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Καρτέρι θανάτου, μέρα μεσημέρι, έξω από το σπίτι του!

)
?
(
Ι
Τ
Α
Ι
Γ

ΛΕΣΑΝ
Ε
Τ
Κ
Ε
τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ
Σ
Α
Ρ
Η
Τ
Σ
Α
ΙΓ
Σ
…
Ο
Ι
Ε
Ν
ΙΧ
Ε
Δ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΣΕΛ. 8

!
ΙΑ
Λ
IΟ
Κ
Γ
Υ
Ο
Τ
ΙΑ
Ν
Ο
Φ
Ο
ΣΟΚ: ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗ ΔΟΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ

ΣΕΛ. 3

Βουλευτής Αργολίδας και τομεάρχης Υγείας του ΚΙΝ.ΑΛ.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΑΥΤΟΙ
ΑΝΕΤΡΕΨΑΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΟΥ!
ΣΕΛ. 5

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ
ΟΣΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΣΕΛ. 25

Η πορεία των εμβολιασμών
αποδεικνύει την επιτυχία
της κυβέρνησης
ΣΕΛ. 12-13

ΣΤΗ... ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΑ SELF-TESTS
ANOIΓΟΥΝΤΑΜΑΓΑΖΙΑΣΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΧΑΪΑ
ΣΕΛ. 4
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΟΤΑΝ ΠΕΤΑΣ ΤΑ «ΒΑΡΙΔΙΑ» ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ... ΠΑΝΕ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ
ΣΕΛ. 9

Γράφουν

Ν. ΜΑΡΙAΣ

Επίκαιρο το αίτημα
των γερμανικών αποζημιώσεων
ΣΕΛ. 6

ΕΒ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Ο «δικτάτορας»
Ερντογάν του Ντράγκι
ΣΕΛ. 7

P

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 AΠΡΙΛΙΟΥ 2021

K

2

ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Editorial

OLITICAL

Να πάρουν τους αστυνομικούς από τους στόχους;

Τ

ελικά, δεν χρειάστηκε παρά να περάσουν λίγα
24ωρα για να σωπάσουν όσοι υποστηρίζουν
ότι πρέπει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να αποσύρει τους άνδρες του απ’ όσους συνανθρώπους μας είναι -για κάποιους λόγους- «στόχοι».
Ας μην ξεχνάμε πως κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης έχουν γίνει ουκ ολίγες απόπειρες ή/και δολοφονίες ανθρώπων των ΜΜΕ. Θες γιατί λόγω δουλειάς «στενοχωρούν» συμφέροντα, θες γιατί λαμβάνουν
αποφάσεις που σε κάποιους χαλάνε δουλειές, θες
γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς αντιδρά ο υπόκοσμος ή οι
εγκληματικές οργανώσεις, κάποιοι εξ υμών ή κάποιοι εξ ημών χρειάζονται την προστασία της Πολιτείας,
γιατί πολύ απλά κινδυνεύουν!
Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Και δεν είναι όλα ρουσφέτι ούτε

έχουν όλοι… το ψώνιο να κυκλοφορούν έχοντας πλάι
τους και στο σπίτι τους ανθρώπους «ξένους», οι
οποίοι βρίσκονται συνεχώς μαζί τους. Ούτε, βέβαια,
μπορούμε να αποδεχτούμε ότι, επειδή κάποιοι -ελάχιστοι- δεν χρησιμοποιούν σωστά τους ανθρώπους
της Ελληνικής Αστυνομίας ή γιατί τους πήραν για άλλους λόγους, πρέπει μαζί με τα ξερά να καούν και τα
χλωρά.
Διότι είναι προτιμότερο να διαθέτεις κάποιους
αστυνομικούς, παρά να θρηνείς θύματα. Για όσους
κάνουν ότι δεν γνωρίζουν, μόνο τα στελέχη της
Αστυνομίας στη χώρα μας μπορούν να έχουν οπλισμό, να κάνουν συλλήψεις και, εάν χρειαστεί, να πυροβολούν. Αυτά που βλέπουν στις ταινίες δεν
ισχύουν στη ζωή. Άρα, ναι, κάποιοι άνθρωποι πρέπει να έχουν αστυνομικούς. Αυτό που μπορούμε να

συζητήσουμε είναι το ποιος θα αποφασίζει και με
ποια κριτήρια. Αυτό πρέπει να δούμε. Να θεσπιστούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, ώστε η επιλογή να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και να μην
είναι θέμα ρουσφετιού ή ζήτημα γνωριμιών με τον
εκάστοτε υπουργό.
ιότι διαχρονικά υπήρχαν περιπτώσεις που
έβγαζαν μάτια. Γι’ αυτό και επαναλαμβάνουμε
την άποψή μας: Ότι θα ήταν λάθος να πάρουν
τους αστυνομικούς από τους στόχους, όπως και το να
μη δέχεται η ΕΛ.ΑΣ. να προστατεύει ανθρώπους οι
οποίοι αποδεδειγμένα έχουν γίνει στόχοι.
Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού και γίνονται για
λόγους εσωτερικής ή μικροκομματικής κατανάλωσης. Μόνο που σε κάποιες περιπτώσεις αυτές οι λογικές στοιχίζουν ζωές…
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Συμβόλαιο θανάτου για τον Καραϊβάζ
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Για ένα άψογα οργανωμένο και εκτελεσμένο «συμβόλαιο θανάτου» κάνουν λόγο οι έμπειροι αξιωματικοί του Τμήματος
Εγκλημάτων Κατά Ζωής, που έχουν αναλάβει την εξιχνίαση της δολοφονίας του
Γιώργου Καραϊβάζ. Ο δημοσιογράφος, ο
οποίος ταύτισε το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ, το μεσημέρι της Παρασκευής έπεσε νεκρός από τις σφαίρες
άγνωστων εκτελεστών, λίγα μέτρα από το
σπίτι του, στην οδό Άννινου στον Άλιμο.
Οι δύο δράστες γνώριζαν άριστα τις κινήσεις του Γιώργου Καραϊβάζ. Τελειώνοντας από την εκπομπή «Αλήθειες με
τη Ζήνα», στον τηλεοπτικό σταθμό Star, ο
γνωστός δημοσιογράφος κατευθύνθηκε
στο σπίτι του. Πάρκαρε το Ι.Χ. αυτοκίνητό
του σε ένα μικρό πάρκο λίγα μέτρα μακριά από την οικία του, καθώς στη θέση
του στο πάρκινγκ ήταν το αυτοκίνητο του
γιου του, κατέβηκε και συνέχισε πεζός.
Αστραπιαία, δύο άτομα που είχαν φτάσει
με ένα σκούτερ στην περιοχή εμφανίστηκαν και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ. Τουλάχιστον πέντε σφαίρες των 9 mm καρφώθηκαν στον θώρακα και το κεφάλι του,
ενώ από το σημείο οι αστυνομικοί της
Ασφάλειας περισυνέλλεξαν 12 κάλυκες.
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι
δολοφόνοι τού έριξαν και χαριστική βολή
πριν φύγουν από το σημείο. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 14.28. Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στον λόφο Πανί, στον Άλιμο,
ήταν ήδη αργά. Ο Γιώργος Καραϊβάζ, σε
ηλικία 53 ετών, είχε αφήσει την τελευταία
του πνοή...

ρος σε στοιχεία από κάμερες ασφαλείας
και διαχείρισης κυκλοφορίας. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι ο πολύπειρος αστυνομικός συντάκτης, παρότι χαρακτηριζόταν
«αιχμηρή πένα», με πιστούς φίλους και
φανατικούς εχθρούς, ουδέποτε είχε ζητήσει αστυνομική συνοδεία, καθώς δεν
ένιωθε ότι κινδυνεύει.
Η εν ψυχρώ εκτέλεση του Γιώργου Καραϊβάζ ξυπνά μνήμες από τη δολοφονία
του Σωκράτη Γκιόλια το 2010. Πρόκειται
για τον δημοσιογράφο που έπεσε νεκρός
από τις σφαίρες των τρομοκρατών της «Σέχτας Επαναστατών» κάτω από το σπίτι του,
στην οδό Δαιδάλου, στην Ηλιούπολη. Τα κίνητρα των δραστών δεν τα μάθαμε ποτέ! Ας
ελπίσουμε αυτήν τη φορά να μάθουμε και
τα κίνητρα και την ταυτότητά τους...

Κάθε «συμβόλαιο θανάτου» είναι από
μόνο του μια πολύ δύσκολη εξίσωση, ενώ
και σε αυτήν την περίπτωση οι δράστες
λειτούργησαν με «επαγγελματικό τρόπο». Αυτό φαίνεται από τρία στοιχεία: α)
Χρησιμοποίησαν ένα σκούτερ και όχι κάποια μηχανή μεγάλου κυβισμού, που αυτόματα κινεί υποψίες. β) Τα ρούχα τουλάχιστον του ενός εκτελεστή δεν ήταν τα…

κλασικά μαύρα, αλλά φορούσε, σύμφωνα
με πληροφορίες, χακί χιτώνιο. γ) Κανένας
γείτονας -μέχρι στιγμής, τουλάχιστονδεν έχει αναφέρει ότι άκουσε πυροβολισμούς, παρότι έπεσαν 12 σε μια πολυσύχναστη γειτονία με αρκετές πολυκατοικίες. Γι’ αυτό και από την ΕΛ.ΑΣ. εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για τον
εντοπισμό των δραστών, ρίχνοντας το βά-

Έπεσε νεκρός το μεσημέρι
της Παρασκευής από
τις σφαίρες άγνωστων
εκτελεστών, λίγα μέτρα
από το σπίτι του στον Άλιμο

Σοκ και θρήνος για την εν ψυχρώ δολοφονία του δημοσιογράφου
Σοκ στον δημοσιογραφικό και στον πολιτικό κόσμο έχει
προκαλέσει η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με ανακοίνωσή
του, δηλώνει συγκλονισμένο από την εκτέλεση του συναδέλφου και επισημαίνει ότι πρόκειται για τη δεύτερη δολοφονία
δημοσιογράφου, καθώς είχε προηγηθεί το 2010 αυτή του Σωκράτη Γκιόλια. «Η ΕΣΗΕΑ δηλώνει ότι οι δημοσιογράφοι δεν
πτοούνται από δολοφονίες, τραυματισμούς και απειλές και
επισημαίνει ότι: Θα προασπίσει την ελευθερία του Τύπου και
την ανεμπόδιστη εργασία των δημοσιογράφων απέναντι σε
κάθε πίεση και απειλή, πολύ περισσότερο απέναντι σε μαφιόζικες πρακτικές και εγκληματικά σχέδια», αναφέρει η
Ένωση Συντακτών.

«Η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ μάς
σόκαρε όλους», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, τονίζοντας ότι «οι
Αρχές διερευνούν ήδη την υπόθεση, προκειμένου οι δράστες
να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη». Η κυρία
Πελώνη προσέθεσε: «Στους οικείους του εκφράζουμε τη
θλίψη μας και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας». Την άμεση
διαλεύκανση της δολοφονίας ζητά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του
δολοφονηθέντος.
Το δικό τους «αντίο» στον Γιώργο Καραϊβάζ λένε οι φίλοι
και συνεργάτες του στο bloko.gr, Σπύρος Λεβειδιώτης και
Μανώλης Ασαριώτης. «Ο Γιώργος Καραϊβάζ, ο ιδρυτής και

ιδιοκτήτης του bloko.gr, δεν είναι πια μαζί μας. Κάποιοι επέλεξαν να του κλείσουν το στόμα, να τον κάνουν να σταματήσει
να γράφει τα κείμενά του, με σφαίρες. Τον εκτέλεσαν μπροστά στο σπίτι του. Για εμάς, που τα τελευταία χρόνια συνεργαστήκαμε μαζί του, μας καθοδήγησε σε δύσκολες στιγμές,
ήπιαμε κρασί παρέα, μας τίμησε με τη φιλία του, οι ώρες είναι
πολύ δύσκολες».
Ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν αστυνομικός συντάκτης πολλά
χρόνια, από τη δεκαετία του ’90, και, εκτός από την εκπομπή
«Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, ήταν διαχειριστής και στην
ιστοσελίδα bloko.gr. Είχε εργαστεί επίσης πολλά χρόνια στην
τηλεόραση του ΑΝΤ1, απ’ όπου έφυγε το 2017. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.
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Στη… μάχη του Πάσχα τα self-tests

Σ

το στοίχημα της μεθόδου του selftesting ως κρίσιμου εργαλείου για τη
σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα και δη την απελευθέρωση συγκεκριμένων οικονομικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων ρίχνει το κέντρο βάρους των
προσπαθειών του το Μέγαρο Μαξίμου, αρχής
γενομένης από το μέτωπο των λυκείων, τα
οποία επαναλειτουργούν την προσεχή Δευτέρα. Κυβερνητικά στελέχη δεν κρύβουν την
ικανοποίησή τους, καθώς κατά τη διάρκεια
της χθεσινής μέρας είχαν ήδη διατεθεί γύρω
στις 250.000 self-tests, με το σύνολο των δικαιούχων (μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό
διοικητικό προσωπικό) να είναι γύρω στις
460.000. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η χώρα
μας πρωτοπορεί ακόμα μία φορά σχετικά με
τα μοντέλα διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς είναι η πρώτη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που διανέμει δωρεάν από
τα φαρμακεία αυτοδιαγνωστικά τεστ, ενώ
υπογραμμίζουν ότι ακόμα και κράτη που αρχικώς αντιτέθηκαν στη συγκεκριμένη μέθοδο
προσχωρούν σε αυτήν, ακολουθώντας τον
δρόμο που ανοίγει η ελληνική κυβέρνηση.
Στελέχη που παρακολουθούν τη στατιστική
των self-tests ανά την Ευρώπη παραπέμπουν
στο παράδειγμα της Σλοβακίας, όπου τα συγκεκριμένα tests μοιράζονται από τον στρατό
στις «κόκκινες» περιοχές, με το ιικό φορτίο να
μειώνεται κατά 58%.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι εκτιμούν βασίμως ότι σε περίπτωση που το… πείραμα του

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

self-testing στεφθεί από επιτυχία στα σχολεία, θα εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς και
δραστηριότητες, ενώ, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, δεν αποκλείεται να διευκολύνει και
το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ κυβέρνησης ειδικών και πολιτών, που δεν είναι άλλο από το
«Πάσχα στο χωριό». Εξ ου και στην κυβέρνηση έχουν ήδη οριστικοποιήσει, σύμφωνα με
πληροφορίες, τις επόμενες επαγγελματικές
και κοινωνικές ομάδες στις οποίες θα επιστρατεύσουν τo self-testing, όπως οι εμποροϋπάλληλοι, οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στις μεταφορές και λίγο αργότερα οι
εργαζόμενοι στην εστίαση. Στα των επιχειρησιακών του όλου εγχειρήματος και προς αποφυγήν συνωστισμού στις δομές που έχουν
υποδειχτεί για τα επαναληπτικά τεστ όλων
όσοι έχουν θετικό αυτοδιαγνωστικό τεστ,
πληροφορίες φέρουν δήμους και περιφέρειες να παραχωρούν επιπρόσθετους χώρους,
ώστε να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα οι
κρατικές δομές υγείας.

Νέο μήνυμα Μητσοτάκη
Μπροστάρης στην εκστρατεία πειθούς για
τον εμβολιασμό του μεγαλύτερου δυνατού
αριθμού πολιτών, ιδίως των πιο ηλικιωμένων,

μπαίνει εκ των πραγμάτων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου εκπροσώπους ομοσπονδιών
συνταξιούχων του ιδιωτικού και του δημόσιου
τομέα. «Θα πρέπει να κάνουμε όλοι μια προσπάθεια να πείσουμε τους πιο ηλικιωμένους
συμπολίτες μας -κατά κανόνα συνταξιούχους- να προσέλθουν και να κάνουν το εμβόλιο», ανέφερε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας
ότι είναι η καθοριστικότερη συνθήκη για την
προστασία της ζωής των πλέον ευάλωτων
ομάδων του πληθυσμού.
Χθες, εξάλλου, η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων
άναψε το «πράσινο φως», έστω και με ορισμένους περιορισμούς, για το λιανεμπόριο
στην Αχαΐα (με ραντεβού και click in shop) και
στη Θεσσαλονίκη (μόνο με click away), ωστόσο παρέπεμψαν σε επόμενη συνεδρίασή τους
πιθανή επαναλειτουργία των malls. Με βάση
το δόγμα «ένα άνοιγμα τη φορά» παραπέμφθηκε σε επόμενο ραντεβού και το θέμα των
διαδημοτικών μετακινήσεων τις καθημερινές, καθώς, όπως λέγεται, θα ήταν λάθος να
δοθεί το μήνυμα της χαλάρωσης, μολονότι το
εν λόγω μέτρο δεν φαίνεται πλέον να αποδίδει. Τις επόμενες μέρες αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», να υπάρξουν ανακοινώσεις και γύρω από το μεγαλεπήβολο σχέδιο του τουρισμού, καθώς στη
χθεσινή συνεδρίαση συμμετείχε και ο αρμόδιος υπουργός Χάρης Θεοχάρης, μια και στην
κυβέρνηση θα επιθυμούσαν να υπάρξει όσο
πιο έγκαιρα γίνεται μια κάποια ορατότητα,

ώστε να δοθεί το μήνυμα μιας δυναμικής εκκίνησης, πάντα υπό την αίρεση των θετικών
επιδημιολογικών δεδομένων.
Τέλος, εντός του Σαββατοκύριακου αναμένεται να οριστικοποιηθεί το κατά πόσον θα καταστεί εφικτό να απελευθερωθεί παράλληλη
εμβολιαστική γραμμή με το εμβόλιο της AstraZeneca, για το οποίο η Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών αποφάσισε χθες ότι μπορεί να
χορηγείται σε πολίτες ηλικίας άνω των 30
ετών. Σημειώνεται ότι βάσει της έως τώρα
ισχύουσας προτεραιοποίησης, η ομάδα των
ευπαθών ατόμων τύπου β είναι η επόμενη στη
σχετική λίστα.

Τις επόμενες μέρες
αναμένεται, σύμφωνα
με πληροφορίες
της «Political»,
να υπάρξουν
ανακοινώσεις και γύρω
από το μεγαλεπήβολο
σχέδιο του τουρισμού
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Χρυσοχοΐδης για Φουρθιώτη: Η Αστυνομία αξιολογεί κινδύνους και όχι πρόσωπα
Ξεκάθαρες απαντήσεις για την αστυνομική προστασία
του Μένιου Φουρθιώτη έδωσε ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αφενός διευκρίνισε ότι ο
ρόλος της Αστυνομίας είναι να αξιολογεί κινδύνους και όχι
πρόσωπα και αφετέρου με στοιχεία διέψευσε ότι η φύλαξη
του εν λόγω προσώπου αποτελείτο από 14 αστυνομικούς.
Ειδικότερα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι τον Μάιο του 2020 τον φυλούσε ένας αστυνομικός, ενώ για τον εμπρησμό στο σπίτι του, που έγινε τον
Αύγουστο, η αρμόδια Επιτροπή της Αστυνομίας (που συνεδριάζει ανά τρίμηνο) αποφάσισε τον Νοέμβριο τη διάθεση
ενός επιπλέον αστυνομικού. Τελικά, τον Ιανουάριο του
2021, έπειτα από εμπρησμό αυτοκινήτου στο κανάλι όπου
εργαζόταν, διατάχθηκαν η διάθεση και τρίτου αστυνομικού

και μιας μοτοσικλέτας και η επιτήρηση της οικίας του. Εντέλει, στα μέσα Μαρτίου αυξήθηκε η συνοδευτική δύναμη
με τέσσερις αστυνομικούς και διατάχθηκε και η πλήρης
φύλαξη του σπιτιού του, διότι ήταν η περίοδος που είχε ξεκινήσει ένα μπαράζ συγκεντρώσεων για τον Δ. Κουφοντίνα. «Ποτέ δεν φύλαξαν 14 αστυνομικοί τον παρουσιαστή,
ποτέ δεν υπήρξαν θωρακισμένα αυτοκίνητα, στους 10 από
τους 12 μήνες, δηλαδή στο 90% που φυλάσσεται είχε ένα ή
δύο άτομα χωρίς αυτοκίνητα», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης,
προσθέτοντας πάντως ότι η Αστυνομία αξιολογεί κινδύνους και όχι πρόσωπα.
Την ίδια ώρα, ανακοίνωσε τα στοιχεία σχετικά με την κατανομή των αστυνομικών δυνάμεων σε πρόσωπα που χρήζουν προστασίας. Συγκεκριμένα, στην κατανομή των επω-

φελούμενων είναι 60% πολιτικοί, 30% λοιποί κρατικοί αξιωματούχοι και κάποιοι ιδιώτες και 10% διπλωμάτες και ειδικά σε δημοσιογράφους και εκδότες διατίθεται λιγότερο
από το 2%.
Προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα έρθει στη
Βουλή νέο νομοσχέδιο και, παράλληλα, μίλησε για την
προοπτική μεικτών σχημάτων, δηλαδή αστυνομικών και
υπηρεσιών σεκιούριτι. «Χρειάζεται να προσφύγουμε στην
αγορά σε υπηρεσίες φύλαξης που προσφέρουν τέτοιες
υπηρεσίες. Γιατί προστρέχουν στην Αστυνομία και δεν
προστρέχουν σε εταιρείες φύλαξης; Ακόμα και η Βουλή
στις περισσότερες χώρες φυλάσσεται εξ ίδιων και με μεικτά σχήματα», τόνισε.
Αλέξανδρος Διαμάντης

Αυτοί ανέτρεψαν
τον αδελφό μου
από την κυβέρνηση

Ο

Νίκος Παπανδρέου ήταν…
μαινόμενος, στη συνέντευξη
που έδωσε στο ραδιόφωνο
του Alpha, καταγγέλλοντας
τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με πρώτο και
καλύτερο τον Ευάγγελο Βενιζέλο, αλλά
και στελέχη του κόμματος τα οποία,
αφότου «έριξαν» τον αδελφό του, Γιώργο, πήραν… μεταγραφή στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο αδελφός του πρώην πρωθυπουργού
πήρε… το όπλο του και, σχολιάζοντας
μεταξύ άλλων τα περιστατικά του 2011,
όπως όταν κάποιος από το περιβάλλον
του Ευάγγ. Βενιζέλου πλησίασε στη
Βουλή τον Γ.Α. Παπανδρέου και του είπε
«είσαι παρελθόν» ή το αίτημα της Εύας
Καϊλή να παραιτηθεί, προκειμένου να
σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας, είπε: « Έτσι είναι. Τρεις γυναίκες και Αποστολάκη και Κεφαλίδου».
Η «Political» επικοινώνησε μαζί τους,
ωστόσο δεν θέλησαν να κάνουν κανένα
σχόλιο. Για την ιστορία, όμως, αξίζει να
υπενθυμίσουμε ότι η Μιλένα Αποστολάκη είχε ανεξαρτητοποιηθεί, εκφράζοντας τη δυσφορία της για την πρόθεση
δημοψηφίσματος, μια στάση που τήρησε χωρίς πολιτικές παρεκκλίσεις. Αλλά
και η βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. Χαρά Κεφαλίδου είχε στείλει προσωπική επιστολή στον τότε πρωθυπουργό, βασισμένη στη λογική ότι κάποιος ο οποίος

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

έχει ψηφιστεί δεν κρύβεται πίσω από
δημοψηφίσματα.
Συνεχίζοντας ο Νίκος Παπανδρέου τη
συλλογιστική του για τους λόγους που
κάποιο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε
πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου,
υποστήριξε: «Χάλαγε το σύστημα εξουσίας που υπήρχε τότε. Ψυχάρη, Λαμπράκη, τη διαπλοκή... Δεν έπαιζε αυτό
το παιχνίδι.
Αυτό ήταν όλο. Ούτε έκανε καλή επικοινωνία ούτε έδωσε μεγάλα δάνεια.
Από τα πρώτα δάνεια που δόθηκαν (99
εκατ.) ήταν στο συγκρότημα Λαμπράκη.
Με το καλημέρα. Είναι αρκετό να σε ρίξει ένας Ψυχάρης; Όχι. Είναι αρκετό να
σε ρίξει ένας Ψυχάρης μαζί με τη Ν.Δ.,
τον ΣΥΡΙΖΑ και το μισό ΠΑΣΟΚ; Είναι!».
Από το στόχαστρό του δεν ξέφυγαν,
όμως, και στελέχη που εγκατέλειψαν το
ΠΑΣΟΚ. «Μια χαρά βολευτήκαν. Πήγαν
ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βγήκαν τότε να στηρίξουν»,
είπε. Και διευκρίνισε ότι δεν βάζει σε
αυτό το τσουβάλι τον Παναγιώτη Κουρουμπλή.

Δύο μέρες πριν είχαν προηγηθεί, με
το ίδιο φόντο, οι δημόσιες παρεμβάσεις
από τους Καρχιμάκη - Κουρουμπλή. Ο
Παναγιώτης Κουρουμπλής επιβεβαίωσε την καταγγελία του Μιχάλη Καρχιμάκη, αποκαλύπτοντας ότι «ναι, μου είπε ο Βενιζέλος “ψήφισε το μεσοπρόθεσμο, να του πάρουμε (του Γιώργου) το
κόμμα”. Με πιλάτευαν από το πρωί για
να αλλάξω γνώμη».
Επισήμανε, τέλος, ότι επί Παπανδρέου
δεν δούλεψε καλά το επικοινωνιακό
κομμάτι, για να πιστωθεί την επιτυχία
των πρωτοβουλιών ο πρώην πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ. «Δεν πέρασε στην κοινωνία,
γιατί, όταν τρέχεις να σώσεις τη χώρα,
δεν προλαβαίνεις να το επικοινωνήσεις
και, φυσικά, δεν υπήρχε ομάδα να τα

επικοινωνήσει. Η πολιτική τότε ήταν να
φύγει ο Γιώργος, να πούμε την αλήθεια.
Οπότε ποιος θα θέλει να πει τα καλά; Αυτοί που έλεγαν “θα σκίσουμε το μνημόνιο”; Οι δύο επόμενοι δεν το έσκισαν, αλλά το υπέγραψαν», κατέληξε ο Νίκος Παπανδρέου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το
ΠΑΣΟΚ και η Φώφη Γεννηματά, λαλίστατοι σε όλα τα θέματα, δεν έβγαλαν ούτε
μισή ανακοίνωση για τις βαριές καταγγελίες του Νίκου Παπανδρέου.

Νίκος Παπανδρέου, μαινόμενος
με αυτούς που… πρόδωσαν
Γιώργο και ΠΑΣΟΚ

P
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Επίκαιρο το αίτημα των γερμανικών αποζημιώσεων
80 χρόνια μετά την επίθεση του Χίτλερ κατά της Ελλάδας

Π

του

Νότη Μαριά
Καθηγητής
Θεσμών
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος
Ελλάδα
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην
Ευρωβουλευτής

αρότι συμπληρώθηκαν στις 6 Απριλίου
2021 ογδόντα ολόκληρα χρόνια από την εισβολή του Χίτλερ στην Ελλάδα, το ζήτημα
της καταβολής των γερμανικών αποζημιώσεων παραμένει ακόμη ανοικτό, καθώς το Βερολίνο σε κάθε
ευκαιρία αρνείται την καταβολή των πολεμικών
επανορθώσεων και την εξόφληση του αναγκαστικού κατοχικού δανείου. Και όλα αυτά παρότι οι συνέπειες της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα ήταν
καταστροφικές για την Πατρίδα μας και τον λαό μας,
καθώς, σύμφωνα με τη Μαύρη Βίβλο της Κατοχής, ο
συνολικός αριθμός των θυμάτων που είχε η Ελλάδα
λόγω της γερμανικής, ιταλικής και βουλγαρικής κατοχής ανήλθε σε 1.106.922 ψυχές.
Σημαντική τροπή στο ζήτημα της διεκδίκησης των
γερμανικών αποζημιώσεων αποτέλεσε η ελληνική
ρηματική διακοίνωση του 1995, με την οποία η Αθήνα ζητούσε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ
των δύο χωρών για το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων, ειδικότερα για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Πλην, όμως, η γερμανική κυβέρνηση
απέρριψε τη ρηματική αυτή διακοίνωση.
Έπειτα από χρόνια κωλυσιεργίας και δολιχοδρομιών των διαφόρων ελληνικών κυβερνήσεων, τελικά ο κύβος ερρίφθη το 2019. Έτσι στις 17 Απριλίου
2019 η Ολομέλεια της Βουλής συζήτησε την από
2016 Έκθεση της αρμόδιας διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
Σύμφωνα με την Έκθεση (σελ. 47), το συνολικό

ποσό των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα
ανέρχεται σε 269.547.005.854 πλέον τόκων. Σημειωτέον, δε, ότι στο παραπάνω ποσό των 269,5 δισ. ευρώ, που ξεπερνά τα 300 δισ. ευρώ με τους τόκους,
δεν περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις των ιδιωτών για
τις σφαγές, τις δολοφονίες, τις εκτελέσεις, τις αναπηρίες και την καταναγκαστική εργασία στην Ελλάδα και στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης
και τα εργοστάσια.
Ακολούθησε στις 4 Ιουνίου 2019 η επίδοση ρηματικής διακοίνωσης της ελληνικής κυβέρνησης προς
τη Γερμανία με την οποία η Αθήνα κάλεσε το Βερολίνο να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για το ζήτημα
των πολεμικών επανορθώσεων και του αναγκαστικού κατοχικού δανείου.
Η Γερμανία, πιστή στη γνωστή της τακτική, στις 18
Οκτωβρίου 2019 απάντησε αρνητικά, ρίχνοντας πλέον το μπαλάκι στο ελληνικό τερέν.
Η συμπλήρωση 80 χρόνων από την επίθεση του
Χίτλερ στην Ελλάδα έλαβε χώρα λίγες μέρες μετά
την απόρριψη στις 25 Μαρτίου 2021, εκ μέρους της
γερμανικής Βουλής, των ψηφισμάτων των Γερμανών Πρασίνων και της γερμανικής Αριστεράς σε
σχέση με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Το ψήφισμα
των Πρασίνων ζητούσε την εξόφληση του περίφημου κατοχικού δανείου, χωρίς, όμως, να ζητά και
εξόφληση των γερμανικών αποζημιώσεων, ενώ το
ψήφισμα της γερμανικής Αριστεράς απαιτούσε
πλήρη εξόφληση των πολεμικών επανορθώσεων
και επιστροφή του κατοχικού δανείου. Όμως, το

κόμμα της Μέρκελ και οι σύμμαχοί της, ήτοι οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες και το αδελφό τους
κόμμα, οι Γερμανοί Χριστιανοκοινωνιστές, συνεπικουρούμενοι από τους Γερμανούς Σοσιαλδημοκράτες καθώς και από τους Φιλελεύθερους και τους
ακροδεξιούς του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία απέρριψαν πανηγυρικά και τα δύο ψηφίσματα
έπειτα από συζήτηση που κράτησε πάνω από μιάμιση ώρα.
Έτσι, για άλλη μια φορά εντελώς προκλητικά η
Γερμανία ισχυρίζεται ότι δήθεν το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων έχει κλείσει, παρότι είναι δεδομένο και δεν αμφισβητείται ότι το κατοχικό δάνειο
και οι γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις είναι
«ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες».
Μετά, λοιπόν, από τις συνεχείς γερμανικές αρνήσεις και εν όψει της παραπάνω αρνητικής απόφασης της γερμανικής Βουλής της 25ης Μαρτίου 2021
για τις πολεμικές επανορθώσεις και το αναγκαστικό
κατοχικό δάνειο, η Αθήνα οφείλει να προχωρήσει
στις απαραίτητες ενέργειες για τη δικαστική επίλυση της διαφοράς, φέρνοντας το ζήτημα των γερμανικών οφειλών ενώπιον του αρμοδίου δικαιοδοτικού
οργάνου.
Παράλληλα και προκειμένου να αυξηθεί η πίεση
κατά της Γερμανίας, όπως έχουμε προτείνει ήδη από
το 2011, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εγγράψει
τις γερμανικές αποζημιώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό και να προχωρήσει σε άμεση τιτλοποίηση
του αναγκαστικού κατοχικού δανείου.

Κόμμα εξουσίας ή νηπιαγωγείο;

Α

πό την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε -και
κατάφερε- να γίνει κόμμα εξουσίας, έπρεπε να έχει αντιληφθεί ότι μαζί με τα καλά
κληρονομεί και τα κακά των ηγετικών κομμάτων.
Ένα από αυτά είναι η πολυφωνία, που πολλές φορές
γίνεται ανοιχτή πολιτική αντίθεση. Η πρόσφατη διαφοροποίηση των πρώην υπουργών Νίκου Φίλη και
Θοδωρή Δρίτσα για το Ελληνικό είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η «απάντηση» του Παύλου Πολάκη στον αρχηγό του, τον Αλέξη Τσίπρα, για το ότι οι
πολιτικοί τους αντίπαλοι αποτελούν «κόμμα των
δωσιλόγων», επίσης.
Ουσιαστικά, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αντιμετωπίσει (και ίσως ήδη έχει αργήσει…) το ζήτημα
της πολιτικής ομοιογένειας. Η πανσπερμία συνιστωσών λανθασμένα εκλήφθηκαν ως «έκφραση
ελευθερίας». Αυτά είναι τρόπος ζωής ενός κόμματος μικρού, όπως ήταν παλαιότερα η ανανεωτική
Αριστερά. Για ένα κόμμα εξουσίας είναι προάγγελος
αντιφάσεων στην πολιτική του έκφραση, υπονόμευ-

σης της εικόνας του κόμματος στην κοινή γνώμη
και, τελικά, πολιτικής αποτυχίας.
Δεν μπορεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανένα κόμμα να
θέλει να είναι «εξουσίας», αλλά να συμπεριφέρεται
σαν κόμμα διαμαρτυρίας. Ή το ένα ή το άλλο. Ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί και τα δύο. Αποτυγχάνει,
αλλά ρότα δεν αλλάζει. Γιατί; Άγνωστες οι βουλές…
Επίσης, δεν υπάρχει ελληνικό κόμμα εξουσίας,
σε φάση επανόδου στην εξουσία, που δεν έκανε
διαγραφές. Κανένα. Ο αρχηγός ενός κόμματος
εξουσίας πρέπει να στείλει το μήνυμα στην κοινή
γνώμη ότι όποιος ξεπερνά τα όρια πάει σπίτι του.
Κλασική τακτική επίδειξης δύναμης. Αντίθετα, στον
ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται; Διαφοροποιούνται ο Φίλης και ο
Δρίτσας, διαφωνεί δημοσίως με τον αρχηγό του στο
γνωστό κουτσαβάκικο στυλ ο Πολάκης, ουσιαστικά
τίθεται συνολικά ένα θέμα «αριστερής ευπρέπειας»
και ο Τσίπρας απλώς «προεδρεύει». Κάθε φορά τα
φαινόμενα εσωστρέφειας, διαφοροποίησης και δημόσιων διαφωνιών γίνονται εντονότερα, αλλά κα-

νείς από τους «παίκτες» δεν βλέπει την κόκκινη
κάρτα. Όλοι μέσα, συνεχίζουν με τις υπόγειες μαχαιριές στο κόμμα τους να κερδίζουν τα φώτα της
δημοσιότητας σε βάρος όσων εφαρμόζουν και προωθούν την κομματική γραμμή και ουδείς έχει συνέπειες. Ο κ. Τσίπρας απλώς «προεδρεύει».
Στην πολιτική ή παπάς θα είσαι ή ζευγάς. Δηλαδή,
ή η φυσιογνωμία του κόμματος θα είναι μια χαλαρή
συνομοσπονδία συνιστωσών που θα συναποτελούν
ένα κόμμα διαμαρτυρίας ή θα υπάρχουν ενιαία φωνή, ενιαία συμπεριφορά και ενιαία συμπεριφορά
των στελεχών του, τα οποία θα φιλοτεχνούν μια συγκεκριμένη εικόνα του κόμματος στα μάτια της κοινής γνώμης. Και αν κάποιος ξεπερνά τα όρια που με
σαφήνεια θέτει η ηγεσία, θα πηγαίνει σπίτι του. Έτσι
ήταν, έτσι είναι και έτσι θα συνεχίσουν να είναι τα
κόμματα εξουσίας. Χαλαρή αντιμετώπιση από την
ηγεσία των «κακομαθημένων και άτακτων παιδιών»
δεν δίνει εικόνα κόμματος εξουσίας. Δίνει εικόνα
νηπιαγωγείου.

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Ανάγκη συναίσθησης της κρισιμότητας
της κατάστασης στη μάχη κατά του κορονοϊού

Δ

της

Νάντιας
Γιαννακοπούλου
Βουλευτής
Β2 Δυτικού Τομέα
Αθήνας ΚΙΝ.ΑΛ.

εκατρείς, δεκατέσσερις μήνες αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού δεν
είναι και μικρό διάστημα. Αυτό, όμως, είναι ένα χαρακτηριστικό κάθε πανδημίας, όποτε
και αν εμφανίστηκε στην ιστορία της ανθρωπότητας. H ισπανική γρίπη, για παράδειγμα, η πρώτη
πανδημία του 20ού αιώνα, κράτησε οκτώ μήνες
και εξαφανίστηκε ξαφνικά, αφού εξόντωσε από
20 εκατομμύρια έως 40 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι
μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο θα κρατήσει η
πανδημία. Αν κάτι είναι ριζικά διαφορετικό στην
«εποχή του κορονοϊού», είναι η συνταρακτική
πρόοδος της επιστήμης, που επέτρεψε σε χρόνο
μηδέν να υπάρχουν εμβόλια, να υπάρχουν tests
και να έχουν γίνει βήματα στην κατεύθυνση αποκωδικοποίησης του φονικού ιού, έχοντας, βέβαια, μπροστά της πολλά ερωτήματα που πρέπει
να απαντήσει. Ας σκεφτούμε ότι στις αρχές Μαρτίου του 2020 είχαμε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα και έναν χρόνο μετά έχουν πραγματοποιηθεί 2.000.000 εμβολιασμοί.
Τι σημαίνουν τα παραπάνω στοιχεία; Ότι δίνουμε μια μάχη απέναντι σε έναν εν πολλοίς άγνωστο ιό, ο οποίος μεταλλάσσεται και γίνεται όλο
και πιο επιθετικός. Τι συμπέρασμα προκύπτει

από αυτό; Ότι ασφαλώς και η κυβέρνηση έχει την
ευθύνη για τις όποιες αποφάσεις, τα όποια μέτρα
λαμβάνονται, αλλά ας επιμείνουμε στον σεβασμό
απέναντι στους επιστήμονες και ας τους αφήσουμε ανεπηρέαστους να κάνουν τη δουλειά
τους, ακόμα και με τα πιθανά λάθη που μπορεί να
κάνουν σε αυτή την υπερπροσπάθεια. Αυτή ήταν
και η εμπειρία από την πρώτη καραντίνα. Είναι μη
κατανοητό επομένως να ζητείται σωστά να γίνονται δεκτές οι προτάσεις των επιστημόνων και,
ταυτόχρονα, από τις ίδιες δυνάμεις να ασκείται
κριτική σε όποια μέτρα καταλήγουν. Είναι ακατανόητο πολιτικές δυνάμεις να τάσσονται υπέρ των
ανοιγμάτων όταν επιβάλλεται lockdown και να
ζητείται κλείσιμο όταν επιχειρούνται ανοίγματα ή
ανάσες. Είναι ακατανόητο να ζητούνται τα πρακτικά της Επιτροπής των Επιστημόνων. Οι επιστήμονες μέσα και από τις διαφορετικές απόψεις τους έχουν την πλήρη ευθύνη να εισηγούνται. Ας τους προστατεύσουμε και ας αυτοπροστατευτούν και οι ίδιοι χωρίς να πέφτουν στην
παγίδα της υπερέκθεσης. Η δε κυβέρνηση ας
τους λαμβάνει υπόψη, χωρίς να κρύβεται και πίσω από αυτούς ή τρέχοντας υπουργοί να προκαταλάβουν μέτρα, ημερομηνίες, ανοίγματα, για τα
οποία συχνά διαψεύστηκε. Ας ασχολείται δε πε-

ρισσότερο για να παίρνει τα αναγκαία μέτρα πιο
αποτελεσματικά και έγκαιρα, όπως η ενίσχυση
των ΜΜΜ, η ενίσχυση του ΕΣΥ, η κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων για τη λειτουργία σχολείων, ο έλεγχος μεγάλων χώρων κ.ά. Δυστυχώς
έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής πολλά λάθη, παραλείψεις και ολιγωρίες, αλλά για αυτό, όπως έχω
πει πολλές φορές, θα λογαριαστούμε μετά το τέλος αυτής της δοκιμασίας.
Είμαστε σε πολύ κρίσιμο σημείο και θα ήταν
καταστροφικό να λειτουργούμε όλοι υπό το βάρος κόπωσης, την οποία επιτείνουμε με τις παραφωνίες των πιέσεων και των κομματικών παιγνίων. Έχουμε το εμβόλιο ως βασικό όπλο, τα
tests κάθε είδους, τα γνωστά μέτρα (μάσκες,
αποστάσεις, αποφυγή συνωστισμού κάθε είδους). Με αυτά ας δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί για
να ζήσουμε ένα καλύτερο Πάσχα σε σχέση με
πέρυσι και ένα πολύ καλύτερο καλοκαίρι. Προϋπόθεση είναι να ξαναθυμηθούμε το μυστικό της
πρώτης καραντίνας: επιστήμονες που εισηγούνται ανεπηρέαστοι, κυβέρνηση που σέβεται τις
αποφάσεις και παίρνει μέτρα, κοινωνία που έχει
την αίσθηση του κινδύνου και δείχνει κοινωνική
ευθύνη.

Ο «δικτάτορας» Ερντογάν του Ντράγκι

Ο

πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι
χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν «δικτάτορα», κατακεραυνώνοντας τον αυταρχικό ηγέτη για τη μεταχείριση
του προέδρου της Επιτροπής της Ε.Ε. κατά τη συνάντησή τους. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρισκόταν στην Άγκυρα την Τρίτη μαζί με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ,
σε συνάντηση με τον Ερντογάν για τις σχέσεις
Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε βιντεοσκοπημένα πλάνα μέσα στο προεδρικό
παλάτι φάνηκε ότι οι δύο άντρες κάθονταν μαζί, ενώ
η Φον ντερ Λάιεν αναγκάστηκε να καθίσει χωριστά
από τους άντρες σε έναν καναπέ. Ερωτηθείς για το
περιστατικό σε συνέντευξη Τύπου, ο Ντράγκι είπε:
« Ήμουν πολύ δυσαρεστημένος από την ταπείνωση
που υπέστη η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν» και πρόσθεσε: «Αλλά με αυτούς τους δικτάτορες... πρέπει
να είμαστε ειλικρινείς στην έκφραση διαφόρων
απόψεων... αλλά και παράλληλα έτοιμοι να συνεργαστούμε και να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα της
κάθε χώρας».
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου απάντησε στο Twitter: «Καταδικάζουμε
έντονα την απαράδεκτη λαϊκιστική ρητορική του Ιταλού πρωθυπουργού Ντράγκι και τις άσχημες και

αδιάκοπες δηλώσεις του για τον εκλεγμένο πρόεδρό
μας». Ο Ερντογάν αντιμετώπισε κύμα επικρίσεων
μετά το συμβάν, το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά την
αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, μια διεθνή συνθήκη για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας, την οποία η Τουρκία
πρώτη επικύρωσε. Είναι γεγονός ότι τουλάχιστον
300 γυναίκες δολοφονήθηκαν το 2020, κυρίως από
τους συντρόφους τους, και 171 ακόμα γυναίκες βρέθηκαν νεκρές υπό ύποπτες συνθήκες στην Τουρκία.
Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι ακολούθησε τις «απαιτήσεις της Ε.Ε.». Σε αυτό το σημείο, για ακόμα μια
φορά διακρίνεται η απροθυμία του Τούρκου προέδρου να συνεργαστεί και να συμμορφωθεί με τους
κοινούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ανάπτυξή της. Είναι πλέον φανερή η διάθεση του
Τούρκου προέδρου ως προς τη στάση που κρατά
απέναντι στη βία κατά των γυναικών, γεγονός που είναι αντίθετο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δημοκρατίας που θέλουμε να προωθείται και να επικρατεί. Ωστόσο, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν έγινε
πρόσφατα πιο ευάλωτος πολιτικά. Φαίνεται να έχει
υποκύψει στις απαιτήσεις των σκληρών αντιπροσώπων των επικρατέστερων κομμάτων ως αντάλλαγμα
για την υποστήριξή τους.
Αυτοί που ήταν αντίθετοι με τη σύμβαση παραπο-

νέθηκαν ότι ενθαρρύνει το διαζύγιο και υπονομεύει
τις παραδοσιακές οικογενειακές αξίες. Επιπλέον, τη
θεωρούν ιδιαίτερα προβληματική, αλλά η μεγάλη
τους ανησυχία είναι ότι αυτή η ρήτρα μπορεί να οδηγήσει σε γάμο ομοφυλοφίλων.
Όποια και αν είναι η λογική όλων των πράξεων του
Τούρκου προέδρου, υπάρχει η αίσθηση ότι κυριαρχώντας στην Τουρκία από το 2003 επιδιώκει να
εδραιώσει τη συντηρητική του βάση στήριξης, καθώς οι δημοσκοπήσεις σηματοδοτούν δυσαρέσκεια
μεταξύ των ψηφοφόρων.
Οι κρατικοί εισαγγελείς στην Τουρκία κινούνται,
επίσης, για την απαγόρευση του τρίτου μεγαλύτερου
κόμματος της χώρας, του Λαϊκού Δημοκρατικού
Κόμματος (HDP). Η κίνησή τους θεωρείται ότι προέρχεται από τα αιτήματα του ακροδεξιού Κόμματος
Εθνικιστικών Κινήσεων (MHP), συμμάχου του AKP
του προέδρου.
Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται και μαστίζεται
από πανδημία, ανεργία και οικονομική σαθρότητα,
όλες αυτές οι κινήσεις φαίνονται να πλήττουν όλο
και περισσότερο την ανάπτυξη της γειτονικής χώρας
και να απομακρύνονται από τον στόχο ένταξης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς πλέον, βέβαια, αυτό να
αποτελεί μεγάλο πρόβλημα κατά τη γνώμη του Τούρκου προέδρου.

της
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι λέσχη ομοϊδεατών!

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ο

Παναγιώτης Κουρουμπλής, βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, ανοίγει τα χαρτιά του για το ποιους εννοούσε ότι δεν θέλουν την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρίζει πως «στην κοινωνία φαίνεται σαν -το τονίζω, σαν- να μην
μπορούμε να αρθρώσουμε ισχυρό αντιπολιτευτικό λόγο». Εκτιμά ότι μπαίνει τέλος στην
εσωστρέφεια που απειλούσε το κόμμα του και
θεωρεί πως τις πολιτικές συγκλίσεις θα τις καθορίσει το αποτέλεσμα της κάλπης.

εσωκομματική τους δημοκρατία επιτρέπει
τον διάλογο και τις διαφορετικές, μη ενοχοποιητικές προσεγγίσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. εξελίσσεται σε ηγεμονεύουσα, πολιτική, πατριωτική, δημοκρατική δύναμη, που εκτείνεται από το δημοκρατικό, αντινεοφιλελεύθερο
και αντιδεξιό Κέντρο μέχρι τη ριζοσπαστική
Αριστερά. Απευθύνεται στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μισθωτούς, τους αγρότες,
τους εργάτες και, φυσικά, με ελπίδα στη νεολαία. Με αυτό το πρόσημο επιχειρεί να συστρατευτεί με όλες τις δυνάμεις που θα αντισταθούν και θα υπερασπιστούν τον εργασιακό πολιτισμό απέναντι στον όλεθρο και τον
εφιάλτη που φέρνει η κυβέρνηση, θεοποιώντας τον υπανάπτυκτο καπιταλισμό. Στο
πλαίσιο αυτό εγώ μετέφερα την αγωνία της
κοινωνίας. Δεν απευθύνθηκα σε κανέναν
προσωπικά. Στην κοινωνία φαίνεται σαν -το
τονίζω, σαν- να μην μπορούμε να αρθρώσουμε ισχυρό αντιπολιτευτικό λόγο.

Η δωρεάν χορηγία των self-tests ανοίγει
χαραμάδες αισιοδοξίας για επιστροφή
στην κανονικότητα. Την ίδια στιγμή, όμως,
η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Τελικά, σε όλη αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση έχει γίνει κάτι σωστό;
Ta self-tests θα μπορούσαν να ήταν μια θετική
πρωτοβουλία, υπό την αίρεση ότι θα είχε εξασφαλιστεί ο μηχανισμός ιχνηλάτησης, πως θα
είχε οριστεί ο τρόπος απόρριψης των επικίνδυνων υλικών, ιδιαίτερα όταν το τεστ είναι θετικό,
και ότι η εφαρμογή τους δεν θα αφηνόταν στην
ευθύνη του πολίτη, αλλά θα γινόταν σε μονάδες
δίπλα στα κέντρα εμβολιασμού, από εξειδικευμένο προσωπικό. Εκ του αποτελέσματος, όμως,
οι χωρίς σχέδιο χειρισμοί της κυβέρνησης
αποδεικνύονται καταστροφικοί και στην οικονομία και στην υγεία. Οι κατ’ εξακολούθηση
παλινωδίες της έχουν φέρει σύγχυση και χάος.
Έχετε στοιχεία ή ενδείξεις ότι υπάρχουν
«σκιές» στη διαχείριση της πανδημίας;
Η υποκατάσταση της Βουλής με πράξεις νομοθετικού
περιεχομένου που βρίθουν αναθέσεων πλήττουν την
αξιοπιστία της κυβέρνησης στη συνείδηση και του
πλέον καλοπροαίρετου πολίτη. Έχουμε πάρτι αναθέσεων από την κυρία Νικολάου, ενώ στο κάδρο έχουν
μπει και υπουργοί. Η υπόθεση Cisco δεν είναι μόνο μια
«περίεργη» ανάθεση. Μπορεί να αποδειχτεί ακόμα και
υπονόμευση του οικογενειακού ασύλου για υπερπλουτισμό και όχι μόνο, καθώς η εταιρεία αφέθηκε
ελεύθερη να χρησιμοποιεί τα μεταδεδομένα των χρηστών της πλατφόρμας.
Σύμφωνα με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, έρχονται ανατροπές στις εργασιακές
σχέσεις. Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση εργαλειοποιεί την πανδημία για να υλοποιήσει συγκεκριμένο σχεδιασμό;
Αφελείς δεν είμαστε. Η υποτιθέμενη πολιτική αθωότητα της κυβέρνησης θρυμματίζεται από τη νέα πραγματικότητα που θέλει να επιβάλει ο υπουργός Εργασίας.
Η περίφημη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων
μπορεί να χαρακτηριστεί ως «η ζωή εν τάφω» των εργασιακών δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν όχι μόνο με
αγώνες, αλλά και με πολύ αίμα. Ο υπανάπτυκτος, νεο-
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φιλελεύθερος καπιταλισμός της ελληνικής Δεξιάς
υπερβαίνει κάθε όριο. Η κυβέρνηση διασπείρει τον ιό
της εργασιακής ανασφάλειας, αξιοποιώντας τον ιό της
πανδημίας. Η ανατροπή κάθε σταθεράς και κάθε βεβαιότητας που προσέφεραν οι θεσμοί της εργασιακής
προστασίας μετατρέπονται σε μουσειακό είδος. Η εργασία μετατρέπεται σε εμπόρευμα και ο άνθρωπος σε
παραγωγικό νούμερο. Η κυβέρνηση προκαλεί απροκάλυπτα και οι δυνάμεις που πιστεύουν στην εργασιακή αξιοπρέπεια θα υπερασπιστούν συλλογικά, διακομματικά και διακοινωνικά το δικαίωμα να παραμείνουμε
άνθρωποι.
Ποιοι είναι αυτοί μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ στους
οποίους αναφερθήκατε στη συνεδρίαση της
Κ.Ο., που δεν θέλουν να κερδίσει το κόμμα τις
εκλογές, και τι επιδιώκουν;
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, όπως και η Ν.Δ.
είναι μεγάλα, κοινοβουλευτικά, πολυσυλλεκτικά, δημοκρατικά κόμματα. Δεν είναι λέσχες ομοϊδεατών. Η

Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγαίνει ωφελημένος
δημοσκοπικά από τη φθορά της κυβέρνησης;
Ένα κόμμα που χάνει τις εκλογές είναι φυσική συνέπεια να περάσει από τις Συμπληγάδες
μιας εσωκομματικής εσωστρέφειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. πλέον αρχίζει να νοηματοδοτεί την
προσπάθεια τεκμηριωμένης πολιτικής πρότασης, σε κρίσιμα ζητήματα, για τα οποία ανοίγει τον
διάλογο με την κοινωνία. Άλλωστε, δεν είναι εύκολο
μέσα σε ενάμιση χρόνο μια κυβέρνηση, όσα λάθη και
να έχει κάνει, να χάσει την εμπιστοσύνη και την αναμονή της κοινωνίας. Από εδώ και στο εξής, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
τερματίζει την εσωστρέφεια και επιχειρεί να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο όχι μόνο θα υπερασπιστεί τη
χειμαζόμενη -κοινωνικά, υγειονομικά, οικονομικά και
εθνικά- κοινωνία, αλλά, με τις προτάσεις του, θα ελκύσει το ενδιαφέρον και των ανθρώπων που τον ψήφισαν
και των ανθρώπων που δεν τον ψήφισαν, αλλά και της
αποχής.
Πιστεύετε ότι με τα σημερινά δεδομένα πρέπει
να υπάρξει πολιτική συμπόρευση με το ΚΙΝ.ΑΛ.
και ποιος θα ήταν ο σωστός τρόπος προσέγγισης;
Το ΚΙΝ.ΑΛ. κουβαλάει μια μεγάλη, ιστορική αντιδεξιά
παρακαταθήκη. Σε ό,τι αφορά τις όποιες προγραμματικές συγκλίσεις, αυτό θα ορίσει το αποτέλεσμα των
εκλογών.

«Στην κοινωνία φαίνεται σαν -το τονίζω,
σαν- να μην μπορούμε να αρθρώσουμε
ισχυρό αντιπολιτευτικό λόγο»
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΝΔΡEΑΣ ΠΟΥΛAΣ

Βουλευτής Αργολίδας και τομεάρχης Υγείας του ΚΙΝ.ΑΛ.

Όταν πετάς
τα «βαρίδια»
στη θάλασσα...
πάνε στον πάτο

Ο

Ανδρέας Πουλάς, βουλευτής Αργολίδας του ΚΙΝ.ΑΛ. και τομεάρχης Υγείας, επικρίνει την κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας και αδικαιολόγητο εφησυχασμό, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε εκμετάλλευση του κορονοϊού για κομματικό όφελος θα αποτελεί καιροσκοπισμό.
Θεωρεί ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η
χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα, αλλά κινδυνεύει να χαθεί από την ιδεοληπτική και αλαζονική συμπεριφορά της κυβέρνησης. Με
ιδιαίτερα οξύ ύφος, όμως, σχολιάζει την
εσωκομματική εικόνα του ΚΙΝ.ΑΛ., λέγοντας ότι «όταν ρίχνουμε τα βαρίδια στη θάλασσα, πολύ λίγα από αυτά επιπλέουν».
Η πανδημία αποδεικνύεται επίμονος
αλλά και ύπουλος αντίπαλος. Η συνεχής κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς πιστεύετε ότι ωφελεί στη συνολική προσπάθεια; Τι
πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα;
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η υγειονομική κρίση που ζούμε τον τελευταίο
χρόνο είναι πρωτόγνωρη παγκοσμίως. Ο
ρόλος μας ως αντιπολίτευσης είναι να
ασκούμε εποικοδομητική κριτική για τα
κακώς κείμενα και να καταθέτουμε προτάσεις στην κατεύθυνση της πιο αποτελεσματικής αντιμετώπισης της κρίσης. Επιπλέον, η πανδημία μάς διδάσκει με τον πιο
σκληρό τρόπο πώς θα πρέπει να είναι και
να λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας
από τώρα και στο εξής. Για τον λόγο αυτό
θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν γενναία χρηματοδότηση για την αναγέννηση
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσλή-

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos10@gmail.com

ψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού
για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, αναβάθμιση των δημόσιων υγειονομικών υποδομών σε όλη την επικράτεια και δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς
και να δοθεί μεγάλη έμφαση στον τομέα
της πρόληψης. Φυσικά, σε όλη αυτήν τη
διαδικασία δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το
υγειονομικό προσωπικό του ΕΣΥ, το οποίο
θα πρέπει επιτέλους να ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά και να απολαμβάνει
αξιοπρεπείς αμοιβές και ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας.
Ποιος είναι ο λόγος που η κυβέρνηση δεν υιοθετεί τις προτάσεις του
ΚΙΝ.ΑΛ. για την αντιμετώπιση της
πανδημίας;
Η κυβέρνηση έχει χαράξει τον δικό της
δρόμο. Έναν δρόμο που έχει πολλές υποσχέσεις, αδικαιολόγητο μερικές φορές
εφησυχασμό και επίκεντρο την επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας. Σε όλη τη
διάρκειά της προσπαθεί να δημιουργήσει
την εντύπωση της αποτελεσματικής και
στιβαρής διακυβέρνησης. Οι συντηρητικές πολιτικές ιδεοληψίες την εμποδίζουν
να δει την πλήρη εικόνα και να ενεργοποιήσει όλους τους φορείς που μπορούν να
συνδράμουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Επιλέγει, λοιπόν, να εμφανίζεται

ως αποκλειστικά κυρίαρχη της κατάστασης και ο μόνος φορέας πολιτικών πρωτοβουλιών. Αυτή η τακτική, πάντως, δεν
έχει εμποδίσει την κυβέρνηση να έχει κατά καιρούς υιοθετήσει προτάσεις μας, τις
οποίες παρουσιάζει ως δικές της.
Θεωρείτε ότι το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0»
θα μπορέσει να στηρίξει τη χώρα την
επόμενη μέρα; Ποια είναι τα λάθη
που πρέπει να αποφευχθούν σε αυτήν τη πορεία;
Το Ταμείο Ανάκαμψης συνιστά μια χρυσή
ευκαιρία για την ανάταξη της χώρας μας
μετά τη σοβαρή ύφεση που βιώνουμε λόγω πανδημίας. Εντούτοις και σε αυτό τον
τομέα η κυβέρνηση λειτουργεί ιδεοληπτικά και αλαζονικά. Ο διάλογος που διεξήχθη αναφορικά με τους άξονες και τα έργα
που θα χρηματοδοτηθούν ήταν ελλιπέστατος και δεν συνοδεύτηκε από διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
τους παραγωγικούς φορείς. Αντίθετα,
αποφασίστηκε εκ των ένδον από το διευθυντήριο του επιτελικού κράτους. Υπηρετεί, δε, αποκλειστικά και μόνο την πολιτική και οικονομική ατζέντα της κυβέρνησης και της κοινωνικής ελίτ και όχι τις
ανάγκες της κοινωνίας και τις προσδοκίες
των πολιτών. Για τους λόγους αυτούς φοβάμαι ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης
οδηγείται στην αποτυχία.
Πιστεύετε ότι είναι στις προθέσεις
του πρωθυπουργού η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες;
Μια ενδεχόμενη πρόωρη προσφυγή στις
κάλπες από την κυβέρνηση, λόγω των με-

γάλων προσδοκιών που δημιούργησε
προεκλογικά και των φτωχών αποτελεσμάτων που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα,
θα συνιστούσε ομολογία αποτυχίας από
την πλευρά της. Παρότι θα προβάλει ως
δικαιολογία την αιφνίδια εμφάνιση της
πανδημίας, δεν θα πείσει εκείνους τους
πολίτες που έχουν βιώσει στο πετσί τους
τον εγκλεισμό, την ανεργία, την αγωνία για
το μέλλον και όσους έχουν αντιμετωπίσει
τις συνέπειες των κυβερνητικών παραλείψεων και ολιγωριών. Από την άλλη πλευρά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
χώρα είναι επείγοντα σε όλους τους τομείς: εθνικά θέματα, Μεταναστευτικό, οικονομία, αποκατάσταση των θεσμών και
εκσυγχρονισμός του κράτους βρίσκονται
όλα σε κρίσιμη καμπή. Αυτό που προέχει
σήμερα είναι να βγει η χώρα από το τούνελ της πανδημίας και να επανέλθει σε μια
υγειονομικά ασφαλή κανονικότητα. Οποιαδήποτε εκμετάλλευση της πανδημίας για
κομματικό όφελος από τη μεριά της κυβέρνησης θα αποτελεί καιροσκοπισμό.
Ποια είναι τα «βαρίδια» που δεν
αφήνουν το ΚΙΝ.ΑΛ. να «σηκωθεί»
δημοσκοπικά;
Αναμφισβήτητα, η δημοσκοπική εικόνα
συνιστά την αποτύπωση της κατάστασης
τη δεδομένη χρονική στιγμή. «Βαρίδια»
υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και
στο μέλλον. Πάντως, από αυτά που έχω
αντιληφθεί στην πολιτική μου διαδρομή
μέχρι σήμερα είναι ότι όταν ρίχνουμε τα
βαρίδια στη θάλασσα, πολύ λίγα από αυτά
επιπλέουν. Τα υπόλοιπα οδηγούνται στον
πάτο.
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Σε συνέχεια του rebranding που ξεκίνησε με
το νέο σήμα του κόμματος προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συμμαχία, αυτήν τη φορά με
τεχνολογική - τηλεοπτική αναβάθμιση και
στο εσωτερικό του κτιρίου της πλατείας Κουμουνδούρου. Η αίθουσα του τρίτου ορόφου,
όπου εδρεύει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Νάσος Ηλιόπουλος και στην οποία γίνονταν τα briefing των πολιτικών συντακτών,
ανακαινίστηκε ριζικά και μετατράπηκε σε
ένα πλήρως λειτουργικό πολυμορφικό
στούντιο. Θα χρησιμοποιείται στο εξής τόσο
για τις ενημερώσεις των διαπιστευμένων
συντακτών, που μπορούν να γίνονται είτε διαδικτυακά είτε διά ζώσης, όταν το επιτρέψουν
οι υγειονομικές συνθήκες, όσο και για τηλεδιασκέψεις, συνεντεύξεις και ημερίδες.

Είχε μια αγωνία ο άνθρωπος πού θα τυπώνει
την εφημερίδα του, αλλά λύθηκε το θέμα, όπως
μαθαίνω. Βρήκε πιεστήριο και σε καλή τιμή...
Κάποιες κακές γλώσσες λένε για μισή τιμή. Δεν
το πιστεύω. Εντάξει, είπαμε είναι καλός «εργάτης», αλλά όχι και τόσο χαμηλά… Μάλλον είναι
όλα ψεύδη.

Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ
για Βόρεια Μακεδονία
Όταν και εφόσον έρθουν στη Βουλή προς
ψήφιση τα μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία, που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, μου λέγουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία και
μετά θα… αποχωρήσει, αφήνοντας το Μέγαρο Μαξίμου να μετρά τα κουκιά μέχρι το 158,
για να δουν αν η Κ.Ο. του Μητσοτάκη είναι
μπετόν αρμέ.

Χρονικό

Αέρας ανανέωσης
στην Κουμουνδούρου

του

Χρόνου

OLITICAL

Ο Θόδωρος
περνάει…
πριονοκορδέλα
τον Σημίτη

P

OLITICANTIS

Το μισό ΠΑΣΟΚ ήθελε
να φύγει ο Γιώργος

Ο

Ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, είπε:
«Είναι χονδροειδές ψέμα η δήθεν
συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου
μεταξύ του κ. Σημίτη, του κ. Καραμανλή και
του κ. Μολυβιάτη. Σας διαβεβαιώ ότι ουδέποτε έλαβε χώρα». Ο κ. Σημίτης λέει ότι μετά τις εκλογές προσκάλεσε τον κ. Καραμανλή στο Μέγαρο Μαξίμου. «Εκτιμώ ότι ήταν
ατυχής η έκφρασή του, γιατί μετά τις εκλογές ο εκλεγείς πρωθυπουργός δεν χρειάζεται πρόσκληση για να πάει. Ορκίζεται και
πηγαίνει. Αυτό είναι το λιγότερο», λέει ο
πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος του κ.
Καραμανλή. Και προσθέτει: «Είπε ο κ. Σημίτης για τις διερευνητικές και για το Ελσίνκι
και δήθεν τον διέκοψε ο κ. Μολυβιάτης και
του είπε όχι δεν θα τα συζητήσουμε αυτά,
γιατί εμείς έχουμε άλλη άποψη. Ουδέποτε
συνέβησαν αυτά».

Μετά τον Κουρουμπλή, έρχεται ο αδερφός
του ΓΑΠ, ο Νίκος Παπανδρέου, και ρίχνει και
αυτός… τις βόμβες του για τον Βαγγέλη Βενιζέλο. «Κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελαν
πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου; Χάλαγε το σύστημα εξουσίας που υπήρχε τότε.
Ψυχάρη, Λαμπράκη, τη διαπλοκή... Δεν έπαιζε αυτό το παιχνίδι. Αυτό ήταν όλο. Ούτε έκανε καλή επικοινωνία ούτε έδωσε μεγάλα δάνεια. Από τα πρώτα δάνεια που δόθηκαν (99
εκατ.) ήταν στο συγκρότημα Λαμπράκη. Με το
καλημέρα. Είναι αρκετό να σε ρίξει ένας Ψυχάρης; Όχι. Είναι αρκετό να σε ρίξει ένας Ψυχάρης μαζί με τη Ν.Δ., τον ΣΥΡΙΖΑ και το μισό
ΠΑΣΟΚ; Είναι», υπογράμμισε ο αδερφός του
Γιώργου. Τι έχει ζήσει αυτός ο τόπος!

Τα παράπονά σας
στον δήμαρχο

Να γιατί χάνονται
οι επενδύσεις!
Στην Ελλάδα όλα μπορούν να συμβούν. Ακόμα και
μοναχές να μπλοκάρουν επενδύσεις! Ένα έργο
προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ έχει
μπλοκαριστεί από πέντε μοναχές στην περιοχή των
Αγίων Θεοδώρων. Οι μοναχές εναντιώνονται στην
τοποθέτηση των δύο τελευταίων πυλώνων του έργου, που βρίσκονται σε απόσταση 500 μέτρων από
το μοναστήρι, επικαλούμενες οπτική όχληση και
προσβολή του ησυχαστικού χαρακτήρα της Μονής
και της προσωπικότητάς τους. Οι πέντε μοναχές
έχουν καταφέρει να σταματήσουν την κατασκευή
του έργου δικαστικά. Απίστευτα πράγματα, δηλαδή.
Τώρα τα αρμόδια υπουργεία ψάχνουν άλλους τρόπους να ξεπεράσουν το μοναστήρι, μόνο που κάτι
τέτοιο θα κοστίσει άλλα 3 εκατομμύρια ευρώ στον
αρχικό προϋπολογισμό…

Ο Κωνσταντέλλος κάνει πράξη, έστω και
διαδικτυακά, το σύνθημα «τα παράπονά σας
στον δήμαρχο». Στη διάθεση των πολιτών
θα είναι στο ραντεβού με τον δήμο της Τετάρτης 14 Απριλίου στις 18.00 ο δήμαρχος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος. Θέμα της διαδικτυακής
συνάντηση είναι η εφ’ όλης της ύλης ενημέρωση του δημάρχου για τις δράσεις του δήμου που σχετίζονται με το περιβάλλον και
τη διαχείριση απορριμμάτων. Μετά την ενημερωτική παρουσίαση των δράσεων, ο δήμαρχος θα είναι στη διάθεση του κοινού, για
να απαντήσει σε όλες ερωτήσεις που θα τεθούν. Δεν το λες και κακή ιδέα…
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Ο Κυριάκος κάλεσε ηλικιωμένους στο Μαξίμου

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Καλώς τα 3-0
Ο συνταξιούχος, πλέον, Πολ Τόμσεν
ξαναχτύπησε. Επανερχόμενος στην
περίπτωση της Ελλάδας, από το βήμα
του συνεδρίου του «Economist», ο κ.
Τόμσεν επεσήμανε ότι κάθε πρόβλημα
αφερεγγυότητας είναι πρόβλημα ρευστότητας και, «όταν ως Ευρωζώνη επιτρέπεις την προβολή εκτιμήσεων για τη
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους σε
ορίζοντα τόσο πολλών δεκαετιών, τότε
δεν μπορείς να είσαι αξιόπιστος». Πάντως, το πρώην στέλεχος του ΔΝΤ αναγνώρισε ότι «η τωρινή κυβέρνηση έχει
προβεί πράγματι σε ορισμένες παρεμβάσεις, οι οποίες, ωστόσο, δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτά που πρέπει
να γίνουν». «Δεν βλέπω την Ελλάδα να
κλείνει κενά, αλλά, αντιθέτως, νομίζω
ότι οι νέοι της θα συνεχίζουν να την εγκαταλείπουν για να ευημερήσουν, κυρίως λόγω του πελατειακού συστήματος στη χώρα», κατέληξε, σε απαισιόδοξο τόνο. Αφού έκανε καριέρα στην
πλάτη της Ελλάδας, τώρα μας κουνάει
και το δάχτυλο…

Με πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού συνομίλησε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πολίτες που συμμετείχαν στη συζήτηση στάθηκαν στον συνδυασμό ανθρώπινης αντιμετώπισης και αποτελεσματικότητας που χαρακτηρίζει την επιχείρηση «Ελευθερία». «Τι σας έλειψε περισσότερο αυτόν τον χρόνο του
κορονοϊού; Τι στερηθήκατε περισσότερο;», ρώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την κυρία Σπυριδούλα, 64 ετών. «Την έξοδο»,
απάντησε, για να προσθέσει: «Όλον τον καιρό είμαι μέσα. Όλον τον καιρό, επειδή και η κόρη μου έχει αποκτήσει ένα μωράκι».
«Η πρώτη αγκαλιά που θα κάνετε ποια θα είναι;», συνέχισε ο πρωθυπουργός, για να λάβει την απάντηση ότι αυτό που της έλειψε
περισσότερο ήταν το εγγονάκι της, το οποίο γεννήθηκε μέσα στην πανδημία. Τότε ο πρωθυπουργός τής είπε ότι το καταλαβαίνει
αυτό και πως ο κόσμος αναγκάστηκε να μείνει μέσα για να είναι σίγουρος.

«Τα πήρε κρανίο» ο Μπέος
Με συνοπτικές διαδικασίες
«επικηρύσσει» με 2.000 ευρώ δημοτικούς υπαλλήλους που εμπλέκονται σε «διαπλοκή, εκβιασμό,
δοσοληψίες με υπηρεσιακούς ή
πολιτικούς παράγοντες». Ο λόγος
για τον δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα
Μπέο. Αφορμή, μια υπόθεση χρηματισμού ενός υπαλλήλου του δήμου, που καταγγέλθηκε από επιχειρηματία της εστίασης. Η υπόθεση στάλθηκε στον εισαγγελέα από
τον Δήμο Βόλου μετά την εμπλοκή τριών επιχειρηματιών, ένας εκ των οποίων έκανε την
καταγγελία στον δήμαρχο, ο οποίος, μάλιστα, τον κατέγραψε με κάμερα, για να μην αμφισβητηθεί αργότερα. Αυτά έφταναν για να «τα πάρει κρανίο» ο Αχιλλέας και να τους
επικηρύξει… Άγρια Δύση, που λέμε.

Η κυρία με
τα ακριβά γούστα…
Στο σκαμνί θα κάτσουν όλη η οικογένεια
Κουτσολιούτσου και 18 ακόμα κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την πρόταση της εισαγγελέως προς το Δικαστικό Συμβούλιο,
για την υπόθεση της Folli Follie. Στην πρόταση των 616 σελίδων, η εισαγγελική λειτουργός ζητά να παραπεμφθούν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 21 από τα 31 πρόσωπα σε βάρος των
οποίων είχαν ασκηθεί διώξεις. Ανάμεσά
τους, εκτός από τα μέλη τής άλλοτε ισχυρής οικογένειας, βρίσκονται και τέσσερις
καταζητούμενοι των ελληνικών Αρχών.
Πρόκειται για τον πρώην στενό συνεργάτης της οικογένειας, CFO του υπο-ομίλου
της FFG στην Ασία, και τρεις Ασιάτες. Μέσα στη δικογραφία υπάρχει και μια γυναίκα την οποία αποκαλούσαν «σιδηρά κυρία» και είχε, όπως μου λένε, πολύ ακριβά
γούστα. Ήταν ο άνθρωπος των ειδικών
αποστολών…

LOCK

Ο Πιπίνης τούς βγάζει στη σέντρα

Α

πάντηση στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την υπόθεση της εργαζομένης στην πρεσβεία της Βενεζουέλας που υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον πρώην πρέσβη Φράνκλιν Γκονζάλες έδωσε ο Ιάσονας Πιπίνης,
ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού για Θέματα Λατινικής Αμερικής. «Η αλήθεια είναι πως, στην περίπτωση των σεξουαλικών επιθέσεων των εργαζομένων γυναικών στην πρεσβεία της Βενεζουέλας, την περίοδο 2012-2013, ο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, δεν ήταν με την πλευρά των θυμάτων», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Ιάσονας Πιπίνης σε ανάρτησή του στο facebook. Και προσέξτε: Ο ΣΥΡΙΖΑ όλους μπορεί να τους
ξεγελάσει, τον Ιάσονα δύσκολα, καθότι ξέρει πράγματα και καταστάσεις…

Μπράβο στη ΔΕΗ! Προχωρά στην
ανοικοδόμηση και την ανακατασκευή τριών σχολείων που υπέστησαν καταστροφικές ζημιές μετά τον
πρόσφατο σεισμό στη Θεσσαλία, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του δημάρχου Ελασσόνας Νικόλαου Γάτσα
και του δημάρχου Τυρνάβου Ιωάννη
Κόκουρα. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ προχώρησε στη χρηματοδότηση της μελέτης επισκευών και εκτέλεσης των
κατασκευαστικών εργασιών του
Δημοτικού Σχολείου Βλαχογιαννίου
Ελασσόνας καθώς και στη χρηματοδότηση της μελέτης - κατασκευής
των δύο σχολικών μονάδων στην
Κοινότητα Δένδρων Τυρνάβου. Τα
θετικά πρέπει να επισημαίνονται…
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σ

την προαναγγελία ότι κάθε ενδιαφερόμενος
θα μπορεί να ξεκινά ψηφιακά και σε μηδενικό
χρόνο την επιχειρηματική του δραστηριότητα
μέσω της πλατφόρμας gov.gr προβαίνει μέσω της «Political» ο υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς, ενώ τονίζει ότι στο
πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών έχουν συγχωνευτεί 25 διαφορετικά πιστοποιητικά οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας
σε ένα Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.
Τέλος, ο κ. Γεωργαντάς εκτιμά ότι μετά το Πάσχα θα
υπάρχουν «πιο απτά πράγματα» σε ό,τι αφορά τη χαλάρωση των περιορισμών.

Η πορεία των εμβολιασμών
αποδεικνύει την επιτυχία
της κυβέρνησης
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Ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί ότι η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί σχετικά επιτυχώς την πανδημία του κορονοϊού;
Τι απαντάτε; Σκοπεύετε να ενσωματώσετε στον σχεδιασμό σας προτάσεις της αντιπολίτευσης, όπως την
προτεραιοποίηση συγκεκριμένων
επαγγελματικών ομάδων αναφορικά με τον εμβολιασμό ή την προμήθεια του ρωσικού εμβολίου Sputnik;
Κύριε Μουρελάτο, είναι σημαντικό να
δει κανείς τη μεγάλη εικόνα από την αρχή
της πανδημίας έως σήμερα. Νομίζω πως
όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι η Ελλάδα διαχειρίστηκε την υγειονομική κρίση
καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που επιβεβαιώνουν
και τα διεθνή στατιστικά. Η κυβέρνηση
κινήθηκε επιτυχώς σε τρεις άξονες: προστασία της δημόσιας υγείας, υποστήριξη
της παραγωγικής τάξης της χώρας, ώστε
να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες οι ζημιές για τις θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα, και διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών, κυρίως μέσω των
μεταρρυθμίσεων που προώθησε το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
υπό την ηγεσία του Κυριάκου Πιερρακάκη, με βασικότερη τη λειτουργία της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr. H επιτυχία
της κυβερνητικής πολιτικής φαίνεται,
εξάλλου και από την πορεία της εμβολιαστικής εκστρατείας. Μια τόσο πολύπλοκη
διαδικασία άρχισε και εξελίσσεται υποδειγματικά. Και εδώ μιλούν τα νούμερα:
ξεπεράσαμε κατά πολύ τον πήχη, σπάζοντας πρόσφατα το φράγμα των 2 εκατομμυρίων εμβολιασμών και πραγματοποιώντας καθημερινά κατά μέσο όρο πάνω 55 χιλιάδες εμβολιασμούς. Διανύουμε το τελευταίο μίλι ενός κρίσιμου μαραθωνίου προς την ελευθερία. Και σε αυτήν
τη συγκυρία δεν έχουμε περιθώρια για
φτηνή κριτική ούτε για ανεύθυνη αντιπολίτευση. Ελπίζω ο ΣΥΡΙΖΑ να το αντιληφθεί, έστω και τώρα.

στον
Σπύρο Μουρελάτο

mourelatos.sp@gmail.com

Παρά το δίμηνο αυστηρό lockdown,
δεν διαπιστώνεται κάμψη της πανδημίας. Εκτιμάτε ότι τα μέτρα απέτυχαν ή
ότι οι συνέχεις αναπροσαρμογές στους
περιορισμούς προκαλούν σύγχυση
στους πολίτες; Ποτέ είναι ρεαλιστικό να
προσδοκούμε χαλάρωση των περιορισμών;
Η πανδημία και η αντιμετώπισή της είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία
απαιτεί συνεχή εξέταση των δεδομένων
και υλοποίηση των ανάλογων πολιτικών.
Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχουν,
νομίζω, αποδείξει ότι δεν λειτουργούν
αυθαίρετα. Βασίζονται στα διαρκώς εξελισσόμενα δεδομένα και στις εισηγήσεις
των ειδικών. Είναι αλήθεια ότι οι μεταλλάξεις του ιού αλλά και η κόπωση των συμπολιτών μας μπορεί να επηρέασαν την
αποτελεσματικότητα του δεύτερου lockdown. Ωστόσο, θεωρώ σημαντικό να αντιστρέψουμε το ερώτημα: «Τι θα είχε συμβεί, αν η κυβέρνηση δεν το είχε αποφασίσει από νωρίς;». Σε μια τέτοια περίπτωση
το σύστημα υγείας θα κατέρρεε με συνέπειες καταστροφικές για την υγεία των
συμπολιτών μας. Η κούραση που υπάρχει
στην κοινωνία είναι λογική και τη βιώνουμε όλοι. Βρισκόμαστε, ωστόσο, στην τελική ευθεία. Έχουμε έναν σημαντικό σύμμαχο: το εμβόλιο. Τώρα έχουμε ένα ακόμα όπλο, τα self-tests, τα οποία σύντομα
θα είναι διαθέσιμα για όλο τον πληθυσμό.
Δεν θα ήθελα να κάνω συγκεκριμένες
προβλέψεις για τη χαλάρωση των περιορισμών, αλλά αισιοδοξώ ότι μετά το Πάσχα θα έχουμε απτά αποτελέσματα.
Τον τελευταίο καιρό έχετε προωθήσει

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα
της Δικαιοσύνης. Θέλετε να μας μιλήσετε για τις πρωτοβουλίες αυτές;
Στόχος μας είναι η συνεχής αύξηση
των διαλειτουργικοτήτων στο Δημόσιο
προκειμένου να «μιλούν» οι υπηρεσίες
μεταξύ τους και να μειώνονται τόσο η ταλαιπωρία των πολιτών όσο και το διοικητικό κόστος. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε
συνεργαστεί στενά με το υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Κώστα Τσιάρα και τα
αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι πλέον απτά. Για παράδειγμα, εδώ και
δύο εβδομάδες η υποβολή αίτησης χορήγησης και η παραλαβή αντιγράφου ποινικού μητρώου πραγματοποιούνται ψηφιακά. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου εκδίδεται λίγες μέρες μετά την αίτηση και παραλαμβάνεται από τη θυρίδα του εκάστοτε ενδιαφερόμενου στο gov.gr. Επιπλέον,
στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος
Απλούστευσης Διαδικασιών συγχωνεύσαμε 25 διαφορετικά πιστοποιητικά οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, εξοικονομώντας χρόνο και κόστη και κάνοντας ένα
ακόμα βήμα προς τον συνολικό στόχο
απλούστευσης και ψηφιοποίησης της Δικαιοσύνης.
Έχει γίνει πολύς λόγος για την ψηφιακή έναρξη της ατομικής επιχείρησης; Πώς θα διευκολύνει τους
επιχειρηματίες;
Η κυβέρνηση αυτή έχει εξαρχής θέσει
ως πολιτική προτεραιότητα τη δημιουργία ενός φιλικού και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση
της επιχειρηματικότητας εν γένει. Η
ανάγκη αυτή θα ενταθεί στην εποχή μετά
την πανδημία. Προωθούμε, λοιπόν, μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Η ψηφιακή έναρξη ατομικής επιχείρησης
είναι μία από αυτές. Η ατομική επιχείρηση είναι η πλέον διαδεδομένη μορφή επι-

χειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα
μας. Σημειώστε ότι περίπου το 70% των
νέων επιχειρήσεων έχει τη μορφή ατομικής. Η διαδικασία σήμερα είναι δαιδαλώδης, με τις καθυστερήσεις και τις αστοχίες να είναι συχνές. Ο δικός μας στόχος
είναι να σταματήσει να αποτελεί η ίδια η
διαδικασία έναρξης αντικίνητρο. Με λίγα
λόγια, να διεκπεραιώνεται χωρίς ταλαιπωρία, με αμεσότητα και ψηφιακά. Με τη
νέα διαδικασία που προετοιμάζουμε μειώνονται τα δικαιολογητικά που πρέπει
κάθε φορά να υποβάλλονται, ενώ θα καταργούνται και επιμέρους διαδικασίες
που έχουν ως αποτέλεσμα περιττά διοικητικά βάρη. Κάθε ενδιαφερόμενος θα
μπορεί να ξεκινά την επιχειρηματική του
δραστηριότητα σε μηδενικό χρόνο μέσω
του gov.gr.

«

Διανύουμε το τελευταίο μίλι
ενός κρίσιμου μαραθωνίου
προς την ελευθερία.
Και σε αυτήν τη συγκυρία
δεν έχουμε περιθώρια
για φτηνή κριτική
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ

Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών της Ν.Δ.

Έχω αδυναμία στη μουσική
και στους σπάνιους δίσκους

Α

μέσως μετά το ταξίδι του πρωθυπουργού στη Λιβύη, συναντήσαμε
τον βουλευτή Βόρειου Τομέα
Αθηνών της Ν.Δ. Γιώργο Κουμουτσάκο, ο οποίος, ως εμπειρότατος διπλωμάτης αλλά και ως πρόεδρος της ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής των δύο χωρών,
μας ανέλυσε τις εξελίξεις. Παράλληλα, μας
μίλησε και τα χόμπι του, για τη μουσική και
για τη μεγάλη του αγάπη: τους δίδυμους γιους του.
Ως εμπειρότατος διπλωμάτης, πώς κρίνετε τις τουρκικές προκλήσεις και τις
εξελίξεις στις διερευνητικές επαφές
Ελλάδας - Τουρκίας;
Οι τουρκικές προκλήσεις δεν θα σταματήσουν. Είναι τμήμα μιας συνειδητής αναθεωρητικής στρατηγικής επιλογής. Η όποια
ύφεση σε δηλώσεις και πράξεις είναι τακτικός ελιγμός, για να κερδηθεί χρόνος και να
μειωθεί για λίγο η πίεση που αισθάνεται η
Τουρκία στον μοναχικό δρόμο των προκλήσεων και των παραβιάσεων του Διεθνούς
Δικαίου, που έχει επιλέξει. Οι διερευνητικές
δεν είναι διαπραγμάτευση. Ο διάλογος και η

στην
Άννα Καραβοκύρη

συζήτηση δεν είναι συνώνυμα ενδοτισμού
και υποχώρησης. Είναι ένας δίαυλος επαφών ο οποίος λειτουργεί και ως μηχανισμός
απορρόφησης εντάσεων και κραδασμών.
Άρα, οι διερευνητικές ορθώς γίνονται και
ορθώς συνεχίζονται. Είναι το «διπλωματικό
πετάλι» που χρειάζεται για να μην πέσει το
«ποδήλατο» των ελληνοτούρκικων σχέσεων. Άλλωστε η Ελλάδα έχει ασφαλώς και ξεκάθαρα οριοθετήσει το περιεχόμενό τους.
Απορρίπτει τον μαξιμαλισμό της Άγκυρας.
Όσον αφορά τα αποτελέσματα, ας κρατάμε
μικρό καλάθι. Η πορεία είναι μακρά. Θα
χρειαστούν επιμονή και υπομονή.
Την περασμένη εβδομάδα οριστήκατε
πρόεδρος μιας πολύ σημαντικής κοινοβουλευτικής επιτροπής – αναφέρομαι στην επιτροπή φιλίας Ελλάδας - Λιβύης. Τι στοχεύσεις έχετε;

Η Λιβύη είναι μια ιδιαίτερης βαρύτητας
για τα ελληνικά συμφέροντα γειτονική χώρα.
Οι σχέσεις μαζί της δεν υπήρξαν ποτέ ευθύγραμμες. Είχαν καλές και δύσκολες περιόδους και στιγμές. Μια τέτοια δύσκολη στιγμή
ήταν το παράνομο, παράτυπο και γι’ αυτό
άκυρο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών. Σήμερα, η χώρα αυτή
βρίσκεται δυστυχώς στη σκοτεινή δύνη μιας
εμφύλιας σύγκρουσης επικίνδυνης για τη
σταθερότητα στη Μεσόγειο. Για όλους αυτούς του λόγους, η Ελλάδα έχει κάθε λόγο,
όχι μόνον να παρακολουθεί από κοντά τις
εξελίξεις, αλλά να παραμένει δραστήρια και
δημιουργικά παρούσα σε ολόκληρη την περιοχή. Η υψηλού διπλωματικού ρίσκου αλλά
και επιβεβλημένη επίσκεψη του κ. πρωθυπουργού στη Λιβύη ήταν ένα θαρραλέο βήμα
του Κυριάκου Μητσοτάκη μπροστά. Ύστερα
από επτά χρόνια επαναλειτουργεί η πρεσβεία μας στην Τρίπολη και ανοίγει Γενικό
Προξενείο στη Βεγγάζη. Μια νέα σελίδα ξεκινά. Σε αυτήν τη νέα αφετηρία, η κοινοβουλευτική διπλωματία μπορεί να έχει τη δική
της θετική προστιθέμενη αξία και συμβολή.
Αυτό είμαι έτοιμος να κάνω μαζί με τους άλ-

λους συναδέλφους της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας - Λιβύης του Κοινοβουλίου.
Πώς κρίνετε την απάντηση του Κώστα
Καραμανλή στον Κώστα Σημίτη για τα
εθνικά ζητήματα και το Ελσίνκι;
Ο Κώστα Καραμανλής προκλήθηκε με
θράσος και ψέματα. Απάντησε με ακλόνητα
επιχειρήματα ενταφιάζοντας τον επί «20+1»
χρόνια κατασκευαζόμενο μύθο της «επιτυχίας» του Ελσίνκι. Απαντά με τον πατριωτισμό και το ήθος που τον διακρίνουν. Κάποιοι
με θράσος, ψέματα και κατασκευασμένους
μύθους προκαλούν το κοινό αίσθημα και μια
ολόκληρη παράταξη.
Η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχει συνέπεια και συνέχεια. Ειδικά στα
εθνικά θέματα, κάθε απόπειρα να διαρραγεί
αυτή η ενότητα είναι άσκηση στη ματαιότητα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επικρίνει την κυβέρνηση για
το άνοιγμα της αγοράς, ενώ τα κρούσματα είναι σταθερά υψηλά και τα νοσοκομεία στα όριά τους. Τι απαντάτε;
Η προστασία της δημόσιας υγείας και η
μάχη κατά της πανδημίας είναι οι βασικές
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
καθημερινότητά μου. Γι’ αυτό με κατανοούν.
Μόλις τελειώσουμε με την πανδημία, τούς
υπόσχομαι μία μεγάλή σύναξη, από εκείνες
τις παλιές.
Έπειτα από μια πολύ δύσκολη ημέρα,
πώς χαλαρώνετε για να πάρετε δύναμη για την επόμενη ημέρα;
Λίγες είναι, δυστυχώς, αυτές οι πιο ανθρώπινες ώρες της χαλάρωσης. Η πολιτική
δράση είναι αδηφάγα με τον χρόνο. Όταν
όμως υπάρχουν αυτές οι ώρες της χαλάρωσης, γίνονται «αντικείμενο ανταγωνισμού»
μεταξύ βιβλίων και βινυλίων. Μεταξύ ανάγνωσης και μουσικής. Συνήθως κερδίζει η
ανάγνωση. Η μουσική όμως παραμένει ο
διαχρονικός μεγάλος έρωτας.

«“Ποτέ, ποτέ, ποτέ
μην εγκαταλείπεις”. Ναι, είναι
το μότο μου. Η προσωπική,
πολιτική και ιδεολογική μου
πυξίδα. Δεν αναφέρεται μόνο
στην προσπάθεια και στους
στόχους που επιλέγουμε να
επιδιώκουμε. Αναφέρεται
κυρίως στις αξίες που έχω
ορίσει στον εαυτό μου»

προτεραιότητες της κυβέρνησης. Σε αυτό
δεν χωρούν ούτε αμφιβολίες ούτε εκπτώσεις. Ταυτόχρονα, η κόπωση της κοινωνίας
και η εξασθένιση της οικονομίας δεν μπορούν να αγνοηθούν. Θα ήταν ανεπίτρεπτο
λάθος. Είμαστε υποχρεωμένοι να βαδίζουμε ισορροπώντας σ' ένα τεντωμένο σκοινί.
Είναι μια δύσκολη ισορροπία. Ακριβώς γι’
αυτό δεν έχουμε προχωρήσει σε γενική, αλλά μόνο σε εξόχως προσεκτική επαναλειτουργία τμημάτων της αγοράς. Ειδικά του
λιανεμπορίου, που έχει πληγεί καίρια από
την επέλαση της πανδημίας ενός συνεχώς
μεταλλασσόμενου και ύπουλου εχθρού. Σε
αυτές τις συνθήκες, προδιαγεγραμμένες
συνταγές και λύσεις δεν υπάρχουν. Πουθενά στον κόσμο. Τον πρώτο λόγο έχει η επιστήμη. Η πολιτική ακολουθεί. Η αντιπολίτευση τα γνωρίζει όλα αυτά. Επιλέγει όμως
τη μικροπολιτική έναντι της σωφροσύνης.
Τον εύκολο δρόμο του λαϊκισμού, της καταγγελίας και της άρνησης. Παραμένει μικρόψυχος και κακόπιστος θεατής του αγώνα των άλλων. Δεν συνεισφέρει, επικρίνει.
Γιατί αυτό μόνο ξέρει και αυτό μόνο κάνει.
Τους προσπερνάμε ακολουθώντας τον δρόμο του καθήκοντος.
Όση ώρα συζητάμε, το βλέμμα μου
έχει καρφωθεί στον πίνακα που δεσπόζει στο γραφείο σας. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο;
Έχει ανοικτούς ορίζοντες, δύναμη, αισιοδοξία και, κυρίως, πνοή ελευθερίας. Δείχνει μπροστά. Από την πρώτη στιγμή που
τον αντίκρισα, στα τρία περήφανα καράβια
που είναι στο κέντρο του, είδα τρεις άντρες
να πορεύονται με στιβαρότητα, αγάπη και
ελπίδα στο γοητευτικό και μαζί δύσκολο ταξίδι της ζωής. Μαζί με τα δίδυμα αγόρια μου

Από όσο γνωρίζω, έχετε πολύ καλή
σχέση με τις τέχνες και ιδιαίτερα με τη
μουσική. Τι μουσική προτιμάτε;
Οι τέχνες, ή μάλλον η τέχνη, είναι μια ζωτική ανάγκη για όλους. Είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι. Δεν είμαι εξαίρεση. Η τέχνη
δεν είναι για τους λίγους, όπως λανθασμένα
υποστηρίζεται. Είναι για όλους. Μας περιβάλλει και μας κατακτά. Συχνά ανεπαισθήτως. Αλλά και τόσο ευεργετικά. Η μουσική
για μένα είναι απολύτως ζωτικά αναγκαία.
Από την πιο λαϊκή έως την πιο σοβαρή. Ο
μεγάλος σταθμός όμως είναι η ροκ του ’70
και του ’80 καθώς και η τζαζ των 50s και των
60s. Από τον Ντέιβιντ Μπόουι και τους Ρόλινγκ Στόουνς μέχρι τον Κόουλ Πόρτερ και
τον Μάιλς Ντέιβις. Στην κορυφή η Μπίλι Χόλιντεϊ.

διασχίζουμε τις θάλασσες. Αυτά είδα. Γι’
αυτό τον επέλεξα.
Παρατηρώ σε μια άλλη γωνία και δύο
παιδικές ζωγραφιές. Τις έχουν κάνει
οι γιοι σας;
Ναι είναι σε μεγέθυνση, οι κάρτες αγάπης, ευχών και στήριξης που μου έδωσαν
πριν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση
στην οποία συμμετείχα. Η αγάπη τους και οι
ευχές τους έπιασαν τόπο. Πάντως έχουν σαφώς ξεκαθαρίσει ότι η πολιτική δεν τους ενδιαφέρει. Τους πιστεύω.
Αυτό το μήνυμα «never, never, never
give up», στην πλακέτα επάνω στο
γραφείο σας, αποτελεί το μότο σας;
«Ποτέ, ποτέ, ποτέ μην εγκαταλείπεις».
Ναι, είναι το μότο μου. Η προσωπική, πολιτική και ιδεολογική μου πυξίδα. Δεν αναφέρεται μόνο στην προσπάθεια και στους στό-

χους που επιλέγουμε να επιδιώκουμε. Αναφέρεται κυρίως στις αξίες που έχω ορίσει
στον εαυτό μου να υπηρετώ. Μέσα σε αυτές,
το εθνικό συμφέρον, η δημοκρατία, η στήριξη όσων χρειάζονται την αλληλεγγύη μας.
Την πλακέτα αυτή την αγόρασα πριν από
πολλά χρόνια σε ένα βιβλιοπωλείο στην
Ουάσιγκτον. Από τότε με συνοδεύει, σε περίοπτη πάντα θέση, σε όλα τα γραφεία μου.
Αληθεύει ότι έχετε διατηρήσει τις φιλίες σας με τους συμμαθητές σας από
το Δημοτικό;
Ναι, αληθεύει. Η αναντικατάστατη φιλία
των παιδικών χρόνων, που ωριμάζει και δυναμώνει στη διαδρομή, είναι καταφύγιο στα
δύσκολα και μεγάλη δύναμη στην περιπέτεια της ζωής και της πολιτικής. Τους ευχαριστώ όλους που με τιμούν και με ανέχονται. Κυρίως για τις ξαφνικές απουσίες μου.
Αλλά εκείνοι με ξέρουν και ξέρουν και την

Έχετε και συλλογή από δίσκους;
Έχω μια αξιοπρόσεκτη συλλογή. Ούτε μεγάλη, ούτε όμως και μικρή. Ο σπανιότερος
δίσκος μου είναι η αμερικάνικη έκδοση του
άλμπουμ «Aftermath» των Ρόλινγκ Στόουνς
καθώς και μια κασετίνα με όλες τις συμφωνίες του Μπετόβεν, με μαέστρο τον «μύθο»
Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. Είναι κυκλοφορίας του 1966 και ηχογράφηση της μοναδικής Deutsche Grammophon. Είμαι περήφανος και για τα δύο αυτά αποκτήματα.
Όσοι σας γνωρίζουν καλά λένε πως είστε «βιβλιοφάγος». Αληθεύει αυτό; Τι
διαβάσατε τελευταία;
Ένα σχετικά παλαιό βιβλίο, που όμως
αποτελεί έργο αναφοράς για όσους ενδιαφέρονται για την πολιτική και τη διπλωματία, με κεφαλαίο «Π» και κεφαλαίο «Δ». Είναι το «Leaders» γραμμένο από τον πρώην
πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ρίτσαρντ Νίξον.
Κλείνοντας, θα ήθελα να μας πείτε με
δυο λόγια τι σημαίνει για εσάς ο όρος
«πολιτική».
Για εμένα, πολιτική είναι «η ευθύνη να
υπηρετείς το εθνικό και κοινωνικό συμφέρον, με τη μικρότερη δυνατή αλλοίωση των
αξιών σου».
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Λείπει, αλλά...

Πέρα δώθε

Δεν έκρυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του
στο Star ότι του λείπει ο Σωτήρης Τσιόδρας από την ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας.
«Τώρα με ρωτήσατε αν λείπει ο
Σωτήρης Τσιόδρας από την
ενημέρωση. Πιστεύω ότι λείπει, αλλά ο ίδιος πήρε την απόφαση, την οποία σέβομαι απολύτως, να συμβουλεύει την κυβέρνηση και εμένα προσωπικά
χωρίς να εκτίθεται στα φώτα
της δημοσιότητας». Ξεκάθαρα
πράγματα…

Η δραστηριότητα μεγαλοδημοσιογράφου έχει ενοχλήσει τους
πολιτικούς του φίλους στο Μέγαρο Μαξίμου και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των Αμερικανών, οι οποίοι παρακολουθούν
έκπληκτοι το πώς κινείται ο συγκεκριμένος, ο οποίος ήταν επί
χρόνια κοντά τους. Τον τελευταίο
καιρό έχει σημειωθεί η στάση
του υπέρ των γαλλικών Rafale.
Αυτά τα πέρα δώθε θέλουν προσοχή για αυτούς που παρακολουθούν τις λεπτομέρειες.

Φιλόδοξο οικονομικό χρονοδιάγραμμα

Ε

ίναι κομβική η επομένη διετία για τα μέτρα
ελάφρυνσης των πολιτών. Η κυβέρνηση κινείται για το 2022 ώστε να θεσμοθετήσει:
• Αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενοίκια, τόκους και μερίσματα.
• Διατήρηση της μείωσης των εισφορών κατά τρεις
μονάδες και μείωση μισής ποσοστιαίας μονάδας για
τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης.
• Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% με την εφαρμογή των
νέων αντικειμενικών αξιών.

N
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Για το 2023 προγραμματίζονται:
• Πλήρης κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης τόσο
για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα και
τους συνταξιούχους.
• Περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,60 ποσοστιαίες μονάδες.
• Μείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος.
• Μείωση συντελεστή φορολογίας για τις επιχειρήσεις στο 20%.
Όλα αυτά, βέβαια, θα ισχύσουν αν συμφωνήσουν
και οι θεσμοί…

Έγραψαν οι ατάκες

Υπερβολές

«Ήρθα και τοποθετήθηκα κάνοντας μια απόπειρα να
μη διαφωνήσουμε για στοιχεία της πραγματικότητας
και να έχουμε ένα ελάχιστο πλαίσιο συνεννόησης»,
είπε ο πρωθυπουργός στη Βουλή για να συμπληρώσει: «Τι εισέπραξα; Από την κυρία Γεννηματά μαξιμαλισμό, από τον κ. Τσίπρα μηδενισμό, από τον κ.
Κουτσούμπα αρνητισμό, από τον κ. Βελόπουλο λαϊκισμό, από τον κ. Βαρουφάκη σουρεαλισμό». «Συνεχίζω με τον ελληνικό λαό στον μόνο δρόμο που γνωρίζω, αυτόν του ρεαλισμού», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δεν έχει κοπάσει ο θόρυβος από την απίστευτη
πρακτική στελέχους της Ελληνικής Αστυνομίας στη
Μυτιλήνη. Αρχιφύλακας έστειλε σε κάποιον πολίτη
διαδικτυακό μήνυμα, σχετικό με την αντιδικία του
με κάποιον άλλον τρίτο πολίτη, παίρνοντας το μέρος του ενός. Αναφορικά με τη μήνυση που ο παραλήπτης του μηνύματος θα υπέβαλλε και την οποία ο
αρχιφύλακας θα διαχειριζόταν αν η μήνυση υποβαλλόταν στη διάρκεια της υπηρεσίας του, του
έγραψε: «Παναγιώτη, σήμερα το βράδυ κάνε μήνυση που είμαι υπηρεσία». Απίστευτο.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Η πανδημία και
η επόμενη μέρα
ν ανατρέξει κανείς στην Ιστορία, θα βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα μελετώντας τις πανδημίες. Μακροπρόθεσμα, η πανδημία της πανώλης επιτάχυνε μια
ριζική αλλαγή στη μεσαιωνική ευρωπαϊκή κοινωνία.
Έτσι, οι γενιές μετά το 1348 δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν τα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα του 13ου
αιώνα. Η μεγάλη απώλεια πληθυσμού προκάλεσε την
αναδιοργάνωση της κοινωνίας, η οποία αργότερα
έμελλε να αποβεί θετική. Η ερήμωση πολλών περιοχών επέτρεψε σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού την πρόσβαση σε αγροκτήματα και θέσεις εργασίας που άξιζαν. Οι μισθοί στις πόλεις ανέβηκαν, ενώ η
αγορά για αγροτικές μισθώσεις κατέρρεε. Η εμφανής
άνοδος του κόστους εργασίας επέφερε τη σταδιακή
μηχανοποίηση της εργασίας. Έτσι, ο Μεσαίωνας εξελίχθηκε σε μια εποχή εντυπωσιακών τεχνικών καινοτομιών. Ως παράδειγμα μπορούμε να θέσουμε την
εφεύρεση της τυπογραφίας.
Το 1832 η μεγάλη πανδημία της χολέρας έπληξε
το Παρίσι. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες η ασθένεια
σκότωσε 20.000 άτομα από τον συνολικό πληθυσμό
των 650.000 ατόμων της πόλης. Η εξάπλωση της νόσου αύξησε τις εντάσεις μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, με τους πλούσιους να αποδίδουν τις ευθύνες
στους φτωχούς για τη διάδοση της νόσου και με
τους φτωχούς να θεωρούν από την πλευρά τους ότι
έχουν δηλητηριαστεί.
Η ισπανική γρίπη ήταν μια πανδημία που εκδηλώθηκε το 1918 και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο
από 17 έως 50 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο ιός μεταπήδησε από τα πτηνά στον άνθρωπο και στη συνέχεια άρχισε να μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων.
Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχαν επιβάλει
λογοκρισία λόγω του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου με
αποτέλεσμα να κρύβουν την έξαρση της πανδημίας.
Από την πανούκλα (πανώλη του Ιουστινιανού) και
τον Μαύρο Θάνατο έως την ισπανική γρίπη του 1918,
η Ιστορία είναι γεμάτη με ξεσπάσματα νόσων, οι
οποίες οδηγούν σε σημαντικές κοινωνικές συνέπειες, όπως η διαμόρφωση της πολιτικής ζωής ή η
ανατροπή της κοινωνικής τάξης, ενώ ορισμένες
προκαλούν και κοινωνικές αναταραχές.
Ιστορικά τα κρούσματα μεταδοτικών ασθενειών
οδήγησαν, επίσης, σε εθνοτικές ή θρησκευτικές
οπισθοδρομήσεις ή στην επιδείνωση των εντάσεων
μεταξύ των οικονομικών τάξεων. Η επόμενη μέρα
της πανδημίας μπορεί να είναι πολύ δύσκολη για
τον κόσμο.

Α
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ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Στη Βεγγάζη τη Δευτέρα ο Δένδιας
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Ε

βδομάδα πυκνών εξελίξεων για
την ελληνική διπλωματία ξεκινάει τη Δευτέρα με την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη Βεγγάζη για το επίσημο άνοιγμα του ελληνικού
προξενείου. Ο υπουργός Εξωτερικών
αποκάλυψε ότι θα βρεθεί και πάλι στη Λιβύη, μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη
που πραγματοποίησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη συνάντηση που είχε
χθες με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. « Έχουμε μια
εβδομάδα πολύ δύσκολη μπροστά μας.
Τη Δευτέρα θα μεταβώ στην Ανατολική
Λιβύη, στη Βεγγάζη, όπου θα ανοίξουμε
το προξενείο εκεί. Υπάρχουν Έλληνες
που είδαμε με τον πρωθυπουργό στο ταξίδι. Ο πρωθυπουργός έκανε μια πολύ
καλή επίσκεψη στη Λιβύη. Μπόρεσε και
αποκατέστησε διαύλους επικοινωνίας
που είχαν διακοπεί προηγουμένως. Επανέρχονται στην ομαλότητα και είναι καλό
για αυτούς», επεσήμανε ο Νίκος Δένδιας.

Στο Φανάρι
Επόμενη στάση για τον υπουργό Εξωτερικών, η Άγκυρα και η συνάντηση με
τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Την Τετάρτη έχω να πάω
στην Άγκυρα. Αν η Τουρκία κρατήσει μια
καλή συμπεριφορά, θα πάω και ελπίζω
ότι εκεί θα υπάρξει μια επανέναρξη συνεννόησης. Δεν έχω υπεραισιοδοξία, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια δυνατότητα να μιλάμε μέσα στο πλαίσιο της λογικής και του δικαίου βεβαίως. Γιατί αν είναι να μιλάμε στο πλαίσιο της αυθαιρεσίας, δεν χρειάζεται να μιλάμε», τόνισε.
Μάλιστα, ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε
στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ότι προτού
συναντηθεί με τον Τσαβούσογλου, θα επισκεφτεί το Φανάρι: «Δεν σας κρύβω ότι
προτού πάω στην Άγκυρα, θα πάω στην
Κωνσταντινούπολη για να κάνω τον σταυρό μου στο Φανάρι και θα δω τον Πατριάρχη».
Την ίδια ώρα, νέο μήνυμα στην Άγκυρα
να απέχει από προκλήσεις ώστε να μείνει
ανοιχτό το ευρωπαϊκό παράθυρο ευκαιρίας για την ενεργοποίηση της «θετικής
ατζέντας» έστειλε ο πρόεδρος του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου, μιλώντας στη βελγική τηλεόραση. Ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι η
διπλωματική αστάθεια αποτελεί απειλή
για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, όπως και
ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας στη Λιβύη. Αναφορικά με την Ελλάδα και την Κύπρο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος τόνισε ότι η Ένωση υπερασπίζεται

τον σεβασμό στα κράτη-μέλη της και επισήμανε ότι τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αξιολογήσει εκ νέου τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Τέλος, κάλεσε την
Άγκυρα να ξεκινήσει άμεσα τις επανεισδοχές μεταναστών από τα ελληνικά νησιά
και να μην εργαλειοποιεί το Μεταναστευτικό.

Επόμενη στάση για
τον υπουργό Εξωτερικών
η Άγκυρα και η συνάντηση
με τον Τούρκο ομόλογό του

Συνάντηση Αναστασιάδη - Μηταράκη
Τη στρατηγική της Ευρώπης για τη μετανάστευση συζήτησαν
στη Λευκωσία ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. «Οι κατέχοντες και αιτούντες άσυλο στην Κύπρο ανέρχονται στο 4% του πληθυσμού της, ενώ στην υπόλοιπη
Ευρώπη είναι λιγότερο από 1%», ανέφερε ο Νίκος Αναστασιά-

δης. «Με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας
Νότη Μηταράκη συζητήσαμε τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας λόγω των μεγάλων ροών μεταναστών. Ανταλλάξαμε απόψεις για την ευρύτερη στρατηγική που πρέπει να
ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση», έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Ένα πολεμικό αεροσκάφος
Mirage F-1CG και ένα μνημείο
ως ελάχιστος φόρος τιμής στη θυσία του
ήρωα πιλότου Γιώργου Μπαλταδώρου

Τρία χρόνια χωρίς τον «Μπαλτάζαρ»

E

να πολεμικό αεροσκάφος Mirage F-1CG και ένα μνημείο ως
ελάχιστος φόρος τιμής στη θυσία του ήρωα πιλότου Γιώργου
Μπαλταδώρου, το μαχητικό του οποίου
συνετρίβη τον Απρίλιο του 2018 στα ανοιχτά της Σκύρου, δεσπόζουν εδώ και λίγες
μέρες στην είσοδο του Μορφοβουνίου
Καρδίτσας. Με αυτό τον τρόπο το Γενικό
Επιτελείο Αεροπορίας και η 114 Πτέρυγα
Μάχης της Τανάγρας, εκεί όπου υπηρετούσε ο αντιπτέραρχος μετά θάνατον
Γιώργος Μπαλταδώρος, τιμούν τη μνήμη
του Έλληνα ιπταμένου.
Τη Δευτέρα συμπληρώνονται τρία χρόνια από τον χαμό του «Μπαλτάζαρ», όπως
τον αποκαλούσαν οι συνάδελφοί του στην
331 Μοίρα, και στο Μορφοβούνι Καρδίτσας τελείται σήμερα μνημόσυνο σε στενό
οικογενειακό κύκλο, παρουσία εκπροσώπων της Πολεμικής Αεροπορίας.
«Ανδρείος ο περί τον καλόν θάνατος
αδεής» (ανδρείος είναι αυτός που δεν φοβάται τον τιμημένο θάνατο) είναι η ρήση
του Αριστοτέλη που χαράχτηκε πάνω στο

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

μνημείο του Γιώργου Μπαλταδώρου. Μαζί
με τη φωτογραφία του, το Mirage 2000-5,
το έμβλημα της 331 Μοίρας «Θησέας» αλλά και την ελληνική επικράτεια για την
υπεράσπιση της οποίας έδωσε τη ζωή του
ο ήρωας χειριστής.
Το ιστορικό Mirage F-1CG που τοποθετήθηκε στη μνήμη του, με τον σειριακό
αριθμό «113», ανήκε στη δύναμη της 332
Μοίρας Παντός Καιρού με έδρα την 126
Σμηναρχία Μάχης του Ηρακλείου, ενώ
στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Τανάγρα
μέχρι την απόσυρσή του από την ενεργό
δράση. Με το συγκεκριμένο Mirage είχε
πραγματοποιήσει την τελευταία του «έξοδο» ο αείμνηστος Στέλιος Δεμέναγας,
προτού αποχωρήσει από τη Διοίκηση της
126 ΣΜ, και ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα
έχασε τη ζωή του στην Κύπρο, όταν συνε-

τρίβη το ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς, στο οποίο επέβαινε.
Τα επίσημα αποκαλυπτήρια μαζί με την
προτομή του Γιώργου Μπαλταδώρου θα
γίνουν, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας, τον Αύγουστο σε ειδική τελετή, όπου θα δώσει το «παρών» και ο αρχηγός ΓΕΑ.

Η μοιραία πτήση
Ο 34χρονος Γιώργος Μπαλταδώρος
ήταν ένας από τους ικανότερους χειριστές
Mirage 2000-5, όπως λένε οι συνάδελφοί
του, με 1.000 ώρες στους ελληνικούς αιθέρες. Την Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 βρισκόταν στα Readiness στην 135 Σμηναρχία Μάχης της Σκύρου και μετά την υπηρεσία θα επέστρεφε στην Τανάγρα και
στην οικογένειά του.
Ο Μπαλταδώρος ήταν ο Νο1 του σχηματισμού δύο Mirage που απογειώθηκαν για
να αναγνωρίσουν και να αναχαιτίσουν
τουρκικά F-16, τα οποία είχαν παραβιάσει
τον εθνικό εναέριο χώρο. Τα τουρκικά άλλαξαν πορεία και επέστρεψαν στη βάση

τους προτού φτάσουν τα δύο ελληνικά Mirage. Το μοιραίο συνέβη κατά την επιστροφή τους στη Σκύρο. Περίπου 9 μίλια
από το αεροδρόμιο, ο Νο2 ανέφερε ότι
έχασε επαφή με τον Νο1, ο οποίος κατέπεσε στη θάλασσα.
Γάλλοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εξέτασαν το μαύρο κουτί του αεροσκάφους,
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Μπαλταδώρος υπέστη βέρτιγκο -εφιάλτης κάθε
πιλότου- και «καρφώθηκε» με μεγάλη ταχύτητα στη θάλασσα.
Στην περιοχή επικρατούσε η «σούπα
του Αιγαίου», όπως περιγράφουν οι πιλότοι το παχύ στρώμα υγρασίας και ομίχλης
που κάνει δύσκολη τη διάκριση της θάλασσας από τον ουρανό. Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία του Νο2 του σχηματισμού, ο οποίος κατάφερε να «απαγκιστρώσει», να πάρει ανοδική πορεία, δηλαδή, μόλις στα 300 πόδια.
Ο «Μπαλτάζαρ» δεν είχε περιθώριο αντίδρασης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή
του στη θάλασσα του Αιγαίου, την οποία με
αυτοθυσία υπερασπίστηκε.

P
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Στον δρόμο 450 νέα λεωφορεία

Σ

το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στην οδό
Πέτρου Ράλλη βρέθηκε χθες το
πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, με αφορμή την παραλαβή 40 ακόμα λεωφορείων, τα οποία εντάσσονται στο δυναμικό της εταιρείας, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου για τη ριζική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, που
ήδη εκτυλίσσεται, με 450 νέα λεωφορεία
ήδη να κυκλοφορούν στην πρωτεύουσα και
διπλασιασμό του στόλου στη Θεσσαλονίκη.
«Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι
θέλουμε να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρωτίστως τα λεωφορεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αποτελούσε μια
δέσμευσή μας προτού χτυπήσει ο κορονοϊός. Η ανάγκη αυτή έγινε ακόμα πιο επιτακτική λόγω του κορονοϊού και με γρήγορα βήματα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός, συνομιλώντας με οδηγούς. Παράλληλα, υπογράμμισε πως «θα συνεχίσουμε στην κατεύθυνση της δέσμευσης
που έχουμε αναλάβει».
Τα οχήματα που εντάχθηκαν στο δυναμικό
της ΟΣΥ τοποθετήθηκαν σε επιβαρυμένες
γραμμές και αποτελούν μέρος των 300 που,
μέσω προγράμματος leasing, ενισχύουν, με
παραδόσεις κάθε εβδομάδα, τον στόλο των
αστικών λεωφορείων στην Αττική. Τα νέα λεωφορεία «θα βγουν σήμερα στους δρόμους
της Αθήνας, στις πιο επιβαρυμένες γραμμές,
προκειμένου να μειώσουμε τον συνωστισμό
εκεί όπου παρατηρείται. Γιατί είναι σημαντικό να πούμε κιόλας ότι δεν παρατηρείται
παντού συνωστισμός - εσείς, εξάλλου, το ξέ-

υπερτριπλασιαστεί σε σχέση με το 2019.
«Θέλω να ξέρετε ότι έχουμε κάνει το αδύνατο δυνατό. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να
βρει κανείς λεωφορεία σε αυτήν τη συγκυρία, πόσω μάλλον μεταχειρισμένα από leasing. Δεν περισσεύουν αυτά τα λεωφορεία
στην ευρωπαϊκή αγορά. Έχει καταβληθεί τεράστια προσπάθεια από το υπουργείο και
από τη διοίκηση να βρεθούν αυτά τα λεωφορεία. Και, εν πάση περιπτώσει, 500 καινούργια λεωφορεία μέσα σε 18 μήνες δεν είναι μικρό έργο», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε»

ρετε. Υπάρχει συνωστισμός σε κάποιες
γραμμές, οι οποίες πρέπει σε πρώτη φάση να
υποστηριχθούν», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Σημαντική ενίσχυση
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το leasing είναι μία μόνο πτυχή του ευρύτερου
σχεδίου ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών, που το 2019 είχαν ήδη διανύσει μία και
πλέον δεκαετία αποεπένδυσης και κατά την
οποία δεν είχε γίνει ούτε μία πρόσληψη στο
Μετρό ή στα λεωφορεία, ενώ δεν είχε αγοραστεί ούτε ένα όχημα για τις ανάγκες των
λεωφορειακών γραμμών.

Στο πλαίσιο αυτό, η εικόνα εγκατάλειψης
αντιστράφηκε και ο στόλος των λεωφορείων
που κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας ενισχύθηκε κατά 450 οχήματα, αριθμώντας σήμερα 1.300. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς τα δρομολόγια
ανά ημέρα αυξήθηκαν περίπου κατά 23%,
από 14.200 το 2019 σε 17.500 σήμερα.
Πέραν του leasing, 200 λεωφορεία προήλθαν από σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ και δεκάδες
άλλα προστέθηκαν στο ενεργό δυναμικό της
ΟΣΥ χάρη στην ανάταξη και την επισκευή
οχημάτων, δεδομένου ότι οι δαπάνες για επισκευές και συντήρηση του στόλου έχουν

«Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στην
Ευρώπη που έχουμε κάνει τέτοια σημαντική
αύξηση σε τροχαίο υλικό και σε δρομολόγια.
Δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε», επισήμανε από την πλευρά του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.
Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν, επίσης, στην
επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο ο υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ Στέφανος Αγιάσογλου.

«Θέλουμε να στηρίξουμε
τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
πρωτίστως τα λεωφορεία της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης»,
δήλωσε ο πρωθυπουργός

Κατέθεσε ο Κοντονής για την υπόθεση Novartis
Με την κατάθεση του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης επί συγκυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ.ΕΛ. Σταύρου Κοντονή συνεχίσθηκε χθες
από την αρεοπαγίτη - ανακρίτρια Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου η διερεύνηση της υπόθεσης της Novartis, με κεντρικό πρόσωπο
τον πρώην υπουργό Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του τελευταίου η Βουλή έχει προχωρήσει στην
άσκηση ποινικής δίωξης και την παραπομπή
του στο δικαστήριο του νόμου περί ευθύνης
υπουργών.
Εξερχόμενος από τον Άρειο Πάγο, μετά
την ολοκλήρωση της κατάθεσής του, ο Σταύρος Κοντονής, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι «το σκάνδαλο
της Novartis είναι υπαρκτό, αλλά συντελέ-

στηκε κατά τη διακυβέρνηση της Ν.Δ. και
του ΠΑΣΟΚ και επέφερε τεράστια ζημιά στο
ελληνικό Δημόσιο.
«Ό,τι έχω πει μέχρι σήμερα, κυρίως στη
Βουλή και σε δημόσιες τοποθετήσεις,
ισχύει», είπε ο πρώην υπουργός, προσθέτοντας ότι το εν λόγω σκάνδαλο συντελέστηκε αφού «μέσω της παράνομης συνταγογράφησης και της τιμολόγησης εκτοξεύθηκε η φαρμακευτική δαπάνη σε δυσθεώρητα,
αδικαιολόγητα και πρωτοφανή ύψη». Και
πρόσθεσε: «Το τι έγινε κατά τη διερεύνηση
αυτής της υπόθεσης είναι αντικείμενο δικαστικής έρευνας. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Όπου υπάρχουν σκιές, πρέπει να πέσει
φως και, αν υπήρξαν εξωθεσμικά παράκεντρα, θα πρέπει να αποκαλυφθούν».

Υπενθυμίζεται ότι από την πλευρά των πολιτικών προσώπων μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει στην αρεοπαγίτη - ανακρίτρια οι Αντώνης Σαμαράς, Παναγιώτης Πικραμμένος,
Ευάγγελος Βενιζέλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιάννης Στουρνάρας, Άδωνις Γεωργιάδης, Γιώργος Κουτρουμάνος, Ανδρέας Λυκουρέντζος, Μιχάλης Καλογήρου και Μάριος Σαλμάς. Παράλληλα, από τον χώρο της Δικαιοσύνης έχουν
καταθέσει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής, η εισαγγελέας Εφετών Ελένη Ράικου, ο εισαγγελέας Εφετών
Παναγιώτης Αθανασίου, η πρώην εισαγγελέας Εφετών Γεωργία Τσατάνη και η γενική
επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία
Παπασπύρου.
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Προθεσμία
πήρε ο Πέτρος
Φιλιππίδης

Δεκαπενθήμερη προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσει τις
εξηγήσεις του, ζήτησε και έλαβε
χθες, σύμφωνα με πληροφορίες,
από τον εισαγγελέα ο ηθοποιός
Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος έχει
κληθεί ως ύποπτος για να καταθέσει για δύο απόπειρες βιασμού
και έναν βιασμό - σε βάρος τριών
γυναικών.
Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως
της δημοσιότητας, ο δημοφιλής
κωμικός έλαβε κλήση την περασμένη εβδομάδα από τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ο
οποίος διενεργεί τη σχετική
έρευνα, για ανωμοτί εξηγήσεις
(χωρίς όρκο) για τα παραπάνω
τρία αδικήματα, αλλά έλαβε, όπως
είχε το δικαίωμα, δεκαπενθήμερη προθεσμία για να προετοιμαστεί. Ο ίδιος ο ηθοποιός δεν εμφανίστηκε χθες στον εισαγγελέα,
αλλά εκπροσωπήθηκε -ως είχε
δικαίωμα- από τους δύο δικηγόρους του, οι οποίοι έλαβαν αντίγραφο της δικογραφίας που έχει
σχηματιστεί με τις καταγγελίες
των τριών γυναικών συνάδελφων
του ηθοποιού.
Σημειώνεται ότι, αν ο εισαγγελέας προχωρήσει στην άσκηση δίωξης, τότε η υπόθεση θα διαβιβαστεί σε ανακριτή, ο οποίος στη συνέχεια θα καλέσει τον ηθοποιό σε
απολογία.

Στο εδώλιο με
την κατηγορία της
πλαστογραφίας

Σ

το ακροατήριο του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης έχει προγραμματιστεί για
την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 η
δίκη με κατηγορούμενη τη διευθύνουσα
σύμβουλο εκκλησιαστικού τηλεοπτικού
σταθμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Η γυναίκα παραπέμπεται να δικαστεί για τις πράξεις της πλαστογραφίας και της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης. Συγκατηγορούμενός της είναι
ο άλλοτε πνευματικός καθοδηγητής
αδελφότητας μοναχών μοναστηριού
που εδρεύει στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, στον οποίο αποδίδεται η ηθική αυτουργία στις παραπάνω άδικες
πράξεις.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η
κατηγορουμένη Α.Π. κατάρτισε πλαστό
έγγραφο, με σκοπό να παραπλανήσει
με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός το οποίο μπορούσε να έχει έννομες συνέπειες, έκανε, δε, και στη
συνέχεια χρήση του συγκεκριμένου
εγγράφου.
Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο του 2018
στη Θεσσαλονίκη συμπλήρωσε υπό
την ιδιότητα της νόμιμης εκπροσώπου
της ανώνυμης εταιρείας του τηλεοπτικού σταθμού με εκκλησιαστικό περιεχόμενο έντυπο αναγγελίας οικειοθελ ο ύ ς α π ο χ ώ ρ η σ η ς μ ι σ θ ω τ ο ύ, μ ε τ ο
οποίο ανήγγειλε την οικειοθελή αποχώρηση της μηνύτριας από τη θέση εργασίας της ως υπαλλήλου της ανωτέρω
εταιρείας, θέτοντας στο εν λόγω έντυπο και μια υπογραφή στη θέση «Ο/Η
Μισθωτός», κατ’ απομίμηση της υπογραφής της φερόμενης ως υπογράφουσας πρώην υπαλλήλου, χωρίς την

εντολή, τη γνώση, τη συναίνεση ή την
έγκριση αυτής.
Στη συνέχεια έκανε χρήση του εντύπου, εφόσον το υπέβαλε στον ΟΑΕΔ
Θεσσαλονίκης, παραπλανώντας τους
υπαλλήλους του Οργανισμού. Αποτέλεσμα ήταν η εργαζόμενη, παρότι απολύθηκε, να μην μπορεί να λάβει αποζημίωση και επίδομα ανεργίας!
Ακόμη, κατηγορείται ότι υπέγραψε
και υπέβαλε στον ΟΑΕΔ, με την ιδιότητα της νομίμου εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού, υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία αναγράφει ότι ο μισθωτός
αποχώρησε από την επιχείρηση οικειοθελώς.
Η δήλωση αυτή θεωρείται ψευδής
και η κατηγορούμενη γνώριζε την αναλήθεια. Ως ηθικός αυτουργός σε όλες
τις παραπάνω πράξεις φέρεται ο πατήρ
Ν.Π., ο οποίος εμφανίζεται ως πνευματικός καθοδηγητής της χριστιανικής
αδελφότητας που ζει σε μοναστήρι
στην Ασπροβάλτα, θέση από την οποία
προ ημερών απομακρύνθηκε από τον
μητροπολίτη Σερρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και άλλες ανάλογες υποθέσεις
που έχουν πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης και θα απασχολήσουν τα
δικαστήρια το επόμενο χρονικό διάστημα.

Παραπέμπεται
η διευθύνουσα σύμβουλος
εκκλησιαστικού
τηλεοπτικού σταθμού
με έδρα τη Θεσσαλονίκη

EΛΛΑΔΑ
Επίθεση με βιτριόλι

Δίκη για
ανθρωποκτονία
ζητά ο εισαγγελέας

Την άποψη ότι η 37χρονη δράστιδα της
επίθεσης με βιτριόλι στο πρόσωπο της Ιωάννας Παλιοσπύρου, πριν από έναν χρόνο,
στην Καλλιθέα είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση
εκφράζει, σε σχετική πρότασή του προς τα
μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Γιώργος Νούλης.
Ειδικότερα, ο εισαγγελικός λειτουργός
εισηγήθηκε να καθίσει στο εδώλιο για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον της 35χρονης Ιωάννας, προκειμένου να δικαστεί για τη
φρικαλέα επίθεση με βιτριόλι η οποία παραμόρφωσε τα χαρακτηριστικά του προσώπου
της νεαρής γυναίκας με ποσότητα του καυστικού υλικού που ήταν ικανή να προκαλέσει τον θάνατό της.
Λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη συμπληρωματική απολογία της κατηγορούμενης
Έφης, η οποία ομολόγησε την πράξη της, ο
εισαγγελικός λειτουργός προτείνει προς
τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών να παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα για το οποίο από την αρχή έχει διωχθεί
και όχι γι’ αυτό της σωματικής βλάβης που,
κατά τους ισχυρισμούς της, η κατηγορούμενη αποδέχεται ότι διέπραξε.
Αν και η κατηγορούμενη ζήτησε συγγνώμη σχεδόν έναν χρόνο μετά την πράξη της,
που είχε προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο, το
θύμα, το οποίο ανεβαίνει τον τελευταίο χρόνο έναν Γολγοθά με αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις, δεν δέχθηκε να της δώσει συγχώρεση, εκλαμβάνοντας την όψιμη
μετάνοια ως προσχηματική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας
στην πρότασή του δηλώνει πεπεισμένος ότι
η 37χρονη κατηγορούμενη ήθελε να σκοτώσει την κοπέλα και επικαλείται για την κρίση
του αυτή στοιχεία των εγκληματολογικών
εργαστηρίων της Ασφάλειας, λόγω της ποσότητας και της πυκνότητας του υλικού.
Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορούμενη, στη
συμπληρωματική απολογία της, ισχυρίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι δεν ήθελε να σκοτώσει
την Ιωάννα Παλιοσπύρου, αλλά να την πονέσει και να την τραυματίσει…
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ΕΛΛΑΔΑ

Ασφυκτική όσο ποτέ η πίεση στις ΜΕΘ

Μ

ικρή αύξηση παρουσίασε την
τελευταία εβδομάδα ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια. Την ίδια
στιγμή, το τρίτο κύμα της πανδημίας εξακολουθεί να προκαλεί ασφυκτική πίεση
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ιδιαίτερα
στο Λεκανοπέδιο. Ενθαρρυντικό είναι το
γεγονός ότι το τελευταίο 24ωρο παρουσιάστηκε μια σχετική μείωση στον αριθμό
των κρουσμάτων, ωστόσο σημειώθηκε
νέο ρεκόρ διασωληνωμένων, με την πίεση
στις ΜΕΘ να παραμένει στο «κόκκινο».
Πιο συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 2.747, εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών
με κορονοϊό είναι 78, ενώ από την έναρξη
της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 8.758. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 790,
ενώ οι εισαγωγές νέων ασθενών στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 559.
Κυριότερη αιτία για το γεγονός ότι το
επίπεδο του συνολικού αριθμού των
κρουσμάτων παραμένει υψηλό είναι η ενδοοικογενειακή μετάδοση, ανέφερε χθες
η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά
την ενημέρωση για την πανδημία. Ο δείκτης θετικότητας παραμένει υψηλός, στο
6,1%, ενώ σημαντική αύξηση των νέων
κρουσμάτων παρατηρείται, σύμφωνα με
την καθηγήτρια, στη Βόρεια Ελλάδα και
σταθεροποίηση στην Αττική, αλλά σε υψηλό ακόμη επιδημιολογικό επίπεδο. Συνολικά, νοσηλεύονται σε όλη την επικράτεια
5.500 ασθενείς, ενώ διπλασιασμός νοσηλειών παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη.
Η κυρία Παπαευαγγέλου χαρακτήρισε
εξαιρετικά αισιόδοξα τα μηνύματα του
ανοίγματος δραστηριοτήτων. Όμως, μίλη-

AstraZeneca: Χορήγηση σε άτομα άνω των 30 ετών
Κανονικά συνεχίζεται το πρόγραμμα των εμβολιασμών,
μετά τη χθεσινή απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών σχετικά με τη χορήγηση του εμβολίου της εταιρείας
AstraZeneca. Η Επιτροπή αποφάσισε πως ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης και θανάτου από Covid-19 είναι συντριπτικά μεγαλύτερος από την πιθανότητα ενδεχόμενης εκδήλωσης θρόμβωσης με θρομβοπενία έπειτα από εμβολιασμό, ιδιαίτερα σε ηλικίες μεγαλύτερες των 30 ετών. Έτσι,
ύστερα από αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων, συνιστάται η συνέχιση του προγράμματος εμβολιασμού με
κάθε διαθέσιμο εμβόλιο, περιλαμβανομένου και του AstraZeneca, στα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω. «Μέχρι τις
8/4/2021 έχουν χορηγηθεί 1.530.168 δόσεις εμβολίου

σε για αύξηση κρουσμάτων στην ηλικιακή
ομάδα 15-19 ετών. Όπως είπε, αυτό συμβαίνει διότι τα παιδιά βρίσκονται με φίλους τους εκτός σπιτιού.
Από την πλευρά του, ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης έκανε λόγο για τιτάνια προσπά-

των Pfizer - BioNTech, 148.178 δόσεις της Moderna και
378.997 δόσεις της AstraZeneca. Μέχρι στιγμής, έχει
αναφερθεί στον ΕΟΦ μια περίπτωση θρόμβωσης μεγάλων
αγγείων και θρομβοπενίας ύστερα από εμβολιασμό με AstraZeneca, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ενδεχόμενα
σχετιζόμενη με τον εμβολιασμό και έχει περιληφθεί στην
αξιολόγηση των αρχικών περιπτώσεων από τον ΕΜΑ.
Συμπερασματικά, ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης και θανάτου από Covid-19 είναι συντριπτικά μεγαλύτερος από τον
κίνδυνο ενδεχόμενης εκδήλωσης θρόμβωσης με θρομβοπενία ύστερα από εμβολιασμό, ιδιαίτερα σε ηλικίες μεγαλύτερες των 30 ετών», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην
ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

θεια εκκίνησης της καθημερινότητας.
Αναφέρθηκε στα ατομικά τεστ, τα οποία
είναι «ένα επιπλέον εργαλείο στη φαρέτρα μας». Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν πρέπει
το αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ να μας
κάνει να αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας.
Εξάλλου, η Επιτροπή Ασφάλειας του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

έκανε γνωστό χθες ότι επανεξετάζει αναφορές για σπάνια περιστατικά θρομβώσεων σε τέσσερις ανθρώπους που έλαβαν το
εμβόλιο της Johnson & Johnson. Από τα
τέσσερα σοβαρά περιστατικά θρομβώσεων και χαμηλού αριθμού αιμοπεταλίων,
τρία σημειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη χορήγηση του εμβολίου.

Κουδούνι τη Δευτέρα στα Λύκεια - Με τα τεστ στο χέρι οι μαθητές
Με τη δήλωση αρνητικού τεστ ανά χείρας θα προσέλθουν
στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα οι μαθητές όλων των τάξεων του λυκείου και οι εκπαιδευτικοί τους. Σύμφωνα με
πληροφορίες, το μέτρο θα επεκταθεί και στις καθαρίστριες,
τους υπάλληλους και τους εργαζομένους στα κυλικεία των
σχολικών μονάδων. Οι δικαιούχοι θα παραλαμβάνουν τα
self-tests είτε οι ίδιοι είτε μέσω των γονιών τους, εφόσον είναι ανήλικοι, με την επίδειξη του ΑΜΚΑ. Μαζί με το κιτ του
αυτοδιαγνωστικού τεστ θα τους παρέχονται γραπτές οδηγίες

για τη σωστή λήψη του δείγματος. Επισημαίνεται ότι η καταχώριση των self-tests ανά AMKA θα γίνεται σε πραγματικό
χρόνο, για να αποφευχθούν φαινόμενα πολλαπλής ζήτησης
σε διαφορετικά φαρμακεία από το ίδιο άτομο.
Τα self-tests, που πρέπει να πραγματοποιούνται κάθε
Δευτέρα και Πέμπτη πρωί ή το προηγούμενο βράδυ, είναι ρινικά, ταχείας ανίχνευσης, γίνονται κατ’ οίκον και δεν απαιτείται η επίβλεψη επαγγελματία Υγείας. Το αποτέλεσμα κάθε
τεστ, είτε θετικό είτε αρνητικό, θα δηλώνεται στην πλατφόρ-

μα www.self-testing.gov.gr, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία
αύριο, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet και καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως το πατρώνυμο, το
μητρώνυμο και τον ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα πρέπει να γίνει επαναληπτικό τεστ αντιγόνου από
επαγγελματία Υγείας και μόνο εφόσον αυτό είναι αρνητικό, ο
μαθητής ή ο εκπαιδευτικός θα επιστρέφει στη σχολική μονάδα.
Εύη Πανταζοπούλου

P
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τηλεδιάσκεψη για την πορεία
της οικονομίας

Τις ανάγκες της οικονομίας της Πελοποννήσου, που προκύπτουν από την πανδημία, καθώς και τις προοπτικές χρηματοδότησής της
συζήτησαν σε τηλεδιάσκεψη ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας και ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι υφυπουργοί, βουλευτές και δήμαρχοι καθώς και τα Επιμελητήρια
της Πελοποννήσου. Στην αξιοποίηση πόρων
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης συνέκλιναν υπουργός, περιφερειάρχης και όλοι
οι συμμετέχοντες…

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

Όλη η δημοτική Αρχή
κατά των δασικών χαρτών

Τους αγρότες και τις
διαμαρτυρίες τους κατά των δασικών χαρτών στηρίζει η δημοτική Αρχή Γόρτυνος.
Όλες οι δημοτικές παρατάξεις συμμετείχαν
στην κινητοποίηση
που έγινε στο Δασαρχείο Ηρακλείου, με κεντρικό αίτημα την
άμεση ανάκληση και τη διόρθωση των δασικών χαρτών.
Ο δήμαρχος Γόρτυνος Λευτέρης Κοκολάκης, ο επικεφαλής
της «Μεγάλης Γόρτυνας» Μιχάλης Κοκολάκης, ο πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Πελεκανάκης, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι επισημαίνουν: «Η λανθασμένη
αποτύπωση μεγάλου μέρους των εκτάσεων του Δήμου Γόρτυνος, αλλά και ολόκληρης της Π.Ε. Ηρακλείου έχει προκαλέσει
μεγάλη αναστάτωση και ανασφάλεια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες
γης και θέτει σε αμφισβήτηση περιουσίες και αναγνωρισμένα
δικαιώματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων».

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Διεκδικούν δεδουλευμένα
και χρηματοδότηση
Απλήρωτοι για αρκετούς μήνες παραμένουν οι εργαζόμενοι
σε προγράμματα και δομές της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου (ΔΕΚΕΓ) του Δήμου Γρεβενών.
Διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους, συνεχίζουν τις δημόσιες διαμαρτυρίες τους. Συγκεκριμένα ζητούν:
• Τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας από μερικής σε
πλήρους απασχόλησης.
• Μόνιμη διοικητική υποστήριξη της ΔΕΚΕΓ.
• Τη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας, λόγω του Covid19.
• Εξασφάλιση χρηματοδότησης της ΔΕΚΕΓ.

!

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

855.600 ευρώ για
ψηφιακές υπηρεσίες

Πρόταση για την «Ανάπτυξη Ειδικών Εφαρμογών και Έξυπνων - Καινοτόμων Συστημάτων» υπέβαλε στο πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» ο Δήμος Καρδίτσας.
Αιτείται χρηματοδότηση 855.600 ευρώ, για:
• σύστημα διαχείρισης ποδηλατικών διαδρομών,
• σύστημα παρακολούθησης υπαίθριου εμπορίου,
• σύστημα παρακολούθησης σημείων πρόσβασης ΑμεΑ,
• σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων,
• σύστημα έξυπνου παρκαρίσματος και διαχείρισης κίνησης,
• σύστημα διαχείρισης διαδρομών ΑμεΑ,
• σύστημα διαχείρισης έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς
πόρους,
• σύστημα δημοσιοποίησης νέων σε τρίτα
κανάλια προβολής,
• πλατφόρμα διαχείρισης ψηφιοποιημένων
τεκμηρίων και συστήματα προβολής ψηφιακού υλικού,
• σύστημα ελέγχου περιβαλλοντικών μεγεθών σε αστικά, περιαστικά και επαρχιακά
περιβάλλοντα,
• σύστημα ψηφιοποίησης ακίνητης περιουσίας,
• σύστημα διαχείρισης υποδομών υπαίθριου εμπορίου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην τελική ευθεία
το Δίκτυο Φυσικού Αερίου

Το σχέδιο, η μελέτη και η δημοπράτηση «κατασκευής
των δικτύων του φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία»
μπαίνουν στην τελική ευθεία πραγματοποίησης.
Το εν λόγω θέμα κυριάρχησε σε τηλεδιάσκεψη που είχε
ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΔΑ Μάριο Τσάκα και υπηρεσιακούς
παράγοντες από τις δύο πλευρές. Παράλληλα, συζητήθηκαν και οι απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αιρετοί και φορείς διεκδικούν
το «Ράλλυ Ακρόπολις»
Αιρετοί και εκπρόσωποι φορέων από όλη την περιφέρεια, πέραν από την οποιαδήποτε ιδεολογική απόχρωση, συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη για τη διεκδίκηση
του «Ράλλυ Ακρόπολις», παρουσία του υφυπουργού
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Την τηλεδιάσκεψη κανόνισε ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, προκειμένου
να καταδείξει ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διεκδικεί τη διοργάνωση τεκμηριωμένα (με πλήρη φάκελο
υποψηφιότητας), αλλά και καθολικά.
Το καθολικό αίτημα υποστήριξαν ακόμη οι πρόεδροι
των πέντε επιμελητηρίων και των εννέα ενώσεων ξενοδόχων και ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως και ο πρόεδρος της Λέσχης Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Λαμίας.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ
Σε ποιον δήμο της Αττικής
φαίνεται ότι έχει αρχίσει να
«τρίζει» η συνεργασία της διοίκησης τον τελευταίο καιρό;
Εδώ και καιρό υπήρχε γκρίνια από τα στελέχη της «μικρότερης παράταξης», ότι ο
δήμαρχος δεν λαμβάνει υπόψη του τις θέσεις τους. Ωστόσο, τώρα το πράγμα γίνεται
χειρότερο, γιατί ο δήμαρχος
δεν δίνει τις θέσεις που είχαν
συμφωνηθεί από την αρχή…
Και αυτός είναι πολύ σοβαρός
λόγος ρήξης!

Έρχεται νέα παράταση
του «Αντώνης Τρίτσης»

Το αίτημα των δημάρχων για ακόμη
μεγαλύτερη παράταση για την υποβολή των προτάσεων των δήμων για
το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»,
ώστε να προλάβουν να ολοκληρώσουν τις μελέτες που έχουν στα
«σκαριά», φαίνεται ότι μελετά σοβαρά το υπουργείο Εσωτερικών.
Αυτό προέκυψε από την ομιλία του
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα στη Βουλή, που
ανέφερε: «Θα δούμε μια περαιτέρω
παράταση. Οι δήμοι θα διευκολυνθούν με περαιτέρω παράταση, προκειμένου όλοι να είναι σε θέση να
υποβάλουν τις προτάσεις τους». Δεν
έγινε καμία συγκεκριμένη αναφορά
για ημερομηνία, αλλά είναι γνωστό
ότι αρκετοί δήμαρχοι είχαν εξαρχής
ζητήσει η νέα προθεσμία από τις 31
Μαρτίου να μετακινηθεί στις 31
Μαΐου.

Προτεραιότητα η αποτελεσματική
θωράκιση των σχολικών κτιρίων

Η

όσο το δυνατόν πιο γρήγορη κάλυψη των ελλείψεων που υπάρχουν
στα σχολικά συγκροτήματα της Αττικής ήταν το αντικείμενο της συνάντησης
του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με τον πρόεδρο των Κτιριακών Υποδομών (Κτ.Υπ. Α.Ε) Τίμο Κατσίπο. Στο μικροσκόπιο μπήκαν, βέβαια, τα έργα που
χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής
2014-2020 και η πορεία ωρίμανσης των μελετών που αφορούν στη δρομολόγηση των
έργων. Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης επισήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης
ωρίμανσης μελετών από την Κτ.Υπ., με στόχο να προχωρήσει με γρηγορότερους ρυθμούς η διαδικασία δρομολόγησης αναπτυξιακών έργων. Ειδικότερα, από το ΠΕΠ Αττικής χρηματοδοτούνται 22 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 62 εκατ. ευρώ για
κατασκευή - επέκταση σχολικών μονάδων,

ενώ έχει εξασφαλιστεί το ποσό των 10 εκατ.
ευρώ για την εκπόνηση μελετών, ώστε να
ωριμάσουν έργα σχολικών υποδομών που
θα χρηματοδοτηθούν από τη νέα χρηματοδοτική περίοδο. Επιπλέον, έγινε ιδιαίτερη
αναφορά στη συμβολή της Περιφέρειας
Αττικής και της διαχειριστικής Αρχής της
στην υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπεγράφη και η σύμβαση για την ανέγερση του
4ου διθέσιου Νηπιαγωγείου και του 4ου
δωδεκαθέσιου Δημοτικού Σχολείου
Ασπροπύργου (οικοδομικές εργασίες και
Η/Μ εγκαταστάσεις). Τα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 5,3
εκατ. ευρώ, έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ 20142020 και αναμένεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, να ολοκληρωθούν από τον ανάδοχο
σε διάστημα 18 μηνών.

Η ΚΕΔΕ στον Πειραιά
Οι αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι
smart και καινοτόμες δράσεις που αφορούν
στις πόλεις τους αλλά και τα έργα ανάπλασης τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στον
Πειραιά ήταν αντικείμενο συζήτησης στη
συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
και δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου με τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη
Μώραλη. Από την πλευρά του, ο κ. Παπαστεργίου αναγνώρισε ότι γίνεται εξαιρετικό
έργο στον Πειραιά και επισήμανε: «Έχουμε πολλά κοινά να αντιμετωπίσουμε αυτήν την ώρα,
όπως είναι ο εκλογικός νόμος, το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και οι νέες αρμοδιότητες». Ο δήμαρχος Πειραιά έκανε γνωστό ότι έχει επισκεφθεί τα Τρίκαλα δύο φορές και έχει διαπιστώσει πόσο καλή δουλειά γίνεται εκεί. Και τόνισε ότι «συζητήσαμε για smart λύσεις και καινοτομίες, έναν
τομέα στον οποίο ο Δήμος Τρικκαίων είναι πρωτοπόρος».

Πριν πεινάσουν…
Παίρνουν τα μέτρα τους όσο πιο
γρήγορα γίνεται στον Δήμο Μάνδρας
– Ειδυλλίας, όπου ήδη ξεκίνησαν τις
προετοιμασίες εν όψει της αντιπυρικής περιόδου. O δήμαρχος Χρήστος
Στάθης και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος επισκέφτηκαν και εξέτασαν όλα τα πυροφυλάκια του δήμου, ενώ ελέγχθηκαν
διεξοδικά τα σημεία που φιλοξενούν
τις υδατοδεξαμενές καθώς και τα
κλιμάκια πυροπροστασίας τα οποία
δημιουργήθηκαν κατά την περσινή
περίοδο στο Πανόραμα και στο Πόρτο Γερμενό. Όπως επισημάνθηκε, ο
δήμος έχει αναπτύξει συνεργασίες
με εθελοντικούς συλλόγους δασοπροστασίας αλλά και με τον ΣΕΔΑΠ
(Σύλλογος Εθελοντών Δασοπροστασίας Αττικής Πάρνηθας), προκειμένου να συνδράμει με τρία πυροσβεστικά οχήματα στο Αλεποχώρι, στην
Ψάθα και στο Πόρτο Γερμενό.

Θέλουν να έχουν λόγο
Οι δήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου
Γιάννης Φωστηρόπουλος και Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος πληροφορήθηκαν από τον Τύπο, όπως
υποστηρίζουν, ότι πρόκειται να ξεκινήσει η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου και ζητούν να έχουν
λόγο γι’ αυτά που θα γίνουν στις πόλεις τους. Έτσι, με κοινή επιστολή
τους προς την Εταιρεία Ακινήτων
Δημοσίου (ΕΤΑΔ), με αφορμή την
έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση
ακινήτων του Ολυμπιακού Πόλου
Φαλήρου, ζητούν συνάντηση με τον
διευθύνοντα σύμβουλό της, το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να
κατατεθούν από πλευρά τους παρατηρήσεις και προτάσεις για την
αξιοποίηση και τη λειτουργία των
συγκεκριμένων υποδομών προς
όφελος τόσο των δύο δήμων όσο και
της βιώσιμης ανάπτυξης και της
εθνικής οικονομίας. Αξίζει να δούμε αν θα εισακουσθούν…
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Έτοιμοι για νέα μάχη
Δεν έχει περάσει και πολύς καιρός από τη στιγμή που οι διαφωνούντες με τη μεταφορά του Καζίνου της Πάρνηθας στο Μαρούσι πανηγύριζαν για τη «νίκη» του με την απόφαση του ΣτΕ,
που έβγαζε αντισυνταγματική τη ρύθμιση για τη μεταφορά του,
και τώρα ήδη ετοιμάζονται για να ξαναρχίσουν τον αγώνα. Η
αλήθεια είναι ότι από τότε δήμαρχοι και αυτοδιοκητικά στελέχη, που είχαν δώσει τη δικαστική μάχη, προέβλεπαν ότι η κυβέρνηση θα επανέλθει με νέα προσπάθεια και πράγματι δικαιώθηκαν… Την περασμένη εβδομάδα, με τροπολογία που
ψηφίστηκε στη Βουλή, επανέρχεται το θέμα της μεταφοράς του
καζίνου με προσπάθεια να «παρακαμφθεί» η απόφαση του
ΣτΕ… Ήδη από την ίδια μέρα, βγήκαν ανακοινώσεις τόσο από
τη μειοψηφία του Δήμου Αμαρουσίου όσο και του δημάρχου
Χαλανδρίου Σίμου Ρούσσου, που κάνουν λόγο για νέα αντισυνταγματική ρύθμιση την οποία δηλώνουν έτοιμοι να πολεμήσουν
ξανά τόσο με κινητοποιήσεις όσο και με προσφυγές.

Ω

Προσφυγή για τις μετακινήσεις
Εδώ και πολύ καιρό διαμαρτύρονται οι επιτυχόντες
της περίφημης προκήρυξης 3Κ για την πρόβλεψη
του εφαρμοστικού νόμου που απαγορεύει οποιαδήποτε μετάταξη, απόσπαση ή μετακίνησή τους
πριν συμπληρωθούν επτά χρόνια από τον διορισμό
ή την πρόσληψή τους, θεωρώντας ότι αδικούνται σε
σχέση με τους υπόλοιπους εργαζομένους της Αυτοδιοίκησης. Τώρα οι διαμαρτυρίες παίρνουν διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς με μπροστάρη το Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ «Ο Ηρακλής» επιχειρούν να ακυρώσουν τη συγκεκριμένη
πρόβλεψη, ενώ ήδη κατέθεσαν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να ακυρωθεί η
σχετική εφαρμοστική εγκύκλιος για την κινητικότητα ως αντισυνταγματική.

Αναμορφώνεται το Άλσος της Νέας Σμύρνης
Έφτασε η ώρα να γίνει πραγματικότητα το σχέδιο του δημάρχου Νέας Σμύρνης
Σταύρου Τζουλάκη για την πλήρη αναμόρφωση του άλσους της πόλης, ώστε αυτό να
μετατραπεί σε ένα πραγματικό στολίδι για την πόλη αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Ύστερα από μια ολοκληρωμένη πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Νέας Σμύρνης με τίτλο «Αστική ανάπλαση του Άλσους Νέας Σμύρνης», το έργο εντάχθηκε στο
«Πράσινο ταμείο» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
και θα χρηματοδοτηθεί με 621.918 ευρώ για την υλοποίησή του. Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι μια δεύτερη πρόταση του δήμου προς το «Πράσινο ταμείο» θα δώσει
μια αυτονομία ως προς την ανανέωση των φυτών, καθώς θα χρηματοδοτήσει με το
ποσό 53.320 ευρώ την κατασκευή θερμοκηπίου εντός του άλσους με σκοπό την κάλυψη σημαντικού μέρους των αναγκών του δήμου σε ανθόφυτα.

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, οι πρακτικές του δημάρχου έχουν φέρει τόσο
κοντά τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ώστε να έχουν αρχίσει να ακούγονται φήμες για «στενή συνεργασία» στις επόμενες εκλογές; Τα παράδοξο είναι ότι πολιτικά οι παρατάξεις δεν έχουν μεγάλη συγγένεια, ιδιαίτερα η μία, ωστόσο τους ενώνει ο κοινός σκοπός κατά του δημάρχου.

Πάλι στα χαρακώματα
Δεν έχει τελειωμό η κόντρα ανάμεσα στους δημάρχους Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου και
Αργυρούπολης-Ελληνικού Γιάννη Κωνσταντάτο,
που ξεκίνησε από τη μεγάλη αντιπαράθεση για την
επένδυση στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού
και τώρα πια αναθερμαίνεται σε κάθε ευκαιρία. Το
πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το ρέμα Ευρυάλης που περνά από τους δύο δήμους. Όπως καταγγέλλουν στη Γλυφάδα, ο γειτονικός δήμος έχει
δημιουργήσει μια παράνομη χωματερή στα σύνορα των δύο δήμων και πάνω στο ρέμα. Μάλιστα, οι
καταγγελίες έφτασαν και μέχρι τους Επιθεωρητές
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, οι οποίοι έκαναν αυτοψία και διαπίστωσαν ότι «δεν υπάρχει άδεια ούτε
για την τσιμεντένια πλατφόρμα που έφτιαξαν πάνω στο ρέμα, αλλά ούτε για τις εργασίες που γίνονται εκεί». Οι πληροφορίες μας λένε ότι σύντομα θα
υπάρξουν εξελίξεις δικαστικού χαρακτήρα…

Πού θα πάνε;
Μεγάλο πονοκέφαλο έχει προκαλέσει
στους δημάρχους Μαραθώνα Στέργιο Τσίρκα και Ραφήνας-Πικερμίου Βαγγέλη
Μπουρνούς η απόφαση του Ελληνικού
Στρατού να στείλει επιστολή στους πυρόπληκτους από το Μάτι, με την οποία γνωστοποιεί σε όσους φιλοξενούνταν στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Αναψυχής Αξιωματικών του Αγίου Ανδρέα πως πρέπει να αποχωρήσουν από τα δωμάτια μέχρι το τέλος
Απριλίου. Η αρχική απόφαση για την παραχώρηση του χώρου ήταν για δύο χρόνια,
χρόνος ο οποίος έχει περάσει αλλά το πρόβλημα δεν έχει αποκατασταθεί για τους κατοίκους της περιοχής και οι δήμαρχοι αναζητούν άλλη… προσωρινή λύση.

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιος δήμαρχος μεγάλου δήμου, προς τα
νότια της Αθήνας,
φημολογείται ότι
έχει ήδη κλείσει
θέση στο «γαλάζιο»
ψηφοδέλτιο των επόμενων εθνικών εκλογών;
Δεν είναι δύσκολο να το μαντέψετε, όχι
μόνο γιατί ο εν λόγω το «παλεύει» από τις
πρώτες μέρες μετά την πολύ άνετη νίκη
του στον δήμο, αλλά και γιατί κάθε φορά
που «ζεσταίνεται» η φημολογία για βουλευτικές εκλογές, αναζωπυρώνεται η παραφιλολογία για τη μάχη της διαδοχής στη
θέση του δημάρχου…

Άστοχη επίθεση
Μια απρόσμενη επίθεση δέχθηκε η
δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Μαρία
Ανδρούτσου από την παράταξη της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» που, ούτε λίγο
ούτε πολύ, την κατηγόρησε ότι «αποκρύπτει τα περιστατικά Covid-19 εργαζομένων για να μην πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και
της ασφάλειας των εργαζομένων»…
Περνώντας στην αντεπίθεση, η δήμαρχος κατηγορεί την παράταξη του
ΚΚΕ για «μεθόδους κίτρινου Τύπου»
και την καλεί να ρωτήσει τους ίδιους
τους εργαζομένους αν θεωρούν τη διοίκηση «συνειδητό εχθρό των εργαζομένων». Μάλιστα, αφού καταγράφει
τα στοιχεία για τα θετικά κρούσματα
στον δήμο και τα απαραίτητα μέτρα
που λήφθηκαν, επισημαίνει ότι η
υγεία δεν αποτελεί θέμα για στείρα
αντιπολίτευση…

Η διαχείριση των παραλιών
ανήκει στον δήμο
Άλλη μια μεγάλη προσπάθεια για να περιέλθουν οι παραλίες στη διαχείριση του Δήμου Σαρωνικού και να αποδοθούν στη συνέχεια στους πολίτες
ξεκίνησε ο δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου. Έστειλε αίτημα και ζητά από την
Κτηματική Υπηρεσία τη διαχείριση των ακτών που μέχρι πρότινος ανήκαν
στην εποπτεία της ΕΤΑΔ ΑΕ, καθώς η σχετική αρμοδιότητα της εταιρείας
καταργήθηκε ύστερα από την πρόσφατη ιστορική απόφαση του ΣτΕ.
Συγκεκριμένα, το αίτημα του Δήμου Σαρωνικού αφορά στην παραλία
Πεύκο που έχει καταληφθεί εδώ και χρόνια από καταπατητή ο οποίος έχει
τοποθετήσει παρανόμως καντίνα με σταθερές κατασκευές, ομπρέλες,
καθίσματα και ξαπλώστρες σε όλο το μήκος της ακτής, καθώς και στην
παραλία Αλυκών Αναβύσσου. Ο δήμαρχος πρότεινε παράλληλα να γίνει
πολιτική παρέμβαση στα αρμόδια υπουργεία, σημειώνοντας ότι «έχουμε
αποδείξει ότι διαχρονικά αγωνιζόμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι για
αυτά που θεωρούμε δημόσια αγαθά και πετυχαίνουμε».
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Θα διεκδικήσουμε όσα ανήκουν στην πόλη

Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Σ

το μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με εκατοντάδες
στρέμματα τα οποία βρίσκονται
στον Δήμο-Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης –και, σύμφωνα με δημόσια πρόσκληση, η Εκκλησία της Ελλάδος
αναζητά επίδοξους επενδυτές προς
αξιοποίηση– αναφέρθηκε ο δήμαρχος
της πόλης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Ο
ίδιος τόνισε πως θα «εξαντλήσει» ως δήμαρχος όλα τα νομικά μέσα ώστε να αποτρέψει αυτούς τους σχεδιασμούς, ενώ
ανέλυσε διεξοδικά όλη την κατάσταση.
Η Εκκλησία με δημόσια πρόσκληση
έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να
παραχωρήσει εκτάσεις και ακίνητα
που εκτείνονται σε 190 στρέμματα
στον δήμο σας –που φέρεται ότι της
ανήκουν– σε επενδυτές για αξιοποίηση. Ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης αυτής;
Η δημόσια πρόσκληση δεν αφορά μόνο
τα 190 στρέμματα που αναφέρατε στον
δικό μας δήμο αλλά και εκτάσεις στους
Δήμους Κηφισιάς, Αχαρνών, Μοσχάτου,
Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Παράλληλα,
διεκδικεί την άρση απαλλοτρίωσης του
οικοπέδου που φιλοξενεί το Ασκληπιείο
Βούλας, ενώ έχουν γίνει και απόπειρες
αξιοποίησης εκτάσεων στην περιοχή
Φασκομηλιά, τα γνωστά λιμανάκια Βουλιαγμένης, η
οποία είναι περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας Natura, δασική έκταση και επιπλέον υπάγεται στο διάταγμα προστασίας της Λίμνης Βουλιαγμένης. Όλα αυτά δείχνουν πως η σημερινή ηγεσία της
Εκκλησίας έχει υιοθετήσει μία ατζέντα που χαρακτηρίζεται από επιχειρηματικά και οικονομικά κριτήρια,
εγκαταλείποντας τις προτεραιότητες ανάδειξης και
προστασίας του περιβάλλοντος, θέμα που έχει αναδείξει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο με την παγκόσμια πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου.
Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ για το σκεπτικό της
απόφασης της ηγεσίας της Εκκλησίας να χτίσει όλα
τα αδόμητα οικόπεδά της, αλλά οι προθέσεις και τα
σχέδια «αξιοποίησης» υπάρχουν τουλάχιστον από
τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν ο σημερινός Μητροπολίτης Αντώνιος, τότε διευθυντής της Οικονομικής
Υπηρεσίας της Εκκλησίας (ΕΚΥΟ), είχε δηλώσει σε
τοπική εφημερίδα τις προθέσεις του και μάλιστα είχε
κάνει την κυνική ομολογία πως ήδη έχει δεχτεί η Εκκλησία προτάσεις από Ρώσους και Άραβες επενδυτές για τις εκτάσεις της Βουλιαγμένης.
Είναι στην ιδιοκτησία της Εκκλησίας αυτές οι
εκτάσεις και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν;
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων αυτών έχει

ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαν δεσμευτεί προς απαλλοτρίωση.
G Ένα ακίνητο 4,6 στρεμμάτων και
συγκεκριμένα στο ΟΤ 13Β έχει συμπεριληφθεί εσφαλμένα μαζί με τα πολεοδομικά ρυθμισμένα της προηγούμενης περίπτωσης.
G 17 ακίνητα συνολικής έκτασης 190
στρεμμάτων μέχρι το 2004 ήταν δεσμευμένα προς απαλλοτρίωση και
πλέον έχουν αποδεσμευτεί με σειρά
δικαστικών αποφάσεων, αλλά είναι
πολεοδομικά αρρύθμιστα, δηλαδή δεν
έχουν οικοδομικές γραμμές, χρήσεις
γης και όρους δόμησης. Σημειώνουμε
πως, για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία για την πολεοδομική ρύθμιση
αστικής περιοχής, απαιτούνται, ακόμα
και με τη συναίνεση όλων των φορέων, αρκετά χρόνια.

στον
Γιώργο
Λαιμό
giorgos.laimos@gmail.com

εν μέρει λυθεί στα δικαστήρια και, πράγματι, φέρεται
ως ιδιοκτήτης η Εκκλησία της Ελλάδος. Υπάρχουν,
όμως, αρκετές εκκρεμότητες που θα συζητηθούν στο
προσεχές χρονικό διάστημα που αφορούν τη νόμιμη
απόδοση εκτάσεων σε κοινή χρήση, τη διατήρηση
του πράσινου ισοζυγίου στην πόλη και τους όρους
δόμησης. Θεωρούμε πως η Εκκλησία παρουσιάζει
ως ιδιοκτησία της περισσότερες εκτάσεις απ’ όσες
νομικά προβλέπονται, ή μάλλον, ότι η Εκκλησία έχει
πάρει από τη Βουλιαγμένη περισσότερα απ’ όσα δικαιούται.
Αυτή η περιοχή στην οποία αναφερόμαστε τι
χαρακτηριστικά έχει;
G Τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση
της Εκκλησίας, σε ό,τι αφορά τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, είναι συνολικά 23. Από αυτά τα 5
ακίνητα συνολικής έκτασης περίπου 9 στρεμμάτων,
αναγνωρισμένα ως ιδιοκτησία της Εκκλησίας, είναι
πολεοδομικά ρυθμισμένα για οικιστική χρήση και

Πώς απαντάτε ως δήμος σε αυτήν
την κίνηση; Υπάρχουν αρκετά «βέλη» στη νομική σας φαρέτρα, ώστε
να μπλοκάρετε αυτόν τον σχεδιασμό;
Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα πως
θα εξαντλήσουμε όλα τα νομικά μέσα
που έχουμε στη διάθεσή μας για να
διατηρήσουμε τη φυσιογνωμία της
πόλης. Θεωρούμε καταστροφική την
πρόθεση της ηγεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος να
χτίσει εντός των ορίων του δήμου μας περισσότερα
από 200 στρέμματα ακινήτων, πολλά από τα οποία είναι δασωμένα και δημιουργούν τη μαγική εικόνα της
Βουλιαγμένης, που έχουμε μάθει και έχουμε αγαπήσει όλοι.
Ήδη από το 2018 έχουμε πλαισιώσει τη νομική υπηρεσία του δήμου μας με ομάδα έγκριτων πανεπιστημιακών νομικών και έχουμε δημιουργήσει μία
πλούσια νομική εργαλειοθήκη, με εξειδικευμένες
μελέτες πανεπιστημιακών και άλλων οργανισμών
αυξημένου κύρους, που θωρακίζει τις εκτάσεις και
προστατεύει τον κοινόχρηστο πράσινο χαρακτήρα
τους.
Παράλληλα, αμφισβητούμε με σειρά ισχυρών νομικών επιχειρημάτων τη δυνατότητα της Εκκλησίας να
αξιοποιήσει ή να εκποιήσει μεγάλο τμήμα της έκτασης που σήμερα φέρεται ότι της ανήκει.
Δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα για τη διάσωση του φυσικού μας περιβάλλοντος, έχοντας ως σύμμαχους
όλες τις πολιτικές δυνάμεις της πόλης αλλά και το
σύνολο της κοινωνίας. Έχω την απόλυτη πεποίθηση
πως στο τέλος θα επικρατήσει η λογική και θα κερδίσει το πράσινο, γεγονός που θα μας επιτρέψει να
κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές μία πόλη
πράσινη, με ελεύθερους χώρους και συνθήκες υψηλής ποιότητας ζωής.
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ΡΟΣΩΠΟ

ΠΡIΓΚΙΠΑΣ ΦIΛΙΠΠΟΣ , δούκας του Εδιμβούργου

Ποιος ήταν ο Έλληνας
πατέρας του Καρόλου

Μ

της βασίλισσας. Πάνω
όλις δύο
Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης
από 20 χρόνια κράτησε
μήνες προαυτή η κατάσταση, με
τού κλείσει
την Ελισάβετ Β’ να αντιτα 100 του
μετωπίζει υπομονετικά
χρόνια, ο πρίγκιπας Φίseitanidisd@gmail.com
όσα συνέβαιναν πίσω
λιππος, δούκας του
από την πλάτη της!
Εδιμβούργου, σύζυγος
Λίγο μετά την ενθρόνιση της Ελισάβετ, ο
της βασίλισσας Ελισάβετ, άφησε την τελευΦίλιππος κατηγορήθηκε ότι αντιτάχθηκε
ταία του πνοή στο κάστρο του Ουίνδσορ,
στην πρόθεση της νύφης του, Μαργαρίτας, η
ύστερα από 28 ημέρες νοσηλείας για λοίμωοποία σχεδίαζε να παντρευτεί έναν διαζευγξη, ενώ χρειάστηκε να χειρουργηθεί και για
μένο και μεγαλύτερο από εκείνη άντρα, τον
τα καρδιακά προβλήματα που εμφάνισε.
Πίτερ Τάουντσεντ. Ο ίδιος αρνήθηκε τις καΓεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 10 Ιουνίου
τηγορίες.
1921, ως «Φίλιππος, πρίγκιπας της Ελλάδος
Με την Ελισάβετ απέκτησαν τέσσερα παικαι της Δανίας», καθώς ήταν απόγονος του
διά, τον Κάρολο, την Άννα, τον Ανδρέα και
Οίκου των Γλυξβούργων. Η οικογένειά του
τον Εδουάρδο. Ο Φίλιππος πρόλαβε να δει
εξορίστηκε όταν ο Φίλιππος ήταν βρέφος, με
οκτώ εγγόνια και δέκα δισέγγονα. Όσα από
αποτέλεσμα να περάσει την παιδική του ηλιαυτά δεν έχουν τίτλους έχουν το δικαίωμα να
κία στη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία.
φέρουν το επώνυμο «Μαουντμπάντεν Στα 18 του κατατάχθηκε στο βρετανικό ΒασιΟυίνδσορ».
λικό Ναυτικό και το 1939 άρχισε να αλληλοΗ κυριότερη δράση του Φιλίππου ήταν να
γραφεί με τη μακρινή του ξαδέλφη, πριγκίυποστηρίζει τον αθλητισμό, με έμφαση στην
πισσα -τότε- Ελισάβετ, που ήταν 13 ετών.
αγαπημένη του ιπποδρομία συνδυασμένης
Ο πρίγκιπας Φίλιππος είναι ο μακροβιότεοδήγησης. Στήριξε περισσότερες από 800
ρος άνδρας ο οποίος αποτέλεσε μέλος της
οργανώσεις και ήταν πρόεδρος του προβρετανικής βασιλικής οικογένειας. Όμως,
γράμματος «Βραβείο του Δούκα του Εδιμήταν και… άτακτος, αφού μόλις εννέα μήνες
βούργου» για νέους 12-14 ετών. Ο Μπόρις
μετά τον γάμο σύναψε την πρώτη παράνομη
Τζόνσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του
σχέση του, με μια όμορφη νεαρή. Το 1956 η
προς τη βασίλισσα και την οικογένειά της,
Ελισάβετ μαθαίνει εκ νέου ότι μια άλλη,
λέγοντας ότι οι σκέψεις όλου του έθνους είάγνωστη γυναίκα επισκέφθηκε τον άνδρα
ναι μαζί τους.
της στο βασιλικό γιοτ «Britannia» και πως
Τα συλλυπητήριά τους έχουν αρχίσει να
δεν έμειναν μονάχα στην κουβέντα. Ο εξωεκφράζουν δημοσίως πολλοί Βρετανοί πολισυζυγικός έρωτας, ωστόσο, που σημάδεψε
τικοί και αξιωματούχοι του δημοσίου βίου
τον άτακτο Φίλιππο ήταν αυτός με την Αλεκαθώς και ξένοι ηγέτες.
ξάνδρα, πριγκίπισσα του Κεντ και εξαδέλφη
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ΜΕΤA ΤΟΝ ΤAΦΟ ΤΟΥ ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ

Στο φως η χαμένη
«χρυσή Πομπηία»
των φαραώ

Ε

να από τα πιο σημαντικά ευρήματα των αρχαιολόγων στην αρχαία Αίγυπτο ήρθε στο
φως με την ανακάλυψη της Άτεν, της περίφημης «Χρυσής Πόλης» που συνέδεσε το
όνομά της με έναν από τους μεγαλύτερους φαραώ της
Αιγύπτου, τον Αμενχοτέπ τον Γ’.
Ως τη «δεύτερη μεγαλύτερη σε σημασία αρχαιολογική ανακάλυψη μετά τον τάφο του Τουταγχαμών»
χαρακτήρισε την ανακάλυψη της Άτεν η Μπέτσι
Μπράιαν, καθηγήτρια Αιγυπτιακής Τέχνης και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Χόπκινς. Ως μια «αρχαία
αιγυπτιακή Πομπηία» χαρακτήρισε την Άτεν ο διευθυντής του αμερικανικού Ταμείου Αρχαίας Αιγυπτιακής Κληρονομιάς και Αρχαιολογίας Πίτερ Λακοβάρα.
Στα ερείπια της «Χρυσής Πόλης» βρέθηκαν δαχτυλίδια και άλλα κοσμήματα, φυλαχτά και αγγεία κεραμικής σε πολλά χρώματα, όλα με τη σφραγίδα του
Αμενχοτέπ του Γ’.
Σε μεγάλο βαθμό η αξία των ευρημάτων έγκειται
στο ότι αυτά είναι σε κατάσταση που φωτίζουν μια
ολόκληρη εποχή: τα τείχη της πόλης βρέθηκαν σχεδόν άθικτα, ενώ εντοπίστηκαν και εργαλεία της καθημερινής ζωής. Ταυτόχρονα, τα αρχαιολογικά στρώματα της πόλης παρέμειναν άθικτα, με αποτέλεσμα να
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή των

Ιταλοτουρκικός πόλεμος για το Sofagate
Μείζον διπλωματικό επεισόδιο
έχει προκαλέσει η φράση «με αυτούς τους δικτάτορες πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι», που είπε ο Ιταλός
πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, αναφερόμενος στον Τούρκο πρόεδρο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το περίφημο «Sofagate», δηλαδή τον παραγκωνισμό της Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν από την κοινή εμφάνιση του
Ερντογάν με τη δίδυμη ηγεσία της
Ε.Ε. (Μισέλ - Φον ντερ Λάιεν).
Ο Ντράγκι κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι ταπείνωσε την πρόεδρο της Κομισιόν. «Δεν συμφωνώ σε
καμία περίπτωση με τη συμπεριφορά του Ερντογάν
προς την κυρία Φον ντερ Λάιεν… Νομίζω ότι δεν
ήταν κατάλληλη αυτή η συμπεριφορά και λυπάμαι
πολύ για την ταπείνωση που αυτή έπρεπε να υποστεί», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας,
για να προσθέσει: «Με αυτούς -ας τους ονομάσου-

με όπως ακριβώς είναι, δικτάτορες- πρέπει να είμαστε ειλικρινείς όταν εκφράζουμε διαφορετικές
απόψεις». Ο Τούρκος ΥΠ.ΕΞ. Τσαβούσογλου αντέδρασε έντονα χαρακτηρίζοντας «προσβλητικές» τις
εκφράσεις Ντράγκι, τον οποίο χαρακτήρισε «διορισμένο», ενώ ζήτησε από την Ιταλία να θυμηθεί τον
Μουσολίνι. Για εξηγήσεις εκλήθη ο Ιταλός πρέσβης
στην Άγκυρα.

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

αρχαίων Αιγυπτίων σε μια από τις πιο ακμάζουσες
περιόδους της ιστορίας τους.
Οι ανασκαφές για τη «Χρυσή Πόλη» ξεκίνησαν τον
περασμένο Σεπτέμβριο από ομάδα αρχαιολόγων υπό
τον Αιγύπτιο αρχαιολόγο Ζάχι Χάουας στην ευρύτερη
περιοχή του Λούξορ, όπου υπήρχαν στοιχεία για
ύπαρξη αρχαίας πόλης. Λίγες εβδομάδες αργότερα
έπεσαν πάνω σε πλίνθινες δομές, οι οποίες εκτείνονταν προς όλες τις κατευθύνσεις. Η Άτεν άρχισε να φανερώνει τα μυστικά της, ξεκινώντας από τα τείχη της:
βρισκόταν στη Δυτική Όχθη του Λούξορ, κοντά στους
Κολοσσούς του Μέμνονα και το Μεντινέτ Χαμπού, τον
ταφικό ναό του φαραώ Ραμσή Γ’, πολύ κοντά στην περίφημη «Κοιλάδα των Βασιλέων».
Τώρα οι αρχαιολόγοι αναζητούν τα τρία παλάτια του
Αμενχοτέπ Γ και όλες τις πιθανές ενδείξεις ότι η
«Χρυσή Πόλη» υπήρξε το διοικητικό και βιομηχανικό
κέντρο των αρχαίων Αιγυπτίων.

Η Ρωσία κόβει τον βήχα
του Ταγίπ για τη Διώρυγα
«Το καθεστώς του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων δεν
υπόκειται σε εναλλακτικές επιλογές», ξεκαθάρισε χθες
η εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Μαρία Ζαχάροβα, κόβοντας με αυτό τον τρόπο τον βήχα του Ερντογάν, δηλαδή την
πρόθεσή του να χαράξει τη Διώρυγα της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια να παρακάμψει de facto τη Συνθήκη του Μοντρέ, η οποία επιβάλλει έλεγχο σε διέλευση
πολεμικών σκαφών.
«Υπολογίζουμε ότι όλα τα σχετιζόμενα κράτη θα προσεγγίζουν υπεύθυνα την τήρηση του διεθνούς νομικού καθεστώτος που καθιέρωσε η Συνθήκη του Μοντρέ. Και,
φυσικά, ιδιαίτερος ρόλος σε αυτό ανήκει στην Τουρκία… Αντιμετωπίζουμε την εν λόγω Συνθήκη ως κομβικό παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στη λεκάνη
της Μαύρης Θάλασσας», πρόσθεσε η Ζαχάροβα.
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Δασικοί χάρτες: Οριζόντια παράταση 6 μηνών για τις αντιρρήσεις
Οικόπεδα, καλλιέργειες, βοσκοτόπια, ελαιώνες, κατοικίες, δρόμοι, λιμάνια και παραλιακές εκτάσεις εμφανίζονται
ως δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, σύμφωνα με τους
αναθεωρημένους δασικούς χάρτες που ανήρτησε το
υπουργείο Περιβάλλοντος, προκαλώντας την έντονη αντίδραση ιδιοκτητών και φορέων σε όλη τη χώρα, γεγονός που
οδήγησε στην οριζόντια παράταση για τις αντιρρήσεις.
Η κυβέρνηση διά των αρμόδιων υπηρεσιών θα προχωρήσει σε διορθώσεις στα σφάλματα που έχουν γίνει στο θεματικό περιεχόμενο των δασικών χαρτών. Οι διορθώσεις των
αστοχιών θα γίνουν με οριζόντιες εσωτερικές διαδικασίες,
δίχως να χρειάζεται να προηγηθεί υποβολή αντίρρησης και
χωρίς κόστος για τους πολίτες.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να αναρτήσει τους χάρτες

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τελευταία δεδομένα που παρουσιάστηκαν τώρα γι’ αυτό τον λόγο και θα προχωρήσει σε μια
σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις για την επίλυση των
σφαλμάτων που έχουν προκύψει στο είδος χαρακτηρισμού
της γης.
Μεταξύ αυτών, είναι η οριζόντια παράταση έξι μηνών για
την υποβολή αντιρρήσεων από τους πολίτες επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών και η μείωση του τέλους
άσκησης αντιρρήσεων κατά 50%.
Η παράταση δόθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφενός τις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, αφετέρου την ανάγκη να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος
για εσωτερικές και οριζόντιες διορθώσεις χωρίς ταλαιπωρία και κόστος για τους πολίτες.

ΝEΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚEΣ

Αλλάζουν όλα
στους φόρους
των ακινήτων

Σ

ε εξέλιξη βρίσκονται στο υπουργείο Οικονομικών η άσκηση της
ευθυγράμμισης των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες και η
επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε 3.000 νέες περιοχές σε όλη τη χώρα. Η ειδική ομάδα, που έχει αναλάβει το
έργο της αναπροσαρμογής, αναλύει τις
τιμές ζώνης για κάθε δήμο και οικισμό,
που έχουν εισηγηθεί οι ιδιώτες εκτιμητές
ακινήτων, και τις συγκρίνει με τα στοιχεία
που διαθέτει από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, τα μισθωτήρια συμβόλαια και τα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Όταν θα ολοκληρωθεί η άσκηση καθορισμού των νέων τιμών ζώνης σε όλη τη
χώρα, θα υπάρξουν αναπόφευκτα ανατροπές στη φορολόγηση των ακινήτων.
Κατ’ αρχάς, αναφορικά με τον συμπληρωματικό ΕΝΦΑ το οικονομικό επιτελείο
εξετάζει την κατάργησή του. Σημειώνεται
ότι περίπου 450.000 φορολογούμενοι
κάθε χρόνο καταβάλλουν διπλό φόρο
ακινήτων, αφού επιβαρύνονται με τον
ΕΝΦΙΑ βάσει των ισχύοντων συντελεστών και, παράλληλα, με επιπλέον φόρο
που απορρέει από τους κλιμακωτούς

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

συντελεστές, ξεκινώντας από 0,15% έως
και 1,15%. Σχετικά με τα νομικά πρόσωπα,
περίπου 50.000 καταβάλλουν συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ με συντελεστή 5,5‰,
ενώ για τα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση
κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, υπολογίζεται με 1‰.
Αφορολόγητες θα παραμείνουν και μετά την ενεργοποίηση των νέων αντικειμενικών αξιών οι περισσότερες μεταβιβάσεις και γονικές παροχές ακινήτων πρώτης κατοικίας λόγω της διατήρησης των
αφορολόγητων ορίων που εφαρμόζονται
σήμερα. Ωστόσο, λόγω αύξησης των αντικειμενικών ειδικά στις περιοχές που θα
αποκτήσουν για πρώτη φορά τιμές ζώνης, οι αγοραπωλησίες ακινήτων θα κοστίζουν ακριβότερα και οι φόροι μεταβίβασης θα τραβήξουν την ανηφόρα.

Παράλληλα, οι νέες αντικειμενικές
αξίες θα επιφέρουν αλλαγές σε φόρους
και τέλη που επιβαρύνουν την ακίνητη
περιουσία των νοικοκυριών και επιβάλλονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
Η αναπροσαρμογή στις τιμές ζώνης
των ακινήτων θα δημιουργήσει νέο τοπίο
στο τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες.
Φορολογούμενοι με ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία
σε περιοχές, όπου οι αντικειμενικές
αξίες διαμορφωθούν πάνω από το όριο

των 2.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο,
θα βρεθούν αντιμέτωποι με αύξηση του
τεκμηρίου αυτομάτως κατά 40%.

Η αναπροσαρμογή στις τιμές
ζώνης θα δημιουργήσει
νέο τοπίο στο τεκμήριο
διαβίωσης για τις κατοικίες
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ΟΑΕΔ: Προπληρώνονται
επιδόματα και Δώρο Πάσχα
σε ανέργους και μητέρες
Μεθαύριο, Δευτέρα, θα ξεκινήσουν η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων καθώς και η
καταβολή του Δώρου Πάσχα στους επιδοτούμενους ανέργους και στους δικαιούχους της ειδικής
παροχής προστασίας μητρότητας. Τα χρήματα καταβάλλονται εντός τριών εργάσιμων ημερών
στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι και δεν απαιτείται από την
πλευρά τους καμία ενέργεια, ενώ δεν υφίσταται
λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης. Η προπληρωμή των επιδομάτων όσων
ανέργων έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας
κατά το χρονικό διάστημα από 12 Απριλίου έως 9
Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μετά τη
δήλωση παρουσίας στο www.gov.gr.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα
η προκαταβολή σύνταξης
Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναμένεται να πιστωθούν οι προκαταβολές συντάξεων σε όσους
υπέβαλαν την ψηφιακή αίτηση χορήγησης του
ποσού προκαταβολής έναντι της συνολικής σύνταξης που δικαιούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες
του e-ΕΦΚΑ, θα πραγματοποιηθεί μια καταβολή η
οποία θα αφορά σε όλους τους δικαιούχους και
έτσι θα επιβεβαιωθεί με απόλυτη επιτυχία το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το ακανθώδες θέμα. Σχετικά με
την ακριβή ημερομηνία πληρωμής, θα υπάρξει
νεότερη ανακοίνωση από τον e-ΕΦΚΑ, όταν θα
ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αιτήσεων, ενώ τα
λεφτά θα πιστωθούν αυτομάτως στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.

«Γέφυρα 2»: Ξεπέρασαν
τις 4.160 οι αιτήσεις
Πολύ υψηλό είναι το ενδιαφέρον συμμετοχής των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί
στο πρόγραμμα επιδότησης των δόσεων δανείων
«Γέφυρα», καθώς στη δεύτερη φάση εφαρμογής
του έχουν ήδη κατατεθεί 4.160 αιτήσεις. Από αυτές, οι 2.468 αφορούν σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι 1.147 σε ελεύθερους επαγγελματίες ή
ατομικές επιχειρήσεις, οι 479 σε μικρές και οι 66
σε μεσαίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, μέσω του προγράμματος «Γέφυρα 1» διατέθηκε στους δικαιούχους το ποσό
των 96 εκατ. ευρώ. Η τελευταία πληρωμή στους
δικαιούχους έγινε στις 31 Μαρτίου και είχε ύψος
23,7 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε επιδότηση 113.961 δανείων και 72.581 δικαιο

Εφορία: «Κόκκινος» ένας
στους δύο φορολογουμένους

Ο

ι μισοί φορολογούμενοι
της χώρας έχουν ληξιπρόθεσμο χρέος στην
Εφορία, ενώ 1.293.196
οφειλέτες είδαν τους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς να «ξαλαφρώνουν» λόγω κατάσχεσης για οφειλές.
Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον Φεβρουάριο δείχνουν μικρή αύξηση
τόσο του αριθμού των οφειλετών όσο
και των ποσών που χρωστάνε, καθώς
εφαρμόζονται μέτρα προστασίας λόγω των συνεπειών της πανδημίας για
ένα μεγάλο τμήμα των φορολογουμένων και έτσι το πρόβλημα προς το
παρόν «κρύβεται» κάτω από το... χαλί. Στο τέλος Φεβρουαρίου, το σύνολο των οφειλετών ήταν 4.140.400,
έναντι 4.111.600 τον Ιανουάριο, ενώ
το σύνολο των νέων ληξιπρόθεσμων
οφειλών κατά το πρώτο δίμηνο του
έτους διαμορφώθηκε στα 1,628 δισ.
ευρώ έναντι 1,668 δισ. ευρώ το αντίστοιχο δίμηνο πέρυσι (μείωση
2,43%).
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν σημαντική αύξηση των οφειλετών με
αρρύθμιστα ληξιπρόθεσμα χρέη, οι
οποίοι απειλούνται με κατασχέσεις
καταθέσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων εν μέσω πανδημίας.

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

Έτσι, ο αριθμός όσων απειλούνται με
κατασχέσεις στους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς ανήλθε τον Φεβρουάριο σε 1.874.705, έναντι
1.851.648 αντίστοιχα. Ωστόσο, για
1.293.196 οφειλέτες η κατάσχεση
των οφειλόμενων εντός του Φεβρουαρίου έγινε με... συνοπτικές
διαδικασίες μέσω των τραπεζικών
τους λογαριασμών. Ο αριθμός των
κατασχέσεων είναι αυξημένος κατά
105 σε σχέση με τον Ιανουάριο.
Η εικόνα των οφειλών προκαλεί
έντονη ανησυχία στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς συσσωρεύονται
χρέη λόγω της πανδημίας και, όταν
θα τελειώσει η περίοδος χάριτος
καθώς και των αναστολών εργασίας, τότε υπάρχει φόβος εκτόξευσης των χρεών, αφού οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις,
αλλά και τις ρυθμισμένες δόσεις
που έχουν ανασταλεί. Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι τον

Φεβρουάριο το ύψος των οφειλών
προς την Εφορία έφτασε στα 109,16
δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 38,104
δισ. ευρώ αφορούσαν σε φυσικά
πρόσωπα και τα 71,059 δισ. ευρώ σε
επιχειρήσεις. Βεβαίως, πρέπει να
σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος
από τα χρέη των 71,059 δισ. ευρώ
αφορούν σε επιχειρήσεις που δεν
υπάρχουν ή έχουν κηρύξει πτώχευση, οπότε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος θεωρείται μη εισπράξιμο.
Εκεί, όμως, που φαίνεται να υπάρχει... ψωμί είναι στα φυσικά πρόσωπα, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των οφειλών είναι έως 5.000 ευρώ
και θεωρείται πως είναι πιο εύκολο
να εισπραχθούν.

Κατασχέσεις σε 1.293.196
λογαριασμούς Στα 109,16 δισ. ευρώ
τα ληξιπρόθεσμα χρέη,
εκ των οποίων τα 38,104
δισ. αφορούσαν σε φυσικά
πρόσωπα και
τα 71,059 δισ. ευρώ
σε επιχειρήσεις...

P
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ΙΣΝ: Διαμόρφωση χώρων για προσθήκη
175 νέων κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ

H

δωρεά
του
Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος για τη διαμόρφωση
χώρων για την προσθήκη 175 κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε 15 νοσοκομεία του Εθνικού
Συστήματος Υγείας της
χώρας μας, από την Αττική μέχρι τη Θεσσαλονίκη, τη Λαμία και την
Κρήτη, έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο
μεγαλύτερο ποσοστό της. Η δωρεά, συνολικού ύψους 16,5 εκατ.
ευρώ, περιλαμβάνει επίσης πενταετές πρόγραμμα εκπαίδευσης
επί της εντατικής θεραπείας για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. O πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, δήλωσε: «Η παν-

δημία μάς υπενθύμισε
με τον πιο επιτακτικό
τρόπο την αναγκαιότητα στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κυρίως των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από αυτό - είτε πρόκειται για τους
ασθενείς και την πρόσβασή τους σε άρτιες
υπηρεσίες υγείας είτε
πρόκειται για ιατρικό,
νοσηλευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό
καθώς και τις υποδομές και τον εξοπλισμό
που οφείλουν να έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να μπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα το λειτούργημά τους. Σε συνεργασία με τον
δημόσιο τομέα, είμαστε εδώ και, στον βαθμό των δυνατοτήτων
μας, στηρίζουμε το αναφαίρετο δικαίωμα όλων στην υγεία».

Eurolife FFH: Κορυφαία στην ελληνική
ασφαλιστική αγορά και το 2020
Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις, οι δράσεις με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και οι επενδυτικές στρατηγικές που δημιουργούν υπεραξία χαρακτήρισαν το 2020 τον Όμιλο Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial
Holdings Limited. Το επενδυτικό πλάνο και η διαρκής αναβάθμιση των
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου Eurolife FFH αποτυπώνονται και στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, τα οποία ανήλθαν σε
448,65 εκατ. ευρώ, το συνολικό ενεργητικό έφτασε τα 3,5 δισ. ευρώ και τα
ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 738 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη
του Ομίλου άγγιξαν τα 22,2 εκατ. ευρώ.

ΕΛ.ΠΕ.: Σταθερά στον ψηφιακό μετασχηματισμό με Microsoft
Συνεχίζοντας το πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού, ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια επέλεξε τις τεχνολογίες M365 της Microsoft και της DocuSign για την αυτοματοποίηση διακίνησης εγγράφων και την πλήρη
ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής υπογραφών. Αξιοποιώντας
τις υπάρχουσες εφαρμογές Office 365, το Power Platform της Microsoft και τις υπηρεσίες ψηφιακών υπογραφών της DocuSign -Simple Electronic και Adacom Advanced Signatures-, η λύση που υλοποιήθηκε έχει πλήρη εφαρμογή σε όλο το εύρος του Οργανισμού, τόσο
για τις διαδικασίες εσωτερικών εγκρίσεων όσο και για το σύνολο των
συμβάσεων και των συμβολαίων. Οι χρήστες μέσα από μια εφαρμογή
των Power Apps μπορούν να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν
όλα τα βήματα της διαδικασίας -review, έγκρισης αλλά και ψηφιακής
υπογραφής- των εγγράφων του Ομίλου.

CEO Clubs Greece:
Με ανανεωμένη στρατηγική
για την επόμενη 10ετία

Σε κλίμα αισιοδοξίας παρουσιάστηκε η ανανεωμένη στρατηγική με την οποία το CEO Clubs
Greece ανοίγει την αυλαία της δεύτερης δεκαετίας λειτουργίας του. Κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής εκδήλωσης, η πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέλυσαν το νέο στρατηγικό αφήγημα και την ανανεωμένη εταιρική ταυτότητά του. Το CEO Clubs Greece εξελίσσεται,
πλέον, σε ένα «Σπίτι» συλλογικής σοφίας, αειφόρου ανάπτυξης και μελλοντικής σκέψης που εξασφαλίζει τη βελτίωση της ζωής των μελών του
και αφήνει τη «σφραγίδα» του στην ανάπτυξη
ηγεσίας της νέας εποχής, «οραματιζόμενοι από
το μέλλον», όπως αναφέρει η κυρία Γεωργία
Καρτσάνη, ιδρύτρια και πρόεδρος του CEO Clubs
Greece όπου συμμετέχουν Public Power Corporation S.A. - Hellas, Goldair Tourism, Leaseplan,
COSMOTE e-value, Chivas, Coffee Island, TNT,
Weber Shandwick, IWG, Generation Y, Papastratos, AIG, Cisco, Goldair Handling, Bausch
Health, Daikin, SARGIA Partners, EY, Signify, Diastasis, iSquare, Pressious Arvanitidis, Iron
Mountain, UNISON, LiveOn, Banks.com.gr,
Global Sustain, OnDeck.

Prometheus Gas: Περιορισμός
των εκπομπών CO2
στις οδικές μεταφορές
Με μεγάλη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της πανεπιστημιακής κοινότητας
και της αγοράς πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης Blue
Corridor που διοργάνωσε η Προμηθέας Gas
A.E., μικτή εταιρεία της Gazprom Export LLC
και του Ομίλου Κοπελούζου. Η διοργάνωση
έγινε σε συνεργασία με τις Gazprom Export
LLC, Uniper SE και Zukunft Gas GmbH. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Προμηθέας
Gas, οι δράσεις Blue Corridor ξεκίνησαν το
2008 με την υποστήριξη της PJSC Gazprom και
έχουν στόχο την ανάδειξη των πολλαπλών
ωφελειών της αεριοκίνησης. Μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνουν τη διοργάνωση των διεθνών
αγώνων Blue Corridor Rally, στους οποίους
έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα περισσότερα από 200 οχήματα φυσικού αερίου, έχοντας
διανύσει συνολική διαδρομή πάνω από 80.000
χλμ. σε 150 πόλεις στην Ευρώπη και την Ασία.
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ΔΕΗ Δάνειο
8,7 εκατ. ευρώ για
φωτοβολταϊκό
στην Κοζάνη

Η

ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Ηλιακά Πάρκα
Δυτικής Μακεδονίας ΕΝΑ Α.Ε., 100% θυγατρική
της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., υπέγραψε στις
8/4/2021 δανειακή σύμβαση ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, με τη
μορφή Ομολογιακού Δανείου, για τη χρηματοδότηση
ανάπτυξης φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης
ισχύος 15 MW στην Πτολεμαΐδα, στην Περιφέρεια Κοζάνης. Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος της ευρύτερης συμφωνίας χρηματοδότησης για την κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 230 MW στην ίδια περιοχή. Στο πλαίσιο της
χρηματοδότησης, η Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και η Eurobank
A.E. συμμετέχουν ως ομολογιούχοι, ενώ δικαίωμα συμμετοχής στη χρηματοδότηση έχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το σύνολο του χαρτοφυλακίου των
230 MW. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ,
η δομή της χρηματοδότησης με τη μορφή project finance
χωρίς αναγωγή επιβεβαιώνει τη στόχευση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου
του Ομίλου ΔΕΗ, με σκοπό την επίτευξη εγκατεστημένης
ισχύος 1,5 GW μέχρι το 2023. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Μέρισμα 90,8 εκατ. ευρώ
και μετοχές της Cenergy
Τη διανομή ποσού 90,8 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε
0,2421571510 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων ενέκριναν ομόφωνα οι μέτοχοι της
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στην έκτακτη γενική συνέλευση.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το ποσό αυτό θα χορηγηθεί εν μέρει με τη μορφή
τίτλων εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά (και ειδικότερα με τη μορφή μετοχών της εταιρείας Cenergy
Holdings, που είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια
Βρυξελλών και Αθηνών) και εν μέρει σε μετρητά. Ως
ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε
η 20/4/2021.

Καθαρά κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ
για τον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Σαράντης: Ρεκόρ δεκαετίας
στο περιθώριο EBITDA
Κατά το 2020, ο Όμιλος Σαράντης σημείωσε
άλλο ένα ρεκόρ δεκαετίας στο περιθώριο EBITDA, φτάνοντας το 15,94%, διατηρώντας την αναπτυξιακή πορεία στις πωλήσεις που εμφάνισαν
άνοδο κατά 6,3%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι
ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το
2020 ανήλθαν σε 393,38 εκατ. ευρώ, από 370,07
εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένες κατά 6,30%. Οι
πωλήσεις στην Ελλάδα παρουσίασαν σημαντική
ανάπτυξη κατά 7,8% το 2020 σε σύγκριση με πέρυσι και διαμορφώθηκαν σε 136,05 εκατ. ευρώ,
από 126,21 εκατ. ευρώ το 2019. Οι χώρες του
εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν το 65,41% του
συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου σημείωσαν
άνοδο κατά 5,52% στα 257,33 εκατ. ευρώ το 2020,
από 243,86 εκατ. ευρώ το 2019.

Quest: Σχεδιάζει επενδύσεις
άνω των 50 εκατ. ευρώ
Επενδύσεις που μπορεί να φτάσουν και τα 70
εκατ. ευρώ αλλά και αποεπένδυση από συγκεκριμένους κλάδους σχεδιάζει για τη φετινή
χρονιά ο όμιλος της Quest, όπως ανέφεραν τα
στελέχη του κατά την ενημέρωση των επενδυτών. Όπως διευκρινίστηκε, οι επενδύσεις θα
κατευθυνθούν σε διάφορους τομείς δραστηριοποίησής του, με στόχο την ενίσχυση της
κερδοφορίας του Ομίλου, ενώ η αποεπένδυση
αφορά την CardLink, την εταιρεία του ομίλου
που δραστηριοποιείται στον χώρο των ψηφιακών πληρωμών και διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο POS στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ο όμιλος Quest σε ενοποιημένη βάση κατά το 2020
κατέγραψε πωλήσεις άνω των 720 εκατ. ευρώ,
κέρδη EBITDA περί τα 60 εκατ. ευρώ και κέρδη
προ φόρων άνω των 35 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.
για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020 αντανακλούν
τη συμμετοχή της κατά
51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
και ανέρχονται στα
43,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 19,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Τα
Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο
ανήλθαν στις 419.000 ευρώ έναντι 426.000 ευρώ το
2019. Τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε 43,2 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας μείωση 19,7%, έναντι 53,7 εκατ. το
2019. Η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή του εναπομείναντος ποσού, προσαρμοσμένου στις τρέχουσες
δαπάνες, ως υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση του
2020, μεικτού ποσού ύψους 4,15 εκατ. ευρώ ή 0,018
ευρώ ανά μετοχή.

Ο Π. Μαρτίνης, νέος διευθύνων
σύμβουλος στη Softone
Ο Όμιλος Softone, μέλος του Ομίλου εταιρειών
Olympia, ανακοινώνει την ενίσχυση της διοικητικής του ομάδας με την προσθήκη του κ. Πάνου
Μαρτίνη στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ο Αντώνης
Κυριαζής, μέχρι πρότινος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αναλαμβάνει εκτελεστικός
πρόεδρος, συνεχίζοντας με την ίδια ένταση να
συμβάλλει στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην
επιτυχημένη πορεία του Ομίλου. Ο νέος CEO
αποτελεί ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη
στην αγορά της πληροφορικής, προερχόμενος
από την Upstream, όπου διετέλεσε επί σειρά
ετών οικονομικός διευθυντής, αναφέρει η εταιρεία.

ΕΑΒ: Πρόγραμμα προσλήψεων
700 εργαζομένων
Μετά μία περίοδο δεκαετίας δίχως ενίσχυση του
προσωπικού της, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα προσλήψεων περίπου 700 νέων εργαζομένων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στελέχωση των εν εξελίξει προγραμμάτων της. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία βρίσκεται
σε μια περίοδο όχι μόνον ανάκαμψης αλλά και ενίσχυσης των επιχειρηματικών της δυνατοτήτων. Ήδη
έχουν προσληφθεί 170 άτομα τεχνικής κατεύθυνσης και προγραμματίζεται η άμεση πρόσληψη άλλων 400. Επίσης, θα προσληφθούν 100 ακόμη στελέχη, τα οποία θα εξασφαλίσουν την επιτυχή εκτέλεση του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος 2.875
μαθητών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ)
για τα επόμενα 10 έτη.
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Ford Focus Active mild hybrid με 155 ίππους!
POLITICAL AUTO

E

ναν διαφορετικό και άκρως περιπετειώδη χαρακτήρα έδωσε η Ford στο γνωστό μοντέλο
της Focus, το οποίο φέρει τον λογότυπο Active
και υπόσχεται κίνηση ακόμα και όταν ο δρόμος
τελειώνει με εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης εξαιτίας
της ύπαρξης υβριδικού συστήματος!
Μάλιστα, το Focus Active της δοκιμής μας με την ήπια
υβριδική τεχνολογία της Ford απέδιδε 155 ίππους και
αποτελεί μια από τις ισχυρότερες εκδόσεις της γκάμας
με άκρως οικονομική κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που έχουν τοποθετηθεί
στο αυτοκίνητο προσδίδουν έναν άκρως περιπετειώδη
χαρακτήρα.
Η τιμή του υβριδικού Focus των 155 ίππων εκκινεί από
τις 21.894 ευρώ στο επίπεδο εξοπλισμού Connected, το
οποίο, αν και βασικό, είναι πλούσιο, ενώ η Active έκδοση
της δοκιμής μας είναι διαθέσιμη από 23.199 ευρώ με
ακόμα πλουσιότερο εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση,
όπως και όλα τα μοντέλα της Ford, το Focus συνοδεύεται
από εγγύηση 8 ετών, ενώ ανά περιόδους υπάρχουν και
προωθητικά προγράμματα με έξτρα εξοπλισμό και εκπτώσεις. Επίσης, τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας είναι μηδενικά!

Με «αγριεμένη» εμφάνιση
Το Ford Focus Active αποτελεί ένα ξεχωριστό μοντέλο
το οποίο, απ’ όπου κι αν το δει κανείς, αμέσως αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για ένα όχημα… περιπέτειας.
Αισθητικά διαθέτει διαφοροποιημένη μάσκα και προφυλακτήρες, μαύρα πλαστικά προστατευτικά στις άκρες

του αμαξώματος, μεγαλύτερη κατά 34 χιλιοστά απόσταση από το έδαφος, ζάντες 17 ιντσών με μεγαλύτερο προφίλ ελαστικών, ποδιές στους προφυλακτήρες, ράγες
οροφής και σπόιλερ στο πίσω μέρος.
Στο εσωτερικό της η έκδοση Active του Focus δεν διαφέρει σημαντικά από τις υπόλοιπες εκδόσεις, προτάσσοντας high-tech και ποιοτικό διάκοσμο, ενώ η μόνη αλλαγή στο εσωτερικό είναι η υιοθέτηση του ψηφιακού πίνακα οργάνων 12,3″ που γνωρίσαμε στο Puma, ο οποίος
αλλάζει εμφάνιση σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης. Κατά τ’ άλλα, το ταμπλό παραμένει ίδιο με
μαλακό υλικό στο πάνω μέρος του, προσεγμένα αλλά όχι
κορυφαία υλικά χαμηλότερα, εργονομία χωρίς παραξενιές και με την εύχρηστη και ευκρινή οθόνη 8″ του SYNC
3 στο επίκεντρο. Ο χώρος αποσκευών μπορεί να μην εντυπωσιάζει, αλλά κυμαίνεται στον μέσο όρο της συγκεκριμένης κατηγορίας με 341 λίτρα.
Κάτω από το καπό του Ford Focus Active της δοκιμής
μας είχε τοποθετηθεί ο γνωστός υπερτροφοδοτούμενος
βενζινοκινητήρας χωρητικότητας 1 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 155 ίππους, συνδυάζεται με έναν εναλλάκτη / γεννήτρια με την ονομασία «BISG» που ενισχύει τον κινητήρα με επιπλέον 50 Nm ροπής και επιπλέον αναλαμβάνει
την ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση του οχήματος, φορτίζοντας τη μπαταρία ιόντων λιθίου, τάσης 48V
και χωρητικότητας 0,48 kWh.
Ο συνδυασμός των κινητήρων συνόλων γίνεται αντιληπτός κυρίως στις χαμηλές στροφές, καθώς το αυτοκίνητο
εμφανίζεται ιδιαίτερα «ζωηρό» από χαμηλά, ενώ παράλληλα η κατανάλωση καυσίμου διατηρείται σε εξαιρετικά

χαμηλά επίπεδα, με τη μέση κατανάλωση να κυμαίνεται
σε 5 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα.
Άλλωστε, η έκδοση Active διαθέτει και δύο επιπλέον
προγράμματα στο σύστημα παραμετροποίησης της οδήγησης εκτός των Normal, Sport και Eco: το πρόγραμμα
Slippery, που ρυθμίζει το ESC και το traction control για
καλύτερη λειτουργία σε ολισθηρές επιφάνειες, καθώς
και το πρόγραμμα Trail, το οποίο διατηρεί την ορμή του
αυτοκινήτου σε επιφάνειες που καλύπτονται από άμμο.

Κορυφαία ποιότητα κύλισης
Το Ford Focus Active αποτελεί ένα αυτοκίνητο με ήπια
υβριδική τεχνολογία, την οποία ο οδηγός δεν πρόκειται
αντιληφθεί. Ο τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας κάνει αισθητή την παρουσία του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν
γίνεται ενοχλητικός, ακόμη και όταν ο δείκτης του ταχύμετρου ξεπερνά τα 200 χλμ./ώρα!
Η ηχομόνωση που έχει τοποθετηθεί κάνει εξαιρετική
δουλειά και, βέβαια, απορροφά τον θόρυβο που παράγει
το τρικύλινδρο μηχανικό σύνολο. Στο επαρχιακό οδικό
δίκτυο το Ford Focus Active απέδειξε ότι διαθέτει πολύ
υψηλά περιθώρια πρόσφυσης και σε καμία περίπτωση
δεν πρόκειται να προβληματίσει τον οδηγό.
Μέσα στην πόλη ο οδηγός θα εκτιμήσει δεόντως την
οικονομία στα καύσιμα, ενώ η ύπαρξη κάμερας οπισθοπορίας κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι.
Όταν ο δρόμος τελειώνει, η αυξημένη απόσταση του
αμαξώματος από το έδαφος αλλά και το πρόγραμμα οδήγησης εκτός δρόμου επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να κινηθεί με άνεση σε ήπιες εκτός δρόμου διαδρομές.

Ξεπούλησε η Tesla στην Ελλάδα χωρίς ούτε ένα κατάστημα!
Εξαιρετική είναι η πορεία που καταγράφουν οι πωλήσεις της Tesla στην Ελλάδα
μέσα στο 2021 και ειδικά τον Μάρτιο, όταν
οι ταξινομήσεις της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας κατέγραψαν εκρηκτική
άνοδο δίχως προηγούμενο. Ειδικότερα, οι
πωλήσεις της Tesla τον Μάρτιο στην Ελλάδα ανήλθαν σε 164 μονάδες, ενώ τους
δύο προηγούμενους μήνες του τρέχοντος
έτους κυμάνθηκαν σε μόλις 4 αυτοκίνητα!

Ο λόγος, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, εστιάζεται στο γεγονός ότι οι Έλληνες καταναλωτές που επιθυμούν κάποιο
ηλεκτρικό αυτοκίνητο και έχουν την οικονομική δυνατότητα απόκτησής του στράφηκαν στη συγκεκριμένη μάρκα εξαιτίας
της μεγάλης δημοσιότητας που έχει λάβει
στα διεθνή μέσα ενημέρωσης αλλά και
εξαιτίας της σχέσης τιμής / αυτονομίαςαπόδοσης. Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι

οι πωλήσεις της Tesla τον Μάρτιο σημείωσαν τόσο υψηλή άνοδο εξαιτίας των σωρευμένων παλαιών παραγγελιών που παραδόθηκαν τον τρίτο μήνα του τρέχοντος
έτους. Όπως και να έχει το θέμα, η Tesla
φαίνεται ότι αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη
της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου τον
Μάρτιο, προκαλώντας τον θαυμασμό αλλά
και τον προβληματισμό άλλων ανταγωνιστικών εταιρειών, καθώς από τη μια μεριά

διαπιστώνουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές απέκτησαν το αμερικανικό ηλεκτρικό
μοντέλο μέσω του Διαδικτύου και από την
άλλη δεν υπάρχει δίκτυο επίσημων αντιπροσώπων…
Να υπενθυμίσουμε ότι οι πωλήσεις της
Tesla το 2020 ανήλθαν σε μόλις 22 αυτοκίνητα, γεγονός που σημαίνει ότι η εταιρεία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη πέρυσι στην
Ελλάδα.

P
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Βαρύ αν ισχύει

Πρωτιά με Μητσοτάκη

Η μεγάλη επιστροφή

Ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος τονίζει ότι μεταφέρει πληροφορία
που έχει περιέλθει
σε γνώση του και
αναφέρει ότι στην
Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων
θα συζητηθεί η μείωση των τελών χρήσης του φάσματος από την Digea κατά 50%, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα
αποτελούσε σκάνδαλο υπέρ των καναλαρχών μέσω Digea.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη συνέντευξη του
πρωθυπουργού την Τετάρτη 7 Απριλίου ήταν πρώτο σε αριθμό
τηλεθεατών μέσου λεπτού, με 541.202 τηλεθεατές. Ακολούθησαν ο ΑΝΤ1 με 534.342, ο Alpha με 530.976, ο ΣΚΑΪ με 508.135,
το Open με 272.385 και το Mega με 191.796.

Αίσιο τέλος είχαν οι επαφές του τηλεοπτικού
σταθμού Mega με την παρουσιάστρια Ελένη Μενεγάκη, καθώς επίσημα πλέον το κανάλι ανακοίνωσε ότι την επόμενη σεζόν θα είναι στο Mega,
όπως είχε αποκαλύψει η «P», αποφασίζοντας να
επιστρέψει στο τηλεοπτικό τοπίο μέσα από τη
συχνότητα του σταθμού όπου ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία.

«Σασμός», η νέα σειρά
του Alpha
Η μεγάλη παραγωγή θα έχει γυρίσματα στην Κρήτη
και όλη την Ελλάδα. Τα γυρίσματα θα γίνουν σε
Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Μυλοπόταμο, Ψηλορείτη και
άλλες περιοχές της Ελλάδας με προδιαγραφές κινηματογραφικής ταινίας. Θα τη δούμε στο κανάλι
τη νέα σεζόν.

Τους εξέθεσαν
Οι εξελίξεις με την πλαστή ταυτότητα του παρουσιαστή εξέθεσαν
πολύ κάποιους αριστερούς της
διοίκησης της ΕΣΗΕΑ.

Κρατικές δημοσιεύσεις
μέχρι το 2024
Τριετής είναι τελικά η παράταση που έδωσε η κυβέρνηση
όσον αφορά την υποχρέωση δημοσίευσης των ανακοινώσεων
φορέων του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ στον περιφερειακό Τύπο. Οι εκδότες των δύο ενώσεων περιφερειακού Τύπου ζητούσαν να καταργηθεί η διάταξη με την οποία σταματούσε η
υποχρεωτική δημοσίευση στις εφημερίδες, στα πρότυπα της
διάταξης για τους ισολογισμούς. Αρχικά η κυβέρνηση έδωσε
παράταση στο καθεστώς δημοσίευσης για ένα έτος, γεγονός
που δεν ικανοποίησε τους εκδότες, οι οποίοι επανήλθαν με το
αίτημά τους προς την προεδρία της κυβέρνησης και τον
υπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο.

Πρόβλημα στην TV
λόγω streaming
Χάνουν τη μάχη τηλεοπτικά κανάλια του Ηνωμένου Βασιλείου BBC, ITV και Channel 4 από υπηρεσίες streaming όπως το Netflix, το Amazon
Prime Video και το Disney Plus. Αιτία είναι οι παρωχημένοι νόμοι που εμποδίζουν να τα ανταγωνίζονται με τους ίδιους όρους. Στην Ελλάδα η νομοθεσία για τα ΜΜΕ άλλαξε πρόσφατα, αναστέλλοντας την αδειοδότηση των εθνικής εμβέλειας
σταθμών, των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών, ενώ δεν έλαβε κανένα ουσιαστικό μέτρο
για τις υπηρεσίες streaming. Αντιθέτως, έδωσε
τη δυνατότητα χρηματοδότησης παραγωγών σε
εταιρείες με έδρα το εξωτερικό κατά 50%.

Πρώτος ο ΣΚΑΪ
Στην πρώτη θέση το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ με
273.000 ακροατές στο δεύτερο δίμηνο του 2021,
σύμφωνα με την έρευνα της ΑΕΜΑΡ. Δεύτερος ο
Μελωδία με 234.000 ακροατές και στην τρίτη θέση
ο Athens DJ.

Το πρόβλημα
των ανέργων στα ΜΜΕ
Υπάρχουν άνεργοι δημοσιογράφοι που δεν πιστοποιούνται ως «άνεργοι» και δεν μπορούν να
εγγραφούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Το πρόβλημα
είναι τεράστιο. Μόλις τελειώνει ο χρόνος επιδότησης του Ταμείου Ανεργίας του ΤΣΠΕΑΘ, οι δημοσιογράφοι δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στον ΟΑΕΔ, με αποτέλεσμα να μην έχουν τη
δυνατότητα για κάποιο από τα επιδόματα που
εγκρίνει ο οργανισμός. Σύμφωνα με τα ίδια τα
στοιχεία της ΕΣΗΕΑ, οι άνεργοι δημοσιογράφοι
είναι πλέον περισσότεροι από 1.500 και αυτοί
δεν μπορούν να λάβουν κάποιο επίδομα για την
επιβίωσή τους. Επιπλέον, οι δημοσιογράφοι που
συγκρότησαν ετερόρρυθμες εταιρείες είναι
υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το 2% επί των
εσόδων τους υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, αλλά ο φορέας
δεν τους ασφαλίζει, ενώ είναι υποχρεωμένοι να
αποδίδουν εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Σκέψη για ηλεκτρονικές
εκλογές στην ΕΣΗΕΑ
Συζητήσεις περί εκλογών στον δημοσιογραφικό κλάδο. Υπό κανονικές
συνθήκες οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στην ΕΣΗΕΑ θα έπρεπε
να γίνουν στις αρχές του Ιουνίου, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει απόφαση
για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. Ορισμένοι φαίνεται ότι καλοβλέπουν τη δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών εκλογών, κάτι που
θα προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις. Στη Θεσσαλονίκη, πάντως, οι
εκλογές για το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΜΘ πέρυσι αναβλήθηκαν λόγω πανδημίας.

Ντοκιμαντέρ
Το ιστορικό ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων «Αλέξανδρος και Δημήτριος Υψηλάντης: Οι πρωτεργάτες της Επανάστασης» της εταιρείας Οπτικοακουστική Επικοινωνία ΜΕΠΕ εγκρίθηκε από το ΕΚΟΜΕ
με προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών
147.712 ευρώ και ποσό επιχορήγησης
59.084 ευρώ.
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Πράσινη ενέργεια χωρίς
ενδιάμεσους «παίκτες»
του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Η

Ελλάδα μπορεί να καταστεί
σταυροδρόμι ενεργειακών
διασυνδέσεων τόσο με την
ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ - Κύπρου - Κρήτης όσο και με την
ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου - Κρήτης και τη διασύνδεση των νησιών του
Αιγαίου με την Αττική, επισημαίνει –σε
συνέχεια συνομιλίας που είχαμε μαζί
του– ο τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Κινήματος Αλλαγής
Γιώργος Αρβανιτίδης. Με αφορμή και
τις εξελίξεις για την εκτός χρηματοδότηση, από τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, της ηλεκτρικής διασύνδεσης
Κρήτης - Αττικής, ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης ξεδιπλώνει τις σκέψεις του
για τη γεωστρατηγική σημασία αλλά και
για τα ενεργειακά οφέλη των διασυνδέσεων.
Σημειώνεται ότι το Εθνικό Σχέδιο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και
έως το τέλος Απριλίου πρέπει να κατατεθεί στις Βρυξέλλες για έγκριση. Πλέον, ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής
Ηλεκτρικής Ενέργειας), αρμόδιος για το
έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής, θα πρέπει να τα αναζητήσει από τα ΕΣΠΑ-Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) τoυ Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς –
τα 400 εκατ. ευρώ που διεκδικεί από
κοινοτικούς πόρους– ενώ το συνολικό
κόστος της διασύνδεσης ανέρχεται σε 1
δισ. ευρώ.

Σύσφιξη σχέσεων
Το 2010 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
λέει ο Γιώργος Αρβανιτίδης, στο πλαίσιο
σύσφιξης των σχέσεων της Ελλάδας με
το Ισραήλ, προώθησε τον σχεδιασμό
μιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ Κύπρου - Ελλάδας. Το μεγαλύτερο υποβρύχιο ηλεκτρικό καλώδιο στον κόσμο
θα ξεκίναγε από το Ισραήλ, θα συνέχιζε
προς την Κύπρο και από εκεί μέσω Κρήτης θα κατέληγε στην Αττική, με ορίζον-

τα ολοκλήρωσης δέκα χρόνια περίπου.
Το έργο αυτό εντάχθηκε από τη χώρα
μας, μαζί με άλλα ενεργειακά έργα, ως
ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινού ενδιαφέροντος (PCIs) το 2013, εξασφαλίζοντας
τη χρηματοδότηση των μελετών του έργου. Τα γεωπολιτικά και ενεργειακά
οφέλη για τις τρεις χώρες είναι πασιφανή από ένα τέτοιο έργο. Από τη μια πλευρά θα τερματιζόταν η ενεργειακή απομόνωση δύο μεγάλων νησιών της Μεσογείου και πολύ σημαντικών για τον Ελληνισμό, της Κύπρου και της Κρήτης.
Ενώ από την άλλη, θα αυξανόταν η
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού
των δύο νησιών και θα συνδέονταν τα
ηλεκτρικά δίκτυα του Ισραήλ και της Κύ-

πρου με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά δίκτυα
ενέργειας. Δυστυχώς, οι μετέπειτα κυβερνήσεις δεν «έτρεξαν» όσο θα έπρεπε
αυτήν τη διασύνδεση και «τεμάχισαν» τα
κομμάτια κατασκευής του, με το τμήμα
Κρήτη - Αττική να το αναλαμβάνει μια
εταιρεία ειδικού σκοπού, ενώ και η προοπτική για την πλήρη ολοκλήρωση του
έργου μετατέθηκε για το 2024.

Iσχυρές γραμμές
Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ
των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου,
συνεχίζει ο κ. Αρβανιτίδης, «θα μας
απασχολήσουν στο προσεχές διάστημα
ολοένα και πιο συχνά, όπως και τα πλωτά και τα υπεράκτια αιολικά, και λιγότε-

Τομεάρχης Ενέργειας Κινήματος Αλλαγής: Η Ελλάδα
πρέπει να επιδιώξει την κατασκευή –με ευρωπαϊκή
επιχορήγηση στο 50% συνδυαστικά με χρήση πόρων
από το Connecting Europe Facility και το Ταμείο Ανάκαμψης–
ηλεκτρικών λεωφόρων και διασυνδέσεων
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ρο πλέον η εξόρυξη υδρογονανθράκων.
Το Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει την
ιδέα ώστε η Ελλάδα να προτείνει τη μετατροπή του East Med Gas Forum σε ένα
διευρυμένο ενεργειακό φόρουμ που θα
περιλαμβάνει γενικότερα τη στενότερη
ενεργειακή συνεργασία των χωρών της
Ανατολικής Μεσογείου, πέραν του φυσικού αερίου. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις
είναι οι ενεργειακοί δρόμοι που θα μεταφέρουν “πράσινη” ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από τον Νότο στον Βορρά. Πράσινη ενέργεια που θα
παράγεται στα ελληνικά νησιά, αλλά και
ενέργεια από την Αφρική προς την Ευρώπη, χωρίς να έχουμε ενδιάμεσους
“παίκτες”, όπως στην περίπτωση των
αγωγών, που μέχρι στιγμής όποιος διέρχεται από την Ελλάδα προέρχεται από
την Τουρκία. Για αυτό χρειάζονται νέες
ισχυρές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την Ελλάδα απευθείας προς τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης
στην Κεντρική Ευρώπη.
Η Ελλάδα πρέπει να επιδιώξει την κατασκευή τέτοιων ηλεκτρικών λεωφόρων
και διασυνδέσεων με ευρωπαϊκή επιχορήγηση στο 50% συνδυαστικά με χρήση
πόρων από το Connecting Europe Facility και το Ταμείο Ανάκαμψης».

Απένταξη έργου
«Ο αποκλεισμός χρηματοδότησης της
μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της
Κρήτης από το Ταμείο Ανάκαμψης μας
προκάλεσε προβληματισμό και απογοήτευση. Για τη μεγάλη και τη μικρή ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την
Αττική και την Πελοπόννησο, αντιστοίχως, καταθέσαμε γραπτώς, με τον συνάδελφό μου του Κινήματος Αλλαγής Βασίλη Κεγκέρογλου, τα εξής προς τον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα:
“Η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εφάρμοσε και στον τομέα της ενέργειας ανερμάτιστη και αναποτελεσματική πολιτική, η οποία μάλιστα, λόγω των
ιδεοληψιών της, ουσιαστικά αρνήθηκε
τον σχεδιασμό που παρέλαβε έτοιμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ενεργειακή
διασύνδεση της Κρήτης, η οποία από το
2013 είχε ενταχθεί ως υποέργο στη διασύνδεση Ισραήλ - Κύπρου - Αττικής, με
χρηματοδότηση από τα έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), για το οποίο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αποφάσισε την απένταξή του από (PCI), χωρίς αιτιολογία, με

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Ηλεκτρική
απομόνωση»
Κρήτης
συνέπεια να χάσει η χώρα μας όλες τις
προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις από
την ΕΕ. Το Κίνημα Αλλαγής είχε επισημάνει ότι, για εθνικούς και οικονομικούς
λόγους, η ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής
- Κρήτης θα έπρεπε να υλοποιηθεί ως
έργο κοινού ενδιαφέροντος (PCI), ενταγμένο στον ευρύτερο άξονα σύνδεσης Αττικής - Κρήτης - Κύπρου - Ισραήλ, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια και διευκολύνοντας την άρση της
ηλεκτρικής απομόνωσης της Κύπρου.
Αντ’ αυτού, η κυβέρνηση της ΝΔ ακολούθησε τη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ, απένταξε το έργο Αττική - Κρήτη από τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, χάνοντας έτσι περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων και ανέθεσε στον
ΑΔΜΗΕ να εκτελέσει το έργο.
Το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης ύψους 1 δισ. ευρώ
και μέχρι τώρα έχει χρηματοδότηση, μέσω συνδυαστικών πηγών, 600 εκατομμύρια και αναμενόταν τα υπόλοιπα 400
να ζητηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Εξάλλου το έργο της μικρής διασύνδεσης Πελοποννήσου - Κρήτης, αν και έχει

ΑΔΜΗΕ: Το έργο της ηλεκτρικής
διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής
αποτελεί επί του παρόντος τη
μεγαλύτερη επένδυση για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
που γίνεται στην Ελλάδα, με στόχο τον τερματισμό της «ηλεκτρικής απομόνωσης» της Κρήτης
από το ηλεκτρικό δίκτυο της
ηπειρωτικής Ελλάδας και την
κάλυψη των αυξημένων μελλοντικών αναγκών του νησιού.
Σύμφωνα με τον Ανεξάρτητο
Διαχειριστή, από τη διασύνδεση
θα εξοικονομηθούν μέχρι 400
εκατ. ευρώ για όλους τους καταναλωτές της χώρας μέσω λογαριασμών (ΥΚΩ-Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας). Επίσης πρόκειται να βελτιωθεί δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της
Κρήτης: Το 2023 (πρώτος χρόνος
λειτουργίας του μεγάλου καλωδίου, εκτός απροόπτου) οι εκπομπές CO2 του νησιού θα μειωθούν κατά 500.000 τόνους. Συνολικά, από τις δύο διασυνδέσεις (μεγάλη και μικρή – Κρήτης με Αττική και Πελοπόννησο), οι ρύποι διοξειδίου του άνθρακα της Κρήτης θα μειωθούν
κατά 60% σε σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδα. Και θα δημιουργηθούν συνολικά 300 νέες θέσεις εργασίας.

ολοκληρωθεί, φαίνεται να αντιμετωπίζει
σοβαρά προβλήματα. Είχαμε εγκαίρως
επισημάνει την κρισιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών και ειδικότερα της Κρήτης, αλλά και την ανάγκη
εθνικής συνεννόησης στο θέμα αυτό.
Και τούτο προκειμένου: να υλοποιηθεί
ένα αναπτυξιακό σχέδιο, που θα συμβαδίζει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
τοπικής οικονομίας, θα σέβεται τον άνθρωπο και το ιδιαίτερο κρητικό οικοσύστημα, θα εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους διεθνείς στόχους προστασίας του περιβάλλοντος και
ταυτόχρονα θα θωρακίζει ενεργειακά
και θα καθιστά το νησί πρωταγωνιστή
στις ενεργειακές εξελίξεις”».
Εύλογα τα ερωτήματά τους προς τον
υπουργό ΠΕΝ: Ποιος είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός χρηματοδότησης της μεγάλης διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής;
Έχει εξασφαλιστεί η υπολειπόμενη χρηματοδότηση του έργου από άλλες πηγές
και χρηματοδοτικά εργαλεία; Υπάρχουν
προβλήματα και ποια στο έργο της μικρής
διασύνδεσης Πελοποννήσου - Κρήτης
και πώς σκοπεύετε να τα αντιμετωπίσετε;
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Νέες αποκαλύψεις-σοκ
για την ενόργανη

έες σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται
στο φως της δημοσιότητας για τα «κολαστήρια» της ενόργανης γυμναστικής. Αυτήν τη φορά η πρωταθλήτρια Ευρώπης Δήμητρα Καστρίτση ανέφερε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ότι
μερικοί προπονητές ανάγκαζαν μικρά παιδιά πέντε
ετών να προπονούνται με… σπασμένα πόδια! Υποχρέωναν τους αθλητές σε εξαντλητικές δίαιτες,
«έτρωγαν ακόμα και… οδοντόκρεμες» και πάντα
υπό την απειλή ότι θα τους έδιωχναν.
Η Δήμητρα Καστρίτση τόνισε: «Υπήρχε πολύ σκληρή κακοποίηση απέναντι σε αθλητές και αθλήτριες
από πολύ μικρή ηλικία, λεκτική, με ξυλοδαρμούς,
τιμωρίες, υπήρχαν παιδιά που λόγω του βάρους δεν
μπορούσαν να φάνε. Τους απαγόρευαν να φάνε.
Έτρωγαν οδοντόκρεμες». Και θυμήθηκε ένα ακραίο
περιστατικό που ήρθε στο μυαλό της και αφορούσε
στην ίδια: «Σίγουρα ήταν ο ξυλοδαρμός και δεν ήταν
μία φορά. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για πολύ μικρές
ηλικίες, από 5 ετών, 8 χρόνων έως και 14 και, φυσικά, το να κάνεις και προπόνηση κάτω από τέτοια
πίεση με τραυματισμούς, με σπασμένα χέρια και
πόδια. Όταν συνέβη σε εμένα, το είπα στους γονείς

Ν

μου, οι οποίοι έπιασαν την προπονήτρια που ήταν τότε και τη διοίκηση. Στην πορεία με έναν μαγικό τρόπο γινόμασταν υποχείρια και εμείς αλλά και οι γονείς. Μας εκβίαζαν ότι θα μας διώξουν».
Οι δηλώσεις της Καστρίτση ήρθαν να συμπληρώσουν παρόμοιες καταγγελίες 22 πρώην αθλητών της
ενόργανης γυμναστικής, οι οποίοι έστειλαν επιστολή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αλλά και στον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, για διαχρονική σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μεικτών ηλικιών και τις απάνθρωπες
προπονητικές μεθόδους, ξεκινώντας από το 1985.
Μάλιστα, όπως τόνισε ο δικηγόρος Αλέξανδρος
Αδαμίδης, ο αριθμός των 22 θα μεγαλώσει, αφού έρχονται καταγγελίες και από τη ρυθμική γυμναστική
για πράξεις «γενετησίας αξιοπρέπειας». Τι σημαίνει αυτό; Το αναφέρουν στην επιστολή τους οι 22:
«Οι αθλήτριες υποχρεώνονταν να κάνουν σπαγγάτο
ακουμπώντας με το γεννητικό τους όργανο την παλάμη του προπονητή με πρόσχημα τη βελτίωση της

ευλυγισίας. Τραβούσαν τα μικρά κορίτσια από το αιδοίο με δύναμη για να τους δείξουν πώς να κάνουν
σωστά την άσκηση».
Ο Αδαμίδης ισχυρίστηκε ακόμα ότι αθλήτριες της
ρυθμικής γυμναστικής είναι αποφασισμένες να
προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπως είναι γνωστό, η υπόθεση
έφτασε και στις εισαγγελικές Αρχές. Παρόμοιες
καταγγελίες στο πρόσφατο παρελθόν έγιναν και από
αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής της Αγγλίας
και των ΗΠΑ. Μάλιστα, στις 2 Φεβρουαρίου, όταν
αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο στις ΗΠΑ, αυτοκτόνησε ο ομοσπονδιακός προπονητής της αμερικανικής
ενόργανης γυμναστικής Τζον Γκέντερτ.
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Δεσπόζει το ντέρμπι των «αιωνίων»
Στην 3η αγωνιστική των πλέι οφ και πλέι άουτ της Super League όλα είναι ντέρμπι, δεν υπάρχει ματς χωρίς
βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Ξεχωρίζει αυτό των «αιωνίων» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να θέλουν μόνο νίκη σε βάρος του βέβαιου πρωταθλητή.
Ματς της χρονιάς, κυρίως για την ΑΕΚ, είναι αυτό με τον
Άρη στο «Βικελίδης», ενώ και ο ΠΑΟΚ θέλει «τρίποντο»
στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα.
Τρεις ομάδες θα προκριθούν στο Conference League
UEFA, ο δεύτερος και ο τρίτος της βαθμολογίας αλλά και
ο κυπελλούχος. Θα υποβιβαστεί μία ομάδα και η προτελευταία θα δώσει αγώνες μπαράζ με τη δεύτερη της Super League 2. Το πρόγραμμα: Σάββατο: Βόλος - Παναιτωλικός (15.00), Απόλλων Σμ. - ΟΦΗ (17.15), Ατρόμητος ΑΕΛ (19.30). Κυριακή: Άρης - ΑΕΚ (15.00), Αστέρας Τρ. ΠΑΟΚ (17.15), Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (19.30).
Δευτέρα: ΠΑΣ Γιάννινα - Λαμία (19.30). Βαθμολογία (28
αγ.): Ολυμπιακός 73, Άρης 54, ΠΑΟΚ 50, Παναθηναϊκός

SPORTS
Είναι αυτό αναξιοπρέπεια;
Μετά τον αγώνα Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ 2-1 για το Champions League την περασμένη Τρίτη, ο Ρουμάνος βοηθός Οκτάβιαν
Σοβρέ ζήτησε αυτόγραφο από τον διάσημο
Νορβηγό φορ Έρλιγκ Χάαλαντ των φιλοξενουμένων. Ήθελε να το βγάλει σε δημοπρασία
προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για
τα παιδιά που πάσχουν από αυτισμό. Ο επικεφαλής της διαιτησίας της UEFA, ο οποίος κόπτεται για την κοινωνική προσφορά του ποδοσφαίρου, το χαρακτήρισε «αναξιοπρεπές».

Εύκολα η Γιουνάιτεντ

49, ΑΕΚ 48, Αστέρας Τρ. 43, Βόλος ΝΠΣ 35, ΠΑΣ Γιάννινα 34, Απόλλων Σμ. 29, Ατρόμητος 29, Λαμία 27, ΟΦΗ
23, Παναιτωλικός 21, ΑΕΛ 20.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε 2-0 εκτός
έδρας τη Γρανάδα και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους 4 του Europa League. Μεγάλη νίκη με ανατροπή πέτυχε η Ρόμα,
2-1 τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Η Βιγιαρεάλ με
τη νίκη της 1-0 επί της Ντιναμό μέσα στο Ζάγκρεμπ είναι κοντά στην πρόκριση. Στο άλλο
ματς, Άρσεναλ - Σλάβια Πράγας 1-1.

Κροάτης και Λευκορώσος
στα ντέρμπι

Πανελλήνιο ρεκόρ η Ντουντουνάκη
Πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. πεταλούδα πέτυχε η Άννα Ντουντουνάκη στο μίτινγκ
της Στοκχόλμης. Έφερε χρόνο 26.09, βελτιώνοντας το ρεκόρ της (26.22) που κρατούσε
από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2018. Η Κρητικιά κολυμβήτρια πήρε την 4η θέση
στον αγώνα. Στον ίδιο αγώνα ο Κριστιάν Γκολομέεβ με χρόνο 23.91 ήταν έκτος
στον τελικό του αντίστοιχου αγωνίσματος των Ανδρών.

Ενδιαφέρον από Αγγλία για Γιακουμάκη
Τρεις αγγλικές ομάδες, η Σαουθάμπτον, η Μπράιτον και η
Νόριτς, ενδιαφέρονται για την απόκτηση του διεθνούς
στράικερ της ολλανδικής Φένλο Γιώργου Γιακουμάκη. Η
τιμή του είναι 5 εκατ. ευρώ. Έφυγε ελεύθερος, όπως είναι
γνωστό, από την ΑΕΚ. Αν πάει στη Νόριτς, θα συναντήσει
τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος παίζει εκεί δανεικός
από τον ΠΑΟΚ.

Ο Κροάτης Ιβάν Μπέμπεκ, διαιτητής 1ης κατηγορίας της UEFA, θα σφυρίξει το ντέρμπι
των «αιωνίων» Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
στο «Καραϊσκάκης». Στο άλλο μεγάλο ματς
Άρης - ΑΕΚ, ο Λευκορώσος Αλεξέι Κουλμπάκοφ από την ελίτ της UEFA. Ο Μπέμπεκ έχει
σφυρίξει πρόσφατα Άρης - Ολυμπιακός 1-2
και Άρης - ΑΕΚ 0-1. Ο Κουλμπάκοφ το περσινό Άρης - ΑΕΚ 1-4. Το Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ ο διαιτητής ο Καραντώνης.

«Η ΑΕΚ θέλει
τον Γιαννίκη»
Μετά τον Σέρβο Βλάνταν Μιλόγεβιτς, για τον πάγκο της ΑΕΚ την
προσεχή σεζόν στη λίστα προστέθηκε, σύμφωνα με το έγκυρο γερμανικό
περιοδικό «Kicker», και ο γερμανοαναθρεμμένος προπονητής Αργύρης Γιαννίκης του
ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν. Διεκδικεί, μάλιστα, και είσοδο στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, μια και έφερε 1-1 με τον Ολυμπιακό στον
πρώτο ημιτελικό την περασμένη Τετάρτη.
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Λαμπερά βραβεία
γένους θηλυκού

Δ

ιαδικτυακά αλλά με λαμπρότητα θα πραγματοποιηθεί η φετινή διεθνής τελετή απονομής των Greek International Women Awards για τις Ελληνίδες που διαπρέπουν παγκοσμίως,
με τη βραδιά να ανοίγει με χαιρετισμό
της η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η δημοσιογράφος Έμη Ζησοπούλου - Λιβανίου, η οποία θα ανακοινώσει τις 12 νικήτριες που ξεχώρισαν από κριτές και
κοινό, ενώ βραβεία θα παραδώσουν η
υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης
Χρυσουλάκης και η καταξιωμένη μουσικοσυνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα.
Συνολικά 169 γυναίκες από 13 χώρες
έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό και 98
πέρασαν στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας. Οι αιτήσεις των υποψηφίων που συμμετείχαν σε κάθε κατηγορία έχουν περάσει από τη διαδικασία εποπτείας και
ελέγχου από την Ernst & Young Greece (EY), έχουν βαθμολογηθεί από την κριτική επιτροπή των βραβείων και
έχουν περάσει και από ψηφοφορία κοινού. Ανάμεσα
στις υποψήφιες είναι η δρ Όλγα Παναγιωτοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια Ανατομίας, η εκπαιδευτικός Ολυμπιακής Παιδείας Ιλεάνα Κλοκώνη, η γνωστή χορογράφος Πάτυ Πετροπούλου και η Τζίνα Θανοπούλου, συμβουλευτική ψυχολόγος Ed.M., M.A., Harvard University, η συνθέτης οπτικών εφέ Κασινού Γκαμπριέλα και η
σχεδιάστρια Έλλη Λυραράκη.
Στα σημαντικά Greek International Women Awards
έχουν διακριθεί στο παρελθόν σημαντικές κυρίες από

διαφορετικούς χώρους, μεταξύ των
οποίων οι Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ,
Μαρία Χατζηαναστασίου, Άννα Βίσση,
Έλενα Καραβασίλη και Κατερίνα Ζιοτοπούλου.
Φέτος για πρώτη φορά θα απονεμηθούν το βραβείο Διεθνούς Αναγνώρισης (International Recognition) αλλά
και το καθιερωμένο βραβείο Διά Βίου
Επιτεύγματος (Lifetime Achievement) σε δύο σπουδαίες Ελληνίδες
με διεθνή ακτινοβολία, ενώ οι υπό
βράβευση κατηγορίες αφορούν
στους εξής τομείς: Τέχνη και Πολιτισμός (Arts and Culture), Σχέδιο (Design), Επιχειρηματικότητα (Business
and Entrepreneurship), Μόδα (Fashion), Οικονομικές Επιστήμες (Finance), Τουρισμός και Φιλοξενία
(Hospitality), Θετικές Επιστήμες (Science), Κοινωνικές Επιστήμες (Social
Science), Ναυτιλιακά (Shipping),
Αθλητισμός (Sports), Κοινωνική Υπευθυνότητα (Social
Responsibility) και Young Star Award.
Τα GIWA θα παρουσιάσει η ΕΡΤ την Κυριακή 11 Απριλίου στις 7 το απόγευμα από την ERT World και διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix.
Ο θεσμός, που έχει σκοπό την αναγνώριση και επιβράβευση των Ελληνίδων που διακρίνονται μέσα από τα επαγγελματικά τους επιτεύγματα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, του υπουργείου Εξωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού, του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών
και της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

• Θετική στον κορονοϊό διαγνώστηκε
η Ελεονώρα Μελέτη και το αποκάλυψε στο Instagram.

• Σοβαρεύει η σχέση Λεωνίδα
Κουτσόπουλου και Χρύσας Μιχαλοπούλου! Απόδειξη η πρώτη
κοινή φωτογραφία τους που δημοσίευσε ο σεφ!
• Τέλος στο ειδύλλιο του «Bachelor»
Παναγιώτη Βασιλάκου με τη νικήτρια
του ριάλιτι Νικολέτα Τσομπανίδου.
• Η καλλονή τραγουδίστρια Ματίνα Ζάρα αφιέρωσε το νέο της
κομμάτι με τίτλο «Over my
head» στον αρραβωνιαστικό της
και πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Λάμπρο Χούτο.

• Η Τέτα Καμπουρέλη συνεχίζει τη
ζωή της μετά τη σύλληψη του συζύγου της Βασίλη Γκουρούση. Η αισθητικός πόζαρε χαμογελαστή στα social media διαφημίζοντας κρέμες
ομορφιάς.
• «Ο Τριαντάφυλλος ροχαλίζει
πάρα πολύ, μιλάει πολύ, λέει αερολογίες και το παίζει θύμα»,
ήταν το επικό σχόλιο της πρώην
«Survivor» Ελίζαμπεθ Ελέτσι σε
συνέντευξή της!
• Δέκα κιλά σε τρεις μήνες έχασε ο
Μελέτης Ηλίας για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Τα καλύτερά
μας χρόνια» στην ΕΡΤ.
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Χαρούμενη για τη
μεγάλη επιστροφή
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Επικό throwback!

Μύρισε καλοκαίρι

Η Κατερίνα Στικούδη εξέπληξε
το Διαδίκτυο με την ανάρτηση
παιδικής της φωτογραφίας,
ποζάροντας με φούξια μαγιό
και μαύρο σκουφάκι. Ήταν μόλις 9 χρόνων και διέπρεπε σε
αγώνες κολύμβησης. «Αυτό κι
αν είναι throwback! 1994! Κολύμβηση, αγώνες, άγχος. Πολλά τα θετικά, πόσο να αντέξεις
όμως; Ο τρόπος που σφίγγω τα
χεράκια μου προδίδει το άγχος
και το στρες που είχα», αποκάλυψε η σούπερ σέξι τραγουδίστρια.
Η Δανάη Μπάρκα ονειρεύεται καλοκαιρινές
διακοπές μακριά από την Αθήνα, τα πλατό και
την κλεισούρα με καλή παρέα και, φυσικά, με το
σκυλάκι της! «Πού θα θέλατε να ήσασταν τώρα;
Εγώ θα ήθελα να ήμουν στο νησί με τους φίλους
μου, με κλειστό κινητό, να είχαν ανοίξει τα μαγαζιά, να δούλευαν όλοι οι άνθρωποι, να ήμασταν όλοι υγιείς, ευτυχισμένοι και να μη σκέφτομαι τίποτα», εξομολογήθηκε στο Διαδίκτυο
η οικοδέσποινα του πρωινού στο Mega, δημοσιεύοντας φωτογραφία με ολόσωμο μαγιό από
ξέγνοιαστες στιγμές της!

M

ε ένα λαμπερό χαμόγελο η Ελένη Μενεγάκη εμφανίστηκε
στο Instagram και απηύθυνε προς τους 1.000.000 followers της λόγια αγάπης, με έμφαση στην τηλεοπτική της
επιστροφή, αυτή τη φορά για το «μεγάλο κανάλι». «Είναι αλήθεια.
Από τον Σεπτέμβριο θα είμαι στο Mega. Έχω τεράστια χαρά και ενθουσιασμό που επιστρέφω στο πρώτο μου τηλεοπτικό σπίτι. Την
πρώτη φορά που πέρασα αυτό το κατώφλι δεν ήξερα τι θα μου
έφερνε η ζωή. Ή η τηλεόραση. Το μυαλό μου πετούσε παντού, χάζευα τα περιοδικά και τραγουδούσα συνέχεια. Τώρα που γυρίζω ξέρω πως αυτό που μου έλειψε, αυτό που πεθύμησα πιο πολύ αυτούς
τους λίγους μήνες που ήμασταν χωριστά είναι η επαφή μας!», έγραψε η παρουσιάστρια, δίνοντας εκ νέου ραντεβού με το κοινό της:
«Το σημαντικό είναι να είμαστε μαζί. Όλα αρχίζουν ξανά».

GOSSIP

Πρώτη φορά μπαμπάς!
Επιστρέφει με stand up
Η Σοφία Μουτίδου επιστρέφει στο θέαμα
με ένα stand up comedy, που θα μεταδοθεί σε live streaming απόψε στις 21.15,
με θέμα την πανδημία. Η πρωταγωνίστρια
θα απαντήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια
και πολύ χιούμορ σε… κρίσιμα ερωτήματα για τον νέο τρόπο ζωής μέσα στην καραντίνα. «Μια αναδρομή σε αυτά που ζήσαμε και κυρίως σε αυτά που στερηθήκαμε», σχολίασε.

Στα χνάρια των γονιών της
Η κόρη της Μπέσσυς Μάλφα και του Γεράσιμου Σκιαδαρέση, Όλγα,
άνοιξε τα φτερά της στην υποκριτική, ακολουθώντας τα καλλιτεχνικά βήματα των γονιών της αλλά και της δίδυμης αδελφής της, Νίκης. Η ταλαντούχα ηθοποιός, φτυστή ο μπαμπάς της, έκανε την
παρθενική της εμφάνιση στο «Καφέ της Χαράς» με τις ευχές του
σεναριογράφου και πρωταγωνιστή της σειράς Χάρη Ρώμα.

Ο Κώστας Σόμμερ και η σύντροφός του Βαλεντίνη Παπαδάκη σε λιγότερο από τέσσερις μήνες θα
γίνουν γονείς, με τον γνωστό ηθοποιό να πετάει
από χαρά. «Είναι μια φάση στην οποία αλλάζεις
στάση ζωής και συναισθηματικά αλλάζεις και
ως άνθρωπος. Είναι πολύ διαφορετικό να σου
αρέσουν τα παιδιά και διαφορετικό να έχεις την
ευθύνη να μεγαλώσεις έναν άνθρωπο. Σαφώς
παίζει μεγάλο ρόλο το να βρεις τον κατάλληλο
άνθρωπο για εσένα», δήλωσε σε συνέντευξή
του στο «Love it».
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Αφαίρεση χολής στην εγκυμοσύνη

E

να θέμα που αντιμετωπίζουν συχνά οι έγκυες είναι η περίπτωση να τους
συμβεί, κατά τη διάρκεια
της κύησης, οξεία χολοκυστίτιδα.
Άλλες το αντιμετωπίζουν συντηρητικά και άλλες παίρνουν την απόφαση
να υποβληθούν σε χολοκυστεκτομή.
Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «Annals of Surgery» εξέτασε τα δεδομένα 6.390 εγκύων που εισήχθησαν σε
νοσοκομείο με οξεία χολοκυστίτιδα
μεταξύ Ιανουαρίου 2010 και Σεπτεμβρίου 2015.
Παρά τις κατευθυντήριες οδηγίες
για τέτοιες περιπτώσεις, μόνο το
38,2% υποβλήθηκε σε χολοκυστεκτομή. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι
όσες γυναίκες αντιμετωπίστηκαν
συντηρητικά είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν επιπλοκές, σε σχέση με
εκείνες που είχαν προχωρήσει σε
αφαίρεση της χοληδόχου κύστης
τους. Οι επιπλοκές της μητέρας και
του εμβρύου που διερευνήθηκαν περιελάμβαναν θνησιγένεια, κακή εμβρυϊκή ανάπτυξη, άμβλωση, πρόωρο
τοκετό, καισαρική, μαιευτική αιμορραγία, φλεβικό θρομβοεμβολισμό
και ενδοαμνιακή λοίμωξη. Αυτές οι
διαφορές οφείλονταν κυρίως σε κα-

κή ανάπτυξη του εμβρύου, σε πρόωρο τοκετό και στην υποβολή σε καισαρική τομή στις εγκύους που δεν είχαν υποβληθεί σε χολοκυστεκτομή.
«Η χοληδόχος κύστη είναι ένα μικρό όργανο, στο οποίο αποθηκεύεται
προσωρινά η χολή, που παράγεται
στο ήπαρ, μέχρι να διοχετευτεί στο
λεπτό έντερο. Η παρουσία χολόλιθων
μπορεί να προκαλέσει πόνο, ο οποίος
είναι οξύς και κλιμακούμενης έντασης. Όταν οι χολόλιθοι μπλοκάρουν

το σωληνάκι μέσω του οποίου περνάει η χολή στο λεπτό έντερο και η ροή
της εμποδίζεται, αυτή συσσωρεύεται,
με συχνό αποτέλεσμα την πρόκληση
βακτηριακής λοίμωξης και φλεγμονής, τη λεγόμενη χολοκυστίτιδα. Ο
ασθενής βιώνει σοβαρό πόνο στην
άνω δεξιά πλευρά της κοιλιάς ή στο
κέντρο της (ο οποίος μπορεί να αντανακλά στην πλάτη), ναυτία, πυρετό
και έμετο. Εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, η χολοκυστίτιδα μπορεί να οδη-

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική
Σύμφωνα με τον δρα Ξιάρχο, παλαιότερα επικρατούσε η άποψη ότι η
χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια
του πρώτου ή του τρίτου τριμήνου, λόγω αυξημένου κινδύνου αποβολής. Στην πορεία, αρκετές μελέτες υποστήριξαν ότι ο κίνδυνος
μιας εγχείρησης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι χαμηλός,
ανεξάρτητα από το τρίμηνο. Ειδικά για τη χολοκυστεκτομή, «η Αμερικανική Εταιρεία Χειρουργικής Πεπτικού και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (SAGES) με τις οδηγίες της τάσσεται υπέρ της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στις εγκύους με συμπτωματική νόσο
της χοληδόχου κύστης, ανεξάρτητα από το τρίμηνο που διανύουν,
στηριζόμενη στα αποτελέσματα μελετών που έχουν καταδείξει την
υπεροχή της μεθόδου, συγκριτικά με την ανοιχτή μέθοδο αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης. Επειδή, λοιπόν, η συντηρητική αντιμετώπιση της οξείας χολοκυστίτιδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενέχει και αυτή κινδύνους, η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται
κατά περίπτωση».

γήσει σε σοβαρές και ενίοτε απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές», επισημαίνει ο γενικός χειρουργός και διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής δρ
Αναστάσιος Ξιάρχος.
Η χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία, αλλά η εγχείρηση
αυτή κατά τη διάρκεια της κύησης
προκαλεί φόβο. Έτσι, η πλειονότητα
των εγκύων με οξεία χολοκυστίτιδα
αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Όμως,
στη μεγαλύτερη μελέτη των ΗΠΑ μέχρι σήμερα οι χειρουργοί του
«Thomas Jefferson» παρατήρησαν
ότι οι μητέρες που βίωσαν χολοκυστίτιδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είχαν καλύτερα αποτελέσματα
εάν υποβάλλονταν σε χειρουργική
επέμβαση, απ’ ό,τι εάν αυτή αναβαλλόταν για μετά τον τοκετό.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε
στο «Annals of Surgery»
εξέτασε τα δεδομένα
6.390 εγκύων, οι οποίες
εισήχθησαν σε νοσοκομείο
με οξεία χολοκυστίτιδα…

P

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

OLITICAL

H

Ζ

41

ΩΔΙΑ

Γράφει

Αιγυπτιακή Αστρολογία είναι πολύ ιδιαίτερη, καθώς
συνδυάζει πλανητικές κινήσεις, ημερομηνίες και ώρες.
Το ποιο ζώδιο είσαι εξαρτάται από το ποια θεότητα βρίσκεται στη Γη εκείνη την ώρα, για να σου ανοίξει… την
πόρτα της εισόδου σου στον πλανήτη, τη στιγμή της γέννησής σου. Ο συσχετισμός με τα σημερινά, δυτικά ζώδια
γίνεται περισσότερο με βάση τον χαρακτήρα.

Μάθε ποιο ζώδιο είσαι
στην Αιγυπτιακή Αστρολογία
και τι σημαίνει αυτό για τη ζωή σου

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

Χαρακτηριστικά: Λογική, ειρήνη, πρακτικότητα. Τυχερά χρώματα: Κόκκινο για άνδρες, μπλε
για γυναίκες. Συσχετισμένο ζώδιο: Αιγόκερως.
Συμβατότητα: Άμμων-Ρα και Σεθ.
Ο ποταμός Νείλος είναι πηγή ζωής για τους
Αιγυπτίους, χύνοντας τα νερά του, αρδεύοντας
τις καλλιέργειες και γονιμοποιώντας τη γη. Στα
μάτια των απλών ανθρώπων, ο Νείλος ήταν θεότητα την οποία λάτρευαν
και ζητούσαν την εύνοια
και τη βοήθειά της.
Χαρακτήρας: Οι άνθρωποι που γεννιούνται
κάτω από αυτό το ζώδιο
του αιγυπτιακού ωροσκοπίου είναι πολύ παθιασμένοι και παρορμητικοί. Προτιμούν να κάνουν, από το να μην κάνουν και μετά να μετανοούν για τις χαμένες ευκαιρίες. Έχουν το εγγενές δώρο του θεραπευτή.
Οι γύρω τους αισθάνον-

ται ήρεμοι και γαλήνιοι δίπλα τους, επειδή το
βιολογικό τους πεδίο περιέχει μεγάλο θετικό
φορτίο. Λόγω της κινητικότητάς τους και της μεγάλης προσαρμοστικότητάς τους, είναι κατάλληλοι για οποιοδήποτε δραστήριο επάγγελμα. Επιπλέον, μπορούν εύκολα να μετακινηθούν από
τον έναν τύπο δραστηριότητας στον άλλο. Οι άνθρωποι του Νείλου προσαρμόζονται εύκολα σε
οποιοδήποτε περιβάλλον, είναι χαρούμενοι και
παρορμητικοί. Αναλαμβάνοντας οποιαδήποτε
σκοπό, του δίνουν όλη
τους τη δύναμη και τη σκέψη. Είναι πάντα έτοιμοι να
βοηθήσουν, τόσο με συμβουλές όσο και με πραγματική δράση. Και, εξαιτίας αυτού, υπάρχουν πάντα κάποιοι που θα τους εκμεταλλευτούν. Ανακαλύπτοντας την προδοσία, οργίζονται και επιθυμούν να
εκδικηθούν. Ωστόσο, συχνά συγχωρούν τους εχθρούς τους. Αντιμετωπίζουν τους συγγενείς τους
με ιδιαίτερη τρυφερότητα,
τους προστατεύουν με κάθε δυνατό τρόπο και τους
εμπνέουν.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Θα έχετε την τάση να τυλίγετε
όλους τους δικούς σας στο δίχτυ μιας κάπως αρρωστημένης
κτητικότητας, κακομαθαίνοντάς τους και παραχαϊδεύοντάς
τους τόσο που δεν πάει άλλο.
Βλέπετε παντού αντιζήλους.
Χαλαρώστε!

(23/9-23/10)
Οι οικείοι σας ξέρουν πως μπορούν να βασιστούν σε σας στις
δύσκολες στιγμές. Είστε άτομα
πρακτικά και δεν έχετε τα μυαλά
πάνω από το κεφάλι. Πολλοί, σε
επαγγελματικό επίπεδο, ξεκινάτε μια σημαντική καριέρα.

Ταύρος

(24/10-21/11)
Έχετε ένα ιδιαίτερο χάρισμα να
συμπεριφέρεστε καλά στα παιδιά
και να κατακτάτε την εμπιστοσύνη
και τη συμπάθειά τους. Μπορείτε
να έχετε επιτυχία όσοι βρίσκεστε
στον τομέα της εκπαίδευσης.

(21/4-20/5)
Μην «κοκορεύεστε» για ό,τι πετυχαίνετε. Να αφήνετε τους άλλους
να σας κάνουν κομπλιμέντα. Προσέξτε μήπως η συμπεριφορά απέναντι στον/στη σύντροφό σας χαρακτηρίζεται από υψηλούς τόνους
και... μια δόση τυραννίας. Η περίοδος απαιτεί μια σχετική οικονομία!

Δίδυμοι

Σάτις ή Νείλος (1-7 Ιανουάριου,
19-28 Ιουνίου, 1-7 Σεπτέμβριου,
18-26 Νοέμβριου)

Οι προβλέψεις της ημέρας

(21/5-21/6)
Ψάχνετε για καθοδήγηση στα
επαγγελματικά. Πολλοί θα ξεκινήσετε μια δουλειά με μεγάλο ενδιαφέρον. Είστε οι βασιλιάδες της
επικοινωνίας και αφοσιώνεστε με
κάθε τρόπο, δημιουργώντας μια
ατμόσφαιρα ζεστασιάς και ευαισθησίας για χάρη των γύρω σας.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Είστε αισθησιακοί, απαλοί και πολύ ερωτικοί. Το ιδανικό ταίρι για
σας είναι γλυκό, Θα μπορέσετε να
οργανώσετε σε χρόνο μηδέν ένα
επιτυχημένο μίτινκ με τους συνεργάτες ή τους προϊσταμένους σας,
ακόμη και διαδικτυακά.

Λέων

(23/7-22/8)
Όταν αποφασίζετε να δεσμευτείτε
σε κάτι, κρατάτε με πυγμή τα ηνία
της διαχείρισης, μερικές φορές
φτάνοντας στα όρια του αυταρχισμού. Έχετε ελάχιστη κλίση στο να
παριστάνετε τους καλούς όταν δεν
θέλετε. Βάλτε σε πρώτο πλάνο τις
φιλίες σας.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Το σπίτι σας θέλετε να έχει πολυτέλεια και να είναι πεντακάθαρο.
Ωστόσο, μην το παρακάνετε και
κουραστείτε, αν δεν θέλετε να
σας βρουν οι επόμενες μέρες
πιασμένους ή με πόνους.

Σκορπιός

Τοξότης

(22/11-21/12)
Τρέφετε μια κάποια αντιπάθεια για
τους ψεύτικους ανθρώπους και
επιθυμείτε να υπάρχει πνευματική
επικοινωνία για να σας τραβήξει σε
μια σχέση. Διατηρείτε μια παιδιάστικη γοητεία και νιώθετε την
ανάγκη να σας περιβάλλουν άτομα
ανέμελα αλλά και πνευματώδη.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Το ιδανικό ταίρι για εσάς πρέπει να
είναι παιχνιδιάρικο, φιλικό, συνένοχο στις... αταξίες και σύντροφος
στις περιπέτειες. Ενδίδετε ευχαρίστως στη γοητεία μιας διανοούμενης, γεμάτης πνεύμα και ζωντάνια
σχέσης, με την οποία να μπορείτε
να μοιραστείτε πνευματικά ενδιαφέροντα.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Αυτό το διάστημα, επιθυμείτε την
ομορφιά γύρω σας και, φυσικά,
να μην περνάτε απαρατήρητοι. Θα
βάλετε σε πρώτο πλάνο τα πιο
πρακτικά και λειτουργικά στοιχεία και θα αφήσετε το επιφανειακό και το περιττό σε δεύτερο
πλάνο.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Αν και δεν είστε ένα υπόδειγμα
πίστης και αρετής, αυτό το διάστημα επιδιώξτε πάση θυσία την
ειλικρίνεια. Να κάνετε για το ταίρι σας χρήσιμα πράγματα, με χειροπιαστό τρόπο, να είστε πρακτικοί, αξιόπιστοι και οικονόμοι.
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Στον Ερντογάν όλα επιτρέπονται;
Σ
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

την κωμωδία του Τζον Λάντις «Πολυθρόνα
για δύο» ένας φτωχός μαύρος παίρνει τη θέση ενός πλούσιου λευκού και αποδεικνύεται
εξίσου έξυπνος και ικανός. Στο sofagate του Ταγίπ
Ερντογάν μαύρος δεν υπήρχε και οι πολυθρόνες
ήταν δύο, αλλά οι πρωταγωνιστές τρεις. Δεν ξέρω τι
ενόχλησε περισσότερο. Η απαξία, αν όχι περιφρόνηση, του Τούρκου προέδρου προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ή η αγένεια να αφήσει όρθια μια κυρία; Πιθανώς και τα δύο. Σε κάθε περίπτωση, η
σκηνή ήταν εξοργιστική. Ο Ερντογάν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να
στρογγυλοκάθονται δίπλα στις σημαίες τους και η
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν να στέκεται όρθια εμπρός τους (σαν
μαθητριούλα που λέει το μάθημά της) προτού της
βρουν μια θέση στον καναπέ.
Επειδή, σύμφωνα με το παλιό αμερικανικό (και
διόλου κινεζικό) κλισέ, «μια εικόνα, χίλιες λέξεις»,
οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη του διπλωματικού συμβούλου της Φον ντερ Λάιεν για το
στραπάτσο της προϊσταμένης του είναι μεγάλη.
Μεγαλύτερη, όμως, είναι η ανικανότητα που για μια
ακόμη φορά επέδειξε η άκαμπτη γραφειοκρατία
των Βρυξελλών, καθώς αποκαλύφθηκε ότι Επιτροπή και Συμβούλιο δεν είχαν κάνει καμία από κοινού
προεργασία για τη συνάντηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Τούρκο πρόεδρο. Σύμφωνα με τη «Figaro», δεν είχαν καν συνεννοηθεί

για το αντικείμενο της επίσκεψής τους που, όπως
ήταν φυσικό, κατέληξε σε φιάσκο. Και είναι ειρωνεία ότι αφορούσε στην απόσυρση της Τουρκίας
από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τη βία
κατά των γυναικών.
Όλα δείχνουν ότι η ασθενής ευρωπαϊκή εκπροσώπηση και η αδυναμία αντίδρασης των δύο προσκεκλημένων ηγετών έδωσαν την ευκαιρία στον
Ερντογάν να κάνει δημόσια επίδειξη των απόψεών
του για τις αρχές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόσωπο της προέδρου της Επιτροπής πρόσβαλε όλους εκείνους που θεωρεί ότι
θέτουν εμπόδια στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. «Δεν μπορούμε να εκλιπαρούμε συνεχώς για
την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», είχε πει
πριν από λίγο καιρό. Η άρνηση των Ευρωπαίων να
αποδεχτούν αυτόν και τη χώρα του, σε συνδυασμό
με την αντίσταση όλων των χωρών της περιοχής
στα επεκτατικά σχέδιά του στον χώρο της Ανατολι-

Όλα δείχνουν ότι η ασθενής ευρωπαϊκή
εκπροσώπηση και η αδυναμία αντίδρασης των ηγετών της έδωσαν την ευκαιρία
στον Ερντογάν να κάνει επίδειξη των
απόψεών του για τις αρχές και τις
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

κής Μεσογείου, τον έχει εξοργίσει. Όπως προ καιρού, όταν η Άγκυρα είχε εξαγριωθεί από την εκστρατεία του Μακρόν για την προστασία των κοσμικών αξιών της Γαλλίας από το ριζοσπαστικό Ισλάμ.
Οι επιδιώξεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με την επιθυμία της να ηγεμονεύσει σε ολόκληρο τον μουσουλμανικό κόσμο,
η κατοχή μέρους Κύπρου (κράτος-μέλος της Ε.Ε.),
οι προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο και στον
Έβρο, οι κινήσεις της Άγκυρας στο Μεταναστευτικό, η πρόθεση του Τούρκου προέδρου να επηρεάσει ακόμη και τις πολιτικές εξελίξεις στις χώρες
που θεωρεί ότι οι ηγέτες τους διάκεινται εχθρικά
προς αυτόν και οι προσπάθειές του να απαξιώσει
Ευρωπαίους ηγέτες, παρά την αιδήμονα σιγή του
Βερολίνου, ενοχλούν ολοένα και περισσότερους
στην Ευρώπη. Η φράση του Μάριο Ντράγκι «είναι
σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς με τους δικτάτορες» δεν ξεκινά μόνο από την απαξιωτική στάση
του Ερντογάν σήμερα απέναντι στη Φον ντερ Λάιεν
και χθες απέναντι στον Μακρόν. Περιγράφει έναν
αυταρχικό ηγέτη που κυνηγά ανηλεώς τους πολιτικούς αντιπάλους του, ελέγχει τη Δικαιοσύνη, φιμώνει τα μέσα ενημέρωσης που του ασκούν κριτική, φυλακίζει δημοσιογράφους, στρατιωτικούς και
δικαστικούς και λειτουργεί αποσταθεροποιητικά
στην περιοχή του. Η απάντηση ότι «δημοκρατικά
εξελέγη» δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Δεν είναι
ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος.

Τι πέτυχε με τη δήλωσή του ο Καραμανλής

Μ

πορεί κάποιοι να επιχειρούν να παρουσιάσουν την αντιπαράθεση του Κώστα Καραμανλή με τον Κώστα Σημίτη σαν μια… βεντέτα από τα παλιά.
Το βέβαιο είναι ότι στην κουλτούρα και στην ιδιοσυγκρασία του Κώστα Καραμανλή τέτοιες λογικές είναι ξένες. Δεν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε το
ίδιο για τον κ. Σημίτη, και αυτό φαίνεται από μια σειρά
πράξεών του, τις οποίες πλήρωσαν και η παράταξή
του (το ΠΑΣΟΚ) και ο τόπος.
Προφανώς... ο καταλληλότερος, όπως τον αποκαλούσε η διαπλοκή, προσπάθησε να προσαρμόσει την
ιστορία της εποχής, ποντάροντας στο ότι ο Κώστας
Καραμανλής δεν θα απαντούσε ο ίδιος. Όπως πληροφορούμαι, πίστευε ο κ. Σημίτης ότι το πολύ-πολύ θα
είχε μια απάντηση μέσω διαρροών. Αιφνιδιάστηκε,
και αυτό φάνηκε από την απάντησή του. Πάμε όμως
στην ουσία των πραγμάτων τώρα. Ο κ. Καραμανλής
μίλησε για συγκεκριμένα πράγματα στα οποία ο κ.
Σημίτης δεν απάντησε.
Χαρακτηριστικότερο όλων, ότι το ραντεβού το
οποίο επικαλείται ο κ. Σημίτης και στο οποίο τάχα ο κ.
Καραμανλής αρνήθηκε να ενημερωθεί για τα Ελληνοτουρκικά ουδέποτε είχε γίνει με τα πρόσωπα και
την ατζέντα που αναφέρει.
Το κυριότερο όμως είναι ότι ο κ. Σημίτης δεν απάντησε σε καμία από τις επισημάνσεις του κ. Καραμαν-

λή, αλλά αρκέστηκε στο να… βαπτίσει τις μείζονες
υποχωρήσεις σε καίρια εθνικά θέματα ως δήθεν κινητικότητα! Έτσι έβλεπε ο πρώην πρωθυπουργός των
Ιμίων τα εθνικά θέματα. Ως θέματα που θέλουν… κινητικότητα! Μόνο με αυτό που είπε επιβεβαίωσε τα
όσα δήλωσε ο κ. Καραμανλής, ότι δηλαδή η δήθεν
«επιτυχημένη» στρατηγική του Ελσίνκι οδηγούσε την
εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, την ελληνική κυριαρχία νησιών και βραχονησίδων, στη δικαιοδοσία
του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης!
Ο πρώην πρωθυπουργός, όμως, εκτός του να ξεσκεπάσει το αφήγημα του κ. Σημίτη, πέτυχε και κάτι
άλλο. Με τις δύο τελευταίες παραγράφους δημιούργησε ένα πατριωτικό μέτωπο, καθώς τόνισε:
Πρόσθετη απόδειξη των κινδύνων που περιέκλειε

Το ραντεβού το οποίο
επικαλείται ο Κ. Σημίτης
ουδέποτε είχε γίνει με
τα πρόσωπα και την ατζέντα
που αναφέρει
ο... καταλληλότερος

το Ελσίνκι είναι ότι αυτό ενταφιάστηκε και τυπικά τον
Ιανουάριο του 2015 από την κυβέρνηση Σαμαρά. Με
δήλωση που κατέθεσε ο τότε υπουργός Εξωτερικών
Ευάγγ. Βενιζέλος στα Ηνωμένα Έθνη, η χώρα μας δεν
αναγνωρίζει την υποχρεωτική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Χάγης για θέματα εδαφικής μας κυριαρχίας, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών μας υδάτων. Είναι πράγματι αληθές ότι έχουμε διαφορετικές
αντιλήψεις με τον κ. Σημίτη και όσους συμμερίζονται
τις απόψεις του. Για εμάς τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν διαπραγματευόμαστε εθνική κυριαρχία και
δεν τη θέτουμε στην κρίση κανενός. Μοναδικό θέμα
προς επίλυση με την Τουρκία: η υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ.
Διαφορετικές αντιλήψεις θα με βρίσκουν πάντα αντίθετο.
Αυτό το σημείο της τοποθέτησης Καραμανλή, από
ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ικανοποίησε τόσο τον
κ. Σαμαρά όσο και τον κ. Βενιζέλο. Παράλληλα θωράκισε και την κυβέρνηση απέναντι σε όσους πήγαιναν
στις διαπραγματεύσεις έχοντας στο μυαλό τους… κινητικότητες στα εθνικά θέματα. Και ορθώς η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη φρόντισε
να διορθώσει τη ρότα, λέγοντας ότι με την Τουρκία μιλάμε για ΑΟΖ και όχι για χωρικά ύδατα…
Τέλος ας γνωρίζουν πλέον κάποιοι ότι από εδώ και
πέρα, όταν ο κ. Καραμανλής κρίνει ότι χρειάζεται, θα
απαντά ο ίδιος. Η «κόκκινη» γραμμή μπήκε…
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