος Μαΐου του 2021,
οπότε και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων. Το
κόστος της μετακίνησης θα επιβαρύνει αποκλειστικά το Ραδιοταξί
Κόσμος 18300.

Σε 100 δόσεις οι οφειλές σε δήμους
από νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η

ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους εντάχθηκε στο πλαίσιο των
κυβερνητικών παρεμβάσεων για τη
στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
που πλήττονται από την πανδημία. Έτσι, με
μια Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αφορά
στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών, που
προώθησε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, προχώρησε η
ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνει την τμηματική καταβολή των πάσης φύσεως βεβαιωμένων από 15 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι
28 Φεβρουαρίου 2021 οφειλών των πολιτών προς τους δήμους της χώρας και τα νομικά τους πρόσωπα.
Οι οφειλές ρυθμίζονται με εφάπαξ καταβολή ή σε έως εκατό δόσεις, σύμφωνα με
τις κλίμακες των ρυθμιζόμενων ποσών που
προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του
προϊσχύσαντος νόμου 4611/2019. Δικαιού-

χοι υπαγωγής στη ρύθμιση των οφειλών είναι τόσο όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις
που έχουν πληγεί από την πανδημία όσο
και οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή, οι άνεργοι, όσοι ενισχύθηκαν από μέτρα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους αλλά
και οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων,
των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με
εντολή δημόσιας Αρχής, όλα τα ανωτέρω
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών
της πανδημίας Covid-19.
Όπως έγινε γνωστό τις επόμενες μέρες,
σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τίθεται σε
λειτουργία η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα,
στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να προσφεύγουν για να ρυθμίζουν την οφειλή
τους.

Έργα και αρμοδιότητες
Οι ανάγκες του Δήμου Πεντέλης για
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» αλλά και θέματα
αρμοδιοτήτων μεταξύ της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων
φορέων που πρέπει να αποσαφηνιστούν, ώστε τελικά να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα για τους πολίτες,
ήταν αυτά που κυριάρχησαν στη συνάντηση της δημάρχου Δήμητρα Κεχαγιά με τον υπουργό Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη. Όπως επισήμανε, η κυρία Κεχαγιά ενημέρωσε τον υπουργό για τις δράσεις που
έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Δήμος Πεντέλης, ενώ ζήτησε τη συνδρομή του για την αντιμετώπιση
των οικονομικών έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει για τον δήμο από την πρόσφατη κακοκαιρία αλλά και την πανδημία συνολικότερα.

Ανοίγει την ομπρέλα
προστασίας αστέγων
Πολύ δυναμικά απάντησε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στις επιθέσεις που δέχτηκε
στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου από την αντιπολίτευση για το θέμα των αστέγων.
Δεν παρουσίασε μόνο τα στοιχεία
για τις έως τώρα δράσεις και τα αποτελέσματά τους, αλλά ανακοίνωσε
ότι προχωρά ένα βήμα πιο πέρα,
υιοθετώντας όλες τις καλές πρακτικές των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. H ομπρέλα προστασίας που
έχει ήδη δημιουργηθεί για τον ευάλωτο πληθυσμό της πρωτεύουσας
μεγαλώνει με την υιοθέτηση της
«Χάρτας Δικαιωμάτων Αστέγων FEANTSA». Η χάρτα, μεταξύ άλλων,
προβλέπει το δικαίωμα των αστέγων
στην κατοικία, τη χρήση και την
ελεύθερη κίνηση στον δημόσιο χώρο, στην ίση μεταχείριση, σε βασικές
εγκαταστάσεις υγιεινής, σε αξιοπρεπή στέγαση άμεσης ανάγκης, σε
έκτακτες υπηρεσίες, στην ιδιωτικότητα αλλά και στην προστασία των
δεδομένων τους.

Στήριξη των επιχειρήσεων
με δημιουργία e-shop

Στη μάχη για τη στήριξη της τοπικής
αγοράς ρίχνεται και ο δήμαρχος Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς, διακρίνοντας και αυτός ότι υπάρχει σημαντικό
κίνδυνος κατάρρευσης. Έτσι, σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά,
αναλαμβάνει τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Κορυδαλλό για τη δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop). Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο του λιανεμπορίου, με την προϋπόθεση να διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους να έχει
ανασταλεί για τουλάχιστον μία μέρα από
την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
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O σφιχτοχέρης «Σαρλό»,
οι 4 γάμοι, τα επεισοδιακά
διαζύγια και τα 11 παιδιά

Τσάρλι Τσάπλιν

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Δ

ύσκολα χωράει σε μία σελίδα η πολυκύμαντη, μοναδική, εκπληκτική
ζωή του τεράστιου Τσάρλι Τσάπλιν.
Του ανθρώπου που γεννήθηκε στις
16 Απριλίου 1889 σε μια φτωχική γειτονιά του
Λονδίνου, από πατέρα αλκοολικό ο οποίος εγκατέλειψε την οικογένειά του όταν ο «Σαρλό»
ήταν μόλις ενός έτους, και μια μάνα που έβαλε
(1895) τα παιδιά της Σίντνεϊ και Τσαρλς σε
άσυλο φτωχών, ενώ η ίδια μπήκε σε ψυχιατρείο. Προηγουμένως, όμως, τον είχαν μυήσει
στον κόσμο του αγγλικού μιούζικ χολ. Η μητέρα του έβγαλε για πρώτη φορά στη σκηνή τον
Τσαρλς στα πέντε του χρόνια να πει μια παρωδία τραγουδιού. Ο κόσμος ενθουσιάστηκε.
Αργότερα ο πατέρας τους, για να τα ξεφορτωθεί, τα «έχωσε» σε έναν παιδικό θίασο. Σίντνεϊ
και Τσαρλς δούλευαν από νήπια για τον επιούσιο, μέχρις ότου, το φθινόπωρο του 1910, ο
θίασος του Τσάρλι έκανε μια μεγάλη τουρνέ
στην Αμερική. Αυτό ήταν! Όταν επέστρεψε στο
Λονδίνο, έβαλε τη μητέρα του στην καλύτερη
κλινική για ψυχικά ασθενείς και ξαναέφυγε
για την Αμερική, για τη λεωφόρο της δόξας
που τον περίμενε.
Ο «Μικρός Αλήτης» ή «Σαρλό» έγινε το πιο
αναγνωρίσιμο φανταστικό πρόσωπο στην
ιστορία και έκανε τον Τσάπλιν εκατομμυριού-

χο στα 30 του. Και πάλι, όμως, ο σφιχτοχέρης
δημιουργός συνέχισε να ζει σε μικρά δωμάτια
ξενοδοχείων, άλλαζε σπάνια τα ρούχα του και
κρατούσε για μήνες σε μπαούλο τις επιταγές
που εισέπραττε χωρίς να τις εξαργυρώνει.
Σύμφωνα με τον θρύλο, βάσισε τον ήρωά του
στη δική του μποέμικη εμφάνιση, όταν μεγάλωνε στο Ανατολικό Λονδίνο.
Ο Τσάρλι, από τη συνεργασία του με την
εταιρεία Κίστοουν, διαμορφώνει σιγά- σιγά το
προφίλ του «Σαρλό». Τότε έπαιρνε 100 δολάρια την εβδομάδα. Στο επόμενο συμβόλαιό
του έπαιρνε 1.250 την εβδομάδα (με την εταιρεία Εσανέι) και στο μεθεπόμενο (με τη Μιούτσουαλ) 10.000 δολάρια κάθε εβδομάδα. Η
άνοδος ήταν κατακόρυφη. Στο συμβόλαιο με
τη Φερστ Νάσιοναλ η αμοιβή του ήταν
1.000.000 δολάρια. Εκεί κάνει τις ταινίεςσταθμούς «Σκυλίσια ζωή», «Ο προσκυνητής»,
«Ο Σαρλό στρατιώτης» κ.ά. Το 1921 προβάλλεται «Το Χαμίνι», το 1925 «Ο Χρυσοθήρας» και
μετά στη σειρά οι θρίαμβοι «Το τσίρκο», «Τα
Φώτα της πόλης», «Μοντέρνοι Καιροί» και την
εμβληματική ταινία κατά του ναζισμού «Ο Μεγάλος Δικτάτωρ». Μετά τον Πόλεμο, ήλθαν «Ο
κύριος Βερντού», «Τα φώτα της ράμπας», «Ο
Μετανάστης»...
Ο Τσάρλι Τσάπλιν παντρεύτηκε τρεις φορές
ανήλικες κοπέλες και είχε επεισοδιακά διαζύγια με παχυλές αποζημιώσεις. Βρήκε γαλήνη στον γάμο του με τη 17χρονη κόρη του Ευγένιου Ο’ Νιλ. Απέκτησε 11 παιδιά. Πέθανε τα
Χριστούγεννα του 1977 στην Ελβετία από εγκεφαλική αιμορραγία.

Ξανά στις αίθουσες το ανανεωμένο «Χαμίνι»
Ακριβώς έναν αιώνα μετά την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο, «Το Χαμίνι», η εμβληματική και έως έναν βαθμό αυτοβιογραφική ταινία του Τσάπλιν, εμφανίζεται και πάλι
στους κινηματογράφους. Ένας αλητάκος βρίσκει ένα παρατημένο βρέφος, μεγαλώνει μαζί
του και μέσα από δοκιμασίες, αλλά και τυχαία
γεγονότα, η ταινία έχει «χάπι εντ». Ο Τσάπλιν

δοκιμάστηκε σε αυτήν την ταινία, καθώς η προσωπική του ζωή τότε βρισκόταν σε αδιέξοδο,
ενώ η παραγωγή δεν διέθεσε τα χρήματα που
είχαν συμφωνηθεί. Η προσωπική του δοκιμασία απεικονίζεται μοναδικά στις σκοτεινές
πτυχές του έργου, στη φτώχεια, την εξαθλίωση
αλλά και τη διατήρηση των Αρχών και της κοινωνικής παιδείας ενός περιθωριακού.
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ΕΚΛΟΓEΣ - ΓΕΡΜΑΝIΑ

«Χαστούκι» για τη
Μέρκελ οι απώλειες
σε δύο κρατίδια

Ο

ι δύο πρώτες εκλογικές αναμετρήσεις
της «σούπερ εκλογικής χρονιάς» στη
Γερμανία έκρυβαν οδυνηρές εκπλήξεις
για τη γερμανική Κεντροδεξιά, όπως και
για την Ακροδεξιά.
Οι κάλπες στήθηκαν στα κρατίδια Ρηνανίας - Παλατινάτου και Βάδης - Βυρτεμβέργης. Σε Ρηνανία Παλατινάτο, άλλοτε προπύργιο των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών της κυρίας Μέρκελ, η υποψήφια των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) Μάλου Ντράιερ
κατέγραψε οριακές απώλειες 0,4%, δηλαδή ουσιαστικά συγκράτησε τις δυνάμεις της, αφού βγήκε
πρώτη με 35,7%. Οι Χριστιανοδημοκράτες δεν ξεπέρασαν το 27,5%, κατέγραψαν, δηλαδή, απώλειες
4,4% σε ένα κρατίδιο όπου δεν κυβερνούσαν. Τρίτοι
ήρθαν οι Πράσινοι και τέταρτο το ακροδεξιό AfD.
Προπύργιο των Χριστιανοδημοκρατών ήταν παλαιότερα και η Βάδη - Βυρτεμβέργη. Ωστόσο, στις
προηγούμενες εκλογές νικητές βγήκαν οι Πράσινοι, οι οποίοι επανεξελέγησαν με πρωθυπουργό τον
Βίνφριντ Κρέτσμαν την Κυριακή (32,8%, με άνοδο
2,2% από τις εκλογές του 2016). Το CDU μόλις άγγιξε
το 23,6% με απώλειες 3,4%. Ο πρόεδρος της γερμανικής Βουλής Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, που προέρχεται από τη Βάδη - Βυρτεμβέργη, δήλωσε με νόημα

Παραδειγματική τιμωρία ζητούν οι Γάλλοι
για τους βιαστές της 13χρονης «Ζιλί»
Κορυφώνονται οι διαδηλώσεις στη Γαλλία που
ζητούν από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο θα
εκδώσει αύριο την ετυμηγορία του, να τιμωρήσει
παραδειγματικά τους πυροσβέστες που πριν από
10 χρόνια βίαζαν ομαδικά και συστηματικά τη Ζιλί, μια 13χρονη -τότε- με προβλήματα.
Τον Απρίλιο του 2008 κλήθηκε η Πυροσβεστική
να μεταφέρει τη Ζιλί από το σχολείο στο νοσοκομείο, εξαιτίας μιας επιληπτικής κρίσης. Από τότε
υπήρξε μια «ψυχική προσέγγιση», που έφτασε
στην εξάρτηση του κοριτσιού από τους πυροσβέστες. Χωρίς να καταλάβουν τίποτε οι γονείς της,
κάλεσαν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια 130 φορές
την Πυροσβεστική, επειδή η Ζιλί είχε προβλήματα. Το ίδιο διάστημα, η μικρή έκανε 16 απόπειρες
αυτοκτονίας. Τελικά, αποδείχθηκε ότι οι «σωτήρες» της ήταν οι βασανιστές της.

Το δικαστήριο πρόκειται να αποφανθεί αν η περίπτωση της Ζιλί συνιστά βιασμό (με πολύ μεγαλύτερη τιμωρία των υπευθύνων) ή σεξουαλική
παρενόχληση. Παραδόξως, έως τώρα η γαλλική
Δικαιοσύνη έχει ρίξει τους πυροσβέστες που
ενέχονται «στα μαλακά». Γι’ αυτό η αυριανή απόφαση έχει προκαλέσει διαδηλώσεις σε όλη τη
Γαλλία και θεωρείται πολύ σημαντική για τη δικαστική έκφραση του περί δικαίου αισθήματος της
γαλλικής κοινωνίας.

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

«αυτή δεν είναι μια ωραία βραδιά για το CDU».
Το πρωί της Δευτέρας βρήκε τους Γερμανούς
Χριστιανοδημοκράτες σε βαθιά κρίση. Οι εκλογές
του Σεπτεμβρίου για νέα Μπούντεσταγκ και, βέβαια, νέο καγκελάριο (αφού η Άγκελα Μέρκελ έχει
ξεκαθαρίσει ότι δεν θα είναι υποψήφια) εξελίσσονται σε εφιάλτη για CDU-CSU. Ο ηγέτης της Κεντροδεξιάς, Άρμιν Λάσετ, βρίσκεται υπό πίεση και είναι
αμφίβολο αν θα είναι υποψήφιος για την Καγκελαρία, αν δεν θέλει να δει μετά τις εκλογές ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς το CDU.
Πάντως, είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα του CDU
είναι ευρύτερο, καθώς ο ευρισκόμενος υπό πίεση
πρόεδρος του κόμματος, Άρμιν Λάσετ, εξελέγη στη
θέση αυτή μετά την παραίτηση της προκατόχου του,
Ανεγκρέτ Κραμπ-Καρενμπάουερ, η οποία δεν έδωσε νέα ορμή στο κόμμα και έτσι παραιτήθηκε. Η διαδοχή της Μέρκελ αποδεικνύεται πολύ δύσκολη
υπόθεση…

Κίνα: Επενδύσεις για τεχνολογική
απεξάρτηση από τις ΗΠΑ
Στην υλοποίηση της στρατηγικής της για τεχνολογική υπεροχή σε παγκόσμιο επίπεδο, η Κίνα έχει αποφασίσει τα επόμενα χρόνια να απεξαρτηθεί πλήρως από εισαγωγές τεχνολογικού υλικού από τις ΗΠΑ. Για τον σκοπό αυτόν, το Πεκίνο
αποφάσισε να αυξήσει τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη
(R&D) μέσα στην επόμενη πενταετία κατά 7% ετησίως. Η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη ακόμα και από τη θηριώδη αύξηση στρατιωτικών δαπανών (6,8% ετησίως), ενώ στην εξεύρεση πόρων τεχνολογικής απεξάρτησης εμπλέκει και τον
ιδιωτικό τομέα με τις συμπράξεις (ΣΔΙΤ). Αιχμή του δόρατος
των επενδύσεων σε R&D είναι ο τομέας των επεξεργαστών,
στους οποίους βασίζεται το μεγαλύτερο κομμάτι της τεχνολογικής της ανάπτυξης, ενώ με τον τρόπο αυτόν αποφεύγει
και ενδεχόμενα νέα επεισόδια στον τεχνολογικό πόλεμο με
τις ΗΠΑ, αφού το εμπάργκο επί Τραμπ είχε επικεντρωθεί κυρίως στον τομέα των επεξεργαστών.
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Αχτίδα αισιοδοξίας για τουρισμό

Μ

ε το καλοκαίρι να βρίσκεται
τρεις μόνο μήνες μακριά,
μεγάλη είναι η συζήτηση
γύρω από τον τουρισμό και
το κατά πόσο θα μπορέσει το φετινό καλοκαίρι να αποδώσει και να λειτουργήσει
υπό τις συνθήκες της πανδημίας.
Γράφει
η Αμαλία
Κάτζου
amaliakatzou@gmail.com

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προβλέπει επανεκκίνηση του τουριστικού κλάδου
για το 2021 στις 14 Μαΐου, στον οποίο κεντρική θέση έχουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και τα πράσινα ψηφιακά pass.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει υπ’ όψιν της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υποστηρίζοντας πως θα βοηθήσει
στην ανάκαμψη του τουρισμού. Στις 17
Μαρτίου η Κομισιόν θα παρουσιάσει το πιστοποιητικό εμβολιασμού, με τον επίτροπο
Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν να δηλώνει ότι στόχος είναι να υλοποιηθεί πριν
από τον Ιούνιο, καθώς είναι πρωταρχικής
σημασίας να σωθεί η τουριστική περίοδος.
Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες θέλουν τα
«πράσινα ψηφιακά pass» να ισχύουν μόνο
για όσους έχουν εμβολιαστεί με εμβόλια
Covid-19 εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων, κάτι που σημαίνει
πως αποκλείονται το ρωσικό Sputnik και
το κινεζικό της Sinopharm.
Από την πλευρά τους, οι τουριστικοί φορείς εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς η αγορά παραμένει επί του παρόντος «παγωμένη». Όπως έχει δηλώσει ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιάννης Ρέτσος, η «μάχη» θα δοθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους και αυτήν τη στιγμή δεν μπορεί
να γίνει καμία πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθεί το 2021 για τον ελληνικό τουρισμό.
Κλειδί, φυσικά, αποτελεί ο εμβολιασμός
και ο ρυθμός που θα «τρέχει», καθώς αναμένεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις
ταξιδιωτικές οδηγίες των χωρών.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι πρώτες κρατήσεις των ξένων επισκεπτών για την Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιηθούν
από το τέλος Μαρτίου φέτος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή θα είναι η
χρονιά που οι κρατήσεις θα πραγματοποι-

ΕΦΚΑ - ΟΑΕΔ: Τι καταβάλλεται και σε ποιους έως την Παρασκευή 19/3
Πληρωμές ύψους 116 εκατ. ευρώ ξεκινούν από σήμερα έως την Παρασκευή για 170.000 δικαιούχους του
ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ. Πιο συγκεκριμένα, καταβάλλονται 12,1 εκατ. ευρώ σε 620 δικαιούχους εφάπαξ,
10,26 εκατ. σε 17.608 δικαιούχους για έξοδα κηδείας, 105.000 ευρώ σε 112 δικαιούχους του ΤΑΞΥ και
5.000 ευρώ σε 10 δικαιούχους για κληρονομικές πα-

ηθούν την τελευταία στιγμή. Την ίδια εικόνα στασιμότητας εμφανίζουν αυτήν την περίοδο και οι κρατήσεις στα τουριστικά γραφεία της χώρας, με τους επαγγελματίες
του κλάδου να δηλώνουν πως, σε σχέση με
πέρυσι, φέτος δεν υπάρχει καμία κίνηση,
σημειώνοντας πως περί τα τέλη Μαΐου θα
αποτυπωθούν οι πρώτες ενδείξεις για την
εξέλιξή της.

Στο επίκεντρο
Στο μεταξύ, η όποια αχτίδα αισιοδοξίας,
παρά την υφιστάμενη θολή εικόνα στο μέτωπο των κρατήσεων, προκύπτει από την
καλή ροή των εμβολιασμών σε Ισραήλ, Κύπρο και Μάλτα. Σημειώνεται πως το Ισραήλ
στέλνει στην Ελλάδα 1,5 εκατ. τουρίστες.
Αναφορικά με τους Βρετανούς τουρί-

ροχές επικουρικής σύνταξης. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει
45 εκατ. σε 40.000 δικαιούχους προγραμμάτων απασχόλησης, 30 εκατ. σε 66.000 δικαιούχους επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων, 18 εκατ. σε
45.000 δικαιούχους αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες (επίδομα 400 ευρώ) και 500.000 ευρώ σε
950 μητέρες για την άδεια μητρότητας.

στες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
TUI, οι κρατήσεις για διακοπές από τα μέσα
Ιουλίου και μετά έχουν «πετάξει» προς τα
πάνω, με πρώτες χώρες στις προτιμήσεις
τους να είναι η Ελλάδα και η Ισπανία. Για
«μαζική αύξηση των κρατήσεων» σε ελληνικούς προορισμούς έκανε λόγο ο Τόμπι
Κέλι, διευθύνων σύμβουλος του βρετανικού ταξιδιωτικού γραφείου Trailfinders,
διευκρινίζοντας ότι «οι Βρετανοί προσανατολίζονται τώρα προς ό,τι είναι πιθανό να
είναι ανοικτό» το καλοκαίρι.
Αλλά και η γερμανική αγορά αναμένεται
να πρωταγωνιστήσει και το 2021. Σημειώνεται πως ακόμα και πέρυσι οι Γερμανοί
ήταν οι πρώτοι σε αφίξεις στη χώρα μας
(στέλνοντας 1.534.153 επισκέπτες, σημειώνοντας πτώση 58,4% σε σχέση με το

2019), παρόλο που μέχρι τα μέσα Ιουνίου
2020 υπήρχαν μεγάλοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Για το 2021 -και λόγω της πορείας
των εμβολιασμών- αναμένεται πως το καλοκαίρι θα μπορέσει να είναι καλύτερο
από πέρυσι. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, οι Γερμανοί tour operators ελπίζουν
να φτάσουν ένα ποσοστό 50%-60% των
κρατήσεων του 2019, ενώ το 2020 ήταν περίπου στο 25%.

Επανεκκίνηση τουριστικού κλάδου
από τις 14 Μαΐου. «Κλειδί» τα
πιστοποιητικά εμβολιασμού. Βρετανοί
και Γερμανοί επιλέγουν Ελλάδα…
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Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Άντεξε η οικονομία,
θα συνεχιστούν τα μέτρα
στήριξης για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις. Ταχεία
εκταμίευση των πόρων
του Ταμείου Ανάκαμψης…

loukas1972@gmail.com

Τ

ο «πράσινο φως» για τη συνέχιση των μέτρων στήριξης σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις
αλλά και τα εύσημα για το επιτυχές κλείσιμο της 9ης αξιολόγησης
έλαβε χθες η Ελλάδα από το Eurogroup,
το οποίο, ωστόσο, ζήτησε από τον
υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα ταχύτερο βηματισμό στις μεταρρυθμίσεις.
Το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ενέκρινε ομόφωνα την 9η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας, η οποία συνοδεύτηκε και από
εύσημα για τον επιτυχημένο τρόπο αντίδρασης της ελληνικής κυβέρνησης στην
αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεων. Το στοιχείοκλειδί στη συζήτηση των υπουργών Οικονομικών ήταν η αισθητά μικρότερη
ύφεση που σημείωσε η ελληνική οικονομία το 2020, έναντι των αρχικών προβλέψεων. Στην Έκθεση Αξιολόγησης
αναφέρεται η σημαντική πρόοδος της
ελληνικής οικονομίας στο σκέλος των
μεταρρυθμίσεων και των διαρθρωτικών
αλλαγών, αλλά ζητήθηκε επιτάχυνση
των δράσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη συμφωνία της μεταμνημονιακής εποπτείας.
Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει
ότι οι προτεραιότητες που έθεσε το Eurogroup ταυτίζονται πλήρως με τις ελληνικές προτάσεις και αφορούν στα
εξής τρία σημεία:
Η ρήτρα διαφυγής θα εφαρμοστεί
οριστικά έως το τέλος του 2022, καθώς συμφωνήθηκε ότι η ανάκαμψη
της ευρωπαϊκής οικονομίας στα προ
πανδημίας επίπεδα δεν αναμένεται
νωρίτερα από το τέλος του επόμενου
έτους.
Τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και
επιχειρήσεων θα συνεχιστούν έως
ότου υπάρξουν χειροπιαστές αποδείξεις για επιστροφή σε βιώσιμη ανάκαμψη.
Η ταχεία εκταμίευση των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί την
απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να επιστρέψει η Ελλάδα, όπως και
οι υπόλοιπες οικονομίες, σε ανάπτυξη
και δημοσιονομική ισορροπία.
Η συνεδρίαση του Eurogroup διεξήχθη σε... μουδιασμένο κλίμα, καθώς όλοι
οι υπουργοί Οικονομικών διαπίστωσαν

ότι πολλές από τις παραδοχές του περασμένου Φεβρουαρίου δεν επιβεβαιώθηκαν και, ως εκ τούτου, είναι νωρίς
για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ανάκαμψη της οικονομίας της
Ευρωζώνης. Και αυτό γιατί, όσο διαρκεί
το τρίτο κύμα και όσο η επέκταση του
εμβολιαστικού προγράμματος παρουσιάζει καθυστερήσεις, αλλά και εμπόδια, όπως στην περίπτωση του εμβολίου
της AstraZeneca, οι σχεδιασμοί θα πηγαίνουν πιο πίσω.
Στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup και στη διευρυμένη μορφή του με τη
συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών
του Ecofin (σήμερα θα πραγματοποιηθεί
η τηλεδιάσκεψη των «27») καταγράφηκε για ακόμη μία φορά η διάσταση απόψεων μεταξύ Βορρά και Νότου, σχετικά
με τα μέτρα τα οποία θα ακολουθήσουν
όταν θα υπάρξει έξοδος των οικονομιών
από τη ρήτρα διαφυγής. Πάντως, οι
υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν
στο συμβούλιο ότι «όλα είναι στον αέρα», προεξοφλώντας συνεχείς αναθεωρήσεις έως το τέλος του έτους με βάση
την εξέλιξη της νόσου.

O Χρήστος Σταϊκούρας

1

2
3

Εύσημα από
το Eurogroup
και επιτάχυνση
μεταρρυθμίσεων

Στο σημερινό Ecofin, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς
άξονες του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, ύψους 32 δισ. ευρώ, σχετικά με την
επόμενη μέρα της επανεκκίνησης της
οικονομίας, της επιστροφής στην κανονικότητα και του νέου οικονομικού μοντέλου, που θα προωθήσει η ελληνική
κυβέρνηση.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στο
χθεσινό Eurogroup υπήρξε προετοιμασία σχετικά με την Εαρινή Σύνοδο της
Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, η οποία θα
πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα. Τέλος, στο σημερινό Ecofin των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. θα γίνει η προετοιμασία εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου.
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Η κοινοπραξία ΔΕΗ - Archirodon στη β’ φάση
του διαγωνισμού για το έργο «Cebren»

Η

κοινοπραξία ΔΕΗ Archirodon πέρασε στη
δεύτερη φάση του διαγωνισμού που προκήρυξε η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας
για την κατασκευή και την εκμετάλλευση του μεγάλου υδροηλεκτρικού έργου «Cebren». Όπως
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κυβέρνηση της χώρας, κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίασή της, ενέκρινε εννέα από τις δέκα εταιρείες και κοινοπραξίες που είχαν
υποβάλει αιτήσεις για το έργο, οι
οποίες προχωρούν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Οι
εννέα εταιρείες και κοινοπραξίες που πέρασαν στη δεύτερη
φάση του διαγωνισμού, είναι οι εξής: Κοινοπραξία Еnkа - Colin (Τουρκία), κοινοπραξία ΔEΗ - Archirodon (Ελλάδα), EDF
(Γαλλία), κοινοπραξία Cobra - Cobra Hidraulika (Ισπανία), κοι-

νοπραξία EVN - Verbund
(Аυστρία), Webuild Spa Italia
(Salini - Ιταλία), Gezhouba
Group China (Κίνα), Power Construction Corporation Of China
(Κίνα), κοινοπραξία Ozaltin Yapi Merkezi (Тουρκία). Tο
υδροηλεκτρικό έργο «Cebren»
αφορά στην παραχώρηση άδειας
για τη χρήση νερού σχετικά με
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικές μονάδες στον ποταμό Crna Reka
(Μαύρος Ποταμός). Το έργο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στη βάση σύμπραξης δημόσιου - ιδιωτικού τομέα, όπου η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού της Βόρειας Μακεδονίας (ESM) θα είναι ο δημόσιος εταίρος στο έργο. Το κόστος κατασκευής του έργου αναμένεται να ανέλθει
τουλάχιστον στα 500-600 εκατ. ευρώ.

Ένωση Εστιατορίων Αττικής: «Να μην κόβουν
το ρεύμα στα μαγαζιά»
Η Ένωση Εστιατορίων και Συναφών Αττικής απευθύνει κάλεσμα στον Συνήγορο του Πολίτη. Τον καλεί να αναλάβει πρωτοβουλία άμεσα για την
ομαλή συνέχιση της ηλεκτροδότησης στα καταστήματα εστίασης εν μέσω
πανδημίας, που παραμένουν κλειστά με κυβερνητική εντολή. «Αν και
όταν ανοίξουν τα καταστήματά μας, οι συνθήκες εργασίας μας, τα περιοριστικά μέτρα που θα ισχύσουν αλλά και η καταναλωτική δυνατότητα των
πελατών μας, θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά την ήδη πολύ δύσκολη κατάσταση. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο κλάδος της εστίασης είναι ο μοναδικός ο οποίος πλήττεται σοβαρά, καταμετρώντας μέχρι στιγμής πολλές επαγγελματικές απώλειες, χρέη και έξαρση της ανεργίας»,
επισημαίνει η ανακοίνωση.

Δυσκολίες για Zara, Bershka, Stradivarius
Εκτός εργασίας υποχρεώνεται να βρεθεί το προσωπικό του
ισπανικού κολοσσού λιανεμπορίου και γρήγορης μόδας
Inditex, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται εμπορικά σήματα
όπως τα Zara, Bershka, Stradivarius κ.ά. Ο λόγος είναι
πως η διοίκησή του έχει αποφασίσει να κλείσει έως και
1.200 καταστήματα σε παγκόσμια κλίμακα, εκ των οποίων
τα 700 στην Ισπανία. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 15% τον Φεβρουάριο και κατά 4% την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Τα έσοδα από τις online πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 77% και αποτέλεσαν το 1/3 των συνολικών
πωλήσεων το προηγούμενο έτος. Στην Ελλάδα έως αυτήν
τη στιγμή, σύμφωνα με όσα αποφάσισε ο παγκόσμιος κολοσσός, δεν κλείνουν καταστήματα.

Όμιλος Ηρακλής
Δωρεά tablets για μαθητές
Λυκόβρυσης και Πεύκης

«Ο Όμιλος Ηρακλής, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης
για την ενίσχυση παιδιών που προέρχονται από
οικογένειες με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και τα οποία αδυνατούν να παρακολουθούν τα εξ αποστάσεως μαθήματά τους, ανταποκρίθηκε στο αίτημα του δημάρχου», αναφέρεται
στην ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής. Τα
tablets, όπως συνέβη και στις άλλες αντίστοιχες
δωρεές, θα παραδοθούν από τον δήμο στις σχολικές επιτροπές, προκειμένου να διατεθούν σε μαθητές που πραγματικά τα χρειάζονται.

Επιμελητήριο Πιερίας και «Τέταρτη
Βιομηχανική Επανάσταση»
Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη γίνεται από το Επιμελητήριο Πιερίας, με κεντρική ομιλήτρια της
εκδήλωσης την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη και θέμα «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Νέες Ευκαιρίες - Νέα
Επαγγέλματα». Η ανοιχτή τηλεδιάσκεψη θα
πραγματοποιηθείστήμερα στις 18.00

Ενοίκια επιχειρήσεων
.

Μηδενικά και για τον Απρίλιο
Την επέκταση και τον Απρίλιο των μηδενικών
ενοικίων για τις επιχειρήσεις που είναι κλειστές,
αλλά και των μειωμένων κατά 40% για τις πληττόμενες σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο. Το κόστος θα ανέλθει στα 70 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά
από τις αρχές του έτους υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος, η κυβέρνηση αντιμετώπισε δύο σημαντικά ζητήματα
που είχαν ανακύψει σχετικά με τα μισθώματα, δίνοντας λύσεις. Συγκεκριμένα, επιλύθηκε το θέμα
που είχε προκληθεί με τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις καθώς και το ζήτημα με τα υποκαταστήματα πληττόμενων επιχειρήσεων.
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British Airways
«Στην Ελλάδα
ο προσανατολισμός
για το καλοκαίρι»

Σ

ύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου
Bloomberg, το σχέδιο του βρετανικού αερομεταφορέα εδράζεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους αγαπημένους προορισμούς των Βρετανών. Άλλωστε, το Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγεται
στις χώρες που ηγούνται της «κούρσας» των εμβολιασμών, κάτι το οποίο θα επιτρέψει σε αρκετούς Βρετανούς να κάνουν διακοπές το προσεχές καλοκαίρι. Από
την πλευρά της, η Ελλάδα ετοιμάζεται να ανοίξει στα μέσα Μαΐου τη φετινή τουριστική σεζόν, με τη Βρετανία να
αποτελεί μια παραδοσιακή «πηγή» προέλευσης αφίξεων και εσόδων για τον ελληνικό τουριστικό κλάδο. Στο
πλαίσιο αυτό, η British Airways εξετάζει το ενδεχόμενο
χρησιμοποίησης των μεγάλων αεροσκαφών, τύπου
Boeing 787, 777 και A350, τα οποία έχουν δυνατότητα
μεταφοράς διπλάσιων επιβατών σε σχέση με τα συνηθισμένα αεροπλάνα που χρησιμοποιούνται για τους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Terra Robotics: Στο χωράφι
το ρομπότ-αγρότης από το Κιλκίς
Ένα εύκολο στη χρήση αυτόνομο ηλεκτροκίνητο ρομπότ, που θα είναι σύντομα σε θέση να βοηθά τους
αγρότες στις εργασίες του χωραφιού, εξοικονομώντας τους κόστος και χρόνο και επιτρέποντάς τους να
παράγουν υψηλής ποιότητας βιολογικά προϊόντα, με
τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών, έφεραν σε λειτουργεία από την Terra Robotics. Πιστεύουν πως το μέλλον
της γεωργίας περνά από την τεχνητή νοημοσύνη και
θέλουν να συμβάλουν με όλες τις δυνάμεις τους σε
αυτήν τη μετάβαση. Ο Κωνσταντίνος Κανδύλας και ο
Πέτρος Κατσιλέρος, που γνωρίστηκαν όταν ήταν φοιτητές στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, δημιούργησαν την
Terra Robotics, με έδρα το Κιλκίς, βάζοντας τη ρομποτική στο χωράφι, με την πεποίθηση ότι η αυτοματοποίηση είναι το μέλλον στον αγροτικό κλάδο.

Άλμα στην εξωδικαστική επίλυση
διαφορών με προμηθευτές

Απεβίωσε ο ιδρυτής των Market In
Θωμάς Ράμμος
Απεβίωσε ο ιδρυτής του Ομίλου Επιχειρήσεων
Market In, Θωμάς Ράμμος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο
του ομίλου και η οικογένειά του. Αναλυτικά, η
ανακοίνωση: «Με αίσθημα βαθύτατης θλίψης ο
Όμιλος Επιχειρήσεων Market In ανακοινώνει τη
μετάσταση στην αιώνια ζωή του ιδρυτή του Ομίλου, Θωμά Ράμμου. Η επιχειρηματική του πορεία, τα επιτεύγματα και το όραμά του συνεχίζουν να μας εμπνέουν, ώστε να ακολουθήσουμε
το παράδειγμά του και να συνεχίσουμε το έργο
του σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων
μας, πάντοτε δίπλα στους εργαζομένους και τους
συνεργάτες των επιχειρήσεων μας και στον Έλληνα καταναλωτή. Η εξόδιος ακολουθία θα
πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο,
τηρώντας αυστηρά τα μέτρα της Πολιτείας για τον
περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού».

Το 2020 σημειώθηκε μεγάλη αύξηση των αναφορών που υποβλήθηκαν στην ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή από πολίτες για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους με προμηθευτές.
Παρά τη μεγάλη πτώση των συναλλαγών, οι υποθέσεις έφτασαν τις 13.689, αυξημένες κατά 15,7% σε
σχέση με το 2019 και υπερδιπλάσιες σε σχέση με το
2015. Αυτό σημειώνει σε δήλωσή του, με αφορμή
τον αυριανό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή, ο Συνήγορος του Καταναλωτή Λευτέρης
Ζαγορίτης.

Σε αύξηση κεφαλαίου έως 120,5 εκατ.
ευρώ προχωρά η Ελλάκτωρ
Τη διενέργεια έκτακτης γενικής συνέλευσης στις
2 Απριλίου, η οποία θα κληθεί να εγκρίνει μεταξύ
άλλων αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 120,5
εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ.

Intralot
Θα πληρώσει κανονικά
τους εξαμηνιαίους τόκους στις 15/3
Οι Ελληνίδες e-shoppers
ξεπέρασαν σε αριθμό τούς άνδρες
Στα τέλη του 2020 η διείσδυση του online εμπορίου στην Ελλάδα ήταν 68%, με το ποσοστό να είναι
69% για τις γυναίκες και 67% για τους άνδρες καταναλωτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Focus Bari
για το δεύτερο εξάμηνο του 2020, στην Ελλάδα 4,6
εκατ. άτομα έκαναν online αγορές. Εξ αυτών περισσότερα από 2,3 εκατ. ήταν γυναίκες. Το e-shopping έχει γίνει, πλέον, συνήθης τρόπος αγορών για
τις Ελληνίδες, οι οποίες -σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία- δαπάνησαν κατά μέσο όρο το τελευταίο εξάμηνο 736,8 ευρώ σε online αγορές. Το πιο δυναμικό αγοραστικό κοινό μεταξύ των γυναικών, που
ψωνίζουν online, είναι στις ηλικίες 35 έως 44 ετών,
όπου η διείσδυση των online αγορών φτάνει το εντυπωσιακό 94%.

Η εταιρεία Intralot, σε απάντηση της υπ’ αριθμ.
πρωτ. 568/11-03-2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 2/2/2021 ανακοίνωσης της εταιρείας αναφορικά με τη συμφωνία
lock up με τους ομολογιούχους, ενημερώνει το
επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με τους ομολογιούχους και θα προβεί σε έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά
με τα επόμενα βήματα το αμέσως προσεχές διάστημα. Σχετικά με την πληρωμή των εξαμηνιαίων τόκων
των ομολόγων λήξεως 15.9.2021 και 15.9.2024, οι
οποίοι είναι πληρωτέοι στις 15.3.2021, η εταιρεία
ενημερώνει ότι θα εκπληρώσει κανονικά τις συμβατικές υποχρεώσεις της.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Πήρε το ντέρμπι
και ελπίζει για Ευρώπη
α πλέι οφ του πρωταθλήματος της Super League αρχίζουν το προσεχές Σαββατοκύριακο με τη συμμετοχή
των έξι καλύτερων της βαθμολογίας,
ενώ μετά τη μεγάλη νίκη 2-1 του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ προχθές
στο τελευταίο ματς της regular season δημιουργήθηκε το εξής… παράδοξο. Στην άτυπη βαθμολογία των έξι
καλύτερων, στα μεταξύ τους παιχνίδια, προηγείται ο Ολυμπιακός και
ακολουθούν ο... Παναθηναϊκός και ο
Άρης. Αυτός ο... ίδιος Παναθηναϊκός
που έχασε τρεις φορές σερί από τον
ΠΑΣ Γιάννινα, δύο για το Κύπελλο και
μία για το πρωτάθλημα, έφερε καλύτερα αποτελέσματα κόντρα στους καλύτερους Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ,

Τ

Άρη αλλά και τον Αστέρα Τρίπολης.
Σε αυτή την «ειδική» βαθμολογία ο
Ολυμπιακός έχει συγκομιδή 21 βαθμών, ο Άρης με τον Παναθηναϊκό 14, η
ΑΕΚ με τον Αστέρα από 11, ενώ τελευταίος είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συγκέντρωσε 10 βαθμούς έχοντας μόλις
μία νίκη, 2-1 επί του Παναθηναϊκού
στην Τούμπα! Έχει, φυσικά, και αρνητικό ρεκόρ τερμάτων 12-15.
Στην εκκίνηση των πλέι οφ οι ομάδες κουβαλούν τη βαθμολογία της
regular season: Ολυμπιακός 67,
Άρης 51, ΑΕΚ 48, ΠΑΟΚ 47, Παναθηναϊκός 45, Αστέρας Τρίπολης 42 και
από το μίνι πρωτάθλημα των 10 αγωνιστικών σε διάστημα 40 ημερών θα
προκύψουν οι ομάδες που θα πάρουν
το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για να στε-

φθεί πρωταθλητής και μαθηματικά ο
Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και ένα
ρεκόρ σκοραρίσματος σε όλα τα ματς
της regular season, θα πρέπει να πάρει πέντε νίκες, 14 βαθμούς για την
ακρίβεια, καθότι έχει αποσπαστεί
στη βαθμολογία. Τα τρία ευρωπαϊκά
εισιτήρια θα διεκδικήσουν οι υπόλοιπες πέντε. Ένα εκ των τριών εισιτηρίων θα πάρει ο κυπελλούχος και αν
αυτός είναι ο ΠΑΣ Γιάννινα, τότε ένας
εκ των θεωρητικά «μεγάλων» (ΑΕΚ,
ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός) θα μείνει έξω
από την Ευρώπη. Ευρωπαϊκό εισιτήριο θα πάρει και ο τέταρτος της τελικής βαθμολογίας μόνο σε περίπτωση
που το Κύπελλο Ελλάδος πάει στα χέρια ομάδας που θα τερματίσει σε κάποια εκ των τριών πρώτων θέσεων. Ο

ΕΙΔΙΚH ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
(10 αγ.)
ΟΜAΔΑ
ΒΑΘΜΟI ΓΚΟΛ
1. Ολυμπιακός............21..........20-6
2. Άρης ...................... 14 ........ 10-9
3. Παναθηναϊκός ......14............9-9
4. ΑΕΚ ........................11..........11-15
5. Αστέρας Τρ.............11 ..........8-16
6. ΠΑΟΚ ....................10 ........12-15
* Σε περίπτωση ισοβαθμίας
κατά σειρά μετρούν τα μεταξύ
τους παιχνίδια και η διαφορά
τερμάτων.
ΠΑΣ δεν είναι ο μοναδικός που τους
απειλεί, καθώς ο Άρης είναι σε εξαιρετική κατάσταση και δεύτερος στη
βαθμολογία.
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Με ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ αρχίζουν τα πλέι οφ
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ είναι το μεγάλο παιχνίδι
της πρεμιέρας των πλέι οφ της Super
League 1, που αρχίζουν το επόμενο
Σαββατοκύριακο. Στη 2η αγωνιστική η
ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο
Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. Τα πλέι οφ θα
κλείσουν με το ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, στη Λεωφόρο. Το πλήρες πρόγραμμα: 1η Αγωνιστική: Αστέρας Τρ. - Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός - Άρης, ΠΑΟΚ - ΑΕΚ. 2η αγωνιστική: ΑΕΚ - Ολυμπιακός, Άρης - Αστέρας Τρ., Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ. 3η αγωνιστική): Άρης - ΆΕΚ, Αστέρας Τρ. - ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός. 4η αγωνιστική: ΑΕΚ - Αστέρας Τρ., Παναθηναϊκός - Άρης, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός. 5η αγωνιστική: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός, Άρης - ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός - Αστέρας Τρ. 6η
αγωνιστική: Αστέρας Τρ. - Άρης, Ολυμπιακός - ΑΕΚ, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός. 7η αγωνιστική: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, Άρης Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρ. 8η Αγωνιστική: Αστέρας Τρ. - Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Άρης. 9η Αγωνιστική: Άρης - Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρ. - ΑΕΚ, Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. 10η αγωνιστική: ΑΕΚ - Άρης,
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης.

Αρνητικό ρεκόρ
για τον ΠΑΟΚ

SPORTS
«Τραγικές οι συνέπειες
του άνοιξε - κλείσε»
Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός λόγω του κορονοϊού αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης,
μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό: «Το άνοιξε
- κλείσε στην αθλητική δραστηριότητα έχει
τραγικές συνέπειες για τους αθλητές, για όλο
το οικοδόμημα. Το ξέρουμε, δίνουμε μάχες για
όσο το δυνατόν πιο ομαλές συνθήκες, πάντοτε
βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων και
των όσων λένε οι λοιμωξιολόγοι. Υπάρχουν και
εντάσεις μαζί τους και άστοχες αποφάσεις
τους, αλλά όλοι παλεύουμε για το κοινό καλό».

Δεν επιστρέφει ο Βράνιες…
Ο Όγκνιεν Βράνιες
αποτελεί μεγάλη
αγάπη των οπαδών
της ΑΕΚ, οι οποίοι
ζητούν μέσω μηνυμάτων στα social
media την επιστροφή του το καλοκαίρι.
Ωστόσο, ο Βόσνιος
στόπερ δεν αφήνει
πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς σε
story στο Instagram
έγραψε: «Θα ήθελα να ζητήσω από τους οπαδούς της ΑΕΚ να μη μου στέλνουν άλλα μηνύματα για να επιστρέψω γιατί δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Στο μόνο μέρος που μπορώ να επιστρέψω είναι μαζί σας στην εξέδρα».

Αλλαγή λόγω… ληστείας

Πολύ αρνητικό στατιστικό για τον ΠΑΟΚ μετά την ήττα του 2-1 από τον Παναθηναϊκό στο
«Απόστολος Νικολαΐδης». Στα τελευταία 11 παιχνίδια του ο κάθε αντίπαλός του στην πρώτη
ευκαιρία που δημιουργεί σε βάρος του «δικεφάλου του Βορρά» είτε προηγείται
στο σκορ είτε ισοφαρίζει! Ακριβώς όπως έγινε και με τον Παναθηναϊκό.

Νέα αποκάλυψη για Μαραντόνα
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γιατροί τον είχαν δεμένο στο κρεβάτι! Συγκεκριμένα και,
σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ο
Ντιεγκίτο ήταν δεμένος στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση στην
οποία είχε υποβληθεί στο κεφάλι. Οι γιατροί υποστήριξαν ότι το
έκαναν για να τον προστατεύσουν, ώστε να μην κάνει κακό στον
εαυτό του. Οι Αρχές κάνουν έρευνες μήπως οι γιατροί είχαν δεμένο
τον Μαραντόνα και στο σπίτι του.

Ο διεθνής Αργεντινός άσος της Παρί Σεν Ζερμέν Άνχελ ντι Μαρία έγινε αλλαγή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Ναντ, όπου η ομάδα
του ηττήθηκε 1-2, γιατί υπήρχαν πληροφορίες
ότι ληστές μπήκαν στο σπίτι του. Μάλιστα, μέρος του Τύπου έκανε λόγο και για… απαγωγή,
που διαψεύστηκε από την Αστυνομία. Ευτυχώς η οικογένειά του είναι καλά! Την ίδια στιγμή, ληστές μπήκαν και στο σπίτι του Μαρκίνιος της Παρί, με την ομάδα να βάζει
security για τη φύλαξη όλων των
παικτών.

Σήμερα
η κλήρωση για το
Κύπελλο Ελλάδος
Η κλήρωση της ημιτελικής φάσης του
Κυπέλλου θα γίνει σήμερα στις 13.00 στα γραφεία
της ΕΠΟ. Στην κληρωτίδα θα μπουν Ολυμπιακός,
ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και ΠΑΣ Γιάννινα. Στη διαδικασία θα
παραστούν και εκπρόσωποι των ομάδων. Οι αγώνες είναι διπλοί και θα γίνουν 6-8 Απριλίου και οι
επαναληπτικοί 27-29 του ίδιου μήνα.
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ΟΣΚΑΡ 2021
• Λευκές σελίδες σε όλες τις τελευταίες διαδικτυακές αναρτήσεις του
Δημήτρη Λιγνάδη στο Διαδίκτυο. Τα
σχόλια του κόσμου έχουν απενεργοποιηθεί, ενώ έχουν σβηστεί ακόμα και τα θετικά μηνύματα για τις
παραστάσεις του.

POLITICAL GOSSIP

Άρωμα… Ελλάδας
στις υποψηφιότητες

Α

νακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα
φετινά Όσκαρ. H Αμερικανική Ακαδημία
Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε επίσημα χθες τις υποψηφιότητες εκείνων που θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο.
Η 93η απονομή θα γίνει στις 25 Απριλίου (26 Απριλίου στις 3 π.μ. ώρα Ελλάδας) με δύο μήνες καθυστέρηση, αλλά με φυσική παρουσία της ελίτ της Έβδομης Τέχνης από όλο τον πλανήτη.
Από τις υποψηφιότητες ξεχωρίζει η ταινία «Mank»
με 10 υποψηφιότητες και ακολουθούν οι «Minari»,
«Δίκη των 7 του Σικάγο», «The Father», «Sound of
Metal» και «Nomadland» με 6.
Για ακόμα μία χρονιά τα Όσκαρ έχουν και ελληνικό
άρωμα με δύο καλλιτέχνες ελληνικής καταγωγής.
Πρόκειται για τον Φαίδωνα Παπαμιχαήλ με τη δεύτερη υποψηφιότητά του στα Όσκαρ για τη διεύθυνση
φωτογραφίας της «Δίκης των 7 του Σικάγο» σε σκηνοθεσία Άαρον Σόρκιν (η πρώτη ήταν το 2014 με την
ταινία «Nebraska») και για τον Γιώργο Λαμπρινό,
πρώτη φορά υποψήφιο για το μοντάζ του «The Father» σε σκηνοθεσία Φλόριαν Ζέλερ.
Οι υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγορίες είναι
οι εξής:

Καλύτερη Ταινία
«Nomadland»
«Η Δίκη των 7 του Σικάγο»
«Mank»
«Minari»
«Ma Rainey’s Black Bottom»
«Promising Young Woman»
«The Father»
«Sound of Metal»
«Judas and the Black Messiah»

Σκηνοθεσία
Κλόι Ζάο για το «Nomadland»
Ντέιβιντ Φίντσερ για το «Mank»
Έμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»
Λι Άιζακ Τσουνγκ για το «Minari»
Τόμας Βίντερμπεργκ για το «Άσπρο Πάτο»

Α’ Ανδρικός Ρόλος
Ριζ Άχμεντ για το «Sound of Metal»
Τσάντγουικ Μπόουζμαν για το «Ma Rainey’s Black Bottom»
Γκάρι Όλντμαν για το «Mank»
Άντονι Χόπκινς για το «The Father»
Στίβεν Γιουν για το «Minari»

Α’ Γυναικείος Ρόλος
Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Nomadland»
Κάρεϊ Μάλιγκαν για το «Promising Young Woman»
Βαϊόλα Ντέιβις για το «Ma Rainey's Black Bottom»
Βανέσα Κίρμπι για το «Pieces of a Woman»
Άντρα Ντέι για το «The United States vs Billie Holiday»

B’ Γυναικείος Ρόλος
Ολίβια Κόλμαν για το «The Father»
Γιουν Γιου-τζουνγκ για το «Minari»
Μαρία Μπακάλοβα για το «Borat Subsequent
Moviefilm»
Αμάντα Σέιφριντ για το «Mank»
Γκλεν Κλόουζ για το «Hillbilly Elegy»

Β’ Ανδρικός Ρόλος
Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»
Λέσλι Όντομ Τζ. για το «One Night in Miami»
Σάσα Μπαρόν Κοέν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγο»
Πολ Ράσι για το «Sound of Metal»
Λακίθ Στάνφιλντ για το «Judas and the Black Messiah»

• Δεν λέει να κοπάσει ο σάλος που
προκλήθηκε από τη φωτογραφία της
Ελένης Μενεγάκη να ψωνίζει στη
Βαρβάκειο για το σαρακοστιανό τραπέζι. Ο «τοίχος» της στο Instagram
μετατράπηκε σε πεδίο μάχης για την
παραβίαση των μέτρων μετακίνησης.
•Σοκ για τους φαν του Πάνου Καλλίδη στο «Survivor» μετά την απόφαση του τραγουδιστή να αποχωρήσει οικειοθελώς. «Ό,τι και να
κάνω, τελικό δεν πάω», ανακοίνωσε στους συμπαίκτες του συγκινημένος.
• « Έχουν προσπαθήσει να με δωροδοκήσουν αρκετές φορές, ακόμα και
με 40.000 ευρώ, για να αγοράσουν τίτλο στα καλλιστεία», αποκάλυψε στο
«Happy day» ο ιδιοκτήτης πρακτορείου μοντέλων Γιώργος Κουτούλιας.
• Φουντώνει ο έρωτας του Πάνου
Μουζουράκη για τη σύντροφό του
Τζίνα Βαρελά, την οποία επέλεξε
για πρωταγωνίστρια στο νέο του
βιντεοκλίπ «Μπερδεμένος».
• Ο Σπύρος Μπιμπίλας σκέφτεται να
αποχωρήσει από τη θέση του Προέδρου στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών.
• Συγκίνησε η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Παντελίδη, αδελφού
του αδικοχαμένου Παντελή Παντελίδη στο «Σπίτι με το Mega».
• Ντυμένος Ινδιάνος γιόρτασε τα
Κούλουμα ο Γιάννης Στάνκογλου!
• Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης αναλαμβάνει δικό του talk show στο
Open.
• Νέο κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε στην παραγωγή του «YFSF», με
τα προγραμματισμένα γυρίσματα της
εβδομάδας να αναβάλλονται.
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«Survivor»: Ο Γιώργος
Λύρας στηρίζει «Ντάφυ»
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Απόκριες
από άλλες εποχές
Η Τζένη Μπαλατσινού θυμήθηκε με συγκίνηση τις δικές
της παιδικές Αποκριές, δημοσιεύοντας φωτογραφία
από το πολύ μακρινό παρελθόν, όταν οι γονείς της την
έντυσαν κουνελάκι! Με λευκή ολόσωμη γούνινη φόρμα,
μαύρα αυτάκια και κοντά
μαλλάκια με αφέλειες, η ευτυχισμένη μαμά τού μόλις 2,5
μηνών Κικίλια τζούνιορ πόζαρε μεν χαμογελαστή, αλλά
δεν έκρυψε και την ενόχλησή
της, μάλλον από την κουκούλα της στολής!

GOSSIP
Ο Χάρης Ρώμας
αποχαιρετά το «Καφέ»

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς «Το καφέ της Χαράς». Ο Χάρης Ρώμας έκανε τις τελευταίες σκηνές και πόζαρε
συγκινημένος -παρέα με όλους τους συντελεστές- στο οριστικό αντίο. «Ένα μόνο δάκρυ
επέτρεψα στον εαυτό μου, γιατί αν άφηνα ανεξέλεγκτα τα συναισθήματα, θα έκλαιγα ώρες.
Μπορεί και μέρες! Με παρηγορεί το ότι κάθε
τέλος το διαδέχεται μια καινούργια αρχή.
Ακόμη και τον θάνατο. Έτσι θέλω να πιστεύω»,
έγραψε στο Instagram ο δημιουργός.

Ο

Γιώργος Λύρας, ο επιχειρηματίας και σύζυγος της Πέγκυς Ζήνα, πήρε θέση υπέρ του Τριαντάφυλλου στο
«Survivor» με μια μακροσκελή δημόσια ανάρτηση γεμάτη χιούμορ. «Κάτω τα χέρια από τον Ντάφυ! Είναι το
αντίπαλο δέος της μοναξιάς μας. Είναι το αντίδοτο στη χλαπάτσαχρεος της Εφορίας που μας ήρθε. Είναι κορονοϊός δίχως AstraZeneca! Είναι ένα παιδί ευαίσθητο, που η μοίρα τον έριξε δίπλα σε
εκείνα τα... παιδάκια που θέλουν να τον μειώσουν, να τον εξαφανίσουν, να τον στείλουν σπίτι του και εμάς στην απελπισία», έγραψε
και πρόσθεσε: «Αν τυχόν αποχωρήσει από το παιχνίδι, εμείς οι φαν
αυτού του χαρακτήρα θα βγούμε στους δρόμους (που είναι πια και
της μόδας) για να διεκδικήσουμε την παραμονή του κι ας “φάμε” και
δυο χημικά παραπάνω, που λέει ο λόγος».

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα»

Μπαμπάς θα γίνει
ο Γιώργος Σαμαράς
Η Κωνσταντίνα Κομμάτα και ο Γιώργος
Σαμαράς ανακοίνωσαν κι επισήμως το
φύλο του μωρού τους! Το ζευγάρι περιμένει κορίτσι και η ηθοποιός πόζαρε με
τη φουσκωμένη κοιλίτσα της αγκαλιά με
τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, σε μια
τρυφερή φωτογραφία που απέσπασε
9.000 likes και ευχές. «Κοριτσάκι μου,
ανυπομονώ να σε κρατήσω, να σε φιλήσω, να σε μυρίσω! Σε περιμένουμε»,
έγραψε η μέλλουσα μαμά.

Ποιος είναι ο μπόμπιρας της φωτογραφίας;
Ο Χρήστος Σπανός, αγνώριστος Μεξικανός καουμπόης με σομπρέρο και πιστόλια! Ο ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια, όταν σε ηλικία πέντε χρόνων και με ύφος σκληρού
πιστολέρο πόζαρε στον φωτογραφικό φακό του μπαμπά του, έτοιμος για αναμέτρηση σε μονομαχία. «Έχετε δει πιο όμορφο καουμπόη; Άσε που όταν έβγαλα τα πιστόλια, έτριξαν τα πεζοδρόμια»,
σχολίασε με χιούμορ στη σελίδα του.

Ασπρόμαυρη φωτογραφία-ντοκουμέντο
από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της δημοσίευσε η Κάκια Ιγερινού. Η σημαντική
ηθοποιός θυμήθηκε το πρώτο φιλί που αντάλλαξε επί σκηνής με τον Χρήστο Πολίτη
στην παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»
και αποκάλυψε: «Ο θίασος σε στοπ καρέ
κατά τη σκηνοθεσία του Κωστή Μιχαηλίδη.
Ο Χρήστος Πολίτης τρυφερός, συγκινημένος και προσεκτικός, εγώ μέσα στο τρακ.
Και έτσι ανακάλυψα ότι είχα έναν πρωταγωνιστή τζέντλεμαν, έναν πεντάμορφο άνθρωπο. Ευτυχώς το μακρινό ’77 δεν υπήρχε
πανδημία».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

Γεωργία Ζιώγου,
διαιτολόγος-διατροφολόγος

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Νηστεία: Ισορροπημένη διατροφή

Η

περίοδος της νηστείας κρατά περίπου
40 ημέρες. Αποτελεί σωματική εγκράτεια και πνευματική περισυλλογή. Κατά την περίοδο της νηστείας δεν καταναλώνονται ζωικά και γαλακτοκομικά προϊόντα.
Επομένως, δεν τρώμε κόκκινο και λευκό κρέας,
ψάρι, τυριά, γάλα, βούτυρο, αυγά και οτιδήποτε
παράγεται από αυτά, όπως αλλαντικά, μπισκότα
και πολλές ακόμη λιχουδιές. Τα τρόφιμα που επιτρέπεται να καταναλώσουμε είναι φρούτα, λαχανικά, σιτηρά, ξηροί καρποί, μαλάκια, όσπρια και οτιδήποτε μη ζωικό.
Αποκλείοντας τα τρόφιμα που προαναφέραμε,
περιορίζουμε σε μεγάλο βαθμό την πρόσληψη κάποιων θρεπτικών συστατικών, που κύρια πηγή
μπορεί να είναι τα ζωικής προέλευσης προϊόντα.
Αν, όμως, προσέξουμε και σχεδιάσουμε σωστά τη
διατροφή μας, τότε η νηστεία μπορεί να έχει και
σημαντικά οφέλη για τον οργανισμό μας.
Η διαιτολόγος-διατροφολόγος Γεωργία Ζιώγου
μάς συμβουλεύει: «Κατά την περίοδο της νηστείας
δεν καταναλώνουμε κρέας και παράγωγά του,
όπως αλλαντικά. Δεν υπάρχει στη διατροφή μας
βούτυρο. Αυτό οδηγεί σε μειωμένη κατανάλωση
κορεσμένων λιπαρών και έτσι έχουμε μείωση στις
τιμές χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. Λόγω της
αυξημένης κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών,
αυξάνεται η πρόσληψη καλίου και έτσι έχουμε
μείωση της αρτηριακής πίεσης. Ωστόσο, θα πρέπει
να προσέχουμε τα τρόφιμα που επιλέγουμε για να
εξασφαλίζουμε την πρόσληψη όλων των απαραίτητων αμινοξέων, του σιδήρου, του ασβεστίου και

της βιταμίνης Β12. Οι κατάλληλοι συνδυασμοί σε
ό,τι αφορά την κάλυψη των αναγκών μας είναι:
όσπρια και σιτηρά ολικής αλέσεως, όπως το φακόρυζο, με τη χρήση καστανού ρυζιού. Επίσης, τρόφιμα πλούσια σε σίδηρο, όπως τα στρείδια, σε
ασβέστιο, όπως μπρόκολο, αμύγδαλα, σουσάμι,
ταχίνι, αποξηραμένα φρούτα, κολοκυθόσπορος,

Μείωση του
οξειδωτικού στρες
«Με τη νηστεία επιτυγχάνουμε μείωση του
οξειδωτικού στρες. Το οξειδωτικό στρες
προκαλείται στο σώμα μας όταν η συσσώρευση των ελεύθερων ριζών ξεπερνά κάποια επίπεδα. Οι ελεύθερες ρίζες είναι κάποια βιοχημικά μόρια τα οποία δημιουργούνται φυσιολογικά στο σώμα μας λόγω
βιοχημικών αντιδράσεων από τον μεταβολισμό μας. Όταν ακολουθούμε ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες, και το στρες είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, τότε αντιμετωπίζονται και
αποβάλλονται. Όταν, όμως, καταναλώνουμε
μεγάλες ποσότητες κατεργασμένων τροφών, φτωχών σε αντιοξειδωτικές ουσίες,
και μεγάλες ποσότητες κορεσμένων λιπαρών, τότε το οξειδωτικό στρες εντείνεται.
Έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες για αθηροσκλήρωση, διάφορες μορφές καρκίνου,
νόσο Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ».

λάχανο, σέσκουλα, μπάμιες, σπόροι τσία. Ακόμα,
τρόφιμα πλούσια με Β12, όπως φυτικά ροφήματα
εμπλουτισμένα, θαλασσινά φύκια νόρι που χρησιμοποιούνται για σούσι, μανιτάρια και διατροφική
μαγιά. Η νηστεία από έρευνες φαίνεται να βοηθά
και στη ρύθμιση του βάρους. Καλό είναι, όμως, να
προσέχουμε πάρα πολύ τις ποσότητες των γευμάτων, καθώς είναι μεν υγιεινά, αλλά δεν παύουν να
έχουν θερμίδες. Ιδιαίτερη προσοχή θέλουν η ποσότητα ελαιολάδου που χρησιμοποιούμε, καθώς
μια κουταλιά της σούπας μάς δίνει 140 θερμίδες, η
ποσότητα ξηρών καρπών, καθώς τα 50 γραμμ. δίνουν κατά μέσο όρο 300-350 θερμίδες (ανάλογα
τον ξηρό καρπό). Τέλος, θα πρέπει να προσέξουμε
τρόφιμα όπως κριτσίνια, ψωμί, λαγάνες, ταραμοσαλάτες, χούμους και κάθε άλλο το οποίο μας αρέσει να τσιμπολογήσουμε. Φυσικά, προσοχή πρέπει
να δώσετε και στις υγρές θερμίδες, καθώς πολλές
φορές δεν τις προσμετράμε στην ημερήσια πρόσληψη ενέργειας. Τέτοιες θερμίδες μάς δίνουν οι
χυμοί από φρέσκα φρούτα».

Αποκλείοντας κάποια είδη τροφίμων
περιορίζουμε σε μεγάλο βαθμό την
πρόσληψη μερικών θρεπτικών συστατικών.
Αν, όμως, προσέξουμε και σχεδιάσουμε
σωστά τη διατροφή μας, τότε η νηστεία
μπορεί να έχει και σημαντικά οφέλη
για τον οργανισμό μας…
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ατά κανόνα ανήσυχη, αρκετά μαχητική όταν
διακυβεύονται η ελευθερία και η ανεξαρτησία,
η δική της αλλά και των άλλων. Είναι μια γυναίκα
που υποστηρίζει πάντα την απονομή της δικαιοσύνης
σε όλο τον κόσμο. Η κυρία Τοξότης παλεύει
για το δίκιο με ορμή και ενθουσιασμό.

Γυναίκα Τοξότης, η ταξιδιάρα ψυχή

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Δεν θα ξεφύγει από την προσοχή σας το γεγονός ότι άτομα από
το κοντινό σας περιβάλλον σάς
εχθρεύονται και σας ζηλεύουν.
Αγνοήστε τα… Ο Άρης επιβάλλει να οδηγείτε συνετά.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Αυτό το διάστημα η Αφροδίτη βρίσκεται σε καλό χώρο για σας, προσφέροντάς σας μια ευκαιρία αισθηματικά. Εκμεταλλευτείτε την. Μπορεί να κάνετε την έκπληξη στα επαγγελματικά σας και να έχετε σπουδαίες ευκαιρίες και τυχερά.

Δίδυμοι

O

σες κι αν είναι οι αντιξοότητες, εκείνη
δεν το βάζει κάτω. Οι αναποδιές δεν
τη λυγίζουν. Δεν έχει χρόνο για να
υποχωρήσει ούτε και για να παραδοθεί. Οι
δυσκολίες τη δυναμώνουν. Η αποτυχία σε
έναν τομέα δεν σημαίνει, υποχρεωτικά, αποτυχία και σε άλλον, γι’ αυτό ξαναρχίζει τον
αγώνα, αν για λίγο έχει ξεμείνει να ξαποστάσει. Πρόσω ολοταχώς πάντα, με τη χαίτη
αφημένη στον άνεμο και τις οπλές αεικίνητες. Μάταιο να προσπαθήσετε να τη χαλιναγωγήσετε. Ακόμη κι αν της βάλετε τρικλοποδιά, το αποτέλεσμα θα είναι το πολύ μια τούμπα. Θα γελάσει μαζί σας, δεν θα σας κρατήσει
κακία και θα ξαναρχίσει το τρέξιμο.
Είναι πάντα περήφανη για τον εαυτό της,
σημαδεύοντας με το τόξο της όλο και πιο ψηλά, σαν τις Αμαζόνες. Πετά από λουλούδι σε
λουλούδι, αγαπώντας, διασκεδάζοντας, κάνοντας σχέδια, όνειρα, τρέλες, σκορπώντας
χαρά και κέφι και ρουφώντας από τη ζωή όσο
περισσότερο νέκταρ μπορεί. Είναι ειλικρινής,
γεμάτη ενθουσιασμό, γόνιμη σε ιδέες και
ανυπόμονη να τις κάνει πράξη. Με τους άντρες ο σκοπός της δεν είναι να τους «τυλίξει»,
αλλά να τους αγαπήσει με έναν ανάλαφρο
τρόπο, όπως μόνον εκείνη μπορεί να καταλάβει. Εύκολα αφοσιώνεται σε κάτι και, αν
υπάρχει ενδιαφέρουσα αιτία, και σε κάποιον
άλλον. Ωστόσο, μην ελπίζετε ότι θα τη γλιτώ-

σετε εύκολα. Η σύμπραξη μαζί της, όσο σύντομη κι αν είναι, απαιτεί ζήλο εκ μέρους σας
και μια ανεξάντλητη ενεργητικότητα. Η Τοξότης έχει αρκετή επινοητικότητα, ζωτικότητα,
εγωκεντρισμό, ώστε να σας βάλει να κάνετε
τον γύρο του κόσμου σε ένα εικοσιτετράωρο
και να σας εγκαταλείψει ξεθεωμένους σε μια
γωνιά, γιατί καθ’ οδόν θυμήθηκε ότι έχει κάτι
πιο επείγον να ασχοληθεί. Έχει το θράσος
της Μαρίας Στιούαρτ και την ενεργητικότητα
της Χριστίνας της Σουηδίας -ήταν κι οι δυο
τους Τοξότες- δηλαδή ό,τι χρειάζεται για να
σας «ρίξει» και μετά να σας παρατήσει τρελά
ερωτευμένους, ενώ εκείνη ξαναρχίζει τον
ατέλειωτο ερωτικό της μαραθώνιο. Είναι ρομαντική αλλά και βιτσιόζα, ναζιάρα αλλά και
ανήσυχη. Μπορεί να σας αγαπήσει τρελά, να
σας αναστατώσει όλη τη ζωή και μετά να σας
παραμερίσει. Ο λόγος δεν μπορεί να είναι παρά ένας: την απογοητεύσατε! Από σας ίσως
περίμενε μεγάλα πράγματα. Μη ρωτάτε τι: Πιθανόν όλα όσα δεν της δώσατε. Και θα αρχίσει να τα ψάχνει σε άλλους αρσενικούς, κάνοντάς σας να λιώνετε από ζήλια.
Δεν υπάρχει γιατρειά: Η Τοξότης είναι μια
πραγματική… Δον Ζουάν και δεν μπορείτε να
την αλλάξετε, ό,τι κι αν κάνετε γι’ αυτήν. Η Τοξότης αποτελεί, ίσως, το όνειρο χιλιάδων αντρών, εκτός βέβαια από εκείνους που κατά
καιρούς εγκατέλειψε!

(21/5-21/6)
Η διατροφή σας πρέπει να είναι
το πρώτο σας μέλημα για αρκετό
καιρό ακόμη. Κινηθείτε προσεκτικά και μην τσακώνεστε με κόσμο. Η καλή Αφροδίτη όλο και
κάτι θα σας φέρει στα οικονομικά σας.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Θα παρατηρήσετε ότι η ζωή -και οι
άνθρωποι- με το ένα χέρι θα σας
δίνει χρήματα και με το άλλο θα
σας τα παίρνει. Τώρα, όμως, έχετε
τα άστρα με το μέρος σας.

Λέων

(23/7-22/8)
Οι πειρασμοί είναι πολλοί. Οι
αδέσμευτοι έχετε να διαλέξετε
ανάμεσα σε πολλές προτάσεις,
λίγες από τις οποίες είναι αξιόλογες και με προοπτική. Θα ζήσετε
στιγμές πολύ συγκινητικές με
τους οικείους σας.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Με κάποιον τρόπο θα αρχίσετε
να νιώθετε την παρουσία του
Ερμή απέναντί σας, που θα εξετάσει τι κάνετε λάθος στη ζωή
σας και με ποιον τρόπο μπορείτε να το διορθώσετε. Ευκαιρίες
στον τομέα των οικονομικών.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο τομέας αυτός της εργασίας
βελτιώνεται κάπως. Τουλάχιστον, βελτιώνεται το κλίμα στον
χώρο εργασίας σας και οι επαφές σας με τον κόσμο εκεί αλλά
και οι συνθήκες είναι πιο θετικές.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Οι περισσότεροι Σκορπιοί ήσασταν μόνοι ή μοναχικοί ακόμη και
μέσα σε κάποια σχέση. Ήρθε η
ώρα να επανεξετάσετε τα καλά
της συντροφικότητας, να εμπιστευτείτε τους ανθρώπους και να
έρθετε κοντά με κάποιο άτομο.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Πολλά θα εξαρτηθούν και στον τομέα των σχέσεων από τους δικούς
σας χειρισμούς. Έχετε την τάση μερικές φορές να δείχνετε στους άλλους τελείως ανεξάρτητοι και…
φευγάτοι και άλλες εντελώς συντηρητικοί και ανασφαλείς.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Μπερδεμένα τα πράγματα σε ό,τι
αφορά κληρονομικά θέματα και
πρέπει να τα ξεμπερδέψετε το συντομότερο. Μη στηρίζεστε αυτήν την
περίοδο σε κεφάλαια τρίτων. Προσέξτε την υγεία σας.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Θα αντιμετωπίσετε μεγάλο ανταγωνισμό και τη ζήλια των άλλων,
που θα προσπαθήσουν να σας κάνουν -με κάθε τρόπο- τη ζωή δύσκολη. Από την άλλη, όμως, έχετε και νέες, πολύ θετικές εργασίες.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Εκεί που θα πρέπει να εστιάσετε κυρίως είναι στο να μη σαμποτάρετε οι ίδιοι τον εαυτό σας,
με την έλλειψη αυτοπεποίθησης και την αυτολύπηση που
μερικές φορές σάς διακρίνει.
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Τα «ορφανά» του Κουφοντίνα
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o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ίτε για λόγους ανθρωπισμού είτε επειδή «στην Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν
μπορούμε να έχουμε νεκρό από απεργία πείνας», λίγοι -ελάχιστοι- ήταν αυτοί που
άφησε αδιάφορους το εγχείρημα του καταδικασμένου για σωρεία δολοφονιών Κουφοντίνα. Συνεπώς, όταν, προχθές, έκανε πίσω, είτε συναισθανόμενος το πολύτιμο αγαθό της
ζωής (σε αντίθεση με τη ζωή αυτών από τους
οποίους τη στέρησε) είτε επειδή εξ αρχής το
είχε σχεδιάσει, πολλοί αισθάνθηκαν ανακούφιση. Αυτοί, όμως, τους οποίους ο Κουφοντίνας χρησιμοποίησε και περιέγραψε στη δήλωσή του ως «προοδευτικούς ανθρώπους»
υποθέτω πως ένιωσαν εκτεθειμένοι. Γιατί (αν
εξαιρέσουμε τους «φίλους και συντρόφους»
του) ήταν πρόσωπα τα οποία εργαλειοποίησε
ώστε να καλύψει, κάτω και πίσω από τη συμπαράστασή τους, την προσπάθειά του να δηλητηριάσει τη δημόσια ζωή. Είναι αχάριστο
να σταθούμε στα κείμενα που υπογράφηκαν
από ακαδημαϊκούς και πολιτευτές συγκεκριμένης παράταξης, στις κατηγορίες που εκτοξεύτηκαν, στους δημόσιους αφορισμούς,
στις βίαιες αναρτήσεις, στους υβριστικούς
χαρακτηρισμούς. Θα ήταν, όμως, πολιτικά
ευπρεπές το κόμμα του οποίου η οργανωμένη Νεολαία ισχυριζόταν ότι «η κυβέρνηση
δεν διστάζει να τον οδηγήσει στον θάνατο»

έβρισκε να πει μια λέξη αυτοκριτικής.
Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή την απεργία πείνας του τρομοκράτη, επιχειρήθηκε να
στηθεί σκηνικό πολιτικής πόλωσης, βίας και
κοινωνικής αναταραχής ανάλογο με αυτό του
2008. Ωστόσο, στην Ελλάδα του 2021 ούτε οι
«γεννημένοι στις 17 Νοέμβρη» μπορούσαν
να θυματοποιήσουν τον Κουφοντίνα ούτε η
κυβέρνηση θα επέτρεπε να επαναληφθεί η
κατάσταση την οποία πριν από 13 χρόνια
άτολμοι πολιτικοί και ένας υπό κατάρρευση
κρατικός μηχανισμός άφησαν ανεξέλεγκτη.
Η προσπάθεια, όμως, ήταν η ίδια. Από τη μία
«οι αθώοι». Τα θύματα της «κρατικής βίας και
καταστολής». Και από την άλλη «οι εντολείς»,
οι «εξουσιαστές», «οι ξενόδουλοι». Το αποτέλεσμα; Η βία. Στην οποία φθάνουν, ακολουθώντας τον συντομότερο δρόμο, αυτόν του
λαϊκισμού, οργανωμένες συμμορίες μπαχαλάκηδων. Μόνοι τους έως χθες, συνεταιρισμένοι με χούλιγκαν σήμερα. Συχνά με βίαιους αστυνομικούς να δίνουν την αφορμή

Με αφορμή την απεργία πείνας του
εκτελεστή της «17Ν», επιχειρήθηκε
να στηθεί σκηνικό πολιτικής πόλωσης,
βίας και κοινωνικής αναταραχής
ανάλογο με αυτό του 2008...

και να ανάβουν το φιτίλι. Κάποτε με ρεβανσιστές πολιτικούς να δίνουν τον ρυθμό.
Οι «προοδευτικοί άνθρωποι» που χαιρέτισε ο Κουφοντίνας, με αφορμή τον τερματισμό της απεργίας πείνας, οι οποίοι ασφαλώς
και δεν έκαψαν ΑΤΜ ούτε έβαψαν τοίχους
ούτε πλακώθηκαν με αστυνομικούς ούτε
προσπάθησαν να σκοτώσουν κάποιον, ισχυρίζονται ότι δεν υποστήριξαν τον ίδιο, αλλά το
αίτημα της μεταγωγής του στον Κορυδαλλό
αντί των Φυλακών του Δομοκού. Λιγότερο οι
νομικοί και περισσότερο ο βαρυποινίτης με
τις πράξεις του, πριν από χρόνια, όταν το ίδιο
ζήτημα τέθηκε, έχει ήδη απαντήσει. Επαφίεται, λοιπόν, στους ίδιους να απαντήσουν σε
έναν άλλον προοδευτικό (δίχως εισαγωγικά
αυτός) στρατευμένο στην Αριστερά και καταδικασμένο σε θάνατο, τον Λεωνίδα Κύρκο, ο
οποίος, το μακρινό 2003, καλούσε: «(…)
Πρέπει σταθερά να διαχωρίσουμε τη θέση
της Αριστεράς από τους φονιάδες της “17N”,
όποιοι κι αν είναι. Να μην τους αναγνωρίσουμε κανένα αριστερό κάλυμμα που μπορεί να
παραπλανήσει αριστερούς αγωνιστές και να
συνεχίσουμε την πολιτική και ηθική απομόνωση της τρομοκρατίας».
Εκτός αν εκλαμβάνουν και αυτά τα λόγια
ως «νουθεσίες» με τις οποίες «πόσο διασκεδάζουν δεν λέγεται»…

Όταν ο αστυνομικός γίνεται… μπάτσος

Σ

ίγουρα η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει καμία σχέση με άλλες, όπως της Ευρώπης ή
των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να αναφερθώ μόνο σε αυτές του Δυτικού κόσμου, που είναι
το μέτρο σύγκρισης. Είναι κλάσεις πιο ήπια, πιο
ανθρώπινη και πιο προσιτή. Είναι… light. Μακάρι να μη χρειαζόταν, θα έλεγα, αλλά όλοι γνωρίζουμε -ακόμη και αυτοί που είναι στα κάγκελα
με την ΕΛ.ΑΣ.- ότι για μια σειρά από λόγους είναι
απαραίτητη.
Επίσης, νομίζω ότι κανένας νοήμων άνθρωπος δεν θεωρεί ότι μπορεί ο αστυνομικός να κυνηγά το έγκλημα κρατώντας… τριαντάφυλλα. Ή
πως μπορεί να καταστείλει τη βία με πολιτισμένο
διάλογο.
Τα προβλήματα αρχίζουν όταν ο αστυνομικός
λησμονεί τον πραγματικό του ρόλο και μετατρέπεται σε… μπάτσο. Ιδιαίτερα, μάλιστα, σε εποχές όπως είναι η σημερινή, μάλλον κάποιοι εξ
αυτών χρειάζονται επειγόντως σεμινάρια, ώστε
να μην ξεφύγει κι άλλο η κατάσταση.
Τα όσα είδαμε να συμβαίνουν στην πλατεία

Νέας Σμύρνης αλλά και έξω από τη Βουλή επιβεβαιώνουν ότι κάποιοι ή βλέπουν… κρυφά CSΙ
στην τηλεόραση ή χρειάζονται επειγόντως παρακολούθηση. Ιατρική ή εκπαιδευτική - αυτό θα
το κρίνουν άλλοι. Και ότι… τα μεμονωμένα περιστατικά δεν είναι τόσο μεμονωμένα, τελικά. Αρχίζουν να μαζεύονται!
Ο τροχονόμος που απειλεί τον αυτόπτη μάρτυρα ενός τροχαίου με αγοραία συμπεριφορά
και απειλές γιατί δεν φοράει το κράνος του (!)
δεν τιμά τη στολή του ούτε τους συναδέλφους
του.
Ο αστυνομικός που εκτιμά ότι πρέπει να βγάζει τον τσαμπουκά του σε δεκαπεντάχρονα δείχνει ότι τον διακατέχει μια κουλτούρα τού χθες.
Μια νοοτροπία που θεωρεί ότι αυτός είναι… η
εξουσία, ο κύριος «ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε;».
Και αυτή η συμπεριφορά, που θυμίζει συνοικιακό καβγά, δεν είναι πλέον ανεκτή.
Λανθασμένα νομίζουν ότι στην εποχή του
Διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων ο οποιοσδήποτε αστυνομικός ή πολίτης μπορεί να ξε-

φύγει, εάν κάτι κάνουν αμφότεροι λάθος. Ο…
μεγάλος αδελφός είναι εδώ και γι’ αυτούς. Η
διαφορά είναι στη λειτουργία του κράτους. Ότι
άλλους, δηλαδή, τους τιμωρεί και άλλους τους...
χαϊδεύει. Και αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει.
Αυτό, όμως, δεν είναι απόφαση ενός κόμματος, διότι αυτές οι συμπεριφορές είναι διαχρονικές. Πρέπει κάποτε να καθίσουν σε ένα τραπέζι
και να συνεννοηθούν για το τι Αστυνομία πραγματικά θέλουμε ως Πολιτεία και ως κοινωνία.
Αφού το ξεκαθαρίσουν, ας αφήσουν την Αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Όχι να τη… χρησιμοποιούν σαν σάκο του μποξ, ως οδηγούς ή
ως «υπηρέτες» για τα ψώνια τους ή ως ένα σώμα
όπου κάποιοι θα βγάζουν τα απωθημένα ή τα
ψυχολογικά τους προβλήματα.
Και αφού το πράξουν αυτό οι εκάστοτε κυβερνώντες και τα κόμματα, ύστερα θα μπορούν
να κρίνουν, να κατακρίνουν και να τιμωρούν
τους παραβάτες του πλαισίου που έχει μπει.
Τότε μόνο ο αστυνομικός θα πάψει να είναι…
μπάτσος.

Γράφει

o Νίκος

Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

