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Ψυχραιμία, παίζουμε… την παράταση

Χ

θες η Επιτροπή των Ειδικών αποφάσισε να δείξει… τα δόντια της. Με την εισήγησή της έκοψε
την περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων και το
άνοιγμα των μεγάλων εμπορικών, των φροντιστηρίων και των καταστημάτων αισθητικής. Αντίθετα,
πράττοντας λογικά, άφησε, έστω και με self-tests, να
λειτουργήσουν οι σχολές οδηγών.
Απ’ ό,τι πληροφορηθήκαμε, για άλλη μία φορά η
συζήτηση έγινε σε υψηλούς τόνους και ήταν απλώς
ένα «ζέσταμα» για τη μητέρα των μαχών. Και αυτή,
φυσικά, θα αφορά στο τι θα γίνει με το Πάσχα. Θα
προτείναμε άπαντες να κρατήσουν την ψυχραιμία
τους. Δεν χρειάζεται ούτε να τα βάψουμε μαύρα ούτε
να ανοίξουμε σαμπάνιες! Απ’ ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση θα πάρει τις οριστικές της αποφάσεις, όσο μπορεί, στο παρά πέντε - για μια σειρά από λόγους, κατα-

νοητούς, όπως εξελίσσεται η πανδημία. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης δεν θέλει με τίποτε να ρισκάρει το
άνοιγμα του τουρισμού. Γνωρίζει ότι αυτό θα κρίνει
επί της ουσίας την οικονομική επιβίωση όχι μόνο του
ίδιου του κλάδου, αλλά και μιας σειράς παράλληλων
με αυτόν δραστηριοτήτων.
Παράλληλα, ο τουρισμός θα κρίνει και την εικόνα
της χώρας μας στον κόσμο. Γι’ αυτό και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης τις όποιες αποφάσεις θα πάρει για το
Πάσχα θα τις βάλει… στο μικροσκόπιο των δύο παραπάνω βασικών παραμέτρων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η επόμενη συνεδρίαση (ή συνεδριάσεις, λένε οι πληροφορίες μας) θα είναι πιο συγκεκριμένες, καθώς τα χρονικά περιθώρια πιέζουν. Ήδη
παίζουμε… τις καθυστερήσεις, γι’ αυτό και, όπως
αποκαλύπτουμε σήμερα, το Μαξίμου έχει ετοιμάσει

πλάνο έκτακτης ανάγκης - ώστε ούτε ο κόσμος να
απογοητευτεί ούτε και να βάλουμε ως χώρα τρικλοποδιά στον εαυτό μας. Δυστυχώς, κάποιοι, παρά το
ότι φωνάζαμε πως δεν χρειαζόταν, είχαν βάλει τον
πήχη ψηλά.
Κατανοητό αλλά αχρείαστο, καθώς τα μοντέλα
έπεσαν έξω.
Αλλά εμείς θα πούμε ότι πολλές φορές αυτό που
φαντάζει απίθανο μπορεί να γίνει πιθανό.
Το βέβαιο είναι ότι το Πάσχα φέτος θα είναι διαφορετικό από το περσινό. Θα παραμείνουμε αισιόδοξοι. Χωρίς να φορτώνουμε μπαγκάζια, δεν τα
βάζουμε πάλι στο πατάρι. Θα περιμένουμε το διάγγελμα του πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος που μπορεί να καθαρίσει τον
ορίζοντα…
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Η επόμενη ημέρα με Κυριάκο - Δένδια

Τ

ην ικανοποίησή του για τον τρόπο
με τον οποίο χειρίστηκε ένα τόσο
δύσκολο ζήτημα εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο
Δένδια, στον απόηχο του «θερμού επεισοδίου», κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον
Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Όπως σημείωναν
κυβερνητικές πηγές, το πρωί της Παρασκευής ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με
τον υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου, λίγο πριν ο Νίκος Δένδιας να αναχωρήσει για την Πάφο, όπου συμμετέχει στη διήμερη Υπουργική Σύνοδο.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Αυτό που μένει από την «επεισοδιακή» συνέντευξη Τύπου είναι η ετοιμότητα του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών να απαντά σε κάθε
αιχμή του ομολόγου του. Την ατζέντα, ως οικοδεσπότης, έθεσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προκαλώντας την ελληνική πλευρά με
αναφορές σε «τουρκική» μειονότητα, «επιθετικές δηλώσεις και τετελεσμένα» και «κοινό αντιτρομοκρατικό αγώνα», κατηγορώντας
έμμεσα την Ελλάδα για υποστήριξη Γκιουλενιστών. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ήταν απολύτως προετοιμασμένος και
σε ευθεία γραμμή με τον πρωθυπουργό, για
να απαντήσει στις τουρκικές προκλήσεις. Η
δυναμική στάση του Νίκου Δένδια έκανε τον
συνομιλητή του να χάσει την ψυχραιμία του,
ζητώντας κάθε φορά τον λόγο για να απαντήσει, σε μια διαδικασία η οποία υπερέβη κατά
πολύ την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια,
αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν είχαν προβλεφθεί ερωτήσεις. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του Έλληνα υπουργού στον «φίλο
Μεβλούτ» για τους «βασιλικότερους του βασιλέως» ανθρώπους της τουρκικής εθιμοτυπίας, που παραινούσαν τον Νίκο Δένδια να μη
δώσει συνέχεια. Αντιθέτως, όχι μόνο απάντησε, αλλά κατέρριψε με επιχειρήματα καθεμία
από τις προκλητικές αναφορές του Τούρκου
υπουργού Εξωτερικών.
Είναι σαφές ότι Νίκος Δένδιας και Μέγαρο
Μαξίμου βρίσκονταν σε απόλυτη συνεννόηση, όπως διευκρίνιζαν και κυβερνητικές πηγές. Ακόμη κι αν το κλίμα που μετέφερε ο Έλληνας υπουργός από τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ήπιο και φιλικό, με τον Τούρκο πρόεδρο
να εμφανίζεται ακόμη και συγκαταβατικός σε
μια σειρά από ζητήματα, το σκηνικό έντασης

Με αντιNAVTEX επέστρεψε η Άγκυρα
Δεν πρόλαβαν να περάσουν λίγες ώρες από την συνάντηση Δένδια - Τσαβούσογλου και η Άγκυρα έδειξε πάλι την παραβατική συμπεριφορά της. Με τη γνωστή τακτική της αντιNAVTEX,
επιχείρησε να αμφισβητήσει στο πεδίο τη Συμφωνία Οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδας - Αιγύπτου.
Ο υδρογραφικός σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε την Πέμπτη ναυτική οδηγία σχετικά με
έρευνες επί στήλης ύδατος του γαλλικού ωκεανογραφικού σκάφους «L’Atalante», που
συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ. Η ναυτική οδηγία καλύπτει μια μεγάλη περιοχή, η οποία ξεκινάει από τα νότια της Κρήτης και φτάνει μέχρι τα
ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, που αποτελεί και το όριο της Συμφωνίας με την Αίγυπτο.
Το μεσημέρι της Παρασκευής, η Τουρκία εξέδωσε αντιNAVTEX, στην οποία χαρακτηρίζει
«παράνομη» την ελληνική οδηγία και ισχυρίζεται ότι αποτελεί περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Με τον τρόπο αυτόν επιχειρεί να εμφανίσει σε ισχύ το παράνομο τουρκολιβυκό
μνημόνιο που έχουν καταδικάσει τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τις προσπάθειες της Τουρκίας να επιβάλει τις διεκδικήσεις της, το γαλλικό σκάφος συνεχίζει κανονικά τις έρευνές του. Πηγές του Ναυτικού σημειώνουν ότι όλες οι κινήσεις σε περιοχές
ελληνικού ενδιαφέροντος παρακολουθούνται από διακριτική παρουσία πολεμικών πλοίων.
που επιχείρησε να στήσει ο Τσαβούσογλου
προσέκρουσε στην ψυχραιμία και στην ετοιμότητα του Νίκου Δένδια, που κέρδισε τις εντυπώσεις.
Η αποφασιστική στάση της Αθήνας να
απαντήσει ευθέως στα ανοιχτά ζητήματα με
την Τουρκία, κάνοντας ξεκάθαρη την ελληνική και, συνάμα, ευρωπαϊκή άποψη για την
τουρκική προκλητικότητα και την παραβατική συμπεριφορά της Άγκυρας σε Αιγαίο και
Ανατολική Μεσόγειο, προκάλεσε εκνευρισμό
στη γείτονα. Διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι
ο Νίκος Δένδιας έπραξε το εθνικά αυτονόητο.
Οι απαντήσεις του ανέτρεψαν τα σχέδια της
Άγκυρας, που επιχείρησε να εμφανίσει ως
διμερείς και όχι ως ευρωτουρκικές τις διαφορές με την Ελλάδα. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ακόμη ότι η στάση της ελληνικής
πλευράς δεν επέτρεψε στην Τουρκία να ξεδιπλώσει τη στρατηγική τού «ό,τι έγινε έγινε και

τώρα πάμε να συζητήσουμε από την αρχή»,
που επιδιώκει εν όψει των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η αντίδραση της τουρκικής κυβέρνησης
δεν άργησε να φανεί, με τον Ερντογάν (που
χθες συνομίλησε με τον γενικό γραμματέα
του ΝΑΤΟ, Στόλντεμπεργκ) να δίνει τον τόνο.
«Δυστυχώς, το θέμα στη συνάντηση του
υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας με τον
υπουργό μας ξέφυγε σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Ο υπουργός μας επί των
Εξωτερικών, απέναντι σε αυτήν τη συμπεριφορά, τον έβαλε στη θέση του. Δεν θα μπορούσε να γίνει πιο ήπια. Άλλωστε, δεν θα μας
ταίριαζε ως έθνος και ως χώρα», υποστήριξε
ο Τούρκος πρόεδρος.
Την ίδια ώρα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι
«η Ελλάδα, προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο
και στις ευρωπαϊκές αξίες, έχει συγκεκριμέ-

νες θέσεις, οι οποίες είναι γνωστές. Αναφορικά με το σύνολο των σχέσεων με την Τουρκία,
τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο
της Ε.Ε. - Τουρκίας, διαφωνίες υπήρχαν και
υπάρχουν». Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται
αναφορά και στη θετική ατζέντα που προωθεί
η Αθήνα στον οικονομικό και τον εμπορικό
τομέα, η οποία «μπορεί να συνεισφέρει στην
εμπέδωση ενός κλίματος αποκλιμάκωσης
και βελτίωσης των σχέσεων».
Μετά το «θερμό επεισόδιο» με τον Νίκο Δένδια, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετέβη στα Κατεχόμενα για συναντήσεις με τον υπουργό
Εξωτερικών του ψευδοκράτους Ταχσίν Ερτουγρούλογλου και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν
Τατάρ, εν όψει της άτυπης Πενταμερούς για το
Κυπριακό. Στην Πάφο βρίσκεται και ο Νίκος
Δένδιας για την τετραμερή Υπουργική Σύνοδο
Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. «Κάθε πλευρά έχει τις απόψεις της, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω τη
δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης, της
οποίας ηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην
αναζήτηση μιας θετικής ατζέντας με την Τουρκία. Ακόμη, προσκάλεσα τον ομόλογό μου, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να επισκεφθεί την Αθήνα», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών,
κατά τη λήξη της πρώτης ημέρας των εργασιών
της Τετραμερούς.
Η Αθήνα, πάντως, συνεχίζει την εμβάθυνση της συνεργασίας της με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Το πρωί της Παρασκευής, ο
Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον ομόλογό του από τον Λίβανο, Σαρμπέλ Γουάχμπι,
στο πλαίσιο της Τριμερούς Ελλάδας - Κύπρου
- Λιβάνου, και με δηλώσεις του έστειλε νέο
μήνυμα στην Τουρκία. «Κοινός παρονομαστής της προσέγγισής μας είναι ο σεβασμός
του Διεθνούς Δικαίου, της προώθησης των
σχέσεων της καλής γειτονίας και, βεβαίως,
της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Αυτοί
είναι οι κανόνες συμπεριφοράς τους οποίους
ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσει το σύνολο
των κρατών της περιοχής μας», ανέφερε ο
Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.
Στο πλαίσιο των διπλωματικών πρωτοβουλιών, ο Νίκος Δένδιας θα μεταβεί την Κυριακή στην Αίγυπτο, όπου θα έχει συνάντηση με
τον ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι, ενώ την Τρίτη
θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Σαουδική
Αραβία.

Ο Ερντογάν είδε άλλη
συνάντηση και δικαιολόγησε…
το χουνέρι που έπαθε
ο Τσαβούσογλου
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Plan B του Μαξίμου για το Πάσχα

Τ

α επιδημιολογικά δεδομένα
των επόμενων 24 ωρών, έως
την ερχόμενη Παρασκευή και
την καθοριστική τηλεδιάσκεψη
των λοιμωξιολόγων, αναμένεται να αποτελέσουν οδηγό για το πώς θα εορταστεί
το φετινό Πάσχα και το κατά πόσον θα
υπάρξει το περιθώριο άρσης ορισμένων
εκ των υφιστάμενων περιορισμών.
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει,
όπως μεταδίδουν στενοί του συνεργάτες,
ότι η κρισιμότητα της συγκεκριμένης περιόδου, λίγες εβδομάδες πριν από την
έναρξη της φετινής τουριστικής σεζόν,
δεν επιτρέπει επιπολαιότητες και σφάλματα που απειλούν να θέσουν εν αμφιβόλω το υγειονομικό κεκτημένο και να
εκτρέψουν την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.
Όπως, εξάλλου, το έθεσε την προηγούμενη Τετάρτη ο πρωθυπουργός, κατά την
τοποθέτησή του στην Κοινοβουλευτική
Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, «στόχος
είναι να φτάσουμε σε ένα ασφαλές Πάσχα, αλλά και σε ένα ακόμα πιο ελεύθερο
καλοκαίρι», ζητώντας παράλληλα από
υπουργούς και βουλευτές να τερματίσουν
την πρακτική… της πλειοδοσίας για πιθανή έξοδο εν όψει Πάσχα. Μία ημέρα μετά,
η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία
Πελώνη χαμήλωσε εκ νέου τον πήχη των
προσδοκιών, σημειώνοντας στο briefing
των πολιτικών συντακτών ότι «θα ακούσουμε τους ειδικούς και, όταν έλθει η
ώρα, θα αποφασίσουμε τι μπορεί και τι
δεν μπορεί να γίνει». Είναι σαφές πως για
το Μέγαρο Μαξίμου κεντρικό ορόσημο
στη στρατηγική της απελευθέρωσης κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων δεν είναι άλλο από το άνοιγμα του
τουρισμού, που έχει προγραμματιστεί για
τις 14 Μαΐου.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες,
εξάλλου, η κεντρική κυβερνητική κατεύθυνση είναι πως πρέπει να καταβληθεί
κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μη ματαιωθεί το συγκεκριμένο… ραντεβού, καθώς είναι ευρέως παραδεκτό ότι ο αντίκτυπος του τουρισμού θα είναι βαρυσήμαντος στην προοπτική της ανάκαμψης
της ελληνικής Οικονομίας εν συνόλω. Υπό

Είναι σημαντική μεταρρύθμιση η ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου
Στα σημαντικά οφέλη της ένταξης του Κτηματολογίου στην
ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr, ήτοι στην ταχεία πρόσβαση ιδιοκτητών και επαγγελματιών σε όλα τα στοιχεία για τα ακίνητα
της χώρας και ταυτόχρονα την κατάργηση της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας, καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων και χρόνου, στάθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε
σύσκεψη στην οποία, μεταξύ άλλων, συμμετείχε και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, με
αντικείμενο την ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου. Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, ανέφερε πως η έως σήμερα πολυπλοκότητα του Κτηματολογίου έθετε εκ των πραγμάτων σοβαρά προσκόμματα στις επενδύσεις και εν τέλει στην Ανάπτυξη, τονίζοντας ότι σημαντική πτυχή της εν λόγω μεταρρύθμισης είναι
και ο μετασχηματισμός των 390 παλαιών υποθηκοφυλακείων
σε 92 σύγχρονα, νέα κτηματολογικά γραφεία.

Πρόσβαση για όλους
Ο κ. Πιερρακάκης, από την πλευρά του, επέμεινε πως συντελείται ακόμη ένα ισχυρό βήμα προς τη δημιουργία ενός
ψηφιακού οικοδομήματος και ότι το Κτηματολόγιο είναι κατά

αυτό το πρίσμα και παρά τη γενική τάση
σταθεροποίησης, ου μην και ελαφράς
κάμψης του τρίτου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, η έντονη πίεση που
εξακολουθεί να υφίσταται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τον υψηλό αριθμό των
διασωληνωμένων και των θανάτων, καθώς και η προβληματική εικόνα ορισμένων περιφερειών, που πιθανώς να επιδεινωθεί σε περίπτωση εξόδου τις ημέρες
του Πάσχα, φαίνεται να προβληματίζουν
τους ειδικούς. Ως εκ τούτου, εάν δεν
υπάρξει σοβαρή βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας τα επόμενα 24ωρα, η άρση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων
τη Μεγάλη Εβδομάδα θα πρέπει να θεω-

βάση μια ψηφιακή υπηρεσία, που θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Εν τω μεταξύ, εύσημα στην ελληνική
κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και για το πώς προχωρά στην Ελλάδα η εμβολιαστική εκστρατεία έδωσε ο περιφερειακός διευθυντής του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Hans Kluge, που βρέθηκε χθες, παρουσία του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια,
στο Μέγαρο Μαξίμου, μία ημέρα μετά την υπογραφή για
την ίδρυση γραφείου του Οργανισμού στην Αθήνα. « Ήταν
εκπληκτικό! Και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Θα πρέπει όντως να εντείνουμε τους εμβολιασμούς και να πιστέψουμε σε αυτούς», σημείωσε ο κ. Kluge, αναφερόμενος στην ξενάγησή του στο
mega εμβολιαστικό κέντρο «Προμηθέας». Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, από την πλευρά του, ερμήνευσε την απόφαση του ΠΟΥ να ιδρύσει γραφείο στη χώρα μας ως επιβράβευση των προσπαθειών της Αθήνας για την τιθάσευση
της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ υπογράμμισε εκ νέου
ότι «η δέσμευσή μου να στηρίξω το Εθνικό Σύστημα Υγείας
όχι απλώς ισχύει, αλλά ενισχύθηκε από την πανδημία».

ρείται η λιγότερο πιθανή εκδοχή, όπως
τονίζουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη.
Βάσει του συγκεκριμένου σεναρίου, η
άρση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων αναμένεται να συμπέσει χονδρικά με
την επαναλειτουργία της εστίασης στους
εξωτερικούς χώρους μετά την Κυριακή
του Θωμά και παραμονές της επίσημης
εκκίνησης της τουριστικής περιόδου,
εφόσον, βεβαίως, το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες.
Εξάλλου, σύμφωνα και με έγκυρες
πληροφορίες της «Political», κυβέρνηση
και ειδικοί ήδη εξετάζουν να επεκταθεί
κατά μία ώρα η απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας, στις 10 μ.μ. από τις 9

μ.μ., αλλαγή που πιθανώς να ισχύσει και
πριν από το Πάσχα, ενώ συγκεκριμένοι
όροι θα ισχύσουν για τις συναθροίσεις στα
σπίτια το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, με ανώτατο όριο ατόμων
πιθανώς τα οκτώ. Υπό διαμόρφωση είναι
ακόμη και οι όροι λειτουργίας των Εκκλησιών τη Μεγάλη Εβδομάδα, με το σενάριο
των πιο απογευματινών λειτουργιών να
βρίσκεται στο τραπέζι.

Εάν δεν μεταβληθούν
τα επιδημιολογικά
στοιχεία, η κυβέρνηση
μελετά εναλλακτικές
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Αλ. Τσίπρας: Είναι η ώρα να σταματήσουν οι παλινωδίες των αποφάσεων για την αγορά
Στο «Σισμανόγλειο» πήγε χθες ο τέως πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, απ’ όπου ζήτησε από την κυβέρνηση να
σταματήσουν οι παλινωδίες σε ό,τι αφορά τα μέτρα χαλάρωσης ή μη.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε: «Επισκέφτηκα σήμερα το “Σισμανόγλειο” και συνομίλησα με τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, γιατρούς και νοσηλευτές,
που δίνουν μια ηρωική μάχη. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους
ξεχάσουμε ούτε σήμερα ούτε αύριο. Δεν έχουμε δικαίωμα να

ξεχάσουμε τους χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή
τους, τις οικογένειές τους που θρηνούν ούτε να κρύβουμε τα
νούμερα πίσω από μακάβριες συγκρίσεις και στατιστικές. Η
κατάσταση στα νοσοκομεία παραμένει δραματική. Κορυφώνονται το δράμα και η τραγωδία. Και το χειρότερο που μπορεί
να μας συμβεί είναι να συνηθίσουμε την απώλεια και να αποστρέψουμε το βλέμμα από αυτό το εξελισσόμενο δράμα. Εκφράζω την αγωνία μου, που πιστεύω ότι είναι αγωνία της
συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας: Αυτό το

κακό πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι ώρα ούτε για δηλώσεις
αβάσταχτης ελαφρότητας των κυβερνητικών παραγόντων
ούτε για επικοινωνιακή διαχείριση του δράματος».
Και ο κ. Τσίπρας κατέληξε τονίζοντας ότι «είναι η ώρα να
σταματήσουν οι παλινωδίες των αποφάσεων για την αγορά,
τα ΜΜΜ, τους χώρους δουλειάς, τα σχολεία. Είναι η ώρα να
στηρίξουμε όσο μπορούμε το ΕΣΥ, να αποκτήσουμε ένα σοβαρό σχέδιο επιδημιολογικής επιτήρησης, να πολλαπλασιάσουμε τα τεστ στοχευμένα στις ομάδες πληθυσμού».

Η Φώφη θέλει να… κόψει την πασαρέλα

Ν

α σταματήσει η «πασαρέλα
υποψηφιοτήτων» και να συστρατευθούν όλοι στον κοινό
σκοπό για την ανάταση της
χώρας και της παράταξης ήταν το ηχηρό
μήνυμα προς στο εσωτερικό του Κινήματος Αλλαγής που έστειλε η Φώφη Γεννηματά, μιλώντας στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Την ίδια ώρα, βέβαια, ο Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας στο Κανάλι 1, ανακοίνωνε την πρόθεσή του να επαναφέρει το
όνομα του ΠΑΣΟΚ, εάν θα είναι ο νικητής στις επικείμενες εσωκομματικές
εκλογές του κόμματος. Μιλώντας στο
Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, τόνισε: «Η δική μου πρόταση είναι ΠΑΣΟΚ
και στη συνέχεια πορεία προς τις επόμενες εκλογές με στόχο τον υπερδιπλασιασμό των πολιτικών μας δυνάμεων»!
Από τη μεριά της, η πρόεδρος του
ΚΙΝ.ΑΛ. επιχείρησε να βάλει φρένο στις
φήμες για «εσωκομματικές αλχημείες»
σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των
εσωκομματικών εκλογών, υποστηρίζοντας ότι «τον ερχόμενο Σεπτέμβριο,
σε ειδική σύνοδο της ΚΠΕ, θα προχωρήσουμε στην εξειδίκευση όλων των
σχετικών διαδικασιών και του ακριβούς
χρονοδιαγράμματος. Με πλήρη διαφάνεια και με όρους που διασφαλίζουν την
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών
και των φίλων μας, όπως προβλέπει το
καταστατικό».
Στο πλαίσιο αυτό, παρότρυνε τους
βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος
να μην ξοδέψουν «κρίσιμο και χρήσιμο
χρόνο και πολιτική ενέργεια σε προσω-

πικούς διαγκωνισμούς και πασαρέλα
προαναγγελίας υποψηφιοτήτων». Στη
συνέχεια, όμως, ανέβασε τους τόνους
και, απευθυνόμενη προς τους εσωκομματικούς αντιπάλους, υποστήριξε ότι
«είναι θεμιτές οι προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά όποιος θέτει σε δεύτερη μοίρα την προοπτική της παράταξης και συναρτά τις εξελίξεις μονάχα με τον εαυτό
του δεν προσφέρει υπηρεσίες. Κάνουν
λάθος αν νομίζουν ότι κερδίζουν χώρο
με το κλίμα εσωστρέφειας που τροφοδοτούν. Εκτίθενται στα μάτια και των
στελεχών και της βάσης, γιατί τέτοιες
επιλογές αντικειμενικά εξυπηρετούν τα
σχέδια των πολιτικών μας αντιπάλων».
Η κυρία Γεννηματά προχώρησε και ένα
βήμα πιο μπροστά, θέτοντας όλους προ
των ευθυνών τους για την επόμενη μέ-

ρα, υπογραμμίζοντας πως «είναι συλλογική ευθύνη και υποχρέωση, που αφορά
στο σύνολο των στελεχών μας να συμβάλουν καθοριστικά σε αυτήν την κατεύθυνση, όχι μόνο αποφεύγοντας αλλά
και αποτρέποντας παρεκκλίσεις που
μας εκτρέπουν από τους στόχους μας».
Η ίδια ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη
για τη διασφάλιση συντεταγμένης πορείας για το κρίσιμο -πολιτικά- επόμενο
διάστημα, τονίζοντας με έμφαση ότι θα
υπερασπιστεί «με κάθε τρόπο την ενότητα και την αυτονομία της παράταξης».
Έστειλε, όμως, και κάλεσμα επιστροφής στελεχών που είτε είναι δυσαρεστημένα είτε βρίσκονται σε απόσταση
από το ΚΙΝ.ΑΛ., λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές».
Ξεφεύγοντας από τη δίνη των εσω-

κομματικών ζητημάτων, αναφέρθηκε με
επικριτική διάθεση στα θέματα της επικαιρότητας. Σχολιάζοντας την επίσκεψη
του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην
Τουρκία, εξέφρασε τον προβληματισμό
της για το τι θα ακολουθήσει. «Μας προβληματίζει περισσότερο για το μετά. Είναι επιβεβλημένο να διατυπώνεις με
σαφήνεια τις θέσεις της χώρας σου, αλλά δεν αρκεί. Σημασία έχει με ποια
στρατηγική και αποφασιστικότητα τις
προωθείς», είπε χαρακτηριστικά.

Λοβέρδος: Η δική μου
πρόταση είναι να
γίνουμε ξανά ΠΑΣΟΚ!

P
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Στο κόκκινο η κόντρα Ερντογάν - Ντράγκι
με φόντο Λιβύη και sofagate

Τ
του

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

ο sofagate συνεχίζει να απασχολεί τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια ΜΜΕ. Έτσι, οι
πάντες συζητούν για την απαράδεκτη και
προκλητική συμπεριφορά του Ερντογάν, ο οποίος
σε μια ένδειξη έπαρσης άφησε κυριολεκτικά όρθια, χωρίς καρέκλα, την πρόεδρο της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη συνάντηση της
ηγεσίας της Ε.Ε. με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα την Τρίτη 6 Απριλίου. Με τον τρόπο αυτόν ο
Ερντογάν κατέδειξε την πλήρη περιφρόνησή του
προς τις γυναίκες, συμπεριφορά που συνδυάζεται με την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που καταπολεμά τη βία κατά των γυναικών.
Το σκηνικό αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο διεθνής
Τύπος να μην ασχοληθεί με την ουσία της συνάντησης του Σαρλ Μισέλ και της Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν με τον Ερντογάν. Μια συνάντηση που τελικά
κατέληξε στο να βγάλει κερδισμένη την Τουρκία,
καθώς η Άγκυρα πέτυχε να παραμείνουν αλώβητα τα μέχρι σήμερα οικονομικά της κέρδη από τις
συναλλαγές της με την Ε.Ε., ενώ στο μέλλον υπό
όρους μπορεί και να αυξηθούν, ιδίως με νέα κονδύλια για το δήθεν Προσφυγικό, καθώς και μέσω
του εκσυγχρονισμού της Τελωνειακής Ένωσης.
Άλλωστε, παρά το sofagate, ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ συνεχίζει
ακόμα να επιμένει στο «παράθυρο ευκαιρίας» για

τις σχέσεις Ε.Ε. - Τουρκίας, που θα οδηγήσει σε
ανάπτυξη θετικής ατζέντας με την Άγκυρα. Μάλιστα, στη γραπτή δήλωση του Σαρλ Μισέλ μετά τη
συνάντηση με τον Ερντογάν δεν υπάρχει λέξη ούτε για το τουρκικό casus belli κατά της Ελλάδας
ούτε για το ανυπόστατο, άκυρο και παράνομο
τουρκολιβυκό μνημόνιο ούτε για το πάρτι του
«Ορούτς Ρέις» σε ύδατα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ούτε για τις παράνομες υπερπτήσεις
τουρκικών μαχητικών πάνω από τα ελληνικά νησιά ούτε για την παράνομη κατοχή της Κύπρου
από τα τουρκικά στρατεύματα ούτε και για την παράνομη τουρκική είσοδο στα Βαρώσια. Το μόνο
που βγαίνει από τη δήλωση του Σαρλ Μισέλ είναι
η αγωνία του να μη δυσαρεστήσει την Άγκυρα.
Τελικά τη χαμένη τιμή των Βρυξελλών ήρθε να
σώσει ο Μάριο Ντράγκι, ο οποίος, φανερά ενοχλημένος με τον Ερντογάν τόσο για την τουρκική
συμπεριφορά απέναντι στη Φον ντερ Λάιεν όσο
και για το τεράστιο «χώσιμο» της Τουρκίας στη
Λιβύη σε βάρος των ιταλικών συμφερόντων, που
διαπίστωσε κατά την επίσκεψή του σε αυτή την
πρώην ιταλική αποικία, ξεσπάθωσε κατά του
Τούρκου προέδρου και τον χαρακτήρισε «δικτάτορα». Το τι ακολούθησε με την αντίδραση της
Άγκυρας θύμισε ιταλική κωμωδία της ένδοξης
εποχής του ιταλικού κινηματογράφου, γυρισμένη
στα περίφημα Cinecittà Studios. Οι Τούρκοι έγι-

ναν «τούρκοι» και σύσσωμη η παρέα του Ερντογάν κατηγόρησε τον Ντράγκι ως διορισμένο πρωθυπουργό, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα στους
Ιταλούς τον Μουσολίνι. Τη σκυτάλη πήρε ο Σαλβίνι, ο οποίος τα έχωσε χοντρά στον Ερντογάν, όχι
μόνο γιατί επιτέθηκε κατά του Ντράγκι, αλλά ίσως
και γιατί οι Τούρκοι τού έθιξαν τον Μουσολίνι.
Ακολούθησε η διαμαρτυρία πολλών ευρωβουλευτών κατά του Ερντογάν. Πολύ αργά, όμως, για
αυτούς, καθώς «ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετά
την απομάκρυνση εκ του ταμείου». Και αυτό γιατί
ο Ερντογάν με δική τους ψήφο πήγε... ταμείο και
μάζεψε όλο το ευρωπαϊκό χρήμα των δεκάδων
δισ. ευρώ για το διάστημα 2021-2027. Τελικά, την
πρώτη φάση της ιταλοτουρκικής κόντρας έκλεισε
ο Ερντογάν με σφοδρή επίθεση κατά του Ντράγκι
στις 14/4/2021.
Είναι πλέον σαφές ότι οι ιταλοτουρκικές σχέσεις περνούν σε έντονους ανταγωνισμούς και
διαγκωνισμούς, κυρίως λόγω Λιβύης, καθώς οι
Τούρκοι φαίνεται ότι στρογγυλοκάθισαν εκεί αρνούμενοι να αποσύρουν τους μισθοφόρους τους,
την ώρα που οι Ιταλοί ετοιμάζονται να πιάσουν
«πρώτο τραπέζι πίστα» στο ξεκοκάλισμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη Λιβύη, τα οποία στο
επόμενο διάστημα θα ανέλθουν τουλάχιστον σε 3
δισ. ευρώ.

Βία και διαφθορά σε μια χώρα Δημοκρατίας

Τ

ον τελευταίο καιρό παρατηρείται έξαρση
βίας στη χώρα μας - ξεκινώντας από τους
ξυλοδαρμούς ανάμεσα σε Αστυνομία και
πολίτες, συνεχίζοντας με διαφθορά πολιτικών και
προσώπων της τέχνης αλλά και της παιδείας και
κλείνοντας με δολοφονίες αθώων πολιτών, όπως
αυτήν του δημοσιογράφου Γ. Καραϊβάζ.
Τι σημαίνει Δημοκρατία για τη χώρα που τη γέννησε;
Η Ελλάδα είναι μια ατελής, ελαττωματική Δημοκρατία. Η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία στον
δείκτη της δημοκρατικότητας κατατάσσεται στην
39η θέση παγκοσμίως, μεταξύ 164 κρατών, στις τελευταίες της Δυτικής Ευρώπης.
Μιλώντας, όμως, για δημοκρατία -πολλώ δε μάλλον από τη χώρα «εκπρόσωπό» της-, καλό είναι να
καταλάβουμε τι σημαίνει.
Δημοκρατία είναι η ελευθερία του ανθρώπου να
αναπτύσσει πρωτοβουλίες χωρίς οι πράξεις του να
καταπιέζουν τους άλλους. Κυρίως, όμως, Δημοκρατία σημαίνει να ενδιαφερόμαστε για την πρόοδο
της κοινωνίας και της χώρας μας. Συμβαίνει, πλέον,
αυτό στη χώρα μας χωρίς συνέπειες;

Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε τη δημοκρατία
ως περιοριστική δύναμη στη βία, μέσω των δομών
της για τη συγκέντρωση φωνών και συμφερόντων,
τη συγκράτηση και τη διοχέτευση παραπόνων και
τη νομοθεσία πολιτικών κανόνων συμπεριφοράς.
Δεν είναι ασυνήθιστο να υποθέτουμε ότι η Δημοκρατία αντιτίθεται στη βία, αφού προάγει ένας κράτος ελευθερίας και πολλών απόψεων. Ωστόσο, αυτή
η υπόθεση μπορεί να μην ισχύει σε όλα τα μέρη του
κόσμου ή ακόμη και μεταξύ των μελών μιας δημοκρατικής κοινωνίας που συνηθίζει σε άλλες μορφές εθιμικού κανόνα να μην αποκλείουν τη βία. Με
τη σειρά τους, οι δημοκρατικές κοινωνίες ενσωματώνουν τη βία συνήθως ή κλείνουν τα μάτια τους,
από τη στρατιωτικοποίηση της βίας και της ασφάλειας έως τις νόμιμες και παράνομες χρήσεις βίας
ή την άσκηση εξουσίας και επιρροής.
Η ιστορία φαίνεται να υποδεικνύει ότι η βία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, ήταν εγγενής
στην εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας. Αυτές οι
παρατηρήσεις αναφέρονται σε εγγύτητες και συνδέσεις μεταξύ βίας και δημοκρατίας, υποδηλώνοντας την ανάγκη να κατανοήσουμε το ένα με τη βοήθεια του άλλου - και όχι μεμονωμένα.

Εάν η βία και η δημοκρατία συνίστανται αμοιβαία
ή τουλάχιστον αλληλεξαρτώνται, οι αντιλήψεις και
οι ελπίδες μας για τη δημοκρατία πρέπει να αναδιατυπωθούν με ενδιαφέρον που παρουσιάζεται στις
μορφές και τις καταστάσεις βίας που απειλούν τη
δημοκρατία, αλλά και εκείνες που θα μπορούσαν
να ενισχύσουν τη δημοκρατία.
Παράλληλα, βλέπουμε τον ρόλο της βίας εντός
των δημοκρατιών, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας διαφορετικών μορφών βίας που αναπτύσσονται τόσο στις σύγχρονες όσο και στις ιστορικές
δημοκρατίες, προκειμένου να προχωρήσουμε πέρα από τις κανονικές αντιλήψεις της δημοκρατίας,
σιωπηλές ή μεροληπτικές σε αυτά τα θέματα.
Κλείνοντας, είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τη
Δημοκρατία και την ελευθερία από τη βία, την οποία
οι περισσότεροι θέλουν να ασπαστούν ως ελευθερία και δημοκρατία - όχι! Η βία δεν είναι δημοκρατία, αλλά κατάλοιπα εγωιστικών συμπεριφορών
συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτούς, λοιπόν, η κοινωνία πρέπει να τους διδάξει τι ακριβώς είναι η βαρυσήμαντη έννοια «Δημοκρατία», έτσι το κράτος
που τη γέννησε θα πάψει να οδεύει προς την έννοια
της διαφθοράς.

της

Έβελυν
Παρασκευοπούλου
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Θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τα self-tests
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άποια πράγματα με ξεπερνούν. Αναφέρομαι
στο θέμα του κορονοϊού. Διαβάζω εξωφρενικά πράγματα από τους αρνητές τους. Δεν
μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να ζουν στον πλανήτη μας.
Σε κάποιο άλλο σύμπαν ίσως, αλλά στον πλανήτη μας
όχι.
Όταν όλες οι χώρες του κόσμου έχουν μπει σε
έναν τιτάνιο αγώνα να περιορίσουν αυτήν τη μάστιγα
και να επανέλθουμε στην κανονικότητά μας με τις λιγότερες απώλειες, κάποιοι σαμποτάρουν είτε εν
γνώσει τους -και είναι εγκληματικό- είτε από άγνοια
αυτές τις προσπάθειες.
Και οι αναφορές «μου το είπε ένας ταξιτζής, που
του το είπε μια πελάτισσα, που της το είπε ένας πρώτος ξάδερφός της, του οποίου ο γαμπρός δουλεύει
στο ερευνητικό κέντρο της Μινεσότα» ότι το εμβόλιο
έχει τσιπ και τα self-test είναι εμποτισμένα με φαρμακευτικές ουσίες για να κάνουν τον Μήτσο από τη
Λαμία έρμαιο του 5G δίνουν και παίρνουν.
Και γίνονται πιστευτά και ο ηλίθιος -δεν μπορώ να
βρω πιο ήπια λέξη- το αναπαράγει και διαδίδεται και
παρασύρει και άλλους στην άρνηση.
Είναι φρικτό να προσπαθεί η επιστήμη να καταπολεμήσει τον φονικό ιό και να το θεωρούν και να το
αντιμετωπίζουν κάτι σαν ιωσούλα που φεύγει με ξεμάτιασμα ή ένα ψέμα που δεν υπάρχει.
Και οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ότι είναι οι φωτισμένοι, οι γνώστες. Ότι όλοι οι υπόλοιποι ζούμε στο
σκοτάδι και μας οικτίρουν.
Νομίζουν ότι αυτοί γνωρίζουν, ενώ ζουν και διαδίδουν τον απόλυτο σκοταδισμό, τον οποίο ακόμη και ο
Μεσαίωνας θα ζήλευε. Και προσπαθούν με νύχια και
με δόντια να παρασύρουν και άλλους. Πυροβολούμε
οι ίδιοι τα πόδια μας. Αυτοκτονούμε γιατί η βλακεία
είναι άπειρη. Ανάβουμε σπίρτα και τα πετάμε στη
βενζίνη γιατί τη βλέπουμε σαν νερό.
Και το τραγικό; Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν. Κά-

ποιοι από αυτούς καθορίζουν με την ψήφο τους το
μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Με τι λογική και με τι κριτήριο ένας τέτοιος άνθρωπος θα
έχει την ικανότητα να επιλέξει το σωστότερο για το
μέλλον του; Όταν θεωρεί δεδομένο -γιατί έτσι διάβασε ή άκουσε- ότι όλα είναι μέρος μια παγκόσμιας συνωμοσίας και δεν βλέπει τα εκατομμύρια των κρουσμάτων και τα εκατομμύρια των νεκρών δίπλα του;
Όταν δεν βλέπει ότι όλο αυτό έχει διαλύσει την
παγκόσμια οικονομία και ότι αυτά που περνάμε με
τις απαγορεύσεις γίνονται με σκοπό να ξαναπάρουμε την ελευθερία μας;
Κι όμως, εκεί. Επιμένει να σαμποτάρει, να διαδίδει
ηλιθιότητες, να προσελκύει και άλλους ανόητους για
ποιο λόγο; Γιατί του στέρησαν την ελευθερία και ζορίστηκε. Και δεν καταλαβαίνει ότι όσο αντιδρά τόσο
θα τη χάνει. Ένας φαύλος κύκλος που δεν πρόκειται
να τελειώσει, αν δεν βοηθήσουμε όλοι. Ακόμα κι
ένας να μείνει έξω, θα είναι το φιτίλι για τον δυναμίτη
που θα ξανασκάσει. Και θα ξανασκάει όσο υπάρχουν
ανόητοι που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα.
Διαβάζω για αντιδράσεις γονέων στα self-tests.
Είναι εξωφρενικό. Δεν θέλουν, λέει, τα παιδιά τους
να κάνουν το τεστ προτού πάνε στο σχολείο. Για ποιον
λόγο; Τι θα πάθουν;
Στην πρώτη εφαρμογή του μέτρου βρέθηκαν κοντά 500 άτομα -μαθητές και καθηγητές- θετικά και
ασυμπτωματικά. Σύμφωνα με τους αλγόριθμους της
Ιατρικής, αυτό θα μεταφραζόταν σε 5.000 με 8.000
κρούσματα. Και δεν θέλουν να κάνουν τα τεστ; Και
κάνουν καταλήψεις για αυτό και απειλούν και βάζουν δικηγόρους. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά;
Δηλαδή, είναι προτιμότερο να κολλήσουν 8.000
άνθρωποι, με άγνωστο το πόσοι θα πεθάνουν από
αυτούς, από το να βάλει ο Γιαννάκης τους μια μπατονέτα στο στόμα ή τη μύτη προτού πάει στο σχολείο;
Έλεος! Τι θα πάθει το παιδί;

Το πρόβλημα δεν είναι οι συμπτωματικοί ασθενείς. Αυτοί λίγο πολύ το έχουν καταλάβει και φυλάγονται. Το πρόβλημα είναι οι ασυμπτωματικοί από
εκεί μεταδίδεται.
Αλλά για να κάνεις το τεστ στον εαυτό σου, αυτό
προϋποθέτει και υπευθυνότητα. Ότι το κάνεις όχι για
να προφυλάξεις εσένα -εσύ αν βγεις θετικός, είσαι
ασυμπτωματικός- αλλά για να προφυλάξεις τον συνάνθρωπό σου, ο οποίος μπορεί να πεθάνει, ή αυτός
ή κάποιος άλλος οικείος του, αν τον κολλήσεις. Αυτή
την υπευθυνότητα δεν την έχουμε. Τουλάχιστον κάποιοι.
Τι να σου κάνει και η κυβέρνηση; Εμβόλια δεν θέλουν, lockdowns δεν θέλουν, self-tests δεν θέλουν.
Οι Εντατικές γέμισαν, αλλά κουράστηκε και ο κόσμος. Αναγκάζονται να ανοίξουν δραστηριότητες με
ημερήσια κρούσματα κοντά στα 4.000, γιατί η πίεση
του κόσμου είναι ασφυκτική και κάπου έχουν και δίκιο. Και η λύση των self-tests, συνοδευόμενη από
μια γερή δόση υπευθυνότητας, θα βοηθούσε αρκετά.
Γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί νομικά και να γίνει υποχρεωτικό και σε άλλους κλάδους για να επιστρέψει σιγά σιγά η καθημερινότητά
μας. Και όποιος δεν το δέχεται, αποκλεισμό.
Δεν είναι ούτε σκληρό ούτε κάνει διακρίσεις ούτε
καταπατά δικαιώματα. Γιατί εκεί που τελειώνουν τα
δικαιώματα του αρνητή αρχίζουν τα δικά μου. Όταν,
όμως, πρόκειται για την υγεία μου και την υγεία σου,
φίλε αναγνώστη, προτιμώ έναν θυμωμένο αποκλεισμένο φορέα, παρά μια πηγή μετάδοσης ανεξέλεγκτη. Δεν θα τους πέσουν τα μούτρα ή η υπόληψη αν
κάνουν το τεστ. Όταν, όμως, ο βλάκας διαδίδει ότι
«στο Πανεπιστήμιο του Hopkins βρήκαν στην μπατονέτα ιούς και νανοτεχνολογία και με τρόπο εμβολιασμό», τότε πραγματικά επανέρχεται το εξής ερώτημα: Αυτή η χώρα σώζεται;

Τα αυτονόητα και η συνέχεια

Α

πό την ώρα των δηλώσεων του Νίκου Δένδια και του Μεβλούτ Τσαβούσογλου προχθές υπάρχει μια κριτική που ασκείται από
ορισμένους κύκλους στον υπουργό Εξωτερικών.
Ότι τάχα είπε πολλά, ανεβάζοντας τους τόνους, ενώ
ο Τσαβούσογλου ήταν ήπιος, διπλωματικός και δεν
είπε στο κάτω κάτω τίποτε που δεν έχουμε ξανακούσει.
Μισό λεπτό, όμως. Τι είπε ο κ. Δένδιας που δεν
έχουν ξανακούσει οι Τούρκοι; Δεν έχουν ακούσει
ξανά τις θέσεις για τις παραβιάσεις κυριαρχίας και
κυριαρχικών δικαιωμάτων; Για το casus belli, τα
δώδεκα μίλια, τα δέκα μίλια στον αέρα και την υφαλοκρηπίδα; Για τη μειονότητα, την αποστρατιωτικοποίηση νησιών αλλά και το Μεταναστευτικό; Τι είναι
αυτό ακριβώς που εξέπληξε τους Τούρκους; Και
ποια είναι αυτή η διαπίστωση που σοκάρει τους θιασώτες της διπλωματικής ηπιότητας; Εκτός αν τους

σοκάρει, εν γένει, το γεγονός ότι τα πράγματα ειπώθηκαν, όπως είναι, τουλάχιστον σύμφωνα με την
ελληνική εθνική γραμμή.
Για τους Τούρκους δεν μπορούμε να κάνουμε και
πολλά. Αν δεν θέλουν να ακούν on camera αυτά
που ακούν κατ’ ιδίαν στις συναντήσεις που γίνονται,
να φροντίσουν να μη φέρνουν τον καλεσμένο τους
στο σημείο να τους τα πει. Όσο για το εδώ κοινό, που
έχει δυσανεξία στη διατύπωση θέσεων με γωνίες,
να θυμίσουμε ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή που
χωρίζει τη διπλωματική μετριοπάθεια από την ηττοπάθεια. Με άλλα λόγια, αν ο κ. Δένδιας δεν είχε πει
όσα είπε σε αυτό το περιβάλλον, δεν θα είχε κανένα
απολύτως νόημα. Ο κ. Τσαβούσογλου, δε, τεχνηέντως, προσπάθησε να διαμορφώσει ένα φιλικό περιβάλλον και μέσα σε αυτό να εντάξει γνωστές προβοκάτσιες, όπως τα περί τουρκικής μειονότητας, τις
αιχμές για τη στάση απέναντι στην τρομοκρατία αλ-

λά και τα κηρύγματα για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο Μεταναστευτικό.
Το ερώτημα, βεβαίως, όσο κι αν δεν θέλουν κάποιοι να το ακούν, είναι τι θα γίνει από εδώ και μέρα.
Είμαι της άποψης ότι είναι εξαιρετικά κοστοβόρο
για τον Ερντογάν να βγάλει ξανά τα ερευνητικά στη
θάλασσα, επειδή δεν του άρεσαν αυτά που είπε ο κ.
Δένδιας. Το περιβάλλον δεν είναι το ίδιο, η τουρκική
οικονομία καταρρέει, οι ΗΠΑ του Μπάιντεν δεν είναι οι ΗΠΑ του Τραμπ και ο κ. Ερντογάν χρειάζεται
τη θετική ατζέντα της Ε.Ε. Κανείς, βεβαίως, δεν
μπορεί να αποκλείσει πρόσθετη νευρικότητα εκ μέρους της Τουρκίας. Δεν έχει νόημα, όμως, να επιστρέψει στο πεδίο των προκλήσεων από καπρίτσιο.
Με άλλα λόγια, η πρωτοφανής αντιπαράθεση μπορεί να λειτουργήσει ως κάθαρση για να δούμε πώς
μπορούμε να προχωρήσουμε εν πλήρει γνώσει των
διαφορών μας.
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Σ

ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η κυβέρνηση «ανοίγει» πόλεμο
με τους εργαζομένους

Σ

ακά. Δεύτερον, εξαιρεί τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που απειλείται ήδη με πτώχευση από τα χρέη, καθώς τα κονδύλια θα
διοχετευτούν μέσα από τις τράπεζες και
απαιτούν ίδια συμμετοχή. Τρίτον, συνδέει την
εκταμίευση των κονδυλίων με μεταρρυθμίσεις α λα ΔΝΤ, όπως περιγράφει η έκθεση
Πισσαρίδη, που περιλαμβάνει τη συρρίκνωση
του κοινωνικού κράτους και τη συντριβή της
εργασίας. Η φιλοσοφία του σχεδίου είναι
συνταγή αποτυχίας και αύξησης των ανισοτήτων. Δεν είναι τυχαίο ότι προσδοκούν τη δημιουργία μόλις 180.000 θέσεων εργασίας, όταν
ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε 450.000 θέσεις χωρίς
Ταμείο Ανάκαμψης.

φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο βουλευτής Θεσπρωτίας και
τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης, μιλώντας στην «Political». Αναφορικά με το νέο
εργασιακό νομοσχέδιο, ο κ. Κάτσης υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την πανδημία και το σοκ που υφίστανται οι πολίτες και
επιχειρεί μια τεράστια νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση, ενώ παράλληλα σχετικά με την
πανδημία εξηγεί ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί
να δικαιολογήσει πώς μπήκαμε σε lockdown
με 1.600 κρούσματα και εννέα θανάτους και
ανοίγουμε με 75 θανάτους ανά ημέρα.
Ήδη τα σχολεία άνοιξαν, όπως επίσης και το
λιανεμπόριο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής
δεδομένα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να ανοίξει σταδιακά και τις υπόλοιπες οικονομικές
δραστηριότητες. Για ποιον λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ
αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τη μικρή αυτή
χαλάρωση των μέτρων;
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δικαιολογήσει
πώς μπήκαμε σε lockdown με 1.600 κρούσματα και εννέα θανάτους και ανοίγουμε, με την
αμφιβόλου ποιότητας στρατηγική των selftests, με 4.000 κρούσματα και 75 θανάτους ανά
ημέρα. Σήμερα, έναν χρόνο μετά το πιο σκληρό
και παρατεταμένο lockdown σε όλη τη Ευρώπη, ανακάλυψαν την αξία των τεστ για τα σχολεία και τους εργαζομένους. Αν είχαν ακούσει
τις προτάσεις μας για συνταγογράφηση των
τεστ για όλους, την επιτήρηση στους χώρους υπερμετάδοσης, την πραγματική ενίσχυση του ΕΣΥ και την
προτεραιοποίηση των εργαζομένων πρώτης γραμμής
στον εμβολιασμό, θα είχαμε αποφύγει πολλούς μήνες
καταστροφικού και αναποτελεσματικού lockdown.
Ο Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε αλλαγές στις
εργασιακές σχέσεις. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ διεμήνυσε ότι
δεν πρέπει να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Για ποιον λόγο θεωρείτε ότι εν μέσω πανδημίας
προχωρά σε τέτοιες ουσιαστικά αλλαγές;
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκμεταλλεύεται την πανδημία και το σοκ που υφίστανται οι πολίτες και επιχειρεί μια τεράστια νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση. Μοιράζει φιλέτα της δημόσιας περιουσίας, ενώ παράλληλα
θέλει να κλείσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι
αυτοαπασχολούμενοι θα εργάζονται σε συνθήκες γαλέρας σε μεγάλες εταιρείες. Το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, που καταργεί το 8ωρο και θεσμοθετεί τις απλήρωτες υπερωρίες, είναι «πόλεμος» εναντίον των εργαζομένων, που με βάση τα στοιχεία υπερεργάζονται και
υποαμείβονται ήδη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές

στον
Αλέξανδρο Διαμάντη

alex_diam@hotmail.com

χώρες. Ο «μειλίχιος» κ. Χατζηδάκης είναι επικίνδυνος
όταν λέει ότι εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και με την
ανεργία να καλπάζει μπορούν να διαπραγματεύονται
ισότιμα με τους εργοδότες ατομικά.
Ασκείτε κριτική στο κυβερνητικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι είναι πραγματικά αυτό που σας
προβληματίζει;
Το σχέδιο Ελλάδα 2.0, που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης, κουμπώνει στο σχέδιο της νεοφιλελεύθερης
αναδιάρθρωσης. Πρώτον, η κυβέρνηση δεν διαβουλεύτηκε ούτε με τα κόμματα ούτε με τους φορείς για
ένα πακέτο που υπερβαίνει τη θητεία της, καθώς πρόκειται για ένα άθροισμα έργων που θα κατευθυνθούν
στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και μάλιστα πελατει-

H κυβέρνηση θεωρεί ότι στον τομέα της Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει πετύχει. Ποια
είναι η δική σας άποψη;
Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να επαίρεται
για το έργο πολλών υπουργείων του, καθώς
έχουν αποτύχει τραγικά σε όλα τα επίπεδα.
Αποτέλεσμα είναι να υπερπροβάλλει κάποια
θετικά βήματα στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση,
που και εμείς στηρίξαμε, κυρίως γιατί πάτησαν πάνω στο δικό μας έργο. Η προετοιμασία
του διαγωνισμού για το 5G, οι οπτικοακουστικές παραγωγές του ΕΚΟΜΕ, τα οριζόντια ψηφιακά έργα όπως το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2, το ΣΗΔΕ και
το UFBB, που συνεχίζονται με καθυστερήσεις, είναι έργα της δικής μας κυβέρνησης.
Το gov.gr συνένωσε ψηφιακές υπηρεσίες
που υπήρχαν ήδη διάσπαρτες και, βεβαίως, προστέθηκαν και άλλες προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως η άυλη
συνταγογράφηση, που βοήθησε και στην πλατφόρμα
του εμβολιασμού.
Υπάρχουν, όμως, ζητήματα πολιτικής στα οποία διαφωνούμε, όπως η μη προστασία των προσωπικών και
δημόσιων δεδομένων, που έχει αποδειχτεί με τις περιπτώσεις Cisco και Palantir ότι η κυβέρνηση λειτουργεί
ως «έμπορος», καταφανώς αντιδημοκρατικά. Στο ζήτημα των ψηφιακών δεξιοτήτων μεγάλης μερίδας της
κοινωνίας, που δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες, δεν έχει κάνει τίποτα δημιουργώντας νέες
ανισότητες και κατευθύνει τα κονδύλια του Ταμείου
Ανάκαμψης σε αμφιβόλου ποιότητας μεσάζοντες τύπου «σκόιλ ελικικού». Υπάρχουν, όμως, και αποτυχίες
για τις οποίες φέρουν μεγάλη ευθύνη. Η ψηφιακή έκδοση συντάξεων έχει πάει περίπατο, οι νέες ταυτότητες επίσης, ο αλγόριθμος EVA που απέτυχε στον τουρισμό, η ακύρωση έργων που βρήκαν έτοιμα και τώρα τα
επαναφέρουν ως προτάσεις στο Ελλάδα 2.0, καθώς
και το όργιο των απευθείας αναθέσεων που και εδώ
βασιλεύει.
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Σ

ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΤOΝΙΑ ΑΝΤΩΝIΟΥ

Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΚΙΝ.ΑΛ., πρώην βουλευτής

Δεν βάζει
κανείς το εγώ
του πάνω
από το ΚΙ.ΝΑΛ.

H

Τόνια Αντωνίου, από τα
πλέον έμπειρα στελέχη του
ΚΙΝ.ΑΛ., αναλύει τις σκέψεις της για την αξιοποίηση των στελεχών του Κινήματος. Υποστηρίζει ότι οι προσωπικές φιλοδοξίες
είναι θεμιτές, αλλά κανένα εγώ δεν
πρέπει να μπαίνει πάνω από την παράταξη. Θεωρεί δεδομένη την αυτόνομη
πορεία του Κινήματος, υπογραμμίζοντας με νόημα πως «ο λαός ξέρει πάρα
πολύ καλά να ξεχωρίζει τους λαθρεπιβάτες της όποιας εφήμερης εξουσίας».

Ποιο είναι το πολιτικό κλίμα που
λαμβάνετε από τη βάση του κόμματος, με το οποίο η επαφή σας πλέον
είναι συχνή και σε θεσμικό επίπεδο;
Προφανώς η πανδημία έχει επηρεάσει
καταλυτικά την καθημερινότητα όλων
των πολιτών και, φυσικά, των φίλων.
μελών και στελεχών μας, που ανησυχούν για τους ίδιους, τους κοντινούς
τους αλλά και για τη χώρα, για τις επιπτώσεις όχι μόνο από την πανδημία,
αλλά και από την κυβερνητική πολιτική.
Γιατί όσο μεγάλο προϋπολογισμό και
αν διέθεσε η κυβέρνηση (ελέω πανδημίας), δεν είναι ικανός να καλύψει τη
ζοφερή πραγματικότητα. Καμιά επικοινωνία δεν μπορεί να ωραιοποιήσει τη
μεγάλη αγωνία για τα οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα που προκαλούν
η πανδημία αλλά και η κυβερνητική πολιτική. Τα μέλη και τα στελέχη μας είναι
πολίτες με κινηματική κουλτούρα και
ξέρουν πολύ καλά πως, πέρα από τον
προσωπικό αγώνα του καθενός μας,

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos10@gmail.com

χρειάζεται και ο συλλογικός, γιατί η πορεία της χώρας είναι αυτή που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την πορεία όλων μας. Το πολιτικό κλίμα, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο, να παλέψουμε και
να γίνουμε η λύση που χρειάζονται η
χώρα και όλοι εμείς ως πολίτες.
Ανάμεσα στα μηνύματα που στέλνουν στελέχη και μέλη είναι και η
ανάγκη για αλλαγή στην ηγεσία
του κόμματος;
Τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος
γνωρίζουν πολύ καλά ότι ενωμένη η
παράταξη μπορεί και θα επιτελέσει τον
ρόλο της. Οι προσωπικές φιλοδοξίες
είναι θεμιτές και η παράταξη και τα στελέχη μας έχουν αποδείξει σε αρκετές
περιπτώσεις ότι δεν βάζουν το εγώ
τους πάνω από το παραταξιακό διακύβευμα, ιδιαίτερα σε αυτήν τη συγκυρία,
κατά την οποία η χώρα και οι πολίτες
της δίνουν μια πολύ δύσκολη μάχη με
ασύμμετρες κοινωνικές ψυχολογικές
και οικονομικές επιπτώσεις. Και σε μια
τέτοια συγκυρία δεν πιστεύω ότι υπάρχει στέλεχος της παράταξης που δεν το
αντιλαμβάνεται αυτό.
Εκτιμάτε ότι το ΚΙΝ.ΑΛ. θα μπορέσει να πορευτεί αυτόνομα;
Η αυτόνομη και ακηδεμόνευτη πο-

ρεία της Δημοκρατικής Παράταξης είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί
προϊόν ομόφωνης πολιτικής απόφασης
όλων των στελεχών μας. Φαντάζεστε
ότι υπάρχει κάποιο στέλεχος που θα
πρότεινε ή θα ήθελε να γίνουμε συμπλήρωμα της Νέας Δημοκρατίας ή του
ΣΥΡΙΖΑ; Όσοι το πίστευαν έχουν ήδη
κάνει τις επιλογές τους. Και ο ελληνικός λαός ξέρει πάρα πολύ καλά να ξεχωρίζει τους λαθρεπιβάτες της όποιας
εφήμερης εξουσίας, οι οποίοι ευτελίζουν αρχές και αξίες για μια υπουργική
καρέκλα.
Γιατί το ΚΙΝ.ΑΛ. δεν καταφέρνει
μέχρι τώρα να «αναπνεύσει» δημοσκοπικά;
Τώρα αρχίζουν και αλλάζουν οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Η
πρώτη περίοδος αισιοδοξίας για την
πορεία της χώρας και η αρκετά υψηλή
αποδοχή τότε της κυβέρνησης σήμερα
ανήκουν στο παρελθόν. Φυσικά θα
χρειαστεί κάποιον χρόνο για να αποτυπωθεί και δημοσκοπικά αυτή η νέα
πραγματικότητα. Παρ’ όλα αυτά, στις
περισσότερες δημοσκοπήσεις η πρόεδρος Φώφη Γεννηματά ήταν δεύτερη
σε δημοτικότητα σε επίπεδο αρχηγών.
Και το πιο σημαντικό και αισιόδοξο μήνυμα για εμάς προήλθε από μια έρευνα
της προηγούμενης εβδομάδας, η οποία
αφορούσε ειδικά τον χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας, της Κεντροαριστεράς και
των συσχετισμών που διαμορφώνονται
μέσα στο εκλογικό σώμα. Υπήρξαν, λοιπόν, τα εξής συμπεράσματα:

1) Οι πολίτες αναγνωρίζουν τόσο την
πρόεδρο όσο και το ΚΙΝ.ΑΛ. ως τους
κατεξοχήν φορείς και εκφραστές της
Σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα.
2) Οι πολίτες προτιμούν να είναι το
Κίνημα Αλλαγής εκείνο που θα αναλάβει τη θέση του ισχυρού προοδευτικού
πόλου απέναντι στη Ν.Δ. με ποσοστό
41,9% έναντι 41,4% του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε αισιόδοξοι και συνεχίζουμε δυναμικά.
Ποιο είναι το σχέδιό σας για την
αξιοποίηση των στελεχών του
ΚΙΝ.ΑΛ.;
Δημιουργούμε επιτροπές στήριξης
του Κινήματος Αλλαγής με στελέχη που
ανήκουν στην παράταξη και στο παρελθόν είχαν διαδραματίσει σημαντικό πολιτικό ρόλο σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο. Με στελέχη που είχαν αποστασιοποιηθεί, απομακρυνθεί ή είχαν κάνει
άλλες επιλογές και σήμερα επιστρέφουν δυναμικά στο ΚΙΝ.ΑΛ. και η βοήθειά τους είναι πολύτιμη, διότι διαθέτουν γνώση, εμπειρία και μεγάλο κύρος στην τοπική τους κοινωνία. Όλα
αυτά τα στελέχη μαζί και με νέα μέλη
ενισχύουν την παρουσία μας και συνεισφέρουν σημαντικά στην προσπάθειά
μας να ξαναγίνει και πάλι πλειοψηφική
και ηγεμονική δύναμη η Δημοκρατική
Παράταξη για τη χώρα και τον λαό. Μια
σημαντική προσπάθεια στην οποία κανείς δεν περισσεύει, μια προσπάθεια
που αξίζει. Όλοι μαζί θα το πετύχουμε.
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Με το επεισόδιο Δένδια - Τσαβούσογλου και τις
επικρίσεις αρκετών του ΣΥΡΙΖΑ, που θα ήθελαν την
ελληνική κυβέρνηση ακόμα πιο επιθετική, θυμήθηκα το δίωρο του Αλέξη Τσίπρα πίσω από κλειστές
πόρτες με τον Ερντογάν. Τότε που ο Ταγίπ ωρυόταν
ότι ο Αλέξης τού είχε υποσχεθεί την παράδοση των
οκτώ από το πραξικόπημα. Για τέτοια στρατηγική
μιλάμε τα παιδιά της Κουμουνδούρου…

Ο Σιόρ Σταύρος και οι κουφοί
της Κουμουνδούρου

«Απ’ όπου έρχεται η βοή έρχεται και το μελίσσι», λέει μια σοφή παροιμία. Όμως, στον
ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζονται ότι είναι κουφοί. Άλλως πώς να εξηγηθεί η σιωπή επί όσων καταγγέλλει ο Σιόρ Σταύρος; Ο πρώην υπουργός
Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε επισήμως δόλια επίσπευση των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα το 2019, προκειμένου να μετατραπεί η δωροδοκία από κακούργημα σε
πλημμέλημα, για να ευνοηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Ο κ. Σταύρος Κοντονής είπε
ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετέφερε τη διενέργεια των εκλογών μία εβδομάδα μετά την
αρχική εξαγγελία, για να πραγματοποιηθεί η
συνεδρίαση της Βουλής και να ψηφιστεί ο
νέος Ποινικός Κώδικας. Στην Κουμουνδούρου, όμως, άκρα του τάφου σιωπή…

του

Τα πρώτα εσωκομματικά πυρά κατά της κυβερνητικής εκπροσώπου έρχονται από τον
βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος θέλει από την κυρία Πελώνη να ζητήσει
συγγνώμη για παλαιές αναρτήσεις της…
Αφορμή για την ανάρτηση του βουλευτή της
Ν.Δ. στο Τwitter στάθηκαν παλαιότερες αναρτήσεις της Αριστοτελίας Πελώνη, που, σύμφωνα με τον Ανδρέα Κατσανιώτη, χλεύαζαν
την πατρίδα, την Ορθοδοξία και πρώην πρωθυπουργούς. Ο κ. Κατσανιώτης, μάλιστα, αναφέρει ότι εκπλήσσεται που η Αριστοτελία Πελώνη δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. «Διαβάζοντας
δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου σε
σχέση με τον σάλο που προκάλεσαν παλαιότερες απόψεις της (χλευασμός σε πατρίδα, Ορθοδοξία, παράταξη, πρώην πρωθυπουργούς
κ.λπ.) και μάλιστα με σχολιασμό πολλές φορές χυδαίο, εκπλήσσομαι που δεν έχει ζητήσει τουλάχιστον συγγνώμη». Σιγά, παιδιά,
ηρεμήστε. Ο αναμάρτητος υμών
πρώτος τον λίθον βαλέτω...

Χρονικό

Αχαϊκές βολές κατά Πελώνη

Χρόνου

OLITICAL

Ο Ρουμπινί για
τον Μητσοτάκη

Μ

όνο καλά λόγια είχε να πει ο Νομπελίστας οικονομολόγος Νουριέλ
Ρουμπινί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συζήτηση που διοργάνωσε η Zeus
Capital Management. Ο πασίγνωστος οικονομολόγος είναι ένας από τους λίγους που
προέβλεψαν την έκρηξη της «φούσκας»
των ακινήτων των ΗΠΑ και την επακόλουθη
οικονομική κρίση το 2008.Ο ίδιος προέβλεψε πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται προ
των πυλών να καταγράψει σημαντική ανάπτυξη, με τη συνδρομή επενδύσεων και αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης. Προς
αυτήν την κατεύθυνση, καθοριστικό ρόλο
θα διαδραματίσουν ο τουρισμός και η ταχεία εξέλιξη του εμβολιαστικού προγράμματος. Τι είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη;
Ότι η πολιτική του κινείται στη σωστή κατεύθυνση, πως έχει ηγετικές ικανότητες, διατηρεί σταθερά φιλοεπενδυτική πολιτική και
ότι το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα θα
οδηγήσει τη χώρα στην ανάκαμψη. Αναφερόμενος στον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σημείωσε ότι θεωρεί πως ο πρωθυπουργός
αντιλαμβάνεται το είδος των μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται στη χώρα, έδειξε ηγετικές ικανότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, οπότε με τις
σωστές πολιτικές -και σε διεθνές επίπεδο
πλέον- και οι επενδυτές αναζητούν καλές
ευκαιρίες στην πατρίδα μας.

P

OLITICANTIS

Η Φώφη και… το νέο αίμα

Διαβάζω ότι δήθεν κάποιοι εισηγούνται στη
Φώφη Γεννηματά να προωθήσει… το νέο αίμα του κόμματος για την αρχηγία. Κάποιον,
δηλαδή, εκ των ακολούθων: Παύλο Χρηστίδη ή Μανώλη Χριστοδουλάκη. Το θεωρώ σενάριο επιστημονικής φαντασίας, με πολύ μικρές πιθανότητες αληθείας. Περισσότερο
φαντάζει ως προβοκάτσια εκ των έσω, παρά
ως διαρροή των ανθρώπων της Φώφης. Δεν
τίθεται τέτοιο θέμα ούτε για πλάκα - το γράφω και το υπογράφω μετά λόγου γνώσεως.

Η ανθρωπιά
δεν έχει χαθεί…

…Ούτε, βεβαίως, και η κοινωνική ευαισθησία του κράτους. Για να ξέρετε, η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου προχώρησε
στην καταβολή οικονομικής ενίσχυσης
10.000 ευρώ σε καθεμία από τις οικογένειες
των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας
των πλημμυρικών φαινομένων τον Αύγουστο
του 2020 στην Εύβοια, τον Σεπτέμβριο στην
Καρδίτσα, αλλά και των δύο παιδιών, του Άρη
και της Κλαίρης, που συγκλόνισαν το Πανελλήνιο όταν καταπλακώθηκαν από ερειπωμένο κτίριο τον Οκτώβριο στη Σάμο. Θα μου πείτε, το ποσό είναι πολύ μικρό. Προφανώς.
Όμως διαφαίνεται ένα άλλο πρόσωπο του
κράτους…

Θα καλέσουν
τον Μεβλούτ στην Αθήνα

Μαθαίνω ότι, παρά τα προβλήματα στις σχέσεις καλής γειτονίας και την παράκρουση
Τσαβούσογλου, η ελληνική πλευρά είναι
έτοιμη να προσκαλέσει τον Τούρκο υπουργό
Εξωτερικών στην Αθήνα. Η ελληνική πλευρά
δεν θα παίξει στο blame game των Τούρκων.
Αντιθέτως, θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται
ως σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Τελικά η γραμμή
Σπήλιου Λιβανού
για συναινέσεις βρίσκει
ανταπόκριση στη Βουλή
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Λιβανός από την πρώτη
στιγμή που ανέλαβε το υπουργείο επιδίωξε να δημιουργήσει κλίμα συναίνεσης στα μεγάλα ζητήματα του αγροτικού κόσμου. Γι’ αυτό τον λόγο, μάλιστα,
είχε κατ’ ιδίαν επαφές με προκατόχους
του άλλων κομμάτων. Τα αποτελέσματα
αυτής της πολιτικής τα εισέπραξε στη
Βουλή, καθώς και στο νομοσχέδιο για
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (276
ψήφους) αλλά και στις τροπολογίες για
τους εργάτες γης, τη λειτουργία των
ΤΟΕΒ και προχθές για τους ελέγχους
για την ποιότητα των τροφίμων (266
ψήφους) είδε τις προτάσεις του να εγκρίνονται από περισσότερα από δύο
κόμματα. Την τακτική αυτή καλό είναι
να την ακολουθήσουν και άλλοι υπουργοί, καθώς τα προβλήματα δεν έχουν
χρώματα.

POLITICANTIS
Η προεδρική φρουρά για τον Δένδια…
Ανάρτηση για τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια έκανε η Προεδρική
Φρουρά, μία ημέρα μετά την επίσκεψή του στην Άγκυρα και την «επεισοδιακή» συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Σύμφωνα με την Προεδρική Φρουρά, ο υπουργός Εξωτερικών, λόγω του
ύψους του, θα μπορούσε να είναι εύζωνας. «Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έχει ΥΨΟΣ 1,92. Θα μπορούσε να ήταν και Εύζων!», αναφέρει στο Twitter
η Προεδρική Φρουρά, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μια φωτογραφία
του Νίκου Δένδια.

Βουλευτές της Ν.Δ. κατά εκπομπής της ΕΡΤ
Ερώτηση -με την οποία ζητούν εξηγήσεις από
την ΕΡΤ για την εκπομπή τραγουδιού «φλΕΡΤ», με
το οποίο, όπως αναφέρουν, «εξυμνούνται ενέργειες των κουκουλοφόρων»- κατέθεσαν οι βουλευτές
της Ν.Δ. Δημήτρης Μαρκόπουλος και Θάνος Πλεύρης. Οι δύο «γαλάζιοι» βουλευτές έγιναν έξαλλοι,
αφού οι στίχοι ενός τραγουδιού εξυμνούσαν τις
Μολότοφ και τα επεισόδια. Όπως αναφέρουν στην
ερώτησή τους προς τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα Επικοινωνίας, η
ενέργεια αυτή αποτελεί πρόκληση σε μια περίοδο που Αστυνομία και Εισαγγελία βρίσκονται πολύ κοντά στην εξιχνίαση των υπαιτίων-κουκουλοφόρων της Marfin και ρωτούν
αν θα υπάρξει έλεγχος για το περιεχόμενο της εκπομπής, προκειμένου να απόσχει στο
μέλλον από παρόμοιες ενέργειες που προκαλούν την κοινή γνώμη.

Οι «εξαφανισμένοι»
τοπάρχες της Ν.Δ.

Η

δυσφορία στο Μαξίμου για ορισμένους δεξιούς δημάρχους και περιφερειάρχες είναι έντονη και αποτυπώθηκε και μέσα στην τελευταία συνεδρίαση της Κ.Ο. της Ν.Δ. Τα είπε καθαρά και ξάστερα ο βουλευτής Βοιωτίας της Ν.Δ. Ανδρέας Κουτσούμπας, που έκανε λόγο για «αυτοδιοικητικούς και
παράγοντες» οι οποίοι διαμαρτύρονται διαρκώς για χειρισμούς της κυβέρνησης
και, όποτε γίνεται κάτι θετικό κατόπιν κυβερνητικών ενεργειών, σπεύδουν να πάρουν όλα τα εύσημα, χωρίς αναφορά στην κυβερνητική παρέμβαση. Και δεν είναι
μόνο αυτό… Οι παράγοντες αυτοί, όπου βρεθούν κι όπου σταθούν, κατηγορούν
την κυβέρνηση… Τα καλά, δηλαδή, τα πουλάνε για δικά τους. Στα δύσκολα κατηγορούν την κυβέρνηση και δεν βγαίνουν πουθενά να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο. Κοινώς, είναι εξαφανισμένοι…

Η... έκπληξη
με τον Ρωμανό
Φαίνεται ότι το Μαξίμου έχει πάρει τις
αποφάσεις του σε δύο μέτωπα. Το πρώτο είναι να παραμείνει η Αριστοτελία Πελώνη στη
θέση της κυβερνητικού εκπροσώπου. Οι
επιθέσεις που δέχτηκε για αναρτήσεις που
είχε κάνει χρόνια πριν ως δημοσιογράφος
όχι μόνο δεν την ψαλίδισαν, αλλά ενίσχυσαν την παραμονή της
στην... ηλεκτρική καρέκλα της εκπροσώπου. Η είδηση, όμως,
είναι αλλού. Φαίνεται
ότι η κυρία Πελώνη θα
ενισχυθεί. Σύμφωνα
με πληροφορίες, το πρόσωπο που θα αναβαθμιστεί και θα την πλαισιώνει στο έργο
της θα είναι ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Ν.Δ. Νίκος Ρωμανός. Ο ιδιαίτερα
μαχητικός λόγος του και οι τηλεοπτικές εμφανίσεις του τον έχουν ενισχύσει. Άρα, μην
εκπλαγείτε αν τον δείτε να αναλαμβάνει νέα
καθήκοντα…

LOCK
Στη Νέα Δημοκρατία, όπως σας
έχω γράψει, δεν είναι όλα ρόδινα… Ορισμένοι πολιτευτές της
«γαλάζιας» παράταξης είναι έξαλλοι με συγκεκριμένο υπουργό, ο
οποίος φαίνεται να προηγείται σε
δημοσκοπήσεις και, όπως καταλαβαίνετε, έχουν σφίξει τα γάλατα…
Μάλιστα, κάποιοι εκ των πολιτευτών της ίδιας περιφέρειας μεταφέρουν τη δυσφορία τους προς το Μέγαρο Μαξίμου… Λάθος, διότι έτσι
παίζεται χρόνια η πολιτική. Καθένας προσπαθεί για τη δική του
εκλογή.

P
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Σ

ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΓΙAΝΝΗΣ ΜΠΡΑΤAΚΟΣ
Γενικός διευθυντής Ν.Δ.

«Η

μεσαία τάξη, για
την οποία δήθεν
ενδιαφέρεται, δεν
θα ανακάμψει με
πλειοδοσία λαϊκισμού, δημαγωγικές “πρωτοβουλίες”
για διαγραφές χρεών, μοίρασμα “εικονικών” χρημάτων και υποσχέσεων
ή με “τσιτάτα” που εξιτάρουν τη φαντασία κάποιων ψηφοφόρων, αλλά σίγουρα δεν προσελκύουν ούτε ένα ευρώ σε ξένες επενδύσεις. Αυτή είναι η
ουσία του μονολόγου Τσίπρα», τονίζει,
μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του
στην «Political» o γενικός διευθυντής
της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μπρατάκος. Παράλληλα, μιλά για τον ρόλο
των μικρομεσαίων στην επανεκκίνηση
της οικονομίας αλλά και για το πώς
βλέπει τη μετα-Covid εποχή.

Η μεσαία τάξη
δεν στηρίζεται
με τα… τσιτάτα
του κ. Τσίπρα

15
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Βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους της
πανδημίας. Τι βλέπετε για την επόμενη
μέρα; Ποιες δράσεις και ποια μέτρα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση για να στηριχτούν οι μικρομεσαίοι, οι επιχειρήσεις
της εστίασης και του λιανεμπορίου;
Τα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων, ειδικά στον
τουρισμό, την εστίαση και το λιανεμπόριο,
στα οποία αναφέρεστε, είναι μια συνεχής
δράση της κυβέρνησης καθ’ όλη τη διάρκεια
της πανδημίας. Δράση που, όπως έχει τονίσει
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και
διασφαλίζουν με συγκεκριμένα έργα οι αρμόδιοι υπουργοί, θα συνεχιστεί πολυπλεύρως και στοχευμένα μέχρι την πλήρη επιστροφή της αγοράς στην κανονικότητα. Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίζουμε την επιχειρηματική ραχοκοκαλιά των Ελλήνων για
όσο χρειαστεί.
Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τα μέτρα
που αφορούν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή, στις καταβολές αποζημιώσεων, στις επιδοτήσεις επιχειρηματικών δανείων και στα
άλλα μέτρα που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν οι μικρομεσαίοι σε όλη αυτήν τη δύσκολη
περίοδο της πανδημίας. Ταυτόχρονα, μέσα
από το σχέδιό μας και τις δυνατότητες που
έχουμε για φέτος και το 2022 για «δημοσιονομική ευελιξία», θα στρέψουμε το βλέμμα
μας στις προκλήσεις της μετα-Covid εποχής,
με κινητήριο μοχλό την καινοτομία και τον
ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.
Αν με ρωτάτε πόσο αισιόδοξος αισθάνομαι
για τη χρονική εγγύτητα της επόμενης μέρας,
θα σας απαντήσω πάλι με συγκεκριμένα έργα: Η επιταχυνόμενη πορεία του προγράμματος εμβολιασμού, η αποδοχή της σημασίας
των self-tests από την ελληνική κοινωνία,
καθώς και η σταθερή μας στόχευση να ανοίξουμε με ασφάλεια τον τουρισμό σύντομα είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα ότι η
«επόμενη μέρα» ετοιμάζεται να ξημερώσει.
Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμά
του κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι με
τις αποφάσεις της διαλύει τη μεσαία τάξη.

στον
Νίκο Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Ας μου επιτραπεί να επαναδιατυπώσω την
επισήμανσή σας: Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε
μια ακόμα έκθεση ιδεών στη βάση του “αστικού μύθου”, όπως θεωρείται πλέον το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης… Ήταν μια παρουσίαση που εξαντλήθηκε σε επικοινωνιακές υπερβολές, μια επικοινωνιακή φιέστα
που αντί να ανοίξει το παράθυρο στο μέλλον,
όπως υποσχόταν η θεματολογία της εκδήλωσης, δυστυχώς για τους συμπολίτες μας
έκλεινε το μάτι στο βεβαρημένο παρελθόν
του ΣΥΡΙΖΑ.
Η μεσαία τάξη, για την οποία δήθεν ενδιαφέρεται, δεν θα ανακάμψει με πλειοδοσία
λαϊκισμού, δημαγωγικές «πρωτοβουλίες»
για διαγραφές χρεών, μοίρασμα «εικονικών»
χρημάτων και υποσχέσεων ή με «τσιτάτα»
που εξιτάρουν τη φαντασία κάποιων ψηφοφόρων, αλλά σίγουρα δεν προσελκύουν ούτε
ένα ευρώ σε ξένες επενδύσεις. Αυτή είναι η
ουσία του μονολόγου Τσίπρα.
Αν θέλουν να κοιτάξουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για δράσεις οικονομικής στήριξης των
επιχειρηματιών και για κτίσιμο της κοινωνικής συνοχής, θα τους πρότεινα να μελετήσουν το δικό μας σχέδιο «Ελλάδα 2.0», ένα
πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης κοστολογημένο και με τους συνολικούς διαθέσιμους
πόρους που θα κινητοποιηθούν (μαζί με τις
επιδοτήσεις και τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης να αγγίζουν τα 52 δισ. ευρώ).
Πριν από λίγες μέρες ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.
Πότε βλέπετε να έρχονται τα πρώτα χρήματα από την Ε.Ε.; Θα είναι και για τους
«μικρούς» ή θα τα απορροφήσουν μόνο οι
μεγάλοι όμιλοι και εταιρείες της αγοράς;
Η Ευρώπη είναι συνεχώς δίπλα μας σε όλη
τη διάρκεια της πανδημίας με ποικιλόμορφη
στήριξη -ιδιαίτερα προς τα πιο ευάλωτα κοι-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

νωνικά στρώματα-, με προγράμματα και πόρους που συμπληρώνουν τα δικά μας έργα
στήριξης της κοινωνίας, με τις καλές πρακτικές και την ισχύ των αξιών του κοινού μας ευρωπαϊκού σπιτιού. Όπως είμαστε και εμείς οι
Έλληνες συμμετέχοντες και συντελεστές στα
επιτεύγματά της, με τη μεταφορά των δικών
μας θετικών παραδειγμάτων στις υπόλοιπες
χώρες-μέλη της Ε.Ε. Θυμίζω την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το «πράσινο» ταξιδιωτικό πιστοποιητικό, που έγινε κοινοτική πρόταση-απόφαση
και θα βοηθήσει σημαντικά τον ελληνικό τουρισμό.
Οι ευρωπαϊκοί πόροι θα είναι μέσα στο
2021 διαθέσιμοι, όπως έχουμε συμφωνήσει,
με τα εμβληματικά πρωτόγνωρα για τους Ευρωπαίους προγράμματα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και το νέο
ΕΣΠΑ. Θα αφορούν όλους τους πολίτες και
τους επιχειρηματικούς «παίκτες». Είμαστε
έτοιμοι με ώριμα και βιώσιμα έργα -που
έχουμε παρουσιάσει στο σχέδιό μας για την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας- για να
τους απορροφήσουμε. Με εθνικό, αληθινό
και ρεαλιστικό σχέδιο για όλους τους Έλληνες πολίτες και φορολογουμένους, όπως
πραγματική και ουσιαστική είναι η στήριξη
της Ευρώπης στους πολίτες της.
Ποιος είναι ο ρόλος του μικρομεσαίου
επιχειρείν σε αυτή την εθνική προσπάθεια
που αναφέρατε;
Οι Έλληνες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες
αποτελούσαν πάντα τη δημιουργική πρωτοπορία στις προκλήσεις της οικονομίας σε κάθε σημαντική περίοδο της χώρας. Παράγουν
τον πραγματικό πλούτο της οικονομίας, είναι
οι βασικοί στυλοβάτες των εσόδων του κράτους και των τοπικών κοινωνιών και καλύπτουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο και σήμερα τόσο οι
επιχειρηματίες όσο και οι θεσμικοί και επαγγελματικοί τους φορείς, όπως είναι τα επιμελητήρια, είναι έτοιμοι να προσφέρουν και να
προχωρήσουν δυναμικά μπροστά μέσα από
τις δράσεις του νέου στρατηγικού σχεδίου

ανάκαμψης της χώρας, που τους δίνει ουσιαστικό ρόλο και χρηματοδοτικές δυνατότητες.
Με την ευκαιρία, θα ήθελα για μια ακόμη
φορά να καλέσω την επιχειρηματική κοινότητα να συμπορευτεί μαζί μας με τις δικές
τους προτάσεις για καινοτόμες ιδέες και έργα
που τα επιμελητήρια θα πρέπει να συγκεντρώσουν, να αξιολογήσουν, να προβάλουν
και να στηρίξουν θεσμικά και με τεχνική βοήθεια όπου χρειαστεί. Αν θέλουμε αυτή η διασύνδεση των αναπτυξιακών φορέων και των
κρατικών υπηρεσιών, αυτή η επαφή μεταξύ
κράτους και επιχειρηματία να γίνει πιο ουσιαστική και πιο αποδοτική.
Τελικά, κύριε Μπρατάκο, τι Πάσχα θα κάνουμε φέτος;
Πάσχα ελληνικό με μεγάλη λαμπρότητα,
όπως αρμόζει στη μεγαλύτερη γιορτή της
Χριστιανοσύνης, σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα έθιμα της Λαμπρής αλλά και σύμφωνα
με τις οδηγίες των ειδικών για το καλό όλων.
Η χαρά της Ανάστασης, ένα πανανθρώπινο
σύμβολο ελπίδας και αναζωογόνησης, είναι
ταυτόχρονα και ένα μήνυμα αισιοδοξίας για
το μέλλον. Και η δική μας δέσμευση, ως κοινωνία, θα πρέπει να είναι ότι θα εργαστούμε
με έμπνευση και αποφασιστικότητα για να
αντιμετωπίσουμε δυναμικά και με όραμα τις
νέες προκλήσεις.

«

Η επιταχυνόμενη πορεία του
προγράμματος εμβολιασμού,
η αποδοχή της σημασίας των
self-tests από την ελληνική
κοινωνία, καθώς και η σταθερή
μας στόχευση να ανοίξουμε με
ασφάλεια τον τουρισμό σύντομα
είναι χαρακτηριστικά
παραδείγματα ότι η «επόμενη
μέρα» ετοιμάζεται
να ξημερώσει

«
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Η εκλογή Μπάιντεν δημιουργεί νέα δεδομένα
στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ο νέος
πρόεδρος των ΗΠΑ είναι γνώστης της περιοχής
και των γεωπολιτικών ισορροπιών της

εδρος δεν είχε μόνο απευθείας επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ. Είχε και την
ανοχή του σε μια σειρά επιλογών. Τους
τελευταίους μήνες η διοίκηση Μπάιντεν
ανεβάζει τον πήχη για την Άγκυρα, βάζοντας στο κάδρο ζητήματα σεβασμού
των διεθνών υποχρεώσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρακτικά, η
προβληματική στάση της Τουρκίας ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία και οι παλινωδίες της στις περιφερειακές κρίσεις
από τη Λιβύη και τη Συρία μέχρι την Ουκρανία πλήττουν την αξιοπιστία της.
Θεωρείτε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε να σημειωθεί πρόοδος κατά
την άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό;
Αν όχι, είμαστε ένα βήμα πιο κοντά
στην de facto διχοτόμηση της νήσου;
Η αλλαγή στάσης της Τουρκίας, με την
εγκατάλειψη των μαξιμαλιστικών θέσεων και την παύση της προκλητικότητας
στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι αυτή που
θα κρίνει τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Η πίεση των ΗΠΑ και της Ε.Ε. θα πρέπει να είναι στην ίδια κατεύθυνση. Η
τουρκική ρητορική για λύση δύο κρατών,
που στο βάθος μοιάζει με χαλαρή συνομοσπονδία, για να βάλει η Τουρκία... πόδι
στην Ευρώπη, δεν είναι αποδεκτή. Ως
προς την ατζέντα, η θέση της Ελλάδας είναι σαφής: η συζήτηση θα πρέπει να γίνει
στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Το
τουρκικό επιχείρημα, ότι οι συνθήκες σήμερα είναι δήθεν διαφορετικές, δεν ευσταθεί. Ως προς το περιεχόμενο των συζητήσεων, για την Ελλάδα και την Κύπρο
η λύση δεν μπορεί παρά να βασίζεται σε
μια διζωνική - δικοινοτική ομοσπονδία.
Είναι κρίσιμο να μην επιτραπεί η εργαλειοποίηση του κυπριακού λαού στην προσπάθεια της Άγκυρας να εξυπηρετήσει τη
δική της αναθεωρητική ατζέντα.

Κατά τη γνώμη σας, είναι ρεαλιστική η
προοπτική ακύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου; Πώς μπορεί να εξουδετερώσει η Αθήνα την επιρροή της Άγκυρας στην Τρίπολη;
Η Λιβύη βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο
και οδεύει σε εκλογές. Το σημαντικό είναι
να επανέλθει σταδιακά στην κανονικότητα. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι αποτέλεσμα των εσωτερικών αντιθέσεων και
της πίεσης της Άγκυρας προς τον Σάρατζ.

Η ακύρωσή του δεν είναι ούτε αυτόματη
ούτε εύκολη. Όμως, η Αθήνα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Τρίπολη ότι οι σχέσεις της Ελλάδας και της Ευρώπης με τη
νέα Λιβύη θα οικοδομηθούν μόνο στη βάση της διεθνούς νομιμότητας. Το παράνομο μνημόνιο είναι βαρίδι που κρατά τη Λιβύη στο παρελθόν. Η θετική ανταπόκριση
του πρωθυπουργού της Λιβύης κ.
Ντμπεϊμπά και του προέδρου κ. Μένφι
στην προετοιμασία για συζητήσεις περί
οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Ελλάδα αποδεικνύει ότι η βορειοαφρικανική
χώρα βλέπει την πατρίδα μας ως αξιόπιστο γείτονα. Η επίσκεψη του Κυριάκου
Μητσοτάκη σηματοδότησε την επιστροφή
της Ελλάδας στη Λιβύη. Η χώρα μας αυξάνει το αποτύπωμά της στηρίζοντας τη Λιβύη στον δρόμο προς την ειρήνη και τη δημοκρατία και επιμένοντας στην αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων. Η παρουσία
μας στη διαδικασία ανόρθωσης της χώρας
θα είναι σημαντική.
Ανησυχείτε για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών σε Έβρο και Αιγαίο
τους επόμενους μήνες; Υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Άγκυρα θα πειθαρχήσει
στην κοινή δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας;
Από το 2019 η ελληνική κυβέρνηση
έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί
τις ροές και την ασφάλεια των συνόρων
με αποτελεσματικότητα και σεβασμό στα
ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς
υποχρεώσεις της χώρας. Ξέρετε ότι η
Τουρκία εργαλειοποιεί τους μετανάστες,
προσπαθώντας να αποκομίσει οικονομικά οφέλη από την Ευρώπη. Συχνά καταπατά την κοινή δήλωση, όπως την τρέχουσα περίοδο που αρνείται τις επιστροφές από τα ελληνικά νησιά με την πρόφαση της πανδημίας. Στην τελευταία Σύνοδο
Κορυφής ο πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα και η αντίδραση των Ευρωπαίων
ήταν ξεκάθαρη. Η Ε.Ε. έχει συνειδητοποιήσει την παρελκυστική τακτική της
Άγκυρας στο Μεταναστευτικό. Για αυτό η
σωστή εφαρμογή της κοινής δήλωσης
Ε.Ε. - Τουρκίας για το Μεταναστευτικό
έχει εγγραφεί ως μία από τις προϋποθέσεις της ενεργοποίησης της θετικής
ατζέντας Ε.Ε. - Τουρκίας. Στην πράξη, η
Ευρώπη δεν θα αποδεσμεύσει τα «δώρα»
της, αν η Τουρκία δεν σεβαστεί τις δεσμεύσεις της.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΔΗΜHΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡOΠΟΥΛΟΣ

Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, πρώην δήμαρχος Αιγάλεω

Ποια φωτογραφία
έχω στην καρδιά μου

Σ

ε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη
με τον πρώην δήμαρχο του Αιγάλεω
Δημήτρη Καλογερόπουλο, αρχίσαμε να
συζητούμε για την ανάπτυξη της Δυτικής Αττικής και το Ταμείο Ανάκαμψης, την υπογειοποίηση των καλωδίων υψηλής τάσης, που
πρώτος ξεκίνησε, και καταλήξαμε να μας εξιστορεί τα πρώτα βήματα του Σόιμπλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ανέσυρε μνήμες
από τον μακαριστό Χριστόδουλο και μας αποκάλυψε άγνωστες ιστορίες της οικογενειακής του
παράδοσης.
Ποιες ευκαιρίες ανοίγονται στη Δυτική Αττική από το Ταμείο Ανάκαμψης;
Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα ιστορικά
χρήσιμο εργαλείο για τη συνολική ανάπτυξη της
Ελλάδας. Μια μεγάλη ευκαιρία για την πατρίδα
μας, στον απόηχο δύο επώδυνων κρίσεων, της
οικονομικής με τα μνημόνια και της υγειονομικής με την πανδημία. Οι τέσσερις πυλώνες του,
πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός, επενδύσεις και νέο κοινωνικό μοντέλο,
διαμορφώνουν μια μεγάλη ευκαιρία και για τη
Δυτική Αθήνα. Με αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής, εμπλοκή νέων ανθρώπων με σύγχρονες

στην
Άννα Καραβοκύρη

ιδέες στην οικονομική παραγωγή, περιβαλλοντική υπέρβαση επιζήμιων πρακτικών του παρελθόντος, με υπογειοποίηση υψηλής τάσης,
αστικές αναπλάσεις, αναδασώσεις κ.λπ. Με συνένωση δυνάμεων, διάθεση συνεργασίας και
ανοιχτό μυαλό, μπορούμε να μεταμορφώσουμε
τη γειτονιά μας. Η Δυτική Αθήνα υπήρξε πάντοτε γειτονιά αλληλεγγύης και οι πολίτες της περιοχής μας μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό
ρόλο για την πατρίδα μας.
Μιας και αναφερθήκατε στο ζήτημα της
υπογειοποίησης υψηλής τάσης ηλεκτρικής
ενέργειας, πώς θα συμβάλει αυτό στην αναβάθμιση της ποιότητας των πολιτών;
Στο πλαίσιο ενός συστήματος αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας, οι πυλώνες θα απομακρυνθούν από την Αγία Βαρβάρα και το Αιγάλεω
έως το νέο ΚΥΤ του Ρουφ, και από εκεί υπογει-

οποίηση για όλη τη Δυτική Αθήνα. Έτσι διαμορφώνονται συνθήκες περισσότερο ασφαλούς
διαβίωσης για τους κατοίκους. Η επιστήμη μάς
προσφέρει διαρκώς καινούργιες δυνατότητες,
για να ζήσουμε σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον από αυτό που κληρονομήσαμε. Και, κυρίως, να προσφέρουμε στις γενιές
που ακολουθούν μια καλύτερη αφετηρία για τη
δική τους ζωή.
Από όσο γνωρίζω, από το 2006 η τότε κυβέρνηση είχε ξεκινήσει τον σχεδιασμό και μάλιστα είχε διαθέσει και κονδυλια. Τι έγινε μετά
και μπλόκαρε;
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή θα είναι η τρίτη
φορά τα τελευταία 15 χρόνια, με μια κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας να κάνει το επόμενο βήμα και να επιχειρεί να υπερβεί τις αντιδράσεις
πάσης φύσεως συμφερόντων.
Τι είχε μεσολαβήσει;
Στο ενδιάμεσο, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
μετά το 2009 και του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2015 φρέναραν το έργο, με αποτέλεσμα να χαθούν έδαφος και πολύτιμος χρόνος. Γι’ αυτό και οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης,

προτού ασκήσουν τυφλή και ανεδαφική κριτική, θα πρέπει να θυμούνται όσα έκαναν, ή μάλλον… δεν έκαναν, όταν βρέθηκαν εκείνοι στο τιμόνι της διακυβέρνησης του τόπου. Έχουμε το
ιστορικό πλεονέκτημα, πρωθυπουργός να είναι
ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος διετέλεσε στο
παρελθόν κοινοβουλευτικός υπεύθυνος της ΝΔ
για το περιβάλλον, γνωρίζει πλήρως το θέμα και
είναι ένθερμος υποστηρικτής της περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής μας, αλλά και
συνολικά της χώρας. Το 2010 είχε καταθέσει και
σχετική ερώτηση για τις υστερήσεις της κυβέρνησης Παπανδρέου, προς τους αρμόδιους
υπουργούς.
Εσείς την ίδια περίοδο, από το 2002 έως το
2010, ήσασταν δήμαρχος του Αιγάλεω. Τι
παρακαταθήκη αφήσατε;
Η σημαντική κληρονομιά που άφησε η δική
μας περίοδος ήταν η εμπέδωση, στην κοινωνία,
της νοοτροπίας να επιλέγει τον δήμαρχο στη βάση της ικανότητας, του σχεδίου και της αποτελεσματικότητάς του, πέρα και πάνω από πολιτικές
αφετηρίες και κομματικές γραμμές. Να λύνει
προβλήματα. Να ακούει τους πολίτες. Να βρίσκεται δίπλα τους στην καθημερινότητά τους. Οι
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«Η Ελλάδα έχει βαθιές ρίζες
στην Ορθοδοξία. Ο λαός μας
έχει αποδείξει ότι παίρνει
δύναμη από την πίστη
και η Εκκλησία βρέθηκε
πάντοτε στην πρωτοπορία
των αγώνων και
της στήριξης της κοινωνίας»

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών, τι εισηγήσεις έχετε κάνει στο
Ευρωκοινοβούλιο;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
είναι ένα πολιτικό όργανο, με αναφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον πιο ανθρωποκεντρικό
θεσμό της Ενωμένης Ευρώπης. Είχα την τιμή
να διατελέσω δύο φορές επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας και αντιπρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έξι φορές αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών.
Είχα ακόμη τα καθήκοντα του προέδρου της
Επιτροπής Φυσικών Πόρων (ΝΑΤ), αντιπρόεδρος της Επιτροπής CONST, ενώ ήμουν ο συντονιστής για λογαριασμό του ΕΛΚ στην Επιτροπή Καλής Γειτονίας CIVEX. Εκεί, συνεργάστηκα
με τον Αντόνιο Κόστα, πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, ο οποίος ήταν τότε δήμαρχος Λισαβόνας. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας καλός φίλος, ένας φανατικός φιλέλληνας. Έχω
καταθέσει εισηγήσεις για το μεταναστευτικό,
την Κοινή Αγροτική Πολιτική καθώς και για μια
σειρά ακόμη από θέματα αιχμής.
Γιατί παραιτηθήκατε;
Επέλεξα να παραιτηθώ πριν από τη λήξη της
θητείας μου, από επικεφαλής, ώστε να ανοίξω
δρόμο για τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα. Έναν νέο άνθρωπο, με φρέσκες ιδέες, ικανό και με τη δυνατότητα να κρατήσει ψηλά την ελληνική ση-

μαία. Αισθάνομαι λοιπόν διπλή υπερηφάνεια,
καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας πρόεδρος της
Επιτροπής των Περιφερειών.
Όση ώρα μιλάμε, παρατηρώ στο γραφείο
σας διάφορες φωτογραφίες που μου έχουν
κεντρίσει το ενδιαφέρον. Σε μία από αυτές
σας βλέπω μαζί με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Περιγράψτε μας το γεγονός.
Για τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε πολλά μπορεί
να πει κανείς. Την περίοδο των μνημονίων αδίκησε την Ελλάδα και μείωσε τους Έλληνες.
Εκείνη την περίοδο της φωτογραφίας μας
όμως, το 2007, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας και είχαμε βρεθεί στο Βισύ
της Γαλλίας, στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό, όπου εγώ είχα καταθέσει τη σχετική
εισήγηση για την Επιτροπή των Περιφερειών, ο
κ. Σόιμπλε είχε άλλη συμπεριφορά και ρητορική από ό,τι είχε αργότερα ως υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας.
Σε περίοπτη θέση βλέπω πως έχετε και
πολλά στιγμιότυπα με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο.
Ναι, γιατί η Ελλάδα έχει βαθιές ρίζες στην
Ορθοδοξία. Ο λαός μας έχει αποδείξει ότι παίρνει δύναμη από την πίστη, και η Εκκλησία βρέθηκε πάντοτε στην πρωτοπορία των αγώνων
και της στήριξης της κοινωνίας. Οι γενιές μας
ήταν ευλογημένες που ζήσαμε τον μακαριστό
Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο.
Τι θυμάστε από εκείνον;
Πάρα πολλά. Το κυριότερο όμως πως ήταν
ένας πραγματικός Εθνάρχης, που άγγιξε τις
καρδιές των Ελλήνων και έφερε την Εκκλησία
πιο κοντά στα πραγματικά προβλήματα της κοι-

Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος έχει διατελέσει νομάρχης Πρέβεζας, δήμαρχος
Αιγάλεω (2002-2010), πρόεδρος των Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής, καθηγητής στα ΤΕΙ Πειραιώς, γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συντονιστής γενικός
γραμματέας Υπ. Εσωτερικών για τη Διαχείριση των
Αποβλήτων, πρόεδρος της
ΕΕΤΑΑ, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας
Δημοκρατίας και Γραμματέας Αυτοδιοίκησης της ΝΔ
για πέντε έτη.

ΠΟΙOΣ ΕIΝΑΙ

πολίτες επιβράβευσαν τις προσπάθειές μας,
και στη δεύτερη θητεία μάς χάρισαν τη νίκη
από την πρώτη κιόλας Κυριακή. Είμαι ευγνώμων για την τιμή που μου έκαναν να με εμπιστευτούν, καθώς και προς τους συνεργάτες
μου, για την ακατάβλητη προσπάθειά τους. Στο
ίδιο μονοπάτι έχει κινηθεί και ο σημερινός δήμαρχος της πόλης μας, ο Γιάννης Γκίκας.

νωνίας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγωνία του για
τα εθνικά θέματα, για την ευημερία των πολιτών και για την υποχρέωση όλων μας να βοηθήσουμε τις νεότερες γενιές να δημιουργήσουν.
Υπάρχουν δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες
με ποδοσφαιρικές ομάδες, που φαίνονται
πολύ παλιές. Ποια ιστορία κρύβεται πίσω
από αυτές;
Όντως είναι πολύ παλιές. Είναι δύο ιστορικές
ποδοσφαιρικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο
Αθηναϊκός, πολύ πριν από το αλβανικό μέτωπο.
Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε ο πατέρας μου,
Γιάννης Καλογερόπουλος, και αργότερα, την
περίοδο της Κατοχής, ο θειος μου Τάκης. Ο Παναθηναϊκός είχε βάλει τον Τάκη να εργαστεί
στα Ταχυδρομεία και σε συνεννόηση με την Αντίσταση πετούσε σάκους με αλληλογραφία των
Γερμανών, από την οποία αντλούσαν πληροφο-

ρίες. Τον θείο μου Τάκη τον συνέλαβαν για αυτό
με την κατηγορία της κατασκοπείας και τον μετέφεραν στις Φυλακές Αβέρωφ. Εκεί ήταν συγκρατούμενος με τον Μανώλη Γλέζο. Ο θείος
μου Τάκης δικάστηκε και μεταφέρθηκε στο
Άουσβιτς, από όπου επέστρεψε μετά τον Πόλεμο, σε άσχημη κατάσταση. Ο οργανισμός του
δεν άντεξε τις κακουχίες και ύστερα από λίγα
χρόνια απεβίωσε, σε σχετικά νέα ηλικία. Ο πατέρας μου μετά τον Παναθηναϊκό πήγε στον
Αθηναϊκό. Τότε πρόεδρος της ομάδας ήταν ο
πατέρας της Μελίνας Μερκούρη. Πήρε μαζί
του στην ομάδα τον 18χρονο Μάνο Κατράκη.
Ήταν γείτονες στου Γκύζη και έμειναν φίλοι μέχρι τον θάνατο του πατέρα μου.
Κλείνοντας τη συνέντευξή μας, θα ήθελα να
σας ζητήσω να διαλέξετε μια φωτογραφία
που έχει ιδιαίτερη σημασία για εσάς και να
μας πείτε το γιατί.
Αναμφισβήτητα, η σπουδαιότερη φωτογραφία για εμένα είναι αυτή που βρίσκομαι ανάμεσα στους προέδρους της παράταξης και πρώην
πρωθυπουργούς, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,
Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, τον
πρώην πρόεδρο Βαγγέλη Μεϊμαράκη και τον
σημερινό πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αυτή η φωτογραφία δείχνει τη συνέχεια μιας
παράταξης που έρχεται από πολύ μακριά και
θα πάει μακριά. Μιας παράταξης με αίσθημα
εθνικής ευθύνης, που δεν προέταξε ποτέ το
κομματικό συμφέρον, ένωσε και δεν δίχασε
τους Έλληνες και ταυτίστηκε με τις μεγάλες
εθνικές επιλογές. Όπως την ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια, με την υπογραφή του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή. Είμαι περήφανος που υπηρετώ αυτή την παράταξη, από διαφορετικές θέσεις και ρόλους, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής μου στον δημόσιο βίο.
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Η γερμανική
πρακτική

«Παράκαμψη» Κικίλια
Το ότι η σχέση του Βασίλη Κικίλια με το Μέγαρο Μαξίμου καλύπτεται από κάποια συννεφάκια είναι γνωστό. Ωστόσο, η τελευταία «παράκαμψη» του Βασίλη Κικίλια ξένισε λίγο. Για παράδειγμα, για το
σύστημα υγείας και τις αντοχές του μιλάει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ενώ το πρόγραμμα των εμβολιασμών αποτελεί πλέον κομμάτι του γ.γ. του υπουργείου Μάριου
Θεμιστοκλέους.

Για όσους δεν εργάζονται μόνο
από το σπίτι, αλλά πηγαίνουν στο
γραφείο ο εργοδότης θα πρέπει να
τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν τουλάχιστον ένα τεστ την
εβδομάδα. Για όσους εργάζονται
σε επαγγέλματα που απαιτούν συνεχή επαφή με το κοινό θα χρειαστούν δύο τεστ την εβδομάδα.
Δεν προβλέπεται επίσημη πιστοποίηση του αρνητικού τεστ. Αρκεί
ο εργοδότης να προσφέρει τη δυνατότητα έστω και για ένα selftest. Όλα αυτά στη Γερμανία.

Και οι Ρώσοι χτυπούν τον Ερντογάν έμμεσα

Ω

ς πλάγια απειλή προς τον Ερντογάν, προκειμένου αυτός να εφαρμόσει κατά γράμμα τη
Συνθήκη του Μοντρέ, μπορεί να εκληφθεί
το γεγονός ότι συνεχίζεται ένα μπαράζ δημοσιευμάτων και δηλώσεων, που ουσιαστικά ζητούν από
τους Ρώσους να αποφύγουν τις διακοπές τους στην
Τουρκία λόγω του ότι η κατάσταση με τον Covid-19
έχει ξεφύγει. Η εφημερίδα «Izvestia» αποκάλυψε

Η ατάκα Δένδια

Η ατάκα Δένδια στον Τσαβούσογλου «ελπίζω να μη
σε στενοχώρησα και να πάμε για φαγητό γιατί πεινάω» ήταν πραγματικά εμπνευσμένη και θα διδάσκεται στις σχολές διπλωματίας. Έκοψε τη συζήτηση με χιούμορ, την ώρα που είχε
κερδίσει τις εντυπώσεις σε ξένο γήπεδο…
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ότι πιθανότατα θα μπουν περιορισμοί στις πτήσεις
τσάρτερ από και προς την Τουρκία. Είχε προηγηθεί
μπαράζ δηλώσεων τουριστικών πρακτόρων, οι
οποίοι υποστήριζαν ότι με αφορμή το δεκαήμερο
των διακοπών στη Ρωσία (1-10 Μαΐου) «σπάνε» τα
τηλέφωνα από Ρώσους τουρίστες, οι οποίοι ζητούν
να πληροφορηθούν για την υγειονομική κατάσταση
στην Τουρκία.

Θα γίνει επένδυση
Το «μαύρο» που έπεσε στα διαδικτυακά συστήματα της Βουλής ξένισε πολλούς, γιατί ήταν η
πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες που συμβαίνει κάτι παρόμοιο στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Να σημειωθεί ότι είναι πολλές οι ζημιές σε υπολογιστές και άλλες ηλεκτρικές συσκευές εντός
του Κοινοβουλίου, γεγονός που οδηγεί σε νέα
επένδυση για υπερσύγχρονο σύστημα άμεσα.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Νέα εποχή
μετά την πρόκληση
απίστευτη για τα διπλωματικά δεδομένα
πρόκληση κατά του Νίκου Δένδια στην
Άγκυρα έβαλε τις σχέσεις των δύο χωρών σε
άλλη ρότα. Τα θέματα με τη γείτονα είναι πολλά
και εδώ και καιρό έχουν περάσει σε μια κρίσιμη φάση, όχι μόνο λόγω της διαρκούς έντασης, η οποία παράγεται από την απέναντι
πλευρά του Αιγαίου, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτή την περίοδο η Τουρκία έχει
ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα, χωρίς κάποιος να
μπορεί να πει ξεκάθαρα πόσο μπορεί να πληγεί το καθεστώς Ερντογάν.
Από τη δική της πλευρά, η Ελλάδα, με γνώμονα
το Διεθνές Δίκαιο και κατ’ επέκταση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις
βήμα βήμα, προχωρεί τα τελευταία χρόνια σε
μια ενεργητική εξωτερική πολιτική, η οποία
για πολλούς έχει αποφέρει απτά και σημαντικά αποτελέσματα (οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με Ιταλία και Αίγυπτο, επέκταση χωρικών
υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στη μισή επικράτεια, έντονη παρουσία στη Λιβύη, διεθνοποίηση της τουρκικής επιθετικότητας) και επιδιώκει τον διάλογο, στέλνοντας το μήνυμα ότι
ως σταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή εργάζεται για την ειρήνη, επιδιώκοντας την
αποφυγή της παραμικρής έντασης.
Όλη αυτή την περίοδο η Ελλάδα εντείνει τις
δραστηριότητές της σε τρεις άξονες: τον πολιτικό, τον διπλωματικό και τον επιχειρησιακό.
Συνάπτει νέες συμμαχίες και συμφωνίες,
όπως η αμυντική συμφωνία με Ισραήλ και
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εμβαθύνει τις
σχέσεις της και ενισχύει ακόμα περισσότερο
τις συμμαχίες της με νέες συμφωνίες, όπως
με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία.
Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά μετά την
οικονομική κρίση στον τομέα της άμυνας αυξήθηκαν τα κονδύλια κατά 2,1 δισ. ευρώ (62%)
σε σχέση με τις δαπάνες που γίνονταν έως τώρα προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά τη δημόσια διένεξη Δένδια - Τσαβούσογλου πρέπει να
περιμένουμε νέες προκλήσεις από την Τουρκία. Τέτοιο γκολ που έφαγε στο γήπεδό της δύσκολα ξεχνιέται.

Η

P
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E.E.: Συνεχίζονται ο «πόλεμος» και η σύγχυση με τα εμβόλια
Πολλές είναι πλέον οι ενδείξεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
ετοιμάζεται να γυρίσει οριστικά την πλάτη στα εμβόλια της AstraZeneca. Η τελευταία ήταν η δήλωση της υπουργού Βιομηχανίας της Γαλλίας, η οποία ανέφερε ότι η Ε.Ε. «πιθανότατα»
δεν θα ανανεώσει τα συμβόλαια εμβολίων κατά του κορονοϊού με τη φαρμακευτική εταιρεία. Είχε προηγηθεί στα μέσα της
εβδομάδας η ανακοίνωση της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι επισπεύδεται η παράδοση
50.000.000 δόσεων εμβολίων της Pfizer/ΒioΝΤech, γεγονός
που κατέστησε σαφές ότι στις προθέσεις της Ευρώπης είναι

να απομακρυνθεί από την AstraZeneca και την Johnson &
Johnson.
Πιο συγκεκριμένα, η υπουργός Βιομηχανίας της Γαλλίας
Ανιές Πανιέ-Ρινασέρ δήλωσε χθες ότι είναι πιθανό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ανανεώσει τα συμβόλαια εμβολίων
κατά του Covid-19 με τη φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca.
«Η απόφαση δεν έχει ληφθεί», αλλά μετά την απόφαση της
Δανίας να μη χρησιμοποιήσει το εμβόλιο, «η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι η Ευρώπη να μην ανανεώσει τις παραγγελίες»,
δήλωσε η υπουργός στο ραδιοφωνικό δίκτυο RMC. «Δεν

έχουμε ξεκινήσει συνομιλίες με τις Johnson & Johnson και
AstraZeneca για νέο συμβόλαιο, εκεί που έχουμε συνομιλίες
με τις Pfizer/BioNTech και Moderna. Έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο με εμβόλια τύπου mRNA που λειτουργεί πολύ καλά και
έχουν λίγες παρενέργειες, θα έχουμε νέα εμβόλια, αν όλα πάνε καλά, των Novavax, Sanofi, που είναι εμβόλια ενισχυτικών
πρωτεϊνών και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα», εξήγησε και
κατέληξε: «Αυτά τα εμβόλια θα φτάσουν κατά το δεύτερο εξάμηνο, άρα θα έχουμε πολλές δόσεις σε πολλές πλατφόρμες,
που θα επιτρέψουν να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών».

Ανοίγουν οι σχολές
οδηγών - Click
away στην Κοζάνη

Π

ροσεκτικές είναι οι κινήσεις
της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά
το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, καθώς μπορεί να υπάρχει
μια εικόνα σταθεροποίησης στο τρίτο κύμα της πανδημίας, ωστόσο ο αριθμός των
κρουσμάτων εξακολουθεί να κρατά τους
λοιμωξιολόγους σε πλήρη εγρήγορση.
Χθες, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε την επαναλειτουργία
του λιανεμπορίου στην Κοζάνη από την
ερχόμενη Δευτέρα με τη μέθοδο click
away. Επίσης, έκανε γνωστό ότι από τη
Δευτέρα επαναλειτουργούν οι σχολές
οδηγών, με τους εξής όρους:
G Τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα γίνονται μόνο διαδικτυακά.
G Θα γίνονται υποχρεωτικά self-tests ανά
εβδομάδα από τους εργαζομένους.
G Υποχρεωτικά self-tests για τους εξεταζομένους 24 ώρες πριν από την πρακτική
εξέταση.
G Εκπαιδευτές και εξεταστές θα κάνουν
υποχρεωτικά self-tests δύο φορές την
εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
G Τα ραντεβού των εξετάσεων θα γίνονται
ανά μία ώρα και θα πρέπει να τηρούνται
όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό (χρήση μάσκας, ανοιχτά παράθυρα
κ.λπ.).
Είχε προηγηθεί η αρνητική εισήγηση
της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων σε ό,τι

αφορά το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων και των κέντρων αισθητικής την ερχόμενη Δευτέρα. Παράλληλα, αρνητική
ήταν η εισήγηση της επιτροπής και στο
ενδεχόμενο κατάργησης των click inside
και click away στο λιανεμπόριο, να μη
χρειάζεται, δηλαδή, οι πολίτες να στέλνουν SMS προτού να μετακινηθούν για
ψώνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα
των φροντιστηρίων συζητήθηκε χθες, κατά τη συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.067. Οι νέοι
θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 91,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 9.330. Ο αριθμός
των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 824, ενώ οι εισαγωγές
νέων Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 547.

«Η Πρώτη Αγκαλιά» είναι ο τίτλος της φωτογραφίας που κέρδισε το κορυφαίο βραβείο Photo of the Year 2021 (φωτογραφία της χρονιάς) στον
διαγωνισμό του World Press Photo. Ο Δανός φωτογράφος Μαντς Νίσεν,
νικητής του κύριου βραβείου, απαθανάτισε την πρώτη αγκαλιά ύστερα
από πέντε μήνες μιας 85χρονης τρόφιμης και μιας νοσοκόμας, μέσω
ενός πλαστικού καλύμματος, για την προστασία από τον Covid-19. Στα μάτια της κριτικής επιτροπής, η εικόνα αυτή μέσα από το Γηροκομείο του
Σάο Πάολο ήταν ένα σύμβολο «ελπίδας» στη μάχη με την πανδημία.

Εύθραυστη σταθεροποίηση
Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά χθες,
κατά την καθιερωμένη ενημέρωση στο
υπουργείο Υγείας, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος
της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Βάνα
Παπαευαγγέλου, η επιδημία εμφανίζει
σταθεροποίηση, αλλά το επιδημιολογικό φορτίο στην επικράτεια είναι σημαντικά επιβαρυμένο. Τα ενεργά κρούσματα είναι 26.000, με μέσο όρο 2.800 την
ημέρα.
Στην Ελλάδα, την τελευταία εβδομάδα ο

αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην
επικράτεια παρουσιάζει εύθραυστη σταθεροποίηση, ανέφερε από την πλευρά
του ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης. «Η πίεση
στο σύστημα Υγείας παραμένει υψηλή. Ο
αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εντός
της τελευταίας εβδομάδας επιβαρύνθηκε
σε ποσοστό λίγο πάνω από το 6%», είπε ο
καθηγητής.

Αρνητική ήταν η εισήγηση
της Επιτροπής των
Λοιμωξιολόγων για
το άνοιγμα των εμπορικών
κέντρων αλλά και
των κέντρων αισθητικής
την ερχόμενη Δευτέρα
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Αποφασισμένοι για... αίμα αστυνομικού
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Μ

εγάλο προβληματισμό έχει
προκαλέσει στη ΓΑΔΑ η ευκολία με την οποία άνοιξαν
πυρ -και μάλιστα με «βαρύ»
πολεμικό όπλο- εναντίον αστυνομικών
της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. άγνωστοι που τα ξημερώματα της Παρασκευής αρνήθηκαν να
σταματήσουν σε έλεγχο στη Νέα Ερυθραία.
Τα γεγονότα δείχνουν πως οι δύο αναβάτες δεν είχαν κανέναν ενδοιασμό να
τραυματίσουν βαριά, ακόμη και να σκοτώσουν κάποιον από τους αστυνομικούς
που τους καταδίωξαν. Το διαμέτρημα, άλλωστε, των 7,62 mm «προδίδει» τυφέκιο
μάχης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ακόμη
και μία βολή μπορεί να αποδειχθεί μοιραία. Για «μακρύκαννο όπλο», άλλωστε,
κάνουν λόγο στις καταθέσεις τους και οι
άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που ενεπλάκησαν στο περιστατικό της λεωφόρου Θησέως, πολύ κοντά στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης! Αξίζει να σημειώσουμε ότι η
άμεση αντίδραση του δεύτερου αναβάτη
της μηχανής -πέταξε το σακίδιο, πρόταξε
το όπλο και πυροβόλησε εν κινήσει-, δείχνει πολύ έμπειρο και αποφασισμένο για
όλα ποινικό.
Αυτό που επιχειρούν να απαντήσουν
τώρα οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας ΒΑ Αττικής είναι ποια είναι τα
άτομα αυτά και, κυρίως, τι σκοπούς είχαν
στην περιοχή. Η λογικότερη και πιο πιθα-

νή εκδοχή είναι να σχεδίαζαν ένοπλη ληστεία - εισβολή σε σπίτι, χωρίς υποστηρικτική ομάδα, αλλά με τους ίδιους σε ρόλο
«πασπαρτού». Μία άλλη, ίσως όχι και τόσο δημοφιλής, εκδοχή είναι να πρόκειται
για κακοποιούς οι οποίοι είχαν άλλα, πιο
αναβαθμισμένα σχέδια από μια... απλή
«μπούκα» σε κάποια βίλα ή εταιρεία. Όλα
αυτά, φυσικά, είναι σενάρια που εξετάζονται, καθώς, χωρίς να είναι γνωστή η
ταυτότητα των δραστών, μόνο υποθέσεις
μπορεί να κάνει κάποιος! Και οι αρμόδιες
Αρχές, άλλωστε, αφήνουν ανοιχτά όλα τα

ενδεχόμενα γι’ αυτό το πολύ «περίεργο»
περιστατικό.
Τέλος, μιλώντας στην «Political», ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών ΒΑ Αττικής, Σάκης Πασπαλάρης,
ανέφερε ότι «πρόκειται για ακόμη ένα
περιστατικό που καταδεικνύει την επικινδυνότητα του αστυνομικού επαγγέλματος. Ευτυχώς, κανένας συνάδελφος δεν
τραυματίστηκε, παρότι δέχθηκαν πυρά
από “βαρύ” όπλο και από σχετικά κοντινή
απόσταση. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς
να διαφωνήσει ότι η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. είναι

Θύμα κλοπής από συμμορία η Πηγή Δεβετζή
Μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες του στίβου,
Ολυμπιονίκης το 2004 και με μετάλλια σε παγκόσμια και
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η Πηγή Δεβετζή, έπεσε θύμα
συμμορίας που έκλεβε καταλύτες από πολυτελή αυτοκίνητα, στα νότια προάστια. Η εξάρθρωση της εγκληματικής
ομάδας από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ΝΑ Αττικής κατέδειξε ότι ένα από τα τουλάχιστον 45 θύματά της είναι η
πασίγνωστη Ολυμπιονίκης. Η πρώην αθλήτρια του στίβου
είχε σταθμεύσει το τζιπ της στην περιοχή του Αλίμου, με
τους δράστες να αφαιρούν «χειρουργικά» και σε χρόνο dt
τον καταλύτη του!
Όσον αφορά στη συμμορία, τέσσερα μέλη της συνελήφθησαν στον Άλιμο, ενώ ακόμη ένα άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, για κλοπές καταλυτών από πολυτελή

οχήματα (σ.σ.: κυρίως τζιπ) στις περιοχές Ηλιούπολης,
Αλίμου, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βούλας
και Βάρης. Οι δράστες είναι Ρομά με έδρα το Ζεφύρι, ενώ
«χτυπούσαν» κυρίως ξημερώματα, χρησιμοποιώντας
«επιχειρησιακό» όχημα και παριστάνοντας τους πλανόδιους συλλέκτες μεταλλικών και άλλων αντικειμένων από
κάδους απορριμμάτων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αξία
κάθε κλεμμένου καταλύτη προσεγγίζει τα 350 ευρώ, ενώ
μόνο από τον Φεβρουάριο και μέχρι τη σύλληψή τους τα
μέλη της συμμορίας είχαν προλάβει να «ξηλώσουν» 45
Ι.Χ. αυτοκίνητα. Η πλειονότητα των μελών έχει συλληφθεί
και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ από τις
έρευνες που ακολούθησαν εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 8.000 ευρώ σε μετρητά.

νυχθημερόν στην πρώτη γραμμή της μάχης με το έγκλημα. Παρά τους κινδύνους,
παρά τις ελλείψεις...»!

Προβληματισμός στις διωκτικές
Αρχές για την ταυτότητα
και, κυρίως, τις προθέσεις
των δραστών στη Νέα Ερυθραία
που πυροβόλησαν με «βαρύ»
πολεμικό όπλο
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Άρθρο του Καραϊβάζ
«δείχνει» τους δολοφόνους

Π

αράλληλες έρευνες σε διάφορα επίπεδα διεξάγουν οι αστυνομικοί του
Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής
για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Το πρώτο υλικό (βίντεο και μαρτυρίες) έχει
συγκεντρωθεί, όμως απαιτεί σταχυολόγηση
προτού προχωρήσει ακόμα πιο «βαθιά» η διαδικασία της λήψης καταθέσεων από άτομα που η
Ασφάλεια έχει βάλει στο μικροσκόπιό της.
Την ίδια ώρα, οι έμπειροι αξιωματικοί του
ΥΔΕΖΙ, έχοντας σχηματίσει εικόνα και για τα
υψομετρικά χαρακτηριστικά των εκτελεστών,
εξετάζουν άτομα (κυρίως αλλοδαπούς που ζουν
στην Ελλάδα χρόνια) των οποίων το όνομα έχει
εμπλακεί σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών ως
εκτελεστές. Τέτοια άτομα («νοικιασμένα» πιστόλια) υπάρχουν στους κόλπους της αλβανικής μαφίας αλλά και σε συμμορίες ομογενών
από την πρώην ΕΣΣΔ. Άτομα, δηλαδή, έμπειρα
με τα όπλα, που έχουν σκοτώσει ξανά είτε στη
χώρα τους είτε εδώ και δεν θα είχαν πρόβλημα
να αναλάβουν ένα «συμβόλαιο θανάτου» με το...
κατάλληλο φυσικά αντίτιμο.
Παράλληλα, επιχειρείται -και σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί- η ταυτοποίηση των ατόμων
για τα οποία ο Γιώργος Καραϊβάζ έγραφε στα
άρθρα του, χωρίς να τα κατονομάζει. Για παράδειγμα, οι Αρχές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον

Μέχρι τη Δευτέρα η δικαιολόγηση απουσιών
Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα καλούνται να υποβάλουν
τις δηλώσεις τους είτε οι ίδιοι,
εφόσον είναι ενήλικοι, είτε οι
γονείς τους για να δικαιολογήσουν τις απουσίες τους οι
μαθητές που συνοικούν με
άτομα που πάσχουν από σοβαρό υποκείμενο νόσημα και
επιθυμούν να κάνουν τηλεκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα,
έως τις 19 Απριλίου θα πρέπει
να υποβάλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στη διεύθυνση του σχολείου τους για τη
συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Υγείας, τα οποία αποδεικνύουν ότι συνοικούν με πρόσωπο που
πάσχει από σοβαρό υποκείμενο νόσημα.
Μαθητές που έχουν υποβάλει δικαιολογητικά για τις απουσίες του α’ τετραμήνου

και δεν έχει επέλθει μεταβολή στην κατάσταση της υγείας των συνοικούντων με αυτούς ατόμων δεν υποχρεούνται να επανυποβάλουν τα δικαιολογητικά. Η δικαιολόγηση
των απουσιών γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση ειδικής επιστημονικής επιτροπής, η οποία εξετάζει τις αιτήσεις και τα
δικαιολογητικά των μαθητών. Μετά την έκδοση της απόφασης είναι υποχρεωτική η
παρακολούθηση των μαθημάτων εξ αποστάσεως.

για την «καρδιά της κοιτίδας», άτομο που εμφανίζεται σε κείμενο τον Ιούλιο του 2020 να προειδοποιεί - απειλεί τον αστυνομικό συντάκτη για
«συμβόλαιο θανάτου» σε βάρος του, το οποίο
όμως «βαίνει προς ακύρωση».
Στο μεταξύ, ράγισαν καρδιές χθες τα λόγια της
συζύγου του Γιώργου Καραϊβάζ, η οποία μίλησε
στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star,
όπου εργαζόταν τα τελευταία χρόνια ο δημοσιογράφος. Η σύζυγός του Στάθα απεύθυνε έκκληση στον κόσμο να βοηθήσει στον έρανο που γίνεται στη μνήμη του συζύγου της για το «Χαμόγελο του Παιδιού». «Είμαι 34 χρόνια φίλη με τον
Γιώργο και 31 χρόνια ζευγάρι, πραγματικά ήταν
ένας πολύ καλός άνθρωπος», είπε με τρεμάμενη φωνή.

Οι άντρες της Αστυνομίας
εξετάζουν τα «νοικιασμένα
πιστόλια» που έχουν εμπλακεί
σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών
ως εκτελεστές

Εργατικό δυστύχημα στην Κοζάνη
Δύο τεχνίτες βρήκαν τραγικό θάνατο στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της ΔΕΗ
στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, όταν κάτω από συνθήκες, οι οποίες προς το
παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί και ερευνώνται, έπεσαν στο έδαφος, ενώ
ήταν ανεβασμένοι σε καλάθι και εργάζονταν σε υψόμετρο στον πύργο ψύξης της 5ης μονάδας αποθείωσης του ατμοηλεκτρικού σταθμού. Οι άτυχοι
εργαζόμενοι δούλευαν σε υπεργολαβική τεχνική εταιρεία στο έργο κατασκευής της μονάδας αποθείωσης του ατμοηλεκτρικού σταθμού, που είχε
αναλάβει ελληνική εταιρεία. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής
του εργοστασίου της ΔΕΗ Βασίλης Τσίγκας, η εταιρεία και οι εργαζόμενοι
διαθέτουν εμπειρία και φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για
την εκτέλεση του έργου. Σημείωσε, δε, ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας
είχαν ολοκληρώσει το φθινόπωρο τις εργασίες στον μισό πύργο ψύξης,
αλλά σταμάτησαν λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα, για να
συνεχίσουν την άνοιξη. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε πως «τα αίτια και οι ακριβείς
συνθήκες του ατυχήματος εξετάζονται ήδη από τις αρμόδιες Αρχές», ενώ
ζητεί την πλήρη διερεύνηση και θα παράσχει κάθε διευκόλυνση. «Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη μας για την απώλεια των δύο άτυχων εργαζομένων
και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους». Τη βαθιά του
θλίψη για τον θάνατο των δύο εργαζομένων εξέφρασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΚΡHΤΗΣ

Δημιουργείται Μουσείο και Διαδρομή
Ελιάς στην Κάντανο

Μελέτη για Έκθεση Μουσείου Ελιάς και δημιουργία Διαδρομής Ελιάς Καντάνου υπέγραψε ο περιφερειάρχης
Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
Σκοπός είναι η δημιουργία ενός επισκέψιμου χώρου για
την προβολή του πολιτισμού της ελιάς στην περιοχή της
Καντάνου και μιας διαδρομής στον ιστορικό ελαιώνα της
κοιλάδας Καντάνου, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία υπεραιονόβιων ελαιόδεντρων, ενώ φιλοξενεί τη
χαρακτηρισμένη ως «μνημειακή ελιά της Καντάνου»
(2.500 ετών). Έτσι, θα συνδυάζεται η εικονική με τη ζωντανή εποπτεία στη συγκεκριμένη διαδρομή!

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ

Συναίνεση για τη νέα κανονιστική
κοινόχρηστων χώρων

Την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, ώστε να
βρεθεί ένα νέο σημείο
ισορροπίας, ζήτησε ο
δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας για το
«Προσχέδιο Κανονιστικής Πράξης Κοινόχρηστων Χώρων». Προς τούτο, συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, με μοναδικό θέμα τη «Γνωμοδότηση
επί του Σχεδίου». Ο δήμαρχος δικαιολόγησε την πολιτική
πρωτοβουλία για τέσσερις λόγους:
G Την ανάγκη υιοθέτησης σαφών κανόνων για όλους στον κοινόχρηστο χώρο.
G Τη χρονική συγκυρία, που λόγω πανδημίας έχει μεταβάλει
τη ζωή όλων.
G Την ανάγκη αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης του
δημόσιου χώρου.
G Την άσκηση δημοκρατίας, διαλόγου και συναίνεσης για να
λυθούν ένα - ένα χρόνια προβλήματα που ταλαιπωρούν την
πόλη.

ΔHΜΟΣ AΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟY

Μηδενικά τέλη στα καταστήματα
για το 2021
Η «δωρεάν διάθεση κοινοχρήστων χώρων» στα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος του δήμου υπερψηφίστηκε
ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Με την εν λόγω απόφαση, «όταν επιτραπεί η επαναλειτουργία
τους, θα μπορέσουν να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα με μηδενική καταβολή τελών για το 2021». Στόχος της δημοτικής
Αρχής είναι η στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων από την οικονομική επιβάρυνση που επέφερε η πανδημία, όπως εξηγεί
ο δήμαρχος Άργους Ορεστικού, Πάνος Κεπαπτσόγλου.

!

ΔΥΤΙΚH ΕΛΛAΔΑ
ΝΑΥΠΛIO

Ανοιχτή διαβούλευση
για την Τουριστική
Ανάπτυξη

Ο τουρισμός είναι μεγάλη πηγή εσόδων για
το Ναύπλιο. Προς τούτο, η δημοτική Αρχή
προγραμματίζει για μεθαύριο «Διαδικτυακή
δημόσια διαβούλευση», με θέμα «Τουριστική Ανάπτυξη / Ταυτότητα Προορισμού
(Destination Branding) για τον Δήμο Ναυπλιέων».
Στην εκδήλωση θα αναπτυχθούν τα εξής
θέματα:
G Τι κάνει τον τόπο μας μοναδικό; (Δηλαδή
ποια χαρακτηριστικά του προορισμού μας
υπάρχουν μόνο εδώ και τον κάνουν ξεχωριστό.)
G Τι πρέπει να προβάλουμε για να προσκαλέσουμε τον επισκέπτη, Έλληνα ή ξένο;
(Δηλαδή ποια χαρακτηριστικά διαθέτουμε
που συμπληρώνουν την πρόταση του προορισμού και τον κάνουν γοητευτικό.)
• Πώς μπορώ να συμβάλω στην προσπάθεια
αυτήν; (Ως επαγγελματίας, ως πολίτης, ως
επιχείρηση, ως φορέας κ.λπ.)
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν δημόσιοι
φορείς, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, επιστήμονες και απλοί πολίτες.

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
Αθλητικών Στελεχών
στην Αρχαία Ολυμπία

Ολοκληρωμένη πρόταση για τη φιλοξενία στην Αρχαία
Ολυμπία της διοικητικής έδρας και των χώρων διδασκαλίας του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών
κατέθεσαν στον υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λευτέρη Αυγενάκη ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας,
Νεκτάριος Φαρμάκης και ο δήμαρχος Αρχαίας
Ολυμπίας Γιώργος Γεωργιόπουλος.
Το Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης
Αθλητικών Στελεχών, σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, θα είναι ένας διαρκής επιμορφωτικός θεσμός για τα στελέχη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και
του αθλητικού management οικονομικής διαχείρισης,
τεχνικών προσέλκυσης εσόδων και χορηγιών κ.λπ.

ΚΕΝΤΡΙΚH ΜΑΚΕΔΟΝIΑ

Τουριστικό B2B Event
για τα Βαλκάνια
Στην προβολή και την προώθηση της Κεντρικής Μακεδονίας στους επαγγελματίες του τουρισμού συνεχίζει να
στοχεύει η οικεία περιφέρεια.
Προς τούτο, πραγματοποίησε διαδικτυακή τουριστική
Β2Β εκδήλωση, με τίτλο «New Deal Europe», στις 12
Απριλίου, σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας και τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής. Την εκδήλωση διοργάνωσε και χρηματοδότησε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας συμμετείχαν και άλλες πέντε Περιφέρειες
της Βόρειας και της Κεντρικής Ελλάδας.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

KEΔΕ
Σε ποιον δήμο της Αττικής
φαίνεται ότι η αντιπολίτευση
έχει ξεμείνει από σοβαρά θέματα και αναδεικνύει σε μείζονα κάποιες καθημερινές
πρακτικές των δήμων που
μπορεί να «παρατυπούν» για
να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία; Το χειρότερο είναι
ότι αυτοί που τα αναδεικνύουν έχουν διατελέσει στη
διοίκηση και έχουν υπηρετήσει και με το παραπάνω παρόμοιες «παρατυπίες»…

Ικανοποίηση
για την ανάκληση

Αρκετό παρασκήνιο είχε η απόφαση
του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη να ανακαλέσει την
απόφαση για μεταφορά τριών αφετηριακών γραμμών των λεωφορείων ΚΤΕΛ από το Πεδίον του Άρεως
σε χώρο δίπλα από τον σταθμό μετρό Εθνική Άμυνα. Χρειάστηκε η έντονη παρέμβαση του δημάρχου Παπάγου - Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλου τόσο προς τον περιφερειάρχη όσο και προς την Αττικό Μετρό,
ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου χώρου, ζητώντας την ανάκληση αυτής
της απόφασης. Και αυτό γιατί, όπως
εξήγησε, στόχος είναι -και ήδη έχει
προβεί στις απαραίτητες ενέργειεςστο συγκεκριμένο σημείο να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των
πολιτών. Έτσι, το αίτημα εισακούστηκε από τον κ. Πατούλη, που δεσμεύτηκε ότι η μεταφορά των αφετηριών θα πραγματοποιηθεί σε σημείο της Αττικής το οποίο θα επιλεγεί κατόπιν σχετικής διαβούλευσης.

Αυτονόητο οι λαϊκές αγορές
να είναι στην εποπτεία των δήμων

Θ

έση για την εποπτεία που πρέπει να
έχουν οι δήμοι στις λαϊκές αγορές
πήρε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, καταθέτοντας δύο σημαντικές επισημάνσεις οι οποίες αποτελούν πάγιες θέσεις της Αυτοδιοίκησης, με
αφορμή το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
Ο κ. Παπαστεργίου, στη σχετική δήλωσή
του, επισημαίνει, πρώτον, την αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού της
λειτουργίας των λαϊκών αγορών και, δεύτερον, ότι η Αυτοδιοίκηση θεωρεί αυτονόητο και δεδομένο ότι οι λαϊκές αγορές πρέπει να είναι, στο σύνολό τους, στην εποπτεία των δήμων.
«Είναι μια αρμοδιότητα και ευθύνη που
πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στην Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, προκειμένου -με-

ταξύ άλλων- να μπορούν οι δήμοι -και στο
μέλλον- να καθορίζουν τον χώρο όπου θα
διεξάγονται οι λαϊκές αγορές, να ασκούν
αποτελεσματικό έλεγχο, να φροντίζουν
για την εύρυθμη λειτουργία και την καθαριότητα του χώρου που τις φιλοξενεί και,
φυσικά, να καθορίζουν το ύψος του εισπραττόμενου ημερήσιου τέλους, το
οποίο θα αξιοποιείται προς όφελος της
εύρυθμης λειτουργίας τους», τονίζει ο κ.
Παπαστεργίου.
Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι θέσεις με
συγκεκριμένες προτάσεις, επεξεργασμένες από την ΚΕΔΕ, θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση, μόλις ανοίξει αυτή η
διαδικασία, με στόχο να ξεδιαλύνει επιτέλους το καθεστώς λειτουργίας των λαϊκών
αγορών, αλλά και τις αλληλοεπικαλύψεις
στις αρμοδιότητες ακόμη και ανάμεσα τους
δύο βαθμούς της Αυτοδιοίκησης.

Να δοθεί λύση για τους Ρομά στο Νομισματοκοπείο
Έκκληση προς την Πολιτεία «να κάνει επιτέλους αυτό που οφείλει εδώ και 40 χρόνια»
για την οριστική επίλυση του θέματος των
Ρομά Χαλανδρίου και να στηρίξει οικονομικά τον δήμο στην προσπάθειά του να ολοκληρώσει τη διάλυση του καταυλισμού και
την ένταξη των Ρομά στο κοινωνικό σύνολο,
απευθύνει, με ομόφωνη απόφασή του, το
Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου, ύστερα
από πρόταση του δημάρχου Σίμου Ρούσσου.
Αφορμές για να επανέλθει σε αυτό το μεγάλο θέμα για την περιοχή ήταν τα κρούσματα κορονοϊού
που ανιχνεύτηκαν στον καταυλισμό και η συνακόλουθη καραντίνα. Η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου συνοδεύεται από αναλυτικό αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση του δήμου από το
υπουργείο Εσωτερικών.

Ζητούν τα χρήματα
για τους
ναυαγοσώστες
Την αδυναμία 143 δήμων της
χώρας να καλύψουν τα ναυαγοσωστικά έξοδα για τις παραλίες τους,
εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου, αποκάλυψε στην πρόσφατη
συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ο
πρόεδρός της, Δημήτρης Παπαστεργίου.
Όπως επισήμανε προς τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών
Στέλιο Πέτσα, που συμμετείχε στη
συνεδρίαση, τους μεταφέρθηκε η
αρμοδιότητα της ναυαγοσωστικής
κάλυψης στις παραλίες τους, αλλά
ποτέ τα 21 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών.
Ωστόσο, είναι αντιμέτωποι ακόμη
και με απόδοση ποινικών ευθυνών,
αν οι παραλίες που βρίσκονται στα
όριά τους βρεθούν χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη. Άλλωστε, όπως
ενημέρωσε, έχει ήδη σταλεί επιστολή προς το υπουργείο Ναυτιλίας
με κοινοποίηση στον πρωθυπουργό
με την οποία ζητά την κάλυψη των
εξόδων για ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών.

Θα φωτίσει η Αττική
Φως σε κάθε γωνιά της Αττικής με
μικρότερο κόστος προσπαθεί να
προσφέρει η Περιφέρεια Αττικής,
προχωρώντας στην τοποθέτηση
23.000 τηλεδιαχειριζόμενων φωτιστικών Led σε όλο το οδικό δίκτυο,
αρμοδιότητας της Περιφέρειας.
Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ, που προχωρά, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, από τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη.
Μάλιστα, προβλέπεται ότι με την
τοποθέτηση των 23.000 τηλεδιαχειριζόμενων φωτιστικών Led,
εκτός από τη μεγάλη βελτίωση της
ποιότητας φωτισμού, θα επιτευχθεί εξοικονόμηση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, σε ποσοστό το
οποίο φτάνει τουλάχιστον το 65%,
ενώ θα επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση πιθανών βλαβών - άρα και στη
μεγιστοποίηση της οδικής ασφάλειας.
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Ιστορική επιτυχία
Ιστορικές στιγμές ετοιμάζονται να ζήσουν στο Ηράκλειο
Αττικής, καθώς οι πληροφορίες μας λένε ότι ο δήμαρχος
Νίκος Μπάμπαλος βρίσκεται πολύ κοντά στην υλοποίηση
ενός στόχου δεκαετιών για την πόλη, την απόκτηση της βίλας και της έκτασης που ανήκει στην οικογένεια Φιξ. Πρόκειται για μια έκταση 27 στρεμμάτων την οποία έχουν προσπαθήσει να αποκτήσουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
όλες οι δημοτικές αρχές των τελευταίων 30 ετών, αλλά δεν
τα είχαν καταφέρει, καθώς και οι κυβερνήσεις δεν βοήθησαν όμως και ο δήμος δεν είχε την οικονομική δυνατότητα.
Όπως μαθαίνουμε, ο κ. Μπάμπαλος όχι μόνο έχει φέρει τα
οικονομικά του δήμου σε τέτοια κατάσταση που να μπορεί
να αποκτήσει αυτή την πολύτιμη έκταση για την πόλη και
την περιοχή γενικότερα, αλλά κατάφερε να ρίξει και το κόστος τόσο πολύ, ώστε να μπορεί να γίνει εφικτό. Σύντομα
θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες…

Ξεσπάθωσε ο Παππούς
Έξαλλος έγινε ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς κατά τη διάρκεια της
τηλεδιάσκεψης της ΠΕΔΑ, όπου ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης
παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου περιφερειακού σχεδιασμού
για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Μόλις αντιλήφθηκε ότι στις προτάσεις περιλαμβανόταν η δημιουργία εργοστασίου στον χώρο όπου βρίσκεται ο σημερινός ΧΥΤΑ της Φυλής, ξέσπασε… Σε πολύ υψηλούς τόνους τα
έβαλε με τη μελετητική ομάδα που εκπόνησε το σχέδιο, επισημαίνοντας
ότι προβλέπει την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων,
δυναμικότητας 660.000 τόνων, στη Φυλή, επιβαρύνοντας ουσιαστικά την
ίδια περιοχή που την «πληρώνει» εδώ και δεκαετίες. Τα έβαλε όμως και
με τους συναδέλφους του δημάρχους, που κάνουν ό,τι μπορούν για να
αποφύγουν να διαχειριστούν μέρος της λύσης του προβλήματος, προσπαθώντας να το φορτώσουν και πάλι στη Φυλή… Τη λύση έδωσε, έστω προσωρινά, ο περιφερειάρχης, που δεσμεύτηκε ότι θα επιδιώξει διάλογο με
τους δήμους κάθε περιφερειακής ενότητας καθώς και ότι, μόλις ολοκληρώσει τον κύκλο των επαφών του, θα επανέλθει.

Δικαστική μάχη

Δ

Ποιος επικεφαλής αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος σε δήμο της Αττικής συντάσσεται σθεναρά με δήμαρχο
γειτονικού δήμου, που εσχάτως έχει μεγάλη αντιπαράθεση με τον δήμαρχο της πόλης του; Να σημειώσουμε ότι ο
αντιπολιτευόμενος βρίσκεται πολιτικά πολύ μακριά από τον γείτονα-δήμαρχο, ωστόσο φαίνεται ότι δεν του δίνει
άδικο στη συγκεκριμένη κόντρα, παρά τον κίνδυνο του πολιτικού κόστους…

Το φυσικό αέριο, προσδοκία αρκετών
χρόνων, παίρνει επιτέλους «σάρκα και
οστά» και μέσω αγωγού πηγαίνει στη
Δυτική Ελλάδα. Η ΡΑΕ ενέκρινε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030 του ΔΕΣΦΑ και με αγωγό υψηλής πίεσης, μήκους 120 χλμ., ο οποίος θα συνδέει την
Κόρινθο με τη Μεγαλόπολη και θα καταλήγει σε δύο μετρητικούς και ρυθμιστικούς σταθμούς, ο ένας στα όρια της Πάτρας και ο άλλος στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 85
εκατ. ευρώ και θα είναι συμβατό με το
ήδη ενταγμένο έργο του υγροποιημένου
αερίου και των υποδομών του.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος
Σε ποια παράταξη
της ΚΕΔΕ έχει
προκληθεί
τον τελευταίο
καιρό πολύ
δυσάρεστο κλίμα για τον επικεφαλής της; Οι πληροφορίες θέλουν
τα δυσαρεστημένα μέλη να έχουν
κινήσει διαδικασίες για την καθαίρεση και την αντικατάσταση
του επικεφαλής, με βασικούς λόγους ότι από τη μια είναι «εξαφανισμένος» αλλά, και όταν εμφανίζεται, μετατρέπει την παράταξη
σε «δεκανίκι» της διοίκησης…
Αναμένονται εξελίξεις!

Δεν τα βρίσκουν

εν αφήνει τίποτα να αμφισβητηθεί όταν πρόκειται για τον χαρακτήρα του δήμου ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, κι
έτσι κατέφυγε για ακόμη μία φορά στη Δικαιοσύνη. Σε αυτή την περίπτωση
κατέθεσε μήνυση για υποβολή ψευδών στοιχείων και υποβολή ψευδούς υπευθύνου
δηλώσεως από τους νόμιμους εκπροσώπους της ιδιοκτήτριας εταιρείας των πρώην
οικοπέδων του κληροδοτήματος Κόνιαρη, κατά τη διαδικασία ένταξης επενδυτικού
σχεδίου προς διαβούλευση στην εταιρεία Enterprise Greece. Συγκεκριμένα, η μήνυση αναφέρεται στην απόπειρα της εταιρείας, η οποία έχει αγοράσει 70 στρέμματα
στη Βούλα –πρώην ιδιοκτησία του Ιδρύματος Μπενάκη–, να εντάξει την αξιοποίηση
της έκτασης στις διατάξεις του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων, όμως ο δήμος
ισχυρίζεται ότι η προσπάθεια της εταιρείας στηρίζεται σε σειρά ψευδών πολεοδομικών χαρακτηριστικών των υπό αξιοποίηση οικοπέδων.

Με αγωγό
το φυσικό αέριο…

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Σε μία όχι και πολύ συνηθισμένη
τακτική (γιατί οι επιθέσεις γίνονται
στη δημοτική Αρχή), ο Σύλλογος
Εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων
έβαλε στο στόχαστρό του τη νέα γενική διευθύντρια, στην οποία καταλογίζει διοικητική ανεπάρκεια με
αφορμή τις πρωτοβουλίες της στο
θέμα των υπερωριών. Όπως φαίνεται, ο αναβρασμός που επικρατεί
στις τάξεις των εργαζομένων έχει
προκληθεί από μια επιθετική πολιτική όσον αφορά το σύστημα των
υπερωριών, κι αυτό που έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα είναι ότι γίνεται σε
βάρος εργαζομένων που σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία σήκωσαν
το βάρος της επιδημιολογικής κρίσης. Η συνέχεια αναμένεται πολύ
έντονη…

Δράση και αντίδραση

Ήττα και… σκάνδαλο

Γράφαμε πρόσφατα για την απόφαση που
πήρε ο Δήμος Σαρωνικού, έπειτα από προτροπή του δημάρχου Πέτρου Φιλίππου, να
ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών τη
χρήση και τη διαχείριση του τμήματος του
αιγιαλού που έχει περιέλθει στην Κτηματική Υπηρεσία, σε συνέχεια της γνωστής
απόφασης του ΣτΕ. Πριν όμως λάβει απάντηση από την κυβέρνηση, ο δήμαρχος έλαβε την αντίδραση του ιδιώτη («καταπατητή
όπως τον χαρακτηρίζει ο δήμος) που έστειλε εξώδικο με το οποίο τον εγκαλεί για την
απόφασή του, απειλώντας τον με συνέπειες… Πάντως, ο κ. Φιλίππου έχει αποδείξει
ότι δεν «μασάει» από τέτοια.

Άλλη μια ήττα κατέγραψε στο ενεργητικό του ως δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ο Γιάννης Βούρος, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο
απέρριψε ακόμη ένα έργο που ετοίμαζε… Το έργο αφορά την αντικατάσταση
του ηλεκτροφωτισμού της πόλης με συστήματα LED, το οποίο η δημοτική αρχή σχεδίαζε να αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία και είχε πάρει ανάλογη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως στο θέμα επανήλθε το Σωματείο Εργαζομένων του δήμου, καταγγέλλοντας ότι η σύμβαση που προχωρά ο δήμαρχος
αποτελεί σκάνδαλο, καθώς «χρεώνει» τον δήμο με 2,6 εκατομμύρια ευρώ.
Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι έκαναν έρευνα και διαπίστωσαν ότι αν το έργο
γίνονταν από την υπηρεσία του δήμου, θα κόστιζε 1.090.842,80 ευρώ, ενώ η
σύμβαση που προωθεί η Διοίκηση φτάνει τα 3.724.292,26 ευρώ. Έπειτα από
αυτό, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης ζήτησαν, και φυσικά πέτυχαν, να έρθει προς συζήτηση το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου με ψήφους 19
«υπέρ», 12 «κατά» και 2 «παρών», αφού κατά του έργου ψήφισαν και σύμβουλοι της παράταξης Βούρου, ζητούν από τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή να ανακαλέσει κάθε ενέργεια ανάθεσης στον ιδιώτη!
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ΓΙAΝΝΗΣ ΓΚIΚΑΣ

Σ

ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΛΗ

Δήμαρχος Αιγάλεω

Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου

στον
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

Προχωράμε γρήγορα
την υπογειοποίηση

Γ

ια το μεγάλο ζήτημα της υπογειοποίησης των καλωδίων υπερυψηλής τάσης ρεύματος, που ανακοίνωσε πριν από λίγο διάστημα για δήμους της Δυτικής Αθήνας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εντάσσοντας το έργο στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, μίλησε στην «Ρ» ο δήμαρχος
Αιγάλεω Γιάννης Γκίκας. Ο κ. Γκίκας τόνισε ότι ήταν αίτημα δεκαετιών της τοπικής κοινωνίας και τώρα πια έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση αλλά και
συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Ευτυχώς υπήρχαν –απ’ ό,τι φάνηκε–
ώτα ανοιχτά, αναγνώρισαν το πρόβλημα,
γιατί είναι τεράστιο και διαχρονικό.

Tι σημαίνει για την περιοχή σας η ένταξη στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
της υπογειοποίησης των καλωδίων
υπερυψηλής τάσης;
Το ζήτημα αυτό είναι 60 χρόνια τώρα. Η πρώτη παρέμβαση που έγινε
ήταν όταν ήμουν αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων το 2006, όπου καταφέραμε ως τότε δημοτική αρχή να αναδείξουμε πρώτη φορά το θέμα, και μάλιστα πρώτη φορά ανταποκρίθηκε η τότε
κυβέρνηση. Το αρμόδιο υπουργείο,
τότε, είχε εντάξει το έργο υπογειοποίησης των γραμμών που περνούν από
το Αιγάλεω και την Αγία Βαρβάρα.
Αιφνιδίως, μετά το 2010, εξαφανίστηκε ο προϋπολογισμός που είχε οριστεί.

Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει για το
έργο;
Για να είμαι ειλικρινής, αιφνιδιαστήκαμε από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, που το ενέταξαν στο Εθνικό
Σχέδιο ανάκαμψης. Τώρα πια, το έργο
έχει προϋπολογισμό και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης ή το να ξεκινήσει μέχρι το 2023. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό
αυτήν τη στιγμή. Βέβαια σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθούμε τη διαδικασία υλοποίησης του έργου.

Εσείς ως διοίκηση είχατε ως προτεραιότητα το συγκεκριμένο ζήτημα;
Βεβαίως. Μαζί με τον δήμαρχο Αγίας
Βαρβάρας ήταν από τα πρώτα ζητήματα
που μας απασχολούσαν. Αλλά και μαζί
με τον Νίκο Χουρσαλά, τον δήμαρχο Κορυδαλλού. Το πρόβλημα το αναδείξαμε.

Γιατί είναι πρόβλημα, δήμαρχε;
Το πρώτο ζήτημα που προκύπτει είναι
αυτό της «δουλείας». Δηλαδή κάποιος
που θέλει να χτίσει στο σπίτι του, έχοντας τις γραμμές υπερυψηλής τάσης,
έχει συγκεκριμένο ύψος. Φυσικά το μεγαλύτερο ζήτημα που προκύπτει είναι το
θέμα της υγείας.

Να πάμε, δήμαρχε, και στη μεταCovid εποχή. Οι δήμοι σε τι κατάσταση πιστεύετε ότι θα βρίσκονται;
Υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Βέβαια δεν είναι οι δήμοι οι μόνοι
υπεύθυνοι να τα «τρέξουν», είναι και η
κυβέρνηση. Υπάρχει ένας προγραμματισμός, ο οποίος είναι καλός για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πρέπει να πω ότι
πραγματικά μέσα στον κορονοϊό η κυβέρνηση μας έδωσε βοήθεια.

Θέλουμε να επιστρέψει
o κόσμος στο νησί μας
ρομολογούμε έργα και δράσεις
που έχουν στόχο την ανάπτυξη
του τόπου, τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και ελπίζουμε ότι
οι δράσεις αυτές θα δημιουργήσουν και κίνητρα να επιστρέψει ο κόσμος στο νησί μας»,
τόνισε μεταξύ άλλων η δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου Μαρία Κακαλή, μιλώντας στην «Ρ».
Η κα Κακαλή αναφέρθηκε επίσης στη μετατροπή του νησιού σε «πράσινο», αξιοποιώντας εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

«Δ

Αισιοδοξούμε ότι φέτος η χρονιά θα είναι
πολύ καλύτερη.

Με το ζήτημα της πανδημίας πώς τα πάτε,
δήμαρχε; Ποια είναι η κατάσταση στο νησί σας;
Πάμε πολύ καλά. Δεν είχαμε κανένα
κρούσμα στο νησί μας. Αλλά αυτό που καταφέραμε να κάνουμε είναι να οργανωθούμε
πολύ καλά στο κομμάτι της πρόληψης. Στις
αρχές του προηγούμενου καλοκαιριού είχαμε συνεργαστεί με υγειονομικό συνεργάτη,
ο οποίος μας συμβούλεψε και μας καθοδήγησε για θέματα που μπορεί να προκύψουν
στο νησί μας. Καταλαβαίνεται ότι και το Σύστημα Υγείας δεν έχει πολλές δυνατότητες.
Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει δύσκολα περιστατικά.

Πώς εξελίσσεται το δημοτικό σας έργο;
Προσπαθούμε να δρομολογούμε έργα και
δράσεις που έχουν στόχο την ανάπτυξη του
τόπου, τη βελτίωση της καθημερινότητας
των κατοίκων και ελπίζουμε ότι οι δράσεις
αυτές θα δημιουργήσουν και κίνητρα να επιστρέψει ο κόσμος στο νησί μας. Είναι πολύ
σημαντικό να επιστρέφει ο κόσμος στο νησί,
γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας, υπάρχει έντονη ανησυχία
το τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Εμείς αυτό
που δεν θέλουμε, αυτό που απευχόμαστε,
είναι η ερημοποίηση του τόπου.

Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία του εμβολιασμού;
Έχουμε ήδη ολοκληρώσει την πρώτη φάση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει και η
δεύτερη δόση. Οπότε θα είμαστε σίγουροι
ότι τα πράγματα θα είναι καλά.
Προετοιμάζεστε για το καλοκαίρι;
Εκτιμούμε ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ
καλά φέτος. Πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε αρκετή επισκεψιμότητα. Κυρίως τον Αύγουστο.

Γιατί κάποιος να επισκεφτεί τον Άγιο Ευστράτιο;
Το νησί του Αγίου Ευστρατίου είναι προορισμός για όσους ενδιαφέρονται να έρθουν σε
επαφή με τον εαυτό τους, με τη θάλασσα, με τη
φύση, να περπατήσουν και να ξεφύγουν από
τους έντονους ρυθμούς που προκαλεί η πόλη.
Είναι ιδανικός προορισμός για τις οικογένειες.

Πώς θα μετατραπεί ο Άγιος Ευστράτιος
σε «πράσινο» νησί;
Είναι ένα έργο που έχει ως στόχο την
ενεργειακή αυτονομία του νησιού, με τη
χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά
85%. Φροντίσαμε να αλλάξουμε την αρχική
σύμβαση των εν λόγω έργων και προβλέψαμε την κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης.
Οπότε, βάζοντας μία ανεμογεννήτρια και ένα
μικρό πάρκο φωτοβολταϊκών στόχο, έχουμε
να καλύψουμε ενεργειακά το νησί, να έχουμε τηλεθέρμανση αλλά και ζεστό νερό στα
σπίτια των κατοίκων.
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ΡΟΣΩΠΟ

ΑΡΜΙ ΧΑΜΕΡ

Το Χόλιγουντ έκλεισε
οριστικά τις πόρτες του
στον «κανίβαλο»
Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης

Τ

ον αγαπήσαμε για τη γοητεία του, το ταλέντο του στην υποκριτική αλλά και για την
ερμηνεία του στην ταινία «Call me by your
Name». Ωστόσο, η πτώση του είναι τους
τελευταίους μήνες αχαλίνωτη…

χώρο. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έφτασα πολύ
κοντά στην τρέλα». Μάλιστα, ο ίδιος παρομοίασε
τον εαυτό του με έναν φυλακισμένο λύκο! Αποφάσισε να κλείσει ένα εισιτήριο και να γυρίσει μόνος
του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η απόφασή του
ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στον γάμο
του με την Ελίζαμπεθ. Τον Ιούλιο, η σύζυγός του ζήτησε διαζύγιο… Το επόμενο διάστημα, μέχρι και
τον Ιανουάριο, ο Χάμερ φέρεται να βρήκε… παρηγοριά σε πολλές γυναίκες. Τις αμέσως επόμενες
εβδομάδες, ωστόσο, ήρθαν στο φως πληροφορίες
που σόκαραν τους θαυμαστές του… Την ώρα που η
διαδικασία του διαζυγίου βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, άρχισε μια χιονοστιβάδα κατηγοριών για τον
Χάμερ από γυναίκες με τις οποίες είχε συνευρεθεί.
Τον κατηγόρησαν ανοιχτά για ψυχολογική κακοποίηση και βία. Το σκάνδαλο γιγαντώθηκε όταν
βγήκαν στη φόρα μηνύματα που έστελνε ο ηθοποιός στις ερωμένες του, στα οποία ομολογούσε τις πιο
σκοτεινές διαστροφές του. Έκανε λόγο για φαντασιώσεις βιασμού αλλά και κανιβαλισμού! «Είμαι
100% κανίβαλος. Θέλω να σε φάω. Είναι τρομακτικό
που το παραδέχομαι. Δεν το έχω παραδεχθεί ποτέ
ξανά», φέρεται να έγραψε σε ένα από αυτά.

Κατηγορείται και για βιασμό
Ο 34χρονος Άρμι Χάμερ μετατράπηκε εν μια νυκτί από έναν ηθοποιό που θα άφηνε εποχή σε μια
επικίνδυνη και βίαιη προσωπικότητα, με τάσεις κανιβαλισμού! Πλέον, οι πόρτες του Χόλιγουντ έχουν
κλείσει και το μέλλον του περιλαμβάνει πολλές…
επισκέψεις σε δικαστικές αίθουσες. Το περασμένο
καλοκαίρι, όταν όλος ο κόσμος ήταν σε καραντίνα
εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, η ψυχολογική κατάσταση του Άρμι Χάμερ έφτασε στο ναδίρ.
Ένιωθε σαν… φυλακισμένος μέσα σε μια πολυτελή βίλα στα νησιά Κέιμαν, παρέα με τη γυναίκα του
Ελίζαμπεθ, τα δύο μικρά παιδιά τους, τον πατέρα
του και τη μητριά του. Όπως ο ίδιος είχε δηλώσει σε
συνέντευξή του στο περιοδικό «GQ» τον Σεπτέμβρη,
«ήταν μια πολύ δύσκολη και έντονη περίοδος, με
μεγάλες προσωπικότητες κλεισμένες σε έναν μικρό

«Στις 24 Απριλίου 2017, o Άρμι Χάμερ με βίαζε
για πάνω από τέσσερις ώρες στο Λος Άντζελες, ενώ
μου χτυπούσε επανειλημμένα το κεφάλι μου στον
τοίχο, με αποτέλεσμα το πρόσωπό μου να γεμίσει
μώλωπες». Αυτό καταγγέλλει μια 24χρονη γυναίκα
και πλέον τον λόγο έχει η Αστυνομία, η οποία ερευνά την υπόθεση εξονυχιστικά. Ο ίδιος ο Χάμερ, όταν
αποκλείστηκε -ανάμεσα σε πολλές νέες συνεργασίες- και από τα γυρίσματα μιας παράστασης στο
Μπρόντγουεϊ, δήλωσε πως χρειάζεται χρόνο για να
επικεντρωθεί στον εαυτό του και στην υγεία του, για
το καλό της οικογένειάς του.
Όσοι γνωρίζουν καλά την οικογένεια Χάμερ, υποστηρίζουν πως ο ηθοποιός είναι κληρονόμος μιας
δυναστείας εκατομμυρίων, που για τουλάχιστον
πέντε γενιές είναι σημαδεμένη από σκάνδαλα, διαστροφή και βία!
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Non paper για διάλυση των Βαλκανίων

Ε

να ανώνυμο non paper που ήλθε
χθες στη δημοσιότητα αποδεικνύει
για πολλοστή φορά ότι όντως τα
Βαλκάνια είναι η πυριτιδαποθήκη
της Ευρώπης, με σύνορα πιο ασταθή από
εκείνα των άλλων κρατών της Γηραιάς Ηπείρου και με διαρκείς, αν και υφέρπουσες,
προσδοκίες για αλλαγή τους.
Ένα non paper, λοιπόν, δηλαδή ένα ανεπίσημο διπλωματικό έγγραφο, του οποίου ο
εμπνευστής δεν είναι γνωστός, έφτασε στο
γραφείο του προέδρου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και αναστάτωσε την
ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ολό-

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

κληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο. Το non paper έκανε λόγο για πιθανές αλλαγές των συνόρων, προκειμένου τα Κεντρικά Βαλκάνια
να αποκτήσουν, επιτέλους, σταθερότητα.
Και αυτές οι αλλαγές συνίστανται στην ενοποίηση το Κοσσυφοπεδίου (όπου περίπου
το 90% είναι, πλέον, Αλβανόφωνοι) με την
Αλβανία και ταυτόχρονη παραχώρηση στη

Ο Μακρόν επισκέφθηκε την Παναγία των Παρισίων
για να δει τις εργασίες αποκατάστασης
«Είμαστε όλοι εντυπωσιασμένοι με αυτό που βλέπουμε», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος
Εμανουέλ Μακρόν, κατά την επίσκεψή του στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των
Παρισίων. Δύο χρόνια μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα μεγάλο τμήμα της Παναγίας των Παρισίων, ο Γάλλος πρόεδρος επισκέφθηκε την περιοχή, εκεί όπου γίνονται οι εργασίες ανοικοδόμησης του Καθεδρικού Ναού. Συνοδευόμενος από τη δήμαρχο των Παρισίων, Αν Ινταλγκό, ο ένοικος του Μεγάρου των Ηλυσίων έσπευσε να
συγχαρεί τους εργάτες για όλα όσα έχουν καταφέρει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Πριν από δύο χρόνια, στις 15 Απριλίου 2019, ο Καθεδρικός Ναός δέχτηκε ολέθριο
πλήγμα και υπέστη ανυπολόγιστη καταστροφή.

Σερβία μέρους της σημερινής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (ειδικότερα, δε, του «σερβικού»
τμήματος της χώρας αυτής). Η υπόλοιπη
Βοσνία προτείνεται να ενοποιηθεί με την
Κροατία ή, εναλλακτικά, να παρασχεθεί στην
περιοχή ειδικό καθεστώς κατά τα πρότυπα
του Νοτίου Τιρόλο. Η ίδια «λύση» προτείνεται και για τις σερβικές περιοχές του Κοσσυφοπεδίου. Ουσιαστικά, δηλαδή, το «έγγραφο- φάντασμα» προτείνει την κατάργηση
της Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
και τη δημιουργία ενός νέου κράτους, «των
Βοσνίων», όπως αναφέρει.
Η Κροατία επιχείρησε διά του υπουργού

της των Εξωτερικών να ηρεμήσει τα πνεύματα, καθώς ο Γκόραν Γκλιτς ταξίδεψε στο Σεράγεβο, πρωτεύουσα της Βοσνίας, για να πει
ότι η χώρα του τάσσεται υπέρ της ακεραιότητας της γείτονός της. Η «Deutsche Welle»
υπογραμμίζει ότι ένας από τους συντάκτες
του non paper-φαντάσματος είναι ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας, Γιάνες Γιάνσα. Από
την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
επιβεβαίωσε, αλλά ούτε διέψευσε την πληροφορία για το επίμαχο non paper, επιχειρώντας έτσι να κρατήσει χαμηλούς τόνους
για το θέμα που μπορεί να ξαναβάλει «φωτιά» στα έτσι κι αλλιώς εύφλεκτα Βαλκάνια…

Σήμερα το τελευταίο «αντίο» της βρετανικής
βασιλικής οικογένειας στον πρίγκιπα Φίλιππο
Οι αξιωματούχοι του βρετανικού Παλατιού σχεδίασαν τη σημερινή κηδεία του
πρίγκιπα Φιλίππου, που θα γίνει στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο
Ουίνσδορ. Η βασιλική οικογένεια καλείται τόσο να τηρήσει το πρωτόκολλο όσο και
να συμβιβάσει τις διαφορές που υπάρχουν στο εσωτερικό της. Η βασίλισσα θα κατευθυνθεί στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ μέσα σε μία Bentley,
μαζί με συνοδεία. Ο πρίγκιπας Χάρι και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν θα περπατήσουν
ο ένας δίπλα στον άλλον, ενώ κανείς δεν θα φορέσει στρατιωτικές στολές, κάτι που
αποφάσισε η ίδια η βασίλισσα. Τα δύο αδέρφια θα χωριστούν από τον ξάδελφό
τους, Πίτερ Φίλιπς.

Το Ιράν ξεκίνησε την παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό 60%
Η απόφαση του Ιράν να αρχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 60%, μετά
την έκρηξη που σημειώθηκε στις πυρηνικές
του εγκαταστάσεις στη Νατάνζ, αποτελεί
«απάντηση» της Ισλαμικής Δημοκρατίας
«στην πυρηνική τρομοκρατία» του Ισραήλ,
δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί.
«Είναι η απάντηση στη μοχθηρία σας», τό-

νισε ο Ροχανί, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. «Αυτό που κάνατε ονομάζεται πυρηνική τρομοκρατία. Αυτό που κάνουμε είναι
νόμιμο», υπογράμμισε, απευθυνόμενος στο
Ισραήλ, το οποίο η Τεχεράνη κατηγορεί ότι
ευθύνεται για μια πράξη δολιοφθοράς στις
πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ. «Δεν
μπορείτε να συνωμοτείτε εναντίον του Ιράν,

να διαπράττετε εγκλήματα εναντίον του Ιράν.
Για κάθε έγκλημα, θα σας κόβουμε τα χέρια
(…), ώστε να κατανοείτε ότι δεν μπορείτε να
μας εμποδίσετε (να αποκτήσουμε) πυρηνική
τεχνολογία», εξήγησε ο Ροχανί. Στο μεταξύ, ο
Ιρανός πρεσβευτής στη Διεθνή Υπηρεσία
Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) εξήγησε ότι η χώρα του πρόκειται να παραγάγει ουράνιο εμ-

πλουτισμένο σε ποσοστό 60% «από την επόμενη εβδομάδα». Το Ιράν ανακοίνωσε την
πρόθεσή του αυτήν την Τρίτη. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν «και προβλέπουμε ότι θα έχουμε συγκεντρώσει το
προϊόν (στις δύο συσκευές φυγοκέντρησης)
την επόμενη εβδομάδα», έγραψε στο Twitter
ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.

P
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«ΣΥΝ- Εργασία»: Νέες προθεσμίες - Δεύτερη ευκαιρία σε δικαιούχους
Δεύτερη ευκαιρία δίνεται από το υπουργείο Εργασίας για τον μηχανισμό «ΣΥΝ-Εργασία» σε επιχειρήσεις - εργοδότες που δεν κατέστη δυνατή για λόγους
ανωτέρας βίας η υποβολή δήλωσης ένταξής τους. Οι
εν λόγω δηλώσεις θα μπορούν να υποβληθούν από
16/4/2021 έως και 21/4/2021.
Ειδικότερα, σε επιχειρήσεις - εργοδότες που δεν
κατέστη δυνατή για λόγους ανωτέρας βίας η υποβολή δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-Εργασία» δίνεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και
Μάρτιο 2021.
Η επαναληπτική διαδικασία είναι δυνατή μόνο
εφόσον γνωστοποιήθηκε η μείωση του χρόνου εργα-

σίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-Εργασία», μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός Ωραρίου.
Για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο
2021, η ανωτέρω δυνατότητα δίνεται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-Εργασία» για τη β’ φάση.
Παράλληλα, για τους εργαζομένους για τους
οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση στη β’ φάση
και οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων στον
μηχανισμό «ΣΥΝ-Εργασία» για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021, από 22 Απριλίου
έως 29 Απριλίου.

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ:

Έως τη Μεγάλη
Τετάρτη
η καταβολή

Ε

ως τη Μεγάλη Τετάρτη 28
Απριλίου θα πρέπει να καταβληθεί το Δώρα Πάσχα στους
εργαζομένους του ιδιωτικού
τομέα. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε χρόνου.
Σε περίπτωση, όμως, που η σχέση εργασίας του μισθωτού είχε μικρότερη χρονική διάρκεια, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου.
Συγκεκριμένα, για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου
μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ενώ για τους
αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε
οκτώ ημερολογιακές ημέρες διάρκειας
της εργασιακής σχέσης. Εάν η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ
ημέρες, δικαιούται ανάλογο κλάσμα για
Δώρο Πάσχα.

«Ψαλίδι» για εργαζομένους σε αναστολή
Εν τω μεταξύ, σε δύο δόσεις και «ψαλιδισμένο» θα λάβουν το φετινό δώρο του
Πάσχα περισσότεροι από 600.000 εργαζόμενοι που το διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2020 έχουν τεθεί έστω και για μία ημέρα- σε αναστολή

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

σύμβασης εργασίας. Το επίδομα υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού και θα καταβληθεί απευθείας στους εργαζομένους, ενώ σε ό,τι
αφορά τη διαδικασία καταβολής και κάθε
άλλη λεπτομέρεια η διάταξη παραπέμπει
σε μελλοντική κοινή Υπουργική Απόφαση
των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Tο κράτος θα πληρώσει την αναλογία
για τη χρονική περίοδο αναστολής της
σύμβασης εργασίας, εντός του πρώτου
τετραμήνου, με βάση υπολογισμού τα 534
ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Από την πλευρά του, ο εργοδότης θα πληρώσει μειωμένο Δώρο Πάσχα για τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο μισθωτός
εργάστηκε κανονικά, πάντα εντός του τετραμήνου Ιανουάριος - Απρίλιος, με βάση
υπολογισμού τον ονομαστικό μισθό του.
Έτσι, όσοι εργαζόμενοι έχουν παραμεί-

νει σε αναστολή ολόκληρο το πρώτο τετράμηνο του έτους, δηλαδή από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου αδιαλείπτως, θα
λάβουν από το κράτος 267 ευρώ. Επίσης,
κάθε μήνας αναστολής της σύμβασης εργασίας μεταφράζεται σε Δώρο Πάσχα της
τάξης των 67 ευρώ.
1ο παράδειγμα: Μισθωτοί ανεξαρτήτως
μισθού που από 1/1/2021 έως και
30/4/2021 είναι σε αναστολή σύμβασης
θα λάβουν Δώρο Πάσχα 267 ευρώ. Έτσι,
μισθωτός που λαμβάνει μισθό 1.000 ευρώ
και θα έπαιρνε σε κανονικές συνθήκες
δώρο 520 ευρώ, θα λάβει φέτος σχεδόν
τα μισά χρήματα, δηλαδή μόλις 267 ευρώ.
2ο παράδειγμα: Μισθωτός που ήταν σε
αναστολή το πρώτο τρίμηνο του 2021, θα

λάβει 201 ευρώ από το κράτος και 100 ευρώ από τον εργοδότη. Συνολικά θα λάβει
301 ευρώ.
Σημειώνεται πως φέτος ακολουθείται
διαφορετική μέθοδος υπολογισμού για το
Δώρο Πάσχα σε σχέση με πέρυσι, αφού
την προηγούμενη χρονιά αυτό υπολογίστηκε επί του ονομαστικού μισθού με τον
επιμερισμό του σε εργοδότη και κράτος.

Μειωμένο και σε δύο δόσεις
σε όσους είναι σε αναστολή
- Τι ισχύει - Πώς να το
υπολογίσετε - Παραδείγματα
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Τι προβλέπει
το νομοσχέδιο
για τις λαϊκές
Ριζικές ανατροπές επιφέρει το
νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, την
οργάνωση του εμπορίου και των
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Πιο
συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ σε
όσους παραγωγούς δεν αναρτούν
τις τιμές των προϊόντων τους σε
ηλεκτρονική πλατφόρμα του
υπουργείου. Η αδειοδότηση θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και μόρια των επαγγελματιών, οι θέσεις θα δίνονται κατόπιν τοπογραφικού διαγράμματος
που θα υποβάλλει ο αρμόδιος φορέας, ενώ θα απαγορεύεται το
άναρχο πλανόδιο εμπόριο και θα
είναι υποχρεωτική η χορήγηση
άδειας για ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ., συναυλίες).

ΟΑΕΔ: Νέα
ψηφιακή πύλη
Τη νέα πλήρως ανανεωμένη διαδικτυακή πύλη ενεργοποίησε από
χθες ο ΟΑΕΔ, παρέχοντας ταυτόχρονα περισσότερες υπηρεσίες
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για την αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτησή τους. Το «μενού» των
επιλογών περιλαμβάνει τους πυλώνες Ανεργία, Σύζευξη και Συμβουλευτική, Εκπαίδευση, Κατάρτιση,
Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης και Λοιπές Παροχές. Ακόμη,
υπάρχουν εξειδικευμένα πεδία για
εργοδότες και επιχειρήσεις, ειδικές κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης δυνατότητα αναζητήσεων με
βάση την ιδιότητα του κάθε επισκέπτη. Μέσω του www.oaed.gr εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε 1,5 εκατ.
μοναδικούς χρήστες.

XΡΗΜΑ

Τα fake news
του ΣΥΡΙΖΑ
για τα εργασιακά

Δ

ιευκρινίσεις-απαντήσεις στα
«τερατώδη ψέματα» και τα fake
news του ΣΥΡΙΖΑ για το ευέλικτο ωράριο εργασίας, τις υπερωρίες και τις απολύσεις έδωσε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Real Fm.
Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, «η κριτική
του ΣΥΡΙΖΑ για το εργασιακό νομοσχέδιο
είναι εκτός τόπου και χρόνου». Επισημαίνει
ότι τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης «κάνουν κριτική και μετά θα δουν το
νομοσχέδιο και θα εκτεθούν, δηλαδή θα την
πατήσουν σαν το τεχνητό οφσάιντ».
Τόνισε, δε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να
παρουσιάσει το θέμα «σαν να έστριψε στην
κυβέρνηση και πάμε να χάσουμε όλη την
εκλογική βάση». Πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις αλλά
ούτε και επιχειρήσεις με εργαζομένους στα
κεραμίδια», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση
εφαρμόζει όλα όσα γίνονται σε χώρες όπως
η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και άλλες.
Ειδικότερα, ο υπουργός Εργασίας, σε
σχέση με τα επίμαχα ζητήματα που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει τα εξής:
1. Υπερωρίες: Ο αριθμός τους αυξάνεται
στις 150 από 120 που είναι σήμερα στις υπηρεσίες και σε 96 στη βιομηχανία, προκειμένου η Ελλάδα να πιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τη μία λέει ότι ζημιώνονται οι εργαζόμενοι με τη διευθέτηση του
χρόνου εργασίας και από την άλλη πως αυξάνονται οι υπερωρίες («τις οποίες δήθεν
θα καταργούσαμε», όπως αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης) και έτσι θα εξαντλείται ο εργαζόμενος. Επιπλέον, θα προβλέπεται ρητώς ότι,
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αν ο εργοδότης προτείνει στον εργαζόμενο
να κάνει υπερωρίες και ο δεύτερος δεν το
δεχθεί, τότε, σε περίπτωση απόλυσης, αυτή
θα είναι άκυρη.
2. Απολύσεις: Σχετικά με τα fake news
του ΣΥΡΙΖΑ για απελευθέρωση απολύσεων,
ο υπουργός Εργασίας επισημαίνει ότι θα
υπάρχει ειδική διάταξη στο νομοσχέδιο,
όπου θα αναφέρεται μια σειρά λόγων για
τους οποίους θα απαγορεύεται πλήρως να
γίνει απόλυση. Όπως προσθέτει ο κ. Χατζηδάκης, απαγορεύεται να γίνει απόλυση για
λόγους καταγωγής, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, συνδικαλιστικής δραστηριότητας κ.λπ. Επιπλέον, θα
απαγορεύεται η απόλυση όταν κάποιος είναι νέος πατέρας για χρονικό διάστημα έξι
μηνών μετά τη γέννηση του παιδιού του.
3. Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Η εφαρμογή
της αποτελεί μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης,
διαφάνειας και εγγύησης για τους εργαζομένους, με την πλήρη καταγραφή των ωρών
εργασίας τους, έτσι ώστε να μην καταστρατηγούνται το οκτάωρο και το πενθήμερο.

Διευκρινίσεις-απαντήσεις
σχετικά με το ευέλικτο ωράριο,
τις υπερωρίες και την ψηφιακή
κάρτα δίνει ο υπουργός Εργασίας
Κωστής Χατζηδάκης

Με τη σύνταξη του
Ιουνίου τα αναδρομικά
Στο τέλος Μαΐου, μαζί με τη σύνταξη
του Ιουνίου, θα λάβουν τα αναδρομικά
που δικαιούνται όσοι συνταξιούχοι αποχώρησαν από την αγορά εργασίας μετά
την ψήφιση του Νόμου Κατρούγκαλου
τον Μάιο του 2016 και είχαν πάνω από 30
χρόνια ασφάλισης.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι
συνταξιούχοι που βγήκαν στη σύνταξη
πριν από τις 13 Μαΐου 2016 θα λάβουν τα
αναδρομικά τους σε έξι ετήσιες δόσεις.
Σημειώνεται ότι τα αναδρομικά αφορούν
στο χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του
2015 έως τον Μάιο του 2016. Βάσει του
επανυπολογισμού των συντάξεων, περίπου 200.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού
και του δημόσιου τομέα θα δουν πραγματική αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές
τους, ενώ άλλοι 600.000 θα δουν απλώς
λογιστική αύξηση, η οποία θα μειώσει την
προσωπική διαφορά.

«Χάθηκε» τζίρος 1,82 δισ.
ευρώ τον Φεβρουάριο
Το 1,1% του Ακαθαρίστου Εγχωρίου
Προϊόντος της χώρας χάθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, λόγω του lockdown,
σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι
απώλειες σε τζίρο για τις επιχειρήσεις
ανήλθαν σε 1,82 δισ. ευρώ. Έτσι, οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 17,23
δισ. ευρώ, έναντι 19,05 δισ. ευρώ πέρυσι
(-9,6%). Τη μεγαλύτερη μείωση, κατά 62%,
παρουσίασαν οι επιχειρήσεις διασκέδασης και ψυχαγωγίας και τη μικρότερη οι
επιχειρήσεις ηλεκτρισμού - φυσικού αερίου (0,1%).
Οι επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Φεβρουάριο είχαν
τζίρο 582,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1,115 δισ.
ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα, δηλαδή έναν μήνα προτού η χώρα μπει στο
πρώτο lockdown. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη αύξηση τζίρου σημείωσαν οι επιχειρήσεις του κλάδου αρχιτεκτονικών δραστηριοτήτων και μηχανικών.

P
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Β. Ψάλτης: Καθοριστικός ο ρόλος
των τραπεζών στο Ταμείο Ανάκαμψης

Affidea: Εξετάσεις προληπτικού
ελέγχου με μειωμένες τιμές

Σ

τη σημασία της διαμόρφωσης μιας βιώσιμης πολιτικής, που θα επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, καθώς και στη δέσμευση της Alpha Bank να λειτουργήσει ως καταλύτης στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κ. Ψάλτης, κατά την τοποθέτησή του στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσαν η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE), με θέμα «Τάσεις
και προοπτικές στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Οικονομία». Ο
κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στη σημαντική ευκαιρία που συνιστά για
την Ελλάδα το RRF, όχι μόνον για την υπέρβαση των συνεπειών
της πανδημίας, αλλά και για τον οικονομικό, τεχνολογικό και θεσμικό μετασχηματισμό της χώρας. Σημείωσε ότι η σωστή αξιοποίηση του συνολικού πακέτου των 72 δισ. (18 δισ. επιδοτήσεις
και 13 δισ. ευρώ δάνεια καθώς και τα 41 δισ. του ΕΣΠΑ 20212027) μπορεί να φέρει πρόσθετη ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 1
με 1,2 μονάδες και, επιπλέον, 180.000-200.000 θέσεις εργασίας.
Σε αυτήν την προσπάθεια, ο ρόλος των τραπεζών είναι καθοριστικός, σημείωσε ο κ. Ψάλτης, εκτιμώντας πως οι τράπεζες θα
πρέπει να διασφαλίσουν 33 δισ. πιστώσεις.

ΣΕΑΟΠ: Ισχυρό πλήγμα στα αλκοολούχα ποτά λόγω της πανδημίας
Σύμφωνα με την Απολογιστική Έκθεση για την εξέλιξη και τη διακύμανση
των εσόδων από φόρους της ΑΑΔΕ, τα έσοδα από τον ΦΠΑ και τους Ειδικούς
Φόρους Κατανάλωσης αλκοόλης και οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχων, μπίρας, οίνου) το 2020 ανήλθαν σε 545 εκατ. ευρώ (363,23 εκατ. από
ΕΦΚ και 181,63 εκατ. από τον ΦΠΑ), έναντι των 748 εκατ. ευρώ που εισπράχτηκαν το 2019. Οι προτάσεις του Συνδέσμου Αλκοολούχων Ποτών και Αποσταγμάτων είναι η προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα για τις πληττόμενες
επιχειρήσεις και η εξασφάλιση βιωσιμότητας για το μέλλον είναι πια η μεγάλη πρόκληση. Μεταξύ των προτάσεων που διατυπώνει είναι η μείωση ΦΠΑ
αλκοολούχων ποτών σε όλη την εστίαση στο 13% και η μείωση του συντελεστή (ΕΦΚ) αλκοολούχων ποτών στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου
(από €25,50/λίτρο αιθυλικής αλκοόλης σε €18,00) προκαλώντας ένα θετικό
«σοκ» στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΕΛΙΝΥΑΕ: Covid-19 και ποιότητα εσωτερικού αέρα στην εργασία
Ο ρόλος του εσωτερικού αέρα είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την
υγεία των εργαζομένων. Το θέμα της ποιότητας του αέρα, για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, τίθεται εκ νέου μετά
το ξέσπασμα του Covid-19. Στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα
«Υγιεινή χώρων εργασίας: ποιότητα εσωτερικού αέρα και
Covid-19», που διοργάνωσαν το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής
και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) και η Συμμαχία για την
Ελλάδα, αναδείχθηκε η σημασία της ποιότητας του εσωτερικού
αέρα στη δημόσια υγεία, με ιδιαίτερη έμφαση στον περιορισμό
της διασποράς του Sars-Cov-2. Στην εκδήλωση συμμετείχαν
μεγάλες ελληνικές εταιρείες όπως οι Gizelis Robotics,
Nanophos, Vitex A.E, ΒΙΟΚΟΝ και Larisa Face Cover.

Εξετάσεις προληπτικού ελέγχου για όλους,
σε ειδικές, μειωμένες τιμές, προσφέρει ο Όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea, έως τις 30
Απριλίου 2021, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Υγείας. Ο προληπτικός έλεγχος της
υγείας μας είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Συγκεκριμένα, το
βασικό check up προληπτικού ελέγχου για άνδρες και γυναίκες περιλαμβάνει γενική αίματος, γενική ούρων, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ), σάκχαρο, ουρία, ολικά λιπίδια, ουρικό οξύ, χοληστερίνη, κρεατινίνη, αθηρωματικό δείκτη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL. Το πλήρες
check up για τα παιδιά περιλαμβάνει γενική αίματος, γενική ούρων, σάκχαρο, ουρία, σίδηρο,
φερριτίνη, TSH, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια.

ΧΡΩΠΕΙ: Δευτέρα
η εκδήλωση ενδιαφέροντος
Τη Δευτέρα 19 Απριλίου καλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές να καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπλαση της
παλιάς βιομηχανικής μονάδας ΧΡΩΠΕΙ. Οι
φάκελοι της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
τα υποψήφια σχήματα αναμένεται αποσφραγιστούν μία μέρα μετά, ήτοι στις 20 Απριλίου.
Μετά την αξιολόγηση, τα σχήματα που θα προκριθούν θα κληθούν να υποβάλουν τις οικονομικές προσφορές τους και στις αρχές του
2022 θα έχει αναδειχτεί ο ανάδοχος.

Cosmote: Εξοικονόμηση 411 τόνων
χαρτιού από τους e-λογαριασμούς
Σημαντική αποδεικνύεται η συμβολή των πελατών Cosmote που έχουν επιλέξει e-λογαριασμό αντί για έντυπο, στην προσπάθεια εξοικονόμησης χαρτιού που υλοποιείται από την εταιρεία
για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την
προστασία του περιβάλλοντος. To 2020, οι πελάτες με e-λογαριασμό συνέβαλαν στην εξοικονόμηση 411 τόνων χαρτιού, που αντιστοιχεί σε
6.860 δέντρα. Συνολικά από τις δράσεις της Cosmote το 2020 έχουν εξοικονομηθεί 558 τόνοι
χαρτιού, διασώζοντας πάνω από 8.900 δέντρα.
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ΟΛΠ: Επενδύσεις 211,7 εκατ. ευρώ

Lamda Development:
Προχωρά η ανακαίνιση
του υγρού στίβου στο ΟΑΚΑ
Η ΣΩΛ.Κ. αναλαμβάνει
έργο υποθαλάσσιου αγωγού
στην Ανατολική Μεσόγειο

Σ

το τελικό στάδιο βρίσκεται το έργο ανακατασκευής
και ανακαίνισης στο ΟΑΚΑ, το οποίο έχει αναλάβει η
Lamda Development, μετά τη σχετική σύμβαση
που υπέγραψε στα τέλη του 2020. Η Σύμβαση Εργασιών
λίγο πριν από τα Χριστούγεννα σε συνέχεια του από
28/7/2020 «Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας»
του υφυπουργείου Αθλητισμού και της Lamda, με αντικείμενο την εξειδίκευση του τρόπου και της διαδικασίας
αντικατάστασης των υφιστάμενων σήμερα αθλητικών εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας
Αγίου Κοσμά (ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά), στο πλαίσιο: α) του
σχεδιασμού αξιοποίησης και ανακαίνισης Ολυμπιακών
και αθλητικών εν γένει εγκαταστάσεων της Αττικής, και
προέχοντος του Μητροπολιτικού Ολυμπιακού Συγκροτήματος του ΟΑΚΑ, β) του καθορισμού της χρήσης των
αθλητικών εγκαταστάσεων υγρών αγωνισμάτων που θα
κατασκευαστούν εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, γ) της σταδιακής αντικατάστασης των
υφιστάμενων σήμερα εγκαταστάσεων του ΕΑΚΝ Αγίου
Κοσμά με χρονική αφετηρία τις πιο επείγουσες λόγω της
Ολυμπιακής προετοιμασίας για το έτος 2021. Στο πλαίσιο
αυτό, η Lamda Development ανέλαβε τη χρηματοδότηση
και την εκτέλεση (τεχνικές μελέτες, οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και λοιπές
εργασίες) ανακαίνισης - ανακατασκευής 4 πισινών αλλά
και τη δημιουργία μίας ακόμη στον χώρο του ΟΑΚΑ. Κατά
τη διοίκηση της εταιρείας, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας
διαχέονται σε ολόκληρη την περιφέρεια Αττικής οι θετικές επιδράσεις από το έργο του Ελληνικού. Οι εγκαταστάσεις υγρού στίβου στο ΟΑΚΑ θα είναι ελεύθερες για το
κοινό και αναμένεται να παραδοθούν σύντομα.

Η Attica Bank Properties στο διαδικτυακό
συνέδριο «Prodexpo North»
Το «παρών» έδωσε η Attica Bank Properties σε άλλη
μία πρωτοβουλία του κλάδου ακίνητης περιουσίας, στο
Διαδικτυακό Συνέδριο για την Ακίνητη Περιουσία στη
Βόρεια Ελλάδα - Prodexpo North, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου. Την Attica Bank Properties
εκπροσώπησαν τόσο η διευθύνουσα σύμβουλος Θεοδώρα Βλασσοπούλου όσο και ο επικεφαλής του Τομέα
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Αλέξανδρος Βασιλείου.

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως η Σωληνουργεία Κορίνθου (ΣΩΛ.Κ.), που αποτελεί τον
κλάδο σωλήνων χάλυβά της, υπέγραψε συμφωνία για την κατασκευή και την προμήθεια
σωλήνων χάλυβα με την Israel Natural Gas Lines (INGL), ηγέτιδα στη διανομή φυσικού αερίου του Ισραήλ, για το υποθαλάσσιο τμήμα ενός
νέου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης
μεταξύ των πόλεων Ashdod και Ashkelon. Το
νέο αυτό σύστημα αγωγών, επιπλέον της επέκτασης και των άλλων υπαρχουσών γραμμών
διανομής αερίου, θα επιτρέψει στη Chevron και
τους συνεργάτες της να μεταφέρουν έως και 7
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου
ετησίως στην Αίγυπτο. Η νέα σύμβαση αφορά
σε περίπου 50 χιλιόμετρα σωλήνων χάλυβα
LSAW, εξωτερικής διαμέτρου 36 ιντσών, και περιλαμβάνει αντιδιαβρωτική επένδυση και
επένδυση τσιμέντου. Η εγκατάσταση του αγωγού έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2022.

Υπεγράφη η νέα Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ
Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας τριετούς διάρκειας (20212024) για τους εργαζομένους στον ΔΕΔΔΗΕ, μεταξύ της διοίκησης της εταιρείας και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. «Με τη νέα σύμβαση επιλύονται ζητήματα του παρελθόντος και αντιμετωπίζονται νέα.
Πάντως, αν και δεν επιλύεται το σύνολο των προβλημάτων, το “συνολικό άθροισμα” είναι θετικό
και η Ομοσπονδία μαζί με τα σωματεία-μέλη της,
μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και εξαντλητικό διάλογο, θα συνεχίσει να εργάζεται για την
οριστική διευθέτησή τους», επισημαίνει η ΓΕΝΟΠ. Σημειώνει ιδιαίτερα το επίδομα 5% στον βασικό μισθό για τους εναερίτες, που δίνει οριστική
λύση σε μια εκκρεμότητα η οποία υπάρχει από το
1995, και το επίδομα επιφυλακής για τους εργαζομένους στην περιφέρεια.

Πραγματοποιήθηκε μέσω teleconference η ετήσια
ενημέρωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα
αποτελέσματα χρήσης 2020, παρουσία του κ. Άγγελου Καρακώστα, αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου και της κυρίας Li Jin, CFO, με τη συμμετοχή 35
αναλυτών και εκπροσώπων χρηματιστηριακών εταιρειών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Παρά τον
αντίκτυπο του Covid-19 και τις αρνητικές επιπτώσεις
στα οικονομικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένους
επιχειρησιακούς τομείς, όπως η κρουαζιέρα, η ακτοπλοΐα και ο σταθμός αυτοκινήτων, η εταιρεία πέτυχε
την ομαλή συνέχιση των λιμενικών δραστηριοτήτων
σε συνθήκες ασφαλείας, χωρίς να θέσει κανέναν εργαζόμενο σε καθεστώς αναστολής. Ταυτόχρονα, προχώρησε σε συμβασιοποίηση επενδύσεων που ανέρχονται σε 211,7 εκατ. ευρώ και εντείνει τις προσπάθειες επιτάχυνσης της υλοποίησής τους. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 132,9 εκατ. ευρώ,
τα κέρδη προ φόρων σε 36,9 εκατ. ευρώ και τα κέρδη
μετά από φόρους σε 26,4 εκατ. ευρώ. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,40 ευρώ, διατηρώντας την ίδια αναλογία επί της καθαρής κερδοφορίας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Νέο δανειακό προϊόν
για ξενοδόχους από την Πειραιώς
Νέο προϊόν που απευθύνεται αποκλειστικά στον
τουριστικό κλάδο ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για το «Sunrise», που στόχο
έχει να καλύψει τις εταιρείες στην επανεκκίνηση. Στη φάση πριν από την εκκίνηση, προσφέρει
κεφάλαιο κίνησης έως 2.000 ευρώ ανά δωμάτιο
σε ξενοδοχείο μέχρι 200 δωμάτια και έως 1.500
ευρώ για μονάδες με περισσότερα δωμάτια. Το
ποσό θα φτάνει έως 20% των πωλήσεων που
έχουν συμφωνηθεί με τους tour operators και η
εξόφληση θα γίνεται σε πέντε δόσεις. Παράλληλα, με την επαναλειτουργία του τουρισμού θα
μπορεί να δίνεται προεξόφληση τιμολογίων από
τους tour operators σε ποσοστό 70% για 90 ημέρες, όσο, δηλαδή, συνήθως απαιτείται για να γίνει η πληρωμή από τους τελευταίους στους ξενοδόχους.

Tραπεζικό λογαριασμό χωρίς
χαρτιά προσφέρει η Viva Wallet
Πρώτη η Viva Wallet δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ανοίξουν ΙΒΑΝ λογαριασμό και να πάρουν
δωρεάν όσες digital χρεωστικές κάρτες θέλουν, χωρίς έγγραφα. Τα μόνα που απαιτούνται είναι η ταυτότητά τους και η πρόσβαση με κωδικούς του TAXISnet.
Ο καταναλωτής από το κινητό του επιλέγει στο Viva
Wallet app «Άνοιγμα λογαριασμού χωρίς έγγραφα
μέσω EGov» και κάνει σύνδεση (login) με τα στοιχεία
του στο TAXISnet. Η ταυτοποίηση ολοκληρώνεται
απλά και μόνο με την επίδειξη της ταυτότητας μέσω
βιντεοκλήσης.
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Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Mazda 2 Skyactiv-G mild Hybrid με 90 ίππους
POLITICAL AUTO

Τ

ο ανανεωμένο Mazda 2 φρεσκάρεται αισθητικά και μπαίνει με τη σειρά του στη λίστα
των mild hybrid μοντέλων, παραθέτοντας
ως ατού την ποιοτική του κατασκευή, την
οδική συμπεριφορά και την εξαιρετική οικονομία
καυσίμου. Άλλωστε, τη μόδα των mild hybrid μοντέλων έχουν υιοθετήσει όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες
για να μπορούν να διατηρούν χαμηλά τις εκπομπές
CO2 και να αποφεύγουν τυχόν πρόστιμα από την Ε.Ε.
Το ανανεωμένο Mazda 2 είναι διαθέσιμο σε μία μόνο έκδοση ισχύος, αυτή των 90 ίππων, και σε τρία εξοπλιστικά επίπεδα. Στη βάση της γκάμας βρίσκεται η
έκδοση Challenge, το κόστος της οποίας ξεκινά από τα
14.509 ευρώ, αμέσως μετά ακολουθεί η έκδοση Takumi με κόστος από 16.235 ευρώ, ενώ η τρίτη και κορυφαία έκδοση Takumi Plus αρχίζει τις πωλήσεις της
στην ελληνική αγορά από τις 16.997 ευρώ.

Σπορ διαθέσεις
Το νέο Mazda 2 παρουσιάστηκε με σημαντικές παρεμβάσεις στο εξωτερικό και το εσωτερικό, με αποτέλεσμα να δείχνει ακόμη πιο σπορ και νεανικό. Μάλιστα, οι αλλαγές στο εμπρόσθιο μέρος εστιάζονται στη
μάσκα και στον προφυλακτήρα, στον οποίο ενσωματώνονται δύο λεπτά φώτα LED, ενώ νέα είναι και τα
φωτιστικά σώματα που παραπέμπουν σε μεγαλύτερα
μοντέλα της μάρκας. Στο πίσω μέρος κυριαρχούν τα
φωτιστικά σώματα, τα οποία μοιράζονται μεταξύ της
κολόνας και της πέμπτης πόρτας, ενώ ευδιάκριτοι είναι ο λογότυπος του αυτοκινήτου αλλά και ο τύπος του
κινητήρα, ενώ επίσης μικρές διαφοροποιήσεις θα συναντήσουμε και στον πίσω προφυλακτήρα.

Στο εσωτερικό του Mazda 2 είναι εύκολο να διακρίνει κανείς ότι οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί της ιαπωνικής εταιρείας έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, ενώ
παράλληλα έχουν χρησιμοποιηθεί καλύτερα υλικά.
Αρχικά έχουμε νέα και πιο βολικά καθίσματα, τα
οποία «αγκαλιάζει» το σώμα του επιβάτη, ενώ τα πλαστικά μέρη του ταμπλό συνδυάζονται με δερμάτινες
επιφάνειες, με αποτέλεσμα να έχουν καλυφθεί με
έναν έξυπνο και καλαίσθητο τρόπο.
Ο οδηγός, παράλληλα, βρίσκεται μπροστά σε ένα
μεγάλο στρογγυλό ψηφιακό όργανο με πολλές ενδείξεις, ενώ στο πάνω μέρος του ταμπλό υπάρχει και το
σύστημα Head up display, το οποίο μεταφέρει πληροφορίες στον οδηγό ώστε να μη χρειάζεται να αποσπά
την προσοχή του από τον δρόμο.
Στο κέντρο του ταμπλό έχει τοποθετηθεί μια μεγάλη
οθόνη που περιλαμβάνει τις λειτουργίες του ηχοσυστήματος, το GPS και τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου,
αλλά όταν ο οδηγός επιλέγει την όπισθεν, τότε μετατρέπεται σε οθόνη της κάμερας οπισθοπορίας, η
οποία θα πρέπει να επισημάνουμε ότι διαθέτει και περιμετρικές κάμερες!
Το Mazda 2 στην ελληνική αγορά θα διατεθεί με τον
τετρακύλινδρο 16βάλβιδο ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα Skyactiv-G με χωρητικότητα 1,5 λίτρου, ο οποίος
«βοηθιέται» από ένα ήπιο υβριδικό σύστημα, με αποτέλεσμα η απόδοσή του να ανέρχεται σε 90 ίππους
στις 6.000 σ.α.λ. και η μέγιστη ροπή στα 148 Nm στις
4.000 σ.α.λ.
Σύμφωνα με το εργοστάσιο, η μέση κατανάλωση
κυμαίνεται σε 5,3 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, τιμή
που ήταν πολύ κοντά με εκείνη της σύντομης επαφής

που είχαμε με το αυτοκίνητο. Η κίνηση μεταφέρεται
φυσικά στον εμπρόσθιο άξονα μέσω ενός εξατάχυτου
μηχανικού κιβωτίου, το οποίο διαθέτει κορυφαία αίσθηση και κλιμάκωση.
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του υβριδικού συνόλου,
χρησιμοποιεί μια γεννήτρια και μια μπαταρία με χωρητικότητα 0,012 kWh και ανακτά ενέργεια από τα
φρένα, ενώ υποβοηθά τον κινητήρα στις επιταχύνσεις,
επιτρέποντας τη γρήγορη επανεκκίνησή του στα συνεχή «σταμάτα - ξεκίνα» στην κίνηση της πόλης.

Άνετο, ασφαλές και οικονομικό
Στην επαφή που είχαμε με το νέο Mazda 2 αποδείχτηκε ότι διαθέτει όλα τα προσόντα που συναντά κανείς σε αυτοκίνητα από μεγαλύτερη κατηγορία, καθώς
προσδίδει μεγαλύτερη άνεση στους εμπρόσθιους επιβάτες, ασφάλεια και οικονομία από τον προκάτοχό
του.
Το μικρό ιαπωνικό μοντέλο στις κλειστές στροφές
της παραλιακής απέδειξε ότι διαθέτει υψηλά περιθώρια πρόσφυσης και ο οδηγός σε καμία περίπτωση δεν
αισθάνεται ότι έχει χάσει τον έλεγχο του οχήματος,
ακόμα και όταν οδηγεί στο όριο.
Από την άλλη μεριά, αν κινηθεί στα όρια του ΚΟΚ,
τότε ο οδηγός θα αντιληφθεί πως η μέση κατανάλωση
κυμαίνεται στα 5,5 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, τιμή
που είναι πολύ κοντά στις εργοστασιακές μετρήσεις.
Ο κινητήρας απέδειξε ότι κινεί με άνεση και οικονομία το αμάξωμα του Mazda 2, ενώ όταν ο οδηγός πιέζει το πεντάλ του γκαζιού προς το πάτωμα, εκείνο
υπακούει χωρίς να ανεβαίνει ραγδαία η κατανάλωση
καυσίμου.

Άδικο και ξεχασμένο χαράτσι σε ηλεκτρικά βαν και σκούτερ
Τη στιγμή που η κυβέρνηση ανακοινώνει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η ηλεκτροκίνηση αποτελεί μονόδρομο για την
αγορά και θα τη στηρίξει με κάθε δυνατό
τρόπο, κάποια στελέχη της φαίνεται ότι
ξέχασαν να… συμπεριλάβουν στις φοροαπαλλαγές κάποια ηλεκτρικά οχήματα.
Ο λόγος για τα επαγγελματικά ηλεκτρικά βαν αλλά και τα ηλεκτρικά σκούτερ, τα

οποία, παρά το γεγονός ότι εκπέμπουν
μηδενικές εκπομπές CO2 και επιδοτούνται μέσω του προγράμματος Κινούμαι
Ηλεκτρικά, χρεώνονται με χαράτσι.
Μάλιστα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε η «Political» διαπίστωσε ότι
τα επαγγελματικά ηλεκτρικά βαν δυστυχώς δεν έχουν εξαιρεθεί από την καταβολή τελών κυκλοφορίας, με αποτέλε-

σμα οι ιδιοκτήτες τους να πληρώνουν κανονικά τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας (75 ή
105 ευρώ), τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με το μεικτό βάρος τους και όχι με
τις εκπομπές CO2!
Πέραν της άδικης επιβολής τελών κυκλοφορίας σε ηλεκτρικά επαγγελματικά
βαν, αποκαλύφθηκε ότι ακόμα σε μία κατηγορία καθαρών οχημάτων επιβάλλον-

ται τέλη, η οποία αφορά στα ηλεκτρικά
σκούτερ, τα οποία υπάγονται στην κατηγορία των μοτοποδηλάτων και οι ιδιοκτήτες τους υποχρεούνται να καταβάλουν
κάθε χρόνο 12 ευρώ για το ηλεκτρονικό
παράβολο της ανανέωσης και 2,04 ευρώ
για το ένσημο της ΕΛ.ΑΣ.! Δηλαδή, ετήσιο
κόστος ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας
14,04 ευρώ.
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Νέα εποχή στη Nova

Σχεδιασμοί στο Μαρούσι

Άλλο πρόσωπο

Ο Παναγιώτης Γεωργιόπουλος ανέλαβε και
επίσημα τα καθήκοντά του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Forthnet. Οι αποφάσεις
θα λαμβάνονται σε συνεργασία με τον Νίκο Σταθόπουλο, πρόεδρο της ΒC Partners, η οποία
ελέγχει τον Όμιλο United. Μπροστά τους έχουν
τις διαπραγματεύσεις με τη Super League για τη
συμφωνία μετάδοσης των αγώνων του πρωταθλήματος τη νέα σεζόν, την ενίσχυση του προγράμματος με ταινίες, σειρές, παραγωγές και κανάλια, τον ανταγωνισμό με την Cosmote TV, η
οποία πλέον έχει πολύ ισχυρή θέση στον κλάδο,
ενώ βασικός στόχος είναι η ενδυνάμωση των on
demand υπηρεσιών, όπου η Cosmote TV έχει
ήδη αναπτύξει εδώ και έναν χρόνο την υπηρεσία
Cosmote TV Plus.

Στροφή από τον ΑΝΤ1. Εν όψει της νέας σεζόν θα διατηρήσει
μόνο δύο σειρές μυθοπλασίας, ενώ αναμένεται να ρίξει το βάρος του σε reality και ψυχαγωγικά προγράμματα. Ο τρίτος κύκλος της σειράς «Άγριες μέλισσες» και ο δεύτερος του «Ήλιου»
θα συνεχίσουν και την επόμενη σεζόν.

Οριστικοποιείται το πρόσωπο που θα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ από το φθινόπωρο. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, πρόκειται
για άντρα, αλλά όλα αυτά αλλάζουν.

Προετοιμασία
Για το Internet of Things προετοιμάζεται το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο σχεδιάζει να αναπτύξει την αναγκαία υποδομή και πλατφόρμα. Για τη βασική υποδομή του iot.gov.gr έχει
ανακοινωθεί διαγωνισμός ανάθεσης μελέτης με
προϋπολογισμό 24.800 ευρώ. Το ποσό θα διατεθεί
από το αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Έρχονται αλλαγές στην ΕΡΤ

Συμβάσεις στον
Αθήνα 9,84
Την έγκριση για συνολικά 40 συμβάσεις έργου
ζητά η διοίκηση του Αθήνα 9,84 από την Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση. Οι νέες συμβάσεις έργου που ζητά αφορούν σε 25 δημοσιογράφους και 15 μουσικούς παραγωγούς. Για το νέο
πρόγραμμα ζητά 40 συμβάσεις έργου για τις
εκπομπές, δηλώνοντας ότι η συνολική δαπάνη θα φτάσει μαζί με φόρους και
εισφορές τις 700.000 ευρώ.

Η αποτίμηση έχει αρχίσει στην ΕΡΤ σχετικά με το πώς πήγε η
χρονιά. Έχουν παρατηρηθεί αρρυθμίες σε βασικούς τομείς
της πυραμίδας. Οι αποφάσεις θα ληφθούν, πάντως, μετά το
Πάσχα. Κάποιοι θα βρεθούν σε καθεστώς υποχρεωτικής αποχώρησης. Πρόκειται για τις εργαζομένους ηλικίας 62 ετών με
40 έτη εργασίας, 67 ετών με 20 χρόνια και για εκείνους που
ανήκουν στα βαρέα με 60 έτη και 35 χρόνια εργασίας. Θα εξαιρεθούν όσοι κρίνονται απαραίτητοι, ακόμη κι αν έχουν υπερβεί την ηλικία.

Νέα άφιξη
Νέα εφημερίδα για την ΑΕΚ κυκλοφορεί ήδη στα
περίπτερα. Ο «ΔΙΚΕΦΑΛΟC ΑΕΤΟC» θα κυκλοφορεί κάθε Σάββατο με 48 σελίδες γεμάτες ΑΕΚ.
Στην εφημερίδα αρθρογραφεί η dream team του
«κιτρινόμαυρου» ρεπορτάζ. Τη διεύθυνση έχει
αναλάβει ο Σταμάτης Βούλγαρης.

Νέο καθεστώς
Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η
αλλαγή Καταστατικού της Ένωσης Ιδιοκτητών
Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, που είναι
απαραίτητη για τη διεύρυνση της ΕΙΗΕΑ και την
είσοδο σε αυτήν των μεγάλων εκδοτικών συγκροτημάτων. Η αλλαγή του Καταστατικού επιβεβαιώνει την προσπάθεια της ΕΙΗΕΑ να επανακάμψει στον έντυπο Τύπο, σε μια απόπειρα να
συσπειρώσει και να εκπροσωπήσει τους εκδότες Τύπου στη διεκδίκηση των πνευματικών δικαιωμάτων από τις ψηφιακές πλατφόρμες περιεχομένου, όπως η Google, η Yahoo και το
Facebook. Στην ΕΙΗΕΑ θα μπορούν πλέον να ενταχθούν και οι εκδότες περιφερειακών εφημερίδων, ενώ στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί
οι διαδικασίες μέχρι το Πάσχα ώστε η Ένωση να
προκηρύξει εκλογές.

Χρειάζεται παρέμβαση
Αν η διαφήμιση μιας εφημερίδας θεωρείται «παραπλανητική», τότε είναι υποχρέωση του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας και του ΕΣΡ να
την ελέγξει. Πολύ περισσότερο όταν η διαφήμιση αυτή υπόσχεται αγορές σε σουπερμάρκετ ή κληρώσεις αυτοκινήτων. Διαφημιστές και διαφημιζόμενοι οφείλουν να προστατεύσουν τον καταναλωτή και να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό ελέγχου των εφημερίδων εκείνων που κάνουν τέτοιες δημοσιεύσεις. Επίσης, για μια ακόμη φορά η αρμόδια Αρχή Ραδιοτηλεόρασης εμφανίζεται να απέχει από το πεδίο άσκησης των
αρμοδιοτήτων της, καθώς οι προσφορές αυτές διαφημίζονται στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.

Νέα εκπομπή
Σε 168.636 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανέρχεται το
κόστος της νέας δημοσιογραφικής εκπομπής, δώδεκα επεισοδίων, με τίτλο
«Κεραία» και με παρουσιάστρια τη δημοσιογράφο Ρέα Βιτάλη στην ΕΡΤ. Το κόστος
ανά επεισόδιο, διάρκειας 45 λεπτών, είναι
14.053 ευρώ πλέον ΦΠΑ και εργοδοτικών
εισφορών και εκτελεστής παραγωγός είναι Ι. Βασιλειάδης και Συνεργάτες Ε.Ε.,
σύμφωνα με όσα δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια.
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NEΡΓΕΙΑ

«Φόρος τιμής στην
τεχνολογία υβριδικών»
του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

O

λοι οι τύποι μεταφορών (χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων)
συμβάλλουν στις παγκόσμιες
εκπομπές CO2 κατά 17%, εκ των
οποίων το 12% αφορά μόνο τις χερσαίες μεταφορές. Από το 1998, ο κλάδος του αυτοκινήτου έχει προχωρήσει σε εθελοντική
συμφωνία με την ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα (επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτου) διαθέτει τον τέταρτο πιο
γερασμένο στόλο αυτοκινήτων στην ΕΕ, με
μέσο όρο ηλικίας τα 16 έτη, τη στιγμή που ο
αντίστοιχος αριθμός στην Ευρωπαϊκή
Ένωση κυμαίνεται σε 11,5 έτη! Η Λιθουανία
κατέχει την πρώτη θέση, με τον στόλο οχημάτων της να κυμαίνεται σε 16,8 έτη, ακολουθεί η Εσθονία με 16,7 έτη και η Ρουμανία με 16,5.
Με βάση έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (2020),
στη χώρα μας κυκλοφορούν συνολικά
5.247.285 επιβατικά αυτοκίνητα, από τα
οποία τα 4.385.389 έχουν ηλικία άνω των

δέκα ετών, ενώ τα 133.836 είναι κάτω των
δέκα και μόνο τα 74.201 είναι μεταξύ τεσσάρων και πέντε ετών. Δηλαδή τα άνω της
δεκαετίας Ι.Χ. στην Ελλάδα αποτελούν το
83,5% επί του συνόλου.
Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, στην εγχώρια αγορά μέχρι περίπου τα τέλη του
2020 είχαν ταξινομηθεί 639 αυτοκίνητα
που φορτίζουν με ρεύμα, ενώ από αυτά τα
208 ήταν αμιγώς ηλεκτρικά.
Στόχος πάντως της κυβέρνησης, μέσω
των κινήτρων απόκτησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, «είναι ένα στα τρία οχήματα
στην Ελλάδα έως το 2030 να είναι ηλεκτρικό». Από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας καταγράφηκαν σημαντικές
εξελίξεις, καθώς απορροφήθηκαν κεφάλαια της τάξης των 8 εκατ. ευρώ, με τζίρο
αγοράς που άγγιξε τα 40 εκατ. ευρώ.
Η αυτοκινητοβιομηχανία, ωστόσο, εκτιμά ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και
τα σημερινά καύσιμα θα παραμείνουν η
κυρίαρχη πηγή κίνησης των οχημάτων για
τις επόμενες δεκαετίες, με το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων να κυμαίνεται μεταξύ 3% και 10% έως το 2025.
Απευθυνθήκαμε στον Κώστα Καββαθά,
έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται συστάσεις, για να μας δώσει μέσα από τη δική του
έμπειρη ματιά μια εικόνα για την εξέλιξη

των εναλλακτικών λύσεων στην αυτοκίνηση. Στη συνέντευξη συμμετείχε και ο μηχανολόγος-μηχανικός Διονύσης Χοϊδάς.

Απόδοση μηχανών
Με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας
έναν μαραθώνιο για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, με προσαρμογή φυσικά και της αυτοκινητοβιομηχανίας για παραγωγή οχημάτων φιλικών
στο περιβάλλον, πώς βλέπετε να κινούνται στην ευρωπαϊκή αγορά τα συμβατικά, τα υβριδικά και τα ηλεκτροκίνητα στη δεκαετία που διανύουμε;
Η πρόσφατη, συγκλονιστική επιστροφή
της Γερμανίας στην ηλεκτροπαραγωγή από
λιγνίτη (μετά το «αιολικό φιάσκο» δύο δεκαετιών) μας αναγκάζει, νομίζω, να αντιπαρέλθουμε τα περί «ηλεκτροκίνησης για
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Ας
μιλήσουμε για «καθαρότερη ατμόσφαιρα
στις πόλεις» – και μόνο. Η σημαντικότερη

ωφέλεια που μας προσέφερε η «κλιματολογία» είναι που, επιτέλους, αρχίσαμε να
μιλάμε για «συντελεστή απόδοσης μηχανών» . Έστω κι αν αυτό εκφράστηκε διά της
πλαγίας οδού ως «γραμμάρια εκπεμπόμενου διοξειδίου ανά 100 χιλιόμετρα». Εγώ
αυτό το βλέπω ως περιστολή σπατάλης φυσικών πόρων και είναι ό,τι πιο σημαντικό,
κατά τη γνώμη μου...
Κοντολογίς, είτε στην Κίνα είτε στη Γερμανία, τα αναμενόμενα εκατομμύρια νέων
ηλεκτρικών αυτοκινήτων πάλι… κάρβουνο
θα καίνε! Απλώς, τώρα το ορυκτό καύσιμο
θα καίγεται (στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής) υπό ελεγχόμενες συνθήκες και με
υψηλό βαθμό απόδοσης. Ευκαιρίας δοθείσης, ας αποτίσουμε φόρο τιμής στην τεχνολογία των υβριδικών αυτοκινήτων που
άνοιξαν έναν σημαντικό δρόμο, επιτυγχάνοντας δύο αυτονόητα πράγματα:
1. Να μη λειτουργούν στο ρελαντί οι κινητήρες όταν τα οχήματα περιμένουν στο

Οι εξελίξεις στις εναλλακτικές λύσεις της αυτοκίνησης
μέσα από την οπτική ενός πολυπράγμονος,
του Κώστα Καββαθά, που θεωρεί ότι μέσα στην πόλη
τα ηλεκτρικά πιθανώς να αποβούν μονόδρομος
στο μέλλον – βλέπει ρόλο στις κυψέλες καυσίμου στα
λεωφορεία, αν μειωθεί κι άλλο το κόστος τους
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ηση» των κοιτασμάτων λιγνίτη που διαθέτει
η χώρα μας. Τη βρήκαν «πολύ ενδιαφέρουσα», αλλά μέχρι εκεί…

φανάρι (άρα, καθαρότερη ατμόσφαιρα στις
πόλεις).
2. Να μην αναγκάζεται να λειτουργεί ο
θερμικός κινητήρας σε περιοχές συχνότητας περιστροφής (στροφές) και φορτίου
(πάτημα γκαζιού), όπου ο θερμικός συντελεστής απόδοσής του είναι μειωμένος.
Και, φυσικά, τα υβριδικά οχήματα προκάλεσαν –μέσω οικονομιών κλίμακας–
ένα jump start στην εξέλιξη των ηλεκτρικών συστημάτων και των μπαταριών και για
τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ακολουθούν. Για μέσα στην πόλη, τα ηλεκτρικά
πιθανώς να αποβούν μονόδρομος, στο μέλλον. Για μεικτή χρήση, μέσα κι έξω από την
πόλη, δεν νομίζω να προσφέρεται, αυτήν τη
στιγμή, καλύτερη «ηλεκτροποιημένη» εκδοχή από ένα υβριδικό.

Θεωρείτε προσιτές τις τιμές των ηλεκτροκίνητων στην ελληνική αγορά;
Δεν θα τις χαρακτήριζα «προσιτές στο
ευρύ κοινό», δεδομένης και της καχεκτικής καταναλωτικής δυνατότητας του μέσου
Έλληνα, λόγω της κρίσης. Σαφώς όμως είναι συμπιεσμένες (λαμβανομένου υπόψη
του κόστους των υλικών που ενσωματώνονται στο όχημα), προκειμένου να επιτευχθεί η αρχική διάχυσή τους.

Θανάσιμος κίνδυνος
Για την κινεζική επέλαση στον χώρο του
αυτοκινήτου, ο Κώστας Kαββαθάς διευκρινίζει: «Όσο οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες θα σχεδιάζουν μελλοντικές ετήσιες παραγωγές της τάξης του εκατομμυρίου ηλεκτρικών οχημάτων, οι Κινέζοι –λόγω
της αχανούς εσωτερικής αγοράς τους και
των κολοσσιαίων επενδύσεων σε “οικονομίες κλίμακας”– έχουν ήδη αρχίσει να
προγραμματίζουν ετήσιες παραγωγές της
τάξης των δεκάδων εκατομμυρίων. Κάτι τέτοιο θα σημάνει θανάσιμο κίνδυνο για τους
Ευρωπαίους κατασκευαστές ηλεκτρικών
οχημάτων, λόγω της υπεροχής των Κινέζων στην τελική τιμή πώλησης (αν δεν ορθωθούν διακρατικοί εμπορικοί περιορισμοί). Όπως είναι φυσικό (και έχει καταδείξει η μέχρι τώρα εμπειρία), τα κινεζικά
αυτοκίνητα θα υστερούν σε ποιότητα κατασκευής, οδηγησιμότητα και παθητική
ασφάλεια, έναντι των ευρωπαϊκών. Είναι
όμως τέτοιος ο χρηστικός προορισμός του
ηλεκτρικού αυτοκινήτου, που ο τελικός καταναλωτής, πιθανώς, να τα παραβλέψει,
προς χάρη της εξαιρετικά χαμηλότερης τιμής αγοράς που θα του προσφερθεί… Ένα
πρόβλημα που πιθανώς να δημιουργήσει η
επερχόμενη πλημμυρίδα ηλεκτρικών οχημάτων είναι η διαχείριση των πρώτων υλών.
Η κατασκευή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου
απαιτεί την ενσωμάτωση υλικών από σπάνιες γαίες, σε αντίθεση με το θερμικό αυτοκίνητο που αρκείται σε “κοινά υλικά”, όπως
ο σίδηρος, το νικέλιο, το αλουμίνιο και τα
πολυμερή παράγωγα πετρελαίου, για τα
πλαστικά του. Ταυτόχρονα, η γενίκευση της
χρήσης ηλεκτρικού αυτοκινήτου θα απαιτήσει ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κυψέλες
καυσίμου
λιθίου, για τις μπαταρίες τους. Και, ως γνωστόν, η πλειονότητα των διαπιστωμένων
παγκόσμιων αποθεμάτων λιθίου εντοπίζεται σε δύο “γεωπολιτικά αγκαθωτές” περιοχές: τη Νότια Αμερική και το Αφγανιστάν.
Όσο για τις σπάνιες γαίες, εδώ η Κίνα
έχει το πάνω χέρι, τόσο λόγω των εγχώριων
κοιτασμάτων της όσο και του γεωπολιτικού
ελέγχου που ασκεί στην Αφρική, με τα τεράστια κοιτάσματά της. Κι όταν μιλάμε για
“Αφρική” και “εξόρυξη σπάνιων γαιών”, δεν
μπορούμε παρά να αναφέρουμε δύο καταστάσεις που αμαυρώνουν την “ηθική καθαρότητα” των λεγόμενων “πράσινων τεχνολογιών”: τη δουλεία και την παιδική εργασία (ή ακόμα και συνδυασμό των δύο…)».
Οι κυψέλες υδρογόνου είναι μια τεχνολογία που μπορεί να παίξει σύντομα ρόλο στην αυτοκίνηση;
Για λεωφορεία ίσως ναι, αν μειωθεί κι
άλλο το κόστος τους (το οποίο βαίνει συνεχώς μειούμενο, αλλά όχι στον ρυθμό που
θα μαζικοποιούσε, άμεσα, το καταναλωτικό ενδιαφέρον). Αυτήν τη στιγμή, οι κυψέλες καυσίμου της Ballard (για περονοφόρα
ανυψωτικά κλειστού χώρου «Clark») κοστίζουν 30.000-35.000 δολάρια, η μία, για
ισχύ μόλις 8-10 kW… Kύριος ανασχετικός
παράγοντας στην προσπάθεια συμπίεσης
του κόστους είναι η αναγκαία ενσωμάτωση
σημαντικής ποσότητας λευκόχρυσου (του

Υποσχέθηκαν πολλά, κάποτε,
αλλά αργούν ακόμα να τα εκπληρώσουν… Η κυψέλη καυσίμου
υπήρξε η «πολλά υποσχόμενη»
τεχνολογία που 20 χρόνια πριν
θα απάλλασσε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από τους περιορισμούς
των μέχρι τότε χρησιμοποιούμενων μπαταριών (σημαντικά
μειωμένη αυτονομία –σε σύγκριση με τα θερμικά οχήματα–,
μεγάλο βάρος, τεράστιοι χρόνοι
επαναφόρτισης).
Δυστυχώς, παρά την επιστημονική (και… χρηματιστηριακή!)
αισιοδοξία, η εξέλιξη της σχέσης «κόστος διάθεσης προς
αποδιδόμενη ισχύ» των κυψελών καυσίμου δεν μπόρεσε να
ακολουθήσει αυτή των
μπαταριών λιθίου, εξ ου και η
μονοπώληση, από τις μπαταρίες
λιθίου, της ηλεκτροδότησης των
τρεχουσών γενεών ηλεκτρικών
αυτοκινήτων.

οποίου η τιμή δεν προβλέπεται να μειωθεί…). Εκείνο όμως που ελπίζουμε να
μειωθεί, στο προσεχές μέλλον, είναι η
απαιτούμενη ποσότητα από το συγκεκριμένο υλικό, ίσως με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας.
Και μια και μιλάμε για υδρογόνο: Καταθέσαμε πριν από περίπου δύο χρόνια, στην
κυβέρνηση πρόταση για «υδρογονοποί-

Πού βρισκόμαστε σε επίπεδο υποδομών;
Έχουμε ελεύθερη οικονομία. Η αγορά θα
ακολουθήσει τις ανάγκες. Όπως η Ελλάδα
ξεκίνησε, πριν έναν και κάτι αιώνα, από 10
–όλα κι όλα– βενζινάδικα σε όλη τη χώρα
(και τώρα έχουμε ένα σε κάθε… δωμάτιο
του σπιτιού μας!), έτσι και εδώ, η διάχυση
των υποδομών υποστήριξης ηλεκτρικών
οχημάτων θα ακολουθήσει τις παραδοσιακές παραμέτρους απόσβεσης της επένδυσης. Εκτός κι αν οι ίδιοι οι εισαγωγείς αποφασίσουν, ξαφνικά, να επενδύσουν σε δίκτυο επαναφόρτισης οχημάτων.
Πώς βλέπετε τα κίνητρα που έχει ανακοινώσει το ΥΠΕΝ για την ηλεκτροκίνηση; Είναι ικανοποιητικά για την ανάπτυξη εγχώριων μονάδων που θα παράγουν
προϊόντα πάνω στον τομέα αυτόν, όπως
για παράδειγμα ταχυφορτιστές κ.λπ.;
Δεδομένου ότι τα βασικά υλικά για τη
σύνθεση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι προσβάσιμα σε όλους, ευχής έργον θα
ήταν να βλέπαμε τους συμπατριώτες μας να
ιδρύουν microbrands για παραγωγή ολοκληρωμένων εξειδικευμένων «τετράτροχων προϊόντων με προσωπικότητα», όπως
κάνουν, εδώ και δεκαετίες, οι Άγγλoι με τα
kit cars. Από την άλλη, θεωρώ δύσκολο να
κατασκευάσεις ένα περιφερειακό εξάρτημα (π.χ. ταχυφορτιστή) με χαμηλότερο κόστος από αυτό ενός Κινέζου που –λόγω μεγέθους αγοράς– έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τρομακτικές οικονομίες κλίμακας.
Ποιος είναι ο ρόλος των Πολυτεχνείων
μας σήμερα στην ανάπτυξη τεχνολογίας
γύρω από το αυτοκίνητο;
Εξαιρετικός! Προετοιμάζουν τα λαμπρά
μυαλά της χώρας να ξεφύγουν από αυτό το
μπάχαλο και να βρεθούν εκεί όπου οι άνθρωποι δημιουργούν περισσότερο και
φλυαρούν λιγότερο.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Στην Τούμπα
με κίνητρο
μόνο το... γόητρο
ο μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα αύριο Κυριακή (19.30) για την 4η
αγωνιστική των πλέι οφ του πρωταθλήματος της Super League έχει πολυποίκιλο ενδιαφέρον για τον «δικέφαλο του Βορρά», μονοσήμαντο για
τον ήδη πρωταθλητή. Πρώτα απ’ όλα, ο
κοινός παρονομαστής και των δύο είναι το γόητρο, το οποίο στις συνειδήσεις των οπαδών και των δύο ομάδων
είναι η αφετηρία της χρόνιας αντιπαλότητας. Μόνο για αυτό ο Ολυμπιακός
κατεβαίνει στο γήπεδο. Για να εξαφανίσει κάθε αμφισβήτηση ότι είναι ο
καλύτερος αλλά και για να βυθίσει τον
ΠΑΟΚ σε μεγαλύτερη εσωστρέφεια.
Για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο, το γόητρο είναι μεν ένα κίνητρο, όμως η βαθμολογία είναι ακόμα σημαντικότερη. Είναι

Τ

τρεις βαθμούς πίσω στη βαθμολογία
από τον δεύτερο της βαθμολογίας
Άρη, ο οποίος δοκιμάζεται στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό (15.00), ενώ
συγκατοικεί με την ΑΕΚ στους 51 βαθμούς, με την Ένωση να έχει θεωρητικά εύκολο αντίπαλο, τον Αστέρα Τρίπολης, στο ΟΑΚΑ (17.15), τον οποίο,
όμως, δεν κατάφερε να νικήσει στην
κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος (2-2).
Μια νίκη σε βάρος του Ολυμπιακού
θα σημαίνει για τον «δικέφαλο του
Βορρά» και ψυχολογική ανέλιξη μετά
τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα. Πέραν αυτού, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με στόχο τον
τίτλο αλλά έχει μείνει ήδη 25 βαθμούς
(!) πίσω από τον Ολυμπιακό, «βαθμολογεί» και τους ποδοσφαιριστές του

εν όψει της προσεχούς σεζόν. Έχει,
βέβαια, και το Κύπελλο μπροστά του,
υποδέχεται την ΑΕΚ στον δεύτερο
ημιτελικό στη ρεβάνς της νίκης του 10 στο ΟΑΚΑ και το πιο πιθανό, αν προκριθεί, είναι να ξανασυναντήσει και
πάλι τον Ολυμπιακό στον τελικό του
ΟΑΚΑ στις 22 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός
στον άλλον ημιτελικό ήρθε ισόπαλος
1-1 με τον ΠΑΣ στα Γιάννενα. Όσον
αφορά στα άλλα ματς, όλα βρίσκονται
στην κόψη του ξυραφιού. Υπενθυμίζουμε ότι, εκτός από τον Ολυμπιακό,
δύο ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο για
το Conference League και ένα ο κυπελλούχος. Στα πλέι άουτ θα παίξουν
σήμερα Σάββατο: ΟΦΗ - Ατρόμητος
(15.00), Παναιτωλικός - Απόλλων Σμ.
(17.15), Βόλος - ΠΑΣ Γιάννινα (19.30).
Τη Δευτέρα Λαμία - ΑΕΛ (19.30).

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
(29 αγ.)
Ολυμπιακός .............................. 76
Άρης ........................................54
ΠΑΟΚ ........................................51
ΑΕΚ ..........................................51
Παναθηναϊκός .......................... 49
Αστέρας Τρ. ..............................44
Βόλος .................................... 38
ΠΑΣ Γιάννινα .......................... 34
Λαμία, ....................................30
Απόλλων Σμ. ..........................30
Ατρόμητος ..............................29
ΟΦΗ ......................................24
ΑΕΛ ........................................23
Παναιτωλικός ........................21
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Ο «χάρτης»
των Ελλήνων
φιλάθλων

SPORTS
ΕΛΛAΔΑ
Πληθυσμός: 10.720.000
Ποδοσφαιρόφιλοι (40%): 4.288.000
Ολυμπιακός (28%): .................. 1.200.640
Παναθηναϊκός (26%): ..............1.114.880
ΠΑΟΚ (18%):................................ 771.840
ΑΕΚ (13%): .................................. 557.440
Άρης (3%): ..................................128.640
ΟΦΗ (1,5%): .................................. 64.320
ΠΑΣ Γιάννινα (1,5%): ....................64.320
Λάρισα (1,5%): ..............................64.320
Ατρόμητος (1,5%): ........................64.320
Αστέρας Τρ. (1,5%): ......................64.320
Απόλλων (1%): ..............................42.880
Βόλος (1%): ..................................42.880
Λαμία (1%): ..................................42.880
Παναιτωλικός (0,5%): ..................21.440
Άλλη (1%): ....................................42.880

ΑΤΤΙΚH
Πληθυσμός: 3.761.113
Ποδοσφαιρόφιλοι (40%): 1.504.445

Ε

ντυπωσιακά αλλά και ανέλπιστα είναι τα ευρήματα της
έρευνας που πραγματοποίησε
η εταιρεία δημοσκοπήσεων Alco για τους οπαδούς των ελληνικών ομάδων. Η «Political» βάζει στο μικροσκόπιο
μέρος της έρευνας, «μεταφράζει» τα ποσοστά σε απόλυτους αριθμούς, όσον αφορά στον όγκο των ποδοσφαιρόφιλων ανά
την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αττική, στη Μακεδονία και στη Θράκη.
Από τα ευρήματα ξεχωρίζει το εντυπωσιακό ποσοστό 40% που, όπως αναφέρει η
έρευνα, ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Εντυπωσιακό και ανέλπιστο συνάμα, καθότι
το ελληνικό ποδόσφαιρο, έμπλεο αναξιοπιστίας χρόνια τώρα, εξακολουθεί να κεντρίζει ακόμα το ενδιαφέρον του κόσμου.
Σε απόλυτους αριθμούς, με το ποδόσφαιρο ασχολούνται πανελλαδικά 4.288.000
πολίτες, οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να αποτελούν πελάτες ενός
προϊόντος, το οποίο όμως… δεν υπάρχει.

Πρώτος σε δημοφιλία ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να παραμένει η πιο δημοφιλής ομάδα στην Ελλάδα
με ποσοστό 28%, το οποίο μεταφράζεται
σε 1.200.640 οπαδούς. Το πλέον αξιοπερίεργο είναι ότι, παρότι οι «ερυθρόλευκοι» του Πειραιά έχουν συντριπτικές κατακτήσεις τροπαίων έναντι των άλλων
ομάδων, αυτό δεν μεταφράζεται σε προσέλκυση οπαδών, όπως σε άλλες δημοσκοπήσεις του παρελθόντος. Πρόκειται

σίγουρα για στοιχείο που πρέπει να τους
προβληματίσει. Η διαφορά του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ακολουθεί, είναι μόλις δύο ποσοστιαίων μονάδων (26% και 1.114.880 οπαδούς για τους
«πράσινους»). Ενδιαφέρον παρουσιάζει
το εύρημα ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλέον πιο πολλούς οπαδούς από την ΑΕΚ πανελλαδικά
(18% και 771.840, 13% και 557.440 αντίστοιχα). Σε άλλες εποχές η ΑΕΚ ήταν σταθερά
στην Τρίτη θέση δημοφιλίας.
Στην Αττική ο Ολυμπιακός υπερτερεί
μόλις κατά μία ποσοστιαία ομάδα του Παναθηναϊκού, έχοντας 39% (586.733 οπαδούς) έναντι 38% του Παναθηναϊκού
(571.689 οπαδούς). Το 16% της ΑΕΚ αντιστοιχεί σε 225.666 οπαδούς, ενώ ο ΠΑΟΚ
στο Λεκανοπέδιο έχει 2% και 30.088 οπαδούς. Το Περιστέρι, πόλη 300.000 κατοίκων, δίνει μόλις 2,4% στον Ατρόμητο, δηλαδή μόλις 37.611 οπαδούς.

«Έκρηξη» για τον ΠΑΟΚ
Εντυπωσιακά υπέρ του ΠΑΟΚ είναι τα
ποσοστά που καταγράφει ο «δικέφαλος
του Βορρά» στη Μακεδονία και τη Θράκη.
Έχει ποσοστό 59%, που μεταφράζεται σε
651.858 οπαδούς. Η έκρηξη δημοφιλίας
προφανώς και οφείλεται στις κατακτήσεις
Κυπέλλων και του νταμπλ τα τελευταία
χρόνια. Το παράδοξο, ωστόσο, είναι ότι
ενώ ο ΠΑΟΚ αύξησε την δύναμη του με τις
επιτυχίες, ο Ολυμπιακός τη... μείωσε τόσο
πανελλαδικά όσο και στην Αττική, συγκριτικά με παλιότερες δημοσκοπήσεις.

Ο Παναθηναϊκός είναι η δεύτερη ομάδα
σε δημοφιλία με 10% στη Μακεδονία και τη
Θράκη, έχοντας σε απόλυτα νούμερα
110.484 οπαδούς. Ακολουθούν ο Άρης με
8% και 88.387 οπαδούς, ο Ολυμπιακός με
7% και 77.339 και η ΑΕΚ με 6% και 66.290
οπαδούς.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι και το εξής: Αν
αθροίσουμε τον πληθυσμό της Αττικής και
εκείνον της Μακεδονίας και της Θράκης, ο
απόλυτος αριθμός των ποδοσφαιρόφιλων
είναι 2.609.290. Εδώ στην πρώτη θέση
βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 682.173,
δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ με 681.947 και τρίτος ο Ολυμπιακός με 664.072. Στην τέταρτη θέση είναι η ΑΕΚ 291.957 οπαδούς.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα -πλην Αττικής,
Μακεδονίας και Θράκης- και σε σύνολο
1.678.709 ποδοσφαιρόφιλων προηγείται ο
Ολυμπιακός με 536.567 οπαδούς, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 432.706, η ΑΕΚ
με 265.482, ο ΠΑΟΚ με 119.981 και οι άλλες όλες μαζί με 323.971 οπαδούς.

Ολυμπιακός (39%): ....................586.733
Παναθηναϊκός (38%): ................571.689
ΠΑΟΚ (2%): .................................. 30.088
ΑΕΚ (15%): .................................. 225.666
Άρης (1%): ......................................15.044
ΟΦΗ (1%): ......................................15.044
ΠΑΣ Γιάννινα (0,5%): ......................7.522
Ατρόμητος (2,5%): ........................37.611
Λάρισα (0,5%): ................................7.522
Άλλη (0,5%): ....................................7.522

ΜΑΚΕΔΟΝIΑ - ΘΡAΚΗ
Πληθυσμός: 2.762.113
Ποδοσφαιρόφιλοι (40%): 1.104.845
Ολυμπιακός (7%): ........................77.339
Παναθηναϊκός (10%): ..................110.484
ΠΑΟΚ (59%): ..............................651.858
ΑΕΚ (6%): ......................................66.290
Άρης (8%): ....................................88.387
ΠΑΣ Γιάννινα (2%): ......................22.096
Ατρόμητος (0,5%): ..........................5.524
Λάρισα (2,5%): .............................. 27.621
Βόλος (1%): ....................................11.048
Άλλη (4%): ....................................44.193

Το παράδοξο
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ηλικίες των ποδοσφαιρόφιλων που τάσσονται υπέρ της μιας ή της άλλης ομάδας. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι
65άρηδες και άνω είναι συντριπτικά Ολυμπιακοί (44%) και οι Παναθηναϊκοί που έζησαν ένα Γουέμπλεϊ με Δομάζο, Αντωνιάδη κ.λπ. περιορίζονται σε μόλις 17%! Στις δε
«ψηφιακές» ηλικίες του Διαδικτύου υπερέχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μείνει
έντεκα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και επτά χωρίς κύπελλο, ενώ ακολουθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος τα σάρωσε σχεδόν όλα.
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• Πονοκέφαλο στον ΑΝΤ1 προκαλούν τα απανωτά κρούσματα κορονοϊού στο «YFSF», ματαιώνοντας
σχεδόν ανά εβδομάδα την προβολή
του. Φήμες αναφέρουν ότι δεν είναι
απίθανη η διακοπή του.
• Συγκίνησε η άγνωστη ιστορία
του Ρένου Χαραλαμπίδη! Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι
γεννήθηκε ύστερα από τάμα της
μητέρας του στην Αγία Ειρήνη
Χρυσοβαλάντου για να μείνει
έγκυος.

ΕΘΝΙΚO ΘEΑΤΡΟ

POLITICAL GOSSIP

Αποκτά e-shop με
κοσμήματα, λαμπάδες

Φ

οβερή ιδέα! Το βεστιάριο του Εθνικού
Θεάτρου ανακυκλώνει κοστούμια και
παλαιά προγράμματα παραστάσεων,
μετατρέποντάς τα σε μοναδικά έργα
Τέχνης! Εργαζόμενοι από τα τμήματα βεστιαρίου,
ραπτικής και ειδικών κατασκευών στα διαλείμματα
των παραστάσεων με εμπειρία και μεράκι τα μεταποίησαν σε εμπνευσμένες, απίθανες, χειροποίητες
δημιουργίες, ξεχωριστά κοσμήματα, τσάντες, tshirt, γούρια και αναμνηστικά αντικείμενα. Υφάσματα, κουμπιά, τρέσες, κορδέλες, φερμουάρ και υλικά,
που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κοστουμιών
και θεατρικών αντικειμένων, μεταμορφώθηκαν σε
υπέροχα, πρωτότυπα δώρα.
Όλα θα εκτίθενται πλέον στο διαδικτυακό Πωλητήριο, που θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 19 Απριλίου,
με το Εθνικό Θέατρο να κάνει είσοδο στην ψηφιακή
εποχή! Στο ιντερνετικό εκθετήριο θα συνυπάρχουν
προϊόντα εμπνευσμένα από ιστορικές παραστάσεις
και από τη δουλειά σπουδαίων σκηνογράφων και
ζωγράφων, που συνεργάστηκαν με το Εθνικό Θέατρο, με τη δουλειά νέων σχεδιαστών με αντικείμενα
για το σπίτι ή το γραφείο. Το εντυπωσιακό ηλεκτρονικό κατάστημα θα φέρει στο φως κομμάτια της ιστορίας του θεάτρου, που παραμένουν άγνωστα, επιδιώκοντας να μεταφέρει τον απόηχο της πορείας του
Εθνικού Θεάτρου και να γνωρίσει στο κοινό -πλέον
και διαδικτυακά- σπουδαίους δημιουργούς που συνεργάστηκαν σε παραστάσεις του.
Ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι δημιουργίες των εργαστηρίων του Εθνικού Θεάτρου, ενώ οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν τις ιδιαίτερες χειροποίητες
λαμπάδες που μόλις δημιουργήθηκαν στα εργαστήριά του για το Πάσχα.
Το θέατρο ακολούθησε τον ψηφιακό δρόμο που
άνοιξε τον Φεβρουάριο το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο,
με όλα του τα προϊόντα να αποτελούν αντίγραφα αυ-

θεντικών κειμηλίων που ανήκουν στις συλλογές του
μουσείου ή είναι εμπνευσμένα από αυτά! Σημαντικό
μέρος του Πωλητηρίου αποτελούν οι εκδόσεις της
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, μια δραστηριότητα
που η εταιρεία έχει αναπτύξει από τα πρώτα κιόλας
χρόνια της σύστασής της (1882).
Η εκδοτική της παρουσία εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με σημαντικά έργα, όπως λευκώματα, μελέτες για
την ιστορία, τη λαογραφία, τη ζωγραφική, την αρχιτεκτονική, με εκπαιδευτικούς φακέλους για μαθητές, οδηγούς εκθέσεων και ημερολόγια. Διαθέτει,
επίσης, πλούσια συλλογή κοσμημάτων, αξεσουάρ,
διακοσμητικών σπιτιού και γραφείου, μεταλλίων,
αναμνηστικών, χειροποίητων μολυβένιων ομοιωμάτων (στρατιωτάκια), παιχνιδιών και σχολικών ειδών.
Η συλλογή περιλαμβάνει, επίσης, αφίσες ηρώων
της Ελληνικής Επανάστασης, λαϊκές εικόνες που εκδόθηκαν με την ευκαιρία σημαντικών ιστορικών γεγονότων (π.χ., Βαλκανικοί Πόλεμοι), κάρτες και
εκτυπώσεις ζωγραφικών έργων σε καμβά. Παράλληλα, κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα, το Πωλητήριο παρουσιάζει
δημιουργίες και δώρα όπως γούρια, διακοσμητικά,
λαμπάδες με συμβολικό χαρακτήρα (σύμβολα προστασίας, ευζωίας, καλοτυχίας, ευημερίας κ.ά.).

•Ο Γιώργος Τσαλίκης παραμένει ο
Νο1 υποψήφιος για την παρουσίαση
του «Big Brother», η πρεμιέρα του
οποίου προγραμματίζεται για το τέλος Αυγούστου.
• Ξύλο και bullying από τους
συμμαθητές του δεχόταν στο
σχολείο ο πρώην «Survivor»
Περικλής Κονδυλάτος, όπως
αποκάλυψε σε συνέντευξή του.
• H διάσημη dj Άντζελα Παντελή πέρασε κορονοϊό μετά το πολυσυζητημένο πρωτοχρονιάτικο πάρτι των VIP
Ελλήνων και ξένων στο Ντουμπάι.

• «Χρυσή» και ολόγυμνη πόζαρε
στο Διαδίκτυο η Μυριέλλα Κουρεντή!
• Καριέρα στον κινηματογράφο και
την τηλεόραση ως βοηθός σκηνοθέτη ξεκίνησε ο Αλέξανδρος Μανωλίδης, γιος της Ευγενίας Μανωλίδου.
• Τους πρωταγωνιστές της νέας
του σειράς με τίτλο «Γη της
ελιάς» ανακοίνωσε ο Ανδρέας
Γεωργίου. Είναι ο Ελληνοϊρλανδός Λίαμ Καρυτινός και η Αφροδίτη Λιάντου, κόρη της Εβελίνας
Παπούλια.
• Τίτλοι τέλους στην εκπομπή «Rommies» με τους Κατερίνα Ζαρίφη,
Ντορέττα Παπαδημητρίου και Μαρία
Σολωμού.
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για την Ισμήνη
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Throwback
με… ροκ διάθεση

Ένα από τα πιο αγαπημένα αδέλφια της σόουμπιζ είναι η υψίφωνος Φωτεινή Δάρρα και ο
γοητευτικός Γιάννης Δάρρας! Η εκπληκτική
τραγουδίστρια και ο παρουσιαστής της εκπομπής «Οut of the box» στην ΕΡΤ πόζαραν μαζί
στο Διαδίκτυο, αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, με την ερμηνεύτρια να σχολιάζει γλυκά:
«Να έχεις φίλους είναι σπουδαίο! Να έχεις,
όμως, αδέρφια που είναι εκεί πάντα είναι ανεκτίμητο! Σ’ αγαπώ, Γιάννη Δάρρα (plus είσαι
κουκλάκι ζωγραφιστό!)».

Ξεκινάει τον χορό η Βίκυ
Σε live streaming
η «Ευρυδίκη»
Η πολυβραβευμένη παράσταση «Ευρυδίκη», που ανέβηκε στο θέατρο «Πορεία»
σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου και με
πρωταγωνίστρια την εξαιρετική Κόρα
Καρβούνη, επανέρχεται σε live streaming
προβολή! Το underground μιούζικαλ θα
προβάλλεται on demand έως τις 19 Απριλίου, με την Αμερικανή συγγραφέα Sarah
Ruhl να δανείζεται τον πασίγνωστο μύθο
του Ορφέα και της Ευρυδίκης για να γράψει ένα σύγχρονο έργο, το οποίο μιλάει
για την παντοτινή αγάπη.

Αγωνία για τον Κώστα Σπυρόπουλο
Ανήσυχη η Χριστίνα Πολίτη για τον σύντροφό της Κώστα Σπυρόπουλο,
ο οποίος δίνει μάχη με τον Covid-19 στο νοσοκομείο, ενώ εκείνη το
πέρασε σχεδόν ασυμπτωματικά. «Ο ένας το περνάει στο πόδι και ο άλλος στο νοσοκομείο με βαριά πνευμονία! Χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Η δική μου περιπέτεια τελείωσε έπειτα από ελαφρές αναταράξεις.
Όχι, όμως, για την υπόλοιπη οικογένεια, που χειρίζεται μια ριψοκίνδυνη αναγκαστική προσγείωση», έγραψε στο Instagram.

Αγαπημένα αδέρφια

Μια throwback φωτογραφία
από το εφηβικό της δωμάτιο δημοσίευσε η Tζόυς Ευείδη στο Instagram! Με σκούρα μακριά
μαλλιά, πλεγμένα σε κοτσίδα,
χαμόγελο, τζινάκι και κόκκινο tshirt, η τηλεοπτική προεδρίνα
της σειράς «Το καφέ της Χαράς»
πόζαρε με φόντο τις αφίσες ροκ
συγκροτημάτων που κοσμούσαν
τον τοίχο, αποκαλύπτοντας:
«Τρίτη (κρυφού Αμερικανικού
Λυκείου) maiden room in
parents house!».

Τ

ην παρθενική εμφάνισή της στη μικρή οθόνη έκανε προχθές
το βράδυ η 12χρονη ταλαντούχα Ισμήνη Αϊβάζη! Η μοναχοκόρη της Μαρίας Κορινθίου και του Γιάννη Αϊβάζη εντάχθηκε στο καστ της σειράς «Το καφέ της Χαράς», με τους γονείς της να
είναι ενθουσιασμένοι. «Το τι αγωνία έχω και ταυτόχρονα χαρά δεν
μπορώ να σας περιγράψω. Το παιδί μου μεγαλώνει και μεγαλώνει
μέσα σε έναν χώρο τόσο σπουδαίο, με σπουδαίους ανθρώπους, σε
ένα προστατευμένο περιβάλλον με ανθρώπους γνώριμους για την
Ισμήνη, αφού έχει μεγαλώσει και χιλιοσυναντηθεί μαζί τους»,
έγραψε συγκινημένη η Μαρία Κορινθίου στο Instagram. Και συνέχισε: «Ευχαριστώ πολύ τον Χάρη Ρώμα για την αγκαλιά του, την αγάπη του και την προστασία του προς την Ισμηνούλα. Καλή αρχή, παιδάκι μου! Εύχομαι όλα σου τα όνειρα να πραγματοποιούνται».

GOSSIP

Goodbye «GNTM», welcome «Dancing with the
stars»! Η Βίκυ Καγιά αποχαιρετά το ριάλιτι μόδας και αναλαμβάνει την παρουσίαση του λαμπερού σόου χορού στο Star, όπως ανακοίνωσε
το κανάλι της Κηφισιάς: «Το Star ανακοινώνει
με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με
τη Βίκυ Καγιά. Η αγαπημένη παρουσιάστρια θα
συνεχίσει να παρουσιάζει για έκτη χρονιά το
εξαιρετικά επιτυχημένο “Shopping Star”, ενώ
παράλληλα θα αναλάβει και την παρουσίαση του
μοναδικού χορευτικού διαγωνισμού “Dancing
with the Stars”».
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Νικόλαος Τσαπτσίνος,
αλλεργιολόγος Ενηλίκων
και Παίδων

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Ήρθαν η άνοιξη και… οι αλλεργίες της

Κ

άθε άνοιξη συζητάμε για
τις ενοχλητικές αλλεργίες.
Τα λουλούδια ανθίζουν και
η εικόνα τους είναι υπέροχη. Όμως, η ανθοφορία και η γύρη
πυροδοτούν αλλεργίες και οι πάσχοντες νιώθουν δυσφορία. Παρότι
στην πραγματικότητα οι αλλεργίες
δεν έχουν συγκεκριμένη εποχή, καθώς δεν υπάρχουν μόνο οι αναπνευστικές, οι ανοιξιάτικες είναι αυτές οι
οποίες οδηγούν τους περισσότερους
ασθενείς στον αλλεργιολόγο.
«Δυστυχώς, έχει παρατηρηθεί τα
τελευταία χρόνια μια αύξηση των αλλεργιών, η οποία οφείλεται τόσο στον
τρόπο ζωής μας όσο και στις επιβαρυμένες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ειδικά όσον αφορά στην περίοδο της
άνοιξης, τα άτομα που πάσχουν από
αναπνευστική αλλεργία (αλλεργική
επιπεφυκίτιδα, ρινίτιδα και άσθμα)
είναι περισσότερο επίφοβα για κρίσεις αλλεργικού βρογχικού άσθματος, κάτι που συχνά οδηγεί σε άμεση
εισαγωγή σε νοσοκομείο. Γι’ αυτό οι
αλλεργικοί ασθενείς πρέπει να είναι
προετοιμασμένοι και ενήμεροι, ώστε
να είναι σε θέση να λάβουν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τις
διάφορες καταστάσεις πυροδότησης

των ανοιξιάτικων αλλεργιών, εντός
και εκτός οικίας», αναφέρει ο αλλεργιολόγος Ενηλίκων και Παίδων Νικόλαος Τσαπτσίνος. Η χρήση μάσκας, με αφορμή την έξαρση της
πανδημίας, βοηθάει σημαντικά
όσους υποφέρουν από αλλεργίες.
Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί μια πτώση των περιστατικών που οφείλονται
στις κλασικές αλλεργίες της άνοιξης.
Ο κ. Τσαπτσίνος μάς δίνει συμβουλές πώς να ξεχωρίσουμε τις αλλεργίες από τον κορoνοϊό και το κοινό
κρυολόγημα: «Οι αλλεργίες δεν συ-

νοδεύονται από πυρετό (εκτός από
τις περιπτώσεις που έχουμε επιπλοκή ρινίτιδας, η οποία οδηγεί σε ωτίτιδα ή ιγμορίτιδα), ενώ τείνουν να επαναλαμβάνονται, ειδικά στα άτομα
που γνωρίζουν ότι τις παρουσιάζουν.
Ο κορονοϊός, από την άλλη, εκδηλώνεται με πυρετό, βήχα, δύσπνοια,
αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας και
αγευσίας ή δυσγευσίας, αρθραλγίες,
μυαλγίες και ενίοτε ρινική καταρροή.
Τέλος, το κοινό κρυολόγημα παρουσιάζεται με συμπτώματα που επικεντρώνονται κυρίως στη μύτη (ρινόρ-

Προσοχή στις κηπουρικές εργασίες
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις κηπουρικές εργασίες. «Ο
ανοιξιάτικος καιρός ευνοεί την αύξηση των γύρεων, ακόμα και τις
ημέρες που μπορεί να υπάρχει ήπια βροχόπτωση, μιας και οι γύρεις
πλησιάζουν χαμηλά στο χώμα και, με την αυξημένη υγρασία, μπορεί
να προκαλέσουν συμπτώματα. Όσοι ασχολούνται με τον κήπο καλό
θα είναι να φορούν ειδικά ρούχα, γάντια και μάσκα, ενώ, όταν εισέρχονται στο σπίτι, μετά τις κηπουρικές εργασίες, θα πρέπει να αφαιρούν τα ρούχα τους και να ξεπλένουν το σώμα τους από τη γύρη. Όσο
για τις οικιακές δουλειές, όπως το αέρισμα του σπιτιού ή το άπλωμα
των ρούχων σε εξωτερικό χώρο, συνιστάται να γίνονται μετά τις 11
το πρωί και έως τις 4 το απόγευμα, οπότε το αλλεργικό φορτίο είναι
σχετικά μικρότερο», αναφέρει ο κ. Τσαπτσίνος.

ροια με εκκρίσεις που αλλάζουν
χρώμα ή γίνονται παχύρρευστες, ρινική συμφόρηση), φτέρνισμα, πονόλαιμο και ενίοτε πυρετό. Κάθε περίπτωση, όμως, είναι διαφορετική. Ο
αλλεργιολόγος επιλέγει τα σωστά
τεστ βάσει ιστορικού και ειδικά στην
περίπτωση της αναπνευστικής αλλεργίας θα συμβουλεύσει κατάλληλα
τον ασθενή όσον αφορά στην επιλογή
ενέσιμης ή υπογλώσσιας ανοσοθεραπείας. Γνωρίζοντας το αλλεργιογόνο και λαμβάνοντας την κατάλληλη
θεραπεία, η άνοιξη μπορεί να γίνει
μια ευχάριστη εποχή ακόμη και για
τους αλλεργικούς, μιας και το μέσο
ποσοστό βελτίωσης κυμαίνεται στο
80% μετά τη λήψη της θεραπευτικής
αγωγής».

Έχει παρατηρηθεί
τα τελευταία χρόνια μια
αύξηση, η οποία οφείλεται
τόσο στον τρόπο ζωής μας
όσο και στις
περιβαλλοντικές συνθήκες
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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)
Παρά το γενικότερο κλίμα της
εποχής, έχετε μεγάλες προσδοκίες και όνειρα για το μέλλον
της εργασίας ή της καριέρας
σας και τώρα, περισσότερο από
ποτέ, είστε διατεθειμένοι να τα
εκπληρώσετε.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Να είστε διαλλακτικοί με τον εαυτό
σας τον ίδιο και υπομονετικοί επίσης. Μπορείτε να εξυπηρετηθείτε
από κάποιους ανθρώπους που είτε
έχουν την καλή πρόθεση απέναντί
σας για κάτι τέτοιο είτε τη δύναμη
να το κάνουν.

(24/10-21/11)
Οι επαγγελματικές σας υποχρεώσεις θα αυξηθούν και θα κουραστείτε πολύ για να τα βγάλετε πέρα. Θα δείτε όμως μακροπρόθεσμα πως τελικά άξιζε τον κόπο.
Κάποια πρόσωπα θα βοηθήσουν
στη μελλοντική επαγγελματική
σας αποκατάσταση.

Δίδυμοι

Τοξότης

Καρκίνος

Χαρακτηριστικά: Ενεργός, απλός, αξιοπρεπής.
Τυχερά χρώματα: Λευκό για άνδρες, μπλε για γυναίκες. Συσχετισμένο ζώδιο: Ιχθύες. Συμβατότητα: Όσιρις και Θωθ.
Είναι η Ανώτατη Θεά της Αιγύπτου, το σύμβολο
της μητρότητας και της θηλυκότητας. Η Ίσις, σύζυγος του Όσιρι, προστατεύει τα
νεογνά και τους ναυτικούς.
Σύμφωνα με τον μύθο, κατάφερε να αναστήσει τον σύζυγό της,
όταν δολοφονήθηκε από τον ζηλότυπο αδερφό του Σεθ.
Χαρακτήρας: Οι γυναίκες
που γεννιούνται κάτω από αυτό
το σημάδι είναι ιδιαίτερα τυχερές. Η κύρια ουσία τους είναι η
αγάπη. Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν ζεστασιά και τρυφερότητα
στους άλλους, αλλά δεν πρέπει
να τους θεωρούμε αδύναμους,
γιατί ξέρουν ακριβώς τι θέλουν
από τη ζωή. Τα καλύτερα επαγ-

γέλματα για αυτούς είναι δάσκαλοι και οικονομολόγοι. Πιστεύεται ότι τα παιδιά της Ίσιδας είναι τα αγαπημένα της μοίρας, τα πιο τυχερά. Τυχόν αντιξοότητες αποφεύγονται. Είναι ανοιχτοί,
χαρούμενοι, αλλά φιλόδοξοι.
Δεν αναγνωρίζουν τις απαγορεύσεις και δεν
γνωρίζουν τη λύπη. Λατρεύουν τα συναρπαστικά πράγματα. Με αυτούς δεν θα βαρεθείτε ποτέ. Οι άνθρωποι της Ίσιδος είναι
ήρεμοι και καλοπροαίρετοι,
αξιόπιστοι και σίγουρα γενναιόδωροι.
Στη νιάτα τους είναι ερωτικοί,
αλλά, αφότου βρίσκουν την αγάπη, διατηρούν την πίστη τους για
το υπόλοιπο της ζωής τους.Συχνά
εξιδανικεύουν τους συνεργάτες
τους και, φυσικά, απογοητεύονται. Ύστερα από πολλά λάθη, σταματούν να ψάχνουν και προτιμούν να αποτραβηχτούν. Τότε ρίχνουν όλες τις δυνάμεις τους στην
εργασία, φτάνοντας σε πρωτοφανή ύψη σταδιοδρομίας.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Τα οικονομικά σας είναι σχετικά καλύτερα, αν και έχουν ένα
είδος αναστάτωσης από μια
ανατροπή ενός σχεδίου, που θα
εμποδίσει την ομαλή ροή στο
ισοζύγιο εσόδων - εξόδων. Θα
πρέπει να είστε ψύχραιμοι και
όχι νευρικοί.

(21/5-21/6)
Θα υπάρχει η ευκαιρία για μια οικονομική ανάκαμψη, θα υπάρχει
όμως και η καθυστέρηση σε κάποιες υποθέσεις σας. Επίσης,
υπάρχει η διευκόλυνση αλλά
υπάρχει και το έκτακτο μεγαλύτερο κόστος κινήσεων ή άλλων εργασιών.

Ίσις (11-31 Μαρτίου,
18-29 Οκτώβρη, 19-31 Δεκέμβρη)

Οι προβλέψεις της ημέρας

(22/6-22/7)
Θα βρείτε τρόπους για να διατηρήσετε ισορροπίες σε κάθε ευαίσθητο τομέα της ζωής σας, με λιγότερη
πια ταλαιπωρία ή ψυχοφθόρα συνθήκη. Υπάρχει μια αύξηση κίνησης
σε έξοδα αλλά και σε έξοδα παράστασης.

Λέων

(23/7-22/8)
Θα χρειαστεί με διαλλακτικό τρόπο να ζητήσετε τη δέουσα πίστωση χρόνου και να μπορέσετε να
διαπραγματευτείτε έξυπνα και μεθοδικά εκ νέου υποθέσεις που
έχουν παραμείνει χρεωστικές.
Ωστόσο, εξασφαλίζετε έναν μικρό
ανεφοδιασμό.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Κάποιοι να σας εξυπηρετήσουν με
χρήματα ή μπορεί επίσης να πρόκειται για έγκριση πίστωσης χρόνου
και διευκόλυνση μέσω παρέμβασης
ισχυρότερων ανθρώπων και ένα είδος γενικότερης βοήθειας για τον
τομέα των οικονομικών σας.

Σκορπιός

(22/11-21/12)
Καλό θα είναι να εξετάσετε με προσοχή κάποια πράγματα, αποφεύγοντας βιαστικές κινήσεις που
μπορεί να σας κάνουν να μετανιώσετε αργότερα. Θα συναντήσετε εμπόδια και καθυστερήσεις οι οποίες
θα σας αγχώσουν.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Το σίγουρο είναι ότι θα πάρετε σημαντικές αποφάσεις για αλλαγές
που θέλετε να κάνετε, αλλά θα πρέπει να προετοιμαστείτε κατάλληλα
γιατί θα συναντήσετε εμπόδια και
καθυστερήσεις που θα σας αγχώσουν πολύ.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Μπορείτε να έχετε καλύτερες κατασταλάξεις και να προωθήσετε
προϊόντα ή υπηρεσίες, αν η φύση
της εργασίας σας είναι σχετική
με αυτά. Μην εμπιστεύεστε ανθρώπους που δεν γνωρίζετε καλά γιατί υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Ίντριγκες στον χώρο σας και πολύ παρασκήνιο πίσω από την
πλάτη σας. Όμως θα γνωρίσετε
σημαντικούς ανθρώπους που θα
εκτιμήσουν τα ταλέντα σας και θα
σας βοηθήσουν να πετύχετε μια
ανοδική πορεία στην καριέρα
σας.
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Πάσχα στο χωριό χωρίς ταβέρνα;
Ο
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

καημός της Μέρκελ είναι η έγκριση από
τη γερμανική Βουλή των νέων lockdowns και των απαγορεύσεων της κυκλοφορίας σε περιοχές όπου η διασπορά του
ιού συνεχίζει ακάθεκτη. Στην Ελλάδα είναι άλλος: Θα αρθούν τα μέτρα που απαγορεύουν τη
μετακίνηση από νομό σε νομό; Κοντολογίς, θα
κάνουμε Πάσχα στο χωριό; Και καλά να ανοίξουν τους δρόμους. Θα ανοίξουν την εστίαση;
Διότι Πάσχα στο χωριό δίχως καφενείο και ταβέρνα γίνεται; Δεν γίνεται.
Οι πολίτες πριν από την ελευθερία της ανοσίας αναζητούν ένα διάλειμμα στη μονοτονία.
Εικόνες της ζωής πριν από τον κορονοϊό.
Χθες ήταν μια βόλτα στη θάλασσα. Σήμερα η
φυγή από την πόλη. Όταν δεν διακρίνεται η
έξοδος από την υγειονομική κρίση, τι απομένει; Ο φεγγίτης μιας, προσωρινής έστω, διαφυγής. Η «ατομική ευθύνη» είναι το ένα κλισέ
της εποχής. Το άλλο λέγεται «κοινωνική κόπωση». Την προκαλούν τα παρατεταμένα
lockdowns, τα οποία αχρηστεύουν η δύσθυμη εφαρμογή των μέτρων και οι μεταλλάξεις
του ιού. Οι απαγορεύσεις σε πολλές δόσεις. Η
περιστολή ατομικών ελευθεριών. Η καθημερινή τηλεοπτική παράσταση (γιατί συνέντευξη
δεν τη λες) με τα κρούσματα, τις απώλειες και
τους διασωληνωμένους. Το ένα «κρίσιμο διάστημα» που μονότονα ακολουθεί το προηγούμενο.

Στην κοινωνική κόπωση και όχι στην καταστροφολογική αντιπολίτευση η κυβέρνηση
διακρίνει απειλητικό τον κίνδυνο της φθοράς.
Και απαντά με διστακτική έστω κατάργηση μέτρων και μια επιχείρηση αισιοδοξίας, η οποία,
παρότι βασίζεται στο επιτυχημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα, σκοντάφτει άλλοτε στον πόλεμο των πολυεθνικών και άλλοτε στη διακοπή
χρήσης, λόγω παρενεργειών, του ενός ή του
άλλου σκευάσματος. Προσπερνά, λοιπόν, το
παρόν βάζοντας ορόσημα για το μέλλον: Στις 14
Μαΐου το άνοιγμα του τουρισμού. Στα τέλη Ιουνίου ο εμβολιασμός τόσων εκατομμυρίων πολιτών. Είναι απορίας άξιον γιατί την πολιτική
αυτή υπονομεύουν αντιφατικές υπουργικές
δηλώσεις, αλληλοαναιρούμενες εκτιμήσεις,
εξαγγελίες αναρμόδιων και ανειδίκευτων που
σπεύδουν να προλάβουν τις αποφάσεις των

Ο θυμός και η οργή δεν στρέφονται
εναντίον της κυβέρνησης, αλλά
του συστήματος. Η συλλογικότητα
έχει δώσει τη θέση της στον ακραίο
ατομισμό. Η ανησυχία αφορά
στην τύχη καθενός ξεχωριστά.
Σε κανέναν άλλον...

αρμοδίων και των ειδικών. Τα κυβερνητικά
στελέχη που υποθέτουν ότι με υποσχέσεις
εξορκίζουν την κοινωνική κόπωση και η αντιπολίτευση εκείνη που επιχειρεί να την ιδιοποιηθεί το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να αυξήσουν την καχυποψία των πολιτών. Παραβλέπουν ότι θυμός και η οργή στρέφονται συνολικά εναντίον του συστήματος. Η συλλογικότητα
έχει δώσει τη θέση της στον ακραίο ατομισμό.
Ο φόβος αφορά στην τύχη του καθενός προσωπικά. Άντε και στην οικογένειά του.
ε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης η
«ανησυχία για τα οικονομικά μου» έρχεται πρώτη και καλύτερη. Σε απόσταση
αναπνοής ακολουθεί ο κορονοϊός (60% και 57%
αντίστοιχα). Τα Ελληνοτουρκικά με 21% βρίσκονται κάτω από τη μέση του καταλόγου. Ενώ
τα ενδιαφέροντα για την κλιματική αλλαγή, τον
πολιτισμό και τη δικαιοσύνη με το ζόρι πιάνουν
το καθένα από 1%.
Όλα αυτά δείχνουν ότι η πανδημία, και μετά
τον έλεγχό της, θα αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην ελληνική κοινωνία, η οποία, κακά
τα ψέματα, μόνο σε ειδικές καταστάσεις έχει
καλή σχέση με το «εμείς». Η υποσχεσιολογία
από τη μια και η συνωμοσιολογία από την άλλη
ενισχύουν την προσωπική καχυποψία προς
όλους. Η αποκατάσταση της συλλογικότητας
είναι η μόνο διέξοδος. Γιατί μια ειδική κατάσταση ζούμε και τώρα.

Σ

Τώρα τι λένε οι ψευτοπατριώτες για την κυβέρνηση;

Σ

τη γωνία περίμεναν διάφοροι ψευτοπατριώτες την κυβέρνηση για το πώς θα
χειριστεί τα Ελληνοτουρκικά και τη συνάντηση στην Άγκυρα. Είναι οι γνωστοί-άγνωστοι που έχουν ταυτίσει τον πατριωτισμό με την
προσωπική τους επιβίωση. Τόσο οικονομική
όσο και ως πρόσωπα. Είναι οι ίδιοι που, όπου
σταθούν και όπου βρεθούν, κατηγορούσαν και
κατηγορούν την κυβέρνηση ότι τα έχει δώσει
όλα στην Τουρκία. Ετοίμαζαν καιρό το… αφήγημά τους, ελπίζοντας ότι θα τους βγει.
Αυτά λοιπόν τα ψευτοπατριωτάκια, που δυστυχώς η χώρα τα έχει πληρώσει ακριβά διαχρονικά, πιάστηκαν στον ύπνο και έμειναν με
το… δηλητήριο στο χέρι.
Η περήφανη και σωστή εθνικά εμφάνιση
του Νίκου Δένδια τούς χάλασε το αφήγημα.
Αλλά μυαλό δεν έβαλαν. Συνέχισαν τις αθλιότητες. Σε μια κρίσιμη στιγμή για τον τόπο, που
απαιτείται ενότητα, σκαρφίστηκαν νέα παραμύθια. Ότι ο Νίκος Δένδιας δεν μίλησε έτσι
στην Άγκυρα γιατί ήταν κυβερνητική θέση,

αλλά γιατί έτσι αποφάσισε ο ίδιος. Η αθλιότητά
τους μας ξεπερνάει. Προτιμούν να κάνουν ζημιά στην πατρίδα, αλλά και στον Νίκο Δένδια.
Διότι με αυτήν την τακτική δεν κονταίνουν τον
Κυριάκο Μητσοτάκη και ψηλώνουν τον Δένδια, αλλά προκαλούν πρόβλημα στην πατρίδα
και δίνουν επιχειρήματα στην Τουρκία. Αποδυναμώνουν τον ίδιο τον υπουργό Εξωτερικών, για τον οποίο τάχα μου δήθεν νοιάζονται.
Διότι ένας ΥΠ.ΕΞ. που λειτουργεί μόνος του
δεν έχει δύναμη.
Η τακτική αυτών των περιθωριακών κύκλων

Η περήφανη και σωστή εθνικά
εμφάνιση του Νίκου Δένδια
τούς χάλασε το αφήγημα.
Αλλά μυαλό δεν έβαλαν.
Συνέχισαν τις αθλιότητες

είναι πλέον γνωστή, μιας και αυτό το παιχνιδάκι το έχουν παίξει και στο παρελθόν.
Ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να αμαυρώσουν τα όσα συνέβησαν στην Άγκυρα και να
επιφέρουν πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.
Όσο… λούστρο και να βάλουν, θα μείνουν πάντα αυτό που ήταν, λούστροι του παρακράτους.
Ας έλθουμε όμως στο ουσιαστικό. Σωστά
μπήκαν οι «κόκκινες γραμμές» στην Άγκυρα.
Τα δύσκολα είναι ακόμη μπροστά. Για αυτό ας
κρατήσουν οι χοροί.
κυβέρνηση πρέπει να ενημερώσει τους
πολιτικούς αρχηγούς, ώστε το μέτωπο
να παραμείνει αρραγές. Υπευθυνότητα
απαιτείται από όλους και όχι ψευτοπατριωτικές γραμμές και κραυγές, τις οποίες θα πληρώσουμε. Απαιτούνται ψυχραιμία, ενότητα και
στρατηγική. Με τους Τούρκους δεν τελειώσαμε. Έχουμε ακόμη πολλή ανηφόρα. Αλλά τουλάχιστον έμαθαν, με αφορμή και τα 200 χρόνια
από την Επανάσταση, ότι η Ελλάδα δεν είναι…
βιλαέτι τους.

Η

Γράφει

o Νίκος
Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

