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ΣΕΛ. 34

TETAΡΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200.000 emails
ΠΑΡΑΛHΡΗΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕΛI:

Η ΕΛΛAΔΑ
ΘΑ ΧAΣΕΙ…
ΤΟ ΚΕΦAΛΙ ΤΗΣ!
ΣΕΛ. 13

Η απίστευτη ατάκα μάρτυρα στην υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ Channel

H ΕΡΩΜΕΝΗ

το χαρέμι και...
τo «White House»!
ΚΥΡΙAΚΟΣ ΦΙΛIΠΠΟΥ

ΠΟΙΟΣ HΤΑΝ Ο AΝΘΡΩΠΟΣ
ΠΟΥ ΤΑΞIΔΕΨΕ ΤΗ ΦΑΓΕ
ΣΤΑ ΠEΡΑΤΑ ΤΟΥ ΚOΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 20

ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΗΝ ΚΩ

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ
ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ

Όσα αποκάλυψε
στη Βουλή ο Τόμπρας
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Θα τολμήσει να δείξει την πόρτα στον Πολάκη;

Μ

πορεί ο Αλέξης Τσίπρας να θεωρεί ότι η κυβέρνηση είναι… στριμωγμένη στο καναβάτσο μετά το…
Πάσχα στις πλατείες αντί στο χωριό λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Ως γνωστόν, είναι δικαίωμα του κάθε αρχηγού να κάνει τις εκτιμήσεις του και πραγματικό… ταμείο στις εκλογές.
Οι… δαίμονες, όμως, του κ. Τσίπρα είναι εδώ και, όσο και
αν θέλει να τους κρύβει κάτω από το τραπέζι, εκείνοι επανέρχονται. Εις εξ αυτών ακούει στο όνομα Παύλος Πολάκης. Και
όσο ζητούσαν την απομάκρυνσή του από τον ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι από τη Δεξιά, κανένα πρόβλημα. Ο πρώην πρωθυπουργός τον κάλυπτε λέγοντας ότι στοχοποιούν τον πρώην υπουργό του. Ακόμα και όταν στην πρόσφατη συνεδρίαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ οι Φίλης, Τσακαλώτος και Μπίστης έθεταν
ζήτημα Πολάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε πως δεν
άκουγε τίποτα.
Τι γίνεται, όμως, όταν το… κεφάλι του Παύλου Πολάκη το
ζητάει ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Κώστα Σημίτη, που μαζί με τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά προσχώρησε στον
ΣΥΡΙΖΑ; Ο λόγος για τον καθηγητή Νίκο Μουζέλη, ο οποίος
τυγχάνει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης
του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μουζέλης σε άρθρο του στα «Νέα» με τίτλο
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

«Αν ο Τσίπρας δεν απαλλαγεί από τον Πολάκη, τότε…» γράφει, μεταξύ άλλων, ότι στη διαδρομή του από το 2015 μέχρι
σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας έκανε «δύο βασικά λάθη: τη συμμαχία με τους ΑΝ.ΕΛ. και τη διατήρηση του παρωχημένου
πολακισμού».
«Ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα μικρό κόμμα του 4% με ουτοπική ιδεολογία και μαξιμαλιστικές θέσεις κατόρθωσε να γίνει η “πρώτη φορά Αριστερά”. Για να το καταφέρει αναγκάστηκε να
συμμαχήσει με τους Ανεξάρτητους Έλληνες - ένα ακραίο,
εθνολαϊκιστικό κόμμα που προέκυψε από την τότε πολιτική
συγκυρία. Ήταν το πρώτο βασικό λάθος του».
Το δεύτερο ποιο ήταν; Διαβάστε τι γράφει για τον Παύλο
Πολάκη: «Αντί να σταματήσει τις εξαλλοσύνες του ευέξαπτου
βουλευτή, τον διόρισε κεντρικό μέλος της Προανακριτικής
Επιτροπής. Με αυτό τον τρόπο συνεχίζει να κάνει ένα θαυμάσιο δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι καιρός ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει πολιτική και να βρει έναν τρόπο να
απαλλαγεί από στελέχη όπως ο Πολάκης. Αν δεν το κάνει, το
κόμμα θα συνεχίζει την αυτοϋπονόμευσή του».
Και σε άλλο σημείο εξηγεί: «Η διογκούμενη ένταση κορυφώθηκε όταν με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου
ο Παύλος Πολάκης, σε μια από τις συνηθισμένες αμετροε-

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Παπουτσάνης,
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Λουκάς Γεωργιάδης, Δήμητρα Δάρδα,
Αλέξανδρος Διαμάντης,
Δημήτρης Δημακόπουλος,
Γιώργος Ευγενίδης, Μαρία Δήμα,
Σταύρος Ιωαννίδης, Αμαλία Κάτζου,
Mάνος Οικονομίδης, Σπύρος Μουρελάτος,
Εύη Πανταζοπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
Κώστας Παπαδόπουλος, Γιάννης Παργινός,
Διαμαντής Σεϊτανίδης,
Νίκος Υποφάντης, Άλκης Φιτσόπουλος
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

πείς αντιδράσεις του, κατηγόρησε τη Ν.Δ. ως παράταξη δωσίλογων. Ο Αλέξης Τσίπρας αντέδρασε άμεσα, δεν υιοθέτησε
τον χαρακτηρισμό Πολάκη λέγοντας ότι “οι παρατάξεις έχουν
την ιστορία τους. Δεν είναι η Ν.Δ. παράταξη δωσίλογων”, εντούτοις προσπάθησε να απαλύνει την αντίδραση του συνεργάτη του, υποστηρίζοντας ότι αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο
πολιτικών διενέξεων. Ο Πολάκης, ωστόσο, αμετανόητος επέμεινε στην κριτική του, δηλώνοντας “τελεία και παύλα”.
Θα περίμενε κανείς ότι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ θα περιόριζε
τον ευέξαπτο Κρητικό, οι παρεμβάσεις του οποίου υποσκάπτουν την αξιοπιστία του κόμματος. Όχι μόνο δεν το έκανε,
αλλά αντ’ αυτού τον έβαλε στην Προανακριτική Επιτροπή,
που εξετάζει τον ρόλο του Νίκου Παππά στο θέμα της αδειοδότησης των ΜΜΕ. Αυτό μάλλον δείχνει ότι θεωρεί τον στενό του φίλο χρήσιμο για μια πιο ριζοσπαστική/επιθετική
στρατηγική εναντίον της κυβέρνησης. Νομίζω πως κάνει λάθος. Ο πολακισμός δεν πείθει τους ψηφοφόρους του μεσαίου χώρου αλλά ούτε και πολλά στελέχη του κόμματος. Δεν
πείθει ούτε αυτούς που ήδη ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ ούτε αυτούς
που είναι αναποφάσιστοι».
Έπειτα από αυτό, τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός; Ποιον θα διαλέξει; Τον Πολάκη ή τον Μουζέλη;
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(πρώην ευρωβουλευτής)

«P»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Aριέτα Μουρτοπάλλα
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Αγάπη Κόρμπε
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΤΕΛΙΕ:

Ευτυχία Κόλβερη,
Βασίλης Υψηλός
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Γεωργία Κουμπούνη,
Κώστας Κουτσογιάννης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας

Κώστας Καντούρης, Γιώργος Νεοχωρίτης, Δέσποινα Κρητικού, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com
Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608 • www.political.gr

P

TΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

OLITICAL

4

Π

ΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Ποια είναι
η ημερομηνία-ορόσημο

Ο Μάιος οδηγεί
στην απελευθέρωση

Ο

δικό χάρτη για την -από τούδε και στο
απαγόρευσης των διαδημοτικών μετακινήΓράφει ο
εξής- απελευθέρωση σημαντικών κοισεων τις καθημερινές. Όπως εξηγούν, πάνΣπύρος Μουρελάτος
νωνικών και οικονομικών δραστηριοτως, τα ίδια πρόσωπα, από τη Μεγάλη Παρατήτων, με κορωνίδα την έναρξη της φεσκευή έως τη Δευτέρα του Πάσχα αυτές θα
τινής τουριστικής σεζόν στις 14 Μαΐου, ανακοινώεπιτρέπονται, καθώς το εν λόγω τετραήμερο
mourelatos.sp@gmail.com
νει, κατά πληροφορίες, εντός της ημέρας, βάσει
αφορά σε αργίες, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες
του κυρίαρχου σεναρίου, ή το αργότερο αύριο το
η κυκλοφορία είναι ελεύθερη για αγορές
και κομμωτήρια. Επιπροσθέτως και βάσει των κανόνων που ίσχυΜέγαρο Μαξίμου. Όπως σας είχε προϊδεάσει εγκαίρως η «Political», είναι πολύ πιθανό τις ανακοινώσεις να τις κάνει ο ίδιος ο Κυσαν τα Χριστούγεννα, στο πασχαλινό τραπέζι θα επιτραπεί η παρουριάκος Μητσοτάκης, με το πέρας της κρίσιμης σημερινής τηλεδιάσία έως 8 ή 9 ατόμων.
σκειψης των λοιμωξιολόγων.
Σε κάθε περίπτωση, το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει μέσω των επιΌπως μεταδίδεται, ο πρωθυπουργός επιθυμεί να εξηγήσει στους
κείμενων ανακοινώσεων να περιγράψει σε αδρές γραμμές τον οδιπολίτες γιατί κυβέρνηση και επιστήμονες επιλεγούν, τελικώς, να
κό χάρτη του Μαΐου, που περιλαμβάνει σημαντικά ορόσημα της
μην επιτρέψουν τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις εν όψει του Πάστρατηγικής της σταδιακής επαναφοράς σε μια κάποια κανονικότησχα, να ζητήσει εκ νέου τη μέγιστη δυνατή συμμόρφωση στους
τα. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, φαίισχύοντες περιορισμούς αλλά και να προσφέρει μια ξεκάθαρη -όσο
νεται πως κερδίζει έδαφος η εισήγηση για άνοιγμα της εστίασης στις
αυτό είναι δυνατόν, ελέω της δυναμικής εξέλιξης της πανδημίας4 Μαΐου. Επιπλέον, βασική επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίμου είναι να
«ορατότητα» για το χρονοδιάγραμμα της περιόδου μετά το Πάσχα.
επαναλειτουργήσουν Γυμνάσια και Δημοτικά στις 10 Μαΐου, ενώ η
άρση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων προγραμματίζεται να
Η εστίαση
πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την επίσημη έναρξη του τουρισμού
Η κρισιμότητα της περιόδου μετά το Πάσχα, με ορόσημο το ποστις 14 Μαΐου. Εξάλλου, σε χθεσινό της σχόλιο η κυβερνητική εκλυεπίπεδο στοίχημα του τουρισμού σε συνδυασμό με τη σημαντική
πρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη επιβεβαιώνει πως κυβέρνηση και
πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και τα ανησυχητικά ευρήμαειδικοί επεξεργάζονται το οργανωμένο σχέδιο επαναλειτουργίας
τα, όπως αυτό της αύξησης του ιικού φορτίου κατά περίπου 100% στα
της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους, ενώ επιτίθεται κατά του κ.
λύματα της Αττικής, είναι ο κύριος παράγοντας που… φρέναραν κυΤσίπρα, χαρακτηρίζοντας τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τη
βέρνηση και ειδικούς σε σχέση με την έξοδο εν όψει Εορτών. Όπως
διαχείριση της πανδημίας αλλοπρόσαλλη, με αφορμή το αίτημα της
σας είχε ενημερώσει η «Political» από το προηγούμενο Σάββατο, η
αξιωματικής αντιπολίτευσης να υπάρξει τώρα ελεγχόμενο άνοιγμα
από κοινού απόφαση Μεγάρου Μαξίμου και Επιτροπής Εμπειροτης εστίασης.
γνωμόνων «κλείδωσε» κυρίως υπό τον φόβο ότι η μαζική έξοδος
Τέλος, στην κυβέρνηση εκφράζεται σοβαρός προβληματισμός
από τα μεγάλα αστικά κέντρα πιθανώς να προκαλούσε δυσβάσταχτη
για… τη μόδα των κορονοπάρτι σε διάφορες πλατείες της Αττικής πίεση στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Υπό αυτό το πρίσμα, κατά τις
και όχι μόνο. Φαίνεται, πάντως, πως προκρίνεται το μοτίβο των προανακοινώσεις των επομένων ωρών θα επισημοποιηθεί το «Πάσχα
ληπτικών και, σε κάθε περίπτωση, διακριτικών παρεμβάσεων της
στην πόλη», με ελαφρές διαφοροποιήσεις, ήτοι τη μετακίνηση κατά
ΕΛ.ΑΣ., υπό τον φόβο συγκρούσεων, που μάλλον θα επιτείνουν πάμία ή δύο ώρες της έναρξης της απαγόρευσης της νυχτερινής κυρα θα επιλύσουν το πρόβλημα, και με την προοπτική να ατονήσει το
κλοφορίας, που σήμερα είναι στις 21.00. Υπό εξέταση παραμένει,
συγκεκριμένο φαινόμενο, όταν σε περίπου 15 ημέρες θα καταστεί
σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, και το ζήτημα της άρσης της
εφικτό το άνοιγμα της εστίασης.

«H υγειονομική κρίση με το έναν ή τον άλλον τρόπο φτάνει στο τέλος της. Οι εμβολιασμοί έχουν αυξηθεί σημαντικά και θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο τους επόμενους
δύο μήνες. Θα βοηθήσει ο καιρός, θα βοηθήσουν τα self-tests και είναι δεδομένο ότι εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος -το
οποίο πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να το
προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις
επόμενες ημέρες- θα αρχίσουμε να επιστρέφουμε σε ρυθμούς κανονικότητας και η οικονομική δραστηριότητα θα αρχίσει και πάλι
να παίρνει μπρος, προφανώς με ημερομηνία-ορόσημο τα μέσα Μαΐου, οπότε σκοπεύουμε να ανοίξουμε τον τουρισμό μας, ο
οποίος είναι τόσο σημαντικός για την ελληνική οικονομία, σε επισκέπτες από το εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί είτε θα είναι εμβολιασμένοι είτε θα έχουν περάσει την
ασθένεια ή θα έχουν έρθει με ένα αρνητικό
test», σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στο
χθεσινό διαδικτυακό σεμινάριο, στο πλαίσιο
της «Πολιτικής Ακαδημίας Στελεχών Plus»
της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα «Η ελληνική
οικονομία μετά την πανδημία - Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, Μεταρρυθμίσεις».
«Από τη μία το Ταμείο Ανάκαμψης και από
την άλλη το ΕΣΠΑ αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν μιλάμε εδώ για έναν
κουβά με κεφάλαια, χρήματα τα οποία
απλώς θα πάνε σε κάποιες μεγάλες εταιρείες. Ειδικά το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης - με το ΕΣΠΑ είστε, προφανώς, πιο
εξοικειωμένοι, καθώς είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο έχει υποστηρίξει την ελληνική οικονομία εδώ και δεκαετίες. Όμως, για το Ταμείο Ανάκαμψης θα
διαπιστώσετε ότι είναι μια δουλειά η οποία
έχει και εθνικό αλλά και περιφερειακό πρόσημο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στο σεμινάριο, όπου έκαναν παρουσίαση και
απάντησαν σε ερωτήσεις των στελεχών της
Ν.Δ. ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Μιχάλης Αργυρού, ο
επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του
πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και ο γενικός γραμματέας Δημόσιων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος.
Το σεμινάριο της «Πολιτικής Ακαδημίας
Στελεχών Plus» παρακολούθησαν στελέχη
της Ν.Δ. από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ενώ από τον Αύγουστο
του 2019 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 30 αντίστοιχες εκδηλώσεις σε όλη τη
χώρα. Την αποψινή εκδήλωση άνοιξε ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Ν.Δ. Βασίλης Φεύγας και ακολούθησε εισήγηση του γραμματέα της Πολιτικής
Επιτροπής της Ν.Δ. Γιώργου Στεργίου.
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POLITICAL

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «Πολακισμός» προκαλεί νέα εσωστρέφεια
Νέο κύμα εσωστρέφειας προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ ένα άρθρο του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του κόμματος, ομότιμου καθηγητή του LSE Νίκου
Μουζέλη, καθώς ανοιχτά καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να αποδοκιμάσει τον «Πολακισμό».
Ο κ. Μουζέλης, που έχει σαφείς αναφορές στο εκσυχρονιστικό - πασοκογενές κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ (ήταν εκ των
στενότερων συνεργατών του Κώστα Σημίτη) βάζει φωτιές
στην Κουμουνδούρου, προτρέποντας τον κ. Τσίπρα να
απαλλαγεί από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό! «Αντί να
σταματήσει τις εξαλλοσύνες του ευέξαπτου βουλευτή, τον

διόρισε κεντρικό μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής.
Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει να κάνει ένα θαυμάσιο δώρο
στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι καιρός ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει πολιτική και να βρει έναν τρόπο να
απαλλαγεί από στελέχη όπως ο Πολάκης. Αν δεν το κάνει,
το κόμμα θα συνεχίζει την αυτοϋπονόμευσή του», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μουζέλης.
Πρόκειται ουσιαστικά για μια θέση η οποία το τελευταίο διάστημα έχει «ακουστεί» και από άλλα στελέχη του
κόμματος, τα οποία επιθυμούν στροφή προς το Κέντρο
και τον ρεαλισμό. Εκτιμούν ότι ο πρώην υπουργός λει-

τουργεί ως τροχοπέδη σε αυτήν την προσπάθεια, την
υπονομεύει και εν τέλει υπονομεύει το ίδιο το κόμμα.
Για παράδειγμα, όπως εξήγησε ο κ. Μουζέλης, «ο Πολακισμός δεν πείθει τους ψηφοφόρους του μεσαίου χώρου, αλλά ούτε και πολλά στελέχη του κόμματος. Δεν
πείθει ούτε αυτούς που ήδη ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ ούτε αυτούς που είναι αναποφάσιστοι».
Όπως είναι σαφές, πλέον η κουβέντα περί Πολάκη τείνει
να ξεφύγει από τα κομματικά όργανα (όπως είχε συμβεί
στο πρόσφατο Πολιτικό Συμβούλιο) και να γίνει δημόσια,
προκαλώντας νέα, ισχυρά προβλήματα στον Αλέξη Τσίπρα.

Το… ρουσφέτι,
η ερωμένη
και το σκάνδαλο!

Α

ποκαλύψεις-φωτιά περιείχε η νέα
εξέταση του οικονομικού συμβούλου
του Χρήστου Καλογρίτσα, Κυριάκου
Τόμπρα, καθώς ο φερόμενος ως διαμεσολαβητής στην οικογένεια Χούρι και τον κ.
Καλογρίτσα ομολόγησε, χθες, ότι η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ είχε υποσχεθεί στους Λιβανέζους την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης, ώστε οι εμπορικές εταιρείες του νόμου 89 να φορολογούνται με
χαμηλό συντελεστή, όπως οι ναυτιλιακές.
Και μπορεί, τελικά, το τότε Μέγαρο Μαξίμου να
μην προχώρησε εκείνη την περίοδο τη σχετική
τροπολογία (έγινε αργότερα, προ των ευρωεκλογών του 2019), αλλά εξασφάλισε, όπως είπε ο κ.
Τόμπρας, ότι οι Χούρι είχαν μετατραπεί σε «ΣΥΡΙΖΑ friendly»! «Τους το υποσχέθηκαν. Όμως, τελικά, δεν το έκαναν. Για την ακρίβεια δεν το έκαναν
τότε, αλλά την 1η Απριλίου 2019», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τόμπρας, με στελέχη της Ν.Δ. να
σημειώνουν ότι η τότε κυβέρνηση έφερε τη ρύθμιση σε διαφορετική ημερομηνία, εξίσου «ύποπτη», δηλαδή λίγο πριν από τις ευρωεκλογές.
Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Τόμπρας κατέθεσε
στην επιτροπή μια χειρόγραφη συμφωνία που
συντάχθηκε δύο χρόνια μετά το πέρας του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες και φέρει τις
υπογραφές του ιδίου αλλά και των Καλογρίτσα
και Χούρι.
Σύμφωνα με πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το εν λόγω έγγραφο αποτελεί προϊόν νέων διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν
στις 6/5/2018, στην οικία του Χούρι στην Πολιτεία,
με σκοπό να βρεθεί η φόρμουλα, προκειμένου να

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

επιστραφούν τα 3 εκατ. ευρώ (που φέρονται να
χρηματοδότησαν την έκδοση του «Documento»)
στους Λιβανέζους.
Ο ίδιος επανέλαβε τους ισχυρισμούς του, λέγοντας πως «White House» -όρος που χρησιμοποιείται στα σημειώματα που υπάρχουν στη δικογραφία σε σχέση με τη μεταφορά των χρημάτωνήταν το Μέγαρο Μαξίμου και πρόσθεσε πως Χρήστος Καλογρίτσας και CCC μιλούσαν με «τόσους
πολλούς στην κυβέρνηση, που το “White House”
ήταν χαρέμι»!
Σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, «ο
ίδιος ο κ. Καλογρίτσας αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη οφειλή προς τους Λιβανέζους», τη στιγμή
που πηγές προσκείμενες στην πλειοψηφία λένε
ότι η εν λόγω σύμβαση ήταν προχρονολογημένη,
δηλαδή έγινε στις 26/8, όμως γράφτηκε πως ήταν
στις 22/8, τη στιγμή που ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες είχε προγραμματιστεί για λίγες
μέρες αργότερα.
Εντύπωση, πάντως, προκάλεσε η αναφορά του
κ. Τόμπρα όταν ο βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. Βασίλης
Κεγκέρογλου τον ρώτησε γιατί, εφόσον η σύμβαση ήταν νόμιμη, έγινε η εικονική και δεν είπαν
απευθείας την αλήθεια. «Είναι σαν τη σύζυγο με
την ερωμένη. Την ερωμένη μπορεί να την έχεις,
αλλά δεν τη συστήνεις στη σύζυγο», σημείωσε ο
οικονομικός σύμβουλος.

Εμπλοκή με Καλογρίτσα
Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Καλογρίτσας, η κατάθεση του οποίου είναι
προγραμματισμένη για σήμερα, με επιστολή του δηλώνει προς την
Προανακριτική Επιτροπή κώλυμα λόγω… εμβολίου εναντίον του Covid-19. Ο ίδιος φέρεται να επικαλείται κόπωση, ζητώντας να αλλάξει
η ημέρα εξέτασής του. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης, ο
εισηγητής της Ν.Δ. Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι η πλειοψηφία
δεν επιθυμεί την αλλαγή της σειράς των μαρτύρων, κάτι με το οποίο
συμφώνησε και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Τζάκρη. Εν τέλει, ο κ.
Πλεύρης πρότεινε να μεταφερθεί η κατάθεση Καλογρίτσα για την
Πέμπτη και να ζητηθεί από τον συγκεκριμένο μάρτυρα ιατρική γνωμάτευση σε περίπτωση κωλύματος.

P
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Ο Κοτζιάς χαλάει
τη «σούπα» του ΣΥΡΙΖΑ
Είναι να μην ανοίξει το στόμα του ο Νίκος
Κοτζιάς. Με δυο αποκαλύψεις «καθάρισε» τον Αλέξη. Από τη συνέντευξή του στο
news247 κρατώ δύο πράγματα: πρώτον, ότι
ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει ακόμα με τον Πάνο Καμμένο και, δεύτερον, πως υπήρχαν
τόσο βουλευτές όσο και υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι κατά τις διαπραγματεύσεις
για την ονομασία των Σκοπίων προτιμούσαν να ονομαστεί η χώρα σκέτο «Μακεδονία», την ώρα που ο ίδιος διαπραγματευόταν το «Βόρεια Μακεδονία».

Όλους τους έχει βολέψει ο πρόεδρος Αλέξης!
Φουντώνουν οι φήμες ότι η συμπαθέστατη και
συμπαθούσα του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα έχει βολιδοσκοπηθεί από το τηλεοπτικό κανάλι Open για να
βγαίνει στο δελτίο ειδήσεων ως πολιτική σχολιάστρια. Δεν γνωρίζω αν τελικώς θα υπάρξει συνεργασία, όμως οι πρώτες κουβέντες έχουν γίνει. Να
μη βγαίνει η γυναίκα από το προφίλ της μαμάς της
στο Facebook, αλλά να έχει ένα δικό της στασίδι
να περνάει τη γραμμή του κόμματος.

«Μασάζ» στους ιεράρχες…

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει αναλάβει ρόλο
διαμεσολαβητή μεταξύ κυβέρνησης και Εκκλησίας, προκειμένου να βρεθούν λύσεις
για τις λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας
και της Ανάστασης, ώστε να μην υπάρξουν
φαινόμενα συνωστισμού στους ναούς. Αν
κάποιοι ιεράρχες επιμείνουν να είναι αρνητικοί, ο κ. Γεραπετρίτης θα αναλάβει το σχετικό… μασάζ, one by one, όπως μαθαίνω…

Χρονικό

του

Χρόνου

OLITICAL

Το μυστήριο με
την κλειστή λίγκα
και την JP Morgan

P

OLITICANTIS

Σκρέκας και Λιβανός,
«πυροσβέστες» στην Κρήτη

Γ

ια τη νέα λίγκα των πλουσίων υπήρξε
και παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός σχολίασε για την κίνηση των 12 αγγλικών, ισπανικών και ιταλικών
συλλόγων ότι αντιβαίνει, πάνω απ’ όλα, το
νόημα του αθλήματος και συνιστά λάθος. «Η
πιθανότητα του απρόβλεπτου είναι που καθιστά τόσο συναρπαστικό το ποδόσφαιρο»,
αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. «Η πρόταση από ορισμένους εύπορους
ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη σύσταση
κλειστής λίγκας αντιβαίνει απολύτως στην
ιστορία και στην παράδοση του αθλήματος.
Είναι λανθασμένη, απλά και καθαρά. Οι φίλαθλοι δεν πρόκειται να την αποδεχθούν»,
πρόσθεσε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή
του. Όμως, πίσω από αυτήν την ιστορία
υπάρχει πολύ μυστήριο και παρασκήνιο. Είναι τυχαία η εμπλοκή της JP Morgan; Για
όσους δεν γνωρίζουν, το 2003 συμβούλευσε την οικογένεια των Αμερικανών Γκλέιζερ
για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μία δεκαετία αργότερα δούλεψε για
την είσοδο της ομάδας στο Χρηματιστήριο.
Τα τελευταία χρόνια λειτούργησε ως σύμβουλος του Ιταλοαμερικανού Ρόκο Κομίσο
για την εξαγορά της Φιορεντίνα αλλά και του
Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Νταμ
Φρίντκιν για την απόκτηση της Ρόμα. Η JP
Morgan είναι και η τράπεζα που βοήθησε
την Ίντερ και τη Ρόμα να πουλήσουν ομόλογα έναντι των δικαιωμάτων που θα εισέπρατταν μελλοντικά, αλλά και τη Ρεάλ Μαδρίτης να χρηματοδοτήσει την ανακαίνιση
του «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Ελπίζω να
καταλάβατε…

Επιχείρηση αποσυμπίεσης των αγροτών
στην Κρήτη από το Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, προσπάθεια να ηρεμήσουν οι αγρότες
του νησιού, που δείχνουν δυσαρεστημένοι
με τους δασικούς χάρτες. Μετά τον Κώστα
Σκρέκα, τον υπουργό Περιβάλλοντος, ρόλος
«πυροσβέστη» ανατέθηκε και στον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό, ο
οποίος, αν και δεν είναι καθ’ ύλην αρμόδιος,
εμφανίστηκε σε εκπομπές καναλιών της
Κρήτης για να καθησυχάσει τους αγρότες και
να τους διαβεβαιώσει ότι δεν «κινδυνεύουν» οι ενισχύσεις σε γεωργούς και κτηνοτρόφους λόγω των δασικών χαρτών.

Επάγγελμα
γιατρός-πολιτευτής

Στην κυβέρνηση υπάρχει έντονος προβληματισμός για ορισμένους επιστήμονες της
επιτροπής που χρησιμοποιούν την πανδημία ως εφαλτήριο για τη μετέπειτα πολιτική
τους καριέρα. Η δυσφορία στο Μέγαρο Μαξίμου δεν αφορά μόνο στους γιατρούς που
κινούνται προς ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στους δεξιούς! Βλέπετε, ορισμένοι εκ των επιστημόνων ευελπιστούν ότι ο Μητσοτάκης θα
ζυγίσει την αναγνωρισιμότητά τους και θα
τους προωθήσει στις λίστες. Κούνια που
σας κούναγε!

Επιστρέφει δυνατός
ο Σκανδαλίδης

Καλά στην υγεία του είναι ο Κώστας, που είχε προσβληθεί από κορονοϊό. Τόσο ο κ.
Σκανδαλίδης όσο και η σύζυγός του, Μπέτυ,
χαίρουν άκρας υγείας. Κατάφεραν να περάσουν τον κορονοϊό στο σπίτι, σε 14ήμερη
καραντίνα, με τις συμβουλές του προσωπικού τους γιατρού. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝ.ΑΛ. έχει αρχίσει και
αναρρώνει ύστερα από αυτήν την περιπέτεια και σύντομα θα επανέλθει στα καθήκοντά του στη Βουλή.
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Το... Πρόσωπο

ΡOLITICAL

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Η σύζυγος, η ερωμένη
και ο… ΣΥΡΙΖΑ
«Φωτιά» είναι οι καταθέσεις του Κυριάκου Τόμπρα στην Προανακριτική. Ο
μάρτυρας φέρεται να είπε ότι η CCC ζήτησε το 2016 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ νομοθετική ρύθμιση για τις εμπορικές εταιρείες του Νόμου 89, ώστε να
ενταχθούν στο καθεστώς λειτουργίας
των ναυτιλιακών και να απαλλαγούν
από τη φορολογία που τους είχε επιβληθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά. «Τότε οι Χούρι, από Ν.Δ.
friendly, έγιναν ΣΥΡΙΖΑ friendly και άλλαξαν στάση. Τους το υποσχέθηκαν.
Όμως, τελικά δεν το έκαναν. Για την
ακρίβεια δεν το έκαναν το 2016, αλλά
την 1η Απριλίου 2019 (λίγο πριν από τις
ευρωεκλογές)», φέρεται να είπε ο κ.
Τόμπρας, για να προσθέσει: «Τότε όμως
(το 2016) η CCC είπε “με βάλατε να δώσω 3 εκατ. ευρώ στον Καλογρίτσα, μου
υποσχεθήκατε τροπολογία και δεν την
κάνατε...”». Πέραν αυτού, ο κ. Βασίλης
Κεγκέρογλου (Κίνημα Αλλαγής) κάλεσε τον μάρτυρα να απαντήσει για ποιον
λόγο δεν ανέφεραν οι συμβαλλόμενοι
την εικονικότητα της μεταξύ τους σύμβασης, με τον κ. Τόμπρα να απαντά:
«Είναι σαν τη σύζυγο και την ερωμένη.
Την ερωμένη μπορεί να την έχεις, αλλά
δεν τη συστήνεις στη σύζυγο». Μιλάμε
για αποκαλύψεις που είναι γροθιά στο
στομάχι…

POLITICANTIS

Κορονοϊός: Και νέος και κουρασμένος και 55 ετών ο d.j.
Τόπο στα νιάτα, που λέμε... Η Αστυνομία βρήκε και ταυτοποίησε τον βασικό διοργανωτή του κορονοπάρτι
της Κυψέλης. Ο άνθρωπος που ξεσήκωσε τη νεολαία να βγει χωρίς μάσκες στις πλατείες είναι, τελικά,
ένας επαγγελματίας d.j., 55 ετών παρακαλώ, από τα βόρεια προάστια. Ημι-έφηβος, δηλαδή! Περισσότερα
δεν χρειάζεται να γράψουμε... Καταλάβατε πολύ καλά τι κρύβεται από πίσω. Ποιοι επιχειρούν να στήσουν
νέα κινήματα δήθεν αγανακτισμένων και να προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή και συμπλοκές στις
πλατείες. Ευτυχώς, η φυσική και πολιτική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. έχει αντιληφθεί τη φάκα και δεν θα πέσει
πάνω στο τυράκι... Αυτοί που βάζουν μπροστά τη νεολαία για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Ο ΓΑΠ και το ΚΙΝ.ΑΛ.
Σύντροφοι, ο ΓΑΠ δεν θα
κατέλθει υποψήφιος για την
ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής. Ούτε ο αδερφός του ο
Νίκος. Η εποχή τους έχει
περάσει ανεπιστρεπτί… Άλλωστε, ο Γιώργος Παπανδρέου, ιδεολογικά, βρίσκεται κοντά στον Αλέξη. Συνεπώς, θα στηρίξει αυτόν τον
υποψήφιο που θα πιστέψει
στην περίφημη ανασύσταση της δημοκρατικής παράταξης. Άλλωστε, οι άνθρωποι που είναι ακόμα κοντά στον Γιώργο είναι ακόμα πιο κοντά στην Προοδευτική Συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάνε καθημερινά με τον Σπίρτζη και τα άλλα παιδιά…

Ψάχνουν να βρουν
τη «διαρροή»

K

αι οι 31 δηλώνουν έκπληκτοι, επειδή ουδείς από τους επιστήμονες κρατά
πρακτικά κατά τις πολύωρες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Επιπλέον, αναφέρουν ότι τα πρακτικά που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφέρονται
σε τρία έγγραφα και είναι αποσπάσματα από «Πρακτικά της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων από τις συνεδριάσεις στις 12 Μαρτίου, στις 19 Μαρτίου και 26 Μαρτίου 2021». Η απορία των ειδικών για το πώς έφτασαν σε ΜΜΕ τα πρακτικά των συνεδριάσεων μεγαλώνει, εάν λάβει κανείς υπόψη ότι τα υπογράφουν ενώπιον υπηρεσιακού παράγοντα του υπουργείου Υγείας.

«Έφυγε» ένας μεγάλος
βιομήχανος…
Έφυγε τη Δευτέρα από τη ζωή ο βιομήχανος Κυριάκος Φιλίππου, σε ηλικία 82 ετών. Η
είδηση του θανάτου του Κυριάκου Φιλίππου
σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά του, τους
εργαζομένους, τους συνεργάτες του και σε
όσους τον γνώριζαν. Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Ένας πρωτοπόρος,
οραματιστής, που άλλαξε τη βιομηχανία
τροφίμων στην Ελλάδα και έφερε το όνομα
της ΦΑΓΕ στα πέρατα του κόσμου. Επιστήμονας, δίκαιος εργοδότης, γενναιόδωρος,
αιώνιος εξερευνητής του καλύτερου, αφήνει πίσω του μια κληρονομιά επιχειρηματικού ήθους».

LOCK
Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν φτάσει
κάτι μηνύματα που στέλνουν μαζικά διάφοροι «γαλάζιοι» πολιτευτές οι οποίοι υπόσχονται θέσεις εργασίας… Άρχισαν, δηλαδή, τα
«ρουσφετάκια» σε ψηφοφόρους.
Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
Μαθαίνω ότι ο ψηλός τα έχει πάρει
κρανίο και προβλέπω να τους τελειώνει πολιτικά.

P
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Ταμείο Ανάκαμψης ή μια ακόμα χαμένη ευκαιρία;

H
του

Γιάννη
Ανδρέου
Μέλος της ΚΠΕ
του ΚΙΝ.ΑΛ.,
αναπληρωτής
γραμματέας
του τομέα
Κοινωνικής
Ένταξης
και Συνοχής

Ελλάδα έπειτα από μια δεκαετία οικονομικής
κρίσης βρίσκεται και πάλι λόγω της πανδημίας αντιμέτωπη με μια νέα κρίση, αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις. Το θετικό στην τωρινή συγκυρία είναι ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες σε
σχέση με την προηγούμενη κρίση. Η Ε.Ε. αποφάσισε
την υιοθέτηση ενός μηχανισμού ανάκαμψης των ευρωπαϊκών οικονομιών από την ύφεση της πανδημίας, ζητώντας από τις χώρες-μέλη να καταρτίσουν
σχέδιο μεταρρυθμίσεων-επενδύσεων σε έξι τομείς
πολιτικής. Στην πατρίδα μας αναμένεται εισροή σημαντικών κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και,
αν συνυπολογίσουμε το νέο ΕΣΠΑ, τη νέα ΚΑΠ και το
SURE, η χώρα έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία ριζικών αλλαγών.
Το ζητούμενο είναι πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα
χρήματα ώστε να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά
και με ποια κοινωνική διάσταση ώστε να καλύψουμε
το χαμένο έδαφος. Η Ελλάδα χρήζει ενός εξωστρεφούς και ανταγωνιστικού παραγωγικού μοντέλου με
ευκαιρίες και προοπτική στην κοινωνία και τη νέα γενιά. Ο τρόπος αξιοποίησης αυτών των πόρων πρέπει
να είναι αποτέλεσμα εθνικού διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης, κομμάτων, παραγωγικών και κοινωνικών
δυνάμεων της χώρας, ώστε το όποιο εθνικό σχέδιο
να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή νομιμοποίηση. Ίσως
είναι η τελευταία ευκαιρία της χώρας να αναπληρώσει όσα χάθηκαν από τις δύο κρίσεις.
Δυστυχώς, όμως, σε αυτό το κρίσιμο για το μέλλον
της πατρίδας ζήτημα η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε έναν άλλον δρόμο. Μια λειψή παρουσίαση σημείων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα

2.0» και έναν προσχηματικό διάλογο, προχωρώντας
ερήμην φορέων και πολιτών. Επέλεξε, αντί της αδήριτης ανάγκης να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον
και τις προκλήσεις του, να διαιωνίσει τις παθογένειες
του τωρινού παραγωγικού μοντέλου. Από το κυβερνητικό σχέδιο απουσιάζουν το όραμα, η κοινωνική
και περιφερειακή διάσταση και οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς. Αγνοείται, π.χ., επιδεικτικά ο πρωτογενής τομέας. Απουσιάζει η πρόβλεψη για ένα τουλάχιστον μεγάλο έργο ανά περιφέρεια και ανά νομό. Απουσιάζει η αυτονόητη σύνδεση
πολιτικών μεταξύ των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και της ΚΑΠ.
στόσο, σε αντίθεση με τις κυβερνητικές κινήσεις, η χώρα έχει ανάγκη διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης και παραγωγής νέου πλούτου. Να οραματιστούμε και να δουλέψουμε για μια
Ελλάδα διαφορετική σε δέκα χρόνια, που δεν θα διώχνει τα παιδιά της στο εξωτερικό. Πώς θα επιδιωχθεί

Ω

η συμμετοχή νέων υγιών δυνάμεων στο εγχείρημα
και των τοπικών κοινωνιών, αν απουσιάζουν ο διάλογος και η διαβούλευση;
Εμείς ως Κίνημα Αλλαγής έχουμε προτείνει ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης του Ταμείου,
προκρίνοντας τη διαφάνεια, τη συμμετοχή και τη λογοδοσία. Με νέες επενδύσεις, έμφαση στην εγχώρια
παραγωγή και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.
Να μην αμελήσουμε το δημογραφικό ζήτημα, που
απειλεί την ίδια τη χώρα, με λύσεις που δεν θα περιορίζονται σε επιδόματα (χρειάζονται και αυτά), αλλά
με επιστροφή του αισθήματος ασφάλειας στα νέα
ζευγάρια. Ότι μπορούν να εργαστούν, να δημιουργήσουν στην Ελλάδα, ότι το μέλλον τους θα είναι καλύτερο.
Το σχέδιο αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης πρέπει να μας αφορά όλους. Είναι η
απαίτηση των καιρών. Και τα περιθώρια στενεύουν.
Ίσως δεν έχουμε άλλη ευκαιρία.

Τουρκία, η «μαντάμ Σουσού» της περιοχής

«Τ

ι πήγε να κάνει ο Μητσοτάκης
στην Ανδραβίδα;», ρωτούν κάποιοι. Η απάντηση είναι απλή. Να
σφίξει με την άσκηση «Ηνίοχος» ακόμα περισσότερο τη διπλωματική θηλιά στον λαιμό
της Τουρκίας. Μια στρατιωτική άσκηση στην
οποία μετέχουν 13 κράτη -ανάμεσά τους οι
ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ κ.λπ.- είναι ένα ισχυρό μήνυμα. Η σάρωση των ουρανών του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου από τα μαχητικά της άσκησης είναι ακόμα
ισχυρότερο. Η αυξανόμενη χρησιμοποίηση
της βάσης της Σούδας (όλο και περισσότερο
ακούγεται η λέξη «Σούδα» εκεί που παλιότερα ακουγόταν η λέξη «Ιντσιρλίκ») συμπληρώνει τη χορεία των μηνυμάτων.
Πώς απαντά σε όλα αυτά η Τουρκία; Με τον
λάθος τρόπο. Ο μικρομεγαλισμός της επιβάλλει
στην πολιτική της ελίτ να καυχιέται στην κοινή
γνώμη της χώρας ότι «η Τουρκία είναι μεγάλη
και μπορεί μόνη της, ενώ η Ελλάδα μικρή και
αδύναμη, για αυτό βάζει μπροστά την Ευρώπη»

κ.λπ. Τίποτα πιο ψευδές από αυτό, διότι κανένα
κράτος δεν πορεύτηκε μόνο του στη διεθνή
σκηνή. Ούτε καν οι πανίσχυρες ΗΠΑ ούτε καν η
τότε πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση. Οι μεν αναζήτησαν συμμάχους και προέκυψε το ΝΑΤΟ, η
δε ομοίως και έγινε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Μόνη της δεν μπορεί ούτε η Γερμανία,
που απαρνήθηκε τα ιερά και τα όσια (μάρκο,
κυριαρχία στην Κεντρική Ευρώπη) για να δημιουργηθεί η Ενωμένη Ευρώπη, όπου το Βερολίνο απέκτησε και πλήθυνε τους συμμάχους του.
Ακόμα και η τεράστια Κίνα δημιουργεί πρωτοβουλίες, όπως «Ο δρόμος του μεταξιού», για να
ανεύρει συμμάχους.
Δύο χώρες στον κόσμο χάνουν τους συμμάχους τους: το Ιράν και η Τουρκία. Το πρώτο διότι
απέκτησε ξανά ονειρώξεις ότι θα γίνει πυρηνική δύναμη και θα «βαράει ζουρνάδες» για να
χορεύει η διεθνής κοινότητα και η δεύτερη γιατί αρνείται στην πράξη τον μόνο τρόπο επίλυσης
διακρατικών διαφορών: το Διεθνές Δίκαιο και
ειδικότερα το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Χθες ο Μητσοτάκης στην Ανδραβίδα έβαζε τη
σφραγίδα του στην παρουσία πολυεθνικής δύναμης στους ουρανούς του Αιγαίου, ενώ την
ίδια ώρα Δένδιας και Παναγιωτόπουλος στο
Ριάντ έκαναν την Ελλάδα καλό αγωγό της ΝΑΤΟϊκής παρουσίας στην Αραβική Χερσόνησο.
Παράλληλα, κεφαλαιοποιούνται η εξαιρετική
σχέση με τις ΗΠΑ αλλά και η πολύμηνη διπλωματική μας προσπάθεια στο πλαίσιο της Ε.Ε.
αι πώς απαντά η Τουρκία; Περίπου σαν
τη «μαντάμ Σουσού» του αείμνηστου
Ψαθά. Φαντάζεται τον εαυτό της στο
«Κολωνάκι» της διεθνούς κοινότητας, κοιτάζει
με τα φασαμέν της όλα ανεξαιρέτως τα κράτη
της ευρύτερης περιφέρειας του «Μπύθουλα»
που τη λοιδορούν και την αποφεύγουν και με
την περιφρόνηση αυτού που έχει μείνει μόνος
με τις αυταπάτες του ρίχνει το βλέμμα στην
τουρκική κοινή γνώμη, μαζεύει τα κουρέλια
της και αναφωνεί προς το «πτωχοκομείο»:
«Αλέ, λε ποβρ…».

Κ

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Εθνική ομάδα ανάκαμψης

Π
του

Νίκου
Ροδόπουλου
Πρόεδρος
και διευθύνων
σύμβουλος OnLine
Data A.E.,
μέλος Γενικού
Συμβουλίου ΣΕΒ,
επιστημονικός
σύμβουλος ΕΒΕΠ

άντα σε κάθε σχέδιο και σε κάθε δράση
ελλοχεύει μια σημαντική πιθανότητα να
δημιουργηθούν λάθη. Λάθη που όχι μόνο
θα δυσχεράνουν την υλοποίηση ή το αποτέλεσμα, αλλά θα απομειώσουν ή, στη χειρότερη, θα
απαξιώσουν το όραμα και τον στόχο.
Σε περιόδους κρίσης ο κίνδυνος των λαθών
αυξάνεται, ιδιαίτερα στη σημερινή υγειονομική
και οικονομική κρίση όπου πορευόμαστε σε
αχαρτογράφητα νερά. Πρώτη σέρνει τον χορό των λαθών- η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ένωση
που μεταλλάσσεται σε διαχειριστική Αρχή με τεράστια κενά ηγεσίας και -όπως πάντοτε- αντικρουόμενα συμφέροντα. Μεγάλοι χαμένοι είναι
οι αδύναμες οικονομικά χώρες, η μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα και το ενεργό ανθρώπινο δυναμικό. Το δόγμα που ακολουθείται «ξοδέψτε ό,τι
χρειάζεται και μετά βλέπουμε» δεν αποτυπώνεται σε κάποιο ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο για
τη μετα-Covid εποχή. Η διάσωση -πάση θυσίατων θέσεων εργασίας, έστω και επιδοματικά, αντικατοπτρίζει την έλλειψη ενός τέτοιου σχεδίου.
Το Ταμείο Ανάκαμψης με αιχμή τις δημόσιες
επενδύσεις προσφέρει σημαντική προοπτική,

αλλά ταυτόχρονα απαιτεί μεγάλη πειθαρχία, ενδελεχές σχέδιο δράσης και κατάλληλους ειδικούς που θα υποστηρίξουν και θα εξασφαλίσουν
την απορροφητικότητα των πόρων. Ταυτόχρονα
απαιτεί την ύπαρξη ενός παράλληλου σχεδίου
αντίδρασης στη νέα κανονικότητα που θα δημιουργηθεί και την επαναφορά των απαιτήσεων
δημοσιονομικής πολιτικής από τους διάφορους
θεσμούς. Η χώρα μας είναι ευάλωτη σε κάθε είδους νομισματική διακύμανση, παρ’ όλες τις μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού που πέτυχε τα τελευταία χρόνια.
Η πιθανή επιστροφή στον μονεταρισμό, που
θεωρεί ότι «η ποσότητα του διαθέσιμου χρήματος πρέπει πάντοτε να αντανακλά τον παραγόμενο πλούτο», αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης κρατών που δεν έχουν ή δεν θα έχουν
προλάβει να κλείσουν τις πληγές τους. Το χρέος,
που μέσω των μαζικών προγραμμάτων στήριξης
έχει ξεπεράσει το 100% της αντίστοιχης οικονομικής παραγωγής στην Ευρωζώνη, και η πιθανότητα πληθωριστικών τάσεων θα βαθύνουν το χάσμα
των οικονομιών του Νότου απέναντι στον δεσποτισμό της Γερμανίας.

Μοναδική διέξοδος είναι η ύπαρξη ενός σχεδίου περιφερειακής «στρατηγικής επάρκειας»
με επίκεντρο την Ελλάδα. Η πατρίδα μας αποτελεί τον συνδετικό κρίκο οικονομιών και ροών
της ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου. Με κατάλληλες πολιτικές δεν θα προσελκύσει μόνο άγονες
επενδύσεις (δηλαδή, επενδύσεις χωρίς ιδιαίτερη συνεισφορά στην παραγωγή νέας φορολογητέας ύλης), αλλά αντίθετα θα εντάξει υγιείς παραγωγικές δυνάμεις με σκοπό την άμεση ανταποδοτικότητα.
ε αυτό το πλαίσιο σημαντικές σταθερές,
έτοιμες να παράξουν νέο πλούτο, είναι τα
λιμάνια, τα ναυπηγεία, τα Logistics, ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση. Η δημιουργία
εθνικής ομάδας ανάκαμψης για την άμεση εφαρμογή ενός σχεδίου ενεργοποίησης της ελληνικής
επιχειρηματικότητας, σε απόλυτη σύνδεση με
την Πολιτεία και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
θα επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Η
Πολιτεία, από την πλευρά της, θα πρέπει δώσει τα
απαραίτητα θεσμικά εργαλεία και ταυτόχρονα να
αποτελέσει τον ρυθμιστή και εγγυητή των νόμιμων και δίκαιων όρων ανάπτυξης.

Σ

Ελληνική νίκη μεν, θέλει προσοχή δε...

H

συνάντηση στην Άγκυρα ανήκει πλέον στο
παρελθόν και οι κουτοπόνηροι Τούρκοι θα
τη θυμούνται για πολύ καιρό. Θα θυμούνται
ότι ένας Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τούς τα
είπε κατάμουτρα και τους σμπαράλιασε το οθωμανικό αφήγημα μέσα στο σπίτι τους. Και, βέβαια, οι
Έλληνες το χάρηκαν. Και, βέβαια, χάρηκαν όταν είδαν να στραβώνει το σαγόνι του Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια της απαντητικής παρέμβασης του
Έλληνα υπουργού, παρ’ όλες τις λυσσαλέες προσπάθειες του τουρκικού κονκλάβιου να τον εμποδίσει.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, μετά τους πανηγυρισμούς, τους ζουρνάδες και τα νταούλια ίσως θα
έπρεπε να μελετήσουμε πιο προσεκτικά το πώς τα
ξένα ΜΜΕ αντιμετώπισαν αυτά που συνέβησαν μεταξύ Δένδια και Τσαβούσογλου και, αν μη τι άλλο,
να μας προβληματίσει σοβαρά, διότι την ώρα που η
ελληνική κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης
αποθέωναν τη στάση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, τα περισσότερα διεθνή μέσα ενημέρωσης
δεν έδειξαν να το χάρηκαν και το μόνο που άφησαν
να εννοηθεί ήταν πως μια αρνητικότητα κυριαρχούσε μετά την τροπή που πήραν τα πράγματα και, μάλιστα, όπως διαπιστώνουν, με υπαιτιότητα όχι μόνο
των Τούρκων αλλά και της ελληνικής πλευράς.
Μας έβαλαν, δηλαδή, στο ίδιο καλάθι με τους ισλαμιστές ταραξίες, τονίζοντας σε αυτά που αναρτούσαν ότι στη συνάντηση της Άγκυρας, που στόχο
δήθεν είχε το χτίσιμο και τη σφυρηλάτηση δεσμών
αλληλοκατανόησης μεταξύ τους, η συμφιλίωση με-

ταξύ των δύο ανάδελφων γειτόνων πήγε τελικά περίπατο, παίρνοντας δραματική τροπή, αντί να ανοιχτούν νέα κεφάλαια και προοπτικές στις μεταξύ
τους σχέσεις. Αναφέρθηκαν μόνο στα σημαντικά
θέματα που χωρίζουν τις δύο χώρες και στο ότι ποτέ στο παρελθόν δημοσιογράφοι και διπλωματικοί
παρατηρητές δεν είχαν δει τέτοια βίαιη λεκτική
σύγκρουση.
εν κατάλαβαν ή, μάλλον, ήθελαν να μην καταλάβουν πως η θερμή αυτή συνέντευξη Τύπου δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η λεκτική
αποτύπωση αντίθετων θέσεων σε όλα - θαλάσσια
σύνορα, ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα, εναέριος χώρος, μειονότητες, ελληνικός στρατός στα νησιά, λαθρομεταναστευτικό. Δηλαδή, απ’ ό,τι διαφαίνεται, το ότι ο
Έλληνας υπουργός έπραξε το αυτονόητο, εκφράζοντας μέσα στην Τουρκία τις ελληνικές θέσεις σε
σχέση με εκείνες της Τουρκίας και πως οι κόκκινες

Δ

γραμμές της στηρίζονται στο Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσα και σε άλλες διεθνείς συμφωνίες, δεν είναι για αυτούς το ζητούμενο. Έτσι τήρησαν ίσες αποστάσεις και, παρά το ότι είναι άδικο,
ένα γεγονός πρέπει να μας προβληματίσει, ότι οι
ευρωπαϊκές ηγεσίες εκφράζουν, απ’ ό,τι φάνηκε,
την επιθυμία να κλείσει με κάθε τρόπο η ενοχλητική για αυτές διαμάχη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
στην περιοχή, μιας και την Τουρκία τη θεωρούν γεωστρατηγικό κλειδί που ξεκλειδώνει πολλές λύσεις για τη Δύση, ενώ δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να τη χαρίσουν στη Ρωσία ούτε να την ωθήσουν στο να προσπαθήσει να φορτώσει την Ευρώπη
με μερικά εκατομμύρια πρόσφυγες και λαθρομετανάστες που καραδοκούν!
Εν κατακλείδι, μπορούμε σίγουρα να πούμε
πως πάμε καλά! Όμως, σίγουρα μπορούμε και
καλύτερα.

του

Θεόδωρου
Γιάνναρου
Μοριακός
βιολόγος γενετιστής
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Του κάνει πλάκα

Όλες οι απόψεις
Καθόλου δεν άρεσε σε κάποιους στο ΕΛΙΑΜΕΠ η στάση του υπουργού
Εξωτερικών Νίκου Δένδια απέναντι στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ένα
από τα πιο εξέχοντα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο
Παναγιώτης Ιωακειμίδης, με άρθρο του εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο
Δένδια. Λίγο πολύ, έγραψε ότι δεν οδηγεί πουθενά αυτή η πολιτική με τον
Τσαβούσογλου.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός αρνείται να πάρει πίσω το «δικτάτορας» για τον Ερντογάν,
αν και τον παρακαλούν οι
Τούρκοι αλλά και ο πρώην
πρέσβης της Ιταλίας στην
Άγκυρα Λουίτζι Ματιόλο.
Μετά το «δικτάτορας» ο Ερντογάν είχε δώσει στον
Ντράγκι προθεσμία μιας
εβδομάδας για να ανακαλέσει. Ο Ντράγκι, όμως, στα
παρακάλια απάντησε ότι δεν
διορθώνει τίποτα.

Διαφωνίες ειδικών για το Πάσχα

ε εξίσωση για γερά νευρά φαίνεται ότι θα μετατραπεί το «Πάσχα στο χωριό», καθώς όλο και
περισσότεροι ειδικοί εκφράζουν την αντίθεσή
τους στην απελευθέρωση των μετακινήσεων. Αν και η
κυβέρνηση έχει εκφράσει την επιθυμία της να επιτραπεί το συγκεκριμένο μέτρο κατά το Πάσχα, τονίζει
σε κάθε τόνο πως αυτό θα συμβεί μόνο αν το εισηγηθούν οι ειδικοί και το επιτρέψουν και τα επιδημιολο-

Σ

γικά δεδομένα. Στην πλειονότητά τους οι ειδικοί της
επιτροπής τονίζουν ότι ακόμα είναι νωρίς για να μιλήσουν με στοιχεία για το Πάσχα και πως όλα τα θέματα
θα τεθούν αυτή την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση,
είναι σαφές ότι ο Μάιος θα είναι ένας μήνας επιστροφής στην κανονικότητα, ωστόσο το Πάσχα πέφτει
οριακά λίγο πριν από την περίοδο κατά την οποία θα
ανοίξουν η εστίαση και ο τουρισμός.

Σκηνικό έκρηξης

Εντυπωσιακή πρόβλεψη

Σάλτσα με το κουτάλι και λάδι με το ποτήρι. Έτσι
αγοράζουν πια κάποιοι Τούρκοι πολίτες λόγω της
φτώχειας. Και ο «σουλτάνος» έχει οκτώ αεροσκάφη, επτά-οκτώ παλάτια και αμέτρητα θωρακισμένα οχήματα. Σοβαροί διπλωματικοί κύκλοι μιλούν
για ανεξέλεγκτη έκρηξη στην Τουρκία. Απλώς δεν
καθορίζουν το πότε.

Πάνω σε έναν «κουμπαρά» ύψους 500 δισ. ευρώ κάθονται τα νοικοκυριά της Ευρώπης, όπως υπολογίζει η
Oxford Economics, καθώς με τα μαγαζιά και τα εστιατόρια κλειστά οι μειωμένες ευκαιρίες για δαπάνες οδήγησαν σε αποταμιεύσεις. Στην Ελλάδα η Oxford Economics
υπολογίζει τις πλεονάζουσες αποταμιεύσεις των νοικοκυριών στα 11,4 δισ. ευρώ.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Μελετώντας
την Ιστορία
Με αφορμή αυτήν τη φετινή μαύρη επέτειο
της 21ης Απριλίου 1967 πρέπει να γυρίζουμε στην Ιστορία και να μελετάμε τις συνθήκες
που οδήγησαν σε αυτήν. Ενώ είχαν προκηρυχθεί
εκλογές για τις 28 Μαΐου της ίδιας χρονιάς, μια
ομάδα αξιωματικών του Στρατού, υπό την ηγεσία
του συνταγματάρχη Γεωργίου Παπαδόπουλου, με
τη συμμετοχή του ταξίαρχου Τεθωρακισμένων
Στυλιανού Παττακού και του συνταγματάρχη Νικόλαου Μακαρέζου, όπως και άλλων αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, κατέλαβε την εξουσία με
πραξικόπημα, το οποίο από τους ίδιους ονομαζόταν «εθνοσωτήριος επανάστασις». Την πράξη
τους οι πραξικοπηματίες δικαιολόγησαν ως απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί η αναρχία
που σχεδίαζαν κεντροαριστερές ομάδες, υποστηρίζοντας ότι έχουν τρανταχτές αποδείξεις. Το
δημοκρατικό πολίτευμα καταλύθηκε και στη χώρα επιβλήθηκε δικτατορία, η οποία κράτησε για
επτά χρόνια. Στις 20 Ιουλίου 1974 η ξαφνική εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο ανάγκασε το καθεστώς της χούντας του Ιωαννίδη, ο οποίος είχε
ανατρέψει τον Παπαδόπουλο, να εγκαταλείψει
την εξουσία. Η Ε’ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων το 1975 χαρακτήρισε την κίνηση της 21ης
Απριλίου 1967 πραξικόπημα. Οι τρεις πρωταίτιοι
καταδικάστηκαν σε θάνατο ως στασιαστές, ποινή
που μετατράπηκε σε ισόβια με απόφαση της κυβέρνησης Καραμανλή.
Μετά τον Εμφύλιο του 1946-49 ήταν διάχυτος ο
φόβος της επικράτησης του κομμουνισμού, παρά
την ήττα του ΔΣΕ και την εξορία των ηγετικών
στελεχών του ΚΚΕ. Οι κυβερνήσεις λάμβαναν
μέτρα, όπως η απαγόρευση του ΚΚΕ, η εκτόπιση
αντιφρονούντων κ.λπ. Ορισμένοι αξιωματικοί
στον Στρατό, στην Αστυνομία/Χωροφυλακή, στην
ΚΥΠ και αλλού θεωρούσαν ότι οι πολιτικοί δεν
λάμβαναν αρκετά μέτρα ή ότι δεν ήταν αρκετά
ικανοί να αποτρέψουν τον κίνδυνο. Ουσιαστικά, η
δράση τους είχε αυτονομηθεί, προκαλώντας το
λεγόμενο «παρακράτος». Δημιουργήθηκαν ομάδες αξιωματικών που συνέρχονταν και αποφάσιζαν κοινή δράση χωρίς να λογοδοτούν ή να ελέγχονται από την πολιτική ηγεσία.
Με αφορμή τα παραπάνω, είναι καθήκον όλων η
ενδυνάμωση της Δημοκρατίας. Σήμερα η Δημοκρατία μπορεί να μην κινδυνεύει από τανκς, αλλά
μπορεί να τραυματιστεί.

Μ
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Θρίλερ με υπόθεση κατασκοπείας στην Κω - Συνελήφθη 43χρονος!
Διαστάσεις κατασκοπικού θρίλερ έχει πάρει η σύλληψη
43χρονου Αιγυπτίου στην Κω, ο οποίος φέρεται να κατέχει υλικό
από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Όπως έγινε γνωστό, στελέχη
της λιμενικής Αρχής Κω, με τη συνδρομή στελεχών Κλιμακίου
Ειδικών Αποστολών του Λιμεναρχείου Κω, της λιμενικής Αρχής
Καλύμνου και της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) προέβησαν σε επιχείρηση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο στην
παράνομη διακίνηση μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα
(διαμονή τους στην Κω και εν συνεχεία διευκόλυνση προώθη-

σής τους στην ενδοχώρα με πλαστά έγγραφα). Συγκεκριμένα,
ύστερα από συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών, εντοπίστηκε ένας 43χρονος να συνοδεύει μια 23χρονη και μια 27χρονη
αλλοδαπή σε χώρο αναμονής ταξί μέσα στην πόλη. Οι αλλοδαπές συνελήφθησαν έξω από τον Αερολιμένα Κω για παράβαση
των νόμων 3386/2005 και 4251/2014, διότι κατά τον έλεγχο επέδειξαν αμφιβόλου γνησιότητας ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία
επρόκειτο να χρησιμοποιήσουν για να ταξιδέψουν. Τα εν λόγω
έγγραφα κατασχέθηκαν. Στη συνέχεια, στελέχη της λιμενικής
Αρχής προέβησαν στη σύλληψη του 43χρονου αλλοδαπού για

παράβαση του Ν. 4251/2014 και των άρθρων 216 και 217 (πλαστογραφία) και 148 (κατασκοπεία), καθώς βρέθηκε στην κατοχή
του σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Ακολούθησε νομότυπη
έρευνα στο σπίτι του 43χρονου στην πόλη της Κω, με τη συνδρομή στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών Λιμεναρχείου
Κω, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές (Η/Υ και φορητές συσκευές αποθήκευσης), οι
οποίες πρόκειται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) προς περαιτέρω διερεύνηση. Το δίκυκλο
όχημα ιδιοκτησίας του Αιγυπτίου κατασχέθηκε.

Στα χαρακώματα η αντιπολίτευση
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Σ

τις κυβερνητικές αντιφάσεις και
διαρροές, που προκάλεσαν σύγχυση και ανεκπλήρωτες προσδοκίες σε μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και της αγοράς, εστιάζουν με την κριτική
τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Το ΚΙΝ.ΑΛ. επικεντρώνει τα πυρά του προσωπικά στον πρωθυπουργό και το επιτελείο
του, σχολιάζοντας με ελαφρά δόση ειρωνείας: «Πρώτα ο πρωθυπουργός αποφασίζει για
το Πάσχα. Μετά διαπραγματεύεται. Στη συνέχεια, το Μαξίμου θα πιέζει τους ειδικούς να
επικυρώσουν τα τετελεσμένα. Και στο τέλος
η πανδημία συνεχίζει απτόητη. Αλλά, σύμφωνα με την κυβερνητική προπαγάνδα, την
ευθύνη θα έχουν αποκλειστικά οι πολίτες».
Στο ίδιο ύφος είναι και οι κριτικές επισημάνσεις για τα όσα διαδραματίζονται κάθε
βράδυ στις πλατείες. Ενδεικτικό είναι το βιτριολικό σχόλιο κορυφαίου στελέχους της
Χαριλάου Τρικούπη: «Έχει ξεφύγει η κατάσταση και τώρα η κυβέρνηση υιοθετεί τη λογική του Νίκου Τόσκα, που έλεγε πως αν
μπουν κλέφτες μέσα στο σπίτι σου, κάνε ότι
κοιμάσαι». Αλλά και ο διευθυντής του γραφείου Τύπου Νίκος Βοσδογάνης με ένα δηκτικό σχόλιο στο Facebook επισημαίνει, μεταξύ άλλων: «Κάτι δεν μου κολλάει. Στις πλατείες η νεολαία κολλάει. Στην Έρμου για ψώνια δεν κολλάει…».
Για την εστίαση στο ΚΙΝ.ΑΛ. εκτιμούν ότι
πρέπει να ανοίξει σε εξωτερικούς χώρους με
χρήση self-test για τους εργαζομένους. Από
την ανακοίνωση του δεύτερου lockdown το
Κίνημα Αλλαγής είχε ζητήσει ειδικό πακέτο
στήριξης για την εστίαση, επιδότηση ενοικίου, καταβολή από το κράτος των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων για έξι μήνες

μετά το άνοιγμα, ρύθμιση 120 δόσεων και
αναστολή καταβολής δόσεων δανείων για
διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών μετά
την επανεκκίνηση της αγοράς και απαλλαγή
από πάγιες δαπάνες για ΔΕΚΟ.
Ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο newsbomb.gr, εξέφρασε την άποψη ότι για το άνοιγμα του λιανεμπορίου και των άλλων δραστηριοτήτων
«το μπαλάκι της αυτοδιάγνωσης πετιέται
στους ίδιους τους εργαζομένους», προσθέτοντας πως «αν το άνοιγμα του τουρισμού
προετοιμάζεται, όπως λένε, με τα γνωστά
“πρωτόκολλα-λάστιχο”, τα οποία είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των αεροπορικών εταιρειών και των μεγάλων τουριστικών
επιχειρήσεων, τότε καταλαβαίνει κανείς τι
έχει να συμβεί».
Στην Ελληνική Λύση επιμένουν στην ανάγ-

κη για «συνεχή λειτουργία της αγοράς με τα
ανάλογα μέτρα αυτοπροστασίας». Κάτι που,
όπως λένε, δεν έχει συμβεί και το αποτέλεσμα είναι «η πανδημία του κορονοϊού να έχει
μετατραπεί σε πανδημία λουκέτων, πανδημία ανεργίας, πανδημία οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης». Στο στόχαστρο της
κριτικής τους και τα μέτρα εν όψει των ημερών του Πάσχα, κάνοντας λόγο για «χριστιανοφοβικές αποφάσεις χειρότερες και από
την εποχή της Τουρκοκρατίας».
Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, κατηγόρησε την κυβέρνηση για
φιάσκο στη διαχείριση της πανδημίας. Ιδιαίτερα προσεκτικός εμφανίστηκε στον σχολιασμό του για τα κορονοπάρτι, κλείνοντας κατά
κάποιο τρόπο το μάτι στους νέους: «Είναι
κούραση. Πρέπει να είναι τραγικό να είσαι

νέος άνθρωπος, στα 18-19, και να έχεις περάσει τώρα 13 μήνες όπως περνάνε τα νέα
παιδιά. Ας έχουμε αυτήν τη συναίσθηση.
Ένας νέος άνθρωπος που θέλει να κοινωνικοποιηθεί, που θέλει να φτιάξει παρέες έχει
μεγαλύτερη ανάγκη», για να προσθέσει πως
αυτό που «θα βοηθούσε περισσότερο από
την καταστολή είναι να υπάρξει πλήρης απαγόρευση στην πώληση οινοπνευματωδών
ποτών». Στο ίδιο πνεύμα και η άποψή του για
το άνοιγμα της εστίασης: «Όταν βλέπεις ότι
έτσι κι αλλιώς ο κόσμος είναι έξω και το κράτος έχει χάσει τη δυνατότητα να τους πείσει
να μείνουν μέσα, θα έχουμε συρράξεις και
συγκρούσεις. Το να ανοίξεις σε εξωτερικούς
χώρους και ελεγχόμενα είναι μια λογική κίνηση αυτήν τη στιγμή».

Οι νέοι στις πλατείες και
τα κόμματα στα… κάγκελα
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ΚΥΡΙAΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤAΚΗΣ:
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Μήνυμα σε πολιτικό αλλά και αμυντικό επίπεδο εκπέμπει
ο «Ηνίοχος 21»,
με τις κορυφαίες
αεροπορίες
του κόσμου
να κάνουν επίδειξη
δύναμης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

«Δεν είμαστε αφελείς»

ήνυμα σε πολιτικό αλλά και αμυντικό επίπεδο
εκπέμπει ο «Ηνίοχος 21», με τις κορυφαίες αεροπορίες του κόσμου να κάνουν επίδειξη δύναμης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. «Η Ελλάδα
είναι πρωταγωνίστρια στην αμυντική αποτροπή αλλά και
στην ειρηνική καταλλαγή», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, όπου δήλωσε εντυπωσιασμένος από την πιο ανταγωνιστική αεροπορική άσκηση της Ευρώπης.
«Η Ελλάδα αποτελεί θεμέλιο σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Αποτελεί πρωταγωνίστρια στις αναμετρήσεις, αλλά και στις συζητήσεις. Στην
αμυντική αποτροπή αλλά και στην ειρηνική καταλλαγή.
Με το εθνικό συμφέρον και το Διεθνές Δίκαιο μόνιμες
πυξίδες της», τόνισε στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός,
προσθέτοντας: «Η Ελλάδα πάντοτε θα προωθεί μια θετική ατζέντα, έχοντας ως θεμέλιο τις κοινές αξίες, τη
συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, τους κανόνες καλής γειτονίας και τον αμοιβαίο
σεβασμό που θα πρέπει πάντα να διέπει τις σχέσεις μεταξύ σύγχρονων χωρών. Την ίδια στιγμή δεν μπορούμε
να είμαστε αφελείς. Αντιμετωπίζουμε ένα νέο σύνολο
απειλών. Ο κόσμος μας είναι εξαιρετικά περίπλοκος και
η γειτονιά μας δυστυχώς γίνεται πιο ασταθής. Η Ελλάδα
θα συνεχίσει να ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της
και να αναβαθμίζει τις ένοπλες δυνάμεις της».
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την επιθυμία στον «Ηνίοχο» του 2022 να πρωταγωνιστούν και τα ελληνικά Rafale, ενώ ευχαρίστησε όλες τις ξένες αποστολές που συμμετέχουν στην άσκηση, λέγοντας ότι η παρουσία τους
στην Ελλάδα αποτελεί τιμή για τη χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης

Μ

απένειμε, επίσης, βραβεία στους δύο πρωτεύσαντες
στη Μεικτή Σειρά Σχολής Όπλων Τακτικής για τα έτη
2019 και 2020, σμηναγούς Χρήστο Πετρόπουλο και Γεώργιο Κοντοφάκα, καθώς και στον σμηναγό Αναστάσιο
Ανδρονιδάκη, ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο του Best
Warrior στο NATO/TLP 2020.
Ηχηρά μηνύματα εξέπεμψαν και οι υψηλοί προσκεκλημένοι της κυβέρνησης και της Πολεμικής Αεροπορίας. «Εκτός από την πολύ καλή συνεργασία σε επίπεδο
ασκήσεων, θέλουμε να γνωρίζετε ότι θα είμαστε μαζί
σας για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε στην «Political» ο Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα Πατρίκ Μεζονάβ. Ο
Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ αναφέρθηκε στην
πολύ στενή συνεργασία Αθήνας - Ουάσιγκτον και στο
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των Ελλήνων αεροπόρων,
ενώ είχε τη δυνατότητα να πετάξει για πρώτη φορά στην
πίσω θέση μαχητικού αεροσκάφος F-16 της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας. Το αμερικανικό μαχητικό
συνόδευε ελληνικό F-16 της 336 Πολεμικής Μοίρας
«Όλυμπος», με το οποίο πετούσε ο αρχηγός ΑΤΑ, αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς. Ο Τζέφρι Πάιατ
δήλωσε εντυπωσιασμένος από την πτήση αλλά και το
μαγευτικό ελληνικό ανάγλυφο, ενώ το αεροσκάφος με
το οποίο πετούσε πραγματοποίησε και εικονική προσβολή χερσαίου στόχου.
«Οι προκλήσεις αυξάνονται διαρκώς. Για να τις αντιμετωπίσουμε απαιτείται συνεργασία με χώρες που μοιράζονται κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό. Είμαστε
περήφανοι για ό,τι έχουμε πετύχει έως τώρα. Κάθε
διοργάνωση είναι καλύτερη από την προηγούμενη», τό-

νισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, από την πλευρά του ανέφερε ότι «η Πολεμική Αεροπορία γίνεται πιο δυνατή απέναντι στις προκλήσεις με
αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης, με τη διαλειτουργικότητα και τις συνέργειες με τους συμμάχους μας».
«Για να ανήκεις στους καλύτερους πρέπει και να εκπαιδεύεσαι με τους καλύτερους. Και αυτό ακριβώς κάνουμε εμείς με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία», τόνισε
ο διοικητής των γαλλικών αεροπορικών δυνάμεων, πτέραρχος Λεμπό.
Εξίσου σημαντικά είναι και τα μηνύματα στο επιχειρησιακό σκέλος. Ο «Ηνίοχος» είναι η άσκηση των ρεκόρ, με περισσότερες από 2.000 απογειώσεις αεροσκαφών και επιχειρήσεις που ξεκινούν πριν από την ανατολή του Ηλίου και ολοκληρώνονται μετά τα μεσάνυχτα.
Είναι ενδεικτικό ότι οι ξένοι ανταποκριτές που καλύπτουν την άσκηση δεν κρύβουν την έκπληξή τους που η
Ελλάδα κατάφερε να φέρει στην ίδια άσκηση δυνάμεις
του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αλλά
και της Αιγύπτου παλαιότερα.
Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή, ενώ οι σχηματισμοί με τα ελληνικά μαχητικά και
τα αεροσκάφη των συμμάχων πετούν ακόμη και σε περιοχές όπου η Άγκυρα εκδηλώνει την προκλητικότητά
της. Σενάρια με εναέριες εμπλοκές αλλά και εικονικές
προσβολές ναυτικών στόχων έχουν εκτελεστεί σε Λήμνο, Λέσβο, ακόμη και στο Σύμπλεγμα της Μεγίστης,
ενώ χαρακτηριστική είναι η απουσία παραβιάσεων από
τουρκικά μαχητικά καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της
άσκησης.
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Οι Patriot μάς φέρνουν πιο κοντά με τη Σαουδική Αραβία
Ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ της εμπέδωσης και της αναβάθμισης των περιφερειακών συμμαχιών της χώρας έβαλαν
χθες στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας ο Νίκος Δένδιας και ο
Νίκος Παναγιωτόπουλος, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για την
υπογραφή της παραχώρησης μιας συστοιχίας Patriot από την
Ελλάδα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Σαουδική Αραβία
είναι αυτή που θα καλύψει το κόστος για τη μεταφορά και λειτουργία της συστοιχίας των Patriot από την Ελλάδα και θα
αναλάβει τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης των ελληνικών
αντιαεροπορικών συστημάτων -αμερικανικής κατασκευήςστην έκδοση Pac3.
Η συμφωνία της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία θα περιλαμβάνει και το αναγκαίο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, τουλάχιστον 40 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, οι

οποίοι θα μετακινηθούν στο Ριάντ και θα είναι επιφορτισμένοι
με τη λειτουργία των Patriot. Η σύσφιγξη των σχέσεων με το
Ριάντ έρχεται στη συνέχεια της συμφωνίας διμερούς αμυντικής συνεργασίας που υπεγράφη πριν από μερικούς μήνες με
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι. Όπως είναι φυσικό, η
επαναφορά της Ελλάδας στον αραβικό κόσμο δεν προκύπτει
μόνο λόγω της στρατηγικής επιδίωξης της Ελλάδας να αναβαπτίσει την παρουσία της, αλλά και προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισχυρό αντίβαρο στην παρουσία της Τουρκίας, η
οποία έχει απομείνει να έχει στενές επαφές μόνο με το Κατάρ,
μια σχέση που έχει και πλείστες όσες οικονομικές πτυχές.
Στο επίκεντρο των συναντήσεων των δύο υπουργών βρέθηκαν οι στενοί δεσμοί και η διαρκώς ενισχυόμενη συνεργασία
της Ελλάδας με τις χώρες του Κόλπου, καθώς και οι πρόσφα-

τες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, ενώ, όπως είναι φυσικό, η Ελλάδα ενδιαφέρεται και για στενότερη συνεργασία
στον αμυντικό αλλά και στον οικονομικό τομέα με χώρες που
έχουν δεσπόζουσα θέση στον αραβικό κόσμο.
Στο Ριάντ ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε επαφές με τον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας
του Κόλπου Ναγέφ μπιν Φάλαχ αλ Χαζράφ, με τον υπουργό
Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φάισαλ μπιν
Φαρχάν και τον υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για τις Εξωτερικές Υποθέσεις Αντέλ αλ Τζουμπέιρ. Με τη σειρά του, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε με τον αναπληρωτή
υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Χαλίντ
μπιν Σαλμάν, και με τον Σαουδάραβα υπουργό Εξωτερικών,
πρίγκιπα Φάισαλ μπιν Φαρχάν.
Γιώργος Ευγενίδης

Έριξαν… Άγκυρα
στις προκλήσεις

Τ

ο φυσάνε και δεν… κρυώνει
αυτό που έπαθαν από τον Νίκο
Δένδια στην Άγκυρα. Αυτήν τη
φορά ήταν η σειρά του ηγέτη
του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης Ντεβλέτ Μπαχτσελί να επιτεθεί τόσο στη χώρα μας όσο και στον Έλληνα υπουργό
Εξωτερικών. Σε μια προσπάθεια να τονώσει το ηθικό των Τούρκων και μιλώντας
σε βουλευτές του κόμματός του για τις
επικείμενες συνταγματικές αλλαγές στην
Τουρκία, ο κυβερνητικός εταίρος του
Ερντογάν κατηγόρησε τον Νίκο Δένδια
για «αγένεια», αφήνοντας αιχμές ότι οι
δηλώσεις του στόχο είχαν να προκαλέσουν κρίση με την Τουρκία.
«Συγχαίρω με όλη μου την καρδιά τον
ΥΠ.ΕΞ. μας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που
έδειξε στον Δένδια ποια είναι τα όριά του.
Φαίνεται πως η Ελλάδα δεν έχει μάθει τίποτα από την Ιστορία», είπε ο Μπαχτσελί
μιλώντας σε βουλευτές του κόμματός
του, για να προσθέσει: «Θέλω, επίσης, να
εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον
πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, που καθοδήγησε τον Τσαβούσογλου να μιλήσει τη
γλώσσα που ο συνομιλητής του καταλαβαίνει ενώπιον των μέσων ενημέρωσης».
Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης
(MHP), ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί χαρακτήρισε τον Νίκο Δένδια αμετροεπή, τον Κυριάκο Μητσοτάκη αχαλίνωτο, ενώ απείλησε την Ελλάδα ότι «θα χάσει το κεφάλι

της». Κατηγόρησε, επίσης, τον κ. Δένδια
ότι με τις δηλώσεις του στην Άγκυρα αποσκοπούσε στο να προκαλέσει κρίση.
«Οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο
υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας αποκαλύπτουν ότι τον έστειλαν στην Τουρκία
ειδικά για να προκαλέσει κρίση. Συγχαίρω από τα βάθη της καρδιάς μου τον κ.
Τσαβούσογλου. Υποβάλλω τα σέβη μου
και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που
τον καθοδήγησε. Ο Έλληνας υπουργός
έπεσε σε σκληρό βράχο. Είδε τα νύχια της
Τουρκίας», είπε, ενώ ισχυρίστηκε ότι η
μοναδική χώρα που απειλεί την ασφάλεια
στη Μεσόγειο είναι η Ελλάδα.
«Η Ελλάδα καταπατά τη Συνθήκη της
Λωζάννης. Οι ομογενείς μας δεν είναι μόνοι, δεν είναι απελπισμένοι, δεν είναι ποτέ απροστάτευτοι. Απ’ ό,τι φαίνεται, η Ελλάδα δεν πήρε το μάθημά της από την
Ιστορία. Νομίζω πως αυτή η μικροσκοπική χώρα έχει ξεχάσει. Θα ήταν καλό να τα
εξηγήσει κάποιος στον αμετροεπή Δένδια και τον αχαλίνωτο Μητσοτάκη. Αν η
Ελλάδα δεν συνετιστεί, θα χάσει το κεφάλι της», είπε σε απειλητικό ύφος.
Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο Μεσούτ Χακί Τζασίν, σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για θέματα
εξωτερικής πολιτικής. Αυτός απλώς
απείλησε τη χώρα μας με… στρατιωτική
κατάληψη της Αλεξανδρούπολης. Μιλώντας στο CNN Turk, ο Τζασίν, ο οποίος
παλαιότερα είχε αποκαλέσει «νάνους»

τους Έλληνες και την Ελλάδα «χώρα που
πεθαίνει από την πείνα» (λες και δεν βλέπει τι γίνεται στην πατρίδα του), ισχυρίστηκε ότι η πρωτεύουσα του Έβρου ανήκει στην Τουρκία, η οποία «δεσμεύεται να
καταλάβει ελληνικά όπλα στο Αιγαίο και
αμερικανικά όπλα στη Συρία». Ο ίδιος,
μάλιστα, έδωσε τη δική του ερμηνεία για
την τουρκική ονομασία της Αλεξανδρούπολης (Δεδέαγατς): «Όπως δηλώνεται
στο όνομα (dede = παππούς, agac = δέντρο), οι παππούδες μας φύτεψαν δέντρα
εκεί. Όπως είπε ο φίλος μας, οι ΗΠΑ
έδωσαν 1.200 θωρακισμένα οχήματα
στην Ελλάδα (για να χρησιμοποιηθούν
στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης).
Μεταχειρισμένα οχήματα, αμερικανικά
σκουπίδια. Κάποια είναι καλά μόνο για
ανταλλακτικά. Αν η Ελλάδα στρατιωτικο-

ποιεί τα νησιά και μας πυροβολεί με αυτά
τα όπλα, αυτά θα γίνουν λάφυρά μας,
όπως έγινε και στην Κύπρο. Το ίδιο είπα
και στους “καζανοκέφαλους” (σ.σ.: τους
Αμερικανούς). Τους είπα “φέρνετε όπλα
στο PΚΚ στα συριακά σύνορα, αυτά τα
όπλα θα είναι σύντομα δικά μας”. Με αυτές τις εσφαλμένες μεθόδους, σχεδιασμένες για εκφοβισμό, είναι λάθος για
τον Μπάιντεν να περικλείει την Τουρκία
με την Κρήτη στο Αιγαίο, την Κύπρο και
την Αλεξανδρούπολη».

Ο Μπαχτσελί θέλει να μας πάρει
το… κεφάλι και ο Μεσούτ Χακί
Τζασίν την Αλεξανδρούπολη
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Αττική: Κάνει «πάρτι» ο κορονοϊός

Τ

α νούμερα που βλέπουν το φως
της δημοσιότητας για την Αττική
δεν αφήνουν ελπίδες για πλήρες άνοιγμα των δραστηριοτήτων, καθώς το τρίτο κύμα της πανδημίας
του κορονοϊού εξακολουθεί να «θερίζει»
το Λεκανοπέδιο. Η αύξηση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στην Αττική έφτασε
στο 171% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα! Παράλληλα, οι επιστήμονες περιμένουν με
έντονη ανησυχία να φανούν το αμέσως
επόμενο διάστημα τα… αποτελέσματα
των κορονοπάρτι στην Αθήνα.
Πιο συγκεκριμένα, την τελευταία εβδομάδα, από 12/4 έως 18/4, στην Περιφέρεια
Αττικής καταγράφηκε στατιστικά σημαντική αύξηση του εβδομαδιαίου μέσου
όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων (+171%). Παρά τις ελαφρά πτωτικές
τάσεις που παρατηρήθηκαν το αμέσως
προηγούμενο διάστημα, το ιικό φορτίο
στα λύματα της Αττικής αυξήθηκε, πλέον,
σημαντικά και παρουσιάζεται ιδιαίτερα
υψηλό.
Αξίζει να σημειωθεί πως κατά το ίδιο
χρονικό διάστημα υψηλές αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν επίσης στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα
στον Άγιο Νικόλαο (360%) και στο Ρέθυμνο (120%). Σταθεροποιητικές ή οριακές
μεταβολές καταγράφονται σε οκτώ περιοχές. Οριακές μεταβολές σημειώνονται
στην Πάτρα (-30%), στη Θεσσαλονίκη (21%) και στα Χανιά (+16%). Στις πόλεις της
Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, της
Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης το ιικό
φορτίο στα λύματα κυμαίνεται από -10%
έως +7%.

Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
3.789, εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό
είναι 87, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 9.627. Ο
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 847, ενώ οι εισαγωγές νέων Covid-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 406.
Στην Αττική, που καθημερινά δέχεται τη

μεγαλύτερη πίεση, βρίσκονται τα 1.799
από τα 3.789 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Τα 1.180 εξ αυτών είναι από
την Αθήνα, ενώ 211 είναι από τον Πειραιά.
Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 512 κρούσματα, ενώ στην Αχαΐα καταγράφηκαν άλλα 92 κρούσματα.
Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει
για μία ακόμη φορά την πίεση στο σύστημα υγείας, ιδιαίτερα στην Αττική, ενώ κάνει λόγο και για κίνδυνο διασποράς μέσα
στα νοσοκομεία. «Ύποπτα κρούσματα περιμένουν τη σειρά τους να εξεταστούν

πολλές ώρες το ένα δίπλα στο άλλο, με
σοβαρές πιθανότητες οι αρνητικοί στον
κορονοϊό ασθενείς να κολλάνε από τους
θετικούς», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Η αύξηση του ιικού φορτίου
του SARS-CoV-2 στο
Λεκανοπέδιο έφτασε
στο 171% μέσα
σε μόλις μία εβδομάδα!

«Πράσινο φως» για εμβολιασμούς με το Johnson & Johnson από τον ΕΜΑ
Στην ανακοίνωση ότι υπάρχει ενδεχόμενη σχέση ανάμεσα στο εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά του κορονοϊού και σε «σπάνια περιστατικά» θρομβώσεων σε ενήλικες οι οποίοι είχαν λάβει το εμβόλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες προέβη χθες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
(ΕΜΑ). Ωστόσο, η ρυθμιστική Αρχή φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκαθάρισε πως τα οφέλη του εμβολίου
είναι πολύ περισσότερα από τους κινδύνους και συστήνει
τη χορήγησή του στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Πιο συγκεκριμένα, ο ΕΜΑ ανέφερε πως η επιτροπή
φαρμακοεπαγρύπνησής του κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι θα πρέπει να προστεθεί στις οδηγίες του εμβολίου μια
προειδοποίηση για ασυνήθιστες θρομβώσεις με χαμηλό
αριθμό αιμοπεταλίων. Ο Οργανισμός βρήκε ότι όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν σε ενήλικες κάτω των 60 ετών, στην
πλειονότητά τους γυναίκες, εντός τριών εβδομάδων από

τον εμβολιασμό. Και πρόσθεσε πως όλα τα διαθέσιμα
στοιχεία, περιλαμβανομένων οκτώ αναφορών για περιπτώσεις που συνέβησαν στις ΗΠΑ, αποτέλεσαν μέρος της
αξιολόγησής του. Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική Αρχή ανέφερε
επίσης πως οι περισσότεροι θρόμβοι εμφανίστηκαν στον
εγκέφαλο και στην κοιλιά, όπως και με το εμβόλιο της AstraZeneca, και επανέλαβε ότι τα συνολικά οφέλη του εμβολίου υπερτερούν των κινδύνων. Μετά την ανακοίνωση
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η πρόεδρος της
Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «καλά
νέα για την πορεία των εκστρατειών εμβολιασμού στην
Ε.Ε.». Ειδικότερα, η κυρία φον ντερ Λάιεν σημείωσε: «Καλωσορίζω την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων για την ασφάλεια του εμβολίου Johnson &
Johnson. Αυτά είναι καλά νέα για την πορεία των εκστρατειών εμβολιασμού σε ολόκληρη την Ε.Ε.».
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Παρουσιάστηκε σαν… θεματοφύλακας του Συντάγματος ο 58χρονος ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, επειδή αρνήθηκε να
υποβάλει τον γιο του σε self-test
και επιπλέον φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στον διευθυντή του
σχολείου, όταν δεν επέτρεψε την
είσοδο στην τάξη του μαθητή.
Βγαίνοντας από το γραφείο του εισαγγελέα, έβγαλε τη μάσκα του
και άρχισε να επικαλείται την Παναγία και τον Χριστό…
Ο 58χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς μετά την αναφορά που
έκανε στο αστυνομικό τμήμα ο διευθυντής του Λυκείου Θέρμης,
όπου πηγαίνει ο γιος του. Το πρωί
της Τρίτης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος
του ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία σε διατάραξη λειτουργίας
δημόσιας υπηρεσίας, για διέγερση σε ανυπακοή, απείθεια, εξύβριση και απειλή. Τον παρέπεμψε
να δικαστεί από το Μονομελές
Πλημμελειοδικείο σε τακτική δικάσιμο και τον άφησε ελεύθερο.
Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με
τη δικογραφία που σχηματίστηκε
από το Τμήμα Θέρμης, εκτός του
ότι προέτρεπε τον γιο του να ακολουθήσει τους συμμαθητές του
στην τάξη, παρότι δεν έκανε selftest, φέρεται να έλεγε και σε άλλους μαθητές να κάνουν το ίδιο.

«Χριστός Ανέστη»
στις 9 το βράδυ
αποφάσισε η ΔΙΣ

Σ

τις 9 το βράδυ, μόνο στους προαύλιους χώρους των ιερών ναών, θα
πούνε «Χριστός Ανέστη» φέτος οι
πιστοί, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια
της Μεγάλης Εβδομάδας οι λειτουργίες,
συμπεριλαμβανομένης και της Περιφοράς
του Επιταφίου, θα μετατεθούν χρονικά μισή
ώρα νωρίτερα, προκειμένου να τηρηθεί η
απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ), η
οποία συνεδρίασε χθες, έδειξε τη συναινετική της διάθεση ως προς την τήρηση των
κυβερνητικών μέτρων τις ημέρες του Πάσχα, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για
το γεγονός ότι οι ιεροί ναοί θα παραμείνουν
ανοιχτοί για τους πιστούς σε όλες τις Ακολουθίες.
Ομόφωνα αποφασίστηκε, αφού ελήφθησαν υπόψη «οι ισχύοντες περιορισμοί της
κυκλοφορίας και επιθυμώντας την καλύτερη ποιμαντική εξυπηρέτηση των πιστών, οι
οποίοι δεν πρέπει επ’ ουδενί να στερηθούν
τη συμμετοχή στη χαρά της Αναστάσεως», η
Ακολουθία της Αναστάσεως να πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Οι καμπάνες θα χτυπήσουν στις 8
μ.μ. και η διάρκεια της αναστάσιμης Λειτουργίας εντός των ναών θα είναι μέχρι τις
10.30 το βράδυ. Οι πιστοί που θα προσέλθουν στα προαύλια των ιερών ναών καλούνται να τηρήσουν αποστάσεις δύο μέτρων
μεταξύ τους και να φορούν μάσκες. Εντός
των εκκλησιών θα επιτρέπεται ένας πιστός
ανά 20 τ.μ., με ανώτατο όριο τα 100 άτομα.
Τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι Εκκλησίες θα
υποδεχθούν τους πιστούς μισή ώρα νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 6.30 μ.μ. από την
Κυριακή των Βαΐων έως τη Μεγάλη Τετάρτη,

EΛΛΑΔΑ
Φάμπρικα με πλαστά
τεστ κορονοϊού

Γράφει η

Εύη Πανταζοπούλου
στις 5.30 μ.μ. τη Μεγάλη Πέμπτη και στις 6
μ.μ. τη Μεγάλη Παρασκευή. Η Περιφορά
του Επιταφίου θα πραγματοποιηθεί γύρω
από τους ιερούς ναούς, ενώ δίνεται η δυνατότητα να τελεστούν περισσότερες Ακολουθίες, ώστε να κοινωνήσουν οι πιστοί χωρίς
να προκληθεί συνωστισμός. Με εγκύκλιο
που θα αποστείλει η ΔΙΣ τις επόμενες ημέρες, θα συγκεκριμενοποιηθούν τα μέτρα
και η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί.
Κατά τη συνεδρίασή της, η ΔΙΣ ασχολήθηκε και με το σχέδιο νόμου για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και τις Σχολές Μαθητείας
Υποψήφιων Κληρικών και εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς την υπουργό Παιδείας
Νίκη Κεραμέως για τη νομοθετική ρύθμιση
που «συμμερίζεται την αγωνία και το ενδιαφέρον της Ιεράς Συνόδου για την αναβάθμιση της Δευτεροβαθμίου Εκκλησιαστικής
Εκπαιδεύσεως ως και για την ίδρυση μεταλυκειακών δομών μαθητείας υποψηφίων
Κληρικών».

Νωρίτερα θα τελεστούν και
οι Ακολουθίες της Μεγάλης
Εβδομάδας - Τι θα ισχύσει για
την Περιφορά του Επιταφίου
και την παρουσία των πιστών
σε ναούς και προαύλια

Φάμπρικα με πλαστά τεστ ανίχνευσης κορονοϊού (rapid και μοριακά) είχε στήσει μια
«θηλυκή συμμορία» τριών Γεωργιανών, με
«εγκέφαλο» μία 31χρονη, η οποία κατάρτιζε
και διακινούσε τα έγγραφα με ταρίφα που
κυμαινόταν από 10 έως 50 ευρώ.
Το καλά οργανωμένο κύκλωμα «ξεσκεπάστηκε» ύστερα από ένα... παιδαριώδες λάθος
που έκανε μία 51χρονη, η οποία επιχείρησε
να εισέλθει στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας ως
«συνοδός ασθενή», επιδεικνύοντας, όμως,
αρνητικό τεστ κορονοϊού με τα στοιχεία μίας
45χρονης!
Οι άνθρωποι του νοσοκομείου κάλεσαν
αμέσως την Αστυνομία και το Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη προχώρησε σε συλλήψεις, καθώς το έγγραφο ήταν
καταφανώς πλαστό. Αξίζει να σημειώσουμε
ότι η 31χρονη φερόμενη ως «αρχηγός» του
κυκλώματος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω την
ώρα που πωλούσε ένα ακόμη παραποιημένο
τεστ κορονοϊού έναντι 10 ευρώ.
Κατά την προανάκριση προέκυψε ότι δεν
πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά
για φάμπρικα που είχε στηθεί ώστε αλλοδαπές γυναίκες να εισέρχονται σε νοσηλευτικά
ιδρύματα ως δήθεν συνοδοί ασθενών και να
εργάζονται παράνομα ως «αποκλειστικές νοσοκόμες»! Πέραν της επικινδυνότητας του να
εισέρχονται στα νοσοκομεία άτομα που δεν
έχουν ελεγχθεί για κορονοϊού (σ.σ.: θα ασκηθούν διώξεις με βάση το άρθρο 285 του Π.Κ.),
υπάρχει και το σκέλος του «μαύρου χρήματος», καθώς οι γυναίκες αυτές εργάζονταν
χωρίς παραστατικά.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι μία από τις πλαστές βεβαιώσεις που εντοπίστηκαν είχε το
λογότυπο γνωστής κλινικής στο Περιστέρι
και τις υπογραφές γιατρών. Οι αστυνομικοί
της Ασφάλειας εκτιμούν ότι η 31χρονη και οι
συνεργοί της είχαν μοιράζει δεκάδες τέτοια
έγγραφα! Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά εκφράζει τα
συγχαρητήριά της στους άντρες του Τμήματος Ασφαλείας Νίκαιας - Ρέντη, ενώ κάνει
λόγο για υπερπροσπάθεια παρά τη λειψανδρία.
Κώστας Παπαδόπουλος

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL

16

ΕΛΛΑΔΑ

Παράτησαν βρέφος
σε σκουπιδότοπο!

Π

όρτα - πόρτα
χτα και τις πρώτες πρωιψάχνουν οι
νές ώρες, κάτι το οποίο
Γράφει
αστυνομικοί
πιθανότατα σημαίνει ότι
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
του Τμήμαήθελαν να πεθάνει το
τος Ασφαλείας Ασπροpapadkos@gmail.com μωρό!
πύργου τη μητέρα του
Την ίδια ώρα, σοκάρει η
βρέφους που εντοπίπεριγραφή της γυναίκας
στηκε παρατημένο σε έναν σκουπιδότοπο από τη Γεωργία που εντόπισε το κοριτσάκι
στην περιοχή Ψάρι, γυμνό, μέσα στα χώμα- δίπλα από τον μαντρότοιχο του σπιτιού της,
τα και με τον ομφάλιο λώρο ακόμη στο το οποίο συνορεύει με το οικόπεδο-σκουκορμάκι του!
πιδότοπο. «Βγήκα στην αυλή και άκουσα το
Έρευνες γίνονται, επίσης, σε κοντινούς κλάμα του μωρού. Με οδήγησε στο σημείο
καταυλισμούς Ρομά αλλά και σε δομές φι- έξω από τη μάντρα. Εκεί βρήκα ένα κοριλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, τσάκι μέσα στα χώματα. Είχε αίματα και τον
αναζητώντας πληροφορίες για κοπέλα ομφάλιο λώρο. Φώναξα τα παιδιά μου, το
που είχε γεννήσει τις τελευταίες 72 ώρες. καθαρίσαμε, το φέραμε στο σπίτι και πήρα
Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η μητέρα είτε την Αστυνομία».
είναι ανήλικη είτε είχε ανεπιθύμητη εγκυΤο λίγων ημερών βρέφος νοσηλεύεται
μοσύνη την οποία δεν διέκοψε ή αντιμε- στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριατωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Υπό κού» και είναι καλά στην υγεία του, παρά
διερεύνηση είναι και το πού γέννησε η τις δυσκολίες που πέρασε τις πρώτες ώρες
συγκεκριμένη γυναίκα, με τις Αρχές να της ζωής του. Ωστόσο, θα παραμείνει για
εκτιμούν ότι πιθανότατα το βρέφος ήρθε εξετάσεις. Αξίζει να σημειώσουμε, τέλος,
στον κόσμο σε άλλο σημείο και μεταφέρ- ότι το νεογέννητο κοριτσάκι στάθηκε πολύ
θηκε εκεί αργά τα νύχτα.
τυχερό, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δεν κυκλοφορούν πολλά άγρια και αδέσποτα
ήταν τυλιγμένο ούτε σε μία πετσέτα, παρά σκυλιά, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν
τις χαμηλές θερμοκρασίες που έχει τη νύ- επιτεθεί στο βρέφος.

Στη φυλακή ο 76χρονος παιδοκτόνος
Προφυλακιστέος κρίθηκε χθες, μετά την
απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο
76χρονος άνδρας ο οποίος ομολόγησε ότι
πυροβόλησε και σκότωσε τον μικρότερο γιο
του στο Κορωπί. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος
αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, οδηγήθηκε, υποβασταζόμενος από αστυνομικούς,
στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ στο πλευρό του ήταν ο μεγαλύτερος γιος του, ο οποίος ήταν και παρών στο
τραγικό περιστατικό.
Λίγο πριν να παραπεμφθεί στον ανακριτή,
οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος σε
βάρος του ηλικιωμένου παιδοκτόνου άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ενώπιον του ανακριτή απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο, ενώ δεν έκανε χρήση του δικαιώματός του για λήψη προθεσμίας. Ο ηλικιωμένος φέρεται να υποστήριξε πως πυροβόλησε τον 48χρονο γιο του

προκειμένου να σώσει τον άλλο, που έμενε
μαζί τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο
κατηγορούμενος πατέρας αναφέρθηκε σε
σκηνικά έντασης τα οποία είχαν λάβει χώρα
μέσα στο σπίτι όπου ζούσαν, λόγω της εξάρτησης του θύματος από το αλκοόλ. Το θύμα,
που ήταν πατέρας δύο παιδιών, μετά τον χωρισμό του με τη γυναίκα του είχε επιστρέψει
στο πατρικό του και ζούσε με τον πατέρα του.

Τραγωδία στο Μάτι: Μεγαλώνει
η λίστα των κατηγορουμένων
Πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας προστέθηκε στη λίστα
των κατηγορουμένων για την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι με τους
102 νεκρούς συνανθρώπους μας. Η εξέλιξη αυτή, σχεδόν τρία χρόνια μετά την
τραγωδία στην Ανατολική Αττική, έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει η δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση στα χέρια του ανακριτή. Πρόκειται για
τον πρώην υψηλόβαθμό αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. (αποχώρησε τον Ιανουάριο του
2020) Χαράλαμπο Συρογιάννη, ο οποίος με διάταξη της Εισαγγελίας Εφετών καθίσταται κατηγορούμενος για την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς, όπως ζητούσαν
συγγενείς θυμάτων. Συγκεκριμένα, η αντεισαγγελέας Εφετών Ζωή Νικολάου με
διάταξή της έκανε δεκτή την προσφυγή που είχαν καταθέσει δύο συγγενείς θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς, διά του δικηγόρου τους Βασίλη Καπερνάρου.
Ειδικότερα, η εισαγγελική λειτουργός με τη διάταξη που εξέδωσε ζήτησε την
άσκηση δίωξης σε βάρος του Χαράλαμπου Συρογιάννη, αναφέροντας, μάλιστα,
πως η έκταση της ποινικής ευθύνης του εγκαλούμενου θα πρέπει «να διερευνηθεί στα πλαίσια της ήδη διενεργούμενης κύριας ανακρίσεως σε συνδυασμό με το
σύνολο του εκεί συλλεγέντος και πληρέστερου αποδεικτικού υλικού». Κατά την
εισαγγελέα, «ο εγκαλούμενος ετύγχανε υψηλόβαθμός αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.,
η οποία ως Σώμα Ασφαλείας συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης και είχε υποχρέωση συμβολής στη διάσωση θυμάτων…».
Μαρία Δήμα
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Φοιτητές ΑΣΤΕ: Ζητούν την υπαγωγή τους στο υπουργείο Παιδείας
Την υπαγωγή τους στο υπουργείο Παιδείας ζητούν οι
φοιτητές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), χαρακτηρίζοντας τη «μονόδρομο» για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Σήμερα, οι
Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης βρίσκονται πρωτίστως
στην αρμοδιότητα του υπουργείου Τουρισμού, με την εμπλοκή του υπουργείου Παιδείας μόνο για συγκεκριμένα
θέματα, όπως ο καθορισμός των βάσης εισαγωγής, ο
αριθμός των εισακτέων κ.λπ. Σε ανακοίνωσή τους, οι φοιτητές των ΑΣΤΕ επισημαίνουν ότι «η κατάσταση έχει φτά-

σει στο απροχώρητο, εξαιτίας της απαξίωσης της Τουριστικής Εκπαίδευσης. Ένας κλάδος-φάρος για τη χώρα
μας, όπως είναι ο Τουρισμός, χρειάζεται καταρτισμένα και
ικανά στελέχη, ώστε να αντεπεξέλθουν στις προσδοκίες
της αγοράς». Οι ίδιοι καταγγέλλουν διακρίσεις σε βάρος
τους, καθώς οι φοιτητές των Τουριστικών Σχολών δεν δικαιούνται στέγαση, σίτιση ή φοιτητική ταυτότητα και το
πτυχίο τους κατατάσσεται στο Επίπεδο 5 του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων, αντί για το Επίπεδο 6 στο οποίο τοποθετούνται οι πανεπιστημιακές σχολές. Με τη νέα

Υπουργική Απόφαση «αυξάνονται τα έτη σπουδών με μισό
ακαδημαϊκό έτος και γίνεται απλώς η προσθήκη μερικών
μαθημάτων. Οι ώρες διδασκαλίας ανά έτος μειώνονται σε
σύγκριση με το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών. Χωρίς
πρυτανεία και αυτοδιοίκητο, οι αποφάσεις που παίρνονται
είναι αργοπορημένες και ανούσιες. Όπως όλα δείχνουν,
το υπουργείο Τουρισμού είναι ανάξιο να παρέχει εκείνα
που προσφέρει το υπουργείο Παιδείας ως δεδομένα
στους σπουδαστές του, στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η «επιστροφή»
των ΤΕΙ και
το πρόβλημα
με τα πτυχία
Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Σ

την επαναφορά των ΤΕΙ, τα οποία
είχαν «πανεπιστημιοποιηθεί» με
τον νόμο Γαβρόγλου, προσανατολίζεται το υπουργείο Παιδείας,
προκειμένου να αποκτήσει και πάλι διακριτό ρόλο η Τεχνολογική Ανώτατη Εκπαίδευση. Στην απόφαση αυτή φαίνεται ότι
συνέβαλε και το μεγάλο πρόβλημα που
έχει ανακύψει με τα επαγγελματικά δικαιώματα δεκάδων χιλιάδων αποφοίτων
ΤΕΙ που καταργήθηκαν, με αποτέλεσμα να
«βρίσκονται στον αέρα». Υπενθυμίζεται ότι
με το νομοσχέδιο Γαβρόγλου για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το
οποίο είχε προκαλέσει θυελλώδεις αντιδράσεις, είχαν συγχωνευθεί τα ΤΕΙ με τα
πανεπιστήμια.
Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα της ηγεσίας
του υπουργείου Παιδείας δεν είναι μόνο η
επαναφορά των ΤΕΙ, αλλά κυρίως η ομαλή
και δίκαιη εξομοίωση των πτυχίων των
αποφοίτων παλαιών ετών με αυτά που θα
απονείμουν τα «νέα» Τεχνολογικά Ιδρύματα. Ο σχεδιασμός του υπουργείου αφορά
σε τετραετείς σπουδές πανεπιστημιακού
επιπέδου, με στόχο τις εφαρμοσμένες Επιστήμες και Τέχνες, προκειμένου να επανέλθει στο προσκήνιο η Τεχνολογική Εκπαίδευση ως συνέχεια της Δευτεροβάθ-

μιας και Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Αμέσως μετά την επιστροφή των ΤΕΙ
στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, το
υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να φέρει
εις πέρας το δύσκολο έργο της αντιστοίχισης των πτυχίων που απένειμαν τα Τεχνολογικά Ιδρύματα πριν από την ενσωμάτωσή τους στα πανεπιστήμια. Για την επίτευξη
του στόχου αυτού, το υπουργείο μπορεί να
επιλέξει να κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις: Είτε να προχωρήσει στην εξομοίωση
των παλαιών πτυχίων ΤΕΙ με αυτά που θα
απονείμουν τα νέα Ιδρύματα είτε να αντιστοιχίσει τα πτυχία των κατηργημένων ΤΕΙ
με αυτά τα οποία απονείμουν συναφή πανεπιστημιακά τμήματα.

Μέριμνα
Πρέπει, εντούτοις, να ληφθεί μέριμνα
για τους αποφοίτους τμημάτων ΤΕΙ που
καταργήθηκαν και δεν υπάρχουν πανεπιστημιακά με συναφή αντικείμενα. Για την
κατηγορία αυτή μοιάζει μονόδρομος η
αντιστοίχιση των πτυχίων που απένειμαν
με τα πτυχία τα οποία θα λαμβάνουν οι
απόφοιτοι των ΤΕΙ που σχεδιάζεται να δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει οι απόφοιτοι
των κατηργημένων τμημάτων ΤΕΙ να παρακολουθήσουν μαθήματα, τα οποία θα

επιτρέψουν την αντιστοίχιση των πτυχίων
τους με αυτά που προσφέρουν πανεπιστημιακές σχολές.
Το τελευταίο εμπόδιο που καλείται να
διαχειριστεί η ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας είναι οι φοιτητές ΤΕΙ που, μετά
τον νόμο Γαβρόγλου, επέλεξαν να παραμείνουν στα ΤΕΙ και να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους στα τμήματα στα οποία είχαν
εισαχθεί, γεγονός που τους κόστισε το
πτυχίο τους, αφού δεν υπάρχουν καθηγητές για να υλοποιηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

Ξηλώνεται ο νόμος
Γαβρόγλου, προκειμένου
η Τεχνολογική Ανώτατη
Εκπαίδευση να αποκτήσει
και πάλι διακριτό ρόλο…

P
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Ω

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ

Ανάδειξη του μνημείου
της Κασσανδρείας
Πρόταση για ανάδειξη του «διατειχίσματος της Κασσανδρείας»
καταθέτει ο Δήμος Νέας Προποντίδας, σε συνεργασία με την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. Το ιστορικό και διατηρητέο μνημείο βρίσκεται στο βόρειο όριο του οικισμού της Νέας Ποτίδαιας και εκτείνεται σε μήκος περίπου
1.200μ. από τον Τορωναίο κόλπο ανατολικά μέχρι τον Θερμαϊκό
στα δυτικά. Στον χώρο αυτό οι μελετητές τοποθετούν την ύπαρξη της αρχαίας Ποτίδαιας, της μετέπειτα ελληνιστικής Κασσανδρείας, και, τέλος, το βυζαντινό «πολίχνιον ή κάστρον της Κασσανδρείας». Η πρόταση εγκρίθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο
Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας και θα υποβληθεί άμεσα για
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

3,5 τόνοι ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών αποβλήτων

Με μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών ολοκληρώθηκε η
δράση του Δήμου Χανίων για τη συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων με το σύστημα «πόρτα - πόρτα» για
δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων μηνών. Τα συνεργεία
του Δήμου Χανίων μέσα σε ένα πρωινό συνέλεξαν συνολικά
περίπου 3.500 κιλά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευές,
τα οποία θα σταλούν για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Η σωστή διαχείριση των αποβλήτων με σεβασμό στο περιβάλλον είναι «βασισμένη στην κοινωνική συνείδηση και με
βασικό σκοπό τη φυσική κληρονομιά που θα μεταβιβάσουμε
στις επόμενες γενιές», τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

ΔHΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Σύλλογος εργαζομένων κατά δημάρχου
Έντονες διαμαρτυρίες προκάλεσε στους εργαζομένους του
Δήμου Ιωαννιτών έγγραφο του δημάρχου με το οποίο καλεί
τους προϊσταμένους των δημοτικών υπηρεσιών «αν παρατηρηθούν φαινόμενα μη συμμόρφωσης, να ενημερώνεται
άμεσα η Αστυνομία για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων». Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννιτών
καταγγέλλει τον δήμαρχο για «πρόσκληση σε ρουφιανιά»,
επισημαίνοντας ότι ο ίδιος αδιαφορεί για τα «υγειονομικά
πρωτόκολλα», ενώ ζητά την άμεση απόσυρση του «εγγράφου-ντροπή», όπως χαρακτηριστικά το αποκαλεί.

!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Τίμησε την Ημέρα Φιλελληνισμού
και Διεθνούς Αλληλεγγύης

Επενδύει στις
ψηφιακές υποδομές

Στόχος του Δήμου Καλαμάτας είναι η
«παροχή σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα στελέχη του, στους δημότες,
στους επαγγελματίες και στους φορείς της
Δημόσιας Διοίκησης», όπως δηλώνει ο δήμαρχος. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει ένα
σύγχρονο γεωπληροφοριακό σύστημα με
αντικείμενο τη διαχείριση και διάχυση της
διαθέσιμης ψηφιακής γεωχωρικής πληροφορίας. Για την εξοικείωση στο πρόγραμμα
έγινε ειδική τηλεδιάσκεψη με θέμα «Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών» και με τη συμμετοχή εκπροσώπων
του Τεχνικού Επιμελητηρίου και των Συλλόγων Μηχανικών.

Με αναφορά στους διάσημους στίχους του κορυφαίου φιλέλληνα ποιητή Λόρδου Βύρωνα, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τίμησε την Ημέρα Φιλελληνισμού
και Διεθνούς Αλληλεγγύης, που γιορτάζεται στις 19 Απριλίου
κάθε έτους: «Σεις οι κληρονόμοι της σκλαβιάς! Δεν γνωρίζετε
ότι όποιοι θέλουν ελεύθεροι να ζουν, μοναχοί πρέπει να συντρίψουν τα δεσμά». Η 19η Απριλίου είναι η ημέρα θανάτου
του Άγγλου αριστοκράτη, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με
τη στήριξη της Επανάστασης του 1821 και πέθανε στο πλευρό
των Ελλήνων επαναστατών στο Μεσολόγγι σε ηλικία μόλις 36
χρόνων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρης εναρμόνιση με το περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ε.Ε.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ε.Ε. Κατόπιν τούτου, η περιφέρεια θα έχει ευχέρεια χρηματοδότησης για «διαχείριση των υδατικών
πόρων» και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, συνολικού προϋπολογισμού 1.186.703 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ
2014-2020. Προς τούτο, ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης υπέγραψε δύο πράξεις για Σχέδιο Διαχείρισης
Λεκάνης Απορροής Ποταμού και Σχέδιο Διαχείρισης
Κινδύνου Πλημμύρας Δυτικής Μακεδονίας.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ
Πάμε σε ένα εύκολο σήμερα…
Ποιος είναι ο «γαλάζιος» δήμαρχος που δεν χάνει ευκαιρία, πραγματική ή… κατασκευασμένη, να στραφεί εναντίον της «γαλάζιας» διοίκησης
της ΠΕΔΑ και της «γαλάζιας»
διοίκησης της Περιφέρειας
Αττικής; Αυτοί που γνωρίζουν
μετρούν περισσότερες «εμφύλιες» επιθέσεις σε σχέση με
τις αντιπολιτευόμενες και βγάζουν συμπέρασμα ότι ακόμη
δεν έχει ξεπεραστεί η πικρία
από τις «συμμαχίες» στις
εκλογές της ΠΕΔΑ.

Ιδιωτική φύλαξη

Το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων
της Πεντέλης προσπαθεί να τονώσει η
δήμαρχος Δήμητρα Κεχαγιά, προχωρώντας σε συνεργασία με ιδιωτική
εταιρεία ασφάλειας, που θα πραγματοποιεί περιπολίες τις βραδινές
ώρες. Όπως ανακοινώθηκε, από την
1η Μαΐου ξεκινούν οι καθημερινές
περιπολίες τις βραδινές ώρες στους
δρόμους της πόλης, που θα γίνονται
από πέντε οχήματα φύλαξης, στελεχωμένα με ειδικά εκπαιδευμένα πληρώματα.
Οι περιπολίες, πέρα από την αποτρεπτική ισχύ τους και τη σοβαρή ενίσχυση της ασφάλειας στην πόλη, θα
έχουν στόχο να ειδοποιούν τον δήμο
για έκτακτα περιστατικά, να συμβάλλουν στην πυρασφάλεια της πόλης,
θα έχουν δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών αν παραστεί τέτοια
ανάγκη, ενώ θα έχουν στοιχειώδη
εξοπλισμό και για αντιμετώπιση πυρκαγιών στη φάση της έναρξής της.
Όσον αφορά στο διαδικαστικό, ο Δήμος Πεντέλης ενημερώνει ότι διενέργησε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό και
μετά την ανάδειξη της εταιρείας φύλαξης υπέγραψε τη σχετική σύμβαση
διαρκείας τριών ετών.

Έργα για περιβαλλοντική
αναβάθμιση κτιρίων

A

λλο ένα έργο με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση όλων των κτιρίων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
βάζει μπροστά η Περιφέρεια Αττικής με
την υπογραφή από τον περιφερειάρχη
Γιώργο Πατούλη για την ενεργειακή αναβάθμιση σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Ασπροπύργου. Για την ακρίβεια, υπεγράφη η πράξη για την υλοποίηση έργων
βελτίωσης της ενεργειακής στον Βρεφονηπιακό Σταθμό, προϋπολογισμού περίπου
650.000 ευρώ, παρουσία του δημάρχου
Ασπροπύργου Νίκου Μελετίου. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Αγ. Γεωργίου και Σαχτούρη στον Ασπρόπυργο
και κρίνεται απαραίτητο, καθώς το κτίριο
χαρακτηρίζεται από υψηλές ενεργειακές
καταναλώσεις.
Η ενεργειακή αναβάθμιση προβλέπεται
να επιτευχθεί μέσα από την αξιοποίηση
σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών, με
στόχο τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας

αλλά και την επίτευξη υψηλού επιπέδου
θερμικής άνεσης. Με τις προτεινόμενες
παρεμβάσεις η υπολογιζόμενη ετήσια
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας είναι 194,2 (kWh/m2).
Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, στο
πλαίσιο του προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, έχουν ενταχθεί 31 δήμοι
με συνολικό προϋπολογισμό 13,4 εκατ.
ευρώ, ενώ είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης 14 δήμοι με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 6,5
εκατ. ευρώ.
Ο δήμαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για
την πρωτοποριακή πρωτοβουλία, όπως τη
χαρακτήρισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την αναβάθμιση της ποιότητας
της ζωής των κατοίκων και ειδικότερα των
παιδιών, ενώ ο κ. Πατούλης τόνισε ότι
«επενδύουμε στοχευμένα στην περιβαλλοντική αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων με
στόχο την αισθητή και μετρήσιμη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Ψηφιακή εφαρμογή υποστήριξης επιχειρήσεων
Σε μια προσπάθεια να βοηθήσει την τοπική αγορά και τους επαγγελματίες της πόλης του Παλαιού Φαλήρου, ο δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέλαβε την πρωτοβουλία να προσφέρει μια διαδικτυακή
εφαρμογή υποστήριξης. Πρόκειται για το «Agora Delivery», μια εφαρμογή για smartphones που παρέχεται δωρεάν από την Περιφέρεια Αττικής για όλο το 2021, με στόχο να παρέχει εύκολη και άμεση πρόσβαση
σε τοπικά καταστήματα στους καταναλωτές, μια απλή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που δεν χρειάζεται υψηλές γνώσεις τεχνολογίας
για έμπορους και επιχειρηματίες, με ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικού καταστήματος άμεσα και εντελώς δωρεάν, με δυνατότητα παραγγελιοληψίας και με εργαλεία μάρκετινγκ στο πελατολόγιό τους. Ακόμη παρέχει δυνατότητα αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω ePOS και υποστήριξη ταχυμεταφοράς παραγγελίας.

Στη δουλειά
με self-tests
Δόθηκε τελικά στη δημοσιότητα η
ΚΥΑ με την οποία μπαίνει σε εφαρμογή το υποχρεωτικό μέτρο για τη
διενέργεια self-test για εργαζομένους σε δήμους και Δημόσιο. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, το συγκεκριμένο μέτρο αφορά στους υπάλληλους των
δήμων που απασχολούνται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, στους
εργαζομένους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και
στους απασχολούμενους στις πάσης
φύσεως υπηρεσίες καθαριότητας
των φορέων του δημόσιου τομέα.
Ακόμη, αφορά στους δικαστικούς
και εισαγγελικούς λειτουργούς και
στους στρατιωτικούς δικαστές. Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη
εφαρμογή, δηλαδή την εβδομάδα
που τρέχει, οι υπόχρεοι μπορούν να
υποβάλλονται σε self-test και να
δηλώνουν το αποτέλεσμα σε όλη τη
διάρκεια της εβδομάδας.

Ενημέρωση για
το «Ελλάδα 2.0»

Με στόχο την ενημέρωση όλων των
δημάρχων της χώρας για το Εθνικό
Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», η ΚΕΔΕ διοργανώνει σήμερα μια διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση. Στη συνάντηση θα πάρουν μέρος οι υπουργοί Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κωνσταντίνος Σκρέκας, οι
αναπληρωτές υπουργοί Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας και Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης
Τσακίρης και ο γενικός γραμματέας
Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις
15.00 και θα μεταδοθεί απευθείας από
τη σελίδα της Ένωσης στο Facebook,
καθώς και από το κανάλι της ΚΕΔΕ στο
YouTube.
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Ο βιομήχανος
που έκανε
το ελληνικό
γιαούρτι
γνωστό διεθνώς
Κυριάκος Φιλίππου

Γράφει ο Νίκος Υποφάντης

ΣΥΝΙΔΡΥΤHΣ ΤΗΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝIΑΣ
O Κυριάκος Φιλίππου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών τη Δευτέρα. Η λυτή ανακοίνωση της οικογένειας μιλάει για έναν πρωτοπόρο οραματιστή, που άλλαξε τη βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα
και έφερε το όνομα της ΦΑΓΕ στα πέρατα του κόσμου. Όπως ανακοίνωσε η ΦΑΓΕ, ο Κυριάκος Φιλίππου ήταν επιστήμονας, δίκαιος
εργοδότης, γενναιόδωρος, αιώνιος εξερευνητής του καλύτερου,
ενώ άφησε πίσω του μια κληρονομιά επιχειρηματικού ήθους.

Η

ταν Σεπτέμβριος του 1926, όταν ο
αείμνηστος Θανάσης Φιλίππου, με
καταγωγή από Δωρίδα και συγκεκριμένα το χωριό Δάφνος, άνοιξε
ένα μικρό γαλακτοκομείο στα Πατήσια της
Αθήνας. Ποιος να φανταζόταν ότι οι δύο του
γιοι, ο Κυριάκος και ο Γιάννης, με τη δική του
παρότρυνση θα έφτιαχναν τη δεκαετία του ’60
τη μεγαλύτερη ελληνική γαλακτοβιομηχανία,
με παρουσία σε 44 χώρες και με μια παγκόσμια καινοτομία στο κλάδο των τροφίμων, η
οποία είναι το στραγγιστό γιαούρτι Total; Εμπνευστής του, ο εκλιπών, σε ηλικία 82 ετών,
Κυριάκος Φιλίππου.
Ο Κυριάκος Φιλίππου, το πιο… βιομηχανικό
μυαλό της οικογένειας, σε σχέση με τον αδελφό του Γιάννη, που ήταν το εμπορικό, παρότι
σπούδασε Χημικός, εγκατάλειψε μια στρωμένη καριέρα στον τραπεζικό κλάδο. Άφησε την
Αγροτική Τράπεζα, για να δραστηριοποιηθεί
τη δεκαετία του ’70 κυρίως στην παραγωγή
και τη διανομή ελληνικού παραδοσιακού γιαουρτιού. Κατά την περίοδο εκείνη, τα καταστήματα λιανικής πώλησης πουλούσαν το γι-

αούρτι χύμα. Έτσι, αφιέρωσε χρόνο και δύναμη για να φτιάξει ένα μοναδικό προϊόν, που να
φτάνει στα σουπερμάρκετ, τυποποιημένο. Το
1975, όταν με δική του παρέμβαση το εργοστάσιο μεταφέρθηκε στη Μεταμόρφωση, ξεκίνησε παράλληλα η εισαγωγή επώνυμων
προϊόντων γιαουρτιού στην ελληνική αγορά.
Τα προϊόντα αυτά έφεραν το σήμα ΦΑΓΕ και
πωλούνταν σε μικρότερα και σφραγισμένα
κύπελλα, με όμορφα σχεδιασμένη συσκευασία. Πλέον η ΦΑΓΕ, εκτός από γιαούρτι, διέθετε στην αγορά ευρύ φάσμα επώνυμων γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως επιδόρπια
γάλακτος, γάλατα, κρέμες γάλακτος και τυρί.
Από τα μέσα του 1970 οι επιτυχίες διαδέχονταν η μία την άλλη για τη «Φιλίππου Αδελφοί
Γαλακτοκομικές Επιχειρήσεις» ΦΑΓΕ. Αρχικά, ήρθε η επέκταση στη διεθνή αγορά, με
εξαγωγές γιαουρτιού στο Ηνωμένο Βασίλειο
το 1983, μετά σε Ιταλία και άλλες χώρες αλλά
και στις ΗΠΑ το 1998.
Σήμερα το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι της
εταιρείας ταξιδεύει σε 44 χώρες σε όλον τον
κόσμο. Ο Κυριάκος Φιλίππου έδωσε τη σκυτάλη στον γιο του, Κύρο, που δείχνει να έχει την
επιχειρηματική ευελιξία του πατέρα του.
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Στο εδώλιο ο 39χρονος που τεμάχισε τη φίλη του

Δ

ύο ίχνη αίματος οδηγούν στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου τον 39χρονο τοξικομανή για να δικαστεί
για τη δολοφονία της 40χρονης συντρόφου του, επίσης τοξικομανούς, τον Δεκέμβριο του 2018. Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι μετά τον θάνατο της γυναίκας τεμάχισε και έκαψε το πτώμα της, με το αιτιολογικό ότι εκείνη μετά τον θάνατό της ήθελε να αποτεφρωθεί. Αρνείται, όμως,
ότι τη σκότωσε, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα πέθανε έπειτα από χρήση κοκαΐνης.
Το έγκλημα αποκαλύφτηκε όταν αστυνομικός-γείτονας
της 40χρονης είδε τον κατηγορούμενο στο σπίτι της, παρότι
εκείνη δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Όταν ρωτήθηκε, απάντησε ότι η 40χρονη είχε φύγει στο εξωτερικό και εκείνος
φρόντιζε το σπίτι. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγο-

ρούμενος έκανε αναλήψεις μετρητών με την κάρτα της γυναίκας, ενώ μπαινόβγαινε στο σπίτι της, γνωρίζοντας ότι
δεν έχει συγγενείς να την αναζητήσουν.
Τελικά, από την εξέτασή του προέκυψε ότι η 40χρονη
έχασε τη ζωή της και τότε αποκάλυψε τις ανατριχιαστικές
λεπτομέρειες για την εξαφάνιση του πτώματός της. Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών,
που τον παραπέμπει να δικαστεί για ανθρωποκτονία από
πρόθεση, σημάδια στο μπάνιο του σπιτιού που νοίκιαζαν
στο Φίλυρο πιστοποιούν ότι εκεί δολοφονήθηκε η γυναίκα,
συγκεκριμένα τη χτύπησε στη λεκάνη της τουαλέτας. Παράλληλα, οι αναζητήσεις που έκανε την περίοδο εκείνη στο
Διαδίκτυο πιστοποίησαν ότι αναζητούσε τρόπους να εξαφανίσει το άψυχο σώμα της.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο επίκεντρο
ναυτιλία
και τουρισμός
Σημαντικά θέματα της Θεσσαλονίκης, που άπτονται της αρμοδιότητας του υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συζήτησε η επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη Μαρία
Αντωνίου με τον αρμόδιο
υπουργό Γιάννη Πλακιωτάκη,
τον οποίο υποδέχθηκε στο γραφείο της στο Διοικητήριο, συνοδευόμενο από τον γενικό γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο. Πιο συγκεκριμένα, στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα που
σχετίζονται με τη στρατηγική
αξιοποίηση του Λιμένος Θεσσαλονίκης, τις ακτοπλοϊκές
συνδέσεις, τη δημιουργία μαρίνων και την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στη Βόρεια
Ελλάδα.

Εμβολιάστηκε
ο Π. Τσακίρης
Εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού
και ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης. « Ένα μικρό τσίμπημα
στον ώμο, ένα μεγάλο βήμα προς την
ελευθερία», σχολίασε σε μήνυμά του
στο Facebook, όπου ανήρτησε και σχετική φωτογραφία από τη στιγμή του εμβολιασμού.

Σε Πέλλα και Ημαθία
ο Απ. Τζιτζικώστας

Τις περιοχές Πέλλας και Ημαθίας
επισκέφτηκε ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της
καταστροφής στις καλλιέργειες από
τον πρόσφατο παγετό. Ήδη ζήτησε
να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις προκειμένου να στηριχθούν το ταχύτερο δυνατόν οι πληγέντες του αγροδιατροφικού κλάδου και των δύο νομών.

Αγριογούρουνα έκαναν… περίπατο στην πόλη
Βόλτες σε όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη κόβουν
αμέριμνα τα τελευταία 24ωρα τα αγριογούρουνα, προκαλώντας έκπληξη σε όποιον τα αντικρίζει. Αρχικά βρέθηκαν στη Χαριλάου, με τους οδηγούς και τους περαστικούς να τα απαθανατίζουν, στη συνέχεια εθεάθησαν στην
Κηφισιά και ακολούθως μπήκαν στον κήπο της Περιφέ-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οδό Βασ. Όλγας, όπου
και διανυκτέρευσαν. Επόμενος... σταθμός τους ήταν το
πρώην στρατόπεδο «Κόδρα» της Καλαμαριάς, με τον δήμαρχο Γιάννη Δαρδαμανέλη να σχολιάζει χαριτολογώντας: «Το “Κόδρα” καθαρίστηκε, αναβαθμίστηκε, αλλά δεν
περιμέναμε και αγριογούρουνα».

M
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Αναβαθμίζει το γραφείο
της Αθήνας ο Καλαφάτης

Εντονότερη παρουσία του υφυπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) στην πρωτεύουσα μέσα από την αναβαθμισμένη λειτουργία του
γραφείου που λειτουργεί στην Αθήνα επιδιώκει ο
υφυπουργός Σταύρος Καλαφάτης. Ήδη το συγκεκριμένο γραφείο έχουν επισκεφτεί αρκετά κυβερνητικά στελέχη με στόχο να γίνει σημείο αναφοράς για θέματα Μακεδονίας - Θράκης στο κέντρο λήψης αποφάσεων. Ο κ. Καλαφάτης τονίζει ότι
η ύπαρξη και αναβαθμισμένη λειτουργία του συγκεκριμένου γραφείου θα αποτελέσει κληροδότημα και για όσους αναλάβουν στο μέλλον το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

Βαρτζόπουλος σε Σκρέκα για
ενεργειακό μετασχηματισμό

Η «πράσινη» ενέργεια απασχόλησε μεγάλο μέρος
της συζήτησης που είχε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης
της Ν.Δ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος με τον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα σε συνάντησή τους. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο άνδρες επικεντρώθηκαν σε θέματα που αφορούν στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας: βιοντίζελ και ενεργειακές καλλιέργειες, δασικοί χάρτες και χρήσεις
γης, μεταξύ άλλων.

Ευθυμίου: Ελλιπής
η αστυνόμευση
στο «Μακεδονία»

Την ισχνή αστυνόμευση του αεροδρομίου
«Μακεδονία» εν όψει της τουριστικής περιόδου
επεσήμανε η βουλευτής Θεσσαλονίκης Ν.Δ. Άννα Ευθυμίου, ρωτώντας τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη αν στις άμεσες προτεραιότητές
του είναι να τροποποιήσει το οργανόγραμμα της
ΓΑΔΘ με στόχο την ενίσχυση του προσωπικού
της ΔΑΚΑΘ, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες του αεροδρομίου με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών
παρεμβάσεων.

Στον Πέτσα ο Ζέρβας
Φουλ... στις επισκέψεις υπουργών και υφυπουργών είναι το τελευταίο διάστημα το πρόγραμμα του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα. Από το δημαρχιακό μέγαρο της
πόλης μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα πέρασαν οι
υφυπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς και Υποδομών - Μεταφορών
Γιάννης Κεφαλογιάννης, ακολούθησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ενώ σειρά στις επισκέψεις
πήρε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας.
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ΠΕΝΙ ΝΑΤΣΜΠΑΛ

Δούκισσα η δεύτερη
γυναίκα στη ζωή του
πρίγκιπα Φιλίππου

Η

κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου ήταν
το αποκορύφωμα της θλίψης αλλά
και της ιδιωτικότητας για τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Μόλις 30
άτομα, λόγω πανδημίας, του στενού οικογενειακού κύκλου συνόδευσαν τον πρίγκιπα
στην τελευταία του κατοικία. Όλα ήταν του
«στενού οικογενειακού κύκλου»; Όχι όλα.

μια κόρη, την Ελεονόρα, η οποία, όμως, πέθανε σε ηλικία μόλις 5 ετών από καρκίνο, το 1991.
Τρία χρόνια αργότερα, ο Φίλιππος, θέλοντας
να γεμίσει τον χρόνο της Πένι, ώστε αυτή να
ξεπεράσει την απώλεια της κόρης της, άρχισε
να της κάνει μαθήματα οδήγησης άμαξας.
Σύντομα οι δυο τους έγιναν αχώριστοι και ο
Φίλιππος την καλούσε σε κάθε εκδήλωση ή
δραστηριότητά του στο Παλάτι, με αποτέλεσμα
η κόμισσα Μαουντμπάτεν να αποκτήσει ως
προσωνύμιο την αγαπημένη φράση του Φιλίππου, την οποία έλεγε στην κατάρτιση κάθε λίστας για οποιαδήποτε εκδήλωση: «Και η Πένι,
επίσης».
Μετά την παραίτηση του πρίγκιπα Φιλίππου
από τα καθήκοντά του το 2017, η Πένι Νάτσμπαλ ήταν η καθημερινή του συντροφιά στο
βασιλικό κτήμα του Σάντριγχαμ. Πηγές που
γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στο εσωτερικό της βρετανικής βασιλικής δυναστείας βεβαιώνουν ότι ένα από τα μυστικά της «βαθιάς
φιλίας» του πρίγκιπα και της κόμισσας ήταν το
ότι η Πένι κρατούσε καλά κρυμμένα όσα της
εμπιστευόταν ο Φίλιππος. Έτσι, απέκτησε την
πλήρη εμπιστοσύνη του πρίγκιπα και σταδιακά όλης της βασιλικής οικογένειας.

Η παρουσία της στην κηδεία

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Υπήρχε και μία εξαίρεση: Η Πένι! Η 67χρονη, σήμερα, Πένι, κατά κόσμον Πενέλοπε Νάτσμπαλ, δούκισσα του Μαουντμπάτεν, πρώην
λαίδη Ρόμσι και επίσης πρώην κόμισσα
Μπράμπουρν, σύζυγος του Νόρτον Νάτσμπαλ,
εγγονού του λόρδου Μαουντμπάτεν, αγαπημένου θείου του Φιλίππου, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο σε ενέδρα του IRA λίγες μέρες μετά
τον γάμο του Νόρτον και της Πένι. Η δούκισσα
του Μαουντμπάτεν… έχει πολιτογραφηθεί ως
«η πιο στενή φίλη» του πρίγκιπα Φιλίππου.
Ωστόσο, η γνωριμία τους και η «βαθιά φιλία»
τους βασίστηκαν σε ένα τραγικό γεγονός.
Ο Νόρτον και η Πένι Νάτσμπαλ απέκτησαν

Ήταν κοινό μυστικό ότι η Πένι δεν θα μπορούσε να λείπει από την κηδεία του πρίγκιπα
Φιλίππου. Ωστόσο, η παρουσία της έπρεπε με
κάποιον τρόπο να είναι συμβατή με το βασιλικό πρωτόκολλο, ώστε να μη δοθούν αφορμές
για συζητήσεις. Έτσι, επινοήθηκε μια διέξοδος που επέτρεπε μεν στην «καλύτερη φίλη»
του εκλιπόντος να παρευρεθεί στο στερνό αντίο, ωστόσο την υποβάθμιζε (άλλοι λένε την
«ταπείνωνε»). Η διέξοδος αξιοποιούσε την
κατάπτωση λόγω ασθένειας του συζύγου της,
Νόρτον, ο οποίος αντικειμενικά αδυνατούσε
να παραστεί στην κηδεία και έτσι «αντ’ αυτού»
προσεκλήθη η Πένι στον αποχαιρετισμό του
«βαθέος φίλου» της.
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Βουλιάζει στις…
δημοσκοπήσεις
ο «σουλτάνος»!

Τ

ίποτα δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά
για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, καθώς μετρά συνεχείς ήττες μέσα και έξω από τη χώρα του. Η
πολιτική του, που έχει απομονώσει την Τουρκία
περιφερειακά και διεθνώς, αποδοκιμάζεται
από την κοινή γνώμη, όπως δείχνει νέα δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία μόλις το 29,3%
θα τον ξαναψήφιζε αν γίνονταν εκλογές την
επόμενη Κυριακή, ενώ αντίθετα το 49% σίγουρα
δεν θα τον ψήφιζε.
Η δημοσκόπηση της εταιρείας Avrasya επιβεβαιώνει παλαιότερες μετρήσεις, σύμφωνα
με τις οποίες οι δήμαρχοι της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς και της Κωνσταντινούπολης
Εκρέμ Ιμάμογλου είναι καταφανώς δημοφιλέστεροι από τον Ερντογάν και θα εκλέγονταν
πρόεδροι της Τουρκίας αν η χώρα έστηνε κάλπες τώρα.
Η μέτρηση διεξήχθη στο διάστημα 11-14
Απριλίου και το αποτέλεσμα για τον Ερντογάν
(29,3% ναι, 49% όχι) κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικό είναι. Γενικότερα, πάντως, η έρευνα καταγράφει την απαισιοδοξία των Τούρκων για την
πορεία της χώρας τους υπό τη σημερινή της
ηγεσία. Συγκεκριμένα, το 88% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι υπάρχει οικονομική κρίση

ΗΠΑ: Καταγγέλλουν την κλιμάκωση
της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα
Τη βαθιά της ανησυχία εξέφρασε για μια ακόμα φορά χθες η Ουάσιγκτον για τον βαθμό της
συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων εκ μέρους της Ρωσίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών
κατήγγειλε την απόφαση της Μόσχας να επιβάλει περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα πολεμικών
σκαφών αλλά και ξένων αξιωματούχων σε τρεις
περιοχές ανοικτά της Κριμαίας. Πρόκειται για
μια «νέα απρόκλητη κλιμάκωση στην εκστρατεία
που διεξάγει το τρέχον διάστημα η Μόσχα με
σκοπό να εξασθενίσει και να αποσταθεροποιήσει την Ουκρανία», ανέφερε ο εκπρόσωπος του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις, ενώ ταυτόχρονα
το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξέφρασε την εκτίμηση ότι «η συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα με την Ουκρα-

νία είναι μεγαλύτερη από εκείνη του 2014», όταν
εκδηλώθηκε η κρίση στην Κριμαία, η οποία κατέληξε με την προσάρτηση της περιοχής στη Ρωσία έπειτα από κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης Ρωσίας - Ουκρανίας.

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

στην Τουρκία, ενώ μόλις το 11% δεν τη βλέπει.
Στο ερώτημα ποιος θα κέρδιζε τις εκλογές με
συμμετοχή των Μανσούρ Γιαβάς και Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, ο δήμαρχος της Άγκυρας αποσπά το 44,5% και ο νυν πρόεδρος της χώρας το
29% των προτιμήσεων. Στο ίδιο ερώτημα με
συμμετοχή των Εκρέμ Ιμάμογλου και Ερντογάν,
ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης αποσπά το
43,3% και ο πρόεδρος το 28,2%.
Αν είχαν να διαλέξουν μόνο μεταξύ Γιαβάς
και Ερντογάν, τα αποτελέσματα ήταν 48% 30,5%, ενώ μόνο μεταξύ Ιμάμογλου και Ερντογάν το «σκορ» ήταν 48,6% - 30,5%.
Τέλος, στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου το
κυβερνών κόμμα ΑΚΡ λαμβάνει 25,8%, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της αντιπολίτευσης
21,6%, το Καλό Κόμμα της Μεράλ Ακσενέρ καταγράφει ένα 10,4%, το φιλοκουρδικό HDP 8%
και το συγκυβερνών ακροδεξιό κόμμα Εθνική
Δράση λαμβάνει το 6%.

Ο Λάσετ υποψήφιος καγκελάριος
της γερμανικής Κεντροδεξιάς
Έπειτα από δύο εβδομάδες έντονης εσωτερικής αντιπαράθεσης, η
Χριστιανική Ένωση της Γερμανίας (ο συνασπισμός Χριστιανοδημοκρατών και Χριστιανοκοινωνιστών CDU-CSU) κατέληξε στο πρόσωπο
του νέου προέδρου του CDU Άρμιν Λάσετ ως υποψήφιου καγκελάριου της χώρας και διαδόχου της Άνγκελα Μέρκελ στις ομοσπονδιακές
εκλογές του Σεπτεμβρίου.
Η μάχη του Λάσετ με τον επικεφαλής του CSU Μάρκους Ζέντερ υπήρξε θυελλώδης, επίμονη, δημόσια και κατά γενική ομολογία έχει κοστίσει πολιτικά και εκλογικά στη γερμανική Κεντροδεξιά. Τελικά το
μέγεθος των δύο κομμάτων (το CDU εκτείνεται σε όλη τη Γερμανία,
ενώ το CSU είναι οριοθετημένο στην περιοχή της Βαυαρίας) έκρινε
τη μάχη, καθώς το 77% των μελών του CDU ψήφισε υπέρ του Λάσετ.
Νωρίτερα, ο Ζέντερ είχε δηλώσει ότι παραχωρεί στο CDU το δικαίωμα
της επιλογής υποψηφίου, ενώ στη συνέχεια δήλωσε ότι αποδέχεται
το εκλογικό αποτέλεσμα «χωρίς μνησικακία» και ότι συντάσσεται
στο πλευρό του Άρμιν Λάσετ.
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Φορολογία: 10 μέτρα για τη διευκόλυνση νοικοκυριών - επιχειρήσεων
Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε το πακέτο ρυθμίσεων και
διευκολύνσεων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, το οποίο ψηφίζεται σήμερα. Τα μέτρα είναι τα εξής:
1. Καταβολή φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
2. Έκπτωση 3% στην πληρωμή φόρου εισοδήματος, εφόσον η φορολογική δήλωση υποβληθεί έως 28 Ιουλίου και εξοφληθεί εφάπαξ
έως τις 30 Ιουλίου.
3. Δυνατότητα υποβολής εμπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης
έως τις 27 Αυγούστου, με την καταβολή των δύο πρώτων δόσεων.
4. Εξόφληση του ΕΝΦΙΑ σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις (η πρώτη
τον Σεπτέμβριο).
5. Κατάργηση τεκμηρίων για όσους πλήττονται από την πανδημία,
υπό την προϋπόθεση ότι σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν υπήρξε εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας.

6. Μη επιβολή «πέναλτι» στους πληττόμενους φορολογουμένους και
σε όσους είναι άνω των 60 ετών, εάν το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές
συναλλαγές είναι μικρότερο του 30% του πραγματικού εισοδήματος.
7. Μείωση κατά 50% του ποσού της προσαύξησης φόρου για τους
υπόχρεους που δεν εξαιρούνται από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές,
αλλά αυτό υπερβαίνει το 20% και υπολείπεται του 30% του πραγματικού
εισοδήματος.
8. Εξαιρούνται τα έκτακτα εισοδήματα από το συνολικό εισόδημα,
επί του οποίου υπολογίζεται το 30% των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής.
9. Τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν από τους ιδιοκτήτες δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά τους, αρκεί να έχουν κοινοποιήσει εξώδικο στον μισθωτή.
10. Παρατείνεται έως τις 6 Μαΐου η προθεσμία υποβολής χωριστής δήλωσης από τους συζύγους, εφόσον το επιθυμούν.

ΕΝΦΙΑ 2021

Χωρίς αλλαγές Σε έξι δόσεις
η πληρωμή

Ν

α «παγώσει» τον ΕΝΦΙΑ στα
περσινά επίπεδα έχει αποφασίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών, κάτι το οποίο σημαίνει πως για το
2021 ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί με τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν σήμερα,
ενώ η πληρωμή του θα γίνει σε έξι μηνιαίες δόσεις.
Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε έξι
ίσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου και
την τελευταία έως και τα τέλη Φεβρουαρίου του 2022.
Με βάση αυτό το δεδομένο, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν τον ίδιο φόρο με
αυτόν που κατέβαλαν για το 2020, εάν δεν
έχουν αλλαγές στην περιουσιακή ή εισοδηματική τους κατάσταση, ενώ αναβάλλεται για το 2022 η νέα μείωση του φόρου
8% κατά μέσο όρο, για την οποία έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση με την ενεργοποίηση των νέων αντικειμενικών αξιών των
ακινήτων και την επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε 3.000 νέες περιοχές σε όλη τη χώρα.
Ο ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώ-

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

σουν φέτος πάνω από 6 εκατ. ιδιοκτήτες
ακινήτων θα υπολογιστεί με βάση τις σημερινές αντικειμενικές αξίες και όχι με
τις νέες.

«Κλείδωσε»
Το σχέδιο φορολόγησης των ακινήτων
έχει «κλειδώσει» και προβλέπει ότι οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα τρέξουν και θα ολοκληρωθούν
φέτος, αλλά θα ενεργοποιηθούν το 2022
τόσο για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ όσο
και για τον προσδιορισμό των φόρων που
επιβάλλονται στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
Συγκεκριμένα, ο ΕΝΦΙΑ παραμένει στα
περσινά επίπεδα. Οι φορολογούμενοι θα
πληρώσουν τον ίδιο φόρο με αυτόν που
κατέβαλαν για το 2020, εάν δεν έχουν αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση.
Επίσης, αναβάλλεται για το επόμενο
έτος η νέα μείωση του φόρου 8% κατά μέ-

σο όρο, για την οποία έχει δεσμευτεί η
κυβέρνηση.
Τέλος, οι φορολογούμενοι που σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε μεταβιβάσεις
ακινήτων έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο (έως το τέλος του έτους) για
να υπογράψουν συμβόλαια και να γλιτώσουν τις φορο-επιβαρύνσεις που θα προκαλέσει η αύξηση των αντικειμενικών
αξιών των ακινήτων, ειδικά στις 3.000 περιοχές όπου οι τιμές αναμένεται να κάνουν άλμα.

Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ
θα γίνει σε έξι ίσες μηνιαίες
δόσεις, με την πρώτη
να καταβάλλεται έως το τέλος
Σεπτεμβρίου και την τελευταία
έως και τα τέλη Φεβρουαρίου
του 2022…
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Ελεύθεροι
επαγγελματίες:
Έως 30/9
οι αιτήσεις για
τις 120 δόσεις

Περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες έτσι ώστε να ρυθμίσουν
τις οφειλές τους σε 120 δόσεις. Η
προθεσμία έληγε κανονικά στις
30 Απριλίου, αλλά δόθηκε παράταση με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στην τροπολογία για την
απονομή των συντάξεων. Η παράταση αφορά στους μη μισθωτούς που παρουσίαζαν καθυστέρηση καταγραφής των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Εξάλλου, αναρτήθηκαν χθες τα
ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Μαρτίου για
τους μη μισθωτούς, ενώ ως προθεσμία πληρωμής τους ορίζεται
η Πέμπτη 6 Μαΐου.

Χάθηκε τζίρος 120
εκατ. σε εστίαση καταλύματα

Βαρύτατες απώλειες ύψους
119,73 εκατ. ευρώ κατέγραψαν
τον Φεβρουάριο σε επίπεδο τζίρου οι επιχειρήσεις εστίασης και
καταλυμάτων. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο τζίρος
στην εστίαση περιορίστηκε στα
51,7 εκατ. ευρώ έναντι 115,7
εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ στον κλάδο των καταλυμάτων ο τζίρος υποχώρησε
στα 24,6 εκατ. ευρώ έναντι 78,2
εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Από τα
στοιχεία προκύπτει μια ισομερής
απώλεια, καθώς η εστίαση «έχασε» τζίρο 64,1 εκατ. και τα καταλύματα 53,63 εκατ ευρώ.
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Σύνταξη σε έναν
μήνα από λογιστές
και δικηγόρους

Τ

ην έκδοση σύνταξης εντός 30 ημερών μέσω της σύμπραξης του ΕΦΚΑ
με πιστοποιημένους δικηγόρους και
λογιστές υπόσχεται να εφαρμόσει
άμεσα το υπουργείο Εργασίας. Σε σχετική
τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπονται οι προϋποθέσεις αλλά και η εφαρμογή της σχετικής διαδικασίας. Έτσι, εκτός
από τους υπαλλήλους τους ΕΦΚΑ, προβλέπεται και η συμμετοχή δικηγόρων, που είναι μέλη αντίστοιχου συλλόγου για τουλάχιστον τρία
χρόνια, καθώς και λογιστών - φοροτεχνικών
α’ τάξης, αφού παρακολουθήσουν σεμινάριο
επιμόρφωσης και πιστοποιηθούν από τους
οικείους επαγγελματικούς συλλόγους τους.
Με τη νέα διαδικασία που προβλέπει η σχετική τροπολογία ορίζονται τα εξής:
1. Καθίσταται υποχρεωτική η προσωρινή
σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως αν ο
ασφαλισμένος έχει υποβάλει σχετικό αίτημα
ή όχι.
2. Γίνεται υποχρεωτική η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση για τους ασφαλισμένους στην
περίπτωση που έχουν διαδοχική ασφάλιση,
ενώ επεκτείνεται και στον πρώην ΟΓΑ.
3. Προβλέπεται η ενοποίηση του ορίου
οφειλών, εντός του οποίου είναι δυνατή η χορήγηση σύνταξης στις 20.000 ευρώ για όλους
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στις
6.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ.
4. Τα Δελτία Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) για τους εργαζομένους στο
Δημόσιο που έχουν εκδοθεί και έγχαρτα αποτελούν τεκμήριο για τον χρόνο ασφάλισης
που προκύπτει από αυτά.
Το αντικείμενο των πιστοποιημένων επαγγελματιών θα είναι το εξής:
α. Θα διαπιστώνουν τον χρόνο ασφάλισης σε
έναν ή περισσότερους φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης και θα εκδίδουν σχετική
βεβαίωση.

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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β. Θα ελέγχουν την ύπαρξη ή μη οφειλόμενων
εισφορών του αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία και θα εκδίδουν σχετική βεβαίωση ή θα υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση.
γ. Θα υπολογίζουν το οφειλόμενο ποσό για
την αναγνώριση πλασματικού χρόνου, εκδίδοντας σχετική βεβαίωση.
δ. Θα εκδίδουν προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.
ε. Θα συντάσσουν σχέδιο πράξης διακανονισμού οφειλών.
στ. Θα εκδίδουν σχέδιο απόφασης προσωρινής σύνταξης, καθώς και οριστικής κύριας
και επικουρικής σύνταξης.
Ο ΕΦΚΑ θα πραγματοποιεί κάθε μήνα δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί του αριθμού των πράξεων απονομής σύνταξης. Αν αποδειχτεί ότι κάποιος
πιστοποιημένος επαγγελματίας εξέδωσε μια
ελλιπή ή εσφαλμένη βεβαίωση απονομής
σύνταξης, τότε θα ανακαλείται το αργότερο
εντός δεκαετίας η σχετική πράξη. Αν συμβεί
το ίδιο σε τρεις περιπτώσεις και άνω, τότε ο
επαγγελματίας αυτομάτως θα τίθεται εκτός
διαδικασίας για χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Σε σχετική τροπολογία
του υπουργείου Εργασίας
που κατατέθηκε στη Βουλή
προβλέπονται οι προϋποθέσεις
αλλά και η εφαρμογή
της σχετικής διαδικασίας

Δάνεια: Αύξηση χορηγήσεων για στεγαστικά,
καταναλωτικά
H προοπτική σταδιακής επιστροφής
στην κανονικότητα λόγω του εμβολιασμού αλλά και η αλλαγή πλάνου ως προς
την κατοικία και την επιχείρηση αύξησαν
τον αριθμό των καταναλωτών που χτύπησαν την... πόρτα της τράπεζας για να λάβουν κάποιο στεγαστικό, καταναλωτικό ή
επιχειρηματικό δάνειο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, κατά το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους καταγράφηκε αύξηση της
ζήτησης στεγαστικών και καταναλωτικών
δανείων σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση της εμπιστοσύνης των νοικοκυριών,
ενώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, το ενδιαφέρον θα
διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και το β’ τρίμηνο του έτους. Παράλληλα, διατηρούνται αμετάβλητα τα κριτήρια χορήγησης
δανείων προς τα νοικοκυριά, ενώ η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά που απορρίφθηκαν παρέμεινε
κατά βάση αμετάβλητη σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο.
Τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους καταγράφεται, επίσης, διατήρηση των ίδιων όρων για τη χορήγηση δανείων σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2020.
Από την άλλη πλευρά, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν
αμετάβλητα σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του
2020, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα
του προηγούμενου τριμήνου. Η συνολική
ζήτηση δανείων παρέμεινε αμετάβλητη
σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2020, αν και
η ζήτηση των δανείων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσίασε αύξηση
έως έναν βαθμό, κυρίως λόγω της αύξησης των χρηματοδοτικών αναγκών τους
για δημιουργία αποθεμάτων και για κεφάλαια κίνησης. Η Τράπεζα της Ελλάδος
επισημαίνει ότι το επόμενο τρίμηνο η συνολική ζήτηση τόσο των μακροπρόθεσμων όσο και των βραχυπρόθεσμων δανείων από τις ΜΧΕ αναμένεται να αυξηθεί
έως έναν βαθμό.
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USINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Χονδρεμπόριο κρέατος: Οι τιμές
τραβούν την ανηφόρα εν όψει Πάσχα

Αύξηση παραγωγής 8% το 2020
για την Generali Hellas

Ο

ι τιμές μπορεί να φτάσουν στα συνοικιακά κρεοπωλεία έως και 14 ευρώ το κιλό, εκτιμούν χονδρέμποροι και από 8 ευρώ έως 10 ευρώ το κιλό σε σουπερμάρκετ. Σε σχέση με την περσινή χρονιά, αυτό σημαίνει αύξηση 2 ευρώ. Πέρυσι στην αγορά παρατηρήθηκε το
φαινόμενο των ελλείψεων. Σύμφωνα με χονδρεμπόρους, τα
περισσότερα αρνιά και κατσίκια εξήχθησαν πριν από έναν μήνα στην Ιταλία για το Πάσχα των Καθολικών. Σε συνδυασμό με
το ό,τι θα μείνουν στα αστικά κέντρα οι πολίτες λόγω της απαγόρευσης εξόδου και με τις μειωμένες εισαγωγές από Ρουμανία και Αλβανία, οι τιμές μπορεί να φτάσουν στα συνοικιακά
κρεοπωλεία έως και 14 ευρώ το κιλό. Έχουμε να δούμε αυτό το
εμπορικό φαινόμενο από το 2006, δηλώνουν χαρακτηριστικά
οι χονδρέμποροι, που βλέπουν τους κτηνοτρόφους να κρατούν
τα «εμπορικά» αρνιά - κατσίκια (8 έως 12 κιλά) για γαλακτοπαραγωγή, καθώς, λόγω της αύξησης της τιμής της φέτας και άλλων ΠΟΠ τυριών, που διπλασίασαν τις τιμές σε Κεντρική και
Βόρεια Ευρώπη, κρατούν τα ζωντανά για γαλακτοπαραγωγή
και όχι για πώληση στην αγορά κρέατος.

ΠΟΜΙΔΑ: Επτά στους δέκα σχεδιάζουν ανακαίνιση
Σε διαδικτυακή έρευνα, προκειμένου να εκτιμήσει την ικανότητα και την
προθυμία των Ευρωπαίων ιδιοκτητών ακινήτων να ανακαινίσουν τις κατοικίες τους, είτε πρόκειται για ιδιοκατοικούμενες είτε για ενοικιαζόμενες από
εκμισθωτές που διαθέτουν μία ή περισσότερες οικίες στην αγορά για εκμίσθωση, συμμετείχαν Έλληνες ιδιοκτήτες. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν την έντονη προθυμία των Ελλήνων ιδιοκτητών να ανακαινίσουν τα σπίτια τους. Συγκεκριμένα, το 86,26% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι ωφέλιμο να κάνουν τις ιδιοκτησίες τους ενεργειακά πιο αποδοτικές και βιώσιμες, προκειμένου: α) να αυξήσουν τη μισθωτική ή εμπορική αξία του ακινήτου τους (71,57%), να εξοικονομήσουν χρήματα (71,24%), να βοηθήσουν το
περιβάλλον (58,01%) και να ζήσουν πιο άνετα (51,14%). Πριν από το χτύπημα
της πανδημίας, το 71% των ερωτηθέντων σχεδίαζε να πραγματοποιήσει μικρές ή εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης για να καταστήσει την κατοικία
του ή την ιδιοκτησία του ενεργειακά πιο αποδοτική.

Vodafone: Επενδύσεις σε δίκτυα και προσλήψεις προσωπικού
Το Vodafone Business υλοποιεί τέσσερις νέες συμβάσεις του
μεγάλου έργου «Σύζευξις ΙΙ», ύψους 51 εκατ. ευρώ, και προχωρεί σε σημαντικές επενδύσεις για την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών και την επέκταση του Vodafone Giga Network σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και στην πρόσληψη πάνω
από 100 εργαζομένων για τις ανάγκες του έργου. Συγκεκριμένα, ανέλαβε την υλοποίηση τεσσάρων εκτελεστικών συμβάσεων για παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και Ίντερνετ
σε πάνω από 8.000 σημεία φορέων του Δημοσίου σε Αττική,
Θεσσαλία, Μακεδονία και Κρήτη, συνολικού ύψους 51,1 εκατ.
ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών Ίντερνετ για περίπου 400 hotspots στις αντίστοιχες περιοχές.

Παρά τις επιπτώσεις του Covid- 19 και τα μακράς διαρκείας lockdowns, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας για το έτος
2020 ανήλθε στα 235,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 8%, σε σύγκριση με το 2019.
Για ακόμα μία χρονιά, η εταιρεία καταφέρνει να
ξεπερνά τους παραγωγικούς της στόχους, διευρύνοντας σταθερά το μερίδιο αγοράς της, το
οποίο διαμορφώθηκε για το 2020 σε 6,0%,
έναντι 5,3% το 2019. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων παρέμειναν σταθερά, σημειώνοντας μια
ελαφρά αύξηση της τάξεως του 1,7% από το
2019, φθάνοντας το 2020 στα 115,9 εκατ. ευρώ.

ΣΕΛΠΕ: Αθέμιτος ανταγωνισμός
από τα κλειστά καταστήματα
Έκκληση στην Πολιτεία να λειτουργήσει όλο
το λιανεμπόριο με ασφάλεια και χωρίς εξαιρέσεις, για να μη χαθεί και η εορταστική περίοδος του Πάσχα, απευθύνει ο Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος
(ΣΕΛΠΕ). Σε ανακοίνωσή του ο ΣΕΛΠΕ χαρακτηρίζει «άδικο το να συνεχιστεί η επιλεκτική πολιτική στο άνοιγμα των επιχειρήσεων
του λιανεμπορίου που προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό, με μακροχρόνιες κοινωνικές και
οικονομικές συνέπειες».

Πειραιώς: Με Πόλσον βασικό
επενδυτή μετά την αύξηση κεφαλαίου
Τον Τζ. Πόλσον θα έχει, πιθανά, βασικό επενδυτή η Πειραιώς Financial Holdings, εταιρεία
συμμετοχών του Ομίλου Πειραιώς, καθώς με
τα μέχρι στιγμής δεδομένα αποτελεί τον μοναδικό που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να καλύψει σημαντικό μέρος της ΑΜΚ. Σύμφωνα με
πληροφορίες, το family office του Αμερικανού
επενδυτή δεσμεύεται να βάλει 265 εκατ. ευρώ
στην ιδιωτική τοποθέτηση. Αν δεν μεσολαβήσουν τα επόμενα 24ωρα εντυπωσιακές ανατροπές, ο Πόλσον θα ανεβάσει, μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, το ποσοστό του στην Πειραιώς στα επίπεδα του 18%, από 4,61% σήμερα,
αποτελώντας τον επόμενο μεγαλύτερο μέτοχο
μετά το ΤΧΣ.
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Παπουτσάνης: Στα 540.000 ευρώ
τα κέρδη στο τρίμηνο

Αλουμύλ: Στα 9,2 εκατ.
ευρώ αυξήθηκαν
τα κέρδη το 2020
Fitch: Αναβάθμισε
σε σταθερό το outlook
της Mytilineos

Κ

ατά την οικονομική χρήση 2020 η παγκόσμια οικονομία στιγματίστηκε από την εξάπλωση της
πανδημίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα ανασφάλειας, η εταιρεία και ο Όμιλος κατόρθωσαν να αυξήσουν
σημαντικά τη λειτουργική τους κερδοφορία και να διατηρήσουν παρόμοιο όγκο πωλήσεων σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, επηρεαζόμενος από τις επιπτώσεις της πανδημίας, κατέγραψε
οριακή μείωση 0,2% και διαμορφώθηκε στα 241,1 εκατ.
ευρώ, έναντι 241,5 εκατ. συγκριτικά με το 2019. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 24,9 εκατ. ευρώ, έναντι
23,0 εκατ. συγκριτικά με το 2019, αυξημένα κατά 8,2%.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 11,0
εκατ. ευρώ, έναντι 4,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 128,6%. Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανερχόμενα σε 9,2
εκατ. ευρώ, έναντι 3,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 182,3%.

ΣΕΒΕ: Επιχορήγηση επιχειρήσεων
για ψηφιακές εκθέσεις
Την υπογραφή της 11ης τροποποίησης της αναλυτικής
πρόσκλησης της δράσης «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή
προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ 2014-2020 χαιρετίζει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας.
Εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα επιχορήγησης που δίνεται και στις επιχειρήσεις-μέλη
του, προκειμένου να συμμετέχουν και σε ψηφιακές
εκθέσεις, στο πλαίσιο σχετικής τροποποίησης που
υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γιάννης Τσακίρης. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται το
εξής: «Η νέα αυτή δυνατότητα αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την ενίσχυση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που θα αφορά ειδικότερα στις εξαγωγές και τις
εξαγωγικές επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα, με παράλληλη θετική πορεία ως προς την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου για e-εξαγωγές»,
υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΒΕ.

Σε σταθερό από αρνητικό αναβάθμισε το outlook της Mytilineos η Fitch, ενώ επιβεβαίωσε την
αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου
σε «BB». Ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι
η αναθεώρηση του outlook αντανακλά την καλύτερη από την αναμενόμενη οικονομική επίδοση το 2020, καθώς η διαφοροποίηση περιόρισε τον αντίκτυπο της πανδημίας. Όπως αναφέρει, ο Όμιλος αναμένει ότι η παραγωγική
δυναμικότητα από ΑΠΕ θα φτάσει τα 700 MW
και θα ολοκληρώσει την κατασκευή της νέας
μονάδας φυσικού αερίου στο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας έως το τέλος του
2021. Τα έργα αυτά, σημειώνει η Fitch, θα οδηγήσουν σε κεφαλαιακές δαπάνες (capex) άνω
των 300 εκατ. ευρώ το 2021-2024, ενώ θα αυξήσουν τη διείσδυση του Ομίλου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. H Fitch προβλέπει ότι έως
το 2024 το 40% των EBITDA του Ομίλου θα προέρχεται από τη μονάδα ενέργειας.

Επαναλειτουργούν δρομολόγια
Intercity Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενημερώνει το επιβατικό κοινό
ότι από την Πέμπτη 22/4/2021 έως και τη Δευτέρα
10/5/2021 επανακυκλοφορούν ορισμένες αμαξοστοιχίες Intercity στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη
- Αθήνα, με σκοπό την αποφυγή συγχρωτισμού και
συνωστισμού και την καλύτερη εξυπηρέτηση των
ταξιδιωτών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα μετακίνησης
από νομό σε νομό, λόγω της αναμενόμενης αύξησης της επιβατικής κίνησης την περίοδο του Πάσχα. Ειδικότερα, επανακυκλοφορούν: Η αμαξοστοιχία I/C58 από την Πέμπτη 22/4 έως και την Κυριακή 9/5. Οι αμαξοστοιχίες I/C54 και I/C59 από την
Παρασκευή 23/4 έως και την Κυριακή 9/5 και η
αμαξοστοιχία I/C55 από την Παρασκευή 23/4 έως
και τη Δευτέρα 10/5.

« Ένα ακόμη τρίμηνο ανάπτυξης ολοκληρώθηκε
για την Παπουτσάνης, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 28% το πρώτο τρίμηνο του 2021», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, οι
πωλήσεις της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα ανήλθαν σε 10,29 εκατ. ευρώ,
έναντι 8,06 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του
2020. Η εξαγωγική δραστηριότητα της Παπουτσάνης ενισχύθηκε κατά 13% το πρώτο τρίμηνο του
2021, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Η
αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 6,06 εκατ. ευρώ. Τα
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,74
εκατ. ευρώ, έναντι 0,57 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο του 2020, βελτιωμένα κατά 29%, ενώ τα
κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,54 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Θετική η διαχείριση της πανδημίας
από τις οικογενειακές επιχειρήσεις
Σε μια δύσκολη χρονιά, που οι επιχειρήσεις χρειάστηκε να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες της
κοινωνίας και του περιβάλλοντος, οι οικογενειακές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν με επιτυχία.
Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά συμπεράσματα
της παγκόσμιας έρευνας Family Business Survey 2020 της PwC, που πραγματοποιήθηκε με τη
συμμετοχή σχεδόν 3.000 ιδιοκτητών οικογενειακών επιχειρήσεων απ’ όλον τον κόσμο. Όπως
αποτυπώνεται από τα ευρήματα της έρευνας στην
Ελλάδα και διεθνώς, πέραν της επιτυχημένης ανταπόκρισης στην πανδημία, οι οικογενειακές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των
θεμάτων που άπτονται της εταιρικής βιωσιμότητας και της κοινωνικής ευθύνης. Οι ανάγκες που
δημιούργησε η πανδημία ενισχύουν τη σημαντικότητα του ψηφιακού μετασχηματικού και της
υιοθέτησης νέων τεχνολογιών για την επίτευξη
καλύτερων επιδόσεων.

Προσύμφωνο πώλησης
ακινήτου της Trastor
H Trastor AEEAΠ ανακοινώνει ότι στις 19/4/2021
υπέγραψε δεσμευτικό προσύμφωνο για την πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της και συγκεκριμένα πολυώροφο επαγγελματικό κτιριακό συγκρότημα συνολικής επιφανείας 4.003,58 τ.μ., που βρίσκεται επί
της Λεωφόρου Κηφισίας 278 στο Χαλάνδρι Αττικής,
έναντι συνολικού τιμήματος 5.050.000 ευρώ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Είστε συνωμότες»

Καταπέλτης κατά των «12»
της European Super League
η Ολομέλεια των 55 Ομοσπονδιών
της UEFA που συνεδρίασε στο Μοντρέ
αταπέλτες κατά της European Super League εί- νίγκε το ξέκοψε ότι οι γερμανικοί σύλλογοι παραμένουν συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα των χωρών τους και
ναι πλέον και πολιτικοί αρχηγοί ευρωπαϊκών πιστοί στην UEFA.
οι ποδοσφαιριστές τους θα αποκλειστούν από τις εθνιχωρών, όπως και η Ολομέλεια της UEFA και μετά
Αργά το απόγευμα ήρθαν και τα μαντάτα από την Ολο- κές τους ομάδες. Μάλιστα, στην ανακοίνωση κάνουν λότη γενική κατακραυγή η εκτίμηση που εκφράζουν τα ξέ- μέλεια της UEFA στο Μοντρέ, όπου οι 55 ομοσπονδίες γο για «συνωμότες που δεν ενδιαφέρονται για το παιχνίνα Μέσα είναι ότι το όλο εγχείρημα οδηγείται σε ναυάγιο! καταδίκασαν την απόφαση των 12 (Μίλαν, Ίντερ, Γιου- δι». Βαριές κουβέντες.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε στον βέντους, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ΛίΤο ερώτημα, ωστόσο, είναι αν θα αποκλειστούν οι Ρεπροσωπικό του λογαριασμό στα social media: «Η πιθα- βερπουλ, Τότεναμ, Άρσεναλ, Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης, άλ Μαδρίτης, Τσέλσι από τους ημιτελικούς του Chamνότητα του απροσδόκητου κάνει το ποδόσφαιρο τόσο Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα) να δημιουργή- pions League και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άρσυναρπαστικό. Η πρόταση από μια μερίδα πλούσιων ευ- σουν μια κλειστή λίγκα και να παίζουν μεταξύ τους. Τι σεναλ από τους ημιτελικούς του Europa League. Το
ρωπαϊκών συλλόγων να δημιουργήσουν μια κλειστή σημαίνει η ανακοίνωση των «55»; Ότι δεν θα μπορούν να ESPN αναφέρει ότι θα πάρουν μέρος κανονικά, μήπως
λίγκα πηγαίνει ολοκληρωτικά κόντρα
και τελικά πειστούν να απαρνηθούν τα
στην ιστορία και παράδοση του παιχνιδισχέδια του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης
ού. Είναι λάθος, τόσο απλά και ξεκάθαρα.
για τη δημιουργία της European Super
Οι φίλαθλοι δεν θα το αποδεχτούν».
League.
Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία φέρεται να έχει βρει τον δικό της «σύμμαχο»
Μερικές ώρες αργότερα ο Μπόρις
Στο μεταξύ, κατά της European Super
για
μία
ακόμη
υψηλότερης
κλίμακας
χρηματοδότηση
στο
νέο
Champions
Τζόνσον δήλωνε ότι θα νομοθετήσει ώστε
League τάσσονται οι οπαδοί των ομάδωνLeague. Όπως αναφέρει το Bloomberg και επιβεβαιώνουν τα γαλλικά
οι έξι αγγλικοί σύλλογοι να μην μπορούν
συνωμοτών με αναρτήσεις πανό στα γήπεΜedia, η πλευρά της βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με βρετανικό fund που
να φύγουν από την Premier League. Ο
δα, με δηλώσεις επωνύμων όπως του
Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν
Κλοπ και του Γκουαρντιόλα, ενώ στα soεδρεύει στο Λονδίνο, για αρχικό μπάτζετ 4,5 δισ., το οποίο μπορεί να εκτοέδωσε συγχαρητήρια στην Παρί Σεν Ζερcial media έχουν ήδη σχηματιστεί διάφοξευτεί μέχρι και τα 7 δισ. ευρώ! Με αυτό το πλάνο, οι 36 ομάδες από το 2024
μέν που θα ενταχθεί στο νέο σχήμα, ενώ ο
ρα γκρουπ, όπως «το ποδόσφαιρο το δημικαι έπειτα που θα ενεργοποιηθεί το νέο φορμάτ θα εισπράττουν σημαντικά
αντιπρόεδρος της Μπάγερν και παλιά δόούργησαν οι φτωχοί και το εκμεταλλεύονυψηλότερα έσοδα απ’ ό,τι συνέβαινε έως τώρα.
ξα του ποδοσφαίρου Καρλ Χάιντς Ρουμεται οι πλούσιοι» και άλλα παρόμοια.

Κ

Απάντηση με deal 7 δισ. ευρώ!
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Σούπερ ντέρμπι και «σφαγή» για την Ευρώπη

Μ

ε δύο σούπερ ντέρμπι, Άρης - ΠΑΟΚ (19.30)
στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (21.30) στο ΟΑΚΑ, που μπορούν να
ερμηνευτούν και ως… exit poll για την έξοδο στην Ευρώπη, τελειώνει απόψε ο πρώτος γύρος των πλέι οφ
της Super League. Ο Άρης μετά τη νίκη του 2-1 επί
του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο την περασμένη
αγωνιστική είναι αποσπασμένος τρεις βαθμούς από
τον ΠΑΟΚ -που προέρχεται από μεγάλη νίκη 2-0 σε
βάρος του Ολυμπιακού στην Τούμπα- και από την
ΑΕΚ, νικήτρια 3-1 του Αστέρα στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στους 49 βαθμούς, πέντε πίσω από τον
ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ και μόνο με νίκη στο ΟΑΚΑ μπορεί
να ελπίζει ότι θα παίξει στο νεοσύστατο Conference
League της UEFA. Ο Ολυμπιακός, όπως είναι γνωστό,
έχει κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα και υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (17.15). Βαθμολογία (30
αγ.): Ολυμπιακός 76, Άρης 57, ΠΑΟΚ 54, ΑΕΚ 54, Παναθηναϊκός 49, Αστέρας Τρ. 44.

SPORTS
Αιχμηρό σχόλιο
για το κλαμπ των ελίτ
Σχόλιο για τη European Super League από τον
γνωστό Βρετανό τηλεπαρουσιαστή και ηθοποιό
Τζέιμς Κόρντεν με αναφορά σε σταρ του Χόλιγουντ: «Είναι μια απόφαση απληστίας. Είναι σαν
να λένε η Μέριλ Στριπ, η Τζούλια Ρόμπερτς, η Βαϊόλα Ντέιβις και η Σέρσεϊ Ρόναν ότι θα είναι πάντα
υποψήφιες για Όσκαρ, ό,τι κι αν συμβεί, αφήνοντας μια θέση για τις υπόλοιπες ηθοποιούς».

Πέρεζ: «Δεν θα τολμήσει
η UEFA»

Ο πρόεδρος της
Ρεάλ Μαδρίτης
Φλορεντίνο Πέρεζ,
ο οποίος ανέλαβε να
«τρέξει» τη European
Super
League, έκανε δηλώσεις σε ραδιόφωνο της Μαδρίτης,
υποστηρίζοντας με
στόμφο ότι η UEFA
δεν θα τολμήσει να
αποβάλει τους δώδεκα από το Μουντιάλ, το Euro και τα εγχώρια
πρωταθλήματα. Ύστερα… κλάφτηκε ότι οι ομάδες έχουν οικονομικά προβλήματα λόγω της πανδημίας, άρα η European Super League ήταν αναγκαιότητα.

Ολυμπιακός
και European
Super League
Για να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις σχετικά με τη European Super League και τον Ολυμπιακό, το άτυπο καταστατικό τους αναφέρει ότι για να γίνει μέλος μια ομάδα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον
500 εκατ. ευρώ μετοχικό κεφάλαιο. Αυτό του Ολυμπιακού δεν υπερβαίνει τα 65 εκατ. ευρώ. Ούτε ποτέ
έγινε σχετική πρόταση στην ομάδα του Πειραιά.

Ποσά που… ζαλίζουν

Με το «καλωσόρισμα» καθεμία από τις δώδεκα ομάδες της European Super League θα πάρει μπόνους
300 εκατ. ευρώ! Την ίδια στιγμή η UEFA για το νέο
Champions League που ετοίμασε ανακοίνωσε ότι οι
«μεγάλες» ομάδες μπορούν να εισπράξουν ακόμα
και 200 εκατ. ευρώ η καθεμία. Είναι πολλά τα λεφτά,
αλλά της JP Morgan, που χρηματοδοτεί τη European
Super League, ακόμα περισσότερα!

Μάχη για τα τηλεοπτικά
δικαιώματα

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial
Times», το SKY TV καθώς και οι διαδικτυακές
πλατφόρμες Amazon, Facebook και Disney+
έχουν αρχίσει συζητήσεις με τη European Super League και προσφέρουν ποσά που ζαλίζουν για να αποκτήσουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα! Περισσότερα
από 4 δισ. ευρώ τον χρόνο. Η
εφημερίδα επισημαίνει ότι οι
πλατφόρμες και ο τηλεοπτικός
σταθμός αδιαφορούν για τις αντιδράσεις των οπαδών.

Διαιτητές χωρίς εμπειρία
σε «Βικελίδης» και ΟΑΚΑ

Δύο διαιτητές μικρής ευρωπαϊκής εμπειρίας,
ο Γάλλος Ντελαζό και ο Ολλανδός Ντένις Χίγκλερ, θα σφυρίξουν αντίστοιχα τα σημερινά
ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Παναθηναϊκός.
Στο VAR, που εν τέλει κάνει όλο το «παιχνίδι»,
θα είναι συμπατριώτες τους διαιτητές.
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• Στους Παξούς θα γυριστεί η νέα
σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη με πρωταγωνίστριες, όπως φημολογείται, τη Χάρις Αλεξίου και τη
Μαρία Καβογιάννη.
•Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας
και το πανηγύρισε στο Διαδίκτυο!

«ΣΜYΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜEΝΗ»

POLITICAL GOSSIP

Στη μεγάλη οθόνη και
στο βάθος… Όσκαρ

Χ

ολιγουντιανή λάμψη στην οσκαρικών προδιαγραφών κινηματογραφική παραγωγή της ελληνικής ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη», αφιερωμένη στα 100 χρόνια από́ την
Καταστροφή́ της Σμύρνης. Η επί τρία χρόνια sold out θεατρική παράσταση της Μιμής Ντενίση, που κατέκτησε κοινό και κριτικούς, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με
τη συμμετοχή της διάσημης Αμερικανίδας
σταρ Βανέσας Ρεντγκρέιβ, των Άγγλων
πρωταγωνιστών Σούζαν Χαμσάιρ και Ρούπερτ Γκρέιβς, καθώς και του γοητευτικού
Τούρκου ηθοποιού Μπουράκ Χακί.
Με μπάτζετ που ξεκινά από τα 4,5 εκατ.
ευρώ, τα κινηματογραφικά συνεργεία αναμένεται να ξεκινήσουν γυρίσματα στις αρχές Ιουνίου σε Αθήνα, Πειραιά, Φάληρο,
Χίο και Μυτιλήνη, με τις ετοιμασίες να είναι
πυρετώδεις, ώστε στις αρχές του 2022 η
ταινία να είναι έτοιμη για προβολή στους εγχώριους
κινηματογράφους αλλά και σε εκείνους του εξωτερικού, με το βλέμμα στα Όσκαρ!
Η Μιμή Ντενίση θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο,
υπογράφοντας και το σενάριο μαζί με τον διάσημο
συγγραφέα Μάρτιν Σέρμαν. Η ηθοποιός, η οποία
πλέον έχει τον τίτλο της «εθνικής μας Σμυρνιάς»,
σχολίασε σε συνέντευξή της: «Είμαι πολύ περήφανη
για αυτό (σ.σ.: εθνική μας Σμυρνιά), γιατί είναι κάτι
σαν παράσημο που μου έδωσε ο ίδιος ο κόσμος των
μικρασιατικών κοινοτήτων, που με θεωρεί μέλος
τους. Αυτό είναι πραγματικά ένα σπάνιο δώρο για το
ευχαριστώ τον Θεό και τη Σμύρνη. Συνήθως ένας
ηθοποιός, όταν φτάνει στο τοπ της καριέρας του, δύσκολα το ξεπερνά. Εγώ νόμιζα ότι το τοπ της καριέρας μου ήταν η “Θεοδώρα”, αλλά φαίνεται πως έκανα λάθος».
Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι Λεωνίδας
Κακούρης, Γιάννης Βογιατζής, Κρατερός Κατσούλης, Κατερίνα Γερονικολού, Αναστασία Παντούση,

• Αποκάλυψη-βόμβα από τη Θεοφανία Παπαθωμά για το διαζύγιό της με
τον Πασχάλη Τσαρούχα: «Τα ζευγάρια πρέπει να κάνουν υπομονή, να
μη χωρίζουν. Έκανα πολλή υπομονή. Ίσως θα έπρεπε να κάνω και άλλη».
•Για τέταρτη χρονιά η Μαρία
Ναυπλιώτου θα ενσαρκώσει τη
Μαρία Κάλλας στην παράσταση
«Master Class», που θα ανέβει
την ερχόμενη σεζόν στο θέατρο
Παλλάς.
• Για ένατη φορά υποψήφιος προς
αποχώρηση ο Τριαντάφυλλος από το
ριάλιτι επιβίωσης.
•«Τούρκος» ο Ατζούν Ιλιτζαλί
με τις διαρροές προς τα Media
από τεχνικούς που εργάζονται
στην παραγωγή του «Survivor».
Πληροφορίες θέλουν τα ίδια
πρόσωπα να έδιναν φαγητό
στους Τζέιμς Καφετζή και Νίκο
Μπάρτζη!
•Σάκης και Μαριαλένα in love
στον Αγιο Δομίνικο! Ξεσάλωσε
το Twitter με το κολιέ που της
έκανε δώρο ο πρώην της!

Nathan Thomas, Γιάννης Εγγλέζος, Ταμίλα Κουλίεβα, Ντίνα Μιχαηλίδου, Daphne Alexander, Νέδη Αντωνιάδου, Daniel Crossley, Duncan Skinner, Χρήστος Στέργιογλου, Κώστας Κορτίδης, Έφη Γούση,
Fotina Papatheodorou.
Το σπουδαίο κινηματογραφικό εγχείρημα με τα
πανανθρώπινα μηνύματα φιλοδοξεί να αναπαραστήσει με πειστικότητα την ατμόσφαιρα της εποχής
μέσα από άρτια σκηνικά και κοστούμια. Όλοι οι χώροι θα διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με το ύφος της εποχής. Για να αποδοθεί σωστά η σπαρακτική καταστροφή της Σμύρνης η
παραγωγή θα επιστρατεύσει όπου χρειάζεται σύγχρονα ψηφιακά εφέ. Σκοπός της ταινίας δεν είναι να
αναμοχλεύσει πάθη του παρελθόντος, αλλά να μιλήσει για ένα τεράστιο διεθνές πρόβλημα, το μεγαλύτερο ίσως σήμερα, το Προσφυγικό. Να θυμίσει ότι
ιστορίες σαν αυτή της σημερινής Συρίας έχουν ξανασυμβεί στο παρελθόν και, μάλιστα, στους Έλληνες, οι οποίοι ίσως για αυτό αγκαλιάζουν με αγάπη
και γενναιοδωρία τούς σημερινούς πρόσφυγες.

• Πυρετώδεις προετοιμασίες για τα
«GS Hellas» (Εθνικά Καλλιστεία) και
την ανάδειξη των Σταρ Ελλάς και Μις
Ελλάς 2021!
•Η Τζένη Καζάκου, η κόρη του
Κωνσταντίνου Καζάκου και
της Τάνιας Τρύπη, θα είναι η
πρωταγωνίστρια του Μανούσου Μανουσάκη στη νέα σειρά
της ΕΡΤ «Βαρδιάνος στα Σπόρκα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
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Ο Εσκενάζυ γίνεται…
Κολοκοτρώνης

GOSSIP
Από «Roomies»…
best friends!

Την ηγετική μορφή της Επανάστασης του 1821, τον Θεόδωρο
Κολοκοτρώνη, θα ενσαρκώσει
στο θέατρο ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ. Οι πρόβες ήδη ξεκίνησαν, με
τον ηθοποιό να έχει στο πλευρό
του ένα δυνατό καστ συμπρωταγωνιστών. Το εντυπωσιακό
χειροποίητο κοστούμι της παράστασης χρειάστηκε μήνες να
ολοκληρωθεί, ενώ απαιτητικό
είναι και το μακιγιάζ προκειμένου ο ηθοποιός να μοιάζει με
τον «Γέρο του Μοριά».
Αυλαία για την εκπομπή «Roomies», που ολοκληρώνει τις προβολές της νωρίτερα, όχι
όμως και για τη δυνατή φιλία της Μαρίας Σολωμού, της Ντορέττας Παπαδημητρίου και της
Κατερίνας Ζαρίφη, η οποία γεννήθηκε στο πλατό. Οι τρεις ηθοποιοί πέρασαν υπέροχα μπροστά και πίσω από τις κάμερες, με τη Μαρία Σολωμού να αποκτά και παρατσούκλι. «Όχι, μην
μπερδεύεστε, δεν την έφτιαξα εγώ! Πάστα
Φλώρα, λοιπόν, γιατί αυτή είμαι! Το όνομα που
μου χάρισαν τα κορίτσια μου», αποκάλυψε η
πρωταγωνίστρια.

Η

Δανάη Μπάρκα αποθέωσε τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον
ηθοποιό που τη μεγάλωσε, χαρίζοντάς της τόση αγάπη σαν
να ήταν πραγματικό του παιδί. «Γενέθλια. Ο Χρήστος μου.
Πιο πολύ χαίρομαι εγώ για τα γενέθλιά του παρά εκείνος κάθε χρόνο. Ευγνωμονώ την τύχη μου (ε, και τη μαμά μου λίγο) που έφεραν
στον δρόμο μου έναν άνθρωπο να μεγαλώσουμε μαζί. Να μάθουμε
μαζί. Να εξελιχθούμε μαζί. Να αγαπήσουμε μαζί. Ο Χρήστος μου
είναι το ωραιότερο δώρο που θα μπορούσε να με βρει», έγραψε στο
Διαδίκτυο η πρωινή οικοδέσποινα του Mega. Και συνέχισε: «Είναι ο
“γονέας” που κάθε παιδί εύχεται να έχει για να του μάθει να αγαπάει, να σέβεται, να είναι δίκαιο και να παλεύει για το καλό όλων. Να
σε προσέχεις γιατί σε έχω ανάγκη και εγώ θα σε προσέχω γιατί σε
αγαπάω!».

Το τερμάτισε η Φουρέιρα
Μέχρι η Ελένη Φουρέιρα να κάνει το
πρώτο της μπάνιο στη θάλασσα, οι αντοχές των ανδρών που την ακολουθούν στο
Instagram θα δοκιμαστούν σκληρά. Η
ποπ σταρ όλο και πιο συχνά ποζάρει στο
Διαδίκτυο με μικροσκοπικά μπικίνι που
αναδεικνύουν την καλογυμνασμένη, λεπτή σιλουέτα της, μη μπορώντας και η ίδια
να διαλέξει το ιδανικό μαγιό για το φετινό
«ελεύθερο» από την πανδημία, όπως ελπίζουμε, καλοκαίρι.

Μαμά και θεία σε δράση
Η Μαρία Ματσούκα, που πρόσφατα έφερε στον κόσμο το πρώτο της
παιδάκι, ένα υγιέστατο αγοράκι, φωτογραφήθηκε με τον νεογέννητο μπόμπιρα, κοιτώντας τον με λατρεία. Στο οικογενειακό ενσταντανέ και η αδελφή της, η Δήμητρα Ματσούκα, με τον μικρό να της έχει
κλέψει την καρδιά. Πιθανότατα η ηθοποιός θα σκέφτεται πλέον σοβαρά το θέμα της μητρότητας.

Επιστρέφει η «Μήδεια»
του Ευριπίδη

Η παράσταση που αποθεώθηκε από κοινό και
κριτικούς, η «Μήδεια» του Ευριπίδη, θα ανέβει
και πάλι τον ερχόμενο χειμώνα στο Εθνικό Θέατρο, στην ερευνητική σκηνή «Κατίνα Παξινού»,
φέροντας σκηνοθετικά και μουσικά την υπογραφή της πολυτάλαντης Μάρθας Φριντζήλα, η
οποία κρατά έναν από τους πρωταγωνιστικούς
ρόλους στο έργο. Με αφορμή τα καλά νέα, η δημιουργός πόζαρε στο Instagram κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης των κομματιών της «Μήδειας», ενημερώνοντας το θεατρόφιλο κοινό για
τα καλά νέα.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Oι... πολύ «δύσκολες μέρες»

Ε

ίναι χιλιάδες οι γυναίκες σε
όλον τον κόσμο που βιώνουν πολύ άσχημα και με
έντονα συμπτώματα κάθε
μήνα την περίοδό τους. Μεγάλη
απώλεια αίματος μπορεί να παρατηρηθεί και σε νεαρά κορίτσια αλλά και
σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.
Συχνά το αίμα είναι τόσο πολύ, ώστε
αλλάζει την καθημερινότητα των γυναικών τις δύσκολες μέρες του μήνα.
Δυσκολεύονται να πάνε στη δουλειά
ή στο σχολείο, φοβούνται μη λερωθούν και νιώσουν άβολα, αφήνουν
στην άκρη γυμναστική και σπορ και
οτιδήποτε τις ευχαριστεί.
Η νόσος Von Willebrand (VWD)
σχετίζεται με την έντονη μηνορραγία
και επηρεάζει χιλιάδες γυναίκες
παγκοσμίως. Περιγράφεται ως η πιο
συχνή κληρονομική αιμορραγική
διαταραχή και εκτιμάται ότι μπορεί
να επηρεάζει έως και το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού. Έως και 24%
των γυναικών με έντονους πόνους
περιόδου και μεγάλης διάρκειας αιμορραγία ενδέχεται να πάσχουν από
Von Willebrand και όμως λίγες τη
γνωρίζουν. Πολλές πάσχουσες
έχουν ήπια συμπτώματα, ενώ άλλες
αντιμετωπίζουν σοβαρότερα προβλήματα αιμορραγίας. Τα ίδια τα

συμπτώματα μπορεί να αλλάξουν μέσα στον χρόνο.
Συχνά η διάγνωση αυτής της νόσου
γίνεται ύστερα από μια σοβαρή αιμορραγία, ως συνέπεια σοβαρού
ατυχήματος, χειρουργικής ή οδοντιατρικής επέμβασης. Οι γυναίκες
που πάσχουν από αυτήν έχουν περισσότερο αίμα στην περίοδό τους
από άλλες και εμφανίζουν μεγαλύτερη διάρκεια εμμηνορρυσίας. Έτσι

οδηγούνται και πιο γρήγορα στη διάγνωση.
Η διάγνωση γίνεται πάντα από
εξειδικευμένους γιατρούς και κέντρα αιμορροφιλικών και περιλαμβάνει διαδικασίες ροής και άλλες ειδικές εξετάσεις που κρίνει ο ιατρός ότι
πρέπει να γίνουν. Εκτός από τη μηνορραγία ή την παρατεταμένη διάρκεια εμμηνορρυσίας, άλλα συμπτώματα είναι οι συχνοί μώλωπες, οι συ-

Μίλα με τον γιατρό σου
Μεγάλη εταιρεία που ειδικεύεται σε καινοτόμες θεραπείες για
την αντιμετώπιση συγγενών αιμορραγικών διαταραχών δημιούργησε την καμπάνια #Put a period to bad periods, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες στην Ελλάδα για τη συσχέτιση της σοβαρής μηνορραγίας με τη νόσο αυτήν και να τις
παροτρύνει να συμβουλευθούν σχετικά τον ιατρό τους. Η καμπάνια τελεί υπό την αιγίδα του Συλλόγου Προστασίας Ελλήνων
Αιμορροφιλικών. Οι δράσεις που έχουν επιλεγεί για να πλαισιώσουν την καμπάνια δίνουν στο κοινό την ευκαιρία της διάδρασης και δίνουν τη δυνατότητα ενεργής συμμετοχής, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη νόσο Von Willebrand. Με
το μήνυμα #Put a period to bad periods, παροτρύνει τα νεαρά
κορίτσια και τις γυναίκες με έντονη ροή περιόδου να βάλουν, σε
συνεργασία με τον ιατρό τους, μια τελεία στη μηνιαία τους ενόχληση από το σύμπτωμα αυτό και να ζουν την κάθε μέρα χωρίς
περιορισμούς!

χνές ρινορραγίες, οι ουλορραγίες, οι
παρατεταμένες αιμορραγίες ύστερα
από τραυματισμούς, τοκετό ή άλλες
επεμβάσεις. Η νόσος αυτή είναι ο πιο
κοινός τύπος αιμορραγικής διαταραχής, ενώ διαπιστώνεται στους πάσχοντες η έλλειψη του παράγοντα
Von Willebrand (Vw), ο οποίος βοηθά στην πήξη του αίματος και, ως εκ
τούτου, στη διαχείριση της αιμορραγίας. Πολλά άτομα που πάσχουν από
αυτήν ίσως να μην το γνωρίζουν γιατί
έχουν ελαφριά συμπτώματα, όμως
στους πιο πολλούς πάσχοντες η
ασθένεια προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους.
Συνήθως η νόσος αυτή είναι κληρονομική. Μπορεί να πάσχει ένας
από τους δύο γονείς, ανεξαρτήτως
φύλου. Όμως μπορεί να είναι και
επίκτητη, εξαιτίας αυτόματης βλάβης
στο γονίδιο του παράγοντα Vw.

Η νόσος Von Willebrand
σχετίζεται με την έντονη
μηνορραγία και επηρεάζει
χιλιάδες γυναίκες
παγκοσμίως
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Μάθε ποιο ζώδιο είσαι
στην Αιγυπτιακή Αστρολογία
και τι σημαίνει αυτό για τη ζωή σου

Χαρακτηριστικά: Ανυπομονησία, αντοχή, εξυπνάδα. Τυχερά χρώματα: Έντονο κόκκινο για άντρες, χρυσό για γυναίκες. Συσχετισμένο ζώδιο:
Ζυγός. Συμβατότητα: Μπαστέτ και Γκεμπ.
Ο Ώρος ήταν αιγυπτιακός θεός της Αγάπης,
των Άστρων, του Ουρανού, ο αγγελιαφόρος των
θεών και ο προστάτης των Φαραώ. Απεικονίζεται με το κεφάλι ενός γερακιού ή απλώς με τη
μορφή ενός γερακιού, με έναν
ηλιακό δίσκο από πάνω. Σύμφωνα με τον μύθο, τα μάτια του
βλέπουν τόσο τη νύχτα όσο και
την ημέρα.
Χαρακτήρας: Τα παιδιά του
Ώρου έχουν εύκολη φύση, ενώ
δημιουργούνται για υψηλή
σκέψη. Έχουν πλούσια φαντασία και ταιριάζουν σε κάθε δημιουργικό επάγγελμα. Είναι
προικισμένοι με το δώρο να κατανοήσουν τα ζώα - επομένως

ΩΔΙΑ

Γράφει

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

Ώρος (20 Απριλίου - 7 Μαΐου,
12-19 Αυγούστου)

Ζ
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είναι οι καλύτεροι κτηνίατροι, ζωολόγοι και εκπαιδευτές. Δεν χρησιμοποιούν τόσο τη δύναμη
όσο το χάδι - και τα ζώα υποτάσσονται με χαρά
στις εντολές τους. Οι φίλοι τους τούς εκτιμούν για
την αισιοδοξία τους και για τη γενναιοδωρία και
την εύθυμη, και εύκολη ιδιοσυγκρασία τους.
Ταυτόχρονα, είναι αρκετά ρεαλιστές, αφού ξέρουν πώς να θέτουν στόχους και να τους επιτυγχάνουν. Δεν αποφεύγουν την ευθύνη και είναι πάντα έτοιμοι να
αναλάβουν κινδύνους. Είμαστε
σίγουροι ότι η μοίρα θα είναι ευνοϊκή γι’ αυτούς, και αυτό αντιστοιχεί πλήρως στην πραγματικότητα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν υπομονή και διπλωματία. Δεν πρέπει να
κάνουν βαρετή και μη ενδιαφέρουσα εργασία ή να έχουν βαρετό
συνεργάτη. Γενικά, τα παιδιά του
Ώρου είναι πολύ ερωτικά - ειδικά
στα νιάτα τους. Η αγάπη τους είναι
φευγαλέα, αλλά με τα χρόνια τα
συναισθήματά τους γίνονται βαθύτερα και οι ίδιοι πιο σταθεροί.

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Το πρόβλημά σας είναι κυρίως
ψυχολογικό και οικονομικό οποιασδήποτε μορφής και η αντοχή
και η ανοχή είναι απαραίτητα
στοιχεία στη συμπεριφορά σας. Η
εργασία και το αντικείμενό της
ευνοούνται.

Ταύρος

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η εποχή θα σας δείξει εύνοια,
αλλά με τη δική σας σύμπραξη
θα προχωρήσει η δημιουργία
προοπτικών για τη βελτίωση
του μέλλοντος χρόνου σε ό,τι
αφορά κυρίως τη δουλειά σας.

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Η μετακίνηση της Αφροδίτης στο
ζώδιό σας ανοίγει ορίζοντες και
σας βοηθά να λύσετε αρκετά δυναμικά θέματα ή να προχωρήσετε. Επίσης, θα σας βοηθήσει να
προγραμματίσετε τη ζωή σας πιο
έξυπνα για τους προσεχείς μήνες.

(24/10-21/11)
Οικονομικά, ο Άρης αρχίζει να σας
ηρεμεί, ενώ μπορεί να δείτε βελτίωση του τζίρου σας. Πιθανές
σπατάλες, ωστόσο, θα σημάνουν
νέες πιέσεις και χρεωστικές εκκρεμότητες. Είστε κοντά με ανθρώπους που σας κατανοούν.

Δίδυμοι

Τοξότης

(21/5-21/6)
Θα πρέπει να φανείτε συνετοί στις
σχέσεις σας με τον Νόμο, με τους
πιστωτικούς οργανισμούς και κυρίως με θέματα περιουσιακά. Εάν
δεν μπορέσετε να συνεχίσετε την
υπεράσπιση ενός δεσμού, είναι
καλύτερα να το εγκαταλείψετε τώρα.

(22/11-21/12)
Πολλοί σας αγαπούν. Οι νεότεροι
θα κάνετε μια ενδιαφέρουσα γνωριμία ερωτικού χαρακτήρα. Γενικότερα, όμως, αποφύγετε τις δεσμεύσεις με εκείνους που επηρεάζουν
αρνητικά ψυχολογικά. Θα πρέπει
να αντιμετωπίσετε θαρραλέα οικογενειακά προβλήματα.

Καρκίνος

Αιγόκερως

(22/6-22/7)
Αν είστε άνεργοι ή προβληματισμένοι στη δουλειά σας, η Αφροδίτη θα σας βοηθήσει να βρείτε λύσεις. Σας ευνοεί πολύ με τη θετική
της όψη και σας ωθεί να βρείτε πρόχειρες έστω- λύσεις ή συμβιβαστικές συμφωνίες.

Λέων

(23/7-22/8)
Ο Κρόνος διατηρεί ενεργά τα προβλήματα στις σχέσεις σας με τους
άλλους και δείχνει ότι θα έχετε
και αναπόφευκτες ταλαιπωρίες
σε μια ερωτική σχέση ή στην υπεράσπισή της. Προτάξτε το σθένος
και την αισιοδοξία σας.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Η Αφροδίτη σε φιλική θέση θα βοηθήσει να αρχίσουν να λύνονται πολλά από τα προβλήματά σας, αλλά
αυτή η λύση θα γίνει ταχύτερη ανάλογα με τη δική σας συμμετοχή.

(22/12-19/1)
Θα σας απασχολήσει πολύ το στενό
σας περιβάλλον. Ο Ερμής στον
Ταύρο σάς βοηθά στην επικοινωνία
και θα προωθήσετε τις υποθέσεις
σας. Η επέκταση δραστηριοτήτων
είναι σημαντική για εσάς.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Ο Άρης θα σας πιέσει λίγο σε
υποθέσεις εργασιακές, παρατείνοντας ένας είδος ταλαιπωρίας
για τους περισσότερους από
εσάς. Γενικότερα, όμως, θα πρέπει να είστε συνετοί και προνοητικοί στην όλη σας εργασιακή
συμπεριφορά.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Πρέπει να βλέπετε πάντα αυτό
που σας συμφέρει και αυτό που
μπορείτε να πετύχετε τώρα. Διαλέξτε το σίγουρο από το εντυπωσιακό όσοι έχετε αιφνίδιες προτάσεις και προσφορές. Οι εξελίξεις είναι θετικές.
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Το κόστος μιας παταγώδους αποτυχίας
Σ
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

το Ισραήλ η μάσκα σε εξωτερικούς χώρους είναι παρελθόν. Και στο Ηνωμένο
Βασίλειο οι παμπ είναι γεμάτες από κόσμο. Στην Ελλάδα τσακωνόμαστε αν θα πάμε
«Πάσχα στο χωριό», αν θα βγάλουμε τα τραπεζάκια έξω και αν θα φάμε μαγειρίτσα πριν από
τις δώδεκα. Πάλι καλά. Γιατί μπορεί στο πρόγραμμα των εμβολιασμών να βρισκόμαστε
στην 42η θέση παγκοσμίως, αλλά λίγο απέχουμε από το φράγμα των τριών εκατομμυρίων της
μιας τουλάχιστον δόσης. Στη Γερμανία, όπου η
Μέρκελ παρακαλεί για παράταση των lockdowns, και στη Γαλλία και την Ιταλία, που ανεβαίνουν ασθμαίνουσες τον Γολγοθά των εμβολίων, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα.
Αλλά τι συνέβη και η Βρετανία, η πέμπτη
χώρα παγκοσμίως με τον υψηλότερο ρυθμό
μολύνσεων, έχει μετατρέψει την τραγωδία
των 4,5 εκατομμυρίων κρουσμάτων και των
123.000 νεκρών σε θρίαμβο; Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι από την έναρξη των
εμβολιασμών έως σήμερα ανοσοποίησε και
τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες προτεραιότητας που είχε θέσει ως πρώτο στόχο, ενώ βαδίζει ήδη προς την ολοκλήρωση του εμβολιασμού όλων άνω των 50 ετών. Στην ουσία, ακολουθεί το ισραηλινό υπόδειγμα εξέλιξης της
πανδημίας. Μόνο για την ιστορία να πούμε ότι
τον επόμενο μήνα το Ισραήλ αρχίζει τον εμβολιασμό των εφήβων από 12 έως 15 ετών με το
εμβόλιο των Pfizer και BioNTech. Για να

έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Βρετανίας έχει καλύψει
περισσότερο του 58% του πληθυσμού, των
ΗΠΑ το 38%, ενώ ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών κρατών βρίσκεται κάπου στο 14%. Αν ανατρέξουμε στις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ για ανάπτυξη 5,1% στη Βρετανία και 6,5% στις ΗΠΑ
έναντι του 3,9% της Ένωσης, δεν έχουμε να
κάνουμε μόνο με την αποτυχία της Ευρώπης
να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών
της, αλλά και με ένα… αναδρομικό επιχείρημα υπέρ του Brexit.
Αρκετές φορές σε αυτήν εδώ τη στήλη αναφερθήκαμε στην αποτυχία των Βρυξελλών να
οργανώσουν ένα επιτυχημένο πρόγραμμα
προμήθειας εμβολίων. Αν συνοψίζαμε τους
λόγους για τους οποίους, παρά την αρχική αισιοδοξία και την αποφασιστικότητα, το ευρω-

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε
αντίθεση με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ
ή το Ηνωμένο Βασίλειο, μπήκε
αργά στη διεκδίκηση
των εμβολίων. Και όταν μπήκε,
έδωσε προτεραιότητα
στις συμφέρουσες τιμές αντί
στην έγκαιρη παράδοσή τους...

παϊκό πρόγραμμα βάλτωσε, θα αναφέραμε
ότι η Ένωση μπήκε αργά στη διεκδίκηση μεγάλων ποσοτήτων εμβολίων. Και όταν μπήκε,
σπατάλησε χρόνο κυνηγώντας συμφέρουσες
τιμές, αντί να δώσει προτεραιότητα στην έγκαιρη προμήθειά τους. Η διαπίστωση ότι οι
φαρμακευτικοί κολοσσοί έπαιξαν το παιχνίδι
του κέρδους δεν προσφέρει ελαφρυντικά
στην ευρωπαϊκή ηγεσία και τους μηχανισμούς της που ακολούθησαν μια χαώδη, αν
όχι εκδικητική, πολιτική έναντι του εμβολίου
της AstraZeneca, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι εμβολιαστικοί ρυθμοί και να
αυξηθεί η δυσπιστία.
Ωστόσο, πίσω από τις εκτός χρόνου προτεραιότητες, τους λανθασμένους χειρισμούς και
τις αψυχολόγητες ενέργειες, πίσω από τον
αδικαιολόγητο εφησυχασμό και την ακαμψία
των γραφειοκρατικών μηχανισμών βρίσκεται
το γνωστό και μόνιμο πρόβλημα της απουσίας
κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Βρίσκεται ο
χαμηλός βαθμός της αλληλεγγύης. Οι εθνικές
προτεραιότητες των ισχυρότερων. Οι χαώδεις
διαφορές Βορρά και Νότου. Όλα αυτά τα ζητήματα, παρότι τέθηκαν και στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, έμειναν αναπάντητα. Η
υγειονομική, όμως, κρίση δεν αφορά μόνο
στους φτωχότερους. Αφορά σε όλους. Και αν
δεν ανοίξει τώρα η συζήτηση για το μέλλον του
κοινού ευρωπαϊκού μας σπιτιού, αύριο τα περιθώρια θα είναι πολύ πιο στενά.

Έπειτα από 54 χρόνια πρέπει να ξαναδούμε τις δημοκρατίες μας

E

χουν περάσει 54 χρόνια από τη μέρα που
στην Αθήνα βγήκαν τα τεθωρακισμένα,
καταλύοντας το Σύνταγμα και οδηγώντας
τον τόπο σε μια μεγάλη περιπέτεια, η οποία σημαδεύτηκε, εκτός των άλλων, από την τραγωδία
της Κύπρου.
Επειδή ο ανθρώπινος νους για να επιβιώσει
έχει την ικανότητα να λησμονεί, οφείλουμε να
αναρωτηθούμε άπαντες τους λόγους για τους
οποίους η πατρίδα μας μπήκε στον... γύψο και να
φωτίσουμε τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Έπειτα από 54 χρόνια πρέπει να είμαστε σοφότεροι τόσο ως πολίτες όσο και ως πολιτικό σύστημα. Η όξυνση, ο διχασμός και η κλιμάκωση
της έντασης δεν οδηγούν ποτέ σε κάτι καλό. Και
μπορεί χάρη στον Κωνσταντίνο Καραμανλή η Δημοκρατία, που εγκαθιδρύθηκε στον τόπο μας το
1974, να παρουσιάζεται και να είναι ισχυρή, όμως
αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναλαμβάνουμε λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος. Διότι
άλλο πολιτική αντιπαράθεση, άλλο διαφωνία και

άλλο πόλωση και διχασμός.
Καλούμαστε 54 χρόνια μετά να δούμε ξανά τις
ελευθερίες μας και τον τρόπο που πορευόμαστε.
Η πανδημία, που έχει αλλάξει τις ζωές μας, έχει
δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο σύμφωνα με το
οποίο δημοκρατικά μας δικαιώματα έχουν μπει
στο «ψυγείο» για να σωθούν ζωές. Λειτουργίες
και συμπεριφορές -αυτονόητες για τον δυτικό
πολιτισμό- πλέον δεν ισχύουν. Το Κοινοβούλιό
μας, όπως και άλλα, συνεδριάζει από… απόσταση και με ποσόστωση. Η ψηφιακή επανάσταση

Μπορεί χάρη στον Κωνσταντίνο
Καραμανλή το πολίτευμά μας
να είναι ισχυρό, όμως αυτό
δεν σημαίνει ότι πρέπει
να επαναλαμβάνουμε λάθη και
παραλείψεις του παρελθόντος

που ζούμε ορίζει νέους κανόνες, ενώ τα προσωπικά δεδομένα και οι ελευθερίες επανακαθορίζονται.
Μόλις περάσει αυτός ο εφιάλτης, θα ήταν χρήσιμο το πολιτικό σύστημα να καθίσει για να ξανασυστηθεί στο δημοκρατικό πολίτευμα. Να δει τα
κενά και τις παραλείψεις που διαμόρφωσαν οι
συνθήκες της πανδημίας, ώστε να μην τραυματιστούν προσωπικές ελευθερίες και δικαιώματα.
Να βρει πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις θα λειτουργήσουν, ώστε να μειώσουν τα χάσματα στις
κοινωνίες και να δημιουργήσουν πλεόνασμα δημοκρατίας. Δυστυχώς μέσα στις συνθήκες πανδημίας η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι την επαύριον δεν πρέπει όλα αυτά που συνέβησαν να τα συζητήσουμε.
Η πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως χώρα και ως Δύση 54 χρόνια μετά το
πραξικόπημα της 21ης Απριλίου είναι μεγάλη.
Διότι αυτήν τη φορά τις δημοκρατίες δεν τις απειλούν τα τανκς, αλλά ο... μεγάλος αδελφός.

Γράφει

o Νίκος

Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

