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Ένα σκίτσο-ντροπή

Ε

ίναι δικαίωμα κάθε εφημερίδας να κάνει κριτική, επιλέγοντας και τον τρόπο που θα την εκφράζει. Δυστυχώς, η Αριστερά και τα Μέσα
που τη στηρίζουν φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί από
το σφιχταγκάλιασμά τους με μερικούς ψεκασμένους
της Ακροδεξιάς. Το είδαμε στο παρελθόν με την «Αυγή», το είδαμε και χθες με την «Εφημερίδα των Συντακτών». Και είναι θλιβερό ένας άνθρωπος όπως ο
Νικόλας Βουλέλης να εγκρίνει σκίτσα που ξεφεύγουν από το ύφος και το ήθος που τον χαρακτηρίζουν.
Θα είμαστε οι τελευταίοι που θα υποστηρίζαμε ότι
η λογοκρισία είναι επιλογή. Αλλά είμαστε από τους
πρώτους που εκτιμούν ότι στη δουλειά μας δεν πρέπει να χάνουμε το μέτρο και να καλλιεργούμε το μίσος και τον διχασμό. Το χθεσινό σκίτσο που απεικο-
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

νίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πίνει καφέ και να
διαβάζει εφημερίδα πάνω στο σκούτερ μαζί με τους
φονιάδες του Γιώργου Καραϊβάζ αποτελεί ντροπή.
Από όποια πλευρά και να το σχολιάσει κάποιος, δεν
τιμά ούτε την Αριστερά ούτε και την ίδια την εφημερίδα, η οποία μπορεί να ανήκει σε διαφορετικό ιδεολογικό χώρο, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιες επιλογές.
Την ίδια μέρα που φιλοξενεί σχόλιο πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο θύμα σεξουαλικής κακοποίησης -από τον πρώην πρέσβη της Βενεζουέλαςκατήγγειλε ότι του ζήτησε να μη μιλήσει, επιλέγει να
ταυτίσει τον πρωθυπουργό της χώρας με τους φονιάδες ενός δημοσιογράφου.
Ελπίζουμε σήμερα να έχουν το θάρρος να ζητή-

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Παπουτσάνης,
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Γιώργος Ευγενίδης, Μαρία Δήμα,
Σταύρος Ιωαννίδης, Αμαλία Κάτζου,
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Νίκος Υποφάντης, Άλκης Φιτσόπουλος
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

σουν συγγνώμη. Ήταν βαρύτατο ατόπημα. Και πραγματικά μας κάνει εντύπωση ότι δεν το καταδίκασε και
ο Αλέξης Τσίπρας. Διότι δεν αποτελεί κριτική -όσο
και αν οι σκιτσογράφοι έχουν μια μεγαλύτερη ελευθερία απ’ ό,τι οι δημοσιογράφοι- αυτό που είδαμε. Θα
ήταν το ίδιο θλιβερό ένα σκίτσο που θα είχε τον Αλέξη Τσίπρα να καπνίζει το… πούρο του την ώρα που ο
Κουφοντίνας δολοφονεί τον Παύλο Μπακογιάννη ή
πατάει το κουμπί στη δολοφονία Αξαρλιάν. Είμαστε
βέβαιοι ότι αν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα αντί του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είχαν ξεσηκωθεί από τη δημοκρατική ευαισθησία και οι πέτρες, με πρώτη και καλύτερη τη συγκεκριμένη εφημερίδα. Ήταν από τα αχρείαστα λάθη,
συνάδελφοι, και είναι κρίμα...
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Το... project «Πάσχα στο χωριό»

Χ

αραμάδα αισιοδοξίας -για μια
προσεκτική, πλην όμως σταθερή
και, το κυριότερο, χωρίς πισωγυρίσματα διαδικασία επαναφοράς
σε μια κάποια κανονικότητα- ανοίγουν σε
κυβέρνηση, ειδικούς και πολίτες τα επιδημιολογικά δεδομένα ανά την επικράτεια.
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Στη χθεσινή, καθιερωμένη σύσκεψη
αξιολόγησης των επιδημιολογικών δεδομένων στο Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαιώθηκε,
κατά πληροφορίες, η τάση ελαφράς κάμψης
στους κύριους δείκτες, όπως οι εισαγωγές
στα νοσοκομεία, οι νοσηλείες αλλά και τα
κρούσματα, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο
μέρος της χώρας. Αυτή η κατάσταση διευκολύνει σε γενικές γραμμές την επιχείρηση
απελευθέρωσης περισσότερων κοινωνικών
και οικονομικών δραστηριοτήτων. Στα… καλά νέα της ημέρας και η επαναφορά, ύστερα
από πολύμηνη αποχή, εκπαιδευτικών και
μαθητών της Γ’ Λυκείου στις σχολικές τάξεις, με κύριο εφόδιο τα self-tests. Στο θέμα
και εν προκειμένω στη μεγάλη ανταπόκριση
της εκπαιδευτικής κοινότητας και του βοηθητικού προσωπικού στο νέο εργαλείο των
self-tests στάθηκε, μέσω τοποθέτησής του,
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
σημειώνοντας ότι «όταν η κυβέρνηση εμπιστεύεται τον πολίτη, εκείνος ανταποκρίνεται
με υπευθυνότητα». Στο ίδιο μήκος κύματος,
η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως επεσήμανε ότι ο καλός καιρός, τα αυτοδιαγνωστικά τεστ και ο εμβολιασμός συμβάλλουν
στην επιστροφή στο σχολείο, με πολύ μικρά
και προσεκτικά βήματα.

Τα τεστ
Καίτοι πρόωρη, κυβέρνηση και ειδικοί
έχουν -έστω και ατύπως- ξεκινήσει τη συζήτηση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θα
μπορούσε να καταστεί εφικτό το project
«Πάσχα στο χωριό». Αν και κάτι τέτοιο δεν
έχει επισήμως απασχολήσει τις τακτικές τηλεδιασκέψεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Μέγαρο Μαξίμου και ειδικοί παραδέχονται πως ο παράγοντας «X», που, υπό
προϋποθέσεις, θα μπορούσε να απελευθερώσει τις υπερτοπικές μετακινήσεις πιθανώς να είναι τα αυτοδιαγνωστικά τεστ. Κάτι
παρόμοιο, εμμέσως πλην σαφώς, υπογράμμισε χθες ο κ. Μητσοτάκης, προαναγγέλλον-

Αντίστροφη μέτρηση για άνοιγμα εμπορικών
κέντρων, φροντιστηρίων και κέντρων αισθητικής
Οι ειδικοί επιστήμονες θα αποφασίσουν εντός της εβδομάδος
αν θα γίνει δεκτή η εισήγηση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για άνοιγμα των εμπορικών κέντρων, των φροντιστηρίων και των κέντρων αισθητικής, από τη μεθεπόμενη εβδομάδα.
Όπως δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον τηλεοπτικό σταθμό
ΑΝΤ1, η εισήγηση θα γίνει εφόσον επιβεβαιωθεί η πτωτική τάση
που καταγράφεται στον αριθμό των κρουσμάτων. Από την άλλη, ο
γενικός γραμματέας του υπουργείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης,
δήλωσε στον ΣΚΑΪ, ότι από την προσεχή Δευτέρα θα ανοίξουν τα
μεγάλα πολυκαταστήματα, τα οποία λειτουργούν υπό μία εταιρεία
και δεν είναι εμπορικά κέντρα. Όπως πρόσθεσε, αυτό θα είναι ένα
μήνυμα ότι τηρούνται τα μέτρα και οι ειδικοί θα ανάψουν το «πράσινο φως».
Ο υπουργός Ανάπτυξης προανήγγειλε την εκτεταμένη χρήση
των self-tests ως βασικού εργαλείου για το πλήρες άνοιγμα του

τας την επέκταση των self-tests στα τέλη της
τρέχουσας εβδομάδας και σε άλλες δραστηριότητες, όπως στο λιανεμπόριο, τις μεταφορές, τα ντελίβερι, «σε 900.000 εργαζομένους του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα», όπως τόνισε στο χθεσινό briefing των
πολιτικών συντακτών η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Σύμφωνα με
πληροφορίες και με τον σχετικό διαγωνισμό… να τρέχει, στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να υπάρξει προ της Μεγάλης
Εβδομάδος επαρκής διαθεσιμότητα, ώστε,
εφόσον το επιτρέψουν οι τότε επιδημιολογκές συνθήκες, τα αυτοδιαγνωστικά τεστ να
αποτελέσουν… το κλειδί που θα ξεκλειδώσει την άρση των περιορισμών στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις, προοπτική στην

λιανεμπορίου, ώστε να υπάρξει καλύτερη χαρτογράφηση, ενώ
υποστηρίζει το αίτημα του εμπορικού κόσμου για άνοιγμα των καταστημάτων χωρίς ραντεβού. Σε σχέση με την εστίαση, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η κινητικότητα του κόσμου συνδέεται με την
ανάγκη ανοίγματος σε εξωτερικούς χώρους με τραπεζοκαθίσματα, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι
υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ανοίξει ο τουρισμός και να μην
έχει ανοίξει η εστίαση, ενώ σε σχέση με τις μετακινήσεις όσων
έχουν εμβολιαστεί ανέφερε ότι, εάν ισχύσει το λεγόμενο «πράσινο διαβατήριο» για τους τουρίστες, θα εξεταστεί η εναρμόνιση
του μέτρου και για τους εμβολιασμένους στην Ελλάδα, καλώντας
ταυτόχρονα τους πολίτες να εμβολιαστούν. Τέλος, ξεκαθάρισε
ότι δεν τίθεται θέμα «πολιτικών παιχνιδιών» στην Επιτροπή των
Ειδικών, καθώς το βασικό κριτήριο είναι «να μη θρηνήσουμε και
άλλες ανθρώπινες ζωές».

οποία αναφέρθηκε προχθές ο υφυπουργός
παρά τω Πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος. Σε
κάθε περίπτωση, τα έως τώρα δεδομένα είναι η επί της αρχής θετική προδιάθεση της
κυβέρνησης να άρει τον συγκεκριμένο περιορισμό, εφόσον κάτι τέτοιο συμβαδίζει με
την επιδημιολογκή εικόνα σε 15 ημέρες, αλλά υπάρχουν και οι σοβαρές ενστάσεις που
διατυπώνουν οι λοιμωξιολόγοι. Όπως, άλλωστε, έχει προϊδεάσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο τελικός λόγος ανήκει στα μέλη
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Πίεση για την εστίαση
Την ίδια ώρα, κυβερνητικά στελέχη εξακολουθούν να παροτρύνουν τους πολίτες, ιδίως
τις νεαρότερες ηλικίες, να αποφεύγουν συν-

θήκες συνωστισμού, όπως αυτές που παρατηρούνται εσχάτως σε πλατείες του Λεκανοπεδίου και μπροστά από καταστήματα με take away
ποτά, ξεκαθαρίζοντας, όμως, πως η πλειονότητα σέβεται τους περιορισμούς. «Βρισκόμαστε στο τελευταίο μίλι της περιπέτειας. Υπάρχει
κόπωση στην κοινωνία, αλλά θέλει λίγη ακόμη
υπομονή», τόνισε η Αριστοτελία Πελώνη. Πάντως, αυτές οι εστίες… ανυπακοής προβληματίζουν κυβερνητικά στελέχη, αυξάνοντας, εμμέσως πλην σαφώς, την πίεση για το ταχύτερο
δυνατόν άνοιγμα της εστίασης, ακόμη και πριν
από το Πάσχα, αν υπάρχουν αποστάσεις και
κανόνες και όχι ανεξέλεγκτος συγχρωτισμός.
Πάντως, το πιθανότερο σενάριο παραμένει η
επαναλειτουργία της εστίασης να παραπεμφθεί για μετά την Κυριακή του Θωμά.
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Ανδρέας Λοβέρδος: Πολιτική πλατφόρμα για το «ΠΑΣΟΚ» της επόμενης μέρας

Τ

ην πολιτική του πλατφόρμα για την «επόμενη μέρα» στο
Κίνημα Αλλαγής αλλά και για τις διαχωριστικές γραμμές
ανάμεσα σε Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε χθες ο υποψήφιος
για την ηγεσία του Κινήματος, Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας
σε διαδικτυακή εκδήλωση της «Δυναμικής Κοινωνίας». Απέναντι στο κόμμα που οραματίζεται, έθεσε δύο αντίπαλους:
Έναν ιδεολογικό (Ν.Δ.) και έναν υπαρξιακό (ΣΥΡΙΖΑ). Με τον
ΣΥΡΙΖΑ «γκρέμισε» κάθε γέφυρα συνεννόησης, υποστηρίζοντας ότι με «κάθε επισημότητα αποκρούει τις βασικές αρχές λειτουργίας της Δημοκρατίας, όπως η ανεξαρτησία της
Δικαιοσύνης, η ανεξαρτησία των ίδιων των ανεξάρτητων Αρχών, η ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος. Και γενικότερα το κόμμα αυτό αποκαλεί όλες τις θεσμικές εγγυήσεις της
Δημοκρατίας ως αρμούς εξουσίας, που θα καταλάμβανε, εάν
ερχόταν και πάλι στην εξουσία», για να συμπληρώσει στο ίδιο
ύφος πως «χωρίς τα πρωτεία της Δημοκρατίας, λοιπόν, δεν
υπάρχει σοσιαλδημοκρατική θεώρηση της πολιτικής».
Πιο διαλλακτικός εμφανίστηκε με τον ιδεολογικό αντίπαλο

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

του κόμματος, τη Ν.Δ., διότι, όπως είπε, με «τις συντηρητικές
και δεξιές πολιτικές δυνάμεις συναντιόμαστε στις βασικές
συνταγματικές, αστικοδημοκρατικές αρχές και τις αξίες, στον
καλώς εννοούμενο συνταγματικό ωφελιμισμό: Να ζούμε δημοκρατικά, να ζούμε ελεύθεροι, να προστατεύεται η οικονομική μας ελευθερία, να είναι στόχος η ευημερία μας. Συναντιόμαστε, με άλλα λόγια, γιατί μας διαπνέει ένας κοινός συνταγματικός ρεαλισμός».
Σε μια προσπάθεια να προλάβει τυχόν παρερμηνείες,
έσπευσε να προσθέσει με έμφαση ότι «η Ν.Δ., ως κόμμα των
ελίτ, υποτιμά στην πράξη τα δημόσια αγαθά. Η Νέα Δημοκρατία δεν σκέπτεται, δεν μεριμνά, δεν θέλει και, τελικά, δεν μπο-

ρεί να εκφράσει τα λαϊκά στρώματα. Και, ακόμη, η Ν.Δ. απλώς
ισχυρίζεται πως κάνει μεταρρυθμίσεις».
Χαράσσοντας το «πολιτικό του αζιμούθιο», έθεσε τις συντεταγμένες στις αξίες και τις αρχές που διέπουν τη Σοσιαλδημοκρατία, υπογραμμίζοντας πως «είμαστε η Δημοκρατική
Παράταξη του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς», με αναφορές στην πολιτική κληρονομιά του Χ. Τρικούπη, του Ελ.
Βενιζέλου, του Γ. Παπανδρέου, του Α. Παπανδρέου αλλά και
του Κ. Σημίτη.
Ανοίγοντας τα χαρτιά του για το τι κόμμα επιδιώκει να δημιουργήσει, έκανε ξεκάθαρα λόγο για ένα «ΠΑΣΟΚ που θέλουμε να μετατραπεί σε μια πραγματική δύναμη εξουσίας, σε ένα
πραγματικό Κίνημα Αλλαγής». Αποφεύγοντας να σηκώσει
«εσωκομματική σκόνη», επιχείρησε με χειρουργικό τρόπο να
επισημάνει τις διαφορές του με τη σημερινή ηγεσία του
ΚΙΝ.ΑΛ. «Πρωτεύοντα ρόλο στην ύπαρξη ή μη ενός αποτελεσματικού και σημαντικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος είναι το μέγεθός του.

Πρόγραμμα χωρίς
τον Τσακαλώτο!

Μ

ε μια ηχηρή απουσία, αυτήν
του πρώην «τσάρου» της ελληνική οικονομίας, Ευκλείδη
Τσακαλώτου, αναμένεται να
παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας
την οικονομική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και
μπορεί ο κ. Τσακαλώτος να μη διατηρεί
«χαρτοφυλάκιο» σκιώδους υπουργού ή,
έστω, τομεάρχη, αλλά η επιλογή να μη
βρίσκεται σήμερα στη σχετική εκδήλωση
εγείρει αυτομάτως ερωτήματα.
Επισήμως, από την Κουμουνδούρου
ισχυρίζονται ότι, όπως συνέβη και στην
εκδήλωση για το ΕΣΥ, όπου απουσίαζε ο
πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας
Παύλος Πολάκης, το «παρών» δίνουν τα
στελέχη τα οποία έχουν επωμιστεί τη δημιουργία του προγράμματος. Στην προκειμένη περίπτωση, στην εκδήλωση θα
μετέχουν και θα μιλήσουν, εκτός του κ.
Τσίπρα, οι τομεάρχες Οικονομικών και Οικονομίας Έφη Αχτσιόγλου και Αλέξης
Χαρίτσης, η Λούκα Κατσέλη, που είχε επιμεληθεί το νομοθετικό πλαίσιο για την
προστασία της πρώτης κατοικίας, ο καθηγητής-κάτοχος της Έδρας Διεθνούς Τραπεζικού Δικαίου και Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου
Αιμίλιος Αυγουλέας και ο καθηγητής Εμπορικού Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Δημήτρης Αυγιτίδης. «Όσοι
έχουν θεσμική ιδιότητα δίνουν το “πα-

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

ρών”», ξεκαθαρίζουν πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας να υποβαθμίσουν το ζήτημα.
Την ίδια ώρα, όμως, η φημολογία καλά
κρατεί και το γεγονός ότι ο κ. Τσακαλώτος
παραμένει «σιωπηλός» δίνει νέα τροφή
στα σενάρια. Παρασκηνιακά, ακούγεται
έντονα ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών λειτουργεί πια ως άτυπος επικεφαλής της «Ομπρέλας», ήτοι της αριστερής
φράξιας του κόμματος, διαφωνώντας ευθέως με τη στρατηγική του Αλ. Τσίπρα για
τη «μετακόμιση» του ΣΥΡΙΖΑ προς το Κέντρο. Με άλλα λόγια, οι ίδιοι εκτιμούν ότι
ενδεχομένως πρόκειται για ένα σαφές
μήνυμα προς τους «αντιφρονούντες»,
στους οποίους, άλλωστε, πριν από λίγες
μέρες -κατά τη διάρκεια του Πολιτικού
Συμβουλίου- ο Αλ. Τσίπρας ξεκαθάρισε
ότι δεν θα ανεχτεί άλλες διαφοροποιήσεις. Βέβαια, όπως σχολιάζουν σκωπτικά ορισμένοι, δεν διευκρίνισε τι μέτρα θα
λάβει (πειθαρχικά;), σε περίπτωση που
υπάρξουν φαινόμενα όπως του Ν. Φίλη
και του Θ. Δρίτσα, που δεν συμμετείχαν

στην ψηφοφορία για το Ελληνικό, διαφωνώντας με την επιλογή Τσίπρα να υπερψηφίσει το κόμμα το νομοσχέδιο.

Οι πυλώνες
Σε κάθε περίπτωση, σήμερα, σε μια εκδήλωση όπως αυτή που έγινε για το ΕΣΥ
πριν από λίγο διάστημα, ο Αλ. Τσίπρας θα
παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα
του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα της πανδημίας. Ειδικότερα, αυτό διαρθρώνεται
σε τρεις πυλώνες:
 Μέτρα για το ιδιωτικό χρέος της πανδημίας, με αιχμή τον διαχωρισμό -και τη

διαγραφή- του κορονοχρέους από το
υπόλοιπο χρέος.
 Μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 Μόνιμο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.
Για το Ταμείο Ανάκαμψης θα υπάρξει
μετά το Πάσχα άλλη θεματική συνδιάσκεψη, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις της
αξιωματικής αντιπολίτευσης για το πού
και το πώς πρέπει να διοχετευθούν τα κοινοτικά χρήματα που θα εισρεύσουν στα
δημόσια ταμεία, είτε με τη μορφή επιχορηγήσεων είτε χαμηλότοκων δανείων.

P
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Όλοι εναντίον όλων. Ο πόλεμος μεταξύ των επιχειρηματιών των Μedia είναι σφοδρότατος. Ο
ένας κατηγορεί τον άλλον… Το πού θα καταλήξει ο πόλεμος είναι άγνωστο. Προφανώς θα
υπάρξουν και απώλειες. Κάποιοι δεν θα καταφέρουν να σταθούν στην κούρσα. Κάποιοι άλλοι,
χρεοκοπημένοι, θα βρουν σωσίβιο σωτηρίας δίπλα σε μεγάλους παίκτες… Είναι και κάνα δυο
άλλοι που φόρτωσαν «κασέρι» από κάτι αγοραπωλησίες και έχουν λεφτά για μπάσιμο. Υπομονή! Το κουβάρι θα ξετυλίγεται σιγά - σιγά…

Το τέρας της τηλεόρασης

Είναι εξόχως ντροπιαστικό, αλλά είναι αληθινό. Μετά τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ ορισμένοι «συνάδελφοί» του βρήκαν την ευκαιρία να βεβηλώσουν τη μνήμη
του και να «πουλάνε» στο γυαλί δήθεν συγκίνηση για τα νούμερα της τηλεθέασης.
Ντροπιαστικό και αποτρόπαιο! Κάθε καρυδιάς καρύδι παρελαύνει από trash εκπομπές, για να μας πει ότι ήξερε για την καυστική δημοσιογραφία του Γιώργου. Εν τω μεταξύ, με τους περισσότερους από δαύτους ο
αδικοχαμένος δημοσιογράφος δεν είχε ούτε καλημέρα…

του

Ο πρόεδρος Αλέξης είναι πλήρως απογοητευμένος, μαθαίνω. Δεν του βγαίνει κανένα
αντιπολιτευτικό στόρι και, συν τοις άλλοις,
δεν έχει και στελέχη να βγουν μπροστά στην
πρώτη γραμμή, να περάσουν το αφήγημά του.
Αν εξαιρέσεις κάνα δυο εξάρσεις, όπως του
Γιάννη Ραγκούση που έχει πάρει εργολαβία
τον Χρυσοχοΐδη, κανείς άλλος δεν μπορεί να
σταθεί σε τηλεοπτικό πάνελ. Τώρα, μάλιστα,
που καλοκαιριάζει και θα βγούμε σε ξέφωτο
από τον κορονοϊό, ο Αλέξης θα χάσει και το
βασικό του αφήγημα. Οι κορυφαίοι της Κουμουνδούρου τον έχουν εγκαταλείψει εδώ και
καιρό. Τζανακόπουλος, Φλαμπουράρης, Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Φίλης, Τσακαλώτος,
Σκουρλέτης είναι στον κόσμο τους… Μόνο ο
Νάσος τού έχει μείνει, να βγάζει κάτι δελτία Τύπου. Τι να
κάνει κι αυτό το παλικάρι
μόνο του;

Χρονικό

Ο Αλέξης έμεινε
μόνο με τον Νάσο

Χρόνου

OLITICAL

Περί
συνομιλητών
του Καραμανλή

T

ο ανέκδοτο ότι όλοι είναι συνομιλητές
του Καραμανλή προφανώς το ξέρετε…
Όσοι τον έχουν δει μια δυο φορές στη
ζωή τους αρέσκονται -θα έλεγε κανείς- να
διαδίδουν ότι είναι στενοί συνομιλητές του.
Αυτοί, λοιπόν, οι κύκλοι γράφουν τις τελευταίες ημέρες ότι ο πρώην πρόεδρος της Ν.Δ.
είναι έξαλλος με τη στρατηγική Μητσοτάκη
επί των εθνικών ζητημάτων, καθώς και πως ο
πρώην πρωθυπουργός έχει επιλέξει την αποχή από την ψηφοφορία για τα εφαρμοστικά
μνημόνια της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μάλιστα, πάνε τη βαλίτσα ακόμα πιο μακριά, λέγοντας ότι ο Κ. Καραμανλής είναι αποφασισμένος, αν τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας, να παραδώσει στο κόμμα τη βουλευτική
του έδρα, ώστε να αποφύγει την υπερψήφιση
των πρωτοκόλλων. Για το θέμα έχω ρωτήσει
πολλάκις στο παρελθόν. Ο πρώην πρωθυπουργός «δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση
να προκαλέσει πρόβλημα ούτε στην παράταξη ούτε στη χώρα». Αυτή είναι η απάντηση
που παίρνω μήνες τώρα. Συνεπώς, δεν ισχύει
απολύτως τίποτα από όσα γράφονται και διακινούνται. Θυμίζω, εξάλλου, ότι σε ανύποπτο
χρόνο ο Καραμανλής είχε πει off the record:
«Εγώ ούτε είμαι ούτε θα γίνω Σαμαράς». Αυτά τα ολίγα για τους σεναριογράφους…

P

OLITICANTIS

Σκυλακάκης - Πατέλης,
το δυνατό δίδυμο

Σε ρόλο αναβαθμισμένο εμφανίζονται δύο
στελέχη που είναι κοντά στον πρωθυπουργό
και η συμβολή τους επί των οικονομικών θα
είναι πολύ σημαντική το επόμενο διάστημα.
Αναφέρομαι, βεβαίως, στον Θεόδωρο Σκυλακάκη, αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών,
και στον Αλέξη Πατέλη, σύμβουλο του πρωθυπουργού. Στις πλάτες τους θα πέσουν όλο
το Ταμείο Ανάκαμψης και τα χρήματα με τα
οποία θα πάρει μπροστά η ελληνική οικονομία. Η εμπιστοσύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη
στα πρόσωπά τους είναι κάτι παραπάνω από
δεδομένη και γι’ αυτό δεν θα τους «κάψει»
στην κούρσα της σταυροδοσίας…

Εικόνες ντροπής
Μουσικές, take away ποτά και έντονος συνωστισμός. Αυτή ήταν η εικόνα που επικρατούσε τις βραδινές ώρες, το περασμένο
Σαββατοκύριακο, στην πλατεία Βαρνάβα
στο Παγκράτι, με τους κατοίκους να προχωρούν σε καθημερινές εκκλήσεις για τα κορονοπάρτι τα οποία διοργανώνονται εν μέσω πανδημίας. Η εν λόγω πλατεία και προ
κορονοϊού αποτελούσε σημείο συνάντησης
για πολλούς νέους της Αθήνας, με αποτέλεσμα ανέκαθεν η κινητικότητα να ήταν μεγάλη. Τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας
και η απαγόρευση κυκλοφορίας είχαν περιορίσει αισθητά τις συγκεντρώσεις, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες πλήθος κόσμου
άρχισε να συνωστίζεται και πάλι στην πλατεία, δίχως να κρατά αποστάσεις, ενώ πολλοί δεν φορούν και μάσκες. Η έννοια της
ατομικής ευθύνης έχει πάει περίπατο…

Δεν βρίσκουμε… Σωτήρη
«Δεν έχουμε Σωτήρη - ούτε μπορούμε να
βρούμε», μου έλεγε κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας, προσθέτοντας: «Λες να
μην έχουμε ψάξει τόσο καιρό; Δεν υπάρχει
κανείς με τέτοιο κύρος και αποδοχή». Όσο
για την πολυφωνία στο εσωτερικό της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, ήταν κάθετος:
«Μην ακούς ανοησίες. Δεν μπορούμε να
επιβάλουμε σιωπητήριο. Αυτά είναι αντιδημοκρατικά πράγματα. Ακόμα κι αν ενδεχομένως προκαλείται σύγχυση με ορισμένες
δημόσιες εμφανίσεις τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιβάλουμε λογοκρισία σε επιστήμονες».
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Ούτε πουλί πετούμενο του ΣΥΡΙΖΑ…
Το ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και όποιον ή ό,τι τον εκφράζει το γνωρίζουμε.
Ένα αστείο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν να ολοκληρώσει την τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΑΝΤ1 ο Άδωνις Γεωργιάδης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Κάποια στιγμή και ενώ ο υπουργός Ανάπτυξης έλεγε ότι το κυβερνητικό
έργο κυλάει καλά, ακούστηκε γάβγισμα σκύλου, με τον Γιώργο Παπαδάκη να του λέει «να σας αφήσουμε, γιατί και ο
σκύλος σας φαίνεται πως θέλει τη βόλτα του», με τον δημοσιογράφο Γιάννη Στρατάκη να συμπληρώνει πως «μάλλον
δεν του αρέσουν αυτά που λέτε». Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αφού τόνισε ότι όντως ο σκύλος του ήθελε τη βόλτα και γι’ αυτό
γάβγιζε, στη συνέχεια απάντησε στον κ. Παπαδάκη, ο οποίος του είπε ότι μάλλον είναι ΣΥΡΙΖΑίος, όπως υπονόησε ο κ.
Στρατάκης. «Είναι προφανές ότι στην οικία μου τίποτα σε ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υπάρξει. Ούτε καν πετούμενο πουλί.
Πόσω μάλλον σκύλος», απάντησε δηκτικά ο υπουργός Ανάπτυξης και στη συνέχεια γέλασε.

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

«Τ’ αγγειά γινήκαν
θυμιατά…»
Τους υπόλοιπους στίχους του Σουρή
τους ξέρετε. Τους βλέπετε, δηλαδή,
από το επίπεδο της ελληνικής δημοσιογραφίας και από τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε το σκίτσο
της «Εφημερίδας των Συντακτών» για
τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ,
που εμπλέκει με άθλιο τρόπο και τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στο σκίτσο του Πέτρου Ζερβού για την
«Εφ.Συν.» της Δευτέρας απεικονίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πίνει
καφέ και να διαβάζει εφημερίδα στο
μηχανάκι των δραστών της εν ψυχρώ
εκτέλεσης του δημοσιογράφου, που
συγκλόνισε το Πανελλήνιο. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν έχει πιο κάτω…

Εκδότης… Δούρειος Ίππος
Αν και μικρός το… δέμας, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην
κυβέρνηση με τις πάσες που κάνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταίο κρούσμα του εκδότη, οι… αποκαλύψεις του για το στήσιμο της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», τη στιγμή που η κυβερνητική πλειοψηφία
έχει παραπέμψει τον Νίκο Παππά για την ιστορία των Καλογρίτσα
και «Documento».
Μάλιστα, το τελευταίο βρήκε την ευκαιρία να την πέσει στην κυβέρνηση με αφορμή το «δώρο» που του έκαναν, ενώ την ίδια ώρα ο εκδότης του «Φιλελεύθερου» Θανάσης Μαυρίδης χαρακτηρίζει μυθεύματα όσα αναγράφονται περί δημιουργίας της εφημερίδας στο γραφείο
του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη συνδρομή της εταιρείας της V+O.
Το Μαξίμου, απ’ ό,τι μάθαμε, βράζει με τον καλά... φυλασσόμενο εκδότη και δεν αποκλείεται να έχουμε εκπλήξεις, καθώς θεωρούν ότι λειτουργεί ως Δούρειος Ίππος!

Η λάσπη στον ανεμιστήρα

Η

σκληρή κριτική εναντίον των συνεργατών του πρωθυπουργού προέρχεται
κατά κύριο λόγο από υπόγειες διαδρομές των ΠΑΣΟΚογενών του ΣΥΡΙΖΑ, οι
οποίοι δεν μπορούν να συγκροτήσουν ένα αντίστοιχο μπλοκ στην Προοδευτική Συμμαχία. Βλέπετε, το πάλαι ποτέ ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ δεν έχει πλέον «πάγκο».
Προφανώς και στον ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελαν έναν αντι-Πιερρακάκη ή έναν αντι-Λιβάνιο
για να μπορέσουν να δομήσουν τη διείσδυση στον μεσαίο χώρο… Νεαρούς τεχνοκράτες, δηλαδή, που να είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και τη διακυβέρνηση, χωρίς, ωστόσο, να έχουν παρωπίδες του τύπου «δεξιός» ή «αριστερός». Αρκετοί
συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στοχοποιούνται με χαρακτηρισμούς όπως
«οι ΠΑΣΟΚοι» ή «οι Σημιτικοί» ή «οι εκσυγχρονιστές» και δήθεν προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Κοινώς, όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια…

Η επιστροφή
του «γαμπρού»
Τις τελευταίες ημέρες έχει επιστρέψει
στην επικαιρότητα ένας κύριος από… τα
παλιά. Έχει επιστρέψει μέσω τακτικής αρθρογραφίας, αν και αποτελεί «καμένη περίπτωση» πολιτικά, καθώς έχει συνδεθεί
με τις κακές περιόδους της επίπλαστης
ευημερίας του ΠΑΣΟΚ. Τότε τον λέγαμε
«γαμπρό» - ξέρει αυτός… Τώρα τον αποκαλούν δήθεν διακεκριμένο οικονομολόγο. Απ’ ό,τι μαθαίνω, διεκδικεί ο άνθρωπος
μια πολιτική στέγη, αφού εδώ και χρόνια
είναι ορφανός. Κάποια στιγμή θα πάρει κι
αυτός σειρά στην Κουμουνδούρου, μαζί με
τους άλλους «προοδευτικάριους»…

LOCK
Γίνεται, μαθαίνω, «σφαγή» για τον
διαγωνισμό που αφορά στη σίτιση
των μεταναστών στα κέντρα υποδοχής… Και πού είστε ακόμα! Να δείτε
τι έχει να γίνει όταν θα βγει διαγωνισμός για τη σίτιση στα σχολεία με
τα σχολικά γεύματα, όταν, βεβαίως,
ανοίξουν με το καλό.

P
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Εμπρός... πίσω

Σ
του

Γιάννη
Ανδρέου
Μέλος της ΚΠΕ
και αναπληρωτής
γραμματέας του
ΚΙΝ.ΑΛ.

ε δημοφιλή τηλεοπτική σειρά ένας από
τους ήρωες χρησιμοποιεί ως στάση ζωής
και προεκλογικό σύνθημα τη φράση «εμπρός πίσω». Και μπορεί στη μυθοπλασία κάτι τέτοιο να φαίνεται αθώο και διασκεδαστικό, όχι
όμως όταν αυτό παίρνει σάρκα και οστά, περιγράφοντας τις αλλαγές που προετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους εργαζομένους, ένα πισωγύρισμα σε εποχές που όλοι πιστεύαμε ότι έχουν
παρέλθει. Εν μέσω πανδημίας, με τη δημόσια
Υγεία και την οικονομία να περνούν μια πρωτοφανή κρίση, η κυβέρνηση, αντί της στήριξης των
εργαζομένων, επιλέγει τη φθηνή εργασία ως
απάντηση στα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, ενώ με διαρροές προετοιμάζει ένα δυστοπικό μέλλον.
Δεκάωρη εργασία, εργασία το Σαββατοκύριακο, απλήρωτες υπερωρίες, συμψηφισμός τους με
μειωμένο ωράριο ή ρεπό και αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο συγκαταλέγονται στον πυρήνα
των επιδιωκόμενων αλλαγών. Και όλα αυτά με
ατομικές συμβάσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων. Όλοι φανταζόμαστε πόσο δύσκολο είναι, ειδικά σε περιόδους κρίσης και αυξημένης
ανασφάλειας, ένας εργαζόμενος να αρνηθεί
οποιαδήποτε μετατροπή του εργασιακού του καθεστώτος. Στα παραπάνω προστίθενται η αύξηση
του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων υπερωριών, η ευέλικτη πλήρους ή εκ περιτροπής τηλεργασία αλλά και οι αλλαγές στον συνδικαλιστικό
νόμο.
Έτσι, η κυβέρνηση επιδιώκει την περαιτέρω
υποτίμηση και ελαστικοποίηση της εργασίας αλ-

λά και τη μείωση της δυνατότητας αντίδρασης των
εργαζομένων. Η ήδη δύσκολη κατάσταση, στην
οποία είχαν περιέλθει πολλοί εργαζόμενοι, αναμένεται να επιβαρυνθεί περαιτέρω και το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών θα είναι η φτωχοποίηση ακόμα και όσων έχουν δουλειά ή ένα νέο κύμα brain drain.
Οι προτάσεις για μείωση του εργατικού κόστους και της ελαστικοποίησης της εργασίας δεν
είναι κάτι καινούργιο. Ωστόσο, οι θιασώτες αυτών
των λύσεων δεν λένε κουβέντα για τα χαμένα εισοδήματα, την απουσία ενός εισοδήματος αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους και τους χαμένους
πόρους για τα ασφαλιστικά ταμεία.
Την τελευταία δεκαετία οι εργαζόμενοι έχουν
δει επανειλημμένως τους μισθούς τους να υπόκεινται σε δραματικές μειώσεις, πληρώνοντας το
μάρμαρο των κρίσεων και μεγεθύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και την ύφεση. Αλλά, παρ’

όλα αυτά, η ελληνική οικονομία παρέμεινε εγκλωβισμένη σε ένα στρεβλό αναπτυξιακό πρότυπο χαμηλής προστιθέμενης αξίας, οδηγώντας χιλιάδες νέους υψηλών μορφωτικών προσόντων
στη μετανάστευση, στερώντας έτσι πολύτιμο
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Κάτι που τείνει να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα των ελληνικών επιχειρήσεων. Αλλά
ο βασικός λόγος για τα παραπάνω είναι οι χαμηλοί μισθοί και η απορρύθμιση των εργασιακών
σχέσεων.
Οι λύσεις στα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας θα μπορούσαν να βρεθούν στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της, στην
ανακατεύθυνση του εκπαιδευτικού μας μοντέλου
και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Καμία ανάκαμψη δεν πρόκειται
να έρθει, καμία λύση δεν πρόκειται να βρεθεί στη
φθηνή εργασία ή στις απλήρωτες υπερωρίες.

Όχι τρύπα στα κουλούρια
Είναι πλέον βέβαιο ότι η πανδημία και η αλλαγή του τρόπου που ζούμε και σκεπτόμαστε διαχωρίζουν πλήρως μπροστά στα μάτια του κάθε
πολίτη τα «αρνιά» από τα «ερίφια», όσους με
προτάσεις και ιδέες συντελούν στην πρόοδο της
κοινωνίας από εκείνους -τους όλο και πιο λίγους- που εμμένουν κολλημένοι στις ιδεοληψίες και τα απίστευτα κολλήματα, δηλαδή από
εκείνους που νομίζουν ότι όλος ο κόσμος κινείται γύρω απ’ όσα εκείνοι πιστεύουν ή νομίζουν.
Τη Δευτέρα ξανάνοιξαν τα σχολεία έπειτα από
πολύμηνη διακοπή τους λόγω του κορονοϊού
και με τους μαθητές -ιδιαίτερα της τρίτης λυκείου- να έχουν μεγάλη ανάγκη από την εκ του
σύνεγγυς καθοδήγηση των καθηγητών τους σε
αυτό το τελευταίο και πιο κουραστικό από κάθε
άποψη τελικό κομμάτι της προσπάθειάς τους.
Και υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις σχολείων όπου οι μαθητές έκαναν, λέει, «κατάληψη». Έπειτα από μήνες κλειστών σχολείων, την
πρώτη μέρα που άνοιξαν κάποιοι έκαναν «κατάληψη». Και, μάλιστα, με απόφαση του δεκα-

πενταμελούς, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του
συνόλου των μαθητών λυκείου ή, τουλάχιστον,
της πλειοψηφίας τους. Ποια συνέλευση και
κουραφέξαλα; Μαζεύτηκαν οι 15 συνδικαλισταράδες και είπαν «κατάληψη».
«Ναι, αλλά μήπως τα αιτήματα δικαιολογούν
την κατάληψη;», μπορεί να ρωτήσει κάποιος.
Προτού απαντήσει κανείς σε αυτό το ερώτημα,
οφείλει να επισημάνει και εδώ τον «μιθριδατισμό» ενός μέρους της κοινωνίας. Δηλαδή, αντί
να πούμε απερίφραστα και χωρίς αναστολές ότι
η «κατάληψη» είναι μια εντελώς αναποτελεσματική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων (πού λύθηκαν προβλήματα λόγω «κατάληψης»; Πουθενά!) και απλώς εφαρμόζεται για μικροκομματικές επιδιώξεις «στην πλάτη» της κοινωνίας, αντί
να είμαστε όλοι σύμφωνοι σε αυτό, αρχικά αποδεχόμαστε την «κατάληψη» ως πιθανό μέσο
πίεσης για επίλυση προβλημάτων και ρωτούμε
«μήπως τα αιτήματα δικαιολογούν την κατάληψη;».
Αφού, λοιπόν, επισημανθεί ότι τίποτα το εξαι-

ρετικό δεν συνέβη στα σχολεία που αποφάσισαν «κατάληψη», βγήκε ο συνδικαλισταράς και
τι είπε στα Media; Συγνώμη, αλλά το ξαναγράφω
για να το εμπεδώσουμε όλοι: αυτά τα είπε στα
μέσα ενημέρωσης. Πρώτον, ότι ξανανοίγουν τα
σχολεία και όχι τα φροντιστήρια (για αυτό έγινε
η κατάληψη…) και, δεύτερον, ας μην υπερβάλλουμε με τον κορονοϊό, υπάρχει μεν, αλλά δεν
είναι τα πράγματα όπως τα λένε τα μέσα ενημέρωσης.
Δεν ξέρει κανείς αν πρέπει να γελάσει ή να
κλάψει με όλα αυτά. Ο αντικοινωνικός κομματισμός, η περιφρόνηση για το κοινό καλό, ο ξερολισμός ανθρώπων των οποίων ο χαρακτήρας
ακόμα πλάθεται, η μπούρδα που γίνεται δήθεν
πολιτικό επιχείρημα, όλα αυτά μας θυμίζουν τις
δυνάμεις που επί δεκαετίες κράτησαν την Ελλάδα μακριά από την πραγματική πρόοδο. Άντε,
παιδιά, και εύχομαι ολόψυχα η επόμενη κατάληψη (αύριο - μεθαύριο, μην το αργούμε…) να
γίνει με κεντρικό αίτημα «όχι τρύπα στα κουλούρια»…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Επιτακτική μια ψηφιακή και επενδυτική «επανάσταση»

Η

του

Βασίλη
Κορκίδη
Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ

οικονομική διάσταση της «επανάστασης» είναι άκρως ενδιαφέρουσα για να
κάνει κάποιος χρήση του τίτλου «Η οικονομική επανάσταση του 2021». Το κρίσιμο,
όμως, ερώτημα που πρέπει άμεσα να απαντηθεί είναι αν σήμερα η χώρα είναι έτοιμη για μια
νέα διπλή «οικονομική επανάσταση». Μια
επανάσταση που θα αποτινάξει οριστικά τον
«ζυγό» και τις στρεβλώσεις που ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν την οικονομία, άρα και
την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Το πολύτιμο συμπέρασμα από την επέλαση
της πανδημίας πρέπει να είναι ότι η επιχειρηματικότητα θα πρέπει να μάθει να επιβιώνει
από τις ασύμμετρες απειλές, όπως αυτή της
πανδημίας του 21ου αιώνα, αλλά και από άλλες που θα παρουσιαστούν προσεχώς. Ουσιαστικά, λοιπόν, μιλάμε για μια προετοιμασία για
την επόμενη μέρα. Συνηθίζουμε να λέμε ότι η
κρίση γεννά ευκαιρίες ως «παρηγοριά στον
άρρωστο». Προσωπικά πιστεύω ότι καμία κρίση δεν είναι για καλό και ότι η πανδημία είναι
κατάρα. Η σημερινή εποχή είναι, λοιπόν, γεμάτη από απειλές και μάλλον επιταχύνει κάποιες
μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, ο ψηφιακός
μετασχηματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη, η
πράσινη και κυκλική οικονομία και η καινοτομία είναι παράγοντες που επί της ουσίας έχουν
καταργήσει την αντίληψη μιας σταθερής, «σίγουρης» θέσης στο ανταγωνιστικό τοπίο και
δημιουργούν την ανάγκη για συνεχή κίνηση
και βελτίωση.
Αν μιλήσουμε για «οικονομική επανάσταση», το βασικό τρίπτυχο είναι αυτό που μπορεί
να αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό ιδιωτικούς πό-

Κάθε Τρίτη

ρους για στρατηγικές επενδύσεις και να συνδυάζει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις του
σχεδίου ανάκαμψης, ώστε να αποτελέσει τον
βασικό οδηγό για επιτάχυνση του βηματισμού
της οικονομίας προς την έξοδο από τις στρεβλώσεις και τις ιδεοληψίες δεκαετιών. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από επενδύσεις σε όλους
τους τομείς της οικονομίας της, ενώ είναι προφανές ότι ένα ισχυρό κύμα επενδύσεων θα
ακολουθηθεί από ένα άλλο ισχυρό κύμα δημιουργίας θέσεων εργασίας. Είναι μια σημαντική ευκαιρία, η οποία δεν πρέπει να χαθεί. Η
απάντηση, λοιπόν, στις νέες προκλήσεις της
αγοράς έρχεται μέσα από την «επενδυτική
επανάσταση».
Αλλά για να έχει επιτυχία αυτή η «επανάσταση» πρέπει να είναι εκ των προτέρων εξασφαλισμένα τόσο το «οπλοστάσιο» όσο και η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας. Η νέα
πραγματικότητα που διαμόρφωσε ο Covid-19
ήρθε για να μείνει και να αλλάξει την καθημερινότητά μας. Όσο οι καταναλωτές αλλάζουν
συνήθειες και αποκτούν διαφορετικές ανάγκες τόσο οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να ανακαλύψουν νέους τρόπους για να καλύπτουν τις
ανάγκες. Πρέπει να ανακαλύψουν νέους τρόπους ώστε να είναι ένα βήμα μπροστά από τον
ανταγωνισμό, τον οποίο προσδιορίζει με τις
συμπεριφορές της η αγορά.
Μια άλλη επανάσταση της σύγχρονης εποχής είναι η «ψηφιακή επανάσταση», που σχεδιάζει τον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη
από την αρχή. Το παγκόσμιο πελατειακό δυναμικό ελέω των lockdowns εξοικειώθηκε έτι
περαιτέρω με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Η
digital εποχή, την οποία βιώνουμε, δεν γνωρί-

ζει κανένα όριο και γεωγραφικό περιορισμό,
καθώς υπερβαίνει κάθε σύνορο. Αρκεί να
δούμε τον ρόλο στη διαμόρφωση των εμπορευματικών ροών που έπαιξαν και παίζουν
όλο αυτό το διάστημα οι μεγάλες ψηφιακές
πλατφόρμες, όπου με μερικά κλικ οι πελάτες
διαπέρασαν σύνορα και ηπείρους για να παραγγείλουν το όποιο αγαθό της αρεσκείας
τους από καταστήματα και επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών και διαμετρημάτων. Το ψηφιακό μέλλον μπορεί να μας μεταφέρει στην
παγκόσμια αγορά χωρίς να αφήσεις λεπτό το
γραφείο σου ή να χρειαστεί να μετακομίσεις.
Αυτή ίσως είναι η κατάλληλη ώρα για να χαράξει ο καθένας τη δική του ψηφιακή επανάσταση. Να εκσυγχρονίσει το website, να δημιουργήσει e-shop, να επαναπροσδιορίσει την επικοινωνιακή πολιτική της εταιρείας με βάση το
marketing και να αποκτήσει ισχυρή επαγγελματική και ελκυστική παρουσία στα social
media. Όσο πιο άμεσα πατήσει κάποιος enter
στην digital εποχή τόσο πιο γρήγορα θα αλλάξει η οικονομική του ζωή και θα γίνει ο αρχηγός της επανάστασης του 2021 στον επαγγελματικό του κλάδο.
Μετά την πανδημία δυστυχώς στην αγορά θα
υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι, υγιείς και
προβληματικές επιχειρήσεις, βιώσιμες και
υπερχρεωμένες. Θεωρώ, όμως, ότι η ψηφιακή
και επενδυτική επανάσταση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα θα παίξει τον
πλέον καθοριστικό ρόλο ώστε να κερδηθεί ο
αγώνας της οικονομικής ανάταξης της χώρας
μας που έχει ξεκινήσει από το 2019 και μετά τη
διακοπή της περιόδου της πανδημίας πρέπει
να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

1. Ένας πολιτικός δεν χρειάζεται μόνο να εκπέμπει
το πολιτικό του μήνυμα μέσω φίλιων δυνάμεων,
όπως πυρήνες, ΜΜΕ και Διαδίκτυο. Θα πρέπει ο
ίδιος να είναι το μήνυμα. Να «μιλάει» η εικόνα
του, να «γράφει» η παρουσία του.
2. Στις εσωκομματικές εκλογές μιας πολιτικής παράταξης το εκλογικό της μέγεθος δικαιολογεί και
τα πολικά μεγέθη των επίδοξων αρχηγών τους.
Τα μικρομεσαία κόμματα έχουν και μικρομεσαίου μεγέθους αρχηγούς.
3. Τη συμβουλή που σας δίνει ένας spin doctor μην
εξετάζετε αν είναι λογική, αλλά αν είναι σωστή.
Άλλωστε, μην ψάχνετε για λογική στον παράλογο
κόσμο της επικοινωνίας που ζούμε.
4. Στις μέρες μας οι πολίτες ζητούν απαντήσεις για

την υγεία, την οικονομία, αλλά οι πολιτικοί μιλούν
για πρόωρες εκλογές, στέλνοντας την μπάλα
στην εξέδρα.
5. Την τελική απάντηση στο δίλημμα ενός αρχηγού
πολιτικού κόμματος «ηγέτης ή συντονιστής;»
πρέπει να τη δώσει ο καθρέπτης του.
6. Η δύναμη της «ανοιχτής κοινωνίας» ονομάζεται
social media.
7. Σε αρκετά πολιτικά κόμματα οι μετασεισμοί είναι πιο καταστροφικοί από τους κύριους σεισμούς!
8. Η λέξη «αλλά» ακυρώνει ό,τι έχει προηγηθεί.
9. Για να κερδίσετε έναν ιδεολογικά αντίθετο πολίτη και να σας ψηφίσει μετατρέψτε την ιδεολογική του βεβαιότητα σε αμφιβολία και αμφι-

σβητήστε τα «πιστεύω» του.
10. Οι έξυπνοι πολιτικοί απευθύνονται στους ανθρώπους της «αυλής» τους όταν θέλουν να ακούσουν καλά λόγια και κομπλιμέντα και στον λαό
όταν θέλουν μια πολύτιμη γνώμη.
11. Είναι γνωστό στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ ότι στην πολιτική τα πάντα είναι δυνατά προς
διάψευση.
12. Είναι επικίνδυνο να υιοθετείτε με ευκολία όποια και αν είναι- τα δημοσκοπικά αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη μέσα από αυτόματο τηλεφωνητή.
13. Μια μικρή ρωγμή στην εικόνα ενός πολιτικού
μπορεί να φέρει απρόβλεπτες συνέπειες. Το σοβάτισμα από τα ΜΜΕ είναι αναγκαίο!

του

Θανάση
Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr
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Μήνυμα εστάλη

Τα ανακλαστικά

Ο Ιωάννης Βαληνάκης, πρώην
υφυπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή, κωδικοποίησε διάφορα θέματα της
εξωτερικής μας πολιτικής.
Είπε ότι:
 Είναι πολύ κακή στιγμή της πρόσφατης διπλωματικής ιστορίας το
τουρκολιβυκό σύμφωνο.
 Έπρεπε να προηγηθεί το θέμα των 152 βραχονησίδων στο Αιγαίο.
 Προσήλθαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς όρους.
 Φτάσαμε στο Ελσίνκι με βαριές ταπεινώσεις της εξωτερικής μας
πολιτικής.
 Ήταν μηδαμινά τα ανταλλάγματα στο Ελσίνκι.
Πήγε το μήνυμα...

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται
ενεργοποίηση των ανακλαστικών
των καραμανλικών. Πρώτος ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος κατηγόρησε
τον κ. Σημίτη για ανατροπή «μιας
εθνικής πολιτικής 25 χρόνων»,
ενώ αμέσως μετά ο Γιώργος Κουμουτσάκος δήλωσε ότι «η μεγάλη
παράταξη της Νέας Δημοκρατίας
έχει συνέπεια και συνέχεια» και
πως «ειδικά στα εθνικά θέματα,
κάθε απόπειρα να διαρραγεί αυτή
η ενότητα είναι άσκηση στη ματαιότητα». Υψηλοί τόνοι...

Θα συνεχίσει να θυμάται ο Ρουσόπουλος

Σ

ε μια σειρά γεγονότων αναφέρθηκε ο Θεόδωρος
Ρουσόπουλος, απαντώντας στην παρέμβαση Σημίτη. Είπε μεταξύ άλλων: «Το χονδροειδές ψέμα
έχει να κάνει με μια δήθεν συνάντηση που έγινε στο
Μαξίμου μεταξύ του κ. Σημίτη, του κ. Καραμανλή και
του κ. Μολυβιάτη, η οποία 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 εκλο-

Ετοιμάζονται

Παράγοντες της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν ότι θα
έχουμε εξελίξεις στη Βουλή, αν δεν αλλάξει ο
τρόπος λειτουργίας της. Μάλιστα, κατά τις ίδιες
πηγές, η γραμματέας της Κ.Ο. Όλγα Γεροβασίλη
στη Διάσκεψη των Προέδρων επανέφερε εμφατικά το θέμα της επιστολικής ψήφου των βουλευτών κατά τις ονομαστικές ψηφοφορίες, με τον
πρόεδρο του Σώματος Κώστα Τασούλα να αντιτείνει ότι υπάρχουν τεχνικοί λόγοι του συστήματος
για την αλλαγή της διαδικασίας. Η κυρία Γεροβασίλη υπονόησε αποχώρηση.
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γές ο εκλεγείς πρωθυπουργός δεν χρειάζεται πρόσκληση για να πάει. Ορκίζεται και πηγαίνει. Το πρωί της
Τετάρτης πήγαμε στο Προεδρικό Μέγαρο, ορκίστηκαν
πρώτα ο πρωθυπουργός και μετά οι υπουργοί. Περάσαμε στο Μαξίμου ο κ. Καραμανλής, νέος πρωθυπουργός, εγώ και μαζί μας ο κ. Μεϊμαράκης, γραμματέας της
Ν.Δ. Μας υποδέχτηκε ο κ. Σημίτης στο γραφείο του,
ήταν ο αείμνηστος Νίκος Θέμελης και η συζήτηση ήταν
μια γενική συζήτηση».

Πόρτα από το ΣτΕ
Αρνητική η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
στο αίτημα που κατέθεσε ο τηλεπωλητής προκειμένου να
«παγώσει» προσωρινά την απόφαση του αρχηγού της
ΕΛ.ΑΣ. για μείωση της αστυνομικής φύλαξής του. Η πρόεδρος του Δ’ Τμήματος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Μαρία Καραμανώφ απέρριψε το αίτημα προσωρινής διαταγής του παρουσιαστή. Και έκρινε ότι η λήψη και η
άρση μέτρων προστασίας και ασφαλείας προσώπων γίνονται από τα αρμόδια όργανα του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη έπειτα από εκτίμηση πραγματικών γεγονότων
και κινδύνων σε συνδυασμό με το δημόσιο συμφέρον.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Η ιδιαίτερη
σημερινή μέρα

T

ρίτη και 13 γράφει το ημερολόγιο και πολλοί
είναι αυτοί που ήδη έχουν αλλάξει τη ζωή
τους υπό τον φόβο κάποιου ατυχήματος, καθώς
θεωρείται η πιο γρουσούζικη μέρα του χρόνου.
Αν και για τους αγγλοσάξονες η αντίστοιχη μέρα
θεωρείται η Παρασκευή και 13, στην Ελλάδα η
συγκεκριμένη μέρα αντιμετωπίζεται με περίσκεψη προκειμένου να φύγει το κακό.
Η παράδοση στην Ελλάδα φαίνεται να ξεκίνησε
από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29
Μαΐου 1453. Η μέρα ήταν Τρίτη, ενώ το άθροισμα
του έτους 1453 βγάζει το νούμερο 13. Έτσι θεμελιώθηκε το κακό όνομα για τη συγκεκριμένη
ημερομηνία. Η Τρίτη, πάντως, θεωρείται έτσι κι
αλλιώς ότι κουβαλά κάτι αρνητικό και αρκετές
φορές στην καθομιλουμένη χρησιμοποιείται με
αρνητική χροιά.
Σύμφωνα, πάντως, με άλλους, η εξήγηση της
«γρουσούζικης Τρίτης και 13» μπορεί να αναζητηθεί και σε αστρολογικές προβλέψεις. Σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση, την Τρίτη ο Άρης είναι
κυρίαρχος πλανήτης, ενώ η στιγμή της μέρας
που κυριαρχεί μαζί με τον πλανήτη Κρόνο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Επειδή, όμως, κανείς δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει πότε
συμβαίνει αυτό, ολόκληρη η Τρίτη αντιμετωπίζεται ως γρουσούζικη.
Ο αριθμός 13 θεωρείται κακότυχος, καθώς σπάει την αρμονία του 12: 12 ήταν οι Θεοί του Ολύμπου, ο Ηρακλής ολοκλήρωσε 12 άθλους, οι 12
φυλές του Ισραήλ, οι 12 μαθητές του Χριστού, τα
12 Ευαγγέλια κ.λπ. Πάντως, δεν είναι μόνο στην
Ελλάδα που η Τρίτη και 13 θεωρείται κακότυχη.
Στην Ισπανία, για παράδειγμα, υπάρχει η παροιμία «την Τρίτη μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς
ταξίδι».
Σε μια εποχή κατά την οποία τα πάντα έχουν πάει
καλά με πανδημίες, φυσικές καταστροφές κ.ά. -ας
προσμετρηθεί το συγκεκριμένο στο ειρωνικό
πνεύμα- καλό θα ήταν να ψάξουμε κάτι καινούργιο
και διαφορετικό, τη λεγόμενη γρουσούζικη μέρα.
Καμιά φορά μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω...
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O ΘΕΜΑ

Η… γκάφα
της Τζάκρη
έφερε τροπολογία,
την οποία,
όμως, δεν
θα ψηφίσει
το κόμμα της!

Ντρίμπλα Βορίδη με τους αποδήμους

Π

ολιτική ρελάνς επιχειρεί η
κυβέρνηση ενάμιση χρόνο
μετά την ψήφιση του νόμου
για το δικαίωμα του εκλέγειν
των Ελλήνων του εξωτερικού, καθώς ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
εκμεταλλεύτηκε μια τοποθέτηση της
αναπληρώτριας τομεάρχου Εξωτερικών
του ΣΥΡΙΖΑ για τον Απόδημο Ελληνισμό
Θεοδώρας Τζάκρη και αποφάσισε να
επιφέρει αλλαγές στον εκλογικό νόμο
για τους αποδήμους, καταργώντας βασικούς περιορισμούς.
Η πολιτική γκάφα της κυρίας Τζάκρη
σημειώθηκε λίγες μέρες πριν σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας». «Εμείς είμαστε αυτοί που ζητήσαμε να ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες της
Διασποράς. Όχι μόνο θα δώσουμε τη μάχη για την άρση των περιορισμών, αλλά
και θα τους καταργήσουμε αμέσως μόλις
επιστρέψουμε στη διακυβέρνηση της
χώρας. Είναι άδικοι. Υποτιμητικοί. Δεν
έχω λόγια να τους χαρακτηρίσω», υπογράμμισε η κυρία Τζάκρη στην εφημερίδα. Κι όμως, στη διαβούλευση που έγινε
μεταξύ των κομμάτων το 2019 ήταν το
ΚΚΕ και, δευτερευόντως, ο ΣΥΡΙΖΑ που

πρωτοστάτησαν προκειμένου να τεθούν
περιορισμοί που θα «φιλτράρουν» το
εκλογικό σώμα,ώστε να μην ψηφίζουν
γενικώς και ανυπερθέτως « Έλληνες του
εξωτερικού», σε αντάλλαγμα για τη θετική τους ψήφο που θα έδινε τη δυνατότητα στο νομοσχέδιο να ψηφιστεί με άνω
των 200 ψήφων και να είναι εφαρμόσιμο
από τις αμέσως επόμενες εκλογές.

Οι περιορισμοί που αίρονται
Κάπως έτσι ο Μάκης Βορίδης αποφάσισε να αξιοποιήσει το... δώρο της κυρίας
Τζάκρη και με σχέδιο νόμου, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και θα ξεκινήσει να
συζητείται τις επόμενες μέρες, θα καταργήσει δύο περιορισμούς, οι οποίοι είχαν
επιφέρει μεγάλες αντιδράσεις στις ομογενειακές κοινότητες: την προϋπόθεση
παραμονής δύο ετών στην Ελλάδα κατά
την τελευταία 35ετία και την υποχρέωση
υποβολής φορολογικής δήλωσης κατά το
τρέχον ή το προηγούμενο έτος.
Υπενθυμίζεται ότι αυτές οι ρήτρες είχαν τεθεί πρωτίστως από το ΚΚΕ και εν
συνεχεία από τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου
να συναινέσουν και να βρεθούν οι απαιτούμενες 200 ψήφοι για να περάσει το

νομοσχέδιο κατά τη διαβούλευση που
έγινε το 2019 υπό τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Χθες το πρωί στο Mega, λοιπόν, ο Μάκης Βορίδης προανήγγειλε την κατάθεση
του σχετικού σχεδίου νόμου προκειμένου να αρθούν οι περιορισμοί, για το
οποίο χρειάζονται εκ νέου 200 ψήφοι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο Εσωτερικό εκτιμούν ότι, αν παραμείνουν οι σημερινοί περιορισμοί, περίπου 200.000 απόδημοι θα εκδηλώσουν
ενδιαφέρον να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ενώ χωρίς
τους περιορισμούς ο αριθμός μπορεί να
ανέβει πάνω από τις 500.000. Αναφανδόν
υπέρ της ρύθμισης τάσσεται και ο πρώην
υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος τόνισε «ιδού η Ρόδος,
ιδού και το πήδημα!», καλώντας τον ΣΥΡΙΖΑ να μην ξανακάνει «κωλοτούμπα»,
όπως το 2019.

Αντιδράσεις
Το… πέταγμα της μπάλας από τον Μάκη Βορίδη, πάντως, φέρνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε
θέση άμυνας, με την Κουμουνδούρου να
διαμηνύει ότι δεν θα ψηφίσει τη ρύθμιση
και να καταθέτει τροπολογία που πηγαί-

νει… πέρα και από το πλαίσιο του 2019,
επιστρέφοντας σε αυτό που είχε ψηφίσει
ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση στο πλαίσιο της
Συνταγματικής Αναθεώρησης. Να ψηφίζουν, δηλαδή, όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού χωρίς περιορισμό, να εκλέγουν
ορισμένους βουλευτές Επικρατείας, αλλά να μην προσμετράται η ψήφος τους
στο τελικό αποτέλεσμα.
Στην τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπεται η εκλογή τεσσάρων βουλευτών
Επικρατείας από ειδικά, ενιαία ψηφοδέλτια για τους Έλληνες του εξωτερικού
για την Ευρώπη, την Αμερική, τις χώρες
Ωκεανίας και Άπω Ανατολής και τις υπόλοιπες χώρες.
Πρόκειται πρακτικά για μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ για… ρελάνς στη ρελάνς, προκειμένου να βγει από τη δύσκολη θέση, στην οποία τον έβαλε η διατύπωση της Θεοδώρας Τζάκρη. Το ΚΙΝ.ΑΛ.,
πάντως, είναι επί της αρχής θετικό στην
κατάργηση των περιορισμών, ενώ το
ΚΚΕ, το οποίο αποτελεί και το κρισιμότερο μέγεθος (μαζί με ΚΙΝ.ΑΛ. και Ελληνική Λύση «ξεκλειδώνει» την πλειοψηφία), δεν βρίσκει τον λόγο να μετακινηθεί
από τη ρύθμιση του 2019.

P

ΤΡΙΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

OLITICAL

A

12

MYNA

Επτά… Romeo, «ασπίδα» στο Αιγαίο

Μ

ε τα πρώτα MH-60 Romeo
να αναμένονται στην Ελλάδα στα τέλη του έτους, ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλος ενημέρωσε
χθες την Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών
και Άμυνας της Βουλής για την ενεργοποίηση της επιλογής μέσω της οποίας
τροποποιείται η αρχική διακρατική σύμβαση Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών για
την απόκτηση των ελικοπτέρων, η οποία
προέβλεπε την αγορά τεσσάρων Romeo
στην τιμή των τριών με κόστος περίπου
295 εκατ. ευρώ.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Οι Αμερικανοί, όμως, επανήλθαν με
νέα πρόταση για την πώληση τριών ακόμα
Romeo, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε επτά. Μάλιστα, επειδή τα επιπλέον
τρία ελικόπτερα βρίσκονται ήδη στη
γραμμή παραγωγής για άλλον πελάτη, η
παράδοσή τους αναμένεται ταχύτερα από
την παράδοση των τεσσάρων ελικοπτέρων της αρχικής σύμβασης.
Η Αθήνα κινήθηκε ταχύτατα, με το
υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ
και το ΓΕΝ να στέλνουν επίσημο αίτημα
στις ΗΠΑ για τη δέσμευση των ελικοπτέρων, τροποποιώντας παράλληλα την αρχική σύμβαση προμήθειας. Το επόμενο
βήμα είναι η σύμβαση να λάβει την έγκριση του ΚΥΣΕΑ σε συνεδρίαση που θα
πραγματοποιηθεί ίσως και εντός της
εβδομάδας, ώστε να κλείσει η συμφωνία
με τους Αμερικανούς και την κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin.
Μαζί με τα επτά ελικόπτερα το Πολεμικό Ναυτικό θα προμηθευτεί και τον οπλισμό τους, που περιλαμβάνει βλήματα
Hellfire και κατευθυνόμενες με δέσμη
λέιζερ ρουκέτες, ενώ στο κόστος της
σύμβασης προβλέπονται η εκπαίδευση
των πληρωμάτων αλλά και η τεχνική υποστήριξη των ελικοπτέρων. Τα ελληνικά
Romeo κατασκευάζονται στα πρότυπα
του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού,
εξασφαλίζοντας έτσι ότι διαθέτουν όλα τα
συστήματα που τα καθιστούν τα καλύτερα
στο είδος τους σε παγκόσμια κλίμακα,
καθώς και ότι η υποστήριξη και η αναβάθμιση του ελικοπτέρου θα είναι αδιάκοπες, αφού θα ακολουθούνται τα αντί-

Το «ύστατο χαίρε» σε έναν μεγάλο πατριώτη
Με τιμές εν ενεργεία υποστρατήγου και σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης τελέστηκε η κηδεία του ευπατρίδη Ιάκωβου
Τσούνη στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου - Χολαργού. Η τελετή
πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και
εφοπλιστής, ο οποίος άφησε μεγάλο μέρος της περιουσίας του
στις Ένοπλες Δυνάμεις, απεβίωσε το απόγευμα του Σαββάτου στο
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλευόταν, σε ηλικία 97 ετών.
Ο Ιάκωβος Τσούνης δώρισε 23 εκατ. ευρώ και 60 αποβατικά σκάφη αμφίβιων επιχειρήσεων στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις,
πράξη για την οποία στις 24 Φεβρουαρίου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου τον τίμησε με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Τιμής για τη συνεισφορά του στην πατρίδα.
«Ο πιο σπουδαίος για εμένα είναι ο πατριώτης. Όχι εκείνος που

στοιχα αμερικανικά μοντέλα. Εκτός
απροόπτου, λοιπόν, οι παραλαβές των
Romeo θα ξεκινήσουν στα τέλη του 2021
και το σύνολο των επτά ελικοπτέρων θα
έχει παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό
μέχρι το 2023. Τα πρώτα ελικόπτερα αναμένεται να ενταχθούν σε υπηρεσία στο
ελληνικό οπλοστάσιο περίπου έναν χρόνο μετά την παραλαβή τους, αντικαθιστώντας τα «γερασμένα» πλέον ΑΒ-212.
Τα επτά Romeo μαζί με τα έντεκα S-70
Aegean Hawk, που διαθέτει ήδη η Ελλάδα, θα δώσουν στο Πολεμικό Ναυτικό
τρομακτικές δυνατότητες στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, αποτελώντας φόβητρο
για κάθε επίβουλο. Τα υπερσύγχρονα
ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτουν
τους δίνουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν
και να προσβάλλουν στόχους από μεγά-

έχει λεφτά, όχι εκείνος που έχει τιμητικές διακρίσεις. Δίχως πατρίδα ούτε ο πλούτος ούτε η δόξα ούτε οι χαρές υπάρχουν», είχε
πει σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη.
Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Ιάκωβου Τσούνη εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα (σ.σ.: χθες) ένα άξιο τέκνο της. Και όλοι σκύβουμε
με σεβασμό στη μνήμη του αληθινού ευπατρίδη Ιάκωβου Τσούνη», ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Έφυγε από τη ζωή ο ευπατρίδης
Ιάκωβος Τσούνης. Ευγνωμοσύνη και σεβασμός για την προσφορά του», έγραψε στο μήνυμά του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ο ευεργέτης Ιάκωβος Τσούνης είχε τιμηθεί με πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Μετάλλιο
Εξαιρέτων Πράξεων Γ’ Τάξεως, ο Πολεμικός Σταυρός Γ’ Τάξεως,
ο Χρυσός Λέων Γενικού Αρχηγείου ΝΑΤΟ, ο Αστέρας Αξίας και
Τιμής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ υπήρξε επίτιμος
πρόεδρος του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

λες αποστάσεις, ενώ μπορούν να μεταφέρουν το ακριβές στίγμα του στόχου στις
Μονάδες του Στόλου αλλά και στο Κέντρο
Επιχειρήσεων και, μάλιστα, σε πραγματικό χρόνο. Όπως αναφέρουν πηγές του
Πολεμικού Ναυτικού στην «Political», «τα
ελικόπτερα του ναυτικού μαζί με τα εκπαιδευμένα και έμπειρα ελληνικά πληρώματα μπορούν να ξετρυπώσουν οποιαδήποτε απειλή στο Αιγαίο».
Τη δυνατότητα να δει από κοντά τα ελικόπτερα που θα αποκτήσουν σύντομα οι
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είχε και ο
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή
του στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο
«USS Dwight D. Eisenhower». Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον διοικητή
των ελικοπτέρων για τις μοναδικές επιδόσεις τους στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο

αλλά και στις αποστολές έρευνας και διάσωσης. Ταυτόχρονα, με ταχύ ρυθμό προχωρά και το πρόγραμμα για την υποστήριξη των S-70, με το πρώτο να βρίσκεται ήδη
στην εταιρεία που ανέλαβε το έργο και τα
επόμενα δέκα να ακολουθούν μέσα στους
επόμενους μήνες. Στόχος του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού είναι τα ελικόπτερα να
επιχειρούν σύντομα από τις νέες φρεγάτες
που θα αποκτήσει ο ελληνικός Στόλος.

Το πιο ισχυρό
και σύγχρονο ελικόπτερο
ανθυποβρυχιακού
πολέμου στον κόσμο
αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό
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ήνυμα πως «η Ελλάδα είναι
στη διάθεση της Λιβύης για
να συμφωνήσουμε στις θαλάσσιες ζώνες μας» έστειλε
ο Νίκος Δένδιας από τη Βεγγάζη, μετά τη
συνάντησή του με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Λιβύης, Χουσεΐν Ατίγια Αμπντούλ Χαφέεζ Αλ Κατράνι, με αφορμή
την επαναλειτουργία του ελληνικού προξενείου.

Δ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Ο Δένδιας στη Βεγγάζη,
οι Λίβυοι στην Άγκυρα!

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε
αναπληρωτή πρωθυπουργέ, για την ευθεία τοποθέτησή σας για το παράνομο
μνημόνιο που υπεγράφη από τη διοίκηση
του GNA και την Τουρκία για τις θαλάσσιες
ζώνες. Και να σας ευχαριστήσω που μου
θυμίσατε αυτό που μας είναι ήδη γνωστό,
την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να μην κυρώσει αυτό το παράνομο
μνημόνιο», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.
Η δεύτερη επίσκεψη, σε διάστημα μίας
εβδομάδας, του υπουργού Εξωτερικών
στη Λιβύη καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον της Αθήνας αφενός να θέσει ανάχωμα στην τουρκική επιρροή στη χώρα
και αφετέρου να ενισχύσει τις διμερείς
σχέσεις με νέες γεωστρατηγικές αλλά και
οικονομικές συμφωνίες. Στις συναντήσεις με τους Λίβυους αξιωματούχους, ο
Νίκος Δένδιας κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για τις θαλάσσιες ζώνες
από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2010,
καταργώντας και στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και να βοηθήσει στη
διαδικασία ανοικοδόμησης της χώρας με
επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα.
Επανέλαβε ακόμη τη θέση της Αθήνας που αποτελεί και θέση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης- για λύση στο πρόβλημα της Λιβύης με άμεση αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και των μισθοφόρων
από τη χώρα ώστε ο λιβυκός λαός να είναι
και πάλι υπεύθυνος για την τύχη της πατρίδας του.
Στη συνέχεια, ο Νίκος Δένδιας είχε τετ
α τετ με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και παλιό γνώριμο της Αθήνας, Ακίλα Σαλέχ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, με τους δύο
άντρες να συζητούν για τις διμερείς σχέσεις και τη στήριξη της Ελλάδας στη σταθεροποίηση της χώρας, ώστε να οδηγηθεί
στις εκλογές του Δεκεμβρίου σε κατάσταση ομαλότητας. Ο υπουργός Εξωτερικών
είχε συνάντηση και με τον δήμαρχο της

Τι πρότεινε ο Έλληνας
ΥΠ.ΕΞ. για να αποσυρθεί
το παράνομο μνημόνιο
Βεγγάζης αλλά και με εκπροσώπους της
ελληνικής κοινότητας, όπου επανέλαβε
την πρόθεση της Αθήνας να βοηθήσει και
με την ιδιότητα του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με 14 υπουργούς
Την ώρα, πάντως, που ο Νίκος Δένδιας
βρισκόταν στη Λιβύη, ο προσωρινός πρωθυπουργός της χώρας, Αμπντούλ Χαμίντ
Ντμπεϊμπά, συνοδευόμενος από 14
υπουργούς του, γινόταν δεκτός στο «Λευκό Παλάτι» της Άγκυρας από τον Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, σε μια κίνηση με σαφή
πολιτικό συμβολισμό. Ο Τούρκος πρόεδρος ετοίμασε «βασιλική» υποδοχή, με
τιμητικά αγήματα, λάβαρα και εμβατήρια,
ενδεικτική των στενών προσωπικών και
επιχειρηματικών δεσμών που διατηρεί με
τον Λίβυο πρωθυπουργό, με τον οποίο
επισκέφθηκε και το Μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ.
Με τη διήμερη επίσκεψη σύσσωμης
σχεδόν της λιβυκής κυβέρνησης στην Άγκυρα, ο Ντμπεϊμπά επιδιώκει την επιστροφή των τουρκικών εταιρειών στη Λιβύη, για να αναλάβουν έργα ανοικοδόμησης αλλά και τον εκσυγχρονισμό των
ενεργειακών υποδομών της χώρας. Ταυτόχρονα, η Άγκυρα ασκεί νέες πιέσεις για
την ενεργοποίηση των αδειών εκμετάλ-

λευσης υδρογονανθράκων που αναμένει
η Κρατική Εταιρεία Πετρελαίων της Τουρκίας, μετά την υπογραφή του παράνομου
τουρκολιβυκού μνημονίου.
Ενδεικτικό, πάντως, είναι το ότι η πρώτη
συνάντηση που είχε ο Λίβυος πρωθυπουργός Ντμπεϊμπά, μετά τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήταν με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Η Τουρκία,
άλλωστε, διατηρεί περίπου 6.000 μισθοφόρους, προερχόμενους από τη Συρία,
στα δυτικά εδάφη της Λιβύης, αλλά και
μεγάλο αριθμό αξιωματικών, ελικοπτέρων, αντιαεροπορικών συστημάτων και
μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της
Λιβύης, Μοχάμεντ αλ-Μένφι. Πρόκειται
για τον πρώην πρεσβευτή της Λιβύης στην
Ελλάδα, ο οποίος απελάθηκε μετά την
υπογραφή του τουρκολιβυκού συμφώνου. Η ελληνική διπλωματία, ωστόσο,
επέτρεψε στην οικογένειά του να παραμείνει στην Αθήνα, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις επισκέψεις του αλ-Μένφι
στην Ελλάδα. Ο Λίβυος πρόεδρος θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και με
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
τον οποίο είχε δει την περασμένη εβδομάδα στην Τρίπολη.

Η συνάντηση
Δένδια με
Τσαβούσογλου

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ελληνική
πλευρά προετοιμάζεται για την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον
ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Η Τουρκία, πάντως, δείχνει
πως κάνει ό,τι περνάει από το χέρι
της για να τορπιλίσει τη συνάντηση,
με την Αθήνα να διαμηνύει μέσω της
κυβερνητικής εκπροσώπου, Αριστοτελίας Πελώνη, ότι η Ελλάδα δεν
θα είναι αυτή που θα τινάξει στον
αέρα τις συνομιλίες και πως ο
υπουργός Εξωτερικών θα μεταφέρει στον ομόλογό του τις ελληνικές
θέσεις. Ακόμη, η κυρία Πελώνη χαρακτήρισε «απαράδεκτο μύθευμα»
το βίντεο του στενού συνεργάτη Φαχρεντίν Αλτούν, που παρουσιάζει
την Ελλάδα ως χώρα που υποθάλπει
«τρομοκράτες» του FETO.
Την ίδια ώρα, εντύπωση προκαλεί η
δήλωση του Αιγύπτιου υπουργού
Εξωτερικών, πως η Άγκυρα κάνει
κινήσεις καλής θέλησης. Ο Σάμεχ
Σούκρι ανέφερε ότι «η Αίγυπτος
τάσσεται υπέρ του διαλόγου με την
Τουρκία και θα είναι έτοιμη για πολιτικές συναντήσεις, όταν δημιουργηθεί η κατάλληλη βάση».
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Στο «κόκκινο»
τα νοσοκομεία
Εξακολουθεί να πιέζεται ασφυκτικά
το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αφού το
τρίτο κύμα της πανδημίας συνεχίζει να
δείχνει… τα δόντια του στη χώρα μας.
Τα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο είναι λιγότερα, ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι αυτή η μείωση παρατηρείται λόγω του μικρότερου αριθμού τεστ που πραγματοποιούνται τα
Σαββατοκύριακα. Συγκεκριμένα, την
Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν
6.988 μοριακά τεστ και 13.684 rapid
tests.
Βάσει του συνόλου των 20.672 τεστ,
η θετικότητα ανέρχεται σε 7,77%.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19 που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στην
Ελλάδα είναι 1.606, εκ των οποίων 9
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 76,
ενώ από την έναρξη της πανδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 8.961. Ο
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 781, ενώ οι
εισαγωγές νέων περιστατικών Covid19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 539. Από τα συνολικά 1.606 κρούσματα, τα 716 εντοπίζονται στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη 218, ενώ στην
Αχαΐα καταγράφονται 74 και στην Κοζάνη 47.
Δραματική είναι η κατάσταση στα
νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός, παρά τη δημιουργία επιπλέον αυτοσχέδιων ΜΕΘ σε χειρουργικές αίθουσες, χθες είχαμε στην Αττική 52
διασωληνωμένους ασθενείς με κορονοϊό εκτός ΜΕΘ.
«Τραγικό είναι ότι 30 εξ αυτών των
διασωληνωμένων ασθενών έχουν
πολλές ημέρες εκτός ΜΕΘ και δεν έρχεται η σειρά τους για να απορροφηθούν. Προφανώς δεν πληρούν τα κριτήρια έναντι άλλων που βρίσκονται
στη λίστα αναμονής», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, το
«Αττικόν» που εφημέρευε την Κυριακή έκανε 65 εισαγωγές περιστατικών
κορονοϊού.

Ανοίγει η «βεντάλια»
των εμβολιασμών

Π

ροχωρά η επιχείρηση
«Ελευθερία» και τις αμέσως
επόμενες ημέρες ανοίγει η
πλατφόρμα και για άλλες
ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού. Εάν
όλα πάνε βάσει του προγραμματισμού
που υπάρχει μέχρι στιγμής, από τον
Ιούνιο θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός για
τους υγιείς 40άρηδες.
Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν
οι εμβολιασμοί μέχρι και χθες έχουν
πραγματοποιηθεί 2.212.000. Με μία
δόση έχουν εμβολιαστεί 1.468.000 πολίτες -ποσοστό 14%- και 743.000 με δύο
δόσεις, ποσοστό 7%, όπως έκανε γνωστό χθες ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την καθιερωμένη
ενημέρωση.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αύριο αναμένεται να φτάσουν στη χώρα
μας 33.600 δόσεις από το εμβόλιο της
Johnson & Johnson, το οποίο υπενθυμίζεται πως είναι μονοδοσικό - άρα
αφορά σε αντίστοιχο αριθμό πολιτών.
Οι εμβολιασμοί με το Johnson & Johnson θα ξεκινήσουν την επόμενη Δευτέρα 19 Απριλίου.
Από τις 10 Απριλίου έχει ανοίξει η

πλατφόρμα των ραντεβού για την ηλικία 60-64 για όλα τα εμβόλια και όχι
μόνο για της AstraZeneca. Στις 16
Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για
πολίτες που πάσχουν από νοσήματα
αυξημένου κινδύνου, ηλικίας 18-59
ετών, και θα ακολουθήσουν σταδιακά
και οι άλλες ομάδες. Το άνοιγμα της
πλατφόρμας για τους ανθρώπους με
υποκείμενα νοσήματα θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με το νόσημα, και θα ξεκινήσει από 16 Απριλίου έως 19 Απριλίου.
Η ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνει
800.000 συμπολίτες μας. Την Τετάρτη
21 Απριλίου θα μπορούν να αρχίσουν
να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί
αλλά και η ηλικιακή ομάδα από 55 έως
59 ετών. Το Σάββατο 24 Απριλίου θα
ανοίξει η πλατφόρμα για ραντεβού και
στις ηλικίες 50 έως 54 ετών. Σύμφωνα
με τον κ. Θεμιστοκλέους, «αν πάνε όλα
βάσει σχεδίου, το επόμενο διάστημα θα
ανοίξουν κι άλλες ηλικιακές ομάδες,
ώστε τον Ιούνιο να εμβολιάζουμε και
νεότερους συμπολίτες μας».

Tο AstraZeneca
Στο μεταξύ, όπως ανέφερε χθες η
ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής και

πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, η Ελληνική Επιτροπή Εμβολιασμών παρακολουθεί προσεκτικά όλα τα τρέχοντα
δεδομένα από τους διεθνείς οργανισμούς, σχετικά με το εμβόλιο της
AstraZeneca. Οι εκδηλώσεις θρομβώσεων και θρομβοπενίας με το AstraZeneca είναι σπάνια περιστατικά, σημείωσε η κυρία Θεοδωρίδου, και αναφέρθηκε στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. Είπε ότι «δεν υπάρχει τεκμηριωμένη συσχέτιση με προηγούμενο ιστορικό θρόμβωσης καθώς και με άλλους
προδιαθεσικούς παράγοντες. Πρόκειται για μία περίπτωση ανά 100.000».
Συμπλήρωσε πως είναι ενθαρρυντικό
το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αναφορές
για περιστατικά θρομβώσεων μετά τη
δεύτερη δόση του εμβολίου.

Από τις 21 Απριλίου
θα μπορούν να κλείνουν
ραντεβού οι ηλικίες
55-59 και από τις
24 Απριλίου οι 50-54 ετών
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Νίκη Κεραμέως: «Είναι μέρα αισιοδοξίας»
«Σήμερα είναι μια μέρα αισιοδοξίας. Τα παιδιά μας επιστρέφουν στα λύκεια με αυξημένα μέτρα προστασίας. Το
self-test είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που ξεκινά να χρησιμοποιείται τώρα. Είμαστε εδώ να παρακολουθούμε βήμα βήμα τη διαδικασία, να διορθώνουμε ό,τι τυχόν χρειαστεί.
Είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, στους εκπαιδευτικούς μας»,
τόνισε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, κατά την επίσκεψή της στο 3ο ΓΕΛ Ιλίου, το 2ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου και το 5ο
ΓΕΛ Αιγάλεω. Η ίδια συνεχάρη τους μαθητές, τις οικογένειές
τους, τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης

για την προσπάθεια που κατέβαλαν, ώστε να συνεχιστεί η διδακτική διαδικασία.
Παράλληλα, η κ. Κεραμέως είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές και διδάσκοντες για τα self-tests, την τηλεκπαίδευση αλλά και τους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών σχετικά με τον εμβολιασμό. Αρκετοί εκπαιδευτικοί
ανέφεραν ότι έχουν ήδη εμβολιαστεί, με την υπουργό να
τους διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν η διαδικασία, στην οποία προτεραιότητα έχουν και οι διδάσκοντες.

Τι θα γίνει με τον εμβολιασμό μαθητών
Από την Εύη Πανταζοπούλου

Σ

τα σχολεία τους επέστρεψαν,
χθες, με αυστηρούς κανόνες
προστασίας και την επίδειξη
της αρνητικής δήλωση Covid19 περισσότεροι από 200.000 μαθητές
λυκείου, καθώς και οι εκπαιδευτικοί
τους. Αρκετοί, πάντως, μαθητές, κυρίως της Γ’ λυκείου, επέλεξαν να μην
προσέλθουν στα σχολεία τους, αξιοποιώντας το υπόλοιπο των απουσιών
τους, προκειμένου να προετοιμαστούν
ατομικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι να υποβάλλονται μαθητές και
διδάσκοντες σε δύο self-tests εβδομαδιαίως. Την Κυριακή, πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, καταχωρήθηκαν συνολικά 149.852 (98.965 μαθητές και 50.887 καθηγητές) αποτελέσματα self-tests, εκ των οποίων θετικά
ήταν τα 408 (236 μαθητές και 172 καθηγητές), ποσοστό που ανέρχεται στο
0,3%. Χθες, ο αριθμός των θετικών αποτελεσμάτων αυξήθηκε σε 613 (359 μαθητές και 254 εκπαιδευτικοί) σε σύνολο 250.000 δηλώσεων που καταχωρήθηκαν στην πλατφόρμα.
Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός καλείται να προσέλθει, εντός 24 ωρών, σε
μία από τις δημόσιες δομές που είναι
αναρτημένες στην πλατφόρμα για να
υποβληθεί σε δωρεάν επαναληπτικό
έλεγχο. Μέχρι να πραγματοποιηθεί ο
έλεγχος και να εκδοθεί αποτέλεσμα,
δεν θα προσμετρώνται απουσίες για
τους μαθητές που έχουν βρεθεί θετικοί
στο self-test. Ωστόσο, με σχετική εγκύ-

κλιο, διευκρινίζεται πως μαθητές που
θα προσέρχονται στα σχολεία τους χωρίς τη Σχολική Κάρτα δεν θα εισέρχονται στις αίθουσες και θα χρεώνονται με
απουσία. Σύμφωνα με τις οδηγίες του
υπουργείου Παιδείας, ενήλικοι μαθητές και ανήλικοι άνω των 13 ετών μπορούν να κάνουν μόνοι τους τη δειγματοληψία υπό την επίβλεψη των γονέων
τους.
Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα
με πληροφορίες, δεν αποκλείεται από
τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2022 να ξε-

κινήσει ο εμβολιασμός και των μαθητών. Υπενθυμίζεται πως κλινικές μελέτες της εταιρείας Pfizer σε άτομα 12-15
ετών έδειξαν 100% αποτελεσματικότητα
απέναντι στον κορονοϊό.
Υπό προϋποθέσεις και ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες, επαναλειτούργησαν χθες και τα κυλικεία σε γενικά και επαγγελματικά δημόσια και
ιδιωτικά λύκεια. Μέχρι νεωτέρας, τα
σχολικά κυλικεία θα μπορούν να πωλούν μόνο προσυσκευασμένα προϊόντα
με τη διαδικασία του take away.

Με αρνητική δήλωση
Covid επέστρεψαν
στα σχολεία 200.000
παιδιά του λυκείου
και οι καθηγητές τους
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Δικαίωση ζητούν οι συγγενείς του δημοσιογράφου
Συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές στην κηδεία του Γιώργου Καραϊβάζ, η οποία τελέστηκε το πρωί της Κυριακής
στον τόπο καταγωγής του, στην Καλλίφυτο Δράμας. Η
σύζυγος, ο γιος του, η μητέρα του, την οποία λόγω κορονοϊού είχε να δει ενάμιση χρόνο, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο φίλος του και συνάδερφος Μανώλης
Ασαριώτης ήταν εκεί για να πουν το τελευταίο αντίο. Ο
μονάκριβος γιος του Γιώργου Καραϊβάζ μίλησε για όλα

όσα του άφησε ο πατέρας του ως παρακαταθήκη και λύγισε από τη συγκίνηση: «Ο πατέρας μου πίστευε πολύ
στους ανθρώπους και τους αγάπαγε. Πίστευε στη δεύτερη ευκαιρία. Οι άνθρωποι που τον σκότωσαν φυσικά και
θέλουμε να πιαστούν για να μη σκοτώσουν κάποιον άλλον στο μέλλον, αλλά ο ίδιος μου ο πατέρας θα τους συγχωρούσε που τον σκότωσαν, θα έψαχνε τον λόγο πίσω
από αυτό και δεν θα ήθελε αυτό το γεγονός να τρομο-

κρατήσει την κοινωνία, μια κοινωνία που παλεύει για την
αλήθεια και την ισότητα. Θα ήθελε αυτό το γεγονός να
λειτουργήσει ως ελπίδα, να δείξει τι μπορεί να κάνει
ένας άνθρωπος που πιστεύει στον εαυτό του, πιστεύει σε
αυτά που λέει και δεν τα παρατάει». Αυτό που ζητούν
συγγενείς και φίλοι του δημοσιογράφου είναι να βρεθούν οι δολοφόνοι αλλά και ο ηθικός αυτουργός που
τους πλήρωσε για να τον δολοφονήσουν.

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΡΑΪΒΑΖ

ΨΑΧΝΟΥΝ

τρίτο πρόσωπο

Τ

ρίτο πρόσωπο, το οποίο βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από το
σημείο της δολοφονίας και εκτιμάται ότι ειδοποίησε τους εκτελεστές για την άφιξη του Γιώργου Καραϊβάζ, αναζητούν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής, καθώς αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να είχε τοποθετηθεί σύστημα γεωεντοπισμού (gps tracker) στο τζιπ του δημοσιογράφου μετά τον
έλεγχο που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
Αρχικά, οι έρευνες των αστυνομικών της
Ασφάλειας στράφηκαν σε μια γυναίκα η
οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί για περίπου
4-5 λεπτά στο κινητό της τηλέφωνο και να
το κλείνει λίγο πριν να εμφανιστούν οι
εκτελεστές του Γιώργου Καραϊβάζ. Ωστόσο, από την προανάκριση προέκυψε ότι
δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και
πως είναι κάτοικος της περιοχής και εργαζόμενη στον Δήμο Αλίμου. Αυτό σημαίνει
ότι πρέπει, πλέον, να εξετάσουν ποια άλλα
πρόσωπα βρίσκονταν στο σημείο και ειδοποίησαν το δίδυμο των δολοφόνων ότι
έφτανε ο δημοσιογράφος, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στις καταθέσεις γειτόνων και
περιοίκων για άτομα άγνωστα σε αυτούς,
που το μεσημέρι της Πέμπτης βρίσκονταν
στην οδό Άννινου, στη Γρανικού ή στην
Μουλοπούλου.
Για αυτό και οι αρμόδιοι αξιωματικοί ρίχνουν μεγάλο βάρος στα στοιχεία που ενδεχομένως θα προκύψουν από την άρση
απορρήτου επικοινωνιών, αν και γνωρίζουν ότι όσοι εμπλέκονται θα έχουν χρησιμοποιήσει τα λεγόμενα «πακιστανικά» κινητά τηλέφωνα. Μεγάλο ερώτημα αποτε-

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

λεί και το τι έχει γίνει το μαύρο σκούτερ
που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του δημοσιογράφου, τα ίχνη του
οποίου χάνονται περίπου 500 μέτρα από το
σημείο της εκτέλεσης. Είτε αυτό φορτώθηκε σε κάποιο βανάκι είτε κρύφτηκε σε κάποιο γκαράζ ή αποθήκη, με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν πόρτα πόρτα τις αναζητήσεις στον Άλιμο και τις γύρω περιοχές. Την ίδια ώρα, δεν θεωρείται δεδομένο
-για μια σειρά από λόγους- το σενάριο οι
εκτελεστές να ήρθαν τις τελευταίες μέρες
από το εξωτερικό.
Ιδιαίτερο βάρος, τέλος, ρίχνουν οι Αρχές στα ευρήματα που θα προκύψουν από
την ανάλυση του περιεχομένου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το κινητό τηλέφωνο (έχει πάθει ζημιά από σφαίρα, αλλά
αρχεία μπορούν να ανακτηθούν) του θύματος, κυρίως για το αν είχε δεχτεί απειλές. Να σημειώσουμε ότι τον Ιούλιο του
2020 ο Γιώργος Καραϊβάζ είχε γράψει
στην ιστοσελίδα του: «(...) Επιδίωξα και
πέτυχα συνάντηση με την καρδιά της κοιτίδας, άτομο από το οποίο πολύ πρόσφατα
είχα δεχτεί τηλεφωνικά έμμεσες προειδοποιήσεις απειλητικού περιεχόμενου, αναφορικά με τα δημοσιεύματα για τη διαπλοκή του Π. με όλο το επιφανές συνονθύλευμα, για το οποίο πολλάκις έχουμε γράψει».
Το κλειδί εδώ είναι η «καρδιά της κοιτίδας», με τον ίδιο να παίρνει μαζί του το μυστικό για το ποιον εννοεί...

Αποκλείστηκε
το ενδεχόμενο να είχε
τοποθετηθεί σύστημα
γεωεντοπισμού
gps tracker) στο τζιπ
του δημοσιογράφου, μετά
τον έλεγχο που έγινε στα
εγκληματολογικά εργαστήρια...
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Η ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Από την υπόθεση Πολκ στον Γκιόλια

Η

εν ψυχρώ εκτέλεση
του Γιώργου Καραϊβάζ, με 10 σφαίρες,
λίγα μέτρα από το
σπίτι του στον Άλιμο, ξύπνησε
μνήμες από μια άλλη δολοφονία
δημοσιογράφου, η οποία συγκλόνισε την Ελλάδα. Ο λόγος για
τον Σωκράτη Γκιόλια, που τον
Ιούλιο του 2010 έπεσε νεκρός,
έχοντας δεχτεί 16 σφαίρες από
την τρομοκρατική οργάνωση
«Σέχτα Επαναστατών», η οποία
έκτοτε σίγησε. Ωστόσο, Καραϊβάζ
και Γκιόλιας δεν ήταν οι μόνοι…

Ανδρέας Καβαφάκης: Το ημερολόγιο δείχνει 21 Φεβρουαρίου 1922 και ο εκδότης της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος»
έχει μόλις αναχωρήσει με άμαξα για το σπίτι του, στην Κυψέλη. Φτάνοντας στη μονοκατοικία της οδού Τροίας και ενώ
βρίσκεται στην εξώπορτα,
ακούει -σύμφωνα με τις καταγραφές της εποχής- έναν αξιωματικό του Ελληνικού Στρατού
να του φωνάζει: «Κύριε, κατά
την αντίληψίν μου, είσθε δολοφόνος της πατρίδος και εγώ θα
γίνω φονιάς για εσάς». Και στη
συνέχεια πέφτει νεκρός στο
έδαφος, έχοντας δεχτεί 6 σφαίρες. Στο διάστημα που ακολουθεί θα συλληφθεί ο αξιωματικός, ο οποίος φέρεται να είπε τη
φράση αυτή στον Ανδρέα Καβαφάκη, προτού ξεκινήσει να τον
πυροβολεί. Θα υποδείξει κι άλλα άτομα ως συνεργούς του,
ωστόσο το 1923, με το διάταγμα
περί αμνηστίας, ο φάκελος θα
μπει στο αρχείο.

Τζορτζ Πολκ: Γεννημένος το
1913 στο Τενεσί του Τέξας, ο
Αμερικανός δημοσιογράφος θα
έρθει στη χώρα μας το 1947,
όπου γνωρίζει, ερωτεύεται και
παντρεύεται την αεροσυνοδό
Ρέα Κοκκώνη. Εκείνη την περίοδο εργάζεται ως ανταποκριτής του δικτύου CBS, σε μια Ελλάδα που αιματοκυλείται ακόμα
από τον Εμφύλιο, δίνοντας παράλληλα και άρθρα σε αμερικα-

Τζορτζ
Πολκ

Με αφορμή την εκτέλεση του Καραϊβάζ,
η «P» παρουσιάζει τις δολοφονίες
δημοσιογράφων που συντάραξαν την Ελλάδα

Ανδρέας
Καβαφάκης

Νίκος
Μομφερράτος

Σωκράτης
Γκιόλιας

νικές εφημερίδες, στα οποία
κατακεραύνωνε τόσο τους αντάρτες όσο και την κυβέρνηση.
Τον Μάιο του 1948 πηγαίνει στη
Θεσσαλονίκη, με σκοπό να συναντήσει τον αρχηγό του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος
(ΔΣΕ), Μάρκο Βαφειάδη. Ωστόσο, τα ίχνη του χάνονται. Λίγες
ημέρες αργότερα, ένας ψαράς
εντοπίζει στον Θερμαϊκό το
πτώμα ενός άνδρα, δεμένο χειροπόδαρα και πυροβολημένο
με μια σφαίρα στο πίσω μέρος
του κεφαλιού. Είναι ο Τζορτζ
Πολκ... Για τη δολοφονία θα
συλληφθεί και θα καταδικαστεί
ο φιλοκομμουνιστής δημοσιογράφος Γρηγόρης Στακτόπουλος, ο οποίος θα παραμείνει έγκλειστος μέχρι το 1960, όταν και

θα λάβει χάρη από την κυβέρνηση Καραμανλή. Μέχρι τον θάνατό του, το 1998, διακήρυττε σε
όλους τους τόνους την αθωότητά του, κάτι για το οποίο πολλοί
στοιχηματίζουν!

κάλωφ στο Κολωνάκι ένα Ι.Χ.
αυτοκίνητο σταματάει το δικό
τους όχημα. Ο εκδότης της
«Απογευματινής» δέχεται τέσσερις σφαίρες στην καρδιά, ενώ
και ο αστυνομικός του τραυματίζεται βαριά και λίγες μέρες
αργότερα πεθαίνει. Στο σημείο
αφήνει την προκήρυξή της η
οργάνωση-φάντασμα και τον
κατηγορεί για σχέσεις με τη CIA
και «μαύρο» χρήμα. Στη δολοφονική επίθεση έλαβαν μέρος ο
Χριστόδουλος Ξηρός, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Παύλος
Σερίφης και ο Πάτροκλος Τσελέντης.

Νίκος Μομφερράτος: Εκδότης
της εφημερίδας «Απογευματινή» και ένας από τους πιο στενούς φίλους του εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή, την 21η
Οκτωβρίου 1985 θα πέσει νεκρός από τις σφαίρες της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη». Ο Νίκος Μομφερράτος,
μαζί με τον αστυνομικό συνοδό
του Π. Ρουσέτη, κατευθύνονται
προς τα γραφεία της εφημερίδας, όταν στη συμβολή των
οδών Βουκουρεστίου και Τσα-

Σωκράτης Γκιόλιας: Έχουν περάσει 11 χρόνια από τη δολοφονία του δημοσιογράφου-εμ-

πνευστή του μπλογκ troktiko,
που τότε «σάρωνε» σε αναγνώσεις- και ακόμα δεν έχει βρεθεί
κάποιος φυσικός ή ηθικός αυτουργός, με τη «Σέχτα Επαναστατών» να αναλαμβάνει την ευθύνη. Ακόμη και σήμερα, κανείς
δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα
γιατί ο Σωκράτης Γκιόλιας κατέβηκε ξημερώματα από το σπίτι
του στην Ηλιούπολη, όταν άγνωστος του χτύπησε το κουδούνι
με το πρόσχημα ότι του κλέβουν
το αυτοκίνητο, για να πέσει δευτερόλεπτα μετά- νεκρός,
έχοντας δεχτεί 16 σφαίρες, τρεις
εκ των οποίων στο κεφάλι, ως
«χαριστική βολή». Ήταν μόλις
37 ετών και άφησε πίσω του γυναίκα και δύο παιδιά!
Κώστας Παπαδόπουλος

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ένταξη 5 φραγμάτων στον προγραμματικό σχεδιασμό
του Υποδομών
Πέντε φράγματα της Θεσσαλίας θεωρεί «Έργα Εθνικού
Επιπέδου - Ειδικά και Σημαντικά» ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ζητά την ένταξή τους στον
προγραμματικό σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών. Πρόκειται για τα φράγματα Μουζακίου, που
έχει πολλαπλή σκοπιμότητα, Τιτάνου στον ποταμό Πηνειό,
Πύλης, Νεοχωρίτη και του ποταμού Ενιπέα Φαρσάλων.
Στόχος της περιφέρειας είναι «τα έργα πνοής για την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας και την ορθολογική
αξιοποίηση του σημαντικότερου φυσικού πόρου της ζωής,
του νερού», δηλώνει ο κ. Αγοραστός.

Σκόρπισαν 200.000 ευρώ
για ένα καρναβάλι που δεν έγινε

Η δημοτική Αρχή καταγγέλλεται από την αντιπολίτευση για
«καρναβάλι που δεν έγινε». Συγκεκριμένα, η δημοτική παράταξη « Ώρα Πατρών» με ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι
«έδωσαν 170.000 ευρώ με απευθείας αναθέσεις για δημιουργίες αμφιβόλου αποτελέσματος, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Δεν δίστασαν να αναθέσουν σε εταιρείες με έδρα την
Έδεσσα 30.000 ευρώ και τον Πύργο 18.600 ευρώ, αγνοώντας
την ανάγκη των συμπολιτών μας για εργασία και οικονομική
στήριξη».
«Μίση ώρα δράσης και δύο ώρες ζωντανής ορχήστρας μέσα στο Δημοτικό θέατρο ακριβά τις πληρώσαμε, κ. δήμαρχε»,
καταλήγει η «Ώρα Πατρών», καταγγέλλοντας τη διοίκηση του
Κώστα Πελετίδη.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με κορονοϊό ο Χαράλαμπος Κόκκινος
Στο Νοσοκομείο της Ρόδου νοσηλεύεται λόγω κορονοϊού ο
πρώην αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χαράλαμπος
Κόκκινος από την αρχή της εβδομάδας. «Η κατάσταση της
υγείας του εξελίσσεται ομαλά και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας», δηλώνουν οι θεράποντες ιατροί.

!

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης
αναλαμβάνει σύμβουλος του ΥΠ.ΕΣ.

«Η οικονομική
κατάσταση είναι οικτρή,
ξαναδείτε τα μέτρα»

«H κατάσταση στην Κοζάνη είναι εξαιρετικά δύσκολη, είναι βεβαρημένη», τόνισε ο
δήμαρχος της Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας,
υπογραμμίζοντας ότι «η περιοχή βρίσκεται
σε μια πολύ δύσκολη θέση, καθώς είναι όλα
κλειστά, αλλά οι ειδικοί είναι εκείνοι που
κρίνουν και αποφασίζουν, όχι οι δήμαρχοι».
Ο κ. Μαλούτας σημείωσε πως σε ό,τι αφορά στην τήρηση των μέτρων για το λιανεμπόριο, «στην περιοχή μας δεν υπάρχουν μεγάλα καταστήματα ούτε πολυκαταστήματα που
συγκεντρώνουν πολύ κόσμο, οπότε κάνω
έκκληση στην κυβέρνηση να ξαναδεί τα μέτρα και με τι όρους και περιορισμούς μπορεί
να επιστρέψει το λιανεμπόριο».
«Τα lockdowns στην περιοχή της Δυτικής
Μακεδονίας έρχονται σε μια περίοδο που η
περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη επιδημιολογικά, επομένως η καραντίνα είναι σαν “το κερασάκι στην τούρτα”. Η κατάσταση της τοπικής οικονομίας είναι οικτρή», επεσήμανε ο
δήμαρχος.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης στον Δήμο
Πέλλας Θεόδωρος Θεοδωρίδης αναλαμβάνει καθήκοντα ειδικού συμβούλου του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη
για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την
ΥΟΔΔ/278/09-04-21 απόφαση, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ο
κ. Θεοδωρίδης είναι παλιός και έμπειρος αυτοδιοικητικός και
πρώην αντιπεριφερειάρχης Πέλλας επί διοικήσεως Παναγιώτη Ψωμιάδη.

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΒΟΡΕIΟΥ ΑΙΓΑIΟΥ

Αποκαθίσταται το παλιό
λιμάνι στο Πυθαγόρειο
Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του λιμένα Πυθαγορείου Σάμου μετά τον καταστροφικό σεισμό της
30ής Οκτωβρίου 2020. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 367.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
«Ξεκινάει η αποκατάσταση του λιμένα Πυθαγορείου
Σάμου, σε συνεργασία με όλους τους φορείς και με
στόχο να ξεπεραστούν γρήγορα οι γραφειοκρατικές
διαδικασίες που απαιτούνται και να υλοποιηθούν όλα
τα έργα αποκατάστασης», δήλωσε ο περιφερειάρχης
Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενεργειακή αναβάθμιση στις Αχαρνές
Ποιος δήμαρχος μεγάλου δήμου της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, δέχεται
ομαδική επίθεση από την αντιπολίτευση ότι έχει μετατραπεί σε «μάστερ» των απευθείας αναθέσεων; Όπως τον κατηγορούν, έχει εκμεταλλευτεί
και με το παραπάνω τις κυβερνητικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για την
πανδημία και «σπαταλά με
απευθείας αναθέσεις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ»… Φυσικά, ακολουθούν και οι ανάλογες καταγγελίες για το πού
καταλήγουν αυτές οι απευθείας αναθέσεις.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

«Έτσι στηρίζουμε
την αγορά»

Σε μια σειρά από μέτρα για τη στήριξη
των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Αθήνας αναφέρθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης σε τηλεοπτική
συνέντευξή του, αλλά ζήτησε και από
την κυβέρνηση να «λύσει τα χέρια»
της Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τα
χρέη των επαγγελματιών προς τους
δήμους. Συγκεκριμένα, τόνισε την
ανάγκη θεσμοθέτησης ενός μέτρου
αποπληρωμής χρεών προς τους δήμους σε 120 δόσεις «για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε αυτούς που
χρωστούν στον δήμο», δηλαδή ότι
απαιτείται θεσμική ρύθμιση. Παράλληλα, αναφερόμενος στο πρόγραμμα
στήριξης που εκπόνησε ο Δήμος Αθηναίων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, σημείωσε:
«Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Ξεκλειδώσαμε 40 εκατ. ευρωπαϊκών πόρων, που θέλουμε να διοχετεύσουμε στην αγορά μέσα στον επόμενο
χρόνο».

A

λλος ένας δήμος της Αττικής εντάσσεται στο πρόγραμμα για την υλοποίηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια, που
«τρέχει» εδώ και καιρό η περιφέρεια. Ο λόγος για τον Δήμο Αχαρνών, καθώς ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης υπέγραψε την πράξη προϋπολογισμού 1 εκατ.
ευρώ για την ένταξη του δημαρχείου της πόλης.
Θυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα στο πλαίσιο
της σχετικής πρόσκλησης της Περιφέρειας
Αττικής έχουν ενταχθεί 31 δήμοι με συνολικό προϋπολογισμό 13,4 εκατ. ευρώ, ενώ είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης 14 δήμοι με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 6,5 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, για το Δημαρχείο Αχαρνών η υπογραφή έπεσε στη συνάντηση που
είχε ο περιφερειάρχης με τον δήμαρχο

Αχαρνών Σπύρο Βρεττό, ενώ το έργο προβλέπει, μεταξύ άλλων, επεμβάσεις που σχετίζονται με την καλύτερη θερμομόνωση των
κτιρίων, αντικατάσταση φωτισμού και πεπαλαιωμένων κουφωμάτων, την ενεργειακή
αναβάθμιση του κελύφους των κτιρίων αλλά
και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στόχος είναι η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας
των κτιρίων και η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Να επισημάνουμε ότι οι
παρεμβάσεις γίνονται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της
συμπαραγωγής και προώθησης χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις
αστικές περιοχές» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αττική, ενώ η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Έργα με κυβερνητική αρωγή
Τον έναν μετά τον άλλο υπουργό συναντά τον τελευταίο καιρό ο
δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην προσπάθειά του να προωθήσει το έργο που έχει σχεδιάσει για αυτήν τη θητεία. Έτσι, είχε
διαδοχικές συναντήσεις με τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, με τους οποίους συζήτησε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων
για την πόλη του Πειραιά.
Ειδικότερα, στις συνομιλίες του δημάρχου με τους υπουργούς
επιβεβαιώθηκε η δημιουργία του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων
στον Πειραιά -στα παλιά κτίρια του ΣΙΛΟ στο λιμάνι- με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης, συζητήθηκαν το μείζον θέμα της υπογειοποίησης των γραμμών του ΗΣΑΠ από το
Νέο Φάληρο έως το λιμάνι αλλά και η προοπτική να αντληθεί χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υλοποίηση της ανάπλασης στην Ακτή Θεμιστοκλέους.

Εκσυγχρονισμός σε
Παπάγου - Χολαργό
Σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη φαίνεται να αποκομίζει ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού
από τη λειτουργία του νέου δικτύου
οδοφωτισμού που έβαλε σε εφαρμογή ο δήμαρχος Ηλίας Αποστολόπουλος. Ήδη κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας σε σύγκριση με το
αντίστοιχο διάστημα προηγούμενων ετών η
εξοικονόμηση
ενέργειας και η
μείωση των ρύπων είναι εντυπωσιακές. Επίσης,
με τη λειτουργία
της έξυπνης πλατφόρμας, που έχει
εγκατασταθεί στα δίκτυα της πόλης,
ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού καταγράφει και αξιολογεί παράλληλα με
τη λειτουργία του οδοφωτισμού.
Έτσι, το επόμενο διάστημα οι πολίτες θα μπορούν να έχουν άμεση και
έγκυρη πληροφόρηση για ένα πλήθος στοιχείων και υπηρεσιών, όπως
πού υπάρχουν ελεύθερες θέσεις
στάθμευσης αλλά και πού διατίθεται
δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Πρώτη δόση για
το Βοήθεια στο Σπίτι
Κανονικά δεν θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς εξακολουθεί να αποτελεί είδηση
όταν δίνονται τα χρήματα που πρέπει
για να εξακολουθήσει να λειτουργεί
το πολύπαθο αλλά τόσο αναγκαίο
πρόγραμμα των δήμων Βοήθεια στο
Σπίτι. Έτσι, σημειώνουμε ότι με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού
Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα κατανέμεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (ΚΑΠ) στην
ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ποσό ύψους 45 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. «Κυβέρνηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση είμαστε
κρίκοι στην ίδια αλυσίδα, στηρίζοντας κοινωνικές δράσεις προς όφελος
των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των
πιο ευάλωτων», δήλωσε ο Στέλιος
Πέτσας.
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ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Νέα απολογία
για τις φρεγάτες

Από τη Μαρία Δήμα

Ε

ναν χρόνο μετά την αποφυλάκισή του
με την επιβολή περιοριστικών όρων,
ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε και
πάλι χθες ο πρώην υπουργός Άμυνας
επί κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ Γιάννος Παπαντωνίου. Ο πρώην πολιτικός ζήτησε και έλαβε
προθεσμία για τις 22 Απριλίου, προκειμένου να
απολογηθεί συμπληρωματικά για την υπόθεση
των έξι φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού και
τη δωροδοκία ύψους 2,437 εκατ. ευρώ, που φέρεται να έλαβε από την Thales Nederland B.V.
Συγκατηγορούμενη στην υπόθεση είναι και η
σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου, η οποία αντιμετωπίζει τα ίδια αδικήματα, για τα οποία, επίσης, είχε κριθεί προφυλακιστέα μαζί με τον
πρώην υπουργό, αλλά μερικούς μήνες αργότερα είχε αντικατασταθεί η προσωρινή κράτησή
της με όρους.
Το ζεύγος Παπαντωνίου κλήθηκε για συμπληρωματική απολογία, γιατί ολοκληρώθηκε η
συμπληρωματική ανάκριση που είχε διατάξει
για την υπόθεση των έξι φρεγατών πέρσι τον
Απρίλιο με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημ-

«Έφυγε» η δημοσιογράφος Έννυ Μαγιάση
Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 64 ετών η
δημοσιογράφος Έννυ Μαγιάση έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια. Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη
το πρωί στο Κοιμητήριο Βύρωνα. Η Έννυ Μαγιάση,
πρώην β’ αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, γεννήθηκε στην
Αθήνα και σπούδασε Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία στην Ελβετία, καθώς και Δημοσιογραφία σε
ιδιωτικές σχολές στην Αθήνα. Το 1979 άρχισε να εργάζεται ως ρεπόρτερ στην ΥΕΝΕΔ έως το 1982, οπότε
μετέβη στην εφημερίδα «Βραδυνή» ως υπεύθυνη
του δικαστικού ρεπορτάζ και παρέμεινε στη θέση
αυτή έως τον Απρίλιο του 1989, όταν ανεστάλη η έκδοση της εφημερίδας. Από τον Μάιο του 1989, όταν
ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη λειτουργία του
Mega, έως το 2001 εργάστηκε στο δικαστικό ρεπορτάζ του σταθμού. Στη συνέχεια και έως τη συνταξιοδότησή της κάλυπτε το δικαστικό ρεπορτάζ στην
εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και στον Αθήνα 9,84.
Είχε διατελέσει, επίσης, μέλος του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε.
Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΕΣΗΕΑ σε ανακοίνωσή της, «η Έννυ Μαγιάση στην ενεργό επαγγελ-

ματική της δράση υπήρξε μια έμπειρη και καταξιωμένη δικαστική ρεπόρτερ, που εργάστηκε με επαγγελματικότητα και δυναμισμό επί πολλά χρόνια,
αφήνοντας το δικό της στίγμα στον χώρο».

μελειοδικών Αθηνών. Οι δικαστές, σύμφωνα με
το σκεπτικό τους, έκριναν τότε ότι έπρεπε να γίνουν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις όσον αφορά στο αδίκημα, που αποτέλεσε τη βάση για το
«ξέπλυμα» των 2,437 εκατ. ευρώ. Έτσι, η ανακρίτρια, στην οποία επέστρεψε η δικογραφία,
προσδιόρισε εκτός της απιστίας και τη δωροδοκία ως το βασικό αδίκημα που οδήγησε στο ξέπλυμα, αδικήματα τα οποία φέρονται να τελέστηκαν το 2003 για την προώθηση της συμφωνίας για την αγορά φρεγατών.
Ο πρώην υπουργός εμφανίστηκε χθες στα
δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Μιχάλη
Δημητρακόπουλο, και σε δηλώσεις του στους
δημοσιογράφους επανέλαβε τα περί «πολιτικής σκευωρίας σε βάρος του», στρεφόμενος,
μάλιστα, κατά της πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη και κατά του πρώην αναπληρωτή
υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. «Χρειάστηκε θράσος για να απευθύνουν σε βάρος μου την απεχθή κατηγορία, την
οποία αντιμετωπίζω τέσσερα χρόνια», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Γαύδος: Ερωτήματα για τον
θάνατο 25χρονης σε τροχαίο
Σε βαρύ πένθος έχουν βυθιστεί η Κρήτη και η Γαύδος για τον χαμό της
25χρονης φοιτήτριας Αρχιτεκτονικής τα ξημερώματα της Κυριακής
ύστερα από ένα τραγικό δυστύχημα. Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται
και οι κάτοικοι της Κέρκυρας, απ’ όπου και καταγόταν η άτυχη κοπέλα. Τραγική φιγούρα, η μητέρα της, η οποία ζητεί να διαλευκανθεί
πλήρως η υπόθεση και να μάθει τι ακριβώς συνέβη στην κόρη της. Το
δυστύχημα συνέβη όταν το αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στη νότια
πλευρά της Γαύδου στην περιοχή Βαθύ Σελί και πιο συγκεκριμένα
στον δρόμο από Καστρί προς Βατσιανά. Η 25χρονη Κορίνα έχασε τη
ζωή της, ενώ ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου μεταφέρθηκε στο
Νοσοκομείο Χανίων με ορθοπεδικά τραύματα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα ήταν σταματημένο όταν λύθηκε το χειρόφρενο, με
αποτέλεσμα να πέσει στον γκρεμό προτού οι δύο επιβάτες προλάβουν
να αντιδράσουν. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της
Γαύδου, αν δεν είχε υπάρξει πολύωρη καθυστέρηση των διασωστών
από τα Χανιά, ίσως η κοπέλα να είχε σωθεί. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν ζωντανή για πέντε ώρες, προτού αφήσει
την τελευταία της πνοή… Η μαρτυρία αυτή αποκαλύπτει συγχρόνως
ένα χρόνιο πρόβλημα και παράπονο των κατοίκων του νησιού, οι
οποίοι νιώθουν αβοήθητοι σε κάποια έκτακτη περίπτωση.
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Διαρρήκτης συνελήφθη… κοιμώμενος

Ν

εαρός διαρρήκτης συνελήφθη μέσα σε σπίτι στο οποίο
είχε εισέλθει για να κλέψει,
καθώς τον πήρε… ο ύπνος! Ο
23χρονος, που κατάγεται από το
Μαρόκο, εντοπίστηκε από την ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια του σπιτιού,
που τον είδε ξαφνικά μπροστά της
να κοιμάται, αλλά ψύχραιμα βγήκε
από το σπίτι και ειδοποίησε την
Αστυνομία.
Το περιστατικό έγινε το πρωί της Κυριακής, όταν η
74χρονη κάλεσε την Αστυνομία, καθώς βρήκε στον καναπέ του σπιτιού της έναν… εισβολέα. Ο νεαρός είχε
αφαιρέσει όσα κέρματα βρήκε από ένα μικρό πορτοφόλι, ήπιε ένα αναψυκτικό από το ψυγείο και τον πήρε ο

ύπνος στον καναπέ ενός δωματίου.
Στην κατοχή του, όμως, βρέθηκαν
περισσότερα από 1.000 ευρώ, που
εκτιμάται ότι προέρχονται από κλοπές και γι’ αυτό κατασχέθηκαν.
Ο 23χρονος, που έχει απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές για κλοπές,
οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα
κλοπής και κατοχή ναρκωτικών, καθώς βρέθηκε ότι είχε μικροποσότητα χασίς. Παραπέμφθηκε να δικαστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος, καθώς το δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση, λόγω απουσίας των
μαρτύρων της υπόθεσης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ενημέρωση για το
άνοιγμα των λυκείων
Συνάντηση εργασίας με τον
διευθυντή Περιφερειακής
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Θωμά Μπαχαράκη
είχε ο Θεόδωρος Καράογλου,
με αντικείμενο την επαναλειτουργία των λυκείων. Ο βουλευτής της Ν.Δ. έλαβε ενημέρωση για τα 277 λύκεια που
άνοιξαν τις πόρτες τους στην
Κεντρική Μακεδονία, τους
63.601 μαθητές οι οποίοι επέστρεψαν στα θρανία μαζί με
περισσότερους από 13.000
εκπαιδευτικούς, αλλά και για
τους περισσότερους από 600
καθαριστές/καθαρίστριες και
τους 250 υπευθύνους κυλικείων που τους ακολούθησαν.

Δενδροφύτευση
από Δαρδαμανέλη Κούβελα

Ο Ιακωβίδης
νέος αντιπρόεδρος
στον Δήμο Δέλτα

Ο Άρης Ιακωβίδης εκλέχθηκε
νέος αντιπρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, μετά την παραίτηση του Παντελή Αργυρόπουλου. Ο επικεφαλής της
παράταξης «Ανανεωτική Κίνηση
Πολιτών» έλαβε 26 ψήφους, ενώ
επτά δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν λευκό. Ο δήμαρχος Δημήτρης
Δεμουρτζίδης όπως και η πρόεδρος του Δ.Σ. Ελένη Γεροκώστα
ευχήθηκαν καλή επιτυχία στον κ.
Ιακωβίδη στα νέα του καθήκοντα.

Ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης
Δαρδαμανέλης και ο βουλευτής
της Ν.Δ. στην Α’ Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Κούβελας σήκωσαν τα
μανίκια και φύτεψαν από ένα δέντρο στο πρώην Στρατόπεδο Κόδρα.
Οι δυο τους μαζί με άλλους εθελοντές συμμετείχαν στη δράση
που διοργάνωσε ο δήμος σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό
περιβαλλοντικό οργανισμό WE 4
ALL. Φυτεύτηκαν 150 δενδρύλλια
(πικροδάφνες, ροδιές, αγγελικές
και μηδικές).

«Δέκα πράγματα να κάνεις»
Σε εκατομμύρια πολιτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό πρόβαλε τις ομορφιές της πόλης το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ειδικότερα, το Φεστιβάλ φιλοξενεί στην επίσημη ιστοσελίδα του μπάνερ του Τμήματος
Τουρισμού, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από

3,24 εκατ. impressions! Το Τμήμα Τουρισμού προτείνει
«10 things to do» (δέκα πράγματα να κάνεις), παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, τη Θεσσαλονίκη σαν ανοιχτό μουσείο και σταυροδρόμι γεύσεων και πολιτισμών, καθώς
επίσης και όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την ξεχωριστή
ταυτότητα της πόλης.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ο Θεοδωρίδης ειδικός
σύμβουλος του Βορίδη

Θέση ειδικού συμβούλου του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναλαμβάνει ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης.
Ο επί σειρά ετών αντιπεριφερειάρχης Πέλλας,
δημοτικός και νομαρχιακός σύμβουλος δήλωσε
πως αποτελεί μεγάλη τιμή για τον ίδιο, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη, να υπηρετήσει έναν
τομέα που γνωρίζει πολύ καλά, έχοντας εμπειρία στην Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού περίπου
30 χρόνια.

Πρωινό «χερικό»
για Σιμόπουλο

Την επαναλειτουργία της αγοράς στο πολεοδομικό Θεσσαλονίκης, έστω και με click
away, εκμεταλλεύτηκε ο Στράτος Σιμόπουλος
για να κάνει τα πρώτα του ψώνια - και κάπως
συμβολικά, με τον κυβερνητικό βουλευτή να
εύχεται «καλή λευτεριά» στην αγορά. Ειδικά
στο λιανεμπόριο και σε λίγο καιρό και στην
εστίαση έκανε «χερικό» στο κατάστημα ρούχων της προέδρου του Συλλόγου Καταστηματαρχών Πολίχνης, με την οποία διατηρεί φιλική σχέση.

Στον Ταγαρά για
τη μαρίνα Καλαμαριάς

Συνεχίζονται οι επαφές Θεσσαλονικέων βουλευτών για το θέμα της μαρίνας Καλαμαριάς. Η
βουλευτής Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Άννα Ευθυμίου, μετά την πρόσφατη συμμετοχή της στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, για το συγκεκριμένο θέμα είχε συνάντηση με τον υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαο Ταγαρά,
στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει στην παρούσα φάση η διαδικασία για την ανάπλαση της
μαρίνας της Καλαμαριάς. Ο υφυπουργός έδειξε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ υπήρξε μακρά και
ενδελεχή εξέταση του όλου θέματος.

Τοποθετείται το «Meteoron»

Άρχισαν οι εργασίες στον χώρο πρασίνου έναντι
του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης για την τοποθέτηση του γλυπτού «Meteoron», του καλλιτέχνη Κωστή Γεωργίου. Η σύνθεση του γλυπτού θα αποτελείται από 12 μορφές χυτευμένες σε αλουμίνιο
και χρωματισμένες σε κόκκινο χρώμα υψηλής
ανθεκτικότητας. Οι μορφές θα αναπτύσσονται
και θα περιπλέκονται μεταξύ τους επί κατακόρυφου άξονα και μεταξύ αυτών θα παρεμβάλλονται
σωλήνες, συνθέτοντας το τελικό αποτέλεσμα. Το
γλυπτό θα τοποθετηθεί σε μαρμάρινη βάση και οι
διαστάσεις στην πλήρη ανάπτυξή του θα είναι
1,40 x 1,40 πλάτος και το ύψος 10-11 μέτρα.
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Ο τηλεστάρ που έγινε
ρυθμιστής της πολιτικής
σκηνής στη Βουλγαρία
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πάρχει τέτοιος λαός». Δεν είναι σύνθημα σε αφίσα, δεν είναι γκράφιτι σε τοίχο. Είναι
ονομασία κόμματος στη Βουλγαρία, το οποίο, μάλιστα, έχει γίνει ο ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων, μετά τις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής. Ιδρυτής και
αρχηγός του είναι ο Σλάβι Τριφόνοφ, μια γνω-

«Υ

του άρεσε να λέει αστεία και να κάνει την παρέα του να γελάει. Σε μια σχολική εκδρομή στο
πάρκο Καϊλάκα γράφτηκε στο « Έχεις ταλέντο». Αργότερα θα πει ότι οι επευφημίες των
μαθητών -από πολλά σχολεία- στις μιμήσεις
και τα αστεία που έλεγε στο « Έχεις ταλέντο»
αποτέλεσαν «σημείο καμπής» στη ζωή του.
Το 1985 αποφοίτησε από το σχολείο και στη
συνέχεια από την Εθνική Ακαδημία Μουσικής
στη Σόφια. Διέπρεψε σε σειρές και σόου της
τηλεόρασης επί τουλάχιστον 20 χρόνια. Τελικά, το 2019 ίδρυσε το λαϊκίστικο κόμμα «Υπάρχει τέτοιος λαός», το οποίο γρήγορα κατάφερε
να αποτελέσει την πολιτική έκφραση των διαδηλώσεων εναντίον της διαφθοράς που συντάραξαν τη Βουλγαρία τους τελευταίους μήνες, δηλαδή όλο το 2020 και μέχρι τις μέρες
μας. Το 17,4% που πέτυχε στις εκλογές της 4ης
Απριλίου 2021 θεωρείται πολιτικό επίτευγμα.
Ωστόσο, ο Τριφόνοφ προσπάθησε πολύ γι’ αυτό: Τον Μάρτιο του 2020 δώρισε 100.000 λέβα
για να πληρωθεί το ιατρικό προσωπικό στο
Νοσοκομείο Alexandrovska της Σόφιας, που
έδινε σκληρή μάχη για να σώσει τους ασθενείς
από τον κορονοϊό, παρά το γεγονός ότι στην
πρώτη φάση ο ίδιος ο Τριφόνοφ είχε αντιταχθεί στα μέτρα κατά της πανδημίας, καθώς την
είχε υποτιμήσει.

στή τηλεπερσόνα, μουσικός πολύ γνωστός
στους πολίτες μέσω της τηλεόρασης, ο οποίος
κατάφερε να έλθει δεύτερος στις γενικές
εκλογές της Βουλγαρίας, αφήνοντας στην τρίτη θέση τους Σοσιαλιστές!
Ο Στάνισλαβ Τριφόνοφ γεννήθηκε στις 18
Οκτωβρίου 1966 στο Πλέβεν. Είναι ο μικρότερος από τα τρία αδέλφια της οικογένειας, που
μεγάλωσε τα παιδιά της με συντηρητικές αξίες
και με προσοχή στο να λάβουν καλή εκπαίδευση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο «Σλάβι»
ήταν καλός μαθητής και φίλος του βιβλίου.
Ο Τριφόνοφ, μετά το σχολείο, γράφτηκε στη
Σχολή Μουσικής του Πλέβεν, ενώ παράλληλα

Ο πολιτικός ελιγμός του Μπορίσοφ
Το τέλος της πρωθυπουργίας Μπορίσοφ
σήμανε το εκλογικό αποτέλεσμα της 4ης
Απριλίου, με την κατάληψη της δεύτερης θέσης από το κόμμα του Τριφόνοφ. Αρχικά, ο
Μπορίσοφ προσπάθησε να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού, στη συνέχεια πρότεινε κυβέρνηση τεχνοκρατών και, όταν όλα αυτά απέτυχαν, κατέφυγε στον πολιτικό ελιγμό να αφήσει τις εξελίξεις στα χέρια του Τριφόνοφ, γνωρίζοντας ότι ο τελευταίος δεν έχει συμμάχους
στην πολιτική ελίτ της γείτονος. Οι μετεκλογικές εξελίξεις στη Βουλγαρία παραμένουν
ακόμα αδιαμόρφωτες…
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ΣΤΙΣ 17 ΑΠΡΙΛIΟΥ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ «ΑΝΤIΟ»

Μόνος επέστρεψε
ο Χάρι για την κηδεία
του πρίγκιπα Φιλίππου

Σ

το Αεροδρόμιο Χίθροου προσγειώθηκε την Κυριακή το αεροσκάφος που
ξανάφερε στη Βρετανία τον πρίγκιπα
Χάρι, προκειμένου να παραστεί το ερχόμενο Σάββατο (17 Απριλίου) στην κηδεία του
παππού του, Φιλίππου, ο οποίος απεβίωσε μόλις
δύο μήνες προτού συμπληρώσει το 100ό έτος της
ηλικίας του.
Ο «άσωτος» της βασιλικής οικογενείας, ωστόσο, δεν συνοδευόταν από την «πέτρα του σκανδάλου», σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, καθώς αυτή
θα παρακολουθήσει την τελετή από τον τηλεοπτικό της δέκτη, λόγω του ότι η εγκυμοσύνη της δεν
επιτρέπει, σύμφωνα με τον γιατρό της, τόσο μακρινό ταξίδι.
Ο πρίγκιπας Φίλιππος θα ταφεί στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο εσωτερικό του Κάστρου των Ουίνδσορ, του μεγαλύτερου και παλαιότερου κατοικήσιμου στον κόσμο. Ωστόσο,
μετά την εκδημία και της βασίλισσας Ελισάβετ, η
σορός του Φιλίππου θα μεταφερθεί σε άλλο παρεκκλήσι του κάστρου (Memorial Chapel). Η
πανδημία δεν επιτρέπει την έκθεση της σορού σε
λαϊκό προσκύνημα, όπως ίσως θα επιθυμούσε η
βασιλική οικογένεια, ενώ και η κηδεία του θα τε-
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λεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο για τον ίδιο
λόγο. Στη Βρετανία έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος
δύο εβδομάδων. Το αυτοκίνητο που θα μεταφέρει τη σορό για την τελετή είναι σχεδιασμένο από
τον ίδιο τον πρίγκιπα Φίλιππο.
Όπως μεταδίδει το BBC, πάνω στο φέρετρο του
Φιλίππου θα υπάρχει η προσωπική σημαία του
δούκα του Εδιμβούργου, ένα κομμάτι της οποίας
είναι ο λευκός σταυρός σε μπλε φόντο, παρμένο
από την ελληνική σημαία, λόγω της καταγωγής
του νεκρού.
Παράλληλα με τις ετοιμασίες για την κηδεία του
πρίγκιπα Φιλίππου, επανήλθαν τα σενάρια για πιθανή παραίτηση από τον θρόνο της βασίλισσας
Ελισάβετ. Μάλιστα, την προσδιορίζουν για τις 21
Απριλίου, ημέρα των γενεθλίων της βασίλισσας.
Εάν συμβεί αυτό, τότε βασιλιάς του Ηνωμένου
Βασιλείου θα ορκιστεί ο πρίγκιπας Κάρολος.

Πόλεμος στη γερμανική Κεντροδεξιά
για τον διάδοχο της Άνγκελα Μέρκελ

Ανεβαίνει επικίνδυνα το θερμόμετρο
στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα

Κάθε άλλο παρά έκπληξη προκαλεί ο συνωστισμός υποψηφίων για τη διαδοχή της Άνγκελα Μέρκελ στη θέση του καγκελάριου της Γερμανίας. Πρόκειται για την ισχυρότερη θέση, στην ισχυρότερη
χώρα της Ευρώπης, την οποία μάλιστα διατηρεί για
περίπου 16 χρόνια η πανίσχυρη Μέρκελ. Έτσι, τις
προηγούμενες ημέρες ακούστηκε έντονα το όνομα
του ηγέτη των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) και
πρωθυπουργού της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ,
ενώ χθες μεγάλο τμήμα του προεδρείου των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών (ανάμεσά τους και ο
πρόεδρος της Μπούντεσταγκ, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε) τάχθηκε υπέρ του νέου προέδρου τους και
πρωθυπουργού της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας Άρμιν Λάσετ (CDU) ως υποψήφιου να διαδεχθεί τη Μέρκελ στην Καγκελαρία. Στις δημοσκοπήσεις υπερτερεί σαφώς ο Σέντερ, αλλά η επικράτηση

Μπορεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν να σπεύδει να μετακινήσει
στρατεύματά του κατά μήκος των συνόρων της Ρωσίας με
την Ουκρανία, προκαλώντας την ανησυχία της Δύσης,
ωστόσο δεν είναι καθόλου βιαστικός να απαντήσει στις εκκλήσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι για
διάλογο. Ήδη, βρίσκονται στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα περισσότεροι από 40.000 Ρώσοι στρατιώτες, ενώ άλλοι τόσοι
υπολογίζεται ότι έχουν βρεθεί στην Κριμαία, ώστε το ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα κατά της Ουκρανίας να προέλθει από Βορρά, Ανατολή και Νότο. Ο Ζελένσκι δεν έχει λάβει ακόμα απάντηση από τον Πούτιν στην πρότασή του για
διάλογο, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της
έντασης, είπε χθες η Ιουλία Μέντελ, εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου, στο πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας
την ελπίδα ότι αυτή η στάση του Ρώσου προέδρου δεν σημαίνει άρνηση του διαλόγου. Μέχρι να απαντήσει ο Πούτιν, ο
Ζελένσκι μεταβαίνει στο Παρίσι για συνομιλίες για την ένταση στα σύνορα της χώρας του με τη Ρωσία.

θα κριθεί στα κομματικά επιτελεία. Η μάχη στο
εσωτερικό της γερμανικής Κεντροδεξιάς εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα, με αρκετά ακόμα
επεισόδια…
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Μέσω βιντεοκλήσης ο κλειδάριθμος για όσους έχουν χάσει τους κωδικούς
Με βιντεοκλήση οι νέοι φορολογούμενοι ή όσοι έχουν χάσει
τους κωδικούς πρόσβασης στον λογαριασμό τους στην ΑΑΔΕ,
καθώς και οι επιχειρήσεις, μπορούν να λάβουν κλειδάριθμο
και να αποκτήσουν λογαριασμό στο Taxisnet. Τα βήματα είναι
απλά, ειδικά για όσους είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες.
1. Σε περίπτωση επιλογής από τον φορολογούμενο της εξ
αποστάσεως απόδοσης κλειδαρίθμου, ο φορολογούμενος
οφείλει να συμπληρώσει στην αίτηση τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που εξυπηρετεί τον αριθμό κινητού τηλεφώνου το
οποίο έχει δηλώσει καθώς και τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ
που διαθέτει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής με τον οποίο
συνεργάζεται.
2. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης
κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως, όπου προβλέπεται και εφόσον

επιλεγεί από τον φορολογούμενο, απαιτείται η επαλήθευση,
μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας ελέγχου, των στοιχείων της αίτησης με τα στοιχεία που διαθέτει, αντίστοιχα, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή/και ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας που

έχει δηλώσει ο φορολογούμενος στην αίτησή του.
Αν δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, ο φορολογούμενος δύναται να παραλάβει τον κλειδάριθμο εξ αποστάσεως με βιντεοκλήση ως εξής: Εφόσον ο φορολογούμενος επιλέξει τη δυνατότητα αυτήν, προωθείται στην εφαρμογή «Ραντεβού βιντεοκλήσης», όπου καταχωρεί τα στοιχεία του και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Στη συνέχεια, επιλέγει από λίστα διαθέσιμων
ραντεβού και υποβάλλει το αίτημά του. Με την καταχώριση του
αιτήματος του φορολογουμένου, του αποστέλλεται μήνυμα
επιβεβαίωσης ραντεβού σε στοιχεία επικοινωνίας που έχει
δηλώσει ο ίδιος στην αίτησή του. Με την επιτυχή ολοκλήρωση
των ελέγχων βάσει των επιδεικνυόμενων εγγράφων και των
στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ο
εκπρόσωπος της Φορολογικής Διοίκησης εγκρίνει την έκδοση
και την αποστολή του κλειδαρίθμου.

Μία εβδομάδα
προθεσμία για τις
δηλώσεις Covid

Μ

ία εβδομάδα περιθώριο
έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους στις δηλώσεις Covid ή στις
δηλώσεις μίσθωσης ακίνητης περιουσίας του 2020. Ωστόσο, η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσοδών (ΑΑΔΕ) δεν
έχει ανοίξει όλα τα πεδία στην εφαρμογή της για τη διόρθωση των λαθών και
δεν έχει στείλει ακόμη τα σχετικά μηνύματα.
Με εγκύκλιο του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή είχε διευκρινισθεί
πως οι εκμισθωτές που θα λάβουν ειδοποίηση από τη φορολογική διοίκηση
για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή
και της «Δήλωσης Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» των μηνών Μαρτίου έως και Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους, θα
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις
εν λόγω δηλώσεις σταδιακά, από τις 16
Μαρτίου έως και τις 19 Απριλίου.
Στην ίδια εγκύκλιο ξεκαθαριζόταν
πως, εφόσον στη «Δήλωση Covid» έχει
δηλωθεί ως μειωμένο μίσθωμα ποσό
ίσο με το αρχικό μίσθωμα (προ της μεί-

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

ωσης), τότε θα αποστέλλεται μήνυμα
στους εκμισθωτές, ώστε, αν αυτό οφείλεται σε παραδρομή, να πραγματοποιηθεί η σχετική διόρθωση. Ωστόσο, αυτά
τα μηνύματα δεν έχουν ακόμη αποσταλεί, παρά το ότι μέσα σε επτά ημέρες
εκπνέει η περίοδος υποβολής των δηλώσεων για τη διόρθωση των λαθών.

Οι προθεσμίες
Ταυτόχρονα, άρχισαν να «εκπνέουν»
από χθες οι προθεσμίες για την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων για δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες
ακινήτων που έχουν εκκρεμότητες με
τα ενοίκια του 2020 ή του πρώτου διμήνου του 2021. Αναφορικά με τις προθεσμίες και την υποβολή αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων, οι νέες προθεσμίες που σταδιακά «εκπνέουν» είναι οι ακόλουθες:
 Μέχρι χθες μπορούσαν να δηλωθούν
τα παλαιά μισθωτήρια που έληξαν έως

τη 12η Ιουνίου 2020.
 Μέχρι χθες και ειδικά για τους μήνες
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 οι εκμισθωτές ακινήτων με μείωση μισθωμάτων κατά 40% μπορούσαν να υποβάλουν αρχικές ή διορθωτικές «Δηλώσεις
Covid» και «Δηλώσεις Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
 Παράλληλα, μέχρι χθες οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης περιπτέρων ή κυλικείων μπορούσαν να υποβάλουν
«Δήλωση Covid» ή και τη «Δήλωση
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας» για τους μήνες
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, καθώς

και για τον Ιανουάριο 2021.
 Μέχρι τις 19 Απριλίου 2021 υποβάλ-

λονται διορθωτικές δηλώσεις για λάθη
και παραλείψεις σε «Δηλώσεις Covid»
που υποβλήθηκαν την περίοδο Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2020.

Αφορά στους ιδιοκτήτες
ακίνητης περιουσίας,
προκειμένου να διορθώσουν
λάθη ή παραλείψεις
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Γ. Αγγελικούσης:
Η ελληνική ναυτιλία έχασε
τον τιμονιέρη της

Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο ο εφοπλιστής Γιάννης Αγγελικούσης σε ηλικία 73 ετών. Ο πρόεδρος
της Angelicoussis Shipping νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας έπειτα από καρδιακή προσβολή
που υπέστη στις 20 Μαρτίου. Ο θάνατος του «αυτοκράτορα» της ελληνικής ναυτιλίας προκάλεσε
θλίψη στον ελληνικό εφοπλισμό. Ο Γιάννης Αγγελικούσης βρισκόταν στην έβδομη θέση της κατάταξης της ετήσιας λίστας της διεθνούς ναυτιλιακής επιθεώρησης Lloyd’s List Top 100 του 2020 με
τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στην
παγκόσμια ναυτιλία. Ο πρόεδρος του Angelicoussis Shipping Group Ltd διέθετε τρεις εταιρείες με
στόλο αποτελούμενο από 149 πλοία. Από αυτές, η
Maran Dry έχει 49 φορτηγά, η Maran Tankers 54
δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου, εκ των οποίων
δύο είναι υπό ναυπήγηση, και η Maran Gas 46
πλοία, εκ των οποίων 36 LNG στο νερό, 9 υπό ναυπήγηση και μία πλωτή δεξαμενή αποθήκευσης LNG, γνωστή ως FSRU. Από τα συνολικά 149 πλοία
του ομίλου του τα 126 (ποσοστό 89,3%) είναι υπό
ελληνική σημαία, καθιστώντας τον όμιλό του ως
τον μεγαλύτερο της Ελλάδας και έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως.
Ο Γιάννης Αγγελικούσης γεννήθηκε το 1948 στο
Λονδίνο. Ήταν γιος του Αντώνη Αγγελικούση και
της Μαρίας Παπαλιού και για πρώτη φορά άρχισε
να εμπλέκεται στην εταιρεία του πατέρα του το
1973. Αδελφή του είναι η Άννα Αγγελικούση, η
οποία αποτελεί και αυτή μια από τις ισχυρές γυναίκες της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας. Ανέλαβε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Angelicoussis Shipping Group το 1989 μετά τον θάνατο του πατέρα του. Το 1992 ίδρυσε την Kristen
Navigation (μετονομάστηκε σε Maran Tankers
Management το 2009), η οποία ανέλαβε το κομμάτι
των τάνκερ, ενώ το επόμενο έτος προχώρησε στις
πρώτες παραγγελίες πέντε πλοίων capesizes, χύδην φορτίου, από τα ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries. Εκείνη την εποχή ήταν τα μεγαλύτερα
πλοία του είδους που είχε παραγγείλει ποτέ Έλληνας εφοπλιστής.

Βιώσιμο το χρέος,
η ανάκαμψη άρχισε

Η

ελληνική οικονομία έχει
μπει σε τροχιά ανάκαμψης, έχοντας ένα βιώσιμο
χρέος και μακροπρόθεσμες θετικές προοπτικές. Αυτό είναι
το ρεζουμέ της έκθεσης του αμερικανικού οίκου αξιολόγησης Fitch, ο
οποίος περιμένει σημαντική ανάπτυξη στο β’ εξάμηνο του τρέχοντος
έτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα
χαλαρώσει η υγειονομική κρίση μετά
τους εμβολιασμούς και θα επιταχυνθούν η εκταμίευση και η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη φετινή χρονιά
ο αμερικανικός οίκος προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 3%, ενώ το 2022
βλέπει απογείωση της οικονομίας με
ρυθμό 7,6%. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, το έλλειμμα θα διαμορφωθεί
φέτος στο 8,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και θα μειωθεί στο
3,8% το 2022.
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση,
αν η εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης της Ε.Ε. και οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις οδηγήσουν σε βελτίωση
της αξιολόγησης του οίκου για τη μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική
της Ελλάδας, αυτό θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αναβάθμιση της
αξιολόγησης. Ωστόσο, επισημαίνει ότι

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

δείχνουν ότι η επενδυτική βαθμίδα
για την ελληνική οικονομία θα παραμείνει αμετάβλητη για περίοδο 1-2
ετών.

loukas1972@gmail.com

ΕΤΕπ, επενδύσεις
το «κλειδί» για μια ουσιαστική ανάκαμψη και αναβάθμιση της ελληνικής
οικονομίας είναι η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών μετά την ολοκλήρωση
των τιτλοποιήσεων δανείων.
Ως προς το χρέος, ο αμερικανικός
οίκος βλέπει υποχώρησή του στο
193% του ΑΕΠ το 2022, επισημαίνοντας ότι θα παραμείνει υψηλό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο,
όπως αναφέρει, η βιωσιμότητά του
υποστηρίζεται από τα χαμηλά επιτόκια της αγοράς, τα υψηλά ταμειακά
διαθέσιμα της Ελλάδας και το ευνοϊκό προφίλ του χρέους. Σύμφωνα με
τη Fitch, η δομή του ελληνικού δημόσιου χρέους σημαίνει ότι το κόστος
εξυπηρέτησης του είναι χαμηλό, ενώ
οι ανάγκες χρηματοδότησής του θα
κορυφωθούν το 2023 και στη συνέχεια θα παραμείνουν κάτω από το 15%
του ΑΕΠ τουλάχιστον για 10 χρόνια. Η
μείωση του χρέους παραμένει βασικός μοχλός της αξιολόγησης της
Fitch, υπογραμμίζει ο οίκος, προσθέτοντας ότι οι σταθερές προοπτικές

Εξάλλου, με επενδύσεις ύψους 5
δισ. ευρώ θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω
του Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα
2.0», χρηματοδοτώντας δράσεις για
το κλίμα και την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση. Οι σχετικές υπογραφές της συμφωνίας έπεσαν χθες
από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη και τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Κρίστιαν Κέτελ
Τόμσεν.

Για το 2021 ο Fitch
προβλέπει αύξηση ΑΕΠ
κατά 3%, ενώ το 2022
βλέπει απογείωση της
οικονομίας με ρυθμό
7,6% - Συμφωνία ΥΠ.ΟΙΚ.
- ΕΤΕπ για δάνεια 5 δισ.
ευρώ μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης

P
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Ο OΠAΠ κράτησε ακόμη και στην πανδημία

Haskos: Νέα γραφεία
στη Θεσσαλονίκη

O

Τα καινούργια γραφεία και το νέο showroom της εταιρείας Haskos στη Βόρεια Ελλάδα άνοιξαν. Σε ένα μοντέρνο κτίριο η Haskos
ξεκίνησε να λειτουργεί στον περιφερειακό
της πόλης. Οι παλιοί συνεργάτες θα έχουν
την ευκαιρία να μιλήσουν με τους εξειδικευμένους διανομείς και να δοκιμάσουν
όλη την γκάμα των προϊόντων της. Από τον
διάσημο espresso Caffe’ Luigi, τον ελληνικό
καφέ «Μερακλής», τον καφέ φίλτρου Kronberg, τα προϊόντα της Oscar Family μέχρι
και το νέο brand 7grams Espresso Micro
Roasters.

OΠAΠ κράτησε τα πρωτεία, παρότι το δίκτυό του των υποκαταστημάτων απενεργοποιήθηκε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Από την Ετήσια Απολογιστική Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή
πριν από λίγες ημέρες, προκύπτει ότι μπορεί γενικότερα η πανδημία να «γκρέμισε» τα έσοδα του
ελληνικού Δημοσίου, αλλά η «παρτίδα σώθηκε»,
κατά μια έννοια, από τα τυχερά παίγνια. Από αυτά
τα έσοδα του Δημοσίου από παρόχους τυχερών
παίγνιων διαμορφώθηκαν περίπου στα 628 εκατ.
ευρώ, με το 56% να αναλογεί στην OΠAΠ A.E., περί τα 354 εκατ. ευρώ, ενώ οι online στοιχηματικές ιστοσελίδες συνεισφέρουν σχεδόν κατά 20%,
περί τα 233 εκατ. ευρώ, τα Ελληνικά Λαχεία 18,7
εκατ. ευρώ, οι επιχειρήσεις καζίνο 19,5 εκατ. ευρώ και οι Ιπποδρομίες A.E. 2,32 εκατ. ευρώ.

Public: 20% κέρδος με κάρτες
της Εθνικής για το Πάσχα

«Γέφυρα 2»: Ξεκίνησε η επιδότηση εταιρικών δανείων
Ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα οι αιτήσεις για το
πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων
«Γέφυρα 2», που αφορά δυνητικά έως και σε 150.000
δικαιούχους. Η διαδικασία της αίτησης, που πρέπει να
υποβληθεί το αργότερο έως και τις 9/5, δηλαδή σε
έναν μήνα από σήμερα, είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά. Η δράση αφορά σε μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές
και ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και σε ελεύθερους
επαγγελματίες - επιτηδευματίες που πλήττονται από
την κρίση του Covid-19. Μάλιστα, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων τόσο πράσινα όσο και μη εξυπηρετούμενα δάνεια - καταγγελμένα
ή όχι. Τον Μάιο το αργότερο στοχεύει το υπουργείο Οικονομικών να καταβληθεί η πρώτη κρατική επιδότηση
που θα καλύψει αναδρομικά και τον μήνα Απρίλιο.

ΙΕΛΚΑ: Ανασύνταξη του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων
Περίοδος ανασύνταξης του οργανωμένου λιανεμπορίου
τροφίμων θα είναι η πρώτη διετία μετά την πανδημία,
ακολούθως, όμως, θα υπάρξουν τεκτονικές αλλαγές, λόγω των νέων τάσεων που προέκυψαν από την πανδημία
του κορονοϊού. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών
Κωνσταντίνος Μαχαίρας, η πανδημία του κορονοϊού
έπληξε το σύνολο, σχεδόν, των κλάδων της ελληνικής οικονομίας την περσινή χρονιά, ωστόσο το οργανωμένο
λιανεμπόριο τροφίμων ήταν στους ευεργετημένους,
κερδίζοντας έναν ευκαιριακό τζίρο ικανό να ανατρέψει
σχεδιασμούς και προγραμματισμούς ετών. «Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων πέτυχε το 2020 ανάπτυξη
7%-8% στο σύνολο της αγοράς», σημειώνει ο κ. Μαχαίρας.

Καθώς πλησιάζει το Πάσχα, Public και Εθνική Τράπεζα δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράσουν λαμπάδες και παιχνίδια σε προνομιακές τιμές, με 20% κέρδος στην
κάρτα τους. Η προσφορά ισχύει για κάθε αγορά παιχνιδιού ή λαμπάδας, αξίας 19,90 ευρώ
και άνω, από Public με κάρτες της Εθνικής
Τράπεζας έως και τις 18 Απριλίου. Για παράδειγμα, με αγορές παιχνιδιών αξίας 100 ευρώ,
θα επιστρέφονται τα 20 ευρώ για ψώνια στο
σουπερμάρκετ, πρατήρια καυσίμων κ.τ.λ.

Visa: Ανέπαφες με κάρτα
προτιμούν οι Έλληνες
Σύμφωνα με τα στοιχεία συναλλαγών της Visa, πάνω από το 80% των πληρωμών με το σήμα της, στο κατάστημα γίνονται πλέον ανέπαφα. Στην Ελλάδα ο αριθμός των ανέπαφων
συναλλαγών με Visa αυξήθηκε κατά 20% από
έτος σε έτος. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση
αυτήν έπαιξε η αύξηση του ορίου των ανέπαφων πληρωμών χωρίς χρήση PIN σε όλη
τη γηραιά ήπειρο, μετά την πανδημία. Στην
Ελλάδα το σχετικό πλαφόν αυξήθηκε από τα
25 στα 50 ευρώ.

Unique: Προσφορά
για τον κλάδο ζημίων
Την ενεργοποίηση μιας μεγάλης προσφοράς για ασφάλιση οχημάτων, που θα είναι διαθέσιμη για 10 ημέρες, προχώρησε η ασφαλιστική εταιρεία Unique. Τα συμβόλαια 12 μηνών για Ι.Χ., ΦΙΧ, αγροτικά, μοτοσικλέτες και
μοτοποδήλατα θα διατίθενται με έκπτωση 47%
έως και τις 20 Μαρτίου. Ακόμη κι αν λήγει το
συμβόλαιο σε έναν μήνα, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έχουν κλειδωμένη τη χαμηλή τιμή
για την ανανέωσή του από σήμερα.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Mytilineos:
Deal για πώληση
ενέργειας
στην Αυστραλία

ΗΡΩΝ: Συμμετέχει σε έξι έργα της Ε.Ε.

Allianz Ελλάδος: Σε 147%
ο Δείκτης Φερεγγυότητας

Η

Mytilineos ενισχύει τη θέση του Τομέα Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας στη
διεθνοποιημένη αγορά ενέργειας και συγκεκριμένα στην Αυστραλία, ξεκινώντας συνεργασία με την QEnergy (μέρος της Ion Holdings), μέσω της υπογραφής
Σύμβασης Πώλησης Ενέργειας (Power Purchase Agreement). Η Σύμβαση υπεγράφη στην πλατφόρμα της WePower, μίας από τις μεγαλύτερες διεθνώς πλατφόρμες αγοράς και εμπορίας ενέργειας, που στηρίζεται στην τεχνολογία blockchain. Με αυτόν τον τρόπο, η Mytilineos αξιοποιεί πλήρως τις διασυνοριακές δυνατότητες της πλατφόρμας και εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια νέα
προσέγγιση και μέθοδο στην αγοραπωλησία ενέργειας,
βασισμένη στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία.

O Μασούτης μοιράζει 1 εκατ. ευρώ στους
εργαζομένους μαζί με το Δώρο Πάσχα
Ένα εκατομμύριο ευρώ θα μοιράσει μαζί με το δώρο
Πάσχα στους εργαζομένους ο Μασούτης, ως μπόνους
για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν στη διάρκεια
της πανδημίας. Όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας Γιάννης Μασούτης, η διοίκηση της επιχείρησης είχε υποσχεθεί πέρυσι ότι από τα κέρδη του 2020
θα διέθετε το 30% στους ανθρώπους της, τους εργαζομένους της, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές τους να
ανταποκριθούν στις μεγάλες ανάγκες που υπήρξαν για
την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, στις πολύ δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Σε επιστολή του προς
τους εργαζομένους, ο επικεφαλής της εταιρείας Γιάννης Μασούτης τούς ενημερώνει ότι μαζί με τη μισθοδοσία θα καταβληθεί και το μπόνους για το οποίο είχε δεσμευθεί τον Μάρτιο.

Ενίσχυση της κάλυψης των κεφαλαιακών απαιτήσεών της, που απορρέουν από το πλαίσιο της
Φερεγγυότητας ΙΙ, πέτυχε η Allianz Ελλάδος το
2020. Ο Δείκτης Φερεγγυότητας SCR ανήλθε σε
147% από 141% το 2019 και ο Δείκτης Φερεγγυότητας MCR στο τέλος του 2020 ήταν 331% από
335% το 2019. Σύμφωνα με την Έκθεση Φερεγγυότητας ΙΙ της εταιρείας, το 2020 έκλεισε για την
Allianz Ελλάδος με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 155 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά μόλις
1,1% από το 2019. Τα κέρδη της εταιρείας μετά
από φόρους διαμορφώθηκαν σε 7,9 εκατ. ευρώ
για το 2020, έναντι 3,7 εκατ. ευρώ για το 2019, σημειώνοντας αύξηση 113,5%.

Με τη συμμετοχή του σε πέντε χρηματοδοτούμενα έργα από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Horizon 2020» και σε ένα από το «ΕΣΠΑ
2014-2020», ο ΗΡΩΝ ενισχύει την τεχνογνωσία
και την καινοτομία του στην παροχή των σύγχρονων προϊόντων και των υπηρεσιών του προς τους
καταναλωτές ενέργειας.

Πλαστικά Θράκης:
Στα ύψη τα κέρδη το 2020
Αύξηση 905% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της
Πλαστικά Θράκης το 2020 και διαμορφώθηκαν στα
37,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών σημείωσε
αύξηση 13,9% στα 339,72 εκατ. ευρώ, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να είναι αυξημένα κατά 147%, στα
76,55 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός μειώθηκε κατά περισσότερο από 54%.

Παπαστράτος: Δωρεά
στο Πυροσβεστικό Σώμα
Παρουσία του αρχηγού Π.Σ. αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη και του υπαρχηγού Π.Σ. αντιστράτηγου Ιάκωβου Κλεφτοσπύρου πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή, στις νέες εγκαταστάσεις του Αρχηγείου
του Πυροσβεστικού Σώματος, η παράδοση ορειβατικού εξοπλισμού, αξίας περίπου 40.000 χιλιάδων ευρώ, ως δωρεά της εταιρείας Παπαστράτος. Η πρωτοβουλία της Παπαστράτος να δωρίσει ορειβατικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα ορειβατικά μπουφάν, παντελόνια, ζακέτες, σκούφους, γάντια, γκέτες, κραμπόν, ορειβατικά σακίδια, μάσκες, ζώνες μποντριέ,
πιολέ, μπατόν, κράνη και φορεία τύπου SKED, αξίας
περίπου 40.000 χιλιάδων ευρώ, είναι εξαιρετικής
σημασίας για το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο και
αποδέχεται την προσφορά αυτή με μεγάλη χαρά.

Νέα τιτλοποίηση
απαιτήσεων από τη ΔΕΗ
Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η υπογραφή των
συμβάσεων για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων
απαιτήσεων της ΔΕΗ, με καθυστέρηση άνω των 90
ημερών, από την οποία η επιχείρηση πρόκειται να
αντλήσει ποσό μέχρι 325 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με
τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔEΗ, το επιτόκιο της
συναλλαγής είναι 6,8% και το ποσό των προς τιτλοποίηση απαιτήσεων εκτιμάται σε 1,7 δισ. ευρώ.

Forthnet: Διαγραφή
από το ταμπλό στις 23 Απριλίου
Την έγκριση της εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της Forthnet από τη Newco United Group
και την «έξοδο» της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 23 Απριλίου αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στη συνεδρίασή της στις 8
Απριλίου. Έτσι, όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας την
23η Απριλίου 2021.

P
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PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Το σήκωσε ο Ολυμπιακός «Πόλεμος» για την Ευρώπη
Ολυμπιακός είναι και μαθηματικά πρωταθλητής Ελλάδας για τη σεζόν 2020-21, καθότι
αποσπάστηκε 22 βαθμούς από τον δεύτερο
της βαθμολογίας Άρη επτά αγωνιστικές πριν από το
τέλος. Γιόρτασε το 46ο της ιστορίας του με την παρουσία λιγοστών οπαδών του στην κερκίδα στο «Γ.
Καραϊσκάκης» μετά τη νίκη του 3-1 επί του «αιώνιου» αντιπάλου του Παναθηναϊκού.

Ο

Με διαφορά από τον δεύτερο
Ο σύλλογος του Πειραιά έχει 46 πρωταθλήματα,
ενώ ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι στη δεύτερη
θέση, έχει 20. Στην τρίτη θέση είναι σε πανελλήνιους τίτλους είναι η ΑΕΚ με δώδεκα, ακολουθούν
ΠΑΟΚ και Άρης που έχουν από τρεις, ενώ έναν έχει
και η ΑΕΛ. Με την κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός μεγάλωσε τη διαφορά του από
τον δεύτερο Παναθηναϊκό στις συνολικές κατακτήσεις, αφού οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 26 περισσότερα.

Τα υπόλοιπα «εισιτήρια»
Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στις τρεις ομάδες

που θα πάρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ένας εκ των
από τον Παναθηναϊκό (2-2 στην Τρίπολη), εκτός από το
Άρη, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού θα μείνει έξω.
1-1 με τον ΠΑΟΚ. Όσον αφορά στον Ολυμπιακό, ο προΚαι αν ο ΠΑΣ Γιάννινα γίνει αυτός ο κυπελλούχος,
πονητής του Πέδρο Μαρτίνς το ξέκοψε ότι δεν πρόκειτότε δύο «μεγάλοι» δεν θα βγουν στην Ευρώπη.
ται να χαλαρώσει μετά τη μαθηματική κατάκτηση του
Στους πρώτους ημιτελικούς του Κυπέλλου: ΠΑΣ
πρωταθλήματος, γιατί όλοι δίνουν εξετάσεις παραμονής εν όψει της προσεχούς σεζόν.
Γιάννινα - Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-1.
Την περασμένη αγωνιστική η ΑΕΚ αναδύθηκε από τις
Τα κριτήρια κατάταξης σε περίπτωση ισοβαθμίας:
στάχτες της, νίκησε 3-1 τον Άρη στο «Βικελίδης», ενώ
 Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεο ΠΑΟΚ έφερε 1-1 με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Την
μιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του πρωταπροσεχή Κυριακή ο ΠΑΟΚ θα υποθλήματος (κατά την κανονική πεδεχτεί τον Ολυμπιακό, ο Παναθηρίοδο και τα πλέι οφ - πλέι άουτ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ναϊκός τον Άρη και η ΑΕΚ τον
αθροιστικά).
1. Ολυμπιακός.............76 ........73-15
Αστέρα. Όλα τα ματς βρίσκονται
 Η διαφορά τερμάτων που έχει η
2. Άρης........................54 ........37-20
στην κόψη του ξυραφιού βαθμολοκάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου
3. ΠΑΟΚ ......................51.........52-31
γικά, κάθε απώλεια είναι απαγοισοβαθμουσών ομάδων σε όλους
4.
ΑΕΚ
.........................51.........46-38
ρευμένη, ίσως αποβεί και καταδιτους μεταξύ τους αγώνες του
5, Παναθηναϊκός ........49 ........36-24
καστική. Να σημειώσουμε εδώ την
πρωταθλήματος (κατά την κανο6. Αστέρας Τρίπολης ..44 ........30-30
καταλυτική παρουσία του Αστέρα
νική περίοδο και τα πλέι οφ - πλέι
Τρίπολης, ο οποίος, παρότι έχει
άουτ αθροιστικά).
Επόμενη
αγωνιστική
(18
Απριλίου)
μείνει πίσω στη βαθμολογία, συμ Η θέση που κατέλαβε η κάθε
Παναθηναϊκός - Άρης (15.00)
βάλλει με τις εμφανίσεις του στην
ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης (17.15)
αξιοπιστία του μίνι πρωταθλήμαβαθμουσών ομάδων στην κανονιΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (19.30)
τος, αφού έχει κόψει βαθμούς και
κή περίοδο του πρωταθλήματος.
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Το φαινόμενο «Χασάν» και το ρεκόρ

Ε

ίναι ένα φαινόμενο. Ο Αιγύπτιος σέντερ φορ του
Ολυμπιακού Αχμέντ Χασάν, ο οποίος μπήκε αλλαγή
στο ματς με τον Παναθηναϊκό και με δύο δικά του
γκολ έδωσε τη νίκη 3-1, έγινε ο δεύτερος παίκτης στην
ιστορία που σκοράρει δις σε βάρος του «αιωνίου». Ο προηγούμενος ήταν ο Τζιμπούρ. Ο Χασάν, ο οποίος είναι αναπληρωματικός του Ελ Αραμπί, σε 43,53 λεπτά συμμετοχής
κατά μέσο όρο τη φετινή σεζόν έφτασε για τέταρτη φορά
στην καριέρα του τα 15 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις,
έχοντας και τέσσερις ασίστ! Όπως είναι γνωστό, ο Αιγύπτιος φορ είχε προσβληθεί από κορονοϊό και δεν ήταν σίγουρο ότι θα συνέχιζε το ποδόσφαιρο. Στο μεταξύ, ο Πορτογάλος τεχνικός του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς έσπασε
και αυτός ένα ρεκόρ στον Ολυμπιακό, αυτό του επίσης
Πορτογάλου Μάρκο Σίλβα με την ομάδα του Πειραιά. Πήρε το πρωτάθλημα επτά αγωνιστικές πριν από το τέλος,
ενώ ο Μάρκο Σίλβα στις έξι, όπως και ο Παναθηναϊκός του
Χουάν Ραμόν Ρότσα τη σεζόν 1994/95 σε 34 αγωνιστικές.

SPORTS
Euro 2020: Με κόσμο
οι αγώνες

Οι οκτώ από τις δώδεκα διοργανώτριες πόλεις
των τελικών του Euro 2020 το προσεχές καλοκαίρι (11 Ιουνίου - 11 Ιουλίου) θα φιλοξενήσουν
κανονικά φιλάθλους στα γήπεδά τους, ενώ δόθηκε καταληκτική ημερομηνία η 19η Απριλίου
για τις υπόλοιπες τέσσερις: Μόναχο, Ρώμη,
Δουβλίνο, Μπιλμπάο. Οι οκτώ πόλεις -Αγία Πετρούπολη, Άμστερνταμ, Λονδίνο, Γλασκόβη,
Βουκουρέστι, Κοπεγχάγη, Μπακού και Βουδαπέστη- θα έχουν πληρότητα από 25% έως 50%.

Έμαθε στο παρκέ το φύλο
του παιδιού του ο Σακίλ!

«Αναλαμβάνω
την ευθύνη»

Μέσα στο παρκέ έμαθε το φύλο του παιδιού του
ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού Σακίλ ΜακΚίσικ. Τότε διάλεξε να του το πει η
με ελληνικές ρίζες σύντροφός του, η οποία είναι
τριών μηνών έγκυος. Θα είναι και αυτό αγόρι! Το
άλλο αγοράκι τους είναι έξι ετών.

«Θα έφτυνα τον Ερντογάν»

Ο διεθνής γκολκίπερ του Παναθηναϊκού Σωκράτης Διούδης φέρει ακέραια την ευθύνη για την ήττα 3-1 από
τον Ολυμπιακό και την… πήρε με δηλώσεις του: «Έκανα λάθος, καθώς άνθρωποι είμαστε και λάθη όλοι κάνουμε. Δεν θέλω να δραματοποιήσω την κατάσταση. Στο χρονικό σημείο που ήρθε το γκολ μάς έκοψε τα
πόδια. Αν είχαμε πάει μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια, θα ήταν άλλο παιχνίδι».

Προσωρινή διοίκηση
Βασιλακόπουλου στο μπάσκετ
Για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με το
παγκόσμιο φαινόμενο των δύο… διοικήσεων (!), το Πρωτοδικείο αποφάσισε ότι η προσωρινή διοίκηση είναι αυτή του
απερχομένου προέδρου Γιώργου Βασιλακόπουλου και ότι
ο παλιός «θρύλος» Φάνης Χριστοδούλου εξελέγη παράτυπα. Οι εκλογές στην ομοσπονδία θα γίνουν στα τέλη του
επόμενου μήνα. Ο Βασιλακόπουλος δεν θα θέσει υποψηφιότητα λόγω ηλικίας, σύμφωνα με τον νόμο Αυγενάκη.

Ο θηριώδης Τούρκος σέντερ του ΝΒΑ Ενές
Κάντερ των Μπλέιζερς, με δηλώσεις του σε ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι, τόνισε ότι αν είχε
μπροστά του τον Ερντογάν, θα τον… έφτυνε.
Και ακόμα τόνισε: «Είμαι ευγνώμων στους Έλληνες για τη βοήθεια. Ο Ερντογάν ακύρωσε το
διαβατήριό μου. Ο πατέρας μου απολύθηκε, η
αδερφή μου είναι γιατρός και δεν βρίσκει δουλειά, διώχνουν τον αδερφό μου από όλες τις
ομάδες».

Αίματα
στις κάλτσες
και τα σορτσάκια

Η «ξεγραμμένη» ΑΕΚ, μετά την εντός έδρας ήττα 1-0 από τον ΠΑΟΚ στο
Κύπελλο, νίκησε 3-1 τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης». Πώς; Ο γκολκίπερ της Παναγιώτης
Τσιντώτας έχει τον λόγο: «Στο ημίχρονο, όταν
μπήκαμε στα αποδυτήρια, σχεδόν οι μισοί είχαν
αίματα στις κάλτσες τους και τα σορτσάκια τους
και αυτό έδειξε ότι το θέλαμε πάρα πολύ το παιχνίδι και ότι παλέψαμε».
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Νέο άλμπουμ από τον
Άγγελο Θεοδωράκη

31
Ομορφαίνει
τον κήπο της

Τα καλύτερα γενέθλια

Ήρθε η άνοιξη, τα λουλούδια
άνθισαν, οι θερμοκρασίες
ανέβηκαν! Ο καιρός είναι ιδανικός για κηπουρική και η Χάρις Αλεξίου επισκέφτηκε το
φυτώριο της γειτονιάς της
για να προμηθευτεί καλλωπιστικά φυτά. Η σημαντική κυρία του μουσικού πενταγράμμου στον πολύ ελεύθερο χρόνο της αποφάσισε να ομορφύνει τον κήπο της μονοκατοικίας της, γεμίζοντάς τον χρώματα. «Τι να πρωτοπάρω, τα
θέλω όλα», σχολίασε!
Τα φετινά γενέθλια της Ευγενίας Δημητροπούλου είναι τα καλύτερα! Ερωτευμένη με τον
γλύπτη Δημήτρη Ρουσσέτο και με τα επαγγελματικά της να πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο, η ηθοποιός δέχτηκε διαδικτυακό καταιγισμό ευχών. «Τα γενέθλια είναι η προσωπική
μας Πρωτοχρονιά. Ομολογώ ότι τα φετινά γενέθλια τα είχα ονειρευτεί λίγο διαφορετικά.
Αλλά δεν ορίζουμε τα πάντα εμείς. Σε μια χρονιά που υπήρξε όμορφη και γενναιόδωρη για
εμένα, ήρθαν και οι δοκιμασίες που δεν τις είχα
φανταστεί», αποκάλυψε η εορτάζουσα.

Ο

Άγγελος Θεοδωράκης - Παπαγγελίδης, ο εγγονός του Μίκη
Θεοδωράκη, κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο. Το άλμπουμ με τίτλο «Angelo’s Bookstore» είναι η πρώτη δουλειά
του τραγουδοποιού που συστήθηκε στο φιλόμουσο κοινό με το όνομα «Angelos TP» και περιλαμβάνει δώδεκα κομμάτια. Το ένα είναι
οργανική σύνθεση, τα δέκα αγγλόφωνα τραγούδια σε μουσική και
στίχους δικούς του και το ένα ελληνόφωνο, το «Σπασμένο ρόδι», με
τη συμμετοχή στην ερμηνεία του σπουδαίου Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε στίχους του αγαπημένου Κώστα Φασουλά. Στο τραγούδι
«Dimensions» συμμετέχει φωνητικά η Αγγελική Τουμπανάκη και
στο «Vision of hope» η Υακίνθη Λάγιου. Το τραγούδι «Speed of love»
είναι ντουέτο με την Αγγελική Τουμπανάκη. Σε όλο τον δίσκο είναι
εμφανείς οι μουσικές του καταβολές, οι επιρροές και τα ακούσματά
του, καθώς και το ιδιαίτερο προσωπικό μουσικό του στίγμα, που
ήδη τον χαρακτηρίζει.

GOSSIP

Ψάχνει… κηδεμόνες
Σέξι και γεμάτη… χρώματα
Το νέο καλοκαιρινό trend που θέλει έντονα χρώματα και εντυπωσιακά μυτερά νύχια λάνσαρε η Δήμητρα Αλεξανδράκη! Το
sexy fashion icon πόζαρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με νύχια-στιλέτο, βαμμένα σε έντονο φωσφοριζέ χρώμα και σχολίασε: «Όταν υπέροχοι άνθρωποι είναι στη ζωή σου, η καθημερινότητα έχει το ωραιότερο χρώμα»,
έγραψε το μοντέλο που γνωρίσαμε μέσα
από το «My style rocks».

Είναι σε διάσταση;
Σύννεφα στον γάμο του Βασίλη Μπισμπίκη με την Κωνσταντίνα
Μπεκιάρη; Καθημερινά φουντώνουν οι φήμες που θέλουν τον
σκληρό Βόσκαρη της σειράς «Άγριες μέλισσες» να βρίσκεται σε
διάσταση με τη σύζυγο και μητέρα του μοναχογιού του έπειτα από
15 χρόνια κοινής ζωής και μεγάλου έρωτα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γνωστός ηθοποιός είναι πολύ πιεσμένος επαγγελματικά,
ωστόσο κοινοί φίλοι ευελπιστούν σε ένα «happy end».

Ψάχνει για οικογένεια ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Όχι για τον ίδιο, αλλά για τα δύο αδέσποτα
σκυλάκια που βρήκε, αναζητώντας ένα ζεστό
σπιτικό για τους τετράποδους φίλους του. «Ο
Σωκράτης είναι ένας καλοκάγαθος τσοπάνης, μιλάει τέσσερις ξένες γλώσσες, παίζει Μάλαμα
στην κιθάρα και μαγειρεύει τέλεια! Η Ζωζώ, η
ντίβα, ασχολείται με το μόντελινγκ, κάνει περισσότερα give away από πολλές διάσημες influencers και θέλει μόνο χάδια και ομορφόλογα»,
αποκάλυψε στο Διαδίκτυο ο σεφ, αναλαμβάνοντας ο ίδιος να επιλέξει κηδεμόνες.
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ΛΙΠΟΑΝΑΡΡOΦΗΣΗ

Πώς θα έχει αποτέλεσμα

Η

λιποαναρρόφηση δεν είναι ένας γρήγορος τρόπος για να χάσουμε βάρος. Δηλαδή, δεν είναι
μια μέθοδος αδυνατίσματος. Είναι
μια διέξοδος για να αφαιρεθεί το τοπικό πάχος, που επιμένει, παρά τη
δίαιτα και τη γυμναστική, έτσι ώστε
να επιτευχθεί αρμονία, μειώνοντας
το τοπικό λίπος, συνήθως από σημεία όπως τα «ψωμάκια», η κοιλιά, τα
«love handles» κ.ά.
Συχνά, όμως, κάποιοι κάνουν λιποαναρρόφηση και στη συνέχεια ξεκινούν να τρώνε ανεξέλεγκτα, νομίζοντας ότι η επέμβαση έλυσε το πρόβλημά τους. Φυσικά, τα άτομα αυτά
θα παχύνουν, ανεξάρτητα από την
επέμβαση. Και στη συνέχεια θα θεωρήσουν άσκοπη ή αποτυχημένη την
επέμβαση στην οποία υποβλήθηκαν.
Κάποιες φορές, πάλι, έχουμε ακούσει ανθρώπους να αναρωτιούνται:
«Μήπως μεταφέρεται σε άλλο σημείο το λίπος μετά τη λιποαναρρόφηση;». Ο πλαστικός χειρουργός Αθανάσιος Χριστόπουλος μας εξηγεί:
«Πολλές φορές, οι πλαστικοί χειρουργοί δέχονται την ερώτηση εάν
υπάρχει η πιθανότητα το λίπος μετά

τη λιποαναρρόφηση να μεταφερθεί
σε άλλο σημείο του σώματος. Φυσικά, αυτό είναι απλώς ένας αστικός
μύθος και δεν έχει σχέση με την
πραγματικότητα, διότι τα λιποκύτταρα πολλαπλασιάζονται μόνο όταν ένα
άτομο είναι σε φάση ανάπτυξης ή
υπερβεί το 200% του ιδανικού του
βάρους. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, σε έναν ενήλικα, η αποθήκευση

του λίπους γίνεται μέσα στα ήδη
υπάρχοντα λιποκύτταρα, τα οποία,
για να αποθηκεύσουν το έξτρα λίπος,
απλώς αυξάνουν σε όγκο. Με τη λιποαναρρόφηση ο πλαστικός χειρουργός αφαιρεί ένα σημαντικό
αριθμό λιποκυττάρων από μια συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι περιορίζεται το λίπος το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί εκεί. Η ψευδαίσθηση ότι το

Τρεις τύποι συμπεριφοράς
Μετά τη λιποαναρρόφηση υπάρχουν τρεις διαφορετικές συμπεριφορές ατόμων: Μία ομάδα ατόμων, που είναι και η μεγαλύτερη,
ακολουθεί τον ίδιο τρόπο ζωής, παραμένει στα ίδια κιλά, χωρίς
όμως το τοπικό πάχος, το οποίο έχει αφαιρεθεί για πάντα. Μία άλλη
ομάδα ατόμων σκέφτεται ότι «εφόσον έκανα μια διαδικασία για να
βελτιώσω το σώμα μου, ας προσπαθήσω να τη βελτιώσω ακόμα περισσότερο». Αυτά τα άτομα, συνήθως, όχι μόνο διορθώνουν το τοπικό πάχος που έχουν, αλλά προσέχουν περισσότερο τη διατροφή
τους, κάνουν γυμναστική, ασχολούνται με το ντύσιμό τους και το
χτένισμά τους, αυξάνουν τις δραστηριότητές τους και φτιάχνουν
μια καλύτερη εικόνα του εαυτού τους. Μία τρίτη ομάδα σκέφτεται:
«Εφόσον έλυσα το πρόβλημά μου, τώρα μπορώ να τρώω άνετα ό,τι
θέλω, χωρίς περιορισμό». Αυτά τα άτομα αποκτούν περισσότερο
βάρος και χαλάνε ακόμη περισσότερο την εικόνα τους και τον ψυχισμό τους, αφού απογοητεύονται βλέποντας ότι η επέμβαση που
έκαναν δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

λίπος που αφαιρέθηκε πάει αλλού
βασίζεται στο γεγονός ότι κάποια
άτομα, μετά τη λιποαναρρόφηση, θεωρούν ότι μπορούν πλέον να τρώνε
οτιδήποτε χωρίς πρόβλημα. Αυτά τα
άτομα παχαίνουν. Όμως, επειδή οι
λιποαποθήκες στο σημείο της λιποαναρρόφησης έχουν μειωθεί, θα αποθηκεύσουν μεν λίπος σε εκείνη την
περιοχή, αλλά όχι τόσο όσο μπορούσαν πριν από τη λιποαναρρόφηση. Το
υπόλοιπο λίπος θα αποθηκευτεί στις
υπόλοιπες περιοχές του σώματος.
Κατά συνέπεια, τα άτομα αυτά, που
τρώνε ασυλλόγιστα μετά τη λιποαναρρόφηση, δεν θα παχαίνουν στην
περιοχή όπου έκαναν την επέμβαση,
αλλά θα εμφανίζεται πάχος σε άλλα
σημεία του σώματός τους».

Συχνά κάποιοι κάνουν
την επέμβαση και
στη συνέχεια ξεκινούν
να τρώνε ανεξέλεγκτα,
νομίζοντας ότι η επέμβαση
έλυσε το πρόβλημά τους…
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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

(23/9-23/10)
Έχετε δυνατά πάθη και επιθυμίες, που προσπαθείτε να ελέγξετε, γι’ αυτό και κάποιες φορές
αποστασιοποιείστε από πρόσωπα και καταστάσεις. Είναι,
όμως, ώρα να αφήσετε να σας
πλησιάσουν οι άλλοι!

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Προσέξτε γιατί… η φήμη σας προηγείται του πάθους και της λαγνείας που αποπέμπετε στο… αντικείμενο του πόθου σας. Γίνετε άτομα
εμπιστοσύνης. Στην εργασία νιώθετε πως έχετε εξαντλήσει τα όρια
της υπομονής σας. Δεν είναι αλήθεια.
(21/5-21/6)
Για να μη τα βρείτε σκούρα, απλώς
πρέπει να ξυπνήσετε το παιδί που
κρύβετε μέσα σας. Και δεν ακατόρθωτο. Αντίθετα, αν το καταφέρετε, θα έχετε κοντά σας αξιόπιστους, έξυπνους, τακτικούς, συνεπείς και γεμάτους συμπόνια ανθρώπους.

Καρκίνος

Χαρακτηριστικά: Γενναιόδωροι, επιτυχημένοι, χρήσιμοι. Τυχερά χρώματα: Κίτρινο για άντρες, πορτοκαλί για γυναίκες. Συσχετισμένο ζώδιο: Ταύρος. Συμβατότητα: Ο Νείλος και ο Ώρος.
Στους μύθους των αρχαίων Αιγυπτίων, συνδύαζε τους χαρακτήρες τριών θεών: Ra (στην
πραγματικότητα ο θεός του Ηλίου), Mina (θεός
της δημιουργίας) και Mont (θεός των πολεμιστών). Απεικονίστηκε με το κεφάλι του κριού ή
με το κεφάλι ενός άνδρα, αλλά ήταν διακοσμημένο με ηλιακό δίσκο. Σύζυγός του
ήταν η Μουτ, η Μητέρα Θεά.
Χαρακτήρας: Τα παιδιά του Άμμωνος Ρα είναι πανίσχυρα, με ηλιόλουστη αισιοδοξία. Στην ομάδα
γρήγορα γίνονται ηγέτες, χωρίς καμία προσπάθεια. Οι άνθρωποι ελκύονται από αυτούς και υπακούουν
πρόθυμα. Ωστόσο, το αδύνατο σημείο τους είναι οι κολακείες. Εάν
τους επαινέσετε, θα είναι έτοιμοι να
κυλήσουν βουνά. Λατρεύουν τη
φήμη και τη δημόσια αναγνώριση.

Η φύση τούς έχει προικίσει με σοφία και ένα
υπερφυσικό δώρο για να βλέπουν το μέλλον.
Αυτοί οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από τη ρητορική και το δώρο της πειθούς. Μπορούν να
συναρπάσουν το πλήθος, να εμπνεύσουν τους
άλλους να ενεργήσουν και να πραγματοποιήσουν μεγάλες αλλαγές, ακόμη και επανάσταση. Η δημοτικότητά τους υποστηρίζεται από μόνη της - όλοι είναι περήφανοι για τη φιλία ή τουλάχιστον τη γνωριμία μαζί τους. Ταυτόχρονα,
μπορούν εύκολα να καταπραΰνουν και να ενθαρρύνουν τους άλλους. Ωστόσο, μη νομίζετε
ότι είναι απλοϊκοί. Επιδιώκουν τους προσωπικούς τους στόχους, χρησιμοποιώντας την τέχνη της διπλωματίας. Στην προσωπική τους
ζωή δυσκολεύονται να βρουν
κατάλληλο σύντροφο. Οι άνθρωποι που γεννιούνται υπό
την αιγίδα του Ανώτατου Θεού
του Ηλίου διστάζουν να ανοίξουν τις ψυχές τους και να μοιραστούν τα σχέδιά τους, γι’ αυτό αντιμετωπίζουν συχνά
σκάνδαλα και παρεξηγήσεις
στην οικογένειά τους.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Θέλετε να βλέπετε τη ζωή από
την όμορφη και αρμονική πλευρά της ή υπό το πρίσμα της ελπίδας. Σε ό,τι αφορά το σεξ, ο αισθησιασμός, η τρυφερότητα και
η αγκαλιά έχουν τον πρώτο λόγο. Χρειάζεστε δηλώσεις πίστης.

Δίδυμοι

Άμμων Ρα, Άμμωνας
(8-21 Ιανουαρίου,
1-11 Φεβρουαρίου)

Οι προβλέψεις της ημέρας

(22/6-22/7)
Στην πορεία της ερωτικής σας
ζωής πολλοί σας έχουν αποκαλέσει άκαρδους ή αδιάφορους. Στην
πραγματικότητα, είστε ικανοί για
αφοσίωση, προσφορά αλλά και
κτητικότητα και ζήλια. Και τώρα τελευταία ίσως να το παρακάνετε,
ακόμη κι αν το εκφράζετε έμμεσα.

Λέων

(23/7-22/8)
Όσο κι αν προσπαθείτε να δείχνετε
κυνικοί, σκληροί και απόλυτοι,
αλλάζετε τελείως πρόσωπο όταν
ερωτευτείτε. Ωστόσο, σας αρέσει
να σας σέβονται ή και να σας φοβούνται, ακόμη και το πρόσωπο
που αγαπάτε. Η καριέρα, βέβαια,
είναι καλό «φάρμακο».

Παρθένος

(23/8-22/9)
Εσείς δεν είστε από αυτούς, οπότε
αφεθείτε και λίγο και δείξτε εμπιστοσύνη. Δεν πάσχετε από έλλειψη συναισθηματικής ευφυΐας.
Ωστόσο το μυαλό σας, το οποίο είναι αμείλικτο, κάνει την ψυχή σας
είναι αμήχανη.

(24/10-21/11)
Τελευταία δεν δίνετε μεγάλη σημασία στη γνώμη του κόσμου ούτε
είστε επιρρεπείς στην κολακεία.
Θέλετε να σας αποδέχονται όπως
είστε, με τα θετικά και τα αρνητικά
σας. Προχωράτε στον σωστό δρόμο και εξελίσσεστε πολύ καλά.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Έχετε κύριο αίτημα την αγάπη, το
μοίρασμα και τη συντροφικότητα
περισσότερο από οποιονδήποτε
άλλο. Το «Εγώ» σας σε αυτήν τη
φάση βρίσκεται… σε πλήρη υποχώρηση και το «Εμείς» σε απόλυτη
κυριαρχία.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα
του ζωδίου σας, παρά τον επιφανειακά ελεύθερο τρόπο σκέψης
τους, είναι παραδοσιακοί στην
ανάγκη τους για μια σταθερή σχέση, χωρίς αυτό να αποκλείει περιπέτειες, φανταστικές ή πραγματικές.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Είστε καλοί άνθρωποι, αλλά δεν
το δείχνετε εύκολα. Μπορείτε να
φτάσετε σε απίστευτα επίπεδα
σαδισμού και οι άλλοι να πιστέψουν πως είστε άκαρδοι. Χαμογελάστε και λίγο, παίξτε με τους
άλλους, αναδείξτε τον ευχάριστο
εαυτό σας.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Δεν είστε τύπος αυτόνομος και
έχετε ανάγκη έγκριση των άλλων. Αντί, λοιπόν, να κλείνεστε
στον εαυτό σας, ανοιχτείτε στον
κόσμο και αφεθείτε στη ροή των
πραγμάτων. Καλύψτε την όποια
έλλειψη μέσω της φιλίας ή των
κοινωνικών δράσεων.
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o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

Πολ Τόμσεν ουδέποτε ήταν συμπαθής.
Είτε επειδή η παρουσία του στην Ελλάδα
ταυτίστηκε με τα μνημόνια είτε γιατί, το
ένα μετά το άλλο, τα πολιτικά κόμματα ανέλαβαν
τη δαιμονοποίησή του. Δίχως και ο ίδιος, με τα
λάθη που κατόπιν εορτής αναγνώρισε το ΔΝΤ, να
είναι άμοιρος ευθυνών. Παρότι, όμως, τα χρόνια
πέρασαν, ο Δανός οικονομολόγος, συνταξιούχος
πια, στις αναλύσεις και προβλέψεις του παραμένει απαισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής
οικονομίας. Πριν από λίγες μέρες, μιλώντας στο
συνέδριο του «Economist», εξέφρασε και πάλι
την επιφύλαξή του για τις ικανότητες της Ελλάδας να ευημερήσει στην Ευρωζώνη, ενώ για τη
μετά την πανδημία εποχή προέβλεψε μεγάλες
πιέσεις για λιτότητα και μείωση χρεών. Όμως, το
πρώην στέλεχος του ΔΝΤ δεν έμεινε στις οικονομικές προβλέψεις. Προχώρησε σε ερμηνεία
τους καταλογίζοντας στο ελληνικό πελατειακό
κράτος την ευθύνη για τη φυγή των νέων στο
εξωτερικό. «Δεν βλέπω η Ελλάδα να κλείνει κενά», είπε. «Αντιθέτως, νομίζω ότι οι νέοι της θα
συνεχίσουν να την εγκαταλείπουν για να ευημερήσουν, κυρίως λόγω του πελατειακού συστήματος της χώρας».
Όσο και αν για το brain drain ο Πολ Τόμσεν καταλογίζει μεγαλύτερες ευθύνες στο πελατειακό
κράτος παρά στα μνημόνια, τα στοιχεία αποδει-

κνύουν ότι έχει δίκιο. Η φυγή των νέων εξειδικευμένων επιστημόνων εντάθηκε - δεν άρχισε
την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Από τους
περίπου 250.000 που αναζήτησαν καλύτερη
προσωπική και επαγγελματική ζωή εκτός Ελλάδας, περισσότεροι από 50.000 άφησαν τη χώρα
τη δεκαετία του ’90. Την εποχή των αγελάδων
που μας βεβαίωναν ότι ήταν παχιές, ενώ τα πόδια τους έτρεμαν από την αδυναμία. Η απουσία
όλων τους, κάθε μέρα που περνά, δείχνει μεγαλύτερη. Πρόκειται για σοβαρή απώλεια αναπτυξιακής, κοινωνικής και πολιτιστικής δυναμικής,
η οποία μαστίζει κρίσιμους κλάδους, όπως της
Ιατρικής και της Πληροφορικής, ενώ επιτείνει
δραματικά το δημογραφικό πρόβλημα.
Η πελατοκρατία μετρά τόσα χρόνια όσα, από
τη γέννησή του έως σήμερα, το ελληνικό κράτος.
Θα μπορούσε να αποδοθεί ως εμπορευματοποίηση των σχέσεων των πολιτικών με τους πολίτες.

Η πελατοκρατία μετρά τόσα χρόνια
όσα, από τη γέννησή του έως σήμερα,
το ελληνικό κράτος. Πρόκειται για
την εμπορευματοποίηση των σχέσεων
των πολιτικών με τους πολίτες,
που εξωθεί τους νέους να αναζητήσουν
εκτός Ελλάδας καλύτερη προσωπική
και επαγγελματική ζωή...

Ως οικονομική εξάρτηση των πολιτών από την
πολιτική εξουσία με αντάλλαγμα την υποστήριξή
τους. Ο Χρ. Γιανναράς σε ένα άρθρο του στην
«Καθημερινή» έλεγε ότι «το πελατειακό κράτος
είναι το ακριβές ανάλογο μιας ξενικής κατοχής»
και είχε δίκιο. Και ο Παν. Καρκατσούλης, άνθρωπος που γνωρίζει τα της Δημόσιας Διοίκησης
όσο λίγοι, υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μετατροπή του κράτους «από μηχανισμό εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος σε μέσο διασφάλισης προσωπικής και οικογενειακής
ισχύος».
ιάβαζα προχθές κάτι περί παροχής κινήτρων, οικονομικών, εκπαιδευτικών και
άλλων, ώστε να πειστούν οι νέοι που εγκατέλειψαν τη χώρα (οι περισσότεροι πιστεύουν
ότι εκδιώχθηκαν) να επιστρέψουν. Όλα αυτά
μπροστά στην ανάγκη τεκτονικών αλλαγών -όχι
απλώς μεταρρυθμίσεων- δείχνουν καθρεφτάκια
για ιθαγενείς. Όχι επειδή το λένε σήμερα ο Τόμσεν και χθες τα μνημόνια. Αλλά επειδή η ένταξη
του ελληνικού κράτους στην ευρωπαϊκή οικογένεια, από μόνη της, δεν λέει πια πολλά πράγματα.
Η δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να δώσει ρόλο
με όρους αξιοκρατίας στους νέους του, να διασφαλίσει επίπεδο και τρόπο ζωής ανάλογους με
εκείνους των εταίρων του είναι απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξής του.

Δ

Μήπως να τους έκανε ο Τσίπρας… self-test;

Τ

ο πρόβλημα με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι κάποιοι στην ηγετική ομάδα του έχουν χάσει την επαφή με την κοινωνία. Απευθύνονται περισσότερο στον μικρόκοσμό τους
και όχι στους πολίτες και αυτό φαίνεται ακόμα
και στις δημοσκοπήσεις των... φίλιων μέσων
ενημέρωσης.
Η τακτική του μηδενισμού σε ό,τι κάνει η
κυβέρνηση δεν βγαίνει, όπως και η λογική
«πες, πες, κάτι θα μείνει». Οι αγωνίες των πολιτών είναι μεγάλες και πολλές, αλλά κανείς
δεν συμμερίζεται την άποψη ότι η Ελλάδα τα
έχει πάει σε όλα χάλια. Ακόμα και ο... πόλεμος
που έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν για τα
self-tests είναι λάθος. Είναι και αυτά ένα όπλο
στη μάχη που δίνουμε. Το να τα απαξιώνουμε
με αφορισμούς του τύπου «δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ε.Ε., πέφτουν έξω»
και άλλα πολλά, που ισχυρίζονται τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βοηθά.
Παρά τα προβλήματα, τα λάθη και τις παραλείψεις σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση,
η Ελλάδα τα έχει πάει καλύτερα από άλλες
χώρες. Η κριτική και οι προτάσεις πρέπει να
έχουν ως κεντρική επιλογή, ανεξάρτητα από

την κομματική τοποθέτηση, να βοηθήσουν
τους πολίτες. Αν πήγαινε με αυτήν τη λογική ο
ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε κερδίσει πολλά περισσότερα
στην κοινωνία. Εξάλλου, όταν το έπραττε στο
πρώτο κύμα, το πιστώθηκε. Για αυτό καλό θα
ήταν να αλλάξουν στρατηγική στην Κουμουνδούρου. Να πάψουν να πυροβολούν τα πόδια
τους και τη χώρα.
Και αν δεν θέλουν να ακούσουν εμάς, ας
διαβάσουν τις δημοσκοπήσεις των προσκείμενων στον ΣΥΡΙΖΑ εφημερίδων. Το 78% των
πολιτών δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε επι-

Το να επενδύεις στην καταστροφή
δεν βοηθά και δεν πείθει.
Οι πολίτες δεν ακούν κανέναν
προφήτη που προβλέπει
συμφορές

σημάνει ότι η διαχείριση που κάνουν ο κ. Τσίπρας και η ομάδα του δεν περνάει. Δυστυχώς
για εκείνον, του βάζουν τρικλοποδιές ακόμα
και οι σύντροφοί του. Για αυτό και ο πρώην
πρωθυπουργός πέφτει σε λάθη, πιεζόμενος
από διάφορα εσωκομματικά κέντρα. Για αυτό
και το να επενδύεις στην καταστροφή δεν
βοηθά και δεν πείθει. Οι πολίτες δεν ακούν
κανέναν προφήτη που προβλέπει συμφορές,
δάκρυα και πόνο.
ν πραγματικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
θέλει να πείσει, πρέπει από το… μηδέν
σε όλα για την κυβέρνηση να αρχίσει
να σχεδιάζει τη δική του επόμενη μέρα. Να…
καθαρίσει το μαγαζί του και να τραβήξει
μπροστά. Να πάρει κεφάλια τόσο «δικών» του
όσο και άλλων. Η πανδημία με τον έναν ή με
τον άλλον τρόπο θα τελειώσει. Το θέμα για τον
κ. Τσίπρα είναι να έχει τελειώσει και εκείνος
με τα... βαρίδια. Ώστε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα.
Η μόνη προϋπόθεση είναι να το θέλει και ο
ίδιος. Αυτό, όμως, είναι αποκλειστικά δική του
υπόθεση για το αν θα κάνει σε κάποιους selftest…
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